Obec Vlachy
Obecný úrad vo Vlachoch
032 13 Vlachy 126
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Zápisnica č. 7/2016
Zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy
v roku 2016
konaného dňa 14.12.2016 o 17.30 hod. na obecnom úrade
Prítomní:
Ladislav Guoth – starosta obce
Poslanci – Veverica Jozef, Krčula Michal, Klubicová Jana, Renáta Bolibruchová, Podhor Ján,
Forgáč Jozef
Neprítomní:
Ing. Dagmar Chvojková – osp.
Ostatní prítomní:
Mgr. Dagmar Bruncková, Ing. Marta Malíčková
Otvorenie:
Starosta obce Ladislav Guoth privítal všetkých prítomných na zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Za zapisovateľku určil Mgr. Dagmar Brunckovú, za overovateľov zápisnice
Janu Klubicovú a Renátu Bolibruchovú.
Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, keďže boli prítomní šiesti
poslanci.
Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva:
1. Rozpočtové opatrenie č. 5 (chyba na pozvánke v číslovaní rozpočtového opatrenia)
2. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Vlachy na rok 2017
a roky 2018-2019
3. Rozpočet obce Vlachy na roky 2017-2019
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vlachy na 1.polrok 2017
5. Schválenie pevných termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017
6. Vyhodnotenie cenových ponúk na zimnú údržbu pre rok 2017
7. Rôzne
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Hlasovanie poslancov:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 1
Rozpočtové opatrenie č. 5
V súlade s ods. 2 písmena a) a b)§ 14 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Obecné zastupiteľstvo schválilo navýšenie rozpočtových prostriedkov a presun rozpočtových
prostriedkov.
Zvýšenie príjmov na položky:
111003 daň z príjmov FO o 4 200 €
Bežné príjmy zvýšené o

4 200,00 EUR

Zvýšenie výdavkov na položky- bežné výdavky:
V programe 2.3.2 Nákup materiálu a služieb pre OcÚ
Na položke 637005 Špeciálne služby

+960,00 €

V programe 3.2.1 Verejná zeleň
Na položke 611000 Mzdy
Na položke 621+625 Povinné odvody
Na položke 635006 Údržba verejných priestorov
Spolu za program

+200,00 €
+1 140,00 €
+1 250,00 €
2 590,00€

V programe 5.3.1 Vývoz odpadu vo veľkokapacitných kontajneroch
Na položke 634004 Prepravné
+650,00 €
Bežné výdavky zvýšené

o

4 200,00 EUR

Presun finančných prostriedkov
z programu 6.1.1 Správa miestnych komunikácií
z položky 635006 Zimná údržba

-933,00 €

na program 1.1.1 Výkon funkcie starosta
na položke 631001 Cestovné

+130,00 €

na program 1.4.1 Hlavný kontrolór
na položke 611 Plat
na položky 623+625 Povinné odvody

+115,00 €
+72,00 €

na programe 10.1 Všeobecne verejné služby
Na položke 64202 Transfer spoločný stavebný úrad
Na položke 64201 Príspevok Združenie Sokolčanov
Na položke 64202 Transfer CVČ

+450,00 €
+45,00 €
+121,00 €
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Spolu za program
Celkový presun finančných prostriedkov v sume

616,00 €
933,00 €

Písomný komentár účtovníčky obce Ivety Moravčíkovej k preloženému rozpočtovému
opatreniu:
Príjmy:
Zvýšenie na príjmoch je z reálneho plnenia zo strany štátu na dani z príjmov fyzických osôb.
K 30.11.2016 máme rozpočet 153 000 € a plnenie vo výške 150 773,34 €, ešte príde podiel
v decembri cca výške 14 000 €.
Výdavky:
Špeciálne služby zvýšené o 960 € (spracovane energetický certifikát budovy MŠ 360 €, +
vypracovanie žiadosti o NFP –vodný tok 600
Položky na programe verejná zeleň:
Mzdy a odvody zvýšené o 1 340 €, zamestnanci sú zamestnaní cez projekty z úradu práce
a refundácie miezd je vždy o dva mesiace neskôr. V roku 2017 bude urobený z úradu práce
doplatok.
Údržba verejných priestranstiev zvýšené o 1 250 € (zemné práce na toku Hájsky, spotrebný
materiál, PHM, oprava kosačiek).
Položka prepravné veľkokapacitný kontajner zvýšenie o 650 €, podľa reálnych vývozov..
To je zvýšenie výdavkov v celkovej výške 4 200 €.
Presune finančných výdavkov je celkovej sume 933 € a to z položky zimná údržba ciest na
položky cestovné starosta - zvýšenie v sume 130 € - je spôsobené vycestovávaním starostu
obce pre prípravu projektov.
Na položke mzdy a odvody pre hlavnú kontrolórku obce zvýšené v sume 187 € - je
spôsobené len zlým prepočtom nárastu na tento rok.
V programe Všeobecne verejné služby:
Bežný transfer pre spoločný stavebný úrad zvýšený o 450 € je ešte potrebná platba za
4.Q.2016
Príspevok pre združenie Sokolčanov zvýšený o 45 €
Príspevok na deti v CVČ zvýšený o 121 €.
Uznesenie č. 32/7/2016
Obecné zastupitelstvo
Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 5
Hlasovanie poslancov:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
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K bodu č. 2
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Vlachy na rok 2017 a roky
2018-2019
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce bolo vyvesené na úradných tabuliach obce a na obecnej
webovej stránke spolu s návrhom rozpočtu, poslanci obecného zastupiteľstva ho obdržali aj
písomne. Nemali k uvedenému materiálu žiadne pripomienky.
Hlavná kontrolórka obce v ňom skonštatovala, že návrh rozpočtu obce na rok 2017 je
zostavený ako vyrovnaný v celkovej výške 232 579,- €, pričom bežný rozpočet je prebytkový
vo výške 16 847,- €, kapitálový je schodkový - 9 151,- € a finančné operácie sú schodkové 7 696,- €. Takto zostavený návrh rozpočtu je v súlade s ustanoveniami § 10 ods. 7 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Na základe uvedeného odporučila poslancom obecného zastupiteľstva:
1. Návrh rozpočtu na rok 2017 schváliť
2. Návrh rozpočtu na roky 2018 – 2019 zobrať na vedomie.
Uznesenie č. 33/7/2016
Obecné zastupitelstvo
Berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Vlachy na rok 2017 a roky
2018-2019
Hlasovanie poslancov:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 3
Rozpočet obce Vlachy na roky 2017-2019
Návrh rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na roky 2018-2019 bol zverejnený na všetkých
tabuliach obce a na obecnej webovej stránke v zákonom stanovenom termíne. Obecný úrad
neobdržal k jeho návrhu žiadne pripomienky od občanov obce a vzhľadom k tomu, že bol
spracovávaný spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva, títo nemali k nemu žiadne
pripomienky. Zaoberali sa len žiadosťou o dotáciu DHZ Vlašky, ktorý ju predložil len
v týždni, kedy sa rozpočet mal schvaľovať. Požadovali sumu 400 Eur, obecné zastupiteľstvo
odsúhlasilo všetky položky, okrem hliníkového rebríka, takže sumu 300 Eur, o ktorú bude
znížená dotácia pre DHZ Krmeš – Vlachy.
Uznesenie č. 34/7/2016
Obecné zastupitelstvo
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a) Schvaľuje
Programový rozpočet obce Vlachy na rok 2017

b) Berie na vedomie
Vyhliadkový rozpočet na roky 2018-2019

Hlasovanie poslancov:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 4
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vlachy na 1.polrok 2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vlachy na 1. polrok 2017 bol
zverejnený na všetkých tabuliach obce a na obecnej webovej stránke v zákonom stanovenom
termíne. Obecný úrad neobdržal k jeho návrhu žiadne pripomienky od občanov obce.
Poslanec Ján Podhor navrhol, aby do plánu bola zaradená analýza príjmov a výdavkov za
vývoz a uskladnenie komunálneho odpadu za rok 2016, v porovnaní s rokom 2015 a to do
marcového zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 35/7/2016
Obecné zastupitelstvo
Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vlachy na 1. polrok 2017
Hlasovanie poslancov:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

K bodu č. 5
Schválenie pevných termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017
Po krátkej porade sa poslanci obecného zastupiteľstva dohodli na nasledovných pevných
termínoch zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2017: 15.3., 21.6., 20.9., 8.11., 13.12.

Uznesenie č. 36/7/2016
Obecné zastupitelstvo
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Schvaľuje
Pevné termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2017 nasledovne: 15.3., 21.6., 20.9.,
8.11., 13.12.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 6
Vyhodnotenie cenových ponúk na zimnú údržbu pre rok 2017
Výzva na podanie cenových ponúk na zimnú údržbu bola zverejená na úradnej tabuli obecnej
webovej stránky. Uzávierka bola do 14.12.2016 do 15.00 hod. Obec obdržala jednu cenovú
ponuku od Jaroslava Urbana Gofex. Poslanci k uvedenej ponuke nemali žiadne výhrady.
Uznesenie č. 37/7/2016
Obecné zastupitelstvo
Berie na vedomie
Vyhodnotenie cenových ponúk na zimnú údržbu na sezónu 2016/2017
1. Jaroslav Urban GOFEX, 24,- Eur s DPH/hod.

Hlasovanie poslancov:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 7
Rôzne
1. Mgr. Dagmar Bruncková – prehľad platenia dane z nehnuteľnosti a poplatku za
komunálny odpad. Nedoplatok na dani z nehnuteľnosti je vo výške 124,80 Eur a na
poplatku za komunálny odpad 76,92 Eur. Ide o dlhodobých neplatičov, kde nie je
veľká šanca, aby svoje záväzky obci uhradili.
2. Ladislav Guoth:
-

Povodie Váhu š.p. začalo s upevňovaním brehov potoka Kľačianka v m.č. Krmeš,
kde je pre najbližšie obdobie plánovaná regulácia potoka od mosta (ku bytovkám)
po dom Ing. Karola Mášu. Vzhľadom k týmto prácam bude musieť dôjsť
k väčšiemu výrubu stromov popri potoku, ktoré rastú na súkromných pozemkoch,
avšak majitelia ich tam vysadili v ochrannom pásme vôd. Ku dňu konania
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obecného zastupiteľstva prebehla obhliadka zo štátnej ochrany prírody a krajiny,
kde nebola podaná voči výrubu žiadna námietka. Po Novom roku bude na mieste
zvolané stretnutie majiteľov pozemkov, pri ktorých sa potok Kľačianka nachádza.
-

Úprava cien Dodatkom č. 8 k Zmluve o dielo medzi Obcou Vlachy a firmou OZO
a.s., nasledovne: Vývoz a uloženie komunálneho odpadu na skládku za 1 kuka
nádobu (110 l) – 1,70 Eura s DPH. Vývoz a uloženie komunálneho odpadu vo
veľkoobjemových kontajneroch (6 m3) vo výške 25,11 Eura za 1 tonu uloženia
odpadu bez DPH a poplatku za uloženie. Vývoz drobného stavebného odpadu –
17,21 Eura za 1 tonu uloženia odpadu bez DPH a poplatku za uloženie. Za
prepravu veľkoobjemového kontajnera – 1,27 Eur za 1 km + DPH + manipulácia
s kontajnerom 6,86 Eur. Nakladanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu –
kontajner o objeme 1100 l – 9,92 Eur + DPH.

-

Bývalá obecná bytovka (obec v nej vlastní jeden byt) – bude prebiehať
zatepľovanie a prerozdelenie pivničných priestorov. V jej suteréne, so súhlasom
všetkých majiteľov, dôjde k úprave, kde bude zriadená prevádzka na výrobu
prírodných mydiel.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 18.55 hod.
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový záznam v dĺžke 1 hod. 10
min.

Zapísala: Mgr. Dagmar Bruncková

Overovatelia:
Jana Klubicová

.........................................

Renáta Bolibruchová

.........................................

Ladislav Guoth, starosta obce

.........................................

Vlachy dňa 19.12.2016
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