
       OBEC  VLACHY, Obecný úrad   032 13 Vlachy 

        Tel.: 044/55 93 121, info@obecvlachy.sk 

               IČO 00315 877,   DIČ  2020574897 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Zápisnica č. 12/2011/05 R  

z V. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy 

 v roku 2011 

 konaného dňa 14.12.2011 o 17.00 hod. na obecnom úrade 

 

Prítomní: 

 

Ladislav Guoth – starosta obce 

Poslanci: 

Jozef Forgáč, Michal Krčula, Mirka Strmenská, Peter Brezniak, Miroslav Hric, Ján Podhor 

Ostatní prítomní: 

 

Ing. Monika Kostolná  hlavná kontrolórka obce 

Mgr. Dagmar Bruncková odborná referentka 

Iveta Moravčíková  odborná referentka 

 

Otvorenie 

 

Starosta obce Ladislav Guoth privítal všetkých prítomných na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. Za zapisovateľku určil Mgr. Dagmar Brunckovú, za overovateľov zápisnice 

Petra Brezniaka a Jozefa Forgáča. 

Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, keďže na zasadnutí boli 

prítomní všetci poslanci.  

 

Navrhovaný program  

Pred hlasovaním navrhol starosta obce, na podnet hlavnej kontrolórky obce, výmenu 

bodov 5 a 6 medzi sebou. Následne predložil návrh programu na schválenie v tomto poradí: 

1. Kontrola prijatých uznesení 

2. Schválenie VZN Obce Vlachy o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

3. Schválenie VZN Obce Vlachy – Prevádzkový poriadok pohrebísk 

4. Rozpočtové opatrenie č.2 k zmene rozpočtu na rok 2011 

5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu 



6. Programový rozpočet na roky 2012-2014 

7. Oboznámenie s doterajšou činnosťou hlavnej kontrolórky obce 

8. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2012 

9. Rôzne 

 

 

Hlasovanie poslancov o programe OZ 

 

 
 

 

K bodu č. 1 

Kontrola prijatých uznesení 

Starosta obce Ladislav Guoth previedol kontrolu prijatých uznesení od posledného 

riadneho zasadnutia OZ. Všetky uznesenia boli splnené, v plnení je uznesenie č. 99/2011/04R. 

 

 

Uznesenie č. 105/2011/05R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

berie na vedomie 

kontrolu prijatých uznesení z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Hlasovanie poslancov  

 

 

 

 

K bodu č. 2 

Schválenie VZN Obce Vlachy o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Návrh VZN bol vyvesený na úradných tabuliach a internetovej stránke obce 

v zákonom stanovenom termíne. Prerokovaný bol na zasadnutí finančnej komisie so 

zamestnancami úradu a starostom obce. Najvýraznejšou zmenou je úprava platieb za 

komunálny odpad, ktorý činí 10,- € na rok za osobu, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný 

pobyt. Zvýšila sa aj daň za psa, zo sumy 6,63 € na 7 €. 

Poslanci Brezniak Forgáč Hric Krčula Podhor Strmenská Celkom 

Za x x x x x x 6 
Proti        

Zdržal sa        

Poslanci Brezniak Forgáč Hric Krčula Podhor Strmenská Celkom 

Za x x x x x x 6 
Proti        

Zdržal sa        



Po vyjasnení si pripomienok ohľadom možností úpravy platieb za komunálny odpad 

u viacčlenných rodín v budúcnosti (J. Forgáč) alebo u rodín s deťmi, ktoré sa doma zdržiavajú 

málo (J.Podhor) bol návrh VZN schválený.  

 

Uznesenie č. 106/2011/05R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje 

 

VZN Obce Vlachy o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady 

 

Hlasovanie poslancov  

 

 

 

 

K bodu č. 3 

Schválenie VZN Obce Vlachy – Prevádzkový poriadok pohrebísk 

 

Návrh VZN bol vyvesený na úradných tabuliach a internetovej stránke obce 

v zákonom stanovenom termíne. Prerokovaný bol taktiež na zasadnutí finančnej komisie so 

zamestnancami úradu a starostom obce. Po technických úpravách, navrhovaných poslankyňou 

M. Strmenskou a vydiskutovaní si problematiky výkopov hrobov bol návrh VZN schválený. 

 

 

Uznesenie č. 107/2011/05R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje 

 

VZN Obce Vlachy – Prevádzkový poriadok pohrebísk 

 

Hlasovanie poslancov  

 

 

 

 

 

Poslanci Brezniak Forgáč Hric Krčula Podhor Strmenská Celkom 

Za x x x x x x 6 
Proti        

Zdržal sa        

Poslanci Brezniak Forgáč Hric Krčula Podhor Strmenská Celkom 

Za x x x x x x 6 
Proti        

Zdržal sa        



K bodu č. 4 

Rozpočtové opatrenie č.2 k zmene rozpočtu na rok 2011 

Zmenu programového rozpočtu na rok 2011 pripravila a predložila ekonómka obce 

Iveta Moravčíková. Bežné príjmy boli zvýšené o 20 658,- €, bežné výdavky o 21 019,-€ 

a kapitálové výdavky o 11 757,-€ . Bežné príjmy po úprave rozpočtu tvoria sumu 199 225,-€ 

a bežné výdavky 199 225,-€ . Kapitálové príjmy + finančné operácie bez úpravy tvoria 

čiastku 109 587,-€ a kapitálové výdavky po úprave rozpočtu 104 090,-€. 

 

Uznesenie č. 108/2011/05R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje 

 

Rozpočtové opatrenie č.2 k zmene rozpočtu na rok 2011 

 

Hlasovanie poslancov  

 

 

 

 

K bodu č. 5 

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu 

Ing. Monika Kostolná, hlavná kontrolórka obce predložila odborné stanovisko k návrhu 

rozpočtu obce na rok 2012. Skonštatovala, že návrh je spracovaný v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a internými predpismi a že návrh rozpočtu bol verejne 

sprístupnený v obci obvyklým spôsobom v stanovenej lehote. Odporučila venovať zvýšenú 

pozornosť plneniu príjmov a čerpaniu výdavkov, aby bola udržaná rozpočtová rovnováha. Na 

základe týchto skutočností odporučila návrh rozpočtu na rok 2012 schváliť. 

 

 

 

Uznesenie č. 109/2011/05R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje 

 

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu 

 

 

 

 

Poslanci Brezniak Forgáč Hric Krčula Podhor Strmenská Celkom 

Za x x x x x x 6 
Proti        

Zdržal sa        



Hlasovanie poslancov  

 

 

 

 

K bodu č. 6 

Programový rozpočet na roky 2012-2014 

Návrh rozpočtu obce na rok 2012 bol zverejnený na úradných tabuliach a internetovej 

stránke obce v zákonom stanovených termínoch. Príjmy spolu tvoria sumu 231 285,-€ 

a výdavky 191 662,-€.  

 

 

Uznesenie č. 110/2011/05R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje 

 

Programový rozpočet na roky 2012-2014 

 

Hlasovanie poslancov  

 

 

 

 

K bodu č. 7 

Oboznámenie s doterajšou činnosťou hlavnej kontrolórky obce 

Ing. Monika Kostolná v stručnosti oboznámila prítomných s jej doterajšou činnosťou 

v našej obci. Počas obdobia, čo je vo funkcii, vykonávala kontrolu príjmov a výdavkov, 

skonštatovala, že sú nedostatky v spracovaní a platbách daní za ubytovanie, počas uvedeného 

obdobia boli zrealizované jej návrhy na úsporu verejných financií, doriešené bolo 

financovanie futbalového klubu a predbežne bola prevádzaná kontrola plnenia uznesení. 

 

 

 

 

Poslanci Brezniak Forgáč Hric Krčula Podhor Strmenská Celkom 

Za x x x x x x 6 
Proti        

Zdržal sa        

Poslanci Brezniak Forgáč Hric Krčula Podhor Strmenská Celkom 

Za x x x x x x 6 
Proti        

Zdržal sa        



 

Uznesenie č. 111/2011/05R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

berie na vedomie 

 

Oboznámenie sa s doterajšou činnosťou hlavnej kontrolórky obce 

 

Hlasovanie poslancov  

 

 

 

K bodu č. 8 

Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2012 

Ing. Monika Kostolná predložila prítomným plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 

2012, ktorý bol vyvesený aj na internetovej stránke obce. Prítomní poslanci ho schválili bez 

pripomienok. 

 

Uznesenie č. 112/2011/05R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje 

 

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2012 

Hlasovanie poslancov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslanci Brezniak Forgáč Hric Krčula Podhor Strmenská Celkom 

Za x x x x x x 6 
Proti        

Zdržal sa        

Poslanci Brezniak Forgáč Hric Krčula Podhor Strmenská Celkom 

Za x x x x x x 6 
Proti        

Zdržal sa        



K bodu č. 9 - Rôzne – informácie o činnosti obce 

Starosta obce Ladislav Guoth predložil prítomným poslancom nasledovné informácie: 

- nutnosti doriešenia správcov pre kultúrne domy v Krmeši a vo Vlachoch a navrhnúť 

spôsob ich odmeňovania, 

- príprava osláv 750. výročia založenia obce, vytvorenie komisie, zloženej z poslancov 

a členov komisií, 

- návrh termínov riadnych zasadnutí obecných zastupiteľstiev na: 

23.2.,25.4.,27.6.,26.9.,5.12.2012.  

- plánovaná výmena akumulačiek v materskej škole, ktoré pre obec daroval Pavol 

Strmenský, 

- príprava zmluvy o odkúpení pozemkov pre . Zrotálovú a jej dcéry, 

- príprava kolaudácie na sušiak požiarnych hadíc v Krmeši, 

- problematika rastúcich dlhov firmy Gofex voči obci, 

- celonočné svietenie verejného osvetlenia dňa 24.12. a 31.12.2011, 

- potreba prípravy podujatí v roku 2012, plánovanie obsadenosti kultúrnych domov, 

- poskytovanie príspevku od obce pri narodení detí – do budúcnosti, 

- plánovaný príspevok štátu pre našu obec z podielových daní na rok 2012 je 132 193,-€ 

- obec podala sťažnosť na súd vo veci nekonania v prípade vysťahovania I.Halčinovej 

z obecného bytu a úhrady dlhov voči obci. 

 

D.Bruncková – predložila zoznam neplatičov daní a poplatku za komunálny odpad za rok 

2011: 

Roman Halčin (daň z nehnuteľnosti a komunálny odpad), 

Ivana Halčinová (komunálny odpad za rodinu a za predajňu Tina v Krmeši),   

Zdena Luptáková (daň z nehnuteľnosti a komunálny odpad, dom v exekúcii),  

Matúš Marton (komunálny odpad),  

Stanislav Palguta (daň z nehnuteľnosti - neexistuje daňové priznanie a vo výmeroch 

z predchádzajúcich rokov nie je jeho adresa),  

Mária Šeferová (daň z nehnuteľnosti - nepreberá poštu, t.číslo je zrušené).  

Uvedeným občanom bola 2x zaslaná upomienka. 

 

 

 

 



Uznesenie č. 113/2011/05R 

 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

berie na vedomie 

informácie o činnosti obce  

 

Hlasovanie poslancov  

 

 

 

Záver 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta 

obce Ladislav Guoth. 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový záznam. 

 

Zápisnicu vypracovala: Mgr. Dagmar Bruncková 

 

 

Overovatelia: 

Peter Brezniak  ............................................... 

Jozef Forgáč   ............................................... 

 

Ladislav Guoth   ............................................... 

 

 

 

Vlachy dňa 16.12.2011 

 

Poslanci Brezniak Forgáč Hric Krčula Podhor Strmenská Celkom 

Za x x x x x x 6 
Proti        

Zdržal sa        


