
       OBEC  VLACHY, Obecný úrad   032 13 Vlachy 
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               IČO 315 877,   DIČ  2020598497 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-- 
 

Zápisnica č.18/2010/06R 

  
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vlachy, 

konaného dňa 17.12.2010 v priestoroch obecného úradu 
 
Prítomní: 

Ladislav Guoth – starosta obce 

Poslanci: 

Jozef Forgáč, Jana Klubicová, Róbert Klubica, Michal Krčula, Ivan Madliak, Iveta 

Moravčíková, Ján Švec 

Ostatní prítomní: 

Renata Kubáňová – predsedníčka volebnej komisie 

Mgr. Dagmar Bruncková – zapisovateľka 

Hostia: 

Anna Poliaková, Filip Hlavatý, Ing. Jindřich Chvojka, Ing. Dagmar Chvojková 

Ospravedlnený: 

Ing. Miroslav Zelený – kontrolór obce 

 

1. Otvorenie 

Zasadnutie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných 

privítal Ladislav Guoth. Po otvorení udelil slovo predsedníčke miestnej volebnej komisie 

Renáte Kubáňovej. 

 

2. Oznámenie výsledkov volieb 

S výsledkami  volieb do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 27.11.2010 v obci 

Vlachy oboznámila prítomných predsedníčka miestnej volebnej komisie Renáta Kubáňová. 

Za starostu obce bol s počtom hlasom 183 zvolený Ladislav Guoth, za poslancov Jozef Forgáč 

s počtom hlasov 180, Mgr. Dagmar Bruncková s počtom hlasov 166, Iveta Moravčíková 

s počtom hlasov 160, Ivan Madliak s počtom hlasov 154, Michal Krčula s počtom hlasov 151, 

Ján Švec s počtom hlasov 147 a Róbert Klubica s počtom hlasov 130. Za náhradníkov boli 

zvolení Jana Klubicová s počtom hlasov 121, Miroslav Hric s počtom hlasov 120, Peter 

Brezniak s počtom hlasov 110, Ján Podhor s počtom hlasov 107, Marek Záruba s počtom 

hlasov 92, Vlastimil Gejdoš s počtom hlasov 89 a Mirka Strmenská s počtom hlasov 79. 

 Na základe § 11 ods. 2) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov je funkcia poslanca nezlučiteľná s funkciou zamestnanca obce, v ktorej 

bol zvolený, preto za Mgr. Dagmar Brunckovú zložila sľub poslanca prvá náhradníčka, a to 

Jana Klubicová. 
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3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

 Ladislav Guoth zložil sľub novozvoleného starostu obce a prijal od predsedníčky 

miestnej volebnej komisie Renáty Kubáňovej osvedčenie, ktorým miestna volebná komisia vo 

Vlachoch osvedčila, že bol dňa 27.11.2010 zvolený za starostu obce Vlachy. 

 

4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obce 

 Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili sľub novozvolených poslancov 

a predsedníčka miestnej volebnej komisie Renáta Kubáňová odovzdala poslancom 

osvedčenia, ktorými  miestna volebná komisia vo Vlachoch osvedčila, že boli dňa 27.11.2010 

zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva obce Vlachy. 

 

5. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 Starosta obce určil za zapisovateľku Mgr. Dagmar Brunckovú a za overovateľov 

zápisnice Janu Klubicovú a Ivetu Moravčíkovú. 

 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu 

Novozvolený starosta obce Ladislav Guoth vo svojom vystúpení poinformoval 

prítomných o svojom volebnom programe a zámeroch v oblasti činnosti obecného úradu, 

investičnej oblasti, oblasti kultúry a športu, sociálnej oblasti a v oblasti odpadového 

hospodárstva. 

 

Informácia o uznášaniaschopnosti obecného zastupiteľstva 

Starosta obce Ladislav Guoth skonštatoval, že z celkového počtu 7 zvolených 

poslancov obecného zastupiteľstva bolo prítomných 7, čím bolo obecné zastupiteľstvo  

schopné rokovať a uznášať sa. 

 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starosta obce Ladislav Guoth predložil prítomným poslancom obecného zastupiteľstva 

návrh programu  ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý doplnil o bod – 

schválenie návrhu na uznesenie. Po diskusii bol zo strany poslancov doplnený aj bod – 

Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva  a to o dodatok: v zmysle § 12, § 13, § 26 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, kedy poverený poslanec 

zvoláva zasadnutia obecného zastupiteľstva vtedy, ak ho starosta obce nezvolá najmenej raz 

za tri mesiace alebo ak odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva a nie je prítomný 

ani jeho zástupca. 

 

Program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

1. Otvorenie 

2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce zo dňa 27.11.2010 

3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

5. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva 
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8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva v zmysle § 12, § 13, § 26 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, kedy poverený poslanec 

zvoláva zasadnutia obecného zastupiteľstva vtedy, ak ho starosta obce nezvolá 

najmenej raz za tri mesiace alebo ak odmietne viesť zasadnutie obecného 

zastupiteľstva a nie je prítomný ani jeho zástupca. 

9. Voľba návrhovej komisie 

10. Diskusia k bodom programu 

11. Návrh na uznesenie 

12. Záver 

 

I. Hlasovanie poslancov o programe ustanovujúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený 

zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v zmysle § 12, § 13, § 26 zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, kedy poverený 

poslanec zvoláva zasadnutia obecného zastupiteľstva vtedy, ak ho starosta obce nezvolá 

najmenej raz za tri mesiace alebo ak odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva 

a nie je prítomný ani jeho zástupca 

 Po prerokovaní medzi poslancami obecného zastupiteľstva bola za poslanca v zmysle 

hore uvedeného textu navrhnutá Iveta Moravčíková. 

 

II. Hlasovanie poslancov o zvolení poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v zmysle § 12, § 13, § 26 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, kedy poverený poslanec zvoláva 

zasadnutia obecného zastupiteľstva vtedy, ak ho starosta obce nezvolá najmenej raz za tri 

mesiace alebo ak odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva a nie je prítomný ani 

jeho zástupca 

 

 

 

 

 

 

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za + + + + + + + 7 

Proti         

Zdržal sa         

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za + + + + + + + 7 

Proti         

Zdržal sa         
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8. Voľba návrhovej komisie 

Starosta obce Ladislav Guoth navrhol za predsedu návrhovej komisie Jána Šveca a za 

členov Jozefa Forgáča a Michala Krčulu. Návrh bol poslancami schválený. 

 

III. Hlasovanie poslancov o zložení návrhovej komisie 

 

 

 

 

 

 

 

9. Diskusia 

Ladislav Guoth – uviedol diskusiu tým, že vyzval poslancov, aby do pracovnej porady 

porozmýšľali, akú chcú viesť komisiu a navrhli jej členov, aby sa dohodli v aké dni a o koľkej 

chcú, aby bývali zasadnutia obecného zastupiteľstva, spomenul, že sa v novom roku 

uskutoční inventarizácia majetku v kultúrnych domoch a oznámil poslancom, že najneskôr do 

polovice januára 2011 sa uskutoční pracovná porada k prvému zasadnutiu obecného 

zastupiteľstva. Na návrh poslancov bol stanovený termín prvého zasadnutia obecného 

zastupiteľstva na 21. január 2011 o 18.00 hod. 

Iveta Moravčíková – požiadala starostu obce Ladislava Guotha o to, aby pracovné porady 

boli zásadne vždy neverejné, tlmočila názor občanov, aby starosta aspoň 50% svojho 

pracovného času bol na obecnom úrade, aby bol stanovený pevný plán riadnych zasadnutí 

obecných zastupiteľstiev, aby na budúcej pracovnej porade alebo na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva boli poslancom predložené pracovné zmluvy a dohody o vykonaní práce 

zamestnancov obce, aby bol predložený prehľad financií, koľko máme, kto nám čo dlhuje, 

vyslovila požiadavky, aby na pracovnej porade alebo na zasadnutí obecného zastupiteľstva 

bol prítomný auditor, lebo na webovej stránke Vlachy nahlas bola zverejnená informácia 

o sprenevere 17 tisíc Eur, čo je hrubé obvinenie ľudí a obecného úradu a vyzvala prítomných 

na prehodnotenie činnosti obecného kontrolóra, jeho zodpovednosti, ako pristupuje k práci, 

aby bol na zasadnutie obecného zastupiteľstva prizvaný aj pán Volkovics, aby v prípade 

nutnosti bol nápomocný pri riešení určitých problémov a vyzvala starostu obce, aby na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva predložil informáciu o tom, kto disponoval s finančnými 

prostriedkami obce po prepustení ekonómky. 

Ivan Madliak – spýtal sa, prečo nie je na zastupiteľstve prítomný kontrolór obce, starosta 

obce Ladislav Guoth mu predložil ospravedlnenie, ktoré Ing. Miroslav Zelený poslal ráno 

v deň konania zasadnutia obecného zastupiteľstva mailom.  

Michal Krčula – vzdal sa svojich poslaneckých odmien v prospech materskej školy. Následne 

tak urobili všetci poslanci. 

 

 

 

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za + + + + + + + 7 

Proti         

Zdržal sa         
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10. Návrh na uznesenie 

Návrh na uznesenie predložil prítomným poslancom predseda návrhovej komisie Ján 

Švec. Návrh bol schválený všetkými poslancami a v plnom znení tvorí prílohu zápisnice. 

 

IV. Hlasovanie poslancov o návrhu na uznesenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Záver 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta 

obce Ladislav Guoth. 

Z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový 

záznam v celkovej dĺžke 49 minút. 

 

 

Zápisnicu vypracovala: Mgr. Dagmar Bruncková 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

 

 

Jana Klubicová  ............................................... 

Iveta Moravčíková  ............................................... 

 

Starosta obce   ............................................... 

 

 

 

 

Vlachy dňa 21.12.2010 

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za + + + + + + + 7 

Proti         

Zdržal sa         


