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       OBEC  VLACHY, Obecný úrad   032 13 Vlachy 

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

               IČO 315 877,   DIČ  2020598497 

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

Zápisnica č. 6/2011/03R  

z III. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy 

 v roku 2011 

 konaného dňa 24.6.2011 o 18. hod. na obecnom úrade 

 

Prítomní: 

Ladislav Guoth – starosta obce 

Poslanci: 

Brezniak Peter, Forgáč Jozef, Hric Miroslav, Klubicová Jana, Klubica Róbert 

Ospravedlnení: 

Krčula Michal, Švec Ján 

Ostatní prítomní: 

Mgr. Dagmar Bruncková – zapisovateľka 

Iveta Moravčíková – ekonómka obce 

Pavol Strmenský 

Otvorenie 

Starosta obce Ladislav Guoth privítal všetkých prítomných na zasadnutí obecného 

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

Miroslava Hrica a Jozefa Forgáča. 

Skonštatoval, ţe obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, keďţe na zasadnutí boli 

prítomní piati poslanci. Zároveň ospravedlnil zo zasadnutia poslancov Michala Krčulu a Jána 

Šveca. 

 

Navrhovaný program 

1. Kontrola prijatých uznesení 

2. Záverečný účet obce Vlachy za rok 2010 - schválenie 

3. Zmena programového rozpočtu obce Vlachy na rok 2011 – schválenie 

4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlachy o spôsobe a výške úhrady za poskytovanie 

opatrovateľskej sluţby – schválenie 

5. Návrh na zvýšenie úväzku platu starostu 
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6. Návrh na plat starostu obce Vlachy v súvislosti so zmenou zákona č. 253/1994 Z.z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov od 1.3.2011 – schválenie 

7. Doplnenie členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve Vlachy - schválenie 

8. Doplnenie redakčnej rady Vlachanských novín - schválenie 

9. Schválenie dotácie pre Futbalový klub Vlachy 

10. Zrušenie uznesenia č. 178/2010/06R zo dňa 17.12.2010 

11. 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. 

12. Rôzne – informácie starostu o činnosti obce 

 

Na základe odporučenia JUDr. Lucie Hurajovej starosta obce Ladislav Guoth navrhol za 

bod 11 doplniť program zasadnutia obecného zastupiteľstva o odvolanie hlavného kontrolóra 

obce Ing. Miroslava Zeleného. 

Program:  

1. Kontrola prijatých uznesení 

2. Záverečný účet obce Vlachy za rok 2010 - schválenie 

3. Zmena programového rozpočtu obce Vlachy na rok 2011 – schválenie 

4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlachy o spôsobe a výške úhrady za poskytovanie 

opatrovateľskej sluţby – schválenie 

5. Návrh na zvýšenie úväzku platu starostu 

6. Návrh na plat starostu obce Vlachy v súvislosti so zmenou zákona č. 253/1994 Z.z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov od 1.3.2011 – schválenie 

7. Doplnenie členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve Vlachy - schválenie 

8. Doplnenie redakčnej rady Vlachanských novín - schválenie 

9. Schválenie dotácie pre Futbalový klub Vlachy 

10. Zrušenie uznesenia č. 178/2010/06R zo dňa 17.12.2010 

11. 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. 

12. Odvolanie hlavného kontrolóra Ing. Miroslava Zeleného  

13. Rôzne – informácie starostu o činnosti obce 
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Hlasovanie poslancov o programe zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

 

 

 

K bodu č. 1 - Kontrola prijatých uznesení 

Kontrolu všetkých prijatých uznesení z posledného mimoriadneho a riadneho 

zasadnutia obecného zastupiteľstva previedol starosta obce Ladislav Guoth. Skonštatoval, ţe 

všetky uznesenia sú splnené. 

 

Návrh na uznesenie č. 70/2011/03R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

berie na vedomie 

kontrolu prijatých uznesení z posledného riadneho a mimoriadneho  zasadnutia obecného 

zastupiteľstva 

 

Hlasovanie poslancov  

 

 

 

 

K bodu č. 2 - Záverečný účet obce Vlachy za rok 2010 

Výsledky celoročného hospodárenia za rok 2010 predloţila prítomným poslancom 

Iveta Moravčíková, ekonómka obce.  Na tomto základe sa poslanci informovali o tvorení 

rezervného fondu, poslanec Miroslav Hric navrhoval schváliť predkladaný materiál 

s výhradami, ekonómka obce potvrdila, ţe nevie, či bol v minulom roku dobre účtovaný 

rozpočet, potvrdila ţe nebol zaevidovaný fondový účet a ţe sa nedokáţe zaručiť za systém 

spracovávania podkladov. Pri tvorení záverečného účtu vychádzala z dostupných materiálov. 

Poslanec Miroslav Hric navrhol, aby bola pri obecnom zastupiteľstve zriadená finančná 

komisia, čo podporila aj ekonómka, aj starosta obce. Poslanec Peter Brezniak sa zaujímal, 

prečo je taký veľký rozdiel v úbytku na dlhodobom hmotnom majetku. Ekonómka obce mu 

poskytne odpoveď na najbliţšom mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v mesiaci 

júl 2011. 

 

 

Poslanci Brezniak Forgáč Hric Klubicová Klubica Krčula Švec Celkom 

Za x x x x x   5 

Proti         

Zdržal sa         

Poslanci Brezniak Forgáč Hric Klubicová Klubica Krčula Švec Celkom 

Za x x x x x   5 

Proti         

Zdržal sa         
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Návrh na uznesenie č. 71/2011/03R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

a) schvaľuje celoročné hospodárenie  obce Vlachy za rok 2010 bez výhrad 

b) ukladá ekonómke obce overiť do termínu zasadnutia mimoriadneho zastupiteľstva 

v mesiaci júl 2011 rozdiel v úbytku dlhodobého hmotného majetku obce 

 

Hlasovanie poslancov  

 

 

 

 

K bodu č. 3 – Zmena programového rozpočtu Obce Vlachy na rok 2011 

K navrhovaným zmenám  a k otázkam poslancov sa vyjadrila Iveta Moravčíková – 

ekonómka obce. Poslanci sa zaujímali o výšku podielových daní na tento rok, o financovanie 

protipovodňových aktivít, o práce na dohody a pod. 

Návrh na uznesenie č. 72/2011/03R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č.1/2011, ktorým sa mení a dopĺňa programový rozpočet na rok 

2011 

Hlasovanie poslancov  

 

 

 

 

K bodu č. 4 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlachy o spôsobe a výške úhrady za 

poskytovanie opatrovateľskej služby 

 Návrh na uvedené všeobecne záväzné nariadenie predloţil starosta obce Ladislav 

Guoth. Poslanec Miroslav Hric sa zaujímal o výšku poplatkov za poskytovanie 

opatrovateľskej sluţby. Na všetky otázky odpovedala pracovníčka obce Dagmar Bruncková. 

 

 

 

Poslanci Brezniak Forgáč Hric Klubicová Klubica Krčula Švec Celkom 

Za x x  x    3 

Proti         

Zdržal sa   x  x   2 

Poslanci Brezniak Forgáč Hric Klubicová Klubica Krčula Švec Celkom 

Za x x x x x   5 

Proti         

Zdržal sa         
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Návrh na uznesenie č. 73/2011/03R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlachy č. 2/2011 o spôsobe a výške úhrady za 

poskytovanie opatrovateľskej služby 

 

Hlasovanie poslancov  

 

 

 

K bodu č. 5 – Návrh na zvýšenie úväzku platu starostu obce 

S účinnosťou od 1.6.2011 platí novela zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, ktorá 

bola prijatá zákonom č. 154/2011 Z. z.  V zmysle prechodných ustanovení uvedenej novely 

musí obecné zastupiteľstvo rozhodnúť o plate starostu. 

Na tomto základe všetci poslanci súhlasili, aby došlo, na základe výsledkov práce 

starostu,  zvýšenie úväzku starostu obce Ladislava Guotha zo 70% na 100%. 

 

Návrh na uznesenie č. 74/2011/03R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje 

100 % úväzok starostu Obce Vlachy Ladislava Guotha od 1.6.2011  

 

Hlasovanie poslancov  

 

 

 

 

 

K bodu č. 6 - Návrh na plat starostu obce Vlachy v súvislosti so zmenou zákona č. 

253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest v znení neskorších predpisov od 1.6.2011 

 Poslanci obecného zastupiteľstva schválili v zmysle uvedených právnych predpisov 

100 % pracovný úväzok starostu obce Ladislava Guotha s tým, ţe jeho moţné zvýšenie aţ 

Poslanci Brezniak Forgáč Hric Klubicová Klubica Krčula Švec Celkom 

Za x x x x x   5 

Proti         

Zdržal sa         

Poslanci Brezniak Forgáč Hric Klubicová Klubica Krčula Švec Celkom 

Za x x x x x   5 

Proti         

Zdržal sa         



6 
 

o 70 % ponechali ako otvorenú moţnosť do budúcnosti, nakoľko plat starostu sa bude 1x 

ročne prehodnocovať. 

1. V zmysle ustanovenia § 8a zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a s poukazom na 

ustanovenie § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo určuje plat starostu,  a to  podľa ustanovenia § 3 

ods. 1: 

priemerná mzda x násobok (podľa počtu obyv .) = plat zaokrúhlený na celé euro hore    

769 x 1,65 násobok =  1268,85 € = 1269,- € pri 100% pracovnom úväzku           

2. Obecné zastupiteľstvo podľa ods. 2 § 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o  právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov môţe 

plat (určený podľa § 3 ods. 1) zvýšiť aţ o 70 %. 

 

Návrh na uznesenie č. 75/2011/03R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje 

plat starostu Obce Vlachy Ladislava Guotha s účinnosťou od 1.6.2011 

a) podľa § 3 ods. 1) zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov ako 

1,65 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 

za predchádzajúci kalendárny rok, 

b) podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 

uvedený plat nezvyšuje. 

Hlasovanie poslancov  

 

 

 

 

 

K bodu č. 7 - Doplnenie členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve Vlachy  

Komisie pri obecnom zastupiteľstve boli doplnené na návrh poslancov nasledovne: 

 

Komisia verejného poriadku a ţivotného prostredia: 

- Peter Brezniak 

 

 

Poslanci Brezniak Forgáč Hric Klubicová Klubica Krčula Švec Celkom 

Za x x x x x   5 

Proti         

Zdržal sa         
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Komisia kultúrna a športová 

- Michal Krčula 

 

Komisia stavebná a územnoplánovacia 

- Miroslav Hric a Mirka Strmenská 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva sa opätovne zaoberali zriadením finančnej komisie, 

ďalším doplnením komisie stavebnej a územnoplánovacej a ZPOZ. V prípade ďalších 

návrhov sa komisie a ZPOZ doplnia na mimoriadnom zastupiteľstve obecného zastupiteľstva 

v júli 2011. 

 

Návrh na uznesenie č. 76/2011/03R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

a) Petra Brezniaka za člena komisie verejného poriadku a životného prostredia 

b) Michala Krčulu za člena komisie kultúrnej a športovej 

c) Miroslava Hrica za člena komisie stavebnej a územnoplánovacej 

d) Mirku Strmenskú za členku komisie stavebnej a územnoplánovacej 

 

Hlasovanie poslancov  

 

 

 

 

 

K bodu č. 8 – Doplnenie redakčnej rady Vlachanských novín 

 Starosta obce navrhol, aby členmi redakčnej rady boli všetci poslanci obecného 

zastupiteľstva. Nakoniec po dohode, sa redakčná rada doplnila o poslancov Miroslava Hrica 

a Róberta Klubicu. V mesiaci jún sa uzávierka príspevkov presunula do 28.6.2011. Úlohou 

redakčnej rady bude aktívne prispievať do kaţdého čísla a zabezpečovať pluralitu názorov. 

 

Návrh na uznesenie č. 77/2011/03R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje 

Miroslava Hrica a Róberta Klubicu za ďalších členov redakčnej rady Vlachanských novín 

 

 

 

Poslanci Brezniak Forgáč Hric Klubicová Klubica Krčula Švec Celkom 

Za x x x x x   5 

Proti         

Zdržal sa         
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Hlasovanie poslancov  

 

 

 

 

 

K bodu č. 9 – Schválenie dotácie pre Futbalový klub Vlachy 

Ţiadosť o dotáciu predloţil poslanec Róbert Klubica. 

 

Uznesenie č. 78/2011/03R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

určuje 

futbalovému klubu Vlachy pre obdobie do 12/ 2011 

 

a) osobitné hospodárenie so zvereným preddavkom 

b) výšku preddavku v sume 1.300.- € na činnosť klubu 

 

Hlasovanie poslancov  

 

 

 

 

 

K bodu č. 10 – Zrušenie poverenia Ivety Moravčíkovej 

Návrh predloţil starosta obce Ladislav Guoth. 

 

Návrh na uznesenie č. 79/2011/03R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

ruší 

poverenie poslankyne Ivety Moravčíkovej zo dňa 17.12.2010 na zvolávanie a vedenie 

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

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, kedy poverená poslankyňa 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 Brezniak Forgáč Hric Klubicová Klubica Krčula Švec Celkom 

Za x x x x x   5 

Proti         

Zdržal sa         

Poslanci Brezniak Forgáč Hric Klubicová Klubica Krčula Švec Celkom 

Za x x x x x   5 

Proti         

Zdržal sa         
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Hlasovanie poslancov  

 

 

 

 

K bodu č. 11 – Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva na zvolávanie a vedenie 

zasadnutí 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. 

Poslanec Jozef Forgáč navrhol, aby bol na túto úlohu poverený Miroslav Hric, 

nakoľko má skúsenosti s vedením obecného zastupiteľstva. Ostatní poslanci a aj menovaný 

s návrhom súhlasili. 

Návrh na uznesenie č. 80/2011/03R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

poveruje 

poslanca Miroslava Hrica 

 

na zvolávanie a vedenie zasadnutí 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. 

Hlasovanie poslancov  

 

 

 

 

K bodu č. 12. – Odvolanie Ing. Miroslava Zeleného z funkcie hlavného kontrolóra obce 

Keďţe výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká niektorým zo spôsobov podľa § 18 

a, ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a skončenie pracovného pomeru jedným 

Poslanci Brezniak Forgáč Hric Klubicová Klubica Krčula Švec Celkom 

Za x x x x x   5 

Proti         

Zdržal sa         

Poslanci Brezniak Forgáč Hric Klubicová Klubica Krčula Švec Celkom 

Za x x x x x   5 

Proti         

Zdržal sa         
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z týchto spôsobov nie je, starosta obce Ladislav Guoth podal návrh na odvolanie z dôvodu 

zanedbania povinností hlavného kontrolóra obce v zmysle § 18a, ods. 9, písm. a,b) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

Návrh na uznesenie č. 81/2011/03/R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

odvoláva  

hlavného kontrolóra Ing. Miroslava Zeleného 

z dôvodu zanedbania povinností hlavného kontrolóra obce v zmysle § 18a, ods. 9, písm. a,b) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

 

Hlasovanie poslancov  

 

 

 

 

K bodu č. 13 – Informácie starostu obce Ladislava Guotha o činnosti obce 

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o nasledovných aktivitách: 

a) projekt Zelené obce – výsledok ešte nie je známy 

b) potreba zakúpenia nových tabúľ na úradné oznamy a informácie pri obecnom úrade 

c) potreba záhradných úprav okolo kultúrneho domu vo Vlachoch 

d) protipovodňové aktivity 

e) menšie obecné práce 

f) predaj bytov vo vlastníctve obce – ponuka je na úradných tabuliach a internete 

g) Halčinová – dlhuje na nájomnom a úhradách za energie obci do 3.000,- €, išiel návrh 

na súd 

h) moţnosť výstavby krbu v kultúrnom dome v Krmeši 

i) sušiak poţiarnych hadíc v Krmeši – je pripravené stavebné povolenie 

j) spomaľovače na cestnej komunikácii v obci – nie je to reálne  

k) cenová ponuka na schodový výťah na obecný úrad pre starších a zdravotne 

postihnutých 

l) zberný dvor vo Vlachoch – projekt je pripravený 

m) multifunkčné ihrisko v Krmeši – malo by sa začať realizovať v roku 2012 

n) rozhlas – zhorenie po búrne, nutnosť zakúpenia novej skrinky a asi 6 reproduktorov 

v obci 

o) ţiadosť na rekonštrukciu siete obecného rozhlasu – podaná na MF SR 

p) oprava fasády kaplnky vo Vlaškách pri príleţitosti 20. výročia vysviacky kostola 

q) potreba klampiarskych prác na všetkých kultúrnych domoch 

r) rekonštrukcia kultúrneho domu vo Vlachoch je ukončená 

Poslanci Brezniak Forgáč Hric Klubicová Klubica Krčula Švec Celkom 

Za x x x x x   5 

Proti         

Zdržal sa         
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s) potreba vysporiadania obecných pozemkov od občanov, ktorí majú na nich postavené 

domy 

t) potravinová pomoc ľuďom v núdzi 

u) stretnutie bývalých vojakov po 30. rokoch od 1-6.7.2011 

 
 

Návrh na uznesenie č. 82/2011/03R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

berie na vedomie 

Informácie starostu Ladislava Guotha o činnosti obce 

 

Hlasovanie poslancov  

 
 

 

 

Záver 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta 

obce Ladislav Guoth. 

Z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový záznam 

v celkovej dĺţke 2:10:09 hod. 

Zápisnicu vypracovala: Mgr. Dagmar Bruncková 

 

Overovatelia: 

 

Miroslav Hric ............................................... 

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

 

Starosta obce Ladislav Guoth  ............................................... 

 

Vlachy dňa 24.6.2011 

 

Poslanci Brezniak Forgáč Hric Klubicová Klubica Krčula Švec Celkom 

Za x x x x x   5 

Proti         

Zdržal sa         


