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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. 2/2011/01M  

z I. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy 

 v roku 2011 

 konaného dňa 4.2.2011 o 18. hod. na obecnom úrade 

 

Prítomní: 

Ladislav Guoth – starosta obce 

Poslanci: 

Jozef Forgáč, Róbert Klubica, Michal Krčula, Ivan Madliak, Ján Švec 

Ospravedlnení: 

Jana Klubicová, Iveta Moravčíková 

Ostatní prítomní: 

Mgr. Dagmar Bruncková – zapisovateľka 

 

Otvorenie 

Starosta obce Ladislav Guoth privítal všetkých prítomných na zasadnutí obecného 

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

Michala Krčulu a Róberta Klubicu. 

Predstavil prítomným poslancom novú ekonómku obce Ivetu Moravčíkovú zo 

Smrečian. 

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

prítomných 5 poslancov. Zároveň ospravedlnil zo zasadnutia poslankyne Janu Klubicovú 

a Ivetu Moravčíkovú. 

  

Program 

1. Schválenie zateplenia stropu materskej školy 

2. Schválenie rozpočtu na roky 2011-2013 

3. Rôzne 

 

Hlasovanie poslancov o programe zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

 

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za x  x x x  x 5 

Proti         

Zdržal sa         
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Plnenie programu zasadnutia zastupiteľstva 

 

K bodu č. 1 

Schválenie zateplenia stropu materskej školy 

 Starosta obec predložil návrh na zateplenie stropu materskej školy, z dôvodu nárastu 

cien energií a zvýšenia DPH. Skonštatoval, že najvyššou položkou z obecného rozpočtu sú 

práve ceny za energie a vývoz odpadu. Stavebná a územnoplánovacia komisia z  troch 

cenových ponúk vybrala  najlacnejšiu variantu, a to firmu Thermiss, s.r.o., Trnava, ktorej 

cenová ponuka na uvedené práce je 3961,49 € bez DPH.  

 

Uznesenie č. 24/2011/01M 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

prevedenie zateplenia stropu materskej školy firmou Thermiss, s.r.o. Trnava 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu č. 2 

Schválenie rozpočtu na roky 2011-2013 

 

 Starosta obce vyzval prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k predloženému návrhu 

rozpočtu, ktorý obdržali v dostatočnom časovom predstihu. Do návrhu boli zapracované 

jednotlivé položky, ktoré boli poslancami a starostom obce navrhované (zvýšenie cestovného 

pre starostu obce, zvýšenie dotácie pre hasičov na generálnu opravu požiarnej prenosnej 

striekačky, zníženie odmeny pre kontrolóra obce, úprava rozpočtu na nákup kníh do obecnej 

knižnice, príspevok pre základnú školu v Ľubeli a pod.) 

 

Uznesenie č. 25/2011/01M 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

Rozpočet obce na roky 2011-2013  

 

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za  x  x x x  x 5 

Proti         

Zdržal sa         
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Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 

 

 

 

 

K bodu č. 3 

Rôzne 

 

J.Švec – poinformoval prítomných o výsledkoch zasadnutia stavebnej 

a územnoplánovacej komisie pri obecnom zastupiteľstve, ktorá sa zaoberala územným 

plánom obce a investičnými plánmi na najbližšie volebné obdobie. Na tomto základe sa 

rozvinula široká diskusia, smerujúca k navrhovanému územnému plánu obce. J. Švec ďalej 

poinformoval prítomných o najbližších akciách v obci, ktoré sa budú organizovať v období 

fašiangov, a to Ples hasičov dňa 12.2.2011 a obecná zabíjačka dňa 26.2.2011. 

 

 

Uznesenie č. 26/2011/01M 

 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

podané informácie 

 

a) zasadnutie stavebnej a územnoplánovacej komisie 

b) ples hasičov a obecná zabíjačka 

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 

 

 

 

 

 

Záver 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta 

obce Ladislav Guoth. 

 

 

 

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za  x  x x x  x 5 

Proti         

Zdržal sa         

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za  x  x x x  x 5 

Proti         

Zdržal sa         
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Z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový 

záznam v celkovej dĺžke 55:09 hod. 

 

Zápisnicu vypracovala: Mgr. Dagmar Bruncková 

Overovatelia: 

 

Michal Krčula  .............................................. 

Róbert Klubica ............................................... 

 

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

 

 

 

 

Vlachy dňa 9.2.2011 

 


