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Obec Vlachy 

Obecný úrad vo Vlachoch 

032 13 Vlachy 126 

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

 

Zápisnica č. 6/2015 

zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy 

 v roku 2015 

 konaného dňa 16.12..2015 o 17.30 hod. na obecnom úrade 

 

Prítomní: 

Ladislav Guoth – starosta obce 

 

Poslanci – Bolibruchová Renáta, Forgáč Jozef, Klubicová Jana, Veverica Jozef, Krčula 

Michal, Podhor Ján, Ing. Dagmar Chvojková od 18.00 hod. 

 

Ostatní prítomní: 

Mgr. Dagmar Bruncková 

Iveta Moravčíková 

Ing. Marta Malíčková 

Marek Hikl 

 

Otvorenie: 

Starosta obce Ladislav Guoth privítal všetkých prítomných na zasadnutí obecného 

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

Jozefa Vevericu a Michala Krčulu. 

Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, keďže boli prítomní šiesti 

poslanci, od bodu č. 4 siedmi. 

 

Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva:  

 

1. Kontrola plnenia uznesení 

2. Plnenie rozpočtu k 30.11.2015 

3. Rozpočtové opatrenie  

4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Vlachy na rok 2016 

a roky 2017-2018 

5. Rozpočet obce Vlachy na roky 2016-2018 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vlachy na 1.polrok 2016 

7. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vlachy č. 2/2015  o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
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8. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vlachy č. 3/2015  o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vlachy 

9. Schválenie inventarizačnej komisie pre účtovnú inventarizáciu 

10. Schválenie odmeny pre hlavnú kontrolórku obce 

11. Schválenie pevných termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2016 

12. Schválenie Dodatku č. 3 k zmluve o nájme bytu medzi Obcou Vlachy a Boženou 

Moravčíkovou 

13. Vyhodnotenie cenových ponúk na zimnú údržbu pre rok 2016 

14. Rôzne  

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 1  

Kontrola plnenia uznesení 

 

Kontrolu plnenia uznesení previedla hlavná kontrolórka obce. Skonštatovala, že k 15.12.2015 

zostáva v plnení  uznesenie č. 13/2/2015, ostatné sú splnené. 

 

Uznesenie č. 35/6/2015 

Obecné zastupiteľstvo 

Berie na vedomie 

 

Kontrolu plnenia uznesení 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

K bodu č. 2  

Plnenie rozpočtu k 30.11.2015 

 

Materiál k tomuto bodu rokovania obdržali poslanci písomne. Na otázky odpovedala 

účtovníčka obce Iveta Moravčíková, starosta obce Ladislav Guoth a Mgr. Dagmar Bruncková, 

ktorá skonštatovala, že nedoplatky na daniach z nehnuteľností a komunálnom odpade sú 

nasledovné: 

Komunálny odpad: Antošková Ľudmila 10,99 Eur, Lupták Lukáš 100,75 Eur, Balko Vladimír 

49,44 Eur, Mikita Marián 10,99 Eur, Dúhová Zuzana 54,94 Eur, Ing. Čorej Viktor 10,99 Eur. 

Celková suma – 238,10 Eur. 

Daň z nehnuteľností: O Neil Spenver 67,68 Eur, Antošková Ľudmila 18,70 Eur, Gejdoš Libir 

6,41 Eur, Lupták Lukáš 58,51 Eur, Kovacs Gejza 5,35 Eur, Šarlušková Jana 8,34 Eur, Ing. 

Čorej Viktor 9,82 Eur. 
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Celková suma – 174,81 Eur. Všetkým dlžníkom boli 2x zaslané upomienky, časť z nich si 

doručené listy prevzala, niektorí poštu dlhodobo nepreberajú z dôvodu adresát je odsťahovaný 

alebo nevyzdvihnuté v termíne. 

 

 

Uznesenie č. 36/6/2015 

Obecné zastupiteľstvo 

Berie na vedomie 

 

Plnenie rozpočtu k 30.11.2015 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

K bodu č. 3  

Rozpočtové opatrenie č. 4/2015 a 5/2015 

 

Rozpočtové opatrenie č. 4/2015 – presun rozpočtových prostriedkov. 

Výdavky: 

 

V podprograme 1.1.1 Výkon funkcie starostu   

z položky   625005  poistenie v nezamestnanosť - 53,00€ 

na položku 633016  reprezentačné   + 53,00€ 

V podprograme 2.3.1 Zamestnanci obecného úradu   

 

z položky   637001 školenie, kurzy, semináre  - 42,00€ 

na položku 625005 poistenie v nezamestnanosť + 17,00€ 

                   637016 prídel do SF   + 25,00€ 

V podprograme 3.2.1 Verejná zeleň a verejné priestranstvá   

z položky   611000 mzdy   - 632,00€ 

na položku 633006 všeobecný materiál  +  30,00€ 

                   635006 údržba verejného priestranstva  + 600,00€ 

                   636001 nájom za vodné toky   + 2,00€ 

V podprograme 4.1.1 Ochrana pred požiarmi   

z položky   635005 údržba strojov   - 400,00€ 

na položku 633006 všeobecný materiál  + 400,00€ 

z položky   637004 štartovné  - 150,00€ 

na položku 637004 všeobecné služby   + 150,00€ 

V podprograme 7.2.1 Stravovanie v jedálňach predškolského zariadenia  

z  položky 633006 všeobecný materiál   - 51,00€ 

na položku 633010 pracovná obuv   + 51,00€ 

V podprograme 8.1.1 Šport a športové zariadenia v obci  

z  položky 633006 všeobecný materiál  - 189,00€ 

na položku 635006 údržba ihrísk  +189,00€ 

V podprograme 9.2.1 Obecná knižnica  

z  položky 637027 odmeny  - 40,00€ 

na položku 633009 knihy  + 40,00€ 
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V podprograme 10.1 Všeobecné verejné služby  

z  položky 642002 BT neziskovým iným subjektom - 23,00€ 

na položku 642001 BT Sokolčanom  + 23,00€ 

 
Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu.  

 

Uznesenie č. 37/6/2015 

Obecné zastupitelstvo 

Berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenie č. 4/2015 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Rozpočtové opatrenie č. 5/2015 - Povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolené 

prekročenie a viazanie výdavkov. 

Presun prostriedkov: 

1, 

Z program 2.1.1 Činnosť volených orgánov obce  

z položky 637026 odmeny   - 1 000,00€  

Z program 3.4.1 Občianske obrady  

z položky 633006 všeobecný materiál  - 248,00€  

Z program 7.1.1 Materská škola   

z položky 632001 energie  - 594,00€  

Do programu 9.3.1.Kultúrne podujatia, slávnosti, oslavy 

Na položku 633016 reprezentačné- obecné akcie  +1 842,00€  

2, 

Z program 2.4. Správa finančných prostriedkov  

z položky 651002 verejný dlh- úroky  - 290,00€  

Do programu 3.1.1.Komunikácia s občanmi 

na položku 637004 Vlachanske noviny  + 290,00€  

3, 

Z program 3.2.1. Verejná zeleň a verejné priestranstvá  

z položky 611 mzdy  - 1 029,00€  

z položky 621000 zdravotné poistenie   - 100,00€  

z položky 625002 starobné poistenie  - 380,00€  

Do programu 5.3.1.Vývoz odpadu vo veľkokapacitných kontajneroch  

Na položku 634004 prepravné TKO VKK   + 440,00€  

Na položku 637004 uloženie odpadu VKK   + 389,00€  

Na položku 637012 poplatky KO  VKK   + 10,00€  

Do programu 5.43.1.Zabezpečenie kuka nádob  

Na položku 633006 kuka nádoby   + 670,00€  

4, 

Z program 8.1.1 Športoviská a športové zariadenia v obci  

z položky 633016  reprezentačné ST  - 250,00€  
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Do programu 8.2.1. Dotácie na podporu športu 

Na položku 642002 BT TJ  + 250,00€  

 
 

Uznesenie č. 38/6/2015 

Obecné zastupitelstvo 

Schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 5/2015 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 4  

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Vlachy na rok 2016 a roky 

2017-2018 

 

V zmysle § 18 f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov predložila hlavná kontrolórka obce odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 

2016 a roky 2017 – 2018. 

Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2016 a roky 2017 – 2018 (ďalej len „odborné 

stanovisko“) bolo spracované na základe predloženého návrhu rozpočtu obce na roky 2016–2018, 

ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.  

 

A. VÝCHODISKÁ  SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA 
 

1.    Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu  

 

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi  

 

          Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to 

zákonmi: 

 

o č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v z.n.p.  

o č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v z.n.p.  

o č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.  

o č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v z.n.p.  

o č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné 

stavebné odpady v z.n.p. 

o a nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve v platnom znení. 

 

1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce 

 



6 
 

          Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s všeobecne záväznými nariadeniami obce Vlachy, 

najmä VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady.  

 

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce 

  

          Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli obce aj na www stránke obce          v zákonom 

stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 

Z. z. o obecnom zriadení v z.n.p.   

 

2.  Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu  

 

          Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s opatrením MF SR z 8. 

decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia č. 

MF/010175/2004-42 (Finančný spravodajca č. 14/2004) v znení neskorších predpisov, ktorá je 

záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.  

 

          Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej 

správy na roky 2016 až 2018 číslo MF/008154/2015-411 (zverejnenej vo Finančnom spravodajcovi č. 

4/2015). 

 

B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU 
 

          V zmysle článku 9 zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti sú subjekty verejnej 

správy (ktorých súčast'ou sú aj obce a mestá), za účelom dodržania dlhodobej udržatel'nosti 

hospodárenia Slovenskej republiky, posilnenia transparentnosti a efektívnosti vynakladania verejných 

prostriedkov a podporenia dlhodobej konkurencieschopnosti Slovenskej republiky s prihliadnutím na 

požiadavku ekonomickej a sociálnej spravodlivosti a solidarity medzi súčasnými a budúcimi 

generáciami, od roku 2013 povinné zostavovat' rozpočet v členení : - skutočné čerpanie rozpočtu za 

predchádzajúce 2 roky, - schválený rozpočet bežného roka, - očakávaná skutočnost' bežného roka - a 

návrh rozpočtu na 3 nasledujúce roky, pričom takto je spracovaný aj predložený návrh rozpočtu. 

 

C. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU 
 

          Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. v členení podľa § 9 ods. 1 

citovaného zákona na: 

 

a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2016,  

b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku -  rok 2017, 

c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – rok 2018. 

         
        Návrh rozpočtu zohľadňuje tvorbu programov, napĺňanie ich zámerov a cieľov podľa 

príslušných položiek a podpoložiek. Viacročný rozpočet na roky 2016 – 2018 je zostavený v 

rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok. Návrh rozpočtu 

obce na príslušný rozpočtový rok 2016 je záväzný, návrhy rozpočtov na nasledujúce dva rozpočtové 

roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele, zámery a ciele sa spresňujú v 

ďalších rozpočtových rokoch. 

 

          Viacročný rozpočet na roky 2016 – 2018 sa  v súlade s § 10  ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 

vnútorne člení na: 

 

a) bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky, 
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b) kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, 

c) finančné operácie. 

 

D. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU 
 

          Na schválenie je predložený návrh rozpočtu obce na rok 2016 a návrh rozpočtu na roky 2017 - 

2018, ktorý predstavuje podrobne rozpracované zámery a ciele obce. 
 

 

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016: 
  

BEŽNÉ PRÍJMY  196 443 

BEŽNÉ VÝDAVKY 186 958 

SALDO BEŽNÉHO ROZPOČTU 9 485 

  

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY  11 000 

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 16 500 

SALDO KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU - 5 500 

  

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ 6 500 

FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ 10 485 

SALDO FINANČNÝCH OPERÁCIÍ - 3 985 

  

CELKOVÉ SALDO ROZPOČTU 0 

 

 

          Prehľad návrhu rozpočtu v podrobnejšom členení v eurách: 

 
 

 

ROZPOČET NA ROKY 2016 - 2018 
 

BEŽNÉ PRÍJMY 2016 2017 2018 

Daňové príjmy – dane z príjmov FO 146 000 146 000 147 000 

Daňové príjmy – dane z majetku 21 650 21 650 21 650 

Daňové príjmy – dane za špecifické služby 13 550 13 550 14 050 

Nedaňové príjmy – príjmy z vlastníctva majetku 2 112 2 222 2 332 

Nedaňové príjmy – administratívne a iné poplatky 3 800 3 800 3 600 

Úroky a ostatné platby 30 30 30 

Iné nedaňové príjmy 7 304 7 500 6 500 

Granty a transfery 1 997 1 997 1 997 

BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU 196 443 196 749 197 159 
    
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY    

Príjem z predaja kapitálových aktivít 9 000 0 0 

Príjem z predaja pozemkov 2 000 0 0 

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU 11 000 0 0 

    
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ    

Prevod z rezervného fondu 6 500 0 0 

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU 6 500 0 0 
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PRÍJMY SPOLU 213 943 196 749 197 159 

 

BEŽNÉ VÝDAVKY 
2016 2017 2018 

1.1.1.       Výkon fukcie starostu     24 166 24 821 25 476 

1.3.          Účtovníctvo a výkazníctvo 10 10 10 

1.4.1.       Hlavný kontrolór 1 925 1 966 1 996 

1.4.2.       Audit 450 450 450 

1.6.          Členstvo v organizáciách a združeniach 300 300 300 

2.1.1.       Činnosť volených orgánov obce 2 513 2 513 2 513 

2.3.1.       Zamestnanci obecného úradu 25 177 25 420 25 699 

2.3.2.       Nákup materiálu a služieb 9 330 7 330 7 330 

2.3.3.       Prevádzka budovy obecného úradu 10 300 10 300 10 300 

2.4.          Správa finančných prostriedkov 1 800 1 600 1 000 

3.1.1.       Komunikácia s občanmi 2 100 2 100 2 100 

3.2.1.       Verejná zeleň a verejné priestranstvá 3 000 3 000 3 000 

3.3.          Správa a údržba cintorínov 1 040 1 040 1 040 

3.4.          Občianske obrady 400 400 400 

4.1.1.       Ochrana pred požiarmi 3 420 1 420 1 420 

4.2.          Civilná ochrana 107 107 107 

4.3.          Verejné osvetlenie 4 650 4 650 4 650 

5.1.1.       Vývoz komunálneho odpadu 13 800 14 000 14 000 

5.3.1.       Vývoz odpadu vo veľkokapac. kontajneroch 2 550 2 550 2 550 

6.1.1.       Správa a údržba komunikácií 2 000 2 500 2 500 

7.1.1.       Materská škola 45 449 45 283 46 101 

7.2.1.       Stravovanie v jedálňach 11 662 11 962 12 213 

8.1.1.       Športoviská a športové zariadenia 2 000 2 000 2 100 

8.2.          Dotácia na podporu športu 3 400 3 400 3 400 

9.1.1.       Správa a údržba kultúrneho domu 5 556 5 600 5 600 

9.2.1.       Obecná knižnica 1 183 1 183 1 183 

9.3.1.       Kultúrne podujatia, slávnosti, oslavy 5 650 5 150 5 150 

9.4.1.       Kronika 200 200 200 

10.1.       Všeobecné transfery 2 820 2 820 2 820 

BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU 186 958 184 075 185 608 

    
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY    

PD KD Vlašky zmena užívania stavby 4 000 0 0 

PD miestne komunikácie Vlachy 2 000 0 0 

Cintorín - rekonštrukcia 2 500 0 0 

VO Vlachy, Vlašky 2 500 0 0 

KD Vlachy (ozvučenie, osvetlenie) 2 500 0 0 

Fotovoltaika – modernizácia, digitalizácia 1 200 0 0 

Revitalizácia okolia KD Vlachy 1 200 0 0 

Preložka rozhlasu Vlachy 600 0 0 

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU 16 500 0 0 

    
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE    

Splácanie istiny z úverov 10 485 7 645 0 
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VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE 10 485 7 645 0 

    

VÝDAVKY SPOLU 213 943 191 720 185 608 

 

 

E. ZHRNUTIE 
 

          Návrh rozpočtu obce na rok 2016 je zostavený ako vyrovnaný v celkovej výške 213 943,- €, 

pričom bežný rozpočet je prebytkový vo výške 9 485,- €, kapitálový je schodkový  vo  výške 5 

500,- €  a  finančné  operácie  tiež schodkové 3 985,- €.  

 

          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. 

 

          Návrh rozpočtu považuje hlavná kontrolórka obce za akceptovateľný a poslancom obecného 

zastupiteľstva odporučila jeho schválenie.  

 

Michal Krčula – oboznámil prítomných poslancov, že dôjde k zmene poberania príspevku 

z ministerstva vnútra pre dobrovoľné hasičské zbory, príspevok dostanú obce a tie ho 

následne budú prerozdeľovať podľa podmienok, ktoré ešte nie sú jasné. 

 

Na rokovanie obecného zastupiteľstva na konci tohto bodu prišla poslankyňa Ing. Dagmar 

Chvojková. 

 

Uznesenie č. 39/6/2015 

Obecné zastupitelstvo 

Berie na vedomie 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Vlachy na rok 2016 a roky 

2017-2018 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Dagmar Chvojková) 

 

K bodu č. 5  

Rozpočet obce Vlachy na roky 2016-2018 

Iveta Moravčíková – skonštatovala, že predložený návrh rozpočtu obce na rok 2016 je 

zostavený ako vyrovnaný v celkovej výške 213 943,- €, pričom bežný rozpočet je prebytkový 

vo výške 9 485,- €, kapitálový je schodkový  vo  výške 5 500,- €  a  finančné  operácie  tiež 

schodkové 3 985,- €.  

 

Jozef Forgáč – informoval sa ohľadom sumy za daň z ubytovania,  

Jana Klubicová – zaujímala ju čiastka, týkajúca sa zmeny účelu stavby bývalého kultúrneho 

domu vo Vlaškách, 
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Marek Hikl – navýšenie sumy za komunálny odpad je vysoké, keby občania odpad separovali 

a obec ich k tomu vychovávala, tak by sa poplatok nemusel zvyšovať. Pred niekoľkými rokmi 

sa občania zaviazali kompostovať odpad zo záhrad, čím sa tiež mohlo predísť zvyšovaniu 

poplatku zaň, 

Ing. Dagmar Chvojková – obec občanov vyzýva k separovaniu v obecných novinách, obec 

v zmysle nového zákona o odpadoch nemôže dotovať občanom vývoz komunálneho odpadu, 

Michal Krčula – na každom obale, ktorý nepatrí do komunálneho odpadu je napísané, ako sa 

má separovať, 

Mgr. Dagmar Bruncková – v zmysle platnej legislatívy, ak sa 50% občanov zaviaže, že bude 

odpad zo záhrad kompostovať, obec nemusí zabezpečovať jeho vývoz. To bolo splnené 

v roku 2013. Bude prebiehať náhodná kontrola pri vývozoch odpadu, občania budú 

upozorňovaní najprv ústne, potom písomne, zároveň sa pripraví relácia do rozhlasu 

a propagačné a informačné letáky do každej domácnosti.  

Ján Podhor – bola chyba, že poplatok za vývoz komunálneho odpadu sa dva roky nezvyšoval 

a jeho zvýšenie je aj jednou z možností, ako donútiť občanov separovať svoj odpad a zároveň 

dodržiavať zákon. 

 

Uznesenie č. 40/6/2015 

Obecné zastupitelstvo 

a) Schvaľuje 

Programový rozpočet obce Vlachy na rok 2016 

b) Berie na vedomie 

Vyhliadkový rozpočet na roky 2017-2018 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

K bodu č. 6 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vlachy na 1.polrok 2016 

Hlavná kontrolórka obce písomne predložila prítomným poslancom návrh plánu kontrolnej 

činnosti na 1. polrok 2016. Poslanci k uvedenému návrhu nemali žiadne pripomienky. 

 

Uznesenie č. 41/6/2015 

Obecné zastupitelstvo 

Schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2016 
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Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

K bodu č. 7 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vlachy č. 2/2015  o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Poslanci obdržali návrh VZN písomne. K uvedenému návrhu nemali žiadne pripomienky, 

nakoľko príprava tohto nariadenia bola predmetom rokovania obecného zastupiteľstva 

v mesiaci november. Poplatok za komunálny odpad sa zvyšuje o sumu 1,65 Eura v obyčajný 

a o sumu 2,04 Eura v priestupný rok na jednu osobu za rok. Zároveň sa uľahčuje 

dokladovanie v na úľavy. Záleží od občanov a od cien za vývoz a jeho uskladnenie, ako sa 

táto čiastka bude pohybovať v ďalších rokoch. 

Uznesenie č. 42/6/2015 

Obecné zastupiteľstvo 

Sa uznáša  

Na Všeobecne záväznom nariadení Obce Vlachy č. 2/2015  o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 8 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vlachy č. 3/2015  o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vlachy 

Poslanci obdržali návrh VZN písomne. Obec pri jeho zhotovovaní vychádzala zo šablóny, 

ktorú na obce zasielalo ministerstvo životného prostredia, ako metodickú pomôcku. Hoci je 

zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. v platnosti od 1.7.2015, uvedená pomôcka bola zasielaná 

na obce až koncom novembra 2015, čo bol vzhľadom k tomu, že obce mali toto VZN schváliť 

najneskôr do 16.12.2015, neskorý termín, nakoľko ďalšie upresnenia prichádzali v čase, kedy 

malo byť nariadenie už vyvesené na úradnej tabuli. Podľa ďalších pokynov je predkladané 

nariadenie potrebné uviesť do súladu s týmto zákonom do 30.6.2016, takže aj prax ukáže, či 

bolo vypracované správne, čo občania potrebujú k tomu, aby náklady na vývoz komunálneho 

odpadu boli – separovaním – nižšie a či dodržiavajú samotné ustanovenia tohto nariadenia. 

V nariadení je navrhnutý aj separovaný zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 

2x ročne, aj napriek tomu, že sa občania pred niekoľkými rokmi zaviazali, že ho budú 

kompostovať vo vlastných záhradách. Nakoľko prax ukázala, že nie všetci to tak robia a tento 
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odpad sa nachádza aj v kuka nádobách s bežným odpadom z domácností, či občania ho 

protizákonne spaľujú v záhradách alebo vyvážajú k potoku, či k iným miestam v obci, takže 

občania ho budú mať možnosť uložiť do veľkoobjemových kontajnerov, ktoré obec pristaví 

v jarnom a jesennom období. Prax ukáže, nakoľko bude toto občanmi obce využívané.  

 

Uznesenie č. 43/6/2015 

Obecné zastupiteľstvo 

Sa uznáša  

Na Všeobecne záväznom nariadení Obce Vlachy č. 3/2015  o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

K bodu č. 9 

Schválenie inventarizačnej komisie pre účtovnú inventarizáciu 

Obecné zastupiteľstvo schválilo inventarizačnú komisiu pre účtovnú inventarizáciu v zložení: 

Ján Podhor, Jozef Veverica, Michal Krčula. 

 

Uznesenie č. 44/6/2015 

Obecné zastupiteľstvo 

Schvaľuje 

 

Inventarizačnú komisiu pre účtovnú inventarizáciu v zložení: Ján Podhor, Jozef Veverica, 

Michal Krčula. 

 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

K bodu č. 10 

Schválenie odmeny pre hlavnú kontrolórku obce 

Starosta obce navrhol odmenu pre hlavnú kontrolórku obce 200,- Eur. Poslanci k uvedenému 

návrhu nemali žiadne pripomienky. 
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Uznesenie č. 45/6/2015 

Obecné zastupiteľstvo 

Schvaľuje 

Odmenu hlavnej kontrolórke obce vo výške 200,- € 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

K bodu č. 11 

Schválenie pevných termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2016 

Poslanci obecného zastupiteľstva navrhli nasledovné termíny zasadnutí obecného 

zastupiteľstva v roku 2016: 27.1., 16.3., 22.6., 21.9., 9.11., 14.12.  

Uznesenie č. 46/6/2015 

Obecné zastupiteľstvo 

Schvaľuje 

Pevné termíny zasadnutí v roku 2016: 27.1., 16.3., 22.6., 21.9., 9.11., 14.12. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

K bodu č. 12 

Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu medzi obcou Vlachy a Boženou Moravčíkovou 

Návrh dodatku obdržali poslanci písomne. Pani Božena Moravčíková s textom dodatku 

súhlasí. 

 

Uznesenie č. 47/6/2015 

Obecné zastupiteľstvo 

Schvaľuje 

Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu medzi obcou Vlachy a Boženou Moravčíkovou 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 
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K bodu č. 13 

Vyhodnotenie cenových ponúk na zimnú údržbu pre rok 2016 

Marek Hikl – požiadal, aby si mohol pozrieť obálku, čo na obecný úrad priniesol s cenovou 

ponukou. Po otvorení obálok, poslanec Michal Krčula skonštatoval, že ponuky na zimnú 

údržbu obec dostala dve, s nasledovným výsledkom: 

1. Marek Hikl – 18 Eur s DPH/hod. 

2. Ivan Hlavatý ml. – 23,25 Eur/ hod. (neplatca DPH) 

 

Marek Hikl – spýtal sa, či poslanci vedeli o texte výzvy na zimnú údržbu, kde bolo uvedené, 

že sneh sa bude odhŕňať pri výške 15 cm, v minulosti to bolo 8-10 cm. Podľa jeho skúseností 

to bude nepostačujúce, nakoľko sa môže stať, že v jednej časti obce sa sneh bude odhŕňať, 

pričom v druhej už bude napadnuté aj 25 cm, resp. pri námrazách a poľadoviciach sa na 

neodhrnutej ceste môže stať úraz. Starosta obce odpovedal, že sa toto bude riešiť podľa 

predpovede počasia, nakoľko, ak bude teplo a bude hlásené oteplenie v priebehu dňa, nemá 

zmysel odhŕňať sneh pri menej ako 15 cm, lebo sa v priebehu niekoľkých hodín roztopí 

a v prípade, že bude napadnuté napr. 10 cm a bude hlásené trvalé sneženie, dodávateľ dostane 

pokyn na odhŕňanie aj pri takejto a nižšej výške.  

Uznesenie č. 48/6/2015 

Obecné zastupiteľstvo 

Berie na vedomie 

Vyhodnotenie cenových ponúk na zimnú údržbu pre rok 2016: 

1. Marek Hikl – 18 Eur s DPH/hod. 

2. Ivan Hlavatý ml. – 23,25 Eur/ hod. (neplatca DPH) 

 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Dagmar Chvojková) 

K bodu č. 14 

Rôzne 

L. Guoth: 

1. Dodatok č. 1 k územnému plánu – zmluvy od žiadateľov sú na 50% k dnešnému dňu 

podpísané, všetky sú pripravené. 

2. Zmluva o výkone správy – k založeniu správcovstva na bývalú obecnú bytovku je 

pripravená k zverejneniu. 

3. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja – návrh bude vyvesený na pripomienkovanie 

v najbližších dňoch, občania budú mať cca mesiac na to, aby k nemu zaujali stanovisko, resp. 
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zaslali obci svoje pripomienky. Schvaľovaný bude na januárovom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. 

4. Zokruhovanie cesty poza kaštieľ – je ukončené. 

5. Zmena vývozu komunálneho odpadu – 21.12.2015 a 4.1.2016. 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 19.35  hod. 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový záznam v dĺžke 2 hod.5 min. 

Zapísala: Mgr. Dagmar Bruncková 

 

Overovatelia:  

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

Jozef Veverica       ......................................... 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlachy dňa 17.12.2015 


