
OBEC Vlachy 

Obecný úrad vo Vlachoch 

032 13 Vlachy 126 

_____________________________________________ 

 

Zápisnica č. 1/2018 

Z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy 

 v roku 2018 

 konaného dňa 31.1.2018 o 17.30 hod. na obecnom úrade 

 

Prítomní: 

Ladislav Guoth – starosta obce 

Poslanci  – Jozef Veverica, Ing. Dagmar Chvojková, Jana Klubicová, Ján Podhor, Michal 

Krčula, Jozef Forgáč 

 

Ostatní prítomní: 

Mgr. Dagmar Bruncková, Ján Švec, Róbert Klubica, Marek Veverica 

 

Otvorenie: 

Starosta obce Ladislav Guoth privítal všetkých prítomných na zasadnutí obecného 

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

Jána Podhora a Michala Krčulu. 

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

poslanci. 

 

Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva:  

 

1. Súhlas obecného zastupiteľstva o tom, že proces obstarávania a schvaľovania 

územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy 

o poskytnutí dotácie - schválenie 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

 



K bodu č. 1  

Súhlas obecného zastupiteľstva o tom, že proces obstarávania a schvaľovania 

územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy 

o poskytnutí dotácie – schválenie 

Starosta obce Ladislav Guoth poinformoval prítomných o tom, že, ak obec žiada o dotáciu na 

územnoplánovaciu dokumentáciu, je nutné opätovne schváliť uznesenie, že obecné 

zastupiteľstvo v zmysle §4 ods. 2 zákona č. 226/2011 o poskytovaní dotácie na spracovanie  

územnoplánovacích dokumentácií obcí,  záväzok obce Vlachy, že proces obstarávania 

a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie s názvom Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce 

Vlachy,  potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie s Ministerstva 

dopravy a výstavby SR. Toto uznesenie nesmie byť staršie, ako tri mesiace. Ministerstvo 

poskytuje 80% z nákladov na realizáciu zmien a doplnkov č. 1 ÚPN. Zvyšná suma bude 

uhradená z prostriedkov, ktoré obci prispeli žiadatelia o zmeny a doplnky. 

 

Uznesenie č. 1/1/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

Schvaľuje 

 

v zmysle §4 ods. 2 zákona č. 226/2011 o poskytovaní dotácie na spracovanie  

územnoplánovacích dokumentácií obcí,  záväzok obce Vlachy, že proces obstarávania 

a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie s názvom Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce 

Vlachy,  potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie s MDaV SR. 

 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 17.50 hod. 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový záznam v dĺžke 0 hod. 20 

min. Po zasadnutí obecného zastupiteľstva pokračovala v rokovaní kultúrna komisia. 

Zapísala:  Mgr. Dagmar Bruncková 

Overovatelia:  

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

Ján Podhor       ......................................... 

 

Ladislav Guoth, starosta obce    ......................................... 

Vlachy dňa 1.2.2018 


