
Obec Vlachy 

Obecný úrad vo Vlachoch 

032 13 Vlachy 126 

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

 

Zápisnica č. 3/2016 

z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy 

 v roku 2016 

 konaného dňa 10.5.2016 o 17.00 hod. na obecnom úrade 

 

Prítomní: 

Ladislav Guoth – starosta obce 

 

Poslanci – Bolibruchová Renáta, Forgáč Jozef, Veverica Jozef, Krčula Michal, Podhor Ján, 

Ing. Dagmar Chvojková 

 

Ospravedlnená: 

Jana Klubicová 

 

Ostatní prítomní: 

Mgr. Dagmar Bruncková 

 

Otvorenie: 

Starosta obce Ladislav Guoth privítal všetkých prítomných na zasadnutí obecného 

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

Ing. Dagmar Chvojkovú a Renatu Bolibruchovú. 

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

poslanci. 

 

Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva:  

 

1. Zrušenie Uznesenia č. 7/2/2016 

 

2. Schválenie predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného 

programu Kvalita životného prostredia, Špecifický cieľ 4.3.1 - Zníženie energetickej 

náročnosti verejných budov  

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 



 

K bodu č. 1, 2 

Zrušenie Uznesenia č. 7/2/2016 

Schválenie predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného 

programu Kvalita životného prostredia, Špecifický cieľ 4.3.1 - Zníženie energetickej 

náročnosti verejných budov  

 

Projekt na zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy, musel byť, v zmysle 

nových predpisov prerobený. Do projektu bola zahrnutá izolácia stien - 20 cm, izolácia 

podláh, stropu, zaradený v ňom bol bezbariérový prístup do budovy materskej školy, zriadená 

fotovoltaická elektráreň a ďalšie úpravy tak, aby sa dosiahla 75% úspora energií. Na tomto 

základe starosta obce navrhol zrušiť uznesenie, ktoré bolo prijaté v tejto súvislosti na 

marcovom zasadnutí obecného zastupiteľstva a prijať nové uznesenie, v zmysle skutočných 

nákladov na realizáciu tohto projektu. 

 

 

Uznesenie č. 11/3/2016 

Obecné zastupitelstvo 

ruší 

Uznesenie č. 7/2/2016 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie č. 12/3/2016 

Obecné zastupitelstvo 

schvaľuje 

predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita 

životného prostredia, Špecifický cieľ 4.3.1 – Zníženie energetickej náročnosti verejných 

budov: 

 

 názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy 

 

 výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa 

uvedeného v EUR z celkových oprávnených výdavkov:  10.363,44  EUR   

  

  výška  neoprávnených výdavkov, o ktoré bola znížená výška celkových oprávnených 

výdavkov v dôsledku plánovanej úspory energie na vykurovanie:   0,-   EUR 

 

 kód výzvy, t. j. OPKZP-PO4-SC431-2015-6  

 



 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 17.15 hod. 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový záznam v dĺžke 0 hod. 15 

min. 

Zapísala: Mgr. Dagmar Bruncková 

 

Overovatelia:  

Ing. Dagmar Chvojková     ......................................... 

Renata Bolibruchová      ......................................... 

 

 

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

 

 

 

Vlachy dňa 11.5.2016 

 

 


