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Obec Vlachy 

Obecný úrad vo Vlachoch 

032 13 Vlachy 126 

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

 

Zápisnica č. 13/2014 

z XIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy 

 v roku 2014 

 konaného dňa 16.12.2014 o 18.30 hod. na obecnom úrade 

 

Prítomní: 

Ladislav Guoth – starosta obce 

 

Poslanci – Bolibruchová Renáta, Forgáč Jozef, Ing. Chvojková Dagmar, Klubicová Jana, 

Krčula Michal, Podhor Ján, Veverica Jozef  

 

Mgr. Dagmar Bruncková 

Iveta Moravčíková 

Ing. Marta Malíčková 

 

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 

všetci poslanci.  

 

Program:  

 

1. Kontrola prijatých uznesení 

2. Rozpočtové opatrenie č. 6/2014 

3. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Vlachy na rok 2015 

a roky 2016-2017 

4. Rozpočet obce Vlachy na roky 2015-2017 

5. Schválenie inventarizačnej, vyraďovacej a likvidačnej komisie 

6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva zastupovaním starostu obce na volebné 

obdobie 2014-2018 

7. Schválenie Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva na volebné 

obdobie 2014-2018 

8. Schválenie pevných termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2015 
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9. Zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve pre volebné obdobie 2014 - 2018 

10. Schválenie Redakčnej rady Vlachanských novín 

11. Zrušenie uznesenia č. 52/2014/09 a prijatie uznesenia s doplnením mien ostatných 

dvoch vlastníkov predmetných pozemkov 

12. Upozornenie prokurátora k § 6 VZN obce Vlachy č. 3/2014 

13. Interpelácia poslancov 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 1 

Kontrola prijatých uznesení 

 

Kontrolu prijatých uznesení od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva previedla 

hlavná kontrolórka obce Ing. M. Malíčková, skonštatovala, že uznesenia sú splnené. 

 

Uznesenie č. 73/2014/13 

Obecné zastupiteľstvo 

Berie na vedomie 

Kontrolu prijatých uznesení 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 2 

Rozpočtové opatrenie č. 6/2014 

 

Návrh na rozpočtové opatrenie - presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného 

rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. 

 

Výdavky: 

V podprograme 1.5.1.Ostatné projekty   

Zvýšenie  

05 400 716000  PD - protipovodňové opatrenie  + 690,00    

 

V podprograme 1.5.2 Územné plánovanie   

Zníženie  

01 116 716000  ÚPO                                            - 690,00    

 

V podprograme 5.1.1.Vývoz komunálneho odpadu   

Zvýšenie  

05 100 634004 vývoz separovaného zberu          + 550,00    

05 100 637012 zákl. poplatok za uloženie TKO  + 150,00  
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V podprograme 5.1.2. Vývoz odpadu vo veľkokapacitných kontajneroch   

Zvýšenie  

05 100 634004 vývoz veľkokap. kontajnera        + 150,00    

05 100 637004 uloženie odpadu                           + 650,00    

 

V podprograme 7.1.1 Materská škola   

Zníženie  

09 111 632001 energie                                        -1 500,00    

 

V podprograme 8.1.1.Športoviská a športové zariadenia v obci   

Zvýšenie  

08 100 633006 všeobecný materiál                     +  77,00    

08 100 635006 údržba ihrísk                               +188,00    

 

 V podprograme 1.5.2 Územné plánovanie   

Zníženie  

04 600 635006 letná údržba ciest                         -265,00    

 

 

Uznesenie č. 74/2014/13 

Obecné zastupiteľstvo 

Schvaľuje 

a) Rozpočtové opatrenie č. 6/2014 

b) Presun finančných prostriedkov nasledovne: 

Presun z podprogramu 3.3. správa a údržba cintorínov 

 položka 717002 oplotenie cintorína - 610  

Presun do podprogramu 1.5.1. ostatné projekty 

položka 716000 PD protipovodňové opatrenie + 610 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 3 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Vlachy na rok 2015 a roky 

2016-2017 

 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k predkladanému návrhu rozpočtu obce na rok 2015 – 

2017 obdržali poslanci obecného zastupiteľstva písomne. 

V stanovisku hlavná kontrolórka obce Ing. M. Malíčková skonštatovala, že návrh rozpočtu 

bol zostavený 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 na rok 2015 odporučila poslancom obecného zastupiteľstva 

schváliť a zároveň zobrať na vedomie návrh rozpočtu na roky 2016-2017. 
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Uznesenie č. 75/2014/13 

Obecné zastupiteľstvo 

Berie na vedomie 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Vlachy na rok 2015 a roky 

2016-2017 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 4 

Rozpočet obce Vlachy na roky 2015-2017 

 

Návrh rozpočtu obce na rok 2015 a výhľadovo na roky 2016-2017 bol včas zverejnený na 

úradnej tabuli obce, ako aj na obecnej internetovej stránke. Poslanci obecného zastupiteľstva 

ho obdržali písomne. 

V návrhu sa vyskytli sčítacie chyby v časti 4.3. Verejné osvetlenie, kde pre verejné osvetlenie 

spolu pre rok 2017 má byť suma 3.550,- Eur, ďalej v časti 6.1.1. Správa a údržba 

komunikácií, kde pre správu a údržbu komunikácií spolu má byť pre rok 2016 suma 2.500,- 

Eur a pre rok 2017 2.500,- Eur. 

Opravou dochádza k úprave aj v celkových výdavkoch, ktoré činia pre rok 2016 sumu 

175.009,- Eur a pre rok 2017 176.995,- Eur. 

V tomto bode rokovania I- Moravčíková a starosta obce odpovedali poslancom na otázky, 

ktoré ich v súvislosti s návrhom rozpočtu zaujímali. 

 

Uznesenie č. 76/2014/13 

Obecné zastupiteľstvo 

a) schvaľuje 

programový rozpočet obce Vlachy na rok 2015 

b) berie na vedomie 

vyhliadkový rozpočet na roky 2016-2017 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 5 

Schválenie inventarizačnej, vyraďovacej a likvidačnej komisie 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva sa dohodli na zložení uvedených komisií nasledovne: 

 

Uznesenie č. 77/2014/13 

Obecné zastupiteľstvo 

Schvaľuje 

a) inventarizačnú komisiu v zložení: Ing. Dagmar Chvojková, Jana Klubicová, Renata 

Bolibruchová 
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b) vyraďovaciu komisiu v zložení: Michal Krčula, Ján Podhor, Jozef Veverica, Jozef 

Forgáč 

c) likvidačnú komisiu v zložení: Ing. Dagmar Chvojková, Jana Klubicová, Renata 

Bolibruchová 

  

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 6 

Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva zastupovaním starostu obce na volebné 

obdobie 2014-2018 

 

Tak, ako v uplynulom volebnom období, aj pre volebné obdobie 2014-2018 starosta obce L. 

Guoth navrhol za svojho zástupcu poslanca Jozefa Forgáča, s čím on súhlasil. 

 

Uznesenie č. 78/2014/13 

Obecné zastupiteľstvo 

Berie na vedomie 

Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva Jozefa Forgáča starostom obce na jeho 

zastupovanie na volebné obdobie 2014-2018 

 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 7 

Schválenie Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 

2014-2018 

 

Návrh zásad pre odmeňovanie poslancov a členov komisií pri obecnom zastupiteľstve pre 

volebné obdobie 2014-2018 poslanci dostali písomne pred konaním obecného zastupiteľstva. 

Výška odmeny a predsedov komisií zostáva bez zmeny a to 14,- Eur za jedno zasadnutie, 

zaokrúhlila sa smerom hore výška odmeny pre členov komisií na sumu 7,- Eur za jedno 

zasadnutie. Odmeny budú poslancom vyplácané 1 x ročne v decembrovom výplatnom 

termíne. 

 

 

Uznesenie č. 79/2014/13 

Obecné zastupiteľstvo 

Schvaľuje 

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2014-2018 
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Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 8 

Schválenie pevných termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2015 

 

Na základe dohody poslancov z minulého zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zasadnutia 

obecného zastupiteľstva v roku 2015 uskutočnia 5x, pričom v prípade potreby sa uskutočnia 

aj ďalšie, o termínoch ktorých sa dohodne starosta obce s poslancami v dostatočnom časovom 

predstihu tak, aby si vedeli zariadiť svoje pracovné a rodinné povinnosti. 

 

 

Uznesenie č. 80/2014/13 

Obecné zastupiteľstvo 

Schvaľuje 

Pevné termíny zasadnutí v roku 2015 na: 18.3.. 17.6., 16.9., 11.11., 16.12. – vždy v stredu 

o 17.30 hod. 

 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 9 

Zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve pre volebné obdobie 2014 – 2018 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva sa dohodli, že pre volebné obdobie 2014 -2018 zriadia 3 

komisie, ktoré budú pracovať pri obecnom zastupiteľstva a zároveň sa dohodli na ich zložení.  

 

 

Uznesenie č. 81/2014/13 

Obecné zastupiteľstvo 

 

1. Zriaďuje  

kultúrno – športovú komisiu 

2. Určuje 

a) funkčné obdobie kultúrno - športovej komisie: volebné obdobie 2014-2018  

 

b) zloženie a úlohy kultúrno-športovej komisie nasledovne:  

- komisia má minimálne troch a maximálne deväť členov, 

- členmi komisie musia byť minimálne traja poslanci obecného zastupiteľstva, 

- predsedom komisie musí byť poslanec obecného zastupiteľstva, 

- komisia vykonáva činnosti vedúce k vytváraniu a zlepšovaniu podmienok na rozvoj 

kultúrno-spoločenského a športového života v obci.  

-  
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3. Volí 

a) Za členov kultúrno-športovej komisie 

Ing. Dagmar Chvojkovú, Janu Klubicovú a Jána Šveca st. 

b) za predsedu kultúrno-športovej komisie 

Michala Krčulu 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie č. 82/2014/13 

Obecné zastupiteľstvo 

 

1. Zriaďuje  

Komisiu verejného poriadku a životného prostredia 

2. Určuje 

a) funkčné obdobie komisie verejného poriadku a životného prostredia: volebné obdobie 

2014-2018  

b) zloženie a úlohy komisie verejného poriadku a životného prostredia nasledovne: 

- maximálny počet členov sa stanovuje na 5 v zložení minimálne traja poslanci 

obecného zastupiteľstva, 

- predsedom komisie musí byť poslanec obecného zastupiteľstva 

- komisia sa zaoberá riešením problémov v zmysle § 5 Občianskeho zákonníka (zákon 

č..40/1964 Zb.)  

- komisia dohliada na dodržiavanie práv a povinností fyzických a právnických osôb na 

území obce, ktoré im vyplývajú z platných právnych predpisov SR ako aj z platných 

Všeobecne záväzných nariadení obce týkajúcich sa dodržiavania verejného poriadku 

a starostlivosti o životné prostredie. 

3. Volí 

a) za členov komisie verejného poriadku a životného prostredia 

Jozefa Vevericu, Jozefa Forgáča, Renatu Bolibruchovú 

b) za predsedu komisie verejného poriadku a životného prostredia 

Jána Podhora 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie č. 83/2014/13 

Obecné zastupiteľstvo 

 

1. Zriaďuje  

komisiu pre ochranu verejného záujmu 

2. Určuje 

a) funkčné obdobie komisie pre ochranu verejného záujmu: volebné obdobie 2014-2018 

b) zloženie a úlohy  komisie pre ochranu verejného záujmu nasledovne: 
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- komisiu tvoria traja poslanci obecného zastupiteľstva 

- komisia plní úlohy podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

3. Volí 

a) za člena komisie pre ochranu verejného záujmu  Michala Krčulu, Jozefa Vevericu 

b)   za predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu 

Jozefa Forgáča 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

K bodu č. 10 

Schválenie Redakčnej rady Vlachanských novín 

Redakčná rada Vlachanských novín začne od roku 2015 pracovať v zložení Mgr. Dagmar 

Bruncková, Ing. Dagmar Chvojková, Róbert Klubica. V prípade súhlasu ďalších 

navrhovaných členov z radov občanov obce bude doplnená na marcovom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 84/2014/13 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Schvaľuje 

Redakčnú radu Vlachanských novín v zložení: Mgr. Dagmar Bruncková, Ing. Dagmar 

Chvojková, Róbert Klubica 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

K bodu č. 11 

Zrušenie uznesenia č. 52/2014/09 a prijatie uznesenia s doplnením mien ostatných dvoch 

vlastníkov predmetných pozemkov 

 

Na žiadosť Ing. Miroslava Tomu starosta obce predložil návrh na zrušenie prijatého uznesenia 

č. 52/2014/09 a predložil návrh na prijatie nového tak, aby v ňom boli uvedení všetci majitelia 

nehnuteľností. 

 

Uznesenie č. 85/2014/13 

Obecné zastupiteľstvo 

a) Ruší 

Uznesenie č. 52/2014/09 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 16.9.2014 

b) Schvaľuje 
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Pozemky vo vlastníctve: Ing. Miroslav Toma, Igors Kobenko, Guntars Zicans v miestnej časti 

Vlašky do výhľadu v ÚP obce Vlachy 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 12 

Upozornenie prokurátora k § 6 VZN obce Vlachy č. 3/2014 

 

Obec Vlachy obdržala dňa 26.11.20414 protest prokurátora proti Všeobecne záväznému 

nariadeniu obce Vlachy č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 

odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na 

území obce Vlachy, kde prokurátor navrhol, aby toto VZN bolo nahradené novým, 

s vypustením čl. 6 Sankcie. 

Obec do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva zverejní nové všeobecne záväzné 

nariadenia v zmysle tohto protestu. 

 

 

Uznesenie č. 86/2014/13 

Obecné zastupiteľstvo 

 
Berie na vedomie 

protest prokurátora zo dňa 20.11.2014 proti všeobecne záväznému nariadeniu obce Vlachy č. 

3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 

a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Vlachy 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

Keďže poslanci obecného zastupiteľstva nemali ďalšie otázky alebo pripomienky, starosta 

obce L. Guoth im poďakoval za účasť. 
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Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 19.42  hod. 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový záznam v celkovej dĺžke 1 

hod. a 12 minút. 

 

 

Zapísala: Mgr. Dagmar Bruncková 

 

Overovatelia:  

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

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlachy dňa 17.12.201 


