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Obec Vlachy 

Obecný úrad vo Vlachoch 

032 13 Vlachy 126 

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

 

Zápisnica č. 4/2014 

z IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy 

 v roku 2014 

 konaného dňa 21.5.2014 o 17.00 hod. na obecnom úrade 

 

 

Prítomní: 

Ladislav Guoth – starosta obce 

Poslanci - Mirka Strmenská, Michal Krčula, Ján Podhor od 17.20 hod., Jozef Forgáč, Jozef Veverica 

od 17.55 hod., Bc. Miroslav Hric 

 

Ospravedlnený:  

Peter Brezniak 

 

Ostatní prítomní: 

Mgr. Dagmar Bruncková 

Ing. Marta Malíčková 

 

Otvorenie: 

Starosta obce Ladislav Guoth privítal všetkých prítomných na zasadnutí obecného 

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

Forgáča a Mirku Strmenskú. 

Skonštatoval, ţe obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, keďţe boli prítomní štyria 

poslanci, od 17.20 hod. piati a od 17.55 hod. šiesti. 

 

Návrh programu: 

 

1. Kontrola prijatých uznesení  

2. Plnenie rozpočtu k 30.4.2014  

3. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za obdobie január – apríl 2014 

4. Upozornenie prokurátora 

5. Územný plán obce – prerokovanie za účasti obstarávateľa a spracovateľa 

6. Interpelácia poslancov  

 

Hlasovanie poslancov o programe zasadnutia: 

ZA: 4 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 
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K bodu č. 1 

Kontrola prijatých uznesení 

 

Hlavná kontrolórka obce Ing. M. Malíčková ústne zhodnotila kontrolu  plnenia uznesení od 

posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 23.4.2014, kde  konštatovala, ţe všetky uznesenia 

sú splnené.  

M. Strmenská – skonštatovala, ţe od začiatku tohto roka nie je splnené minimálne jedno uznesenie.  

  

Uznesenie č. 20/2014/04 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

Kontrolu plnenia uznesení 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 3 

ZDRŽAL SA: 1 (M.Strmenská) 

PROTI: 0 

 

K bodu č. 2 

Čerpanie rozpočtu k 30.4.2014  

 

Materiál bol predloţený poslancom písomne, spoločne s pozvánkou na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

M. Strmenská – opätovne skonštatovala to, ţe podľa prognóz Štatistického úradu SR obec dostane 

v roku 2014 o 6.000 Eur menej na podielových daniach oproti minulému roku, ale rozpočet bol 

nastavený tak, ţe obec nemá ţiadnu rezervu v beţnom rozpočte. Vyslovila nespokojnosť s tým, ţe 

prostriedky obce z predaja obecného majetku by sa vyuţívajú na beţnú údrţbu obce, na čo by mali 

slúţiť prostriedky z beţného rozpočtu. 

Ing. M. Malíčková – skonštatovala, ţe v tomto momente je ťaţké určiť, ako to v skutočnosti bude, 

nakoľko obec ku dňu konania obecného zastupiteľstva dostala na podielových daniach viac. 

V mesiacoch máj, jún je predpoklad niţšej čiastky, nakoľko štát vracia preplatky na daniach. 

 

Uznesenie č. 21/2014/04 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

Plnenie rozpočtu k 30.4.2014 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 5 

ZDRŽAL SA: 0 

PROTI: 0 
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K bodu č. 3 

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za obdobie január – apríl 2014 

 

Materiál bol predloţený poslancom písomne, spoločne s pozvánkou na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

V uvedenom období  hlavná kontrolórka obce vykonala nasledovné kontroly, činnosti a zisťovania: 

1.) Kontrola pokladničných operácií za 4. štvrťrok 2013, inventúra pokladne. 

Ďalšia plánovaná kontrola zameraná na hospodárenie s finančnými prostriedkami obce za IV. štvrťrok 

2013, kontrola pravidelnej inventúry pokladne.  

Všetky doklady boli skontrolované, inventúra bola vykonaná 31.12.2013. Vykonanou následnou 

finančnou kontrolou neboli zistené nedostatky pri hospodárení s finančnými prostriedkami obce. 

 

2.) Kontrola zmlúv, faktúr a objednávok na internete. 

Kontrola bola zameraná na kompletnosť zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr na internetovej 

stránke obce. Rozsah kontroly – zmluvy, objednávky a faktúry podpísané v roku 2013. 

Kontrolou bolo zistené, ţe uvedené dokumenty sú zverejňované na dvoch miestach. Na internetovej 

stránke obce www.obecvlachy.sk / Samospráva / Povinné zverejnenie sú zverejnené zmluvy. 

Na stránke www.obecvlachy.sk/samospravaonline sú umiestnené faktúry a objednávky.  

3.) Kontrola rozpočtu obce k 31.12.2013. 

Kontrola plánovaná podľa plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.  

Kontrolou bolo zistené, ţe celkové príjmy sa splnili na 97 % a celkové výdavky na 93 %.  

4.) Kontrola uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

V októbri minulého roku bola vykonaná kontrola uznesení za roky 2012 a 2013.  

5.) Predloţenie správy o činnosti hlavnej kontrolórky obce za obdobie september aţ december 2013 

Na zasadnutí OZ 5.2.2014 bola preloţená správa o činnosti HK za uvedené obdobie, OZ ju zobralo na 

vedomie. 

6.) Spolupráca pri vypracovávaní interných smerníc a všeobecne záväzných nariadení  

Hlavná kontrolórka spracovala a predloţila na zasadnutie OZ 5.2.2014 návrh Zásad hospodárenia 

a nakladania s majetkom obce. OZ návrh zásad zobralo na vedomie, uloţilo finančnej komisii materiál 

prepracovať a predloţiť ho na schválenie OZ v mesiaci marec 2014. 

7.) Účasť sa zasadnutí obecného zastupiteľstva  

Hlavná kontrolórka sa v hodnotenom období zúčastnila troch zasadnutí OZ. 

Nedostatkom zostáva malý priestor na uvádzanie predmetu a sumy v objednávkach, ako aj podrobnejší 

popis faktúr na internete. Riešením je oslovenie správcu portálu o úpravu alebo skenovanie všetkých 

faktúr, keďţe ide iba o cca 200 faktúr a objednávok ročne. 
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J. Podhor – zaujímal sa o systém kontroly platenia faktúr. 

Ing. M. Malíčková – odpovedala, ţe starosta obce a účtovníčka. Kaţdá faktúra obsahuje krycí list a je 

na nej vyznačovaná aj priebeţná kontrola. 

M. Strmenská – skonštatovala, ţe účtovníčka obce je externá a v niektorých veciach nie je právne 

postihnuteľná. 

 

Uznesenie č. 22/2014/04 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za január – apríl 2014 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 5 

ZDRŽAL SA: 0 

PROTI: 0 

 

 

K bodu č. 4 

Upozornenie prokurátora 

Materiál bol predloţený poslancom písomne, spoločne s pozvánkou na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

M. Strmenská – upozornila prítomných, ţe riešenie uvedeného problému nie je v kompetencii 

obecného zastupiteľstva, ale v kompetencii stavebného úradu  - starostu a spoločného stavebného 

úradu. Následne sa tým zastupiteľstvo nezaoberalo. Taktieţ upozornila prítomných, ţe riešenie 

susedských sporov na verejnom zasadnutím zastupiteľstva je v rozpore s platnými právnymi 

predpismi. 

Uznesenie č. 23/2014/04 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

Upozornenie prokurátora 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 5 

ZDRŽAL SA: 0 

PROTI: 0 

 

K bodu č. 5 

Územný plán obce – prerokovanie za účasti obstarávateľa a spracovateľa 

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa v tomto bode rokovania zúčastnili aj Ing. arch. Vlasta 

Cukorová, Ing. arch. Martin Baloga, PhD. a Ing. arch. Ján Bátora a konateľ firmy RYOS Ţilina Pavol 

Slanička, ktorý mal záujem zaradiť do územného plánu aj výstavbu rybárskej osady pri Sokolčianskej 

zátoke. V pripravovanom územnom pláne, vzhľadom k časovým obmedzeniam to nie je moţné, avšak 

bude sa to dať riešiť  pri doplnkoch a dodatkoch ÚP. 
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Následne prítomní poslanci na základe doručených poţiadaviek investorov, občanov a zistených 

nedostatkov čiastočne upravili návrh ÚP, s tým, ţe po ich zapracovaní do máp spracovateľom poslanci 

opätovne skontrolujú podklady na schválenie, aby sa neopakovala situácia s ÚP a predchádzajúcimi 

spracovateľom a obstarávateľom a aby sa stihol plánovaný termín schválenia. 

  

 

 

 

 

  

K bodu č. 6 

Interpelácia poslancov 

 

M. Strmenská – spýtala sa poslanca M. Krčulu, ako sú pripravené podklady pre likvidačnú 

komisiu,  M. Krčula jej odpovedal, ţe sa kompletizujú doklady.  

Okrem toho tlmočila poţiadavky občanov, aby obec riešila nebezpečné stromy s majiteľmi 

pozemkov v husto zastavanom území obce. V prípade nepriaznivého počasia ohrozujú 

majetok a zdravie iných občanov. Podotkla, ţe riešenia takýchto situácií sú čiste v 

kompetencii starostu. 

Bc. M. Hric – oboznámil prítomných s výsledkami výberového konania do funkcie riaditeľky 

materskej školy, kde bola opätovne potvrdená Mgr. Janka Humená.  

 

 

 

 

 

 

 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový záznam v trvaní 3 hod. 12 minút, 

ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice. 

 

Zapísala: Mgr. Dagmar Bruncková 

 

Overovatelia:  

 

Jozef Forgáč   ......................................... 

Mirka Strmenská  ......................................... 

 

 

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

 

 

 

Vlachy dňa 30.5.2014 


