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Obec Vlachy 

Obecný úrad vo Vlachoch 

032 13 Vlachy 126 

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

 

Zápisnica č. 1/2016 

zo I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy 

 v roku 2015 

 konaného dňa 27.1.2016 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 

 

Ospravedlnená: 

Ing. Dagmar Chvojková 

 

Ostatní prítomní: 

Iveta Moravčíková 

 

Otvorenie: 

Starosta obce Ladislav Guoth privítal všetkých prítomných na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. Za zapisovateľku určil Ivetu Moravčíkovú, za overovateľov zápisnice Jozefa 

Forgáča a Jána Podhora. 

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

poslanci. 

 

Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva:  

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vlachy č. 1/2016  o určení plôch na vylepovanie 

volebných plagátov a iných nosičov informácií vo volebnej kampani pre voľby do 

Národnej rady Slovenskej republiky 

2. Program rozvoja obce Vlachy na roky 2015-2021 

3. Rôzne  

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 
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K bodu č. 1  

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vlachy č. 1/2016  o určení plôch na vylepovanie 

volebných plagátov a iných nosičov informácií vo volebnej kampani pre voľby do 

Národnej rady Slovenskej republiky 

Obec ku dňu zasadnutia obecného zastupiteľstva nemala prijaté všeobecne záväzné 

nariadenie, ktorým by boli vymedzené plochy na volebnú kampaň pre voľby do Národnej 

rady SR. Týmto nariadením sa na uvedené aktivity vymedzili nasledovné miesta: úradná 

tabuľa pri obecnom úrade, informačná tabuľa pri COOP Jednote v Krmeši a informačná 

tabuľa pri DHZ vo Vlaškách. Poslanci k predloženému materiálu nemali žiadne pripomienky. 

 

Uznesenie č. 1/1/2016 

Obecné zastupiteľstvo 

Sa uznáša 

Na Všeobecne záväznom nariadení Obce Vlachy č. 1/2016 o určení plôch na vylepovanie 

volebných plagátov a iných nosičov informácií vo volebnej kampani pre voľby do Národnej 

rady Slovenskej republiky 

 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 2  

Program rozvoja obce Vlachy na roky 2015-2021 

Nakoľko pôvodný Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce skončil v roku 2015, obec 

spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva spracovala nový Plán rozvoja obce na roky 

2015 – 2021. Jeho návrh bol zverejnený na obecnej webovej stránke na diskusiu od mesiaca 

december 2015. Po navrhovaných úpravách poslancami obecného zastupiteľstva bol 

schválený bez pripomienok. 

Uznesenie č. 2/1/2016 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Program rozvoja obce Vlachy na roky 2015 - 2021 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 
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K bodu č. 3  

Rôzne 

a) Obec Vlachy opätovne požiada o dotáciu pre Dodatok č. 1 k územnému plánu obce 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, k žiadosti je potrebné 

doložiť uznesenie obecného zastupiteľstva o súhlase, že proces jeho obstarávania 

a schvaľovania potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. 
 

Uznesenie č. 3/1/2016 

Obecné zastupiteľstvo 

súhlasí 

s tým, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac 

tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

b) Rozpočtové opatrenie č. 6/2015 

 

        V súlade s ods. 2 písmena a)  § 14 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

obecné zastupiteľstvo 

Rozpočtové opatrenie –presun rozpočtových prostriedkov. 

Výdavky: 

 

V podprograme 1.1.1 Výkon funkcie starostu   

 

z položky   625004  invalidné poistenie                          405,00€ 

na položku 611000  plat                                                 +298,00€ 

                   621000   poistenie do VšZP                          +46,00€ 

                   625001   nemocenské poistenie                       +8,00€ 

                   625002   starobné poistenie                           +28,00€  

                   625003   úrazové poistenie                              +4,00€ 

                   625007   poistenie do RF                               +21,00€ 

 

V podprograme 1.4.1 Hlavný kontrolór   

 

z položky   614000 odmeny                                            - 27,00€ 

na položku 611000 plat                                                   +27,00€ 

 

V podprograme 2.1.1. Činnosť volených orgánov obce   

 

z položky   621000 poistné do VšZP                             -79,00€ 

na položku 633016 reprezentačné                                 +79,00€ 
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z položky 625002 starobné poistenie                              -43,00€ 

z položky 637026 odmeny                                            -230,00€ 

 

do podprogramu 2.3.1 Zamestnanci OcÚ  

 

na položku 611000 plat                                                 +39,00€ 

na položku 621000 poistné do VšZP                            +95,00€ 

na položku 625001 nemocenské poistenie                     +8,00€ 

na položku 625002 starobné poistenie                         +74,00€ 

na položku 625003 úrazové poistenie                            +4,00€ 

na položku 625004 invalidné poistenie                        +17,00€ 

na položku 625005 poistenie v nezam.                         +11,00€ 

na položku 625007 poistenie do RF                             +25,00€ 

 

V podprograme 2.3.1 Zamestnanci OcÚ  

 

z položky   637004 ekonomické služby                        - 200,00€ 

na položku 614000 odmeny                                          +200,00€ 

z položky   631001 cestovné náhrady                           -130,00€ 

z položky   637001 školenia                                            -69,00€ 

z položky   637027 odmeny na dohodu                        -117,00€ 

 

na položku 611000 plat                                                 +316,00€ 

 

V podprograme 2.3.2 Nákup  materiálu a služieb   

 

z  položky 632003 poštovné                                      -176,00€ 

z  položky 632004 internet                                          -99,00€ 

z  položky 633004 prevádzkové stroje                        -21,00€ 

z  položky 635009 údržba softwéru                            -68,00€ 

z  položky 637003 propagácia                                    -62,00€ 

z  položky 637004 všeobecné služby                          -32,00€ 

 

na položku 632003 telefón                                         +15,00€ 

na položku 633006 všeobecný materiál                   +202,00€ 

na položku 637005 špeciálne služby                        +199,00€ 

na položku 637023 kolkové známky                          +42,00€ 

 

 

V podprograme 2.3.3 Prevádzka budovy OcÚ  

 

z  položky 632002 vodné                                           -72,00€ 

z  položky 635004 údržba prev. strojov                   -500,00€ 

na položku 635006 údržba budov                           +572,00€ 

 

z  položky 632002 vodné                                           -86,00€ 

 

do podprogramu 2.3.2 Nákup  materiálu a služieb   
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na položku 637005 špeciálne služby                        +86,00€ 

 

V podprograme 2.4. Správa finančných prostriedkov  

 

z  položky 637015 poistné                                       + 2,00€ 

na položku 637012 poplatky banke                        +52,00€ 

 

 

V podprograme 3.1.1. Komunikácia s občanmi  

 

z  položky 635004 údržba rozhlasu                     - 36,00€ 

na položku 637004 Vlachánske noviny              + 36,00€ 

 

V podprograme 4.1.1. Ochrana pred požiarmi  

 

z  položky 637004 školenie                                   -173,00€ 

na položku 632001 elektrika                                    +8,00€ 

na položku 633006 materiál                                  +149,00€ 

na položku 637015 poistné                                     +16,00€ 

 

V podprograme 7.1.1 Materská škola 

 

z položky   632001 elektrika                                - 55,00€ 

z položky   632002 voda                                      - 79,00€ 

z položky   635006 údržba MŠ                            - 50,00€ 

 

na položku 611000 mzdy                                     +64,00€ 

na položku 614000 odmeny                                 +40,00€ 

na položku 621000 poistné do VšZP                   +26,00€ 

na položku 625001 nemocenské poistenie          +  3,00€ 

na položku 625002 starobné poistenie                +28,00€ 

na položku 625003 úrazové poistenie                   +2,00€ 

na položku 625004 invalidné poistenie                 +7,00€ 

na položku 625005 poistenie v nezam.                 +3,00€ 

na položku 625007 poistenie do RF                    +11,00€ 

 

 

 

V podprograme 7.2.1 Stravovanie v predškolských zariadeniach 

 

z položky   635004 údržba strojov                       -131,00€ 

 

na položku 611000 mzdy                                     +97,00€ 

na položku 62300  zdravotné poistenie                 +7,00€ 

na položku 625001 nemocenské poistenie            +1,00€ 

na položku 625002 starobné poistenie                +16,00€ 

na položku 625003 úrazové poistenie                   +1,00€ 

na položku 625004 invalidné poistenie                 +3,00€ 

na položku 625005 poistenie v nezam.                 +1,00€ 

na položku 625007 poistenie do RF                     +5,00€ 



6 
 

 

V podprograme 9.1.1. Správa a údržba KD 

 

z položky   632001 elektrika                                 -296,00€ 

 

na položku 633006 všeobecný materiál               +296,00€ 

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

 

Uznesenie č. 1/1/2016 

Obecné zastupiteľstvo 

Berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenie č. 6/2015 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

 

 

 

 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 19.40  hod. 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový záznam v dĺžke 2 hod.20 

min. 

Zapísala: Iveta Moravčíková 

 

Overovatelia:  

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

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

 

 

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

 

 

 

Vlachy dňa 1.2.2016 


