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Obec Vlachy 
Obecný úrad vo Vlachoch 

            032 13 Vlachy 126 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Zápisnica č. 3/2013 

z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy 

 v roku 2013 

 konaného dňa 17.4.2013 o 18.00 hod. na obecnom úrade 

 

Prítomní: 

Ladislav Guoth – starosta obce 

 

Poslanci - Ján Podhor, Miroslav Hric, Jozef Veverica, Mirka Strmenská, Peter Brezniak, 

Michal Krčula, Jozef Forgáč 

 

 

Ostatní prítomní: 

Mgr. Dagmar Bruncková odborná referentka obecného úradu 

Ing. Marta Malíčková  hlavná kontrolórka obce 

Iveta Moravčíková   externá ekonómka obce 

 

Otvorenie: 

Starosta obce Ladislav Guoth privítal všetkých prítomných na zasadnutí obecného 

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

Miroslava Hrica a Jozefa Vevericu. 

Skonštatoval, ţe obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, keďţe na zasadnutí boli 

prítomní všetci poslanci.  

 

Návrh programu: 

 

1. Kontrola prijatých uznesení 

2. Plnenie rozpočtu  

3. Schválenie Rozpočtového  opatrenia č. 1  

4. Schválenie výsledkov inventarizácie k 31.12.2012  

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  za obdobie december 2012 – marec 

2013  

6. Prerokovanie platu starostu obce  

7. Schválenie odmeny starostovi obce 

8. Schválenie Zmluvy č. 1/2013 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 



2 
 

9. Schválenie Zmluvy č. 2/2013 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce  

10. Schválenie zmluvy o nájme bytu  

11. Schválenie textu obecnej kroniky  

 

Starosta obce Ladislav Guoth navrhol, aby z programu bol vyňatý bod č. 4, pretoţe všetky 

podklady k tomuto bodu si vzal audítor. Poslankyňa Mirka Strmenská navrhla, aby od 

ďalšieho zastupiteľstva bol do programu zaraďovaný bod „Interpelácia poslancov“, s čím 

všetci prítomní súhlasili. 

 

Program: 

 

1. Kontrola prijatých uznesení 

2. Plnenie rozpočtu  

3. Schválenie Rozpočtového  opatrenia č. 1  

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  za obdobie december 2012 – marec 

2013  

5. Prerokovanie platu starostu obce  

6. Schválenie odmeny starostovi obce 

7. Schválenie Zmluvy č. 1/2013 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 

8. Schválenie Zmluvy č. 2/2013 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce  

9. Schválenie zmluvy o nájme bytu  

10. Schválenie textu obecnej kroniky  

 

Hlasovanie poslancov o programe zasadnutia: 

 

 

 

 

K bodu č. 1 

Kontrola prijatých uznesení 

Starosta obce previedol kontrolu prijatých uznesení z posledného zasadnutia obecného 

zastupiteľstva a skonštatoval, ţe všetky uznesenia sú v plnení. Sú dohodnuté stretnutia 

s majiteľmi pozemkov v našej obci, v súvislosti s ich poţiadavkami voči územnému plánu. 

Poslankyňa Mirka Strmenská sa zaujímala o to, či je podpísaný dodatok k zmluve so 

Štefanom Petercom, ktorú obecné zastupiteľstvo schvaľovalo na predchádzajúcom zasadnutí. 

Dodatok sa týkal sumy za prenájom, ktorá bola len zmenená zo Sk na Eurá a povinnosti 

nájomcu posielať túto čiastku na účet obce, nie na účet futbalového klubu. Starosta obce 

Ladislav Guoth oboznámil prítomných, ţe dodatok odmieta podpísať nájomca, nakoľko 

v budove bývalej garáţe urobil úpravy na vlastné náklady. Zároveň určil nutnosť obhliadky 

uvedeného miesta stavebnou a územnoplánovacou komisiou na deň 24.4.2013. K uvedenému 

bodu rokovania nebolo poslancami odhlasované ţiadne uznesenie. 

Poslanci Brezniak Forgáč Hric Krčula Podhor Strmenská Veverica Celkom 

Za x x x x x x x 7 

Proti         

Zdržal sa         
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K bodu č. 2 

Plnenie rozpočtu  

Poslanci k tomuto bodu obdrţali písomné plnenie rozpočtu od začiatku roka ku dňu 

31.3.2013, ako aj pokladničnú knihu. Poslanec Miroslav Hric a poslankyňa Mirka Strmenská 

sa k predloţenému materiálu vyjadrili pozitívne, nakoľko bol prehľadný. Poslanci OZ po 

odpovediach prítomných pracovníčok obecného úradu a objasnení niektorých výdajov 

skonštatovali, ţe plnenie rozpočtu je uspokojivé. 

 

Uznesenie č. 12/2013/03 

Obecné zastupiteľstvo 

Berie na vedomie 

Plnenie rozpočtu k 31.3.2013 

 

Hlasovanie poslancov: 

 

 

 

 

K bodu č . 3 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2013 

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

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

boli poslancom obecného zastupiteľstva predloţené nasledovné podklady k schváleniu:  

Zvýšenie príjmov na položky: 

121002 DZN- stavby o 700  

312011 transfer ÚPSVaR 5926 

Beţné príjmy zvýšené o 6626 EUR 

 

Výdavky: 

program 1.1. Výkon funkcie starostu 

presun z  

611000 plat starostu -500 

621000 poistné do ZP -50 

625002 poistné -70  

625004 poistné -10 

na program 2.3.2. nákup materiálu a služieb pre OcÚ 

633 002 PC – čítačka +44  

633 004 vysávač +70 

633 023 kolky +16 

 

Poslanci Brezniak Forgáč Hric Krčula Podhor Strmenská Veverica Celkom 

Za x x x x x x x 7 

Proti         

Zdržal sa         



4 
 

na  program 9.4.1. Kronika 

633006 materiál 150 

637027 odmena na dohodu 350  

program 2.3.3.Nákup materiálu a služieb OcÚ 

Zvýšenie  

632001 elektrika OcÚ o 600 

Spolu: 600EUR 

program 3.2.1.Verejná zeleň a priestranstvá  

Zvýšenie  

611 mzdy 4560 2 

625 odvody do poisťovní 1594  

637014 stravovanie 510 

637016 tvorba SF 48 

Presun v rámci programu:  

633006 všeobecný materiál -686 

Spolu: 6026EUR 

program 7.1.1. Vzdelávanie 

Presun  

633006 materiál -300 

635006 údrţba budov, priestorov MŠ +300  

 

Uznesenie č. 13/2013/03 

Obecné zastupiteľstvo 

Schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2013 

Hlasovanie poslancov: 

 

 

 

 

K bodu č . 4 

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  za obdobie december 2012 – marec 

2013  

Komplexnú správu od hlavnej kontrolórky Ing. Marty Malíčkovej obdrţali poslanci písomne 

pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.  Kontrolná činnosť za uvedené obdobie bola 

zameraná na kontrolu a inventúru pokladne, kontrolu zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr  

na internetovej stránke obce, kontrolu aktuálnosti platných všeobecne záväzných nariadení, 

zverejnených na internetovej stránke obce Vlachy k 31.1.2013  a kontrolu na správne vystavovanie a  

účtovanie odberateľských faktúr a ich následná úhrada k 31.12.2012. V preloţených materiáloch 

skonštatovala, ţe došlo k niekoľkým formálnym nedostatkom u všeobecne záväzných nariadení 

Poslanci Brezniak Forgáč Hric Krčula Podhor Strmenská Veverica Celkom 

Za x x x x x x x 7 

Proti         

Zdržal sa         
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a komplexnosti zverejnených zmlúv. Na otázku poslankyne Mirky Strmenskej, či počas 

kontrolovaného obdobia boli zistené aj nejaké zásadné pochybenia odpovedala, ţe neboli. 

Uznesenie č. 14/2013/03 

Obecné zastupiteľstvo 

Berie na vedomie 

Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie december 2012 – marec 2013 

Hlasovanie poslancov: 

 

 

 

 

K bodu č . 5 

Prerokovanie platu starostu obce  

V zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí 

a primátorov miest v platnom právnom znení obecné zastupiteľstvo raz ročne prehodnotí plat 

starostu obce. Prítomní poslanci a ostatní prítomní na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa 

nedohodli na tom, či výška platu starostu obce má byť zverejnená aj presným vyčíslením. 

Dodatočne túto informáciu upresnila hlavná kontrolórka obce, ktorá uviedla, ţe táto 

informácia musí byť prístupná verejne aj vyčíslením v zápisnici. Plat starostu obce Vlachy je 

od 1.1.2013 vo výške 1.329,- Eur. 

 

Uznesenie č. 15/2013/03 

Obecné zastupiteľstvo 

Prerokovalo 

na základe § 4 ods. 4 zákona NR SR 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomerov 

starostov obcí a primátorov miest v platnom právnom znení plat starostu obce Vlachy 

a konštatuje, ţe z titulu zvýšenia priemernej mesačnej mzdy pracovníka v národnom 

hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za rok 2012 bol starostovi obce Vlachy od 

1.1.2013 zákonne valorizovaný plat. 

 

Hlasovanie poslancov: 

 

 

 

 

Poslanci Brezniak Forgáč Hric Krčula Podhor Strmenská Veverica Celkom 

Za x x x x x x x 7 

Proti         

Zdržal sa         

Poslanci Brezniak Forgáč Hric Krčula Podhor Strmenská Veverica Celkom 

Za x x x x x  x 6 

Proti         

Zdržal sa      x  1 
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K bodu č . 6 

Schválenie odmeny starostovi obce 

Starosta obce Ladislav Guoth poţiadal poslancov obecného zastupiteľstva o navýšenie svojho 

platu o 500,- Eur jednorázovo pre rok 2013. Svoju ţiadosť odôvodnil tým, ţe zabezpečil 

z prostriedkov Ţelezníc Slovenskej republiky postavenie prístreškov nad schodisko na 

ţelezničnú stanicu v hodnote 24.000,- Eur. Časť z tohto navýšenia jeho platu by poskytol 

napríklad materskej škole alebo pre hasičov, či futbalistov, keď by organizovali v obci nejakú 

akciu. Poslanec Miroslav Hric najskôr navrhoval zníţenie uvedenej sumy, neskôr po diskusii, 

jeho ţiadosť podporil. Poslankyňa Mirka Strmenská zdôraznila, ţe výdaje napr. na postavenie 

vianočného stromčeka pre hasičov môţe obec financovať z reprezentačného fondu a preto nie 

je to potrebné riešiť navýšením platu starostu. Po diskusii poslanci navýšenie platu starostovi 

v uvedenej sume schválili pomerom hlasov 6:1. 

Uznesenie č. 16/2013/03 

Obecné zastupiteľstvo 

Schvaľuje 

Navýšenie platu starostovi obce v celkovej výške 500,- Eur pre rok 2013 

Hlasovanie poslancov: 

 

 

 

 

K bodu č . 7 

Schválenie Zmluvy č. 1/2013 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 

Predloţený návrh zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce pre futbalový klub 

vo výške 2.580,- Eur poslanci schválili. V tejto súvislosti sa poslankyňa Mirka Strmenská 

zaujímala, či starostlivosť o futbalové ihrisko bude zabezpečovať len obec a skonštatovala, ţe 

nájomné zmluvy na plochu futbalového ihriska doteraz nie sú podpísané, hoci boli poslancami 

schválené uţ v minulom roku. Ďalej skonštatovala, ţe futbalový klub sľúbil, ţe sa bude 

podieľať na vyčistení priestorov okolo ihriska, čo taktieţ nebolo splnené. Poslanec Ján Podhor 

sa podujal k tomu, aby túto záleţitosť prerokoval s futbalistami. Poslanec Peter Brezniak 

vyslovil nespokojnosť nad tým, ţe nájomné zmluvy neboli podpísané a skonštatoval, ţe práca 

poslancov bola zbytočná. Starosta obce Ladislav Guoth navrhol aj túto záleţitosť prerokovať 

na zasadnutí stavebnej a územnoplánovacej komisiu. Podľa jeho slov nemá podpisovanie 

nájomných zmlúv na pozemky pod futbalovým ihriskom, pred schválením územného plánu 

svoje opodstatnenie. 

 

 

Poslanci Brezniak Forgáč Hric Krčula Podhor Strmenská Veverica Celkom 

Za x x x x x  x 6 

Proti      x  1 

Zdržal sa         
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Uznesenie č. 17/2013/03 

Obecné zastupiteľstvo 

Schvaľuje 

Zmluvu č. 1/2013 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 

Hlasovanie poslancov: 

 

 

 

 

K bodu č . 8 

Schválenie Zmluvy č. 2/2013 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 

Predloţený návrh zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce pre deti, s trvalým 

pobytom v obci Vlachy, navštevujúce centrum voľného času na jeden kalendárny rok vo 

výške 62,- Eur poslanci schválili. Mgr. Dagmar Bruncková oboznámila prítomných, ţe obec 

obdrţala jednu ţiadosť o dotáciu a to z Centra voľného času v Liptovskom Mikuláši pre 4 

deti. Osobným šetrením bolo zistené, ţe jedno dieťa toto centrum nenavštevuje a jedno dieťa 

v obci nemá trvalý pobyt, takţe v prvom polroku roka 2013 bude centru poskytnutá dotácia na 

dve deti v celkovej sume 62,- Eur.  

 

Uznesenie č. 18/2013/03 

Obecné zastupiteľstvo 

Schvaľuje 

a) Výšku finančnej dotácie pre jedno dieťa, s trvalým pobytom v obci Vlachy, 

navštevujúce centrum voľného času na kalendárny rok 2013 vo výške maximálne 62,- 

Eur, 

b) Zmluvu č. 2/2013 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 

 

Hlasovanie poslancov: 

 

 

 

 

 

Poslanci Brezniak Forgáč Hric Krčula Podhor Strmenská Veverica Celkom 

Za  x x x x x x 6 

Proti x       1 

Zdržal sa         

Poslanci Brezniak Forgáč Hric Krčula Podhor Strmenská Veverica Celkom 

Za x x x x x x x 7 

Proti         

Zdržal sa         
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K bodu č . 9 

Schválenie zmluvy o nájme bytu  

Návrh zmluvy o nájme bytu, o ktorý poţiadala občianka Boţena Moravčíková obdrţali 

poslanci pred zasadnutím obecného zastupiteľstva písomne. Vzhľadom k tomu, ţe uvedená 

občianka po zverejnení zámeru obce prenajať 3- izbový byt vo vlastníctve obce sa zaujímala 

o moţnosť prenájmu 4- izbového bytu, bolo schválenie tejto zmluvy odloţené. Čo sa týka 

návrhu zmluvy, poslanci navrhli, aby bola v zmluve zapracovaná aj zálohová platba na vodu 

vo výške 5,- Eur mesačne, takţe suma za prenájom 3-izbového bytu by bola 85,- Eur 

mesačne, suma za prenájom 4-izbového bytu 105,- Eur za mesiac. Zároveň je potrebné, aby 

bolo v zmluve ošetrené v článku V. okamţité ukončenie nájmu v prípade, ţe nájomca 

nezaplatí nájomné včas. 

Uznesenie č. 19/2013/03 

Obecné zastupiteľstvo 

odkladá 

schválenie Zmluvy o nájme bytu medzi Obcou Vlachy a Boţenou Moravčíkovou 

Hlasovanie poslancov: 

 

 

 

 

K bodu č . 10 

Schválenie textu obecnej kroniky  

Text obecnej kroniky za rok 2012 predloţila poslancom na rokovanie obecného zastupiteľstva 

kronikárka obce Zuzana Ţabková. S jeho návrhom poslanci nesúhlasili, nakoľko 

neodzrkadľuje ţivot v obci, 8 strán tvoria uznesenia z obecných zastupiteľstiev a 3 strany sú 

venované ţivotu v obci. V návrhu chýba fotodokumentácia z jednotlivých akcií, 

fotodokumentácia zo ţivota materskej školy a činnosti zloţiek v obci. Nie sú vôbec 

spomenuté fašiangy, ples hasičov, príliš stručne je popísaná materská škola a obecná kniţnica, 

chýba matrika, posedenie so seniormi a jubilantmi, 750. výročie zaloţenia obce si tieţ 

zasluhuje podrobnejší zápis. Zároveň bola zdôraznená potreba prítomnosti kronikárky na 

rozhodujúcich obecných akciách a udalostiach. Poslanci v tejto súvislosti uloţili obecnému 

úradu vyzvať obecnú kronikárku k doplneniu kroniky podľa ich pripomienok. 

 

 

 

 

Poslanci Brezniak Forgáč Hric Krčula Podhor Strmenská Veverica Celkom 

Za x x x x x x x 7 

Proti         

Zdržal sa         
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Uznesenie č. 20/2013/03 

Obecné zastupiteľstvo 

ukladá 

obecnému úradu vyzvať obecnú kronikárku k doplneniu kroniky za rok 2012 

Hlasovanie poslancov: 

 

 

 

 

Záver 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta obce 

Ladislav Guoth.   

 

Zapísala Mgr. Dagmar Bruncková 

 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový záznam. 

Overovatelia: 

Jozef Veverica ............................................... 

Miroslav Hric  ............................................... 

 

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

 

 

 

 

Vlachy dňa 23.4.2013 

 

 

 

 

Poslanci Brezniak Forgáč Hric Krčula Podhor Strmenská Veverica Celkom 

Za x x x x x x x 7 

Proti         

Zdržal sa         


