OBEC Vlachy
Obecný úrad vo Vlachoch
032 13 Vlachy 126
_____________________________________________
Zápisnica č. 5/2018
Z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy
v roku 2018
konaného dňa 19.9.2018
Prítomní:
Ing. Dagmar Chvojková – poverená zastupovaním starostu obce
Poslanci – Jozef Veverica, Ján Podhor, Jozef Forgáč, Michal Krčula, Jana Klubicová, Renáta
Bolibruchová
Neprítomní:
Renáta Bolibruchová – PN, Jana Klubicová – PN, Michal Krčula - práca
Ostatní prítomní:
Mgr. Dagmar Bruncková
Otvorenie:
Poverená zastupovaním starostu obce Ing. Dagmar Chvojková privítala všetkých prítomných
na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Za zapisovateľku určila Mgr. Dagmar Brunckovú, za
overovateľov zápisnice Jána Podhora a Jozefa Forgáča.
Skonštatovala, ţe obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, keďţe boli prítomní siedmi
poslanci.
Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola plnenia uznesení
Čerpanie rozpočtu k 31.8.2018
Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za september 2017 aţ august 2018
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Rôzne

1

Hlasovanie poslancov:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 1
Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu previedla hlavná kontrolórka obce Ing. Marta Malíčková. Všetky prijaté uznesenia
sú splnené.
Uznesenie č. 29/5/2018
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení
Hlasovanie poslancov:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 2
Čerpanie rozpočtu k 31.8.2018
Poslanci obdrţali uvedený materiál písomne. Nemali k predloţenému materiálu ţiadne
pripomienky, ani otázky.
Uznesenie č. 30/5/2018
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Čerpanie rozpočtu k 31.8.2018
Hlasovanie poslancov:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
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K bodu č. 3
Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za september 2017až august 2018
Hlavná kontrolórka Obce Vlachy , súlade s § 18f ods. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov predloţila písomne obecnému zastupiteľstvu Správu
o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za obdobie september 2017- august 2018.
V uvedenom období pokračovala v práci podľa plánu kontrolnej činnosti pre obdobie II.
polroka 2017, schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva č. 16/2/2017zo dňa
21.6.2017 a podľa plánu kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2018, ktorý bol schválený
uznesením Obecného zastupiteľstva č. 38/6/2017zo dňa 13.12.2017. Vykonala nasledovné
kontroly, činnosti a zisťovania:
1.) Kontrola pokladničných operácií za 3. a 4.štvrťrok 2017.
Plánovaná kontrola zameraná na hospodárenie s finančnými prostriedkami obce za III. a IV.
štvrťrok 2017, kontrola pravidelnej inventúry pokladne.
Všetky doklady boli skontrolované, inventúra bola vykonaná 31.12.2017. Vykonanou
následnou finančnou kontrolou neboli zistené nedostatky pri hospodárení s finančnými
prostriedkami obce.
2.) Kontrola odberateľských faktúr za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017.
Plánovaná kontrola bola zameraná na správne vystavovanie, účtovanie a uhrádzanie
odberateľských faktúr.
Za kontrolované obdobie bolo vystavená len 1 odberateľská faktúra v sume 25,10 €, ktorá
bola aj uhradená. Z roku 2015 zostala neuhradená faktúra za 387,14 €, z roku 2016 zostali
neuhradené 3 faktúry v sume 2.172,62 €, takţe spolu neuhradených faktúr k 1.1.2017 je za
2.559,76 €. K 31.12.2017 boli uhradené faktúry za 2.359,76 €, zostalo len 200,- €
neuhradených (uhradené bolo 12.3.2018).
3.) Kontrola dodávateľských faktúr za obdobie 1.1.2017-31.12.2017.
Plánovaná kontrola bola zameraná na správnosť dodávateľských faktúr a ich účtovanie.
Za rok 2017 bolo prijatých 351dodávateľských faktúr v celkovej sume 97.444,72 €, z roku
2016 zostalo neuhradených 6.157,06 €, ktoré sa uhradili v januári 2017. Celkom uhradených
bolo 97.095,19 €, takţe zostatok neuhradených k 31.12.2017 je 6.506,59 € (všetky majú
splatnosť v januári 2018).
4.) Kontrola uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Na zasadnutiach OZ v roku 2017 bolo prijatých celkom 43 uznesení, väčšina z nich je
splnená.
5.) Kontrola poskytnutých dotácii v roku 2017
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V roku 2017 dostalo dotácie 5 subjektov a to Centrum voľného času Liptovský Mikuláš,
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, Partizánska Ľupča, Rímskokatolícka
cirkev, farnosť Liptovský Michal, Futbalový klub TJ Vlachy a Centrum voľného času
Liptovský Hrádok. Prostriedky boli poskytnuté a následne uvedenými subjektami aj
zúčtované v zmysle schválených zmlúv.
6.) Kontrola čerpania rozpočtu obce k 31.12.2017.
Kontrola plánovaná podľa plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.
Kontrolou bolo zistené, ţe celkové príjmy k 31.12.2017boli 238.837 € a splnili sa na 89 %
vzhľadom k upravenému rozpočtu, celkové výdavky činili 236.070 €a to predstavuje 88 %
tieţ k upravenému rozpočtu. Výsledkom hospodárenia je prebytok vo výške 2.767 €.
7.) Kontrola pokladničných operácií za 1. a 2. štvrťrok 2018.
Plánovaná kontrola zameraná na hospodárenie s finančnými prostriedkami obce za I. štvrťrok
2017.
Všetky doklady v pokladni boli skontrolované. Vykonanou následnou finančnou kontrolou
neboli zistené nedostatky pri hospodárení s finančnými prostriedkami obce.
8.) Predloţenie správy o činnosti hlavnej kontrolórky obce za obdobie september 2016aţ
august 2017.
Na zasadnutí OZ 20.9.2017 bola preloţená správa o činnosti HK za uvedené obdobie, OZ ju
zobralo na vedomie uznesením č. 29/4/2017.
9.) Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2018-2020.
Programový rozpočet obce Vlachy na rok 2018 a následne na roky 2019-2020 bol predmetom
riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 13.12.2017.
Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu bolo vypracované hlavnou kontrolórkou a zobrané na
vedomie zastupiteľstvom na uvedenom zasadnutí uznesením č. 39/6/2017.
10.) Vypracovanie návrhu plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2018
Na zasadnutí OZ dňa 13.12.2017 bol predloţený návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky,
ktorý bol schválený uznesením č. 38/6/2017.
11.) Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2017.
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2017 bolo vypracované a predloţené
na zastupiteľstve OZ dňa 20.6.2018, ktoré ho zobralo na vedomie uznesením č. 16/3/2018.
12.) Účasť sa zasadnutiach obecného zastupiteľstva
Hlavná kontrolórka sa v hodnotenom období zúčastňovala na zasadnutiach OZ.
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K predloţeným materiálom, poslanci obecného zastupiteľstva nemali ţiadne pripomienky.
Uznesenie č. 31/5/2018
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Správu o činnosti hlavnej kontrolórky za september 2017 aţ august 2018
Hlasovanie poslancov:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 4
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, vyhlasuje obecné
zastupiteľstva v Obci Vlachy voľbu hlavného kontrolóra dňa 26.11.2018 o 17,30 hod. na
zasadnutí obecného zastupiteľstva, s úväzkom 15% z platu, ktorý je v zmysle § 18c zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení súčinom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu počtu
obyvateľov obce k 31. Decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý je pre našu
obec (608 obyvateľov) 1,28, t.j. 184,- Eur brutto. Nástup do zamestnania bude deň
nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.
Termín podania prihlášky: do 12.11.2018 do 12.00 hod. /rozhodujúci je dátum doručenia
písomnej prihlášky na obecný úrad/
Kvalifikačné predpoklady:


ukončené min. úplné stredné vzdelanie



znalosť základných noriem samosprávy a podvojného účtovníctva



prax 3 rokov v kontrole alebo samospráve

Písomná prihláška kandidáta musí obsahovať:


osobné údaje kandidáta – meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko,
kontaktný údaj /e-mail, telefón/



úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní



profesijný ţivotopis



písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle §11 Zákona č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých údajov na
účely vykonania voľby hlavného kontrolóra



výpis z registra trestov, nie starší, ako 3 mesiace
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Proces voľby hlavného kontrolóra:
Procesu voľby hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia jednotlivých
kandidátov. Kandidáti sa budú prezentovať v poradí, v akom boli doručené ich prihlášky
na obecný úrad, pričom kaţdý kandidát má právo na vystúpenie v obecnom zastupiteľstve
v deň konania voľby v časovom rozsahu max. 5 min.
Poţadované doklady je potrebné doručiť, resp. zaslať na adresu Obec Vlachy, 032 13 Vlachy
126 v uzavretej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra obce VLACHY –
NEOTVÁRAŤ“ do 12.11.2018 do 12.00 hod.

Uznesenie č. 32/5/2018
Obecné zastupiteľstvo
Vyhlasuje
Voľbu hlavného kontrolóra obce na deň 26. november 2018 s pracovným úväzkom 15 %
Hlasovanie poslancov:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

K bodu č. 5
Rôzne
a) Rozpočtové opatrenie č. 7/2018
Rozpočtové opatrenie –presun rozpočtových prostriedkov
Poníženie výdavkov :
Zdroj
41
41
41
41
41
41
41

Funkčná klas.
01 110
01110
03 200
03 200
06 400
08 100
09 111

Ekon. klas.
625 007 001
635 006 001
635 005 001
637 001 001
632 001 001
642 001 003
637 016 001

Názov
Na poistenie do RF-starosta
Údrţba budov, priestorov
Údrţba strojov DHZ
Školné DHZ
Energie VO Vlachy
BT – CVČ
Prídel do SF MŠ
SPOLU

Zmena v EUR
-41,-25,-250,-135,-270,-62,-300,- 1083,-
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Navýšenie výdavkov:
Zdroj Funkčná
klas.
41
01 110
41
01 100
41
01 120
41
03 200
41
06 400
41
08 100
41
09 111

Ekon. klas.

Názov

633 016 001
637 015 002
637 005 001
637 004 002
635 004 001
642 001 002
637 027 000

Reprezentačné starosta
Poistky
Audit
Všeobecné sluţby DHZ
Údrţba VO
BT – Sokolčanom
Odmeny na dohody MŠ
SPOLU

Zmena v EUR
+11,+25,+30,+385,+270,+62,+300,+1083,-

Poslanci nemali k predloţenému materiálu ţiadne pripomienky.
Uznesenie č. 33/5/2018
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 7/2018
Hlasovanie poslancov:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
b)

Rozpočtové opatrenie č. 8/2018

Rozpočtové opatrenie –presun rozpočtových prostriedkov
Poníženie kapitálových výdavkov :
Zdroj
41

Funkčná klas. Ekon. klas.
03 200
717 002 001

41

04730

717 002 001

41

05 400

717 001 001

Názov
Rekonštrukcia budovy
DHZ
Rekonštrukcia turistický
prístrešok
Protipovodňové opatrenie
SPOLU

Zmena v EUR
-1 500,-3 000,-

-

-2 988,7 488,-
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Navýšenie kapitálových výdavkov:
Zdroj Funkčná Ekon. klas.
klas.
41
09 111
717 002 000

Názov

Zmena v EUR

MŠ zaplatenie budovy
SPOLU

+7 488,+7 488,-

Poslanci nemali k predloţenému materiálu ţiadne pripomienky.
Uznesenie č. 34/5/2018
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 8/2018
Hlasovanie poslancov:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
c)

Schválenie odmeny zástupkyni starostu obce

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh starostu obce Vlachy na vyplatenie odmeny Ing.
Dagmar Chvojkovej, ktorý bol na obecný úrad doručený dňa 19.9.2018 v znení:
„Ladislav Guoth, starosta obce Vlachy navrhujem týmto odmenu vo výške 700,- Eur brutto za
kaţdý mesiac, od môjho poverenia na moje zastupovanie, počas mojej dlhodobej pracovnej
neschopnosti, ktorá bude vyplatená v októbrovom výplatnom termíne, t.j. v mesiaci november
2018 poslankyni obecného zastupiteľstva Ing. Dagmar Chvojkovej. Okrem zmluvných,
personálnych a mzdových záleţitostí ma zastupuje v plnom rozsahu od 1.6.2018.“
Poslanci obecného zastupiteľstva s uvedeným návrhom súhlasili bez pripomienok.

Uznesenie č. 34/5/2018
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Na návrh starostu obce Ladislav Guotha odmenu vo výške 700,- Eur brutto za kaţdý mesiac
od poverenia zastupovaním starostom obce zo dňa 1.6.2018 poslankyni obecného
zastupiteľstva Ing. Dagmar Chvojkovej
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Hlasovanie poslancov:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Dagmar Chvojková)
d)
Informácia o priebehu schvaľovania Dodatku č. 1 k územnému plánu obce
Vlachy
Obec Vlachy obdrţala dňa 19.9.2018 stanovisko z Okresného úradu Ţilina, odboru výstavby
a bytovej politiky, odd. územného plánovania, v ktorom súhlasí s Návrhom Zmien a doplnkov
č. 1 ÚPN-O Vlachy a odporúča Obci Vlachy, aby v súlade s ustanovením § 26 ods. 3
stavebného zákona schválila predmetný návrh aktualizácie územného plánu obce a v súlade
s ustanovením § 27 ods. 3 stavebného zákona a vyhlásila záväznú časť Návrh Zmien
a doplnkov č. 1 ÚPN-O Vlachy všeobecne záväzným nariadením.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v tomto zloţení je dnes poslednýkrát, takţe schvaľovanie
uvedeného všeobecne záväzného nariadenia, na ktorom sa pracuje, bude uţ v kompetencii
obecného zastupiteľstva, ktoré bude zvolené 10.11.2018.
Z pôvodne plánovaného návrhu Dodatku č. 1 bola ţiadateľom RyOS s.r.o. Ţilina stiahnutá
lokalita D1.2 RU 06 Rybárska osada Sokolče, nakoľko v čase spracovávania Dodatku č. 1 bol
les, v ktorom by osada mala stáť, zaradený ako ochranný les. Dňa 17.9.2018 obec obdrţala
ţiadosť od konateľa firmy RyOS s.r.o. Ţilina Pavla Slaničku o zaradenie Rybárskej osady
Sokolče do Dodatku č. 2, s čím poslanci obecného zastupiteľstva nesúhlasili. Ţiadosti
predchádzali listy poslancom obecného zastupiteľstva, s prisľúbením 3.000 Eur na výstavbu
detského ihriska v materskej škole a zakúpením nových futbalových dresov. Poslanci
končiaceho obecného zastupiteľstva nesúhlasia s výstavbou 39. chát, nakoľko by došlo
k vyrúbaniu väčšej lesa pri zátoke. Pretoţe toto zasadnutie bolo posledné, bude táto ţiadosť,
spoločne so ţiadosťou Juraja Janičinu na výstavbu zrubového domu, ktorý uţ stojí,
prerokovávaná novým obecným zastupiteľstvom.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 18.55 hod.
Zapísala: Mgr. Dagmar Bruncková
Overovatelia:
Ján Podhor

.........................................

Jozef Forgáč

.........................................

Ing. Dagmar Chvojková, poverená zastupovaním starostu obce

.........................................

Vlachy dňa 20.9.2018
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