OBEC Vlachy
Obecný úrad vo Vlachoch
032 13 Vlachy 126
_____________________________________________
Zápisnica
z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy
v roku 2018
konaného dňa 26.11.2018
Prítomní:
Róbert Klubica – starosta obce
Poslanci obecného zastupiteľstva:
Renata Bolibruchová, Ing. Dagmar Chvojková, Bc. Miroslav Hric, Michal Krčula, Ing.
František Németh, Antonín Poleč, Marek Veverica
Ostatní prítomní:
Mgr. Dagmar Bruncková, Iveta Moravčíková, Mirka Strmenská
Otvorenie:
Starosta obce Róbert Klubica privítal všetkých prítomných na zasadnutí obecného
zastupiteľstva a skonštatoval, ţe obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, nakoľko boli
prítomní siedmi poslanci. Za zapisovateľku určil Mgr. Dagmar Brunckovú, za overovateľov
zápisnice Antonína Poleča a Renatu Bolibruchovú.
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1. Voľba hlavného kontrolóra obce Vlachy
2. Schválenie zásad odmeňovania poslancov a členov komisií pri Obecnom
zastupiteľstve Vlachy na volebné obdobie 2018-2022
3. Zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve pre volebné obdobie 2018-2022
4. Schválenie Redakčnej rady Vlachanských novín pre volebné obdobie 2018-2022
5. Schválenie zvýšenia príspevku na vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce
Vlachy, ktoré navštevujú centrá voľného času
6. Rôzne
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Pred hlasovaním poslancov za navrhovaný program zasadnutia obecného zastupiteľstva sa
o slovo prihlásil poslanec Antonín Poleč. Citoval článok 5 rokovacieho poriadku obecného
zastupiteľstva:
„ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA 1) Rokovania zastupiteľstva sú zásadne verejné.
Zástupcovia verejnosti, hromadných informačných prostriedkov alebo iné osoby, ktoré sú na
zasadnutí zastupiteľstva prítomné, nesmú rušiť priebeh rokovania. V prípade ich nevhodného
správania, alebo porušenia poriadku môţe predsedajúci rušiteľa poriadku vykázať z rokovacej
sály. Ak rušenie zasadnutia pokračuje, predsedajúci môţe nariadiť vypratať miesta pre
verejnosť.“
Tento bod rokovania citoval z toho dôvodu, ţe pani Jana Klubicová ho svojím vystupovaním
naposledy znervózňovala. Starosta obce Róbert Klubica povedal, ţe pani Jana Klubicová
zasadnutie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva nerušila, ozvala sa aţ po jeho
ukončení. Toto potvrdil aj poslanec Bc. Miroslav Hric a Ing. František Németh. Starosta obce
Róbert Klubica prisľúbil, ţe ak by v budúcnosti ktokoľvek akýmkoľvek spôsobom rušil
zasadnutia, bude vykázaný z ich rokovania.
Poslanec Antonín Poleč zároveň povedal, ţe zverejnený rokovací poriadok bol v posledných
dňoch zmenený, čo však nie je pravda, je starý a platný uţ 8 rokov a pracovníčka obecného
úradu v ňom svojvoľne nič nemenila.
Hlasovanie poslancov za navrhovaný program:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 1
Voľba hlavného kontrolóra obce Vlachy
Poslanci obecného zastupiteľstva Bc. Miroslav Hric a Ing. Dagmar Chvojková otvorili
obálky s prihláškami pre voľbu hlavného kontrolóra. Do daného termínu sa prihlásili celkom
dvaja kandidáti, všetci splnili podmienky, ktoré boli dané. Uvedení poslanci predstavili
postupne obidvoch kandidátov, prečítaním ich ţivotopisov. Po tomto akte sa všetci kandidáti
predstavili aj osobne a to v poradí, v akom boli na obecný úrad doručené obálky s prihláškami
a potrebnými ďalšími dokladmi.
Po ukončení ich osobného predstavenia, poslanci obecného zastupiteľstva, po krátkej
rozprave, hlasovali o kaţdom kandidátovi, výsledky hlasovania sú nasledovné:
Kandidát č. 1 Ing. Jaroslav Dvorský
Za: Bc. Miroslav Hric, Michal Krčula
Kandidát č. 2:
Za: Renata Bolibruchová, Ing. Dagmar Chvojková, Ing. František Németh, Antonín Poleč,
Marek Veverica
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Za hlavného kontrolóra obce Vlachy na najbliţšie 6 ročné funkčné obdobie bol zvolený Ing.
Pavel Slabej.
Uznesenie č. 4/2018
Obecné zastupiteľstvo
Volí
Za hlavného kontrolóra obce Vlachy Ing. Pavla Slabeja s pracovným úväzkom 15%,
s nástupom do práce dňa 11.12.2018.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 2
Schválenie zásad odmeňovania poslancov a členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve
Vlachy na volebné obdobie 2018-2022
Materiál poslanci obdrţali písomne pred rokovaním obecného zastupiteľstva. Odmena za
jedno zasadnutie obecného zastupiteľstva, ako aj za zasadnutia komisií zostala
v navrhovanom materiáli bez zmeny tak, ako to bolo v predchádzajúcom volebnom období
(14 Eur za zasadnutie obecného zastupiteľstva a predsedom komisií a 7 Eur členom komisií
za zasadnutie).
Poslanec Bc. Miroslav Hric navrhol zvýšenie uvedených súm zo 14 Eur na 20 Eur a zo 7 Eur
na 10 Eur. Porovnával odmeny poslancov a členov komisií v iných obciach, tri volebné
obdobia v našej obci nedošlo k zmene, navrhoval aj odmeny za pracovné stretnutia poslancov
a členom redakčnej rady Vlachanských novín.
Poslanci Ing. František Németh a Antonín Poleč boli proti zvýšeniu odmien poslancom
a členom komisií, po vzájomnej rozprave došlo k uzavretiu tohto bodu rokovania tak, ţe
odmeny sa navyšovať nebudú.
Uznesenie č. 5/2018
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve Vlachy na
volebné obdobie 2018-2022

Hlasovanie poslancov:
ZA: 5
PROTI: 1 (Bc. Miroslav Hric)
ZDRŽAL SA: 1 (Renata Bolibruchová
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K bodu č. 3
Zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve pre volebné obdobie 2018-2022

Starosta obce Róbert Klubica navrhol v tomto volebnom období zriadiť tri komisie, a to
kultúrno-športovú, komisiu verejného poriadku a ţivotného prostredia a zo zákona povinnú
komisiu pre ochranu verejného záujmu. Zároveň navrhol za predsedu kultúrno-športovej
komisie poslanca Michala Krčulu, z čím on súhlasil, za členov Ing. Dagmar Chvojkovú,
Renatu Bolibruchovú, Romana Droppu, Jána Šveca st., Evu Rybársku. Poslanec Antonín
Poleč navrhol, aby v komisii pracoval aj niekto z m.č. Vlašky, s čím súhlasil aj poslanec Bc.
Miroslav Hric. Starosta obce Róbert Klubica sľúbil, ţe osloví členov DHZ Vlašky. Za
predsedu komisie verejného poriadku a ţivotného prostredia navrhol poslanca Antonína
Poleča, s čím on súhlasil, za členov Mareka Vevericu a Renatu Bolibruchovú. Poslanec
Antonín Poleč osloví ďalších dvoch občanov obce, tak, aby komisia mala 5 členov. Starosta
obce Róbert Klubica navrhol za členov komisie pre ochranu verejného záujmu Ing. Františka
Németha, Michala Krčulu a Bc. Miroslava Hrica. Poslanec Bc. Miroslav Hric navrhol aj
zriadenie štvrtej komisie, a to stavebnej a územnoplánovacej, jej zloţenie bude schvaľované
na decembrovom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Na tomto zasadnutí obecné
zastupiteľstvo komisie zriadi a predsedov a členov zvolí v decembri 2018.
Uznesenie č. 6/2018
Obecné zastupiteľstvo
Zriaďuje
1.
2.
3.
4.

kultúrno – športovú komisiu
komisiu verejného poriadku a ţivotného prostredia
komisiu pre ochranu verejného záujmu
komisiu stavebnú a územnoplánovaciu

Hlasovanie poslancov:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

K bodu č. 4
Schválenie Redakčnej rady Vlachanských novín pre volebné obdobie 2018-2022
Poslanec Antonín Poleč sa k obsahu vydávaných novín vyjadril tak, ţe je potrebné, aby v nich
boli uverejňované veci, ktoré ľudia potrebujú (potreba separovaného zberu, čistota obce,
v súvislosti so psími výkalmi a pod.) a nie taľafatky, aké v nich boli doteraz. Zároveň
povedal, ţe treba zvoliť lacnejšiu verziu ich vydávania, lebo suma, čo sa doteraz za ne platila
je privysoká. Pracovníčka obce Mgr. Dagmar Bruncková navrhla, aby obecný úrad urobil
prieskum medzi viacerými firmami, s rozdielom kvality papiera a tlače a výsledok prieskumu
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predloţil na najbliţšie rokovanie obecného zastupiteľstva, s čím všetci súhlasili. Noviny budú
naďalej vychádzať 2x ročne, na jar a v advente.
Starosta obce Róbert Klubica navrhol za členov redakčnej rady Mgr. Dagmar Brunckovú, Ing.
Dagmar Chvojkovú, Bc. Miroslava Hrica. Ing. Dagmar Chvojková s členstvom v redakčnej
rade nesúhlasila, nakoľko ona tvorí noviny v Liptovských Kľačanoch, po vysvetlení
pracovníčku obce Mgr. Dagmar Brunckovou, aká je úloha redakčnej rady, s členstvom v nej
súhlasil poslanec Ing. František Németh.
Uznesenie č. 7/2018
Obecné zastupiteľstvo
Volí
Redakčnú radu Vlachanských novín pre volebné obdobie 2018-2022 v zloţení: Mgr. Dagmar
Bruncková, Bc. Miroslav Hric, Ing. František Németh
Hlasovanie poslancov:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 5
Schválenie zvýšenia príspevku na vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce
Vlachy, ktoré navštevujú centrá voľného času od 1.1.2019
Nakoľko došlo k zvýšeniu príspevku na deti, navštevujúce centrá voľného času vo veku od 515 rokov a na základe poţiadaviek centier voľného času navrhol starosta obce Róbert Klubica
zvýšiť uvedený príspevok na jedno dieťa a rok zo 70 Eur na 90 Eur. Počet detí v tomto veku
v obci je 55. Prítomná Mirka Strmenská zopakovala svoj návrh z obdobia, kedy bola
poslankyňa obecného zastupiteľstva, aby sa táto suma (55 detí x 90 Eur) v rozpočte odkladala
a pouţila na výstavbu multifunkčného ihriska. V súčasnosti prebieha vyhodnocovanie
podaných projektov na výstavbu multifunkčných ihrísk, počkáme na výsledok a ak
neuspejeme, obec začne toto ihrisko postupne robiť z vlastných zdrojov.

Uznesenie č. 8/2018
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
výšku príspevku 90,- Eur na 1 rok na vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce
Vlachy, ktoré navštevujú centrá voľného času od 1.1.2019
Hlasovanie poslancov:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
5

K bodu č. 6
Určenie platu starostu
90 dní pred konaním volieb do samosprávy obcí poslanci bývalého obecného zastupiteľstva
schválili úväzok starostu obce na volebné obdobie 2018-2022 na 100%. Na tomto základe mu
bol určený plat starostu v zmysle zákona.
Uznesenie č. 9/2018
Obecné zastupiteľstvo
V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
Určuje
V zmysle § 4 písm. i) zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, a to:
Súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na
základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za rok 2017 a násobku 1,65 vo výške
1 574,10 Eur, po zaokrúhlení 1 575 Eur odo dňa 14.11.2018
Hlasovanie poslancov:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Antonín Poleč)
K bodu č. 7
Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku bývalého starostu obce Ladislava
Guotha
Starostovi počas výkonu funkcie patrí dovolenka na zotavenie v zmysle Zákonníka práce,
podľa ktorého sa primerane určuje rozsah a čerpanie dovolenky. Podľa §116 ods.3 Zákonníka
práce jediná výnimka kedy moţno zamestnancovi vyplatiť náhradu mzdy za nevyčerpanú
dovolenku je skončenie pracovného pomeru. Toto ustanovenie Zákonníka práce sa primerane
pouţije aj pri skončení funkčného obdobia starostu a s pouţitím ustanovenia §2 ods. 2 zákona
č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov o tom rozhodne obecné zastupiteľstvo.
Dôvody nevyčerpanej dovolenky: dlhodobá práceneschopnosť

Poslanec Antonín Poleč sa informoval od kedy bol bývalý starosta obce Ladislav Guoth PN
(od 25.5.2018) a poslanec Ing. František Németh pripomenul, aby sa uţ nestávalo to, aby si
starosta obce nevyčerpal dovolenku v zmysle zákonníka práce, s čím starosta obce Róbert
Klubica súhlasil a za seba povedal, ţe si dovolenku čerpať bude.
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Uznesenie č. 10/2018
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Vyplatenie náhrady platu končiaceho starostu obce Vlachy Ladislava Guotha za nevyčerpanú
dovolenku:
 za rok 2017 v rozsahu 13 dní
 za rok 2018 v rozsahu 13,5 dní
Spolu:
26,5 dní
Hlasovanie poslancov:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Antonín Poleč)
K bodu č. 8
Rôzne
Róbert Klubica – na základe pripomienky poslanca Antonína Poleča bude v obci prebiehať
orezanie krovín, ktoré zasahujú do vedenia obecného rozhlasu, a to v spolupráci s DHZ
Krmeš – Vlachy, na výškové práce bude objednaná dodávateľská firma, nakoľko bude
potrebná vysokozdviţná plošina. Informoval o tom, ţe v materskej škole bude musieť byť
urobené nové geometrické zameranie kvôli nájazdovej rampe a budeme musieť poţiadať
o zmenu ističa.
Antonín Poleč - pod cintorínom Vlachy sú celé kopy orezaných krovín, bývalý starosta obce
sľúbil, ţe to bude poštiepkované.
- nástupište na ţelezničnej stanici je poškodené (kocky sa uvoľnili), je potrebné
kontaktovať ŢSR, aby urobila nápravu, čo najskôr,
- treba kontaktovať aj NDS za účelom opravy diaľničného mostu, ktorý preteká
a hlavne v zimných mesiacoch sa tam robia cencúle,
- v súvislosti s rekonštrukciou verejného rozhlasu je potrebné presunúť amplión od jeho
domu vyššie, smerom ku domu Vanochovcov, taktieţ treba premiestniť amplión pri
Berkovcoch vo Vlaškách, nakoľko pri hlásení oznamov vzniká echo a nie je dobre
rozumieť,
- informoval o svojej osobnej návšteve materskej školy, vytýkal prítomným zle urobený
projekt rekonštrukcie, zle osadené kocky k bezbariérovému prístupu, investície obce
na výmenu dverí, výmenu toaliet a práce naviac. Starosta obce Róbert Klubica ho
poţiadal, aby nabudúce, keď bude chcieť robiť vlastný prieskum v materskej škole,
tam išli spolu. Keby sa bol zúčastnil návštevy škôlky, spolu s ním a ďalšími
poslancami, vedel by informácie, ktoré podával na tomto zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Riaditeľka škôlky nie je zodpovedná za to, ako bol projekt pripravený
a ako prebiehala jeho realizácia, v čom ho podporil aj poslanec Ing. František Németh,
ktorý zároveň túto tému uzavrel tým, ţe sa treba pozrieť na to, koľko týmto projektom
obec získala a koľko dala z vlastných finančných prostriedkov,
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skritizoval novú miestnu komunikáciu, hlavne jej celkovú dĺţku a spôsob, ako je
urobená.
Ing. František Németh – informoval sa o tom, ako pokročil bývalý starosta Ladislav Guoth
v tej veci, ţe vyzve majiteľa chátrajúce objektu vo Vlachoch Dušana Mozníka k náprave
alebo jeho likvidácii. Zároveň upozornil, ţe rovnako treba riešiť znehodnotený objekt budovy
MV SR – časť, kde niekedy bol bufet a okolie bývalého migračného tábora. Pracovníčka obce
Mgr. Dagmar Bruncková mu odpovedala, ţe bývalý starosta Ladislav Guoth niekoľkokrát
telefonoval s Dušanom Mozníkom, avšak, hoci tento aj sľúbil, ţe príde, neprišiel.
Kontaktovala počas leta písomne aj Ministerstvo vnútra SR a vyzývala k úprave terénu pred
ich objektmi, avšak táto výzva zostala bez povšimnutia. Poslanec Antonín Poleč navrhol
v objekte bývalého bufetu zriadiť klub seniorov.
- Informoval tieţ o tom, ţe aj napriek osadeným zákazovým značkám, na cestu smerom
od a k obci Potok, naďalej chodia hlavne zahraničné tranzitné vozidlá, navrhol
kontaktovať dopravný inšpektorát a osadiť pred odbočkou pri obci Potok a na
kriţovatke v Ľubeli dopravné značky „STOP tranzit“.
Ing. Dagmar Chvojková – v súvislosti s navýšenými prácami v materskej škole vysvetlila, ţe
išlo o práce naviac, ktoré sa urobili v čase, keď škôlka bola zatvorená a rekonštruovala sa.
Projekt bol vypracovaný pred tromi rokmi a stavebný dozor bol povinný ho dodrţať.
-

Starosta obce rozdal prítomným poslancom návrh rozpočtu na rok 2019, prítomným
poďakoval za účasť a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva o 19.22 hod. Zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový záznam.
Zapísala: Mgr. Dagmar Bruncková
Overovatelia:
Antonín Poleč

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

Renata Bolibruchová

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

Róbert Klubica, starosta obce

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

Vlachy dňa 27.11.2018
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