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OBEC Vlachy 

Obecný úrad vo Vlachoch 

032 13 Vlachy 126 

_____________________________________________ 

 

Zápisnica  

z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy 

 v roku 2018 

 konaného dňa 12.12.2018  

 

Prítomní: 

Róbert Klubica – starosta obce 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva: 

 

Renata Bolibruchová, Ing. Dagmar Chvojková, Bc. Miroslav Hric, Michal Krčula, Ing. 

František Németh, Marek Veverica 

 

Ostatní prítomní: 

Mgr. Dagmar Bruncková, Iveta Moravčíková, Ing. Marta Malíčková, Ing. Pavel Slabej, Jana 

Klubicová 

 

Otvorenie: 

Starosta obce Róbert Klubica  privítal všetkých prítomných na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva a skonštatoval, ţe obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, nakoľko boli 

prítomní šiesti poslanci. Za zapisovateľku určil Mgr. Dagmar Brunckovú, za overovateľov 

zápisnice Mareka Vevericu a Michala Krčulu. 

 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

1. Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca Antonína Poleča 

2. Vyhlásenie nastúpenia náhradníka na uprázdnený mandát poslanca obecného 

zastupiteľstva – sľub poslanca 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Rozpočtové opatrenia č. 9 - 14 

5. Schválenie rozpočtu na rok 2019, s vyhliadkou na roky 2020-2021 

6. VZN č. 1/2018 o Záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Vlachy 

7. Voľba predsedov a členov komisií pri obecnom zastupiteľstve 

8. Vyhodnotenie cenových ponúk na tlač Vlachanských novín 

9. Rôzne 
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Hlasovanie poslancov za navrhovaný program: 

ZA: 6 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 1  

Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca Antonína Poleča 

 

Starosta obce Róbert Klubica prečítal poslancom a ostatným prítomným doručený list dňa 

3.12.2018 od Antonína Poleča, ktorý sa svojho poslaneckého mandátu vzdal poslaneckého 

mandátu. 

 

 

Uznesenie č. 11/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

 

vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva Antonína Poleča 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 2  

Vyhlásenie nastúpenia náhradníka na uprázdnený mandát poslanca obecného 

zastupiteľstva – sľub poslanca 

Podľa § 192 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak zanikne mandát poslanca obecného 

zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov. 

Nastúpenie náhradníka oznámi starosta obce do 15 dní po tom, čo zanikol mandát 

a osvedčenie nastupujúceho poslanca podpisuje starosta obce.  

Mandát poslanca Antonína Poleča zanikol dňa 3.12.2018, t.j. vyhlásenie nastúpenia 

náhradníka sa musí uskutočniť najneskôr do 18.12.2018, čo je splnené, nakoľko sa 

uskutočnilo na tomto zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Meno a priezvisko náhradníčky je uvedené v zápisnici okrskovej volebnej komisie vo 

Vlachoch. Podľa zápisnice je náhradníčkou Jana Klubicová. 
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Uznesenie č. 12/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

1. konštatuje 

a) ţe poslanec Antonín Poleč sa dňa 3.12.2018 písomne vzdal svojho poslaneckého 

mandátu, čím podľa § 25, ods. 2, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov zanikol jeho mandát poslanca obecného 

zastupiteľstva, 

b) ţe podľa § 192 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva 

a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nastupuje za 

poslankyňu obecného zastupiteľstva ako náhradníčka: 

Jana Klubicová, ktorá vo voľbách do orgánov samosprávy, konaných dňa 

10.11.2018 získala 149 platných hlasov . 

 

2. vyhlasuje 

nastúpenie náhradníčky Jany Klubicovej na uprázdnený mandát poslankyne 

Obecného zastupiteľstva vo Vlachoch dňom 12.12.2018 a odovzdáva jej 

osvedčenie, ţe sa týmto dňom stala poslankyňou Obecného zastupiteľstva v obci 

Vlachy 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Sľub poslancov a odovzdanie osvedčení: 

Zloţením sľubu poslankyne obecného zastupiteľstva a svojím podpisom nastúpila za 

poslankyňu obecného zastupiteľstva Jana Klubicová, čím sa od nasledujúceho bodu rokovania 

mení počet prítomných poslancov na 7. 

 

K bodu č. 3  

Kontrola plnenia uznesení 

Kontrolu plnenia uznesení previedla Ing. Marta Malíčková. Všetky prijaté uznesenia sú 

splnené. 

Uznesenie č. 13/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

 

Kontrolu plnenia uznesení 
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Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 4  

Rozpočtové opatrenia č. 9 –14 

Predloţené rozpočtové opatrenia poslanci obecného zastupiteľstva obdrţali písomne pred 

konaním obecného zastupiteľstva. Otázky poslanca Ing. Františka Németha zodpovedala 

účtovníčka obce Iveta Moravčíková. On zároveň navrhol, aby texty jednotlivých poloţiek boli 

upravované podrobnejšie. 

Starosta obce Vlachy - Rozpočtové opatrenie č. 9/2018 

V súlade s ustanovením § 14, ods. 2, písm. b) a c)  zákona č.583/2004 Z.z.  o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a v súlade 

so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Vlachy beriem na vedomie 

aktualizáciu rozpočtu rozpočtovým opatrením z dôvodu účelovo určených prostriedkov 

poskytnutých zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy a dotáciu pre  miestny rozhlas. 

 

Navýšenie príjmov :         

 

Zdroj Ekon. klas. Názov Zmena v EUR 

1AC11 312 001 001 BT z ÚP 84,- 

   71 311 000 001 Tuzemské beţné granty 150,- 

 111 322 001 001 Transfer zo ŠR na rekonštrukciu MR  10 000,-  

  SPOLU 10 234,- 

 
Navýšenie výdavkov: 

 

Zdroj Funkčná 

klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena v EUR 

1AC1 05 400 001 611 000 001 Plat tarifný z ÚP 84,- 

    71 08 200 001 633 016 001 Kultúrne akcie z príspevku 150,- 

111 08 300  717 002 001 Rekonštrukcia MR zo ŠR 10 000,- 

   SPOLU 10 234,- 

Vo Vlachoch, dňa 27.09.2018 

 

Starosta obce Vlachy - Rozpočtové opatrenie č. 10/2018 

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

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a  v súlade so Zásadami 

hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Vlachy schvaľujem presun rozpočtových  
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prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové 

výdavky nasledovne: 

 

 

 

Poníženie výdavkov :         

 

Zdroj Funkčná 

klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena v EUR 

41 01 110 635 006 001 Údrţba budov, objektov                  -95,- 

41 01 110 637 004 001 Všeobecné sluţby -300,- 

41 01 110 637 014 001 Stravovanie OcÚ -100,- 

41 05 100 637 004 003 Uloţenie odpadu VKK -150,- 

   SPOLU -645,- 

 
Navýšenie výdavkov: 

 

Zdroj Funkčná 

klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena v EUR 

41 01 110 637 003 001 Propagácia,inzercia +300,- 

41 01 110 637 015 002 Poistky +95,- 

41 01 110 637 027 003 Odmeny na dohody +100,- 

41 05 100 637 012 001 Poplatky TKO –zákl. popl. +150,- 

   SPOLU +645,- 

Vo Vlachoch, dňa 28.09.2018 

 

Starosta obce Vlachy - Rozpočtové opatrenie č. 11/2018 

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

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a  v súlade so Zásadami 

hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Vlachy schvaľujem presun rozpočtových  

prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové 

výdavky nasledovne: 

Poníženie výdavkov :         

 

Zdroj Funkčná 

klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena v EUR 

41 05 400 633 006 001 Všeobecný materiál VP              -1 643- 

   SPOLU -1 643,- 
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Navýšenie výdavkov: 

 

 

Zdroj Funkčná 

klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena v EUR 

41 03 200 633 006 001 Všeobecný materiál DHZ +1 643,- 

   SPOLU +1 643,- 

Vo Vlachoch, dňa 28.09.2018 

 

Starosta obce Vlachy - Rozpočtové opatrenie č. 12/2018 

V súlade s ustanovením § 14, ods. 2, písm. b), c) d)  zákona č.583/2004 Z.z.  o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a v súlade 

so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Vlachy beriem na vedomie 

aktualizáciu rozpočtu rozpočtovým opatrením z dôvodu účelovo určených prostriedkov 

poskytnutých z PPA na rekonštrukciu miestnych komunikácií a splátku úveru a zapojenie do 

rozpočtu finančné prostriedky na zmenu územného plánu obce Vlachy dodatkom č.1, 

uhradené v minulých rokoch.  

 

Navýšenie príjmov :         

 

Zdroj Ekon. klas. Názov Zmena v EUR 

3AA1 322 008 001 NFP z PPA a miestne komunikácie 72 211,- 

      71 453 000 000 Príspevky na zmenu ÚPO z min. rokov 1 400,- 

  SPOLU 73 611,- 

 
Navýšenie výdavkov: 

 

Zdroj Funkčná 

klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena v EUR 

      41 01 700  821 005 001 Splátka úveru 60 000,- 

      71 01 110 716 000 001 ÚPO z príspevkov 1 400,- 

   SPOLU   61 400,- 

Vo Vlachoch, dňa 05.12.2018 

 

Starosta obce Vlachy - Rozpočtové opatrenie č. 13/2018 

V súlade s ustanovením § 14, ods. 2, písm. b) a c), zákona č.583/2004 Z.z.  o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a v súlade 

so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Vlachy bol predloţený návrh na 

zmenu rozpočtu: 
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Navýšenie príjmov :         

 

Zdroj Ekon. klas. Názov Zmena v EUR 

41 111 003 001 Výnos dane z príjmov zo ŠR +20 000,- 

  SPOLU 20 000,- 

 
Navýšenie výdavkov: 

 

Zdroj Funkčná 

klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena v EUR 

41 01 110 642 012 000 BT na odstupné starosta 4 670,- 

41 01 110  637 035 001 Daň z príjmov 5,- 

41 01 110 642 006 005 BT Stredný Liptov EKOLÓG  330,- 

41 01 110 633 006 001 Všeobecný materiál OcÚ 200,- 

41 01 110 637 005 001 Špeciálne sluţby 1 100,- 

41 09 111 633 006 001 Všeobecný materiál MŠ 850,- 

41 01800 642 002 001 Transfer stavebný úrad 190,- 

   SPOLU 7 345,- 

Vo Vlachoch, dňa 05.12.2018 

 

Starosta obce Vlachy - Rozpočtové opatrenie č. 14/2018 

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

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a  v súlade so Zásadami 

hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Vlachy bol predloţený návrh na zmenu 

rozpočtu: 

 

Poníženie výdavkov :         

 

Zdroj Funkčná 

klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena v EUR 

41 01 110  611 000 001 Plat tarifný-starosta           - 6 350,- 

41 01 110 625 002 001 SP- starobné poistenie             -1 182,- 

41 01 110 633 009 001 Knihy a odborné publikácie - 72,- 

41 05 600 635 006 001 Údrţba VP -341,- 

41 08 200 637 027 001 Odmena - knihovníčka -600,- 

41 08 200 632 001 001 Energie KD Vlachy -262,- 

41 08 300 637 004 001 Vlachanske noviny -450,- 

41 08 400 633 006 001 Všeob. materiál -cintoríny -1 230,- 

41 08 400 635 004 001 Údrţba cintorínov -1 200,- 

   SPOLU -11 687,- 
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Navýšenie výdavkov: 

 

Zdroj Funkčná 

klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena v EUR 

41 01 120 623 000 001 ZP poslanci- zastupovanie +  539,- 

41 01 120 625 002 001 SP poslanci -zastupovanie 414,- 

41 01 120 625 003 001 ÚP poslanci-zastupovanie 24,- 

41 01 120  625 004 001 IP poslanci- zastupovanie 63,- 

41 01 120  625 007 001 RF poslanci-zastupovanie 142,- 

41 01 120  637 026 001 Odmeny poslanci- zastup. 3 023,- 

41 01 110 611 000 003 Plat pracovníkov OcÚ 2 507,- 

41 01 110 614 000 003 Odmeny pracovníkov OcÚ 1 350,- 

41 01 110 621 000 003 Poistné do VšZP 402,- 

41 01 110 625 001  003 Nemocenské poistenie 57,- 

41 01 110  625 002 003 Starobné poistenie 563,- 

41 01 110  625 003 003 Úrazové poistenie 32,- 

41 01 110 625 004 003 Invalidné poistenie 121,- 

41 01 110 625 005 003 Poistenie v nezamest. 40,- 

41 01 110  625 007 003 Rezervný fond 191,- 

41 01 110  637 027 003  Odmeny na dohodu 56,- 

41 01 110 637 003 001 Propagácia, reklama 72,- 

41 01 110 637 027 002 Odmena upratovačka   600,- 

41 05 400  611 000 001 Plat VP 313,- 

41 05 400 623 000 001 Zdravotné poistenie VP 28,- 

41 06 400  635 004 001 Údrţba verejného osvetlenia 700,- 

41 08 300 637 003 001 Web stránka  450,- 

   SPOLU +11  687,- 

Vo Vlachoch, dňa 05.12.2018 

 

Uznesenie č. 14/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

a) Berie na vedomie 

 

1. Rozpočtové opatrenie č. 9 

2. Rozpočtové opatrenie č. 10 

3. Rozpočtové opatrenie č. 11 

 

b) Schvaľuje 

 

1. Rozpočtové opatrenie č. 12 

2. Rozpočtové opatrenie č. 13 

3. Rozpočtové opatrenie č. 14 
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Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 5 

Schválenie rozpočtu na rok 2019, s vyhliadkou na roky 2020-2021 

 

a) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Vlachy na rok 2019 

a roky 2020-2021 

 

Podľa § 18 f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

predloţila hlavná kontrolórka obce odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 

a k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2020 – 2021. 

A.VÝCHODISKÁ  SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA 

 

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloţeného návrhu 

viacročného rozpočtu obce na roky 2020 -2021 a návrhu rozpočtu obce na rok 2019(ďalej len 

„návrh rozpočtu“) z hľadiska zákonnosti, ako aj z hľadiska metodickej správnosti a 

odbornosti jeho zostavenia a predloţenia na schválenie obecnému zastupiteľstvu. 

1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi  

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.a zákonom č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v z. n. p. Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov: 

o č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

o č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v z. n. p. 

o č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a 

drobné stavebné odpady v z. n. p., na základe ktorého v súlade s § 2 ods. 3 

predmetného zákona bolo vydané Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlachy o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady (ďalej len VZN) 

o a nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej 

samosprávy v platnom znení 

o č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 

v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy  

o o č. 493/2011 ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. 

 

2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce 
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Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli obce aj na webovej stránke obce v zákonom 

stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.   

 

3.  Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu  

 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej 

správy na roky 2019 aţ 2021 číslo MF/010302/2018-411, ktorá je vydaná v súlade s § 14 

zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR 

č. MF/010175/2004-42 uverejnenom vo Finančnom spravodajcovi č. 14/2004, ktorým sa 

ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení 

neskorších predpisov, ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy 

a vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014, ktorou sa vydáva 

štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy.  

B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU 

 

Východiskom pre tvorbu návrhu rozpočtu bol vývoj hospodárenia obce v minulých rokoch, 

očakávaný vývoj hospodárenia obce za rok 2018 apredpokladané rozpočtové určenie výnosu 

dane z príjmov územnej samospráve na rok 2019. Na základezhodnotenia reálneho naplnenia 

rozpočtu príjmov, prikročila obec k zostaveniu návrhu rozpočtu. 

C. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU 

 

          Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

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

predpisov v členení podľa § 9 ods. 1 citovaného zákona. 

Viacročný rozpočet je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet obce na 

príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na 

nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter. 

Navrhovaný viacročný rozpočet na roky 2019– 2021 sa v súlade s § 10 ods. 3 aţ 7 zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vnútorne člení na: 

 

a) bežný rozpočet, t.j. beţné príjmy a beţné výdavky, 

b) kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, 

c) finančné operácie. 

 

Obec v súlade s § 4 zák. 426/2013 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

neuplatňuje programový rozpočet.  
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Návrh rozpočtu je zostavený v členení na: skutočné plnenie za dva predchádzajúce 

rozpočtové roky, schválený rozpočet beţného rozpočtového roka, rozpočet po zmenách 

beţného roka, očakávaná skutočnosť a návrh rozpočtu na tri nasledujúce rozpočtové roky. 

Návrh rozpočtu vychádza z doteraz známych skutočností a nadväzuje na predpokladané 

príjmy a výdavky, ktoré obsahujú očakávaný nárast energií, inflácie a miezd. Pri zostavovaní 

rozpočtu obce bol braný do úvahy štátny rozpočet SR, v ktorom sa určuje objem podielu obce 

na výnose dane z príjmov fyzických osôb.  

 

 

ROZPOČET CELKOM v € :                                                          

            2019           2020 2021 

Príjmy celkom  318 430 250 330 250 930 

Výdavky celkom 313 328 232 487 233 777 

Hospodárenie obce: prebytok rozpočtu 5 102 17 843 17 153 

 

Vnútorné členenie rozpočtu: 

A. Bežný rozpočet:                                                                                                   

            2019           2020         2021 

Bežné príjmy celkom  249 280 250 330 250 930 

Bežné výdavky celkom 240 678 232 487 233 777 

Hospodárenie obce: prebytok rozpočtu  8 602 17 843 17 153 

 

V NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2020 a 2021 je nesprávne vyčíslený prebytok rozpočtu 

(sčítacia chyba) a síce na rok 2020 je uvedené 16 365 EUR a má byť 17 843 EUR, v roku 

2021 je uvedené 15 535 EUR a správne je 17 153 EUR. 

 

B. Kapitálový rozpočet:                                                                                           

            2019           2020         2021 

Kapitálové príjmy celkom  28 150 0 0 

Kapitálové výdavky celkom 70 650 0 0 

Hospodárenie obce: schodok rozpočtu - 42 500 0 0 

C. Finančné operácie:                                                                                             

            2019           2020         2021 

Príjmové finančné operácie  41 000 0 0 

Výdavkové finančné operácie  2 000 0 0 

Hospodárenie obce: prebytok rozpočtu  39 000 0 0 

 

D. ZHRNUTIE 

 

Návrh rozpočtu obce na rok 2019 s výhľadom na roky 2020- 2021 je spracovaný v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi a aj v súlade so všeobecne záväznými 

nariadeniami Obce Vlachy. Návrh rozpočtu je spracovaný v poţadovanej štruktúre a 
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dostatočnom rozsahu. Je predpoklad, ţe nastaveným rozpočtom budú zabezpečené všetky 

základné funkcie samosprávy. 

 

Takto zostavený návrh rozpočtu je v súlade s ustanoveniami § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

Podľa § 11 ods. 4 písm. b) zák. č. 369/1990 Zb. je obecnému zastupiteľstvu v rámci 

rozhodovania o základných otázkach ţivota obce vyhradené schvaľovať rozpočet obce a jeho 

zmeny. 

   

b) Rozpočet obce Vlachy na roky 2019 – 2021 

 

Návrh rozpočtu obce na rok 2019 s výhľadom na roky 2020-2021 bol zverejnený na všetkých 

tabuliach obce a na obecnej webovej stránke v zákonom stanovenom termíne. Obec k nemu 

neobdrţala ţiadne pripomienky.  

Bc. Miroslav Hric – zaujímal sa, či si aj DHZ Vlašky poţiadali o finančnú dotáciu, ako je to 

s financovaním (prípadným) multifunkčného ihriska z prostriedkov rezervného fondu, 

vyslovil názor, ţe poplatok za komunálny odpad mal byť v budúcom roku navýšený. 

Kritizoval spôsob ukladania odpadu na zberný dvor vo Svätom Kríţi, chýba mu v uvedených 

informáciách cenník, aby občania vedeli, koľko ich bude stáť uloţenie odpadu. 

Ing. František Németh – porovnával niektoré poloţky spätne s predchádzajúcimi rokmi, 

zaujímal sa, čo všetko je pod poloţkou sowtvéru, kedy bude zahájená rekonštrukcia poţiarnej 

zbrojnice v Krmeši, spýtal sa, na akom základe sa prideľujú jednotlivým zloţkám finančné 

prostriedky na činnosť. 

Na otázky poslancov odpovedala účtovníčka obce Iveta Moravčíková a starosta obce Róbert 

Klubica. 

 

Uznesenie č. 15/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Vlachy na rok 2019 a roky 

2020-2021 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 
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Uznesenie č.  16/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

 

a) Schvaľuje 
Rozpočet obce Vlachy na rok 2019 bez rozpočtovej štruktúry 

b) Berie na vedomie 
Rozpočet na roky 2020 - 2021 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 6 

VZN č. 1/2018 o Záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Vlachy 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na obecnej internetovej stránke a na 

úradnej tabuli v obci. Ku dňu konania obecného zastupiteľstva obecný úrad neobdrţal ţiadne 

pripomienky od občanov obce. Návrh Dodatku č. 1 Územného plánu obce rieši zmeny 

v severnej a strednej časti zastavaného územia Vlašky, kde navrhovaným riešením je bývanie 

individuálne v rodinných domoch. Vypúšťa regulovaný priestor Prostredné hony Vlachy nad 

ţelezničnou stanicou, rieši zmeny v juhozápadnej časti zastavaného územia Krmeš, kde 

navrhovaným riešením rozšírenie cintorína pre výstavbu domu smútku. Vypúšťa sa aj 

regulovaný priestor Rybárska osada Sokolče.  

Bc. Miroslav Hric – kritizoval elektronické mapové podklady, ktoré boli dodané Ing. arch. 

Annou Gočovou a následne zverejnené na webovej stránke obce. Nie je z nich jasné, o aké 

plochy ide.  

Ing. František Németh – v prípade potoka Kľačianka mal byť uvedený zákaz samovoľného 

osádzania lavičiek ponad potok a v prípade Liptovskej Mary, v ochrannom pásme, 

nepovoľovať ţiadne stavby (ani tzv. mobilné). 

 

Uznesenie č.  17/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

Prerokovalo 

Správu o postupe obstarávania a spracovanie Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce 

Vlachy návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.  1 /2018, ktorým sa schvaľuje záväzná časť 

Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Vlachy. 
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A. Konštatuje, že 

 

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Vlachy a jeho Záväzná časť je v súlade so 

záujmami obce a s celkovou koncepciou rozvoja obce a zároveň rieši aktuálne potreby 

vyvolané zámermi ďalšieho rozvoja obce. 

B. Schvaľuje 

 

- v zmysle § 26, § 27 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku, v znení neskorších predpisov,  Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu 

obce Vlachy a  

- Všeobecne záväzné nariadenie č.   1 /2018 , ktorým sa schvaľuje záväzná časť 

Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Vlachy.  

 

C. Ukladá 

 

Obci Vlachy: 

1. Zaslať schválené Zmeny a doplnky č. 1  Územného plánu obce Vlachy na Okresný 

úrad v Ţiline, odbor výstavby a bytovej politiky v Ţiline, oddelenie  územného 

plánovania, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 ŢILINA, opatrené doloţkou 

(pečiatkou), na ktorej bude   

 -     označenie schvaľovacieho orgánu,  

- číslo uznesenia a dátum schválenia,  

- odtlačok pečiatky, meno oprávnenej osoby a podpis.  

2. Vyhotoviť Registračný list (OSO ÚPP a ÚPD), ktorý  spolu s kópiou uznesenia 

o schválení sa doručí  na Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Nám. Slobody č. 6, 

P.O.BOX 100, 810 050 Bratislava. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 1 (Ing. František Németh) 

 

K bodu č. 7 

Voľba predsedov a členov komisií pri obecnom zastupiteľstve 

 

Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva toto zriadilo štyri komisie, a to: 

1. kultúrno – športovú komisiu 

2. komisiu verejného poriadku a ţivotného prostredia 

3. komisiu pre ochranu verejného záujmu 

4. komisiu stavebnú a územnoplánovaciu 

Po vzájomnej dohode sa poslanci obecného zastupiteľstva dohodli aj na ich obsadení.  
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Uznesenie č. 18/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

1. Určuje 

a) funkčné obdobie kultúrno - športovej komisie: volebné obdobie 2018-2022  

2. Volí 

a) za členov kultúrno-športovej komisie 

Ing. Dagmar Chvojkovú, Renatu Bolibruchovú, Romana Droppu, Evu Rybársku, Janu 

Klubicovú a Jána Šveca st., Dávid Lovich 

b) za predsedu kultúrno-športovej komisie 

Michala Krčulu 

3. Berie na vedomie 

Vzdanie sa odmien za členstvo v komisii Dávida Lovicha 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie č. 19/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

1. Určuje 

a) funkčné obdobie komisie pre ochranu verejného záujmu: volebné obdobie 2018-2022  

2. Volí 

a) za členov komisie pre ochranu verejného záujmu 

Michala Krčulu, Bc. Miroslava Hrica 

b) za predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu 

Ing. Františka Németha 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

 

Uznesenie č. 20/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

1. Určuje 

a) funkčné obdobie komisie pre ochranu verejného poriadku a ţivotného prostredia:  

volebné obdobie 2018-2022 

2. Volí 

a) za členov komisie pre ochranu verejného poriadku a ţivotného prostredia  

Mareka Vevericu, Renatu Bolibruchovú, Janu Klubicovú  

b) za predsedu komisie 

Ing. Františka Németha  
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Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie č. 21/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

1. Určuje 

a) funkčné obdobie stavebnej a územnoplánovacej komisie: volebné obdobie 2018-

2022 

2. Volí 

a) za členov stavebnej a územnoplánovacej komisie 

Jána Šimka, Ing. Františka Németha, Jána Podhora, Ing. Dagmar Chvojkovú 

b) za predsedu komisie 

Bc. Miroslava Hrica 

3. Berie na vedomie 

Vzdanie sa odmien za členstvo v komisii Jána Podhora 

 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 8 

Vyhodnotenie cenových ponúk na tlač Vlachanských novín 

 

Obecný úrad mailom oslovil 5 firiem - doterajší dodávateľ, dodávateľ v Liptovských Kľačanoch a tri  

náhodne vybraté firmy z Liptovského Mikuláša. Do stanoveného termínu cenové ponuky poslali 4  

firmy. 

Po predloţení cenových ponúk poslancom obecného zastupiteľstva, sa títo rozhodli, ţe Vlachanské  

noviny budú vydávané v plnej farbe, kvalita papiera 90-115 g, tlač bude zabezpečovať firma, ktorá  

predloţila najniţšiu cenovú ponuku, a to Fork, s.r.o. Martin. 

          

 

Uznesenie č. 22/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

Berie na vedomie 

 

Vyhodnotenie cenových ponúk na tlač Vlachanských novín 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 
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K bodu č. 9 

Rôzne 

a) Schválenie inventarizačnej komisie 

 

 Uznesenie č. 23/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

Schvaľuje  

Inventarizačnú komisiu v zloţení: Renata Bolibruchová, Michal Krčula, Jana Klubicová 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

b) Súhlas obecného zastupiteľstva k podnikateľskej alebo inej zárobkovej činnosti 

hlavného kontrolóra Ing. Pavla Slabeja 

 

 

Uznesenie č. 24/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

Súhlasí 

s inou zárobkovou činnosťou hlavného kontrolóra Ing. Pavla Slabeja v zmysle § 18, ods. 1 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Ing. František Németh – poţiadal, spolu s Ing. Dagmar Chvojkovou o zasielanie materiálov 

na zasadnutie obecného zastupiteľstva elektronickou formou., zaujímal sa o obsah zmluvy s 

Tendernet, s.r.o. Ţilina. 

 

Bc. Miroslav Hric – vyslovil pochvalu so zverejňovaním informácií na obecnej web stránke, 

poprosil účtovníčku obce Ivetu Moravčíkovú, aby presnejšie popisovala obsah 

zverejňovaných faktúr, na jeho návrh sa prítomní dohodli na termíne uzávierky príspevkov do 

prvého čísla Vlachanských novín v roku 2019 na 15.3.2019. 

 

Róbert Klubica – podal prítomným nasledovné informácie: 

 

a) Stav diaľničného mostu – telefonoval s riaditeľom diaľničnej spoločnosti 

v Liptovskom Mikuláši, on mu povedal, ţe v takomto stave majú veľa mostov, na ich 

opravy nie sú finančné prostriedky, avšak po argumentácii, ţe pod ním je hlavná cesta, 



18 
 

vedúca cez obec a je to miesto častého prechodu občanov obce, došlo k dohode, ţe 

starosta obce mu napíše oficiálny list, kde ho vyzve k náprave a on tento list posunie 

do Bratislavy. 

 

b) Nástupište a schody na ţelezničnej stanici – telefonoval s prednostom stanice 

v Ruţomberku, ktorý jeho mail posunul na Správu tratí a stavieb v Liptovskom 

Mikuláši. Skonštatoval nie vhodný spôsob (zámková dlaţba) rekonštrukcie nástupišťa, 

nie sme jediná obec, kde sú tieto problémy, riešia to len opakovanou štrkovou 

výplňou. Schody budú môcť opraviť aţ po ukončení zimy, v jarných mesiacoch. 

 

c) Konanie akcií začiatkom roka – 26.1.2019 Hasičský ples, 9.2.2019 – Fašiangová 

bursa, 23.2.2019 – Fašiangová zabíjačka. 

 

 

 

Starosta obce prítomným poďakoval za účasť a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva 

o 19.40 hod.  Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový záznam. 

 

Zapísala:  Mgr. Dagmar Bruncková 

Overovatelia:  

       

Marek Veverica    ........................................ 

 

Michal Krčula     ........................................ 

 

        

 

 

Róbert Klubica, starosta obce  ......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlachy dňa 13.12.2018 

 


