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OBEC Vlachy 

Obecný úrad vo Vlachoch 

032 13 Vlachy 126 

_____________________________________________ 

Zápisnica  

z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy 

 v roku 2019 

 konaného dňa 13.2.2019  

 

Prítomní: 

Róbert Klubica – starosta obce 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva: 

 

Renata Bolibruchová, Ing. Dagmar Chvojková, Bc. Miroslav Hric, Jana Klubicová, Michal 

Krčula, Ing. František Németh 

 

Ostatní prítomní: 

Mgr. Dagmar Bruncková, Iveta Moravčíková, Ing. Pavel Slabej 

 

Ospravedlnený: 

Marek Veverica 

 

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 Janu Klubicovú a Renatu Bolibruchovú. 

 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

1. Kontrola plnenia uznesení 

2. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018 

3. Plán práce hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2019 

4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlachy č. 1/2019 o vyhradení miest a ustanovení 

podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na 

území obce Vlachy 

5. Zmluva č. 1/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Vlachy v roku 2019 

(Mesto Liptovský Hrádok – pre Centrum voľného času Liptovský Hrádok) 
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6. Zmluva č. 2/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Vlachy v roku 2019 

(Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Partizánska Ľupča) 

7. Zmluva č. 3/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Vlachy v roku 2019  

(Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Liptovský Michal) 

8. Zmluva č. 4/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Vlachy v roku 2019  

(Futbalový klub Liptovské Vlachy) 

9. Zmluva č. 5/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Vlachy v roku 2019 

(Mesto Liptovský Mikuláš – pre Centrum voľného času Liptovský Mikuláš) 

10. Stanovenie pevných termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019 

11. Úhrady za pouţívanie kultúrneho domu vo Vlachoch 

12. Rôzne 

 

Bc. Miroslav Hric - navrhol doplniť program rokovania o určenie komisie na vykonanie 

preventívnej protipoţiarnej kontroly v obci do 31.5.2019 

 

Hlasovanie poslancov za navrhovaný program: 

ZA: 0  

PROTI: 6 (Renata Bolibruchová, Ing. Dagmar Chvojková, Bc. Miroslav Hric, Jana 

Klubicová, Michal Krčula, Ing. František Németh) 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, s doplnením navrhovaného bodu 

programu: 

 

1. Kontrola plnenia uznesení 

2. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018 

3. Plán práce hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2019 

4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlachy č. 1/2019 o vyhradení miest a ustanovení 

podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na 

území obce Vlachy 

5. Zmluva č. 1/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Vlachy v roku 2019 

(Mesto Liptovský Hrádok – pre Centrum voľného času Liptovský Hrádok) 

6. Zmluva č. 2/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Vlachy v roku 2019 

(Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Partizánska Ľupča) 

7. Zmluva č. 3/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Vlachy v roku 2019  

(Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Liptovský Michal) 

8. Zmluva č. 4/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Vlachy v roku 2019  

(Futbalový klub Liptovské Vlachy) 

9. Zmluva č. 5/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Vlachy v roku 2019 

(Mesto Liptovský Mikuláš – pre Centrum voľného času Liptovský Mikuláš) 

10. Stanovenie pevných termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019 

11. Úhrady za pouţívanie kultúrneho domu vo Vlachoch 

12. Určenie komisie na vykonanie preventívnej protipoţiarnej kontroly v obci do 

31.5.2019 
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13. Rôzne 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 (Renata Bolibruchová, Ing. Dagmar Chvojková, Bc. Miroslav Hric, Jana Klubicová, 

Michal Krčula, Ing. František Németh) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 1  

Kontrola plnenia uznesení 

Kontrolu plnenia uznesení previedol starosta obce Róbert Klubica. Skonštatoval, ţe všetky 

uznesenia sú splnené, v plnení zostáva uznesenie č. 17/2018. Ing. arch. Anna Gočová priniesla 

registračný list, v súvislosti so schválenými  Zmenami a doplnkami č. 1  Územného plánu 

obce Vlachy na obecný úrad deň pred rokovaním obecného zastupiteľstva, materiál na 

odovzdanie do Ţiliny je skompletizovaný, osobne ho doručí starosta obce Róbert Klubica. 

 

Bc. Miroslav Hric – zaujímal sa o to, ako je to s cenníkom za uloţenie odpadu na zbernom 

dvore Sv. Kríţ. Starosta obce Róbert Klubica mu odpovedal, ţe cena za uloţenie 1 tony 

odpadu (bez rozdielu) je 39,- Eur a Mgr. Dagmar Bruncková doplnila, ţe uvedená informácia 

je na obecnej webovej stránke tam, kde je oznam o zbernom dvore.  

 

Uznesenie č. 1/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

 

Kontrolu plnenia uznesení 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 (Renata Bolibruchová, Ing. Dagmar Chvojková, Bc. Miroslav Hric, Jana Klubicová, 

Michal Krčula, Ing. František Németh) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 2  

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018 

Poslanci obecného zastupiteľstva obdrţali čerpanie k rozpočtu k uvedenému dátumu písomne, 

pred rokovaním obecného zastupiteľstva. 

Ing. František Németh – zaujímal sa o predbeţný výsledok hospodárenia obce za uplynulý 

rok, účtovníčka obce mu vysvetlila, ţe výsledok hospodárenia bude predmetom rokovania 
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obecného zastupiteľstva v mesiaci máj 2019 a bude súčasťou Záverečného účtu obce Vlachy 

za rok 2018. 

Bc. Miroslav Hric – spýtal sa ekonómky Ivety Moravčíkovej, ako je to so znamienkami (+ -) 

v príjmovej časti predloţeného čerpania rozpočtu (napr. pri prebytku je znamienko mínus). 

Iveta Moravčíková vysvetlila, ako to chápať, vzhľadom k tomu, ţe tak je nastavený program. 

 

Uznesenie č. 2/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

 

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 (Renata Bolibruchová, Ing. Dagmar Chvojková, Bc. Miroslav Hric, Jana Klubicová, 

Michal Krčula, Ing. František Németh) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 3  

Plán práce hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2019 

Návrh plánu práce hlavného kontrolóra obce bol zverejnený 15 dní na obecnej web stránke, 

ako aj na úradnej tabuli obce. Ku dňu konania zasadnutia obecného zastupiteľstva obecný 

úrad neobdrţal k uvedenému materiálu ţiadne pripomienky od občanov obce. Poslanci 

obecného zastupiteľstva s predloţeným návrhom plánu práce súhlasili. 

Uznesenie č. 3/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Schvaľuje 

 

Plán práce hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2019 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 (Renata Bolibruchová, Ing. Dagmar Chvojková, Bc. Miroslav Hric, Jana Klubicová, 

Michal Krčula, Ing. František Németh) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 
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K bodu č. 4  

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlachy č. 1/2019 o vyhradení miest a ustanovení 

podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území 

obce Vlachy 

Návrh uvedeného všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený 15 dní na obecnej web 

stránke, ako aj na úradnej tabuli obce. Ku dňu konania zasadnutia obecného zastupiteľstva 

obecný úrad neobdrţal k uvedenému materiálu ţiadne pripomienky od občanov obce. Toto 

nariadenie musí byť prijaté, v súvislosti s kaţdými voľbami, ktoré sa v našom štáte konajú, 

a preto je najlepším riešením mať jedno všeobecne záväzné nariadenie a nie ku kaţdému 

druhu volieb samostatné. Prítomní poslanci nemali k predloţenému materiálu ţiadne 

pripomienky. 

Uznesenie č. 4/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Sa uznáša 

 

Na Všeobecne záväznom nariadení obce Vlachy č. 1/2019 o vyhradení miest a ustanovení 

podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce 

Vlachy 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 (Renata Bolibruchová, Ing. Dagmar Chvojková, Bc. Miroslav Hric, Jana Klubicová, 

Michal Krčula, Ing. František Németh) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 5  

Zmluva č. 1/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Vlachy v roku 2019 

(Mesto Liptovský Hrádok – pre Centrum voľného času Liptovský Hrádok) 

Ţiadosť o finančnú dotáciu bola podaná v čase tvorenia rozpočtu na rok 2019. Na základe 

tejto zmluvy a rozhodnutiu obecného zastupiteľstva koncom roka 2018, obec poskytne 

finančnú dotáciu na dieťa s trvalým pobytom v obci od 5-15 rokov, sumu 90 Eur na rok. 

Výsledná suma je závislá od počtu prihlásených detí na záujmové krúţky v centre voľného 

času, ktoré zriaďovateľ je mesto. 

Uznesenie č. 5/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Schvaľuje 

 

Zmluvu č. 1/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Vlachy v roku 2019 pre 

Mesto Liptovský Hrádok – Centrum voľného času Liptovský Hrádok 



6 
 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 (Renata Bolibruchová, Ing. Dagmar Chvojková, Bc. Miroslav Hric, Jana Klubicová, 

Michal Krčula, Ing. František Németh) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 6  

Zmluva č. 2/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Vlachy v roku 2019 

(Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Partizánska Ľupča) 

Ţiadosť o finančnú dotáciu bola podaná v čase tvorenia rozpočtu na rok 2019 vo výške 150 

Eur. Uvedené finančné prostriedky budú pouţité na výdavky, v súvislosti s 5. výročím 

posvätenia Evanjelickej modlitebne v Krmeši. 

Uznesenie č. 6/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Schvaľuje 

 

Zmluvu č. 2/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Vlachy v roku 2019 pre 

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Partizánska Ľupča 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 (Renata Bolibruchová, Ing. Dagmar Chvojková, Bc. Miroslav Hric, Jana Klubicová, 

Michal Krčula, Ing. František Németh) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 7  

Zmluva č. 3/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Vlachy v roku 2019 

(Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Liptovský Michal) 

Ţiadosť o finančnú dotáciu bola podaná v čase tvorenia rozpočtu na rok 2019 vo výške 300 

Eur. Uvedené finančné prostriedky budú pouţité na čiastočnú úhradu elektrickej energie za 

rok 2018 v RKC kostole a kaplnke vo Vlaškách. 

Uznesenie č. 7/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Schvaľuje 

 

Zmluvu č. 3/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Vlachy v roku 2019 pre 

Rímskokatolícku cirkev, Farnosť Liptovský Michal 
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Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 (Renata Bolibruchová, Ing. Dagmar Chvojková, Bc. Miroslav Hric, Jana Klubicová, 

Michal Krčula, Ing. František Németh) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 8  

Zmluva č. 4/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Vlachy v roku 2019 

(Futbalový klub Liptovské Vlachy) 

Ţiadosť o finančnú dotáciu bola podaná v čase tvorenia rozpočtu na rok 2019 vo výške 3000,- 

Eur. Uvedené finančné prostriedky budú pouţité na činnosť futbalového klubu v roku 2019. 

 

Uznesenie č. 8/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Schvaľuje 

 

Zmluvu č. 4/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Vlachy v roku 2019 pre 

Futbalový klub Liptovské Vlachy 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 (Renata Bolibruchová, Ing. Dagmar Chvojková, Bc. Miroslav Hric, Jana Klubicová, 

Michal Krčula, Ing. František Németh) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 9  

Zmluva č. 5/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Vlachy v roku 2019 

(pre Centrum voľného času Liptovský Mikuláš) 

Ţiadosť o finančnú dotáciu bola podaná v čase tvorenia rozpočtu na rok 2019. Na základe 

tejto zmluvy a rozhodnutiu obecného zastupiteľstva koncom roka 2018, obec poskytne 

finančnú dotáciu na dieťa s trvalým pobytom v obci od 5-15 rokov, sumu 90 Eur na rok. 

Výsledná suma je závislá od počtu prihlásených detí na záujmové krúţky v Centre voľného 

času Liptovský Mikuláš. 

 

Uznesenie č. 9/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Schvaľuje 

 

Zmluvu č. 5/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Vlachy v roku 2019 pre 

Centrum voľného času Liptovský Mikuláš. 
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Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 (Renata Bolibruchová, Ing. Dagmar Chvojková, Bc. Miroslav Hric, Jana Klubicová, 

Michal Krčula, Ing. František Németh, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 10  

Stanovenie pevných termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019 

Okrem dnešného zasadnutia obecného zastupiteľstva, starosta obce navrhol ďalšie pevné 

termíny zasadnutí, a to: 29.5., 14.8., 23.10.,11.12. V prípade potreby bude obecné zastupiteľstvo 

zvolávané aj mimo nich. 

Bc. Miroslav Hric – vyslovil názor, ţe obecné zastupiteľstvo by malo zasadať kaţdé dva 

mesiace. Takţe navrhol 6, namiesto navrhovaných 5 pevných termínov. Ostatní poslanci 

k predloţenému návrhu pripomienky nemali. 

Uznesenie č. 10/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Schvaľuje 

 

Pevné termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2019, a to: 29.5., 14.8., 23.10.,11.12 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 5 (Renata Bolibruchová, Ing. Dagmar Chvojková, Jana Klubicová, Michal Krčula, Ing. 

František Németh) 

PROTI: 1 (Bc. Miroslav Hric) 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 11  

Úhrady za používanie kultúrneho domu vo Vlachoch 

V uţ schválených úhradách sa doplnila jedna poloţka, a to hodinová sadzba za pouţívanie 

kultúrneho domu, a to 10,- a 12,- Eur v v letnom a zimnom období. Poslanci k predloţenému 

návrhu nemali ţiadne pripomienky. 

  Leto Zima 

1 Zábavy a diskotéky domáci 50 60 

2 Svadby, plesy, domáci 50 70 

3 Svadby, plesy, cudzí 70 100 

4 Rodinné oslavy, jubileá, Silvester, domáci  40 60 

5 Rodinné oslavy, jubileá, Silvester, cudzí 60 80 

6 Kary 0 0 

7 Akcie, organizované v spolupráci s obcou 0 0 



9 
 

8 Činnosť združení, cirkvi, aerobiku, stolného tenisu, 0 0 

 divadla, schôdze   

9 Zapožičanie riadov mimo využitia KD 0,1  

10 Hodinová sadzba  10 12 

 Upratovanie, pranie obrusov a návlekov zabezpečujú tí, čo KD využívajú. 

  

Uznesenie č. 11/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Schvaľuje 

 

Nasledovné úhrady za pouţívanie kultúrneho domu vo Vlachoch: 

  Leto Zima 

1 Zábavy a diskotéky domáci 50 60 

2 Svadby, plesy, domáci 50 70 

3 Svadby, plesy, cudzí 70 100 

4 Rodinné oslavy, jubileá, Silvester, domáci  40 60 

5 Rodinné oslavy, jubileá, Silvester, cudzí 60 80 

6 Kary 0 0 

7 Akcie, organizované v spolupráci s obcou 0 0 

8 Činnosť združení, cirkvi, aerobiku, stolného tenisu, 0 0 

 divadla, schôdze   

9 Zapožičanie riadov mimo využitia KD 0,1  

10 Hodinová sadzba  10 12 

 Upratovanie, pranie obrusov a návlekov zabezpečujú tí, čo KD využívajú. 

 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 (Renata Bolibruchová, Ing. Dagmar Chvojková, Bc. Miroslav Hric, Jana Klubicová, 

Michal Krčula, Ing. František Németh) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 12  

Vykonanie preventívnej protipožiarnej kontroly v obci 

V zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poţiarmi, podľa ustanovení § 23 a § 

24 starosta obce Róbert Klubica navrhol zloţenie komisie na vykonanie preventívnej 

protipoţiarnej kontroly v obci, a to: Michal Krčula, Miroslav Krčula, Ing. Jindřich Chvojka, 

Bc. Miroslav Hric, Peter Peterec a Martin Šulík. Kontrola bude vykonaná do 31.mája 2019. 

Nik z prítomných poslancov nemal k uvedenému návrhu pripomienky. 
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Uznesenie č. 12/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Určuje 

 

Komisiu na vykonanie preventívnej protipoţiarnej kontroly v obci, na základe zákona NR SR 

č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poţiarmi, podľa ustanovení §23 a § 24, v zloţení: 

Hlavný preventivár obce Peter Krčula, Michal Krčula, Miroslav Krčula, Ing. Jindřich 

Chvojka, Bc. Miroslav Hric, Peter Peterec, Martin Šulík 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 (Renata Bolibruchová, Ing. Dagmar Chvojková, Bc. Miroslav Hric, Jana Klubicová, 

Michal Krčula, Ing. František Németh) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 13  

Rôzne 

Róbert Klubica: 

a) osadenie dopravnej značky STOP TRANZIT na kriţovatke v Ľubeli, z dôvodu 

neustále porušovania zákazu vjazdu na ceste z Vlašiek do Potoka a opačne – 

prerokované so starostom obce Ľubeľa, nakoľko ide o kataster tejto obce, bude to 

riešené v najbliţšom čase, 

b) odpoveď na poţiadavku, ohľadom opravy diaľničného mosta – prišla odpoveď od 

vedúceho strediska údrţby diaľnic v Liptovskom Mikuláši, ako správca uvedeného 

mostu bude ţiadať zaradenie do plánu opráv mostného objektu D1-206 Vlachy, 

v prípade schválenia, bude realizácia opráv zahájená. Po zimnej údrţbe, v mesiaci 

apríl 2019 bude vykonaná prehliadka mosta a budú určené nevyhnutné opatrenia, 

c) informácia o podaní ţiadosti na Ministerstvo financií SR na rekonštrukciu prvej časti 

verejného osvetlenia na sumu 10 000,- Eur, spoluúčasť obce je 10%. K najväčším 

a najčastejším poruchám dochádza v miestnej časti Vlachy, v prípade schválenia 

finančného príspevku, bude prvá etapa realizovaná v tejto miestnej časti, 

Ing. František Németh – zaujímal sa, kto doteraz zabezpečoval výmenu osvetlenia, 

odpovedal mu starosta obce Róbert Klubica, ţe toto zabezpečuje firma Dopstav 

z Ľubele, 

d) podaný projekt na kamerové systémy v sume takmer 100 tisíc Eur nebude realizovaný 

z dôvodu, ţe všetky projekty, podané v takejto sume sú pozastavené z dôvodného 

podozrenia na vysoko nadhodnotené sumy. Z tohto dôvodu obec podá ţiadosť 

o dotáciu na Ministerstvo vnútra SR vo výške 8581,- Eur, v ktorej je zahrnutá aj 

spoluúčasť obce vo výške 20%. Pôjde o prvú etapu, v ktorej bude osadených 6 kamier 

v miestnej časti Vlachy, kde by boli monitorované: kultúrny dom a jeho okolie, hlavná 

kriţovatka a materská škola. V budúcom období by sa mal potiahnuť optický kábel aţ 



11 
 

do miestnej časti Krmeš, kde by boli monitorované poţiarna zbrojnica, kultúrny dom, 

kriţovatka k bytovkám a rozvodni a priestor pred budovou COOP Jednoty. Poslanci 

s uvedeným návrhom súhlasili, 

e) Bc. Miroslav Hric – zaujímal sa, v akom stave je zápis pozemkov manţelov 

Guráňovcov do katastra nehnuteľností – k uvedenému mu odpovedal starosta Róbert 

Klubica, a to, ţe v mesiaci máj bude rok od splatenia poslednej splátky za pozemky 

pod rodinným domom a okolo neho. Vzhľadom k situácii, ktorá nastala na obecnom 

úrade v  máji 2018, pracovníčka obecného úradu dala návrh na vklad aţ v mesiaci 

september 2018. Od 1. októbra 2018 došlo k veľkej zmene katastrálneho zákona, 

konanie bolo niekoľkokrát prerušené. Katastrálny úrad nebol a nie je ochotný podať 

obci pomocnú ruku, či právnu radu. V súčasnosti sme poverili splnomocnením 

advokáta, aby nás v uvedenej veci zastupoval a aby sme toto konanie úspešne 

ukončili. 

f) MAS-ka – zdruţenie obci dolného Liptova – našej obci by malo byť pridelených 

21.000,- Eur, ktoré sa môţu pouţiť len na rekonštrukciu starých kultúrnych domov 

alebo športových objektov. Bývalý starosta Ladislav Guoth chcel tieto prostriedky 

pouţiť na rekonštrukciu športovej budovy, avšak táto budova v skutočnosti neexistuje, 

nie je zapísaná na katastrálnom úrade, nemá súpisné číslo a nie sú pod ňou 

vysporiadané pozemky, ktoré sú vo vlastníctve troch súkromných osôb. Legalizácia 

stavby by sa zabezpečiť dala, ale podmienkou k schváleniu financií na rekonštrukciu 

tohto objektu je minimálne na 15 rokov uzatvorených nájomných zmlúv na pozemky. 

Starosta obce Róbert Klubica, ako aj prítomní poslanci podporili projekt dostavby 

kuchynky v kultúrnom dome vo Vlachoch, nakoľko súčasná je nepostačujúca k úrovni 

podujatí, ktoré sa v kultúrnom dome realizujú a prostriedky z MAS-ky sú časovo 

viazané, preto dostavba KD Vlachy je najlepšou moţnosťou, ako ich vyuţiť a neprísť 

o ne. 

Mgr. Dagmar Bruncková – informovala, ţe v kultúrnom dome v Krmeši, ktorý slúţi 

ako evanjelická modlitebňa a na občianske pohreby je váţna situácia s jeho vlhkosťou, 

plesnejú podlahy v toaletách a na chodbe, opadáva omietka v celej dostavovanej časti, 

je otázne, či to neprejde aj do hlavnej miestnosti, kde sa konajú Bohosluţby 

a pohrebné obrady. V budove sú úplne nevyhovujúce a rozpadávajúce sa dvere 

a netesniace okná, ich výmenou za nové by mohol byť vetraním zabezpečovaný 

prívod vzduchu od jari do mrazov a tak by sa steny mohli postupne vysušovať. Do 

tejto budovy bolo od roku 2014 celkom preinvestované 8.883,- Eur, z toho 

z prostriedkov obce cca 1.300 Eur. Pri jej rekonštrukcii boli sponzorsky zabezpečené 

oltár, kazateľnica, oltárny stôl v sume 1.000 Eur, cez projekt zo Slovenských 

elektrární bola nainštalovaná opona vo výške 1.200 Eur. Zvyšnú sumu preinvestovala 

evanjelická verejnosť z vlastných zbierok. Udrţiavanie tohto objektu, ktorý bol v roku 

2014 v schátralom stave, je čisto v rukách evanjelických veriacich, bez prispenia obce. 

Ak by budova nebola zrekonštruovaná, v našej obci, ako jedinej v širokom okolí, by sa 

evanjelické a občianske pohreby konali dodnes na dvoroch. Väčšie investičné  akcie 

uţ táto časť našich spoluobčanov nie je  schopná zabezpečiť vo vlastnej réţii. 

Z poslancov návrh na rekonštrukciu tohto objektu priamo podporil Ing. František 

Németh, ostatní  poslanci sa vyslovili za postupnú rekonštrukciu tak, aby v roku 2019 
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boli vymenené dvere a bolo prevedené aspoň čiastočné odvodnenie uličky ku 

modlitebni.  

g) Ing. František Németh – pýtal sa starostu obce Róberta Klubicu, aké práce 

zabezpečoval pre obec zamestnanec Vlastimil Rybársky, ktorý bol do pracovného 

pomeru prijatý 1.2.2019. Menovaný bol prijatý cez úrad práce na ročnú pracovnú 

zmluvu s tým, ţe odvody z jeho mzdy uhrádza úrad práce a sociálnych vecí 

a zabezpečuje všetky potrebné práce v obci, spoločne s Jozefom Brillom. Martin Brilla 

skončil, v súčasnosti sa zúčastňuje 4-mesačného kurzu na úrade práce a po jeho 

absolvovaní poţiada o predčasný starobný dôchodok, na ktorý mu vznikol nárok. 

h) Bc. Miroslav Hric:   

- zaujímal sa o priebeh plánovanej rekonštrukcie poţiarnej zbrojnice v Krmeši, na ktorú 

obec získala finančnú dotáciu. Starosta obce Róbert Klubica mu odpovedal, ţe k tejto 

záleţitosti bude uskutočnená samostatná pracovná porada alebo zasadnutie stavebnej 

komisie, 

- zaujímal sa o termín beţeckých pretekov O pohár starostu obce Vlachy, ktoré boli 

naplánované na 25.5.2019, keďţe v tom čase sú voľby do Európskeho parlamentu. 

Starosta obce Róbert Klubica mu odpovedal, ţe termín pretekov bol presunutý na 

18.5.2019, 

- spýtal sa, či kompostéry z PVC budú rozdané do kaţdej domácnosti, pretoţe ako 

k tomu prídu tí, čo si ich vyrobili na vlastné náklady tak, ako sa k tomu, na základe 

dohody s obcou, v roku 2013 zaviazali. Starosta obce Róbert Klubica mu odpovedal, 

ţe áno, kompostéry budú pridelené do kaţdej domácnosti občanov s trvalým pobytom, 

a to v objeme 800, 1000 a 1200 litrov. Distribuované budú občanom podľa rozlohy 

plochy, okolo rodinných domov, 

- mal dotaz ohľadom financovania Dodatku č. 1 k Územnému plánu obce a to, či tí, 

ktorí a zmeny poţiadali, finančne na jeho spracovanie prispeli. Ekonómka obce Iveta 

Moravčíková mu odpovedala, ţe áno, a to v roku 2016, 

- spýtal sa, či chatky a pozemky na brehu Liptovskej Mary, pri domčeku Povodia Váhu 

a diaľnice sú v našom katastrálnom území, či ich majitelia platia obci dane a poplatky 

za komunálny odpad  a či sú tie stavby zlegalizované. Starosta obce Róbert Klubica 

mu odpovedal, ţe ide o kataster, ktorý patrí k našej obci. Referentka obce Mgr. 

Dagmar Bruncková povedala, ţe musí pozrieť, o aké pozemky ide, spamäti nevie 

povedať, či a kto za ne platí dane, 

- upozornil na poškodené zábradlie ponad potok Kľačianky pri Ivanovi Madliakovi, 

v m.č. Krmeš, 

- upozornil na zlú adresu energetickej spoločnosti na Poţiarno poplachových 

smerniciach obce. 
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Starosta obce prítomným poďakoval za účasť a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva 

o 19.20 hod.  Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový záznam. 

 

 

 

 

 

Zapísala:  Mgr. Dagmar Bruncková 

Overovatelia:  

       

Jana Klubicová   ........................................ 

 

Renata Bolibruchová   ....................................... 

 

        

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlachy dňa 13.2.2019 

 


