OBEC Vlachy
Obecný úrad vo Vlachoch
032 13 Vlachy 126
_____________________________________________
Zápisnica
z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy
v roku 2019
konaného dňa 29.5.2019
Prítomní:
Róbert Klubica – starosta obce
Poslanci obecného zastupiteľstva:
Renata Bolibruchová od 18.00 hod., Ing. Dagmar Chvojková, Bc. Miroslav Hric, Jana
Klubicová, Michal Krčula, Ing. František Németh, Marek Veverica
Ostatní prítomní:
Mgr. Dagmar Bruncková, Iveta Moravčíková, Ing. Pavel Slabej, Pavol Slanička – RyOS, s.r.o.
Ţilina
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 Bc. Miroslava Hrica a Mareka Vevericu.
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Informácia o podaní ţiadosti k Dodatku č. 2 Zmien a doplnkov Územného plánu obce
Vlachy firmy RyOS, s.r.o. Ţilina
3. Čerpanie rozpočtu k 30.4.2019
4. Rozpočtové opatrenia č. 15,16,17/2018
5. Záverečný účet obce Vlachy za rok 2018
6. Rozpočtové opatrenie č. 1,2/2019
7. Informácia o zasadnutí územnoplánovacej a stavebnej komisie pri obecnom
zastupiteľstve a o rekonštrukcii turistického prístrešku pod ţelezničnou stanicou
8. Rozpočtové opatrenie č. 3/2019
9. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií pri obecnom zastupiteľstve
10. Rôzne
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Hlasovanie poslancov za navrhovaný program:
ZA: 6(Ing. Dagmar Chvojková, Bc. Miroslav Hric, Jana Klubicová, Michal Krčula, Ing.
František Németh, Marek Veverica)
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 len uznesenie č. 12/2019 – vykonanie preventívnej
protipoţiarnej kontroly v obci určenou komisiou z členov DHZ.
Uznesenie č. 13/2019
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení
Hlasovanie poslancov:
ZA: 6 (Ing. Dagmar Chvojková, Bc. Miroslav Hric, Jana Klubicová, Michal Krčula, Ing.
František Németh, Marek Veverica)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 2
Informácia o podaní žiadosti k Dodatku č. 2 Zmien a doplnkov Územného plánu obce
Vlachy firmy RyOS, s.r.o. Žilina
O účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva poţiadal konateľ firmy RyOS, s.r.o. Ţilina
Pavol Slanička, ktorý doručil na obecný úrad ţiadosť o zaradenie Rybárskej osady na
Sokolčianskej zátoke do Dodatku č. 2 k Územnému plánu obce Vlachy a prítomným
poslancom uvedený projekt predstavil. V priebehu predstavovania projektu prišla na
zasadnutie obecného zastupiteľstva poslankyňa Renata Bolibruchová.
Pavol Slanička – poslanci spolu s pozvánkou a materiálmi na zasadnutie obecného
zastupiteľstva obdrţali projekt plánovanej investície. Zároveň doručil na obecný úrad ţiadosť
o zaradenie tejto výstavby do Dodatku č. 2 k územnému plánu obce. Les, v ktorom sa má
výstavba uskutočniť bol prekategorizovaný z ochranného na rekreačný, čo umoţňuje
výstavbu. Ide o Rybársku osadu Sokolče.
Ing. František Németh – zaujímal sa, kto les preklasifikoval (SVP, š.p.), či je oboznámený,
ako investor, kde, vzhľadom k zátopovej časti môţu stavať (je oboznámený), návrh sa mu
páči, ak sa nastavia pevné pravidlá, podľa ktorých bude osada fungovať. Jej výstavbou dôjde
aj k obmedzeniu čiernych skládok v uvedenej časti.
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Jana Klubicová – spýtala sa, koľko chatiek celkove by mala byť postavené (max. 40-50).
Bc. Miroslav Hric – zaujímal sa, kam patrí tento úsek lesa (LHC Demänová), ako to má
investor poriešené s prístupom k osade, nakoľko cesta od Gôtovian po rozvodňu je vo
vlastníctve Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy a.s. Bratislava, a cesta od Krmeša po
sokolčiansky cintorín je zasa vo vlastníctve Stredoslovenskej distribučnej, a.s. Ţilina
(predbeţne prerokované), či komunikoval s ďalším vlastníkom pozemkov okolo zátoky,
ktorým je majiteľ z Partizánskej Ľupče (komunikoval), či všetky chatky budú malé (áno,
a kaţdá bude iná v štýle „Habakuky“), čo plánuje v ochrannom pásme ţelezníc a diaľnic
(budú tam ihriská). Skonštatoval, ţe najväčšiu záťaţ bude trpieť obec Gôtovany, nielen
s výstavbou osady, ale aj s následnou zvýšenou premávkou v obci a spýtal sa, či obec je
tomuto projektu naklonená (nie je problém).
Ing. Dagmar Chvojková – zaujímala sa, kto bude vlastníkom chát (súkromné osoby, osada
bude mať správcu, ktorý bude v nej prítomný, ako bude vyriešený odpad (výstavbou čistiarne
odpadových vôd), ako si predstavuje odvoz komunálneho odpadu (v rámci obce cez poplatky
za komunálne odpady).
Pavol Slanička – chcel od starostu obce a prítomných poslancov určenie predbeţného
termínu, kedy by mohlo dôjsť k schvaľovaniu Dodatku č. 2 územného plánu obce, nakoľko
mu bolo bývalým starostom Ladislavom Guôthom prisľúbené, ţe to bude ihneď po schválení
Dodatku č. 1. Starosta obce Róbert Klubica mu odpovedal, ţe termín mu určiť nemôţe,
nakoľko je viac ţiadateľov o zmeny, ak, tak sa tým obec začne zaoberať aţ v budúcom roku.
Na to Pavol Slanička poďakoval a z rokovania obecného zastupiteľstva odišiel.
Uznesenie č. 14/2019
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Informáciu konateľa firmy RyOS, s.r.o. Ţilina Pavla Slaničku k projektu Rybárskej osady na
Sokolčianskej zátoke
Hlasovanie poslancov:
ZA: 7 (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. 3
Čerpanie rozpočtu k 30.4.2019
Poslanci obecného zastupiteľstva obdrţali čerpanie k rozpočtu k uvedenému dátumu písomne,
pred rokovaním obecného zastupiteľstva.
Bc. Miroslav Hric–obec obdrţala dotáciu 3000,- Eur na zabezpečenie materiálno technického
vybavenia DHZ obce, kde došlo k zmene podmienok pouţitia dotácie, lebo príjemca sa
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v zmluve musel zaviazať k spolufinancovaniu vo výške najmenej 5% z poskytnutej dotácie.
Navrhol, aby táto suma vo výške 150,- Eur bola zabezpečená z plánovaného rozpočtu pre
DHZ na rok 2019. Zaujímal sa, čo je zahrnuté v poloţke údrţba softvéru. Iveta Moravčíková
odpovedala, ţe išlo o dofinancovanie katastra nehnuteľností na počítač starostu obce
a virtuálneho cintorínu. Ďalej ho zaujímala poloţka špeciálne sluţby, čo obnáša, starosta obce
Róbert Klubica mu vysvetlil, ţe ide napr. o projektovú dokumentáciu prístavby kultúrneho
domu Vlachy, právne sluţby, revíziu detského ihriska v materskej škole, geometrický plán
a pod. Okrem toho sa pýtal aj na poloţku voľby – Ing. Dagmar Chvojková vysvetlila, ţe celá
táto časť je preúčtovávaná zo štátneho rozpočtu. Skonštatoval aj skutočnosť, ţe z rozpočtu
obce uţ bolo minuté 47% za energie v materskej škole, čo je vzhľadom k tomu, ţe je len máj
priveľa. Iveta Moravčíková vysvetlila, ţe údaje sú skreslené, nakoľko v januári tohto roka je
účtovaný december roku predchádzajúceho, Bc. Miroslav Hric odpovedal, ţe vzhľadom
k investícii v materskej škole čakal väčšiu úsporu.
Ing. František Németh – skonštatoval v súvislosti s nákladmi na energiu v materskej škole,
ţe v roku 2018 išlo o sumu 3.879,- Eur a teraz za štyri mesiace uţ cca 1600,- Eur.
Uznesenie č. 15/2019
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Čerpanie rozpočtu k 30.4.2019
Hlasovanie poslancov:
ZA: 7 (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. 4
Rozpočtové opatrenia č. 15,16,17/2018
Poslanci obecného zastupiteľstva obdrţali čerpanie k rozpočtu k uvedenému dátumu písomne,
pred rokovaním obecného zastupiteľstva. Nedopatrením sa stalo, ţe uvedený materiál nebol
zaradený do programu zasadnutia obecného zastupiteľstva vo februári tohto roku, preto je
predkladaný aţ dnes.
Bc. Miroslav Hric – zaujímal sa o poloţku „Iné administratívne práce“ zo zloţky
„Zverejňovanie – Faktúry a objednávky“ zverejnené na internetovej stránke a týkajúcej sa
Ekonomických sluţieb pre obec. Účtovníčka obce mu odpovedala, ţe ide o práce naviac,
ktoré ona vykonáva mimo svoju zmluvu s obcou.
Rozpočtové opatrenie č. 15/2018
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 starosta obce Róbert Klubica schválil
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zmenu rozpočtu-presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom
sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky nasledovne:
Poníženie výdavkov :
Zdroj Funkčná
klas.
41
01 110
41
01 110
41
01 110
41
01 120
41
01 120
41
01 110
41
01 110
41
01 110
41
01 110
41
01 110
41
01 110
41
01 110
41
01 110
41
01 700
41
03 200
41
06 400
41
08 300
41
08 400

Ekon. klas.

Názov

631001 001
614000 002
623000 002
621000 001
623000 001
632003 002
632004 001
632005 001
633004 001
633009 001
635001 001
637001 001
637014 001
651002 001
637004 001
632001 002
637004 001
633006 001

Cestovné náhrady-starosta
Odmeny – hlavný kontrolór
Dôvera-hlavný kontrolór
Poistné do VšZP-poslanci
Poistné - poslanci
Poštové poplatky
Internet OÚ
Telefón OcÚ
Prevádzkové stroje
Knihy a odborné publikácie
Údrţba výpočtovej techniky
Školenia, ,kurzy, semináre
Stravovanie OÚ
Verejný dlh- úroky z úveru
Štartovné DHZ
Elektrika VO Krmeš
Vlachánske noviny
Všeob materiál -cintoríny
SPOLU

Zdroj Funkčná
klas.
41
01 110

Ekon. klas.

Názov

625 004 001

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

625 005 002
625 001 002
633006 001
635009 001
637004 002
637004 001
637027 003
637 005 001
637012 002
637012 004
637 026 001
633006 001

Na invalidné poisteniestarosta
Na PvN-starosta
Nemocenské poistenie-HK
Všeobecný materiál OÚ
Údrţba softvéru
Ekonomické sluţby
Všeobecné sluţby
Odmeny na dohodu
Audit
Poplatky Prima banka
Poplatky SZRB
Odmena poslanci
Všeobecný materiál DHZ

Zmena v EUR
-38,-108,-4,-160,-60,-148,-65,-52,-108,-39,-9,-37,-184,-51,-129,-13,-141,-65,+1 411,-

Navýšenie výdavkov:

01 110
01 110
01 110
01 110
01 110
01 110
01 110
01 120
01 120
01 120
01 120
03 200

Zmena v EUR
+ 28,10,4,120,217,200,84,21,108,26,25,220,88,5

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

03 200
03 200
05 400
05 400
05 400
05 400
05 400
05 400
05 400
05 400
06 400
08 400

634001 001
637015 001
611 000 001
625 001 001
625 002 001
625 003 001
625 004 001
625 005 001
625 007 003
636001 001
632001 001
637027 002

Palivo, mazivo DHZ
Poistné DHZ
Plat VP
Nemocenské poistenie VP
Starobné poistenie VP
Úrazové poistenie VP
Invalidné poistenie VP
PvN VP
Rezervný fond VP
Nájom za pozemky
Elektrika VO Vlachy
Odmeny – správa cintorína
SPOLU

20,21,60,4,39,2,8,4,14,10,13,65,+1 411,-

Rozpočtové opatrenie č. 16/2018
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 starosta obce Róbert Klubica schválil
zmenu rozpočtu-presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom
sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky nasledovne:
Poníženie výdavkov :
Zdroj Funkčná
klas.
41
05 100
41
09 111

Ekon. klas.

Názov

637004 001
632001 001

Uloţenie TKO OZO VKK
Elektrika MŠ
SPOLU

Ekon. klas.

Názov

634004 003
637012 001
611 000 001
621000 001
625 001 001
625 002 001
625 003 001
625 004 001
625 005 001
625 007 003

Vývoz a uloţenie TKO
Poplatky TKO-základný
Platy MŠ
Poistné do VšZP -MŠ
Nemocenské poistenie MŠ
Starobné poistenie MŠ
Úrazové poistenie MŠ
Invalidné poistenie MŠ
PvN MŠ
Rezervný fond MŠ

Zmena v EUR
-

669,1209,+1 878,-

Navýšenie výdavkov:
Zdroj Funkčná
klas.
41
05 100
41
05 100
41
09 111
41
09 111
41
09 111
41
09 111
41
09 111
41
09 111
41
09 111
41
09 111

Zmena v EUR
581,88,724,209,12,121,7,26,9,41,6

41
41

09 111
09 111

Internet MŠ
Všeobecný materiál MŠ
SPOLU
Rozpočtové opatrenie č. 17/2018

632004 002
633006 001

22,38,+1 878,-

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 starosta obce Róbert Klubica schválil
zmenu rozpočtu-presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom
sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky nasledovne:
Poníženie výdavkov :
Zdroj Funkčná
klas.
41
08 200
41
09 111
41
09 601
41
09 601

Ekon. klas.

Názov

635006 000
635006 001
633006 001
635004 001

Údrţba KD
Údrţba MŠ
Všeobecný materiál ŠJ
Údrţba strojov ŠJ
SPOLU

Ekon. klas.

Názov

633006 000
637027 000
611 000 001
621000 001
625 001 001
625 002 001
625 003 001
625 004 001
625 005 001
625 007 003

Všeobecný materiál KD
Odmeny na dohodu MŠ
Platy ŠJ
Poistné do VšZP ŠJ
Nemocenské poistenie ŠJ
Starobné poistenie ŠJ
Úrazové poistenie ŠJ
Invalidné poistenie ŠJ
PvN ŠJ
Rezervný fond ŠJ
SPOLU

Zmena v EUR
-

42,186,500,200,- 928,-

Navýšenie výdavkov:
Zdroj Funkčná
klas.
41
08 200
41
09 111
41
09 601
41
09 601
41
09 601
41
09 601
41
09 601
41
09 601
41
09 601
41
09 601

Zmena v EUR
42,186,419,235,3,26,1,5,2,9,+928,-

Uznesenie č. 16/2019
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
1. Rozpočtové opatrenie č. 15/2018
2. Rozpočtové opatrenie č. 16/2018
3. Rozpočtové opatrenie č. 17/2018
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Hlasovanie poslancov:
ZA: 7 (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. 5
Záverečný účet obce Vlachy za rok 2018
Odborné stanovisko k záverečnému účtu Obce Vlachy za rok 2018 vypracoval hlavný
kontrolór obce Ing. Pavol Slabej na základe predloţeného návrhu záverečného účtu obce za
rok 2018 a na základe finančných a účtovných výkazov vyhotovených obcou k 31.12.2018.
Predkladané stanovisko vychádza z analýzy dosiahnutých príjmov a čerpania výdavkov obce.
Vykazované príjmy a výdavky boli overené v hlavnej knihe hospodárenia a porovnané
s rozpočtom obce za rok 2018.
Podkladom k vypracovaniu odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok
2018 boli:
- rozpočet obce Vlachy na rok 2018 a jeho zmeny
- návrh záverečného účtu za rok 2018
- individuálna účtovná závierka k 31.12.2018.
V zmysle § 16 ods.8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy hlavný kontrolór
obce Ing. Pavol Slabej odporučil obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu
záverečného účtu obce Vlachy za rok 2018a celoročné hospodárenie schváliť bez výhrad.Obec k
predloţenému a zverejnenému návrh záverečného účtu obce za rok 2018 neobdrţalaod
občanov ţiadne pripomienky.
Ing. František Németh – skonštatoval, ţe obec hospodárila s prebytkom, účtovníčka obce
Iveta Moravčíková mu vysvetlila, ţe áno, lebo sa do toho započítal prekleňovací úver, ktorým
sme pokryli kapitálové výdavky).
Uznesenie č. 17/2019
Obecné zastupiteľstvo
1. Berie na vedomie
a)
b)
c)
2.

Správu hlavného kontrolóra za rok 2018
Správu audítora za rok 2018
Výročnú správu obce za rok 2018
Schvaľuje

a) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad
b) Prevod finančných prostriedkov z výsledku hospodárenia za rok 2018 vo výške
37 914,63 EUR do rezervného fondu.
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Hlasovanie poslancov:
ZA: 7 (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. 6
Rozpočtové opatrenie č. 1,2/2019
Rozpočtové opatrenie č. 1/2019
V súlade s ustanovením § 14, ods. 2, písm. a) 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 starosta obce Vlachy
Róbert Klubica zobral na vedomie aktualizáciu rozpočtu rozpočtovým opatrením z dôvodu
účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR z ÚP na obedy deťom s predškolskou
dochádzkou, na rodinné prídavky, na voľby prezidenta I. a II. kolo.
Navýšenie príjmov :
Zdroj Ekon. klas.

Názov

111
111
111
131I

BT zo ŠR na obedy deti MŠ
BT na rodinné prídavky
BT zo ŠR na voľby
KT zo ŠR na rekonštrukciu MR- zapojenie do
rozpočtu nevyčerpané z roku 2018
SPOLU

312 001 010
312 001 011
312 001 014
322 001 001

Zmena
v EUR
1 088,122,1 161,2 835,5 206,-

Navýšenie výdavkov:
Zdroj Funkčn
á klas.
111
01 600
111
01 600
111
01 600
111
01 600
111
01 600
111
01 600
111
01 600
111
01 600
111
01 600
111
01 600
111
01 600

Ekon. klas.

Názov

614 000 000
621 000 000
632 001 001
632 005 000
633 006 000
633 016 000
634 004 000
635 006 001
637 014 000
637 026 000
637 027 001

Odmeny - voľby
Povinné poistné -voľby
Energie -voľby
Telekomunikačné sluţby -voľby
Všeobecný materiál -voľby
Reprezentačné -voľby
Prepravné - voľby
Údrţba priestorov - voľby
Stravovanie -voľby
Odmeny -voľby
Odmeny za doručenie oznám.voľby

Zmena v
EUR
120,73,100,10,111,24,40,100,131,437,15,9

111
111
131I

09 601
10 400
08 300

633 011 001
633 012 001
717 002 001

Potraviny ŠJ z ÚP
Osobná spotreba dieťaťa
Rekonštrukcia MR zo ŠR z r. 2018
SPOLU

1 088,122,2 835,5 206,-

Zmenou rozpočtu sa zvyšujú celkové príjmy na sumu 323 636,- EUR, beţné výdavky na
sumu 243 049,- EUR a kapitálové výdavky na sumu 73 485,- EUR, finančné operácie ostanú
bez zmeny.
Rozpočtové opatrenie č. 2/2019
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 starosta obce Vlachy Róbert Klubica
schválil presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky nasledovne:
Účtovníčka obce Iveta Moravčíková vysvetlila jednotlivé poloţky tohto rozpočtového
opatrenia.
Bc. Miroslav Hric – skonštatoval, ţe navýšenie za elektrickú energiu v hasičskej zbrojnici
bolo z dôvodu tuhej a dlhej zimy, a vzhľadom k tomu, aby sa hasičské auto udrţalo
v prevádzkyschopnom stave, muselo sa v hasičskej zbrojnici temperovať, verí však, ţe
rekonštrukciou tejto budovy to uţ v budúcnosti nebude také nákladné.
Poníženie výdavkov :
Zdroj Funkčná
klas.
41
01 110
41
01 120
41
08 200
41
08 200
41
08 400

Ekon. klas.

Názov

642 006 001
637 012 002
632 001 003
635 004 001
633 006 001

BT -RVC
Poplatky a odvody Prima banka
Energie KD Vlašky
Údrţba a prevádzka MR
Všeobecný materiál -cintoríny
SPOLU

Zmena v EUR
-2,-100,-100,-1 120,-500,-1 822,-

Navýšenie výdavkov:
Zdroj Funkčná
klas.
41
01 110

Ekon. klas.

Názov

633 009 001

41
41

01 110
01 120

642 006 002
637 012 004

41

03 200

632 001 001

Knihy a odborná
publ.OcÚ
BT - ZMOS
Poplatky a odvody
SZRB
Energie DHZ Krmeš

Zmena v EUR
+197,+2,+100,+303,10

41
41

08 200
08 300

632 002 000
717 002 001

Vodné KD
Rekonštrukcia MR
SPOLU

+100,+1 120,+1 822,-

Zmenou rozpočtu celkové príjmy ostávajú bez zmeny a menia sa beţné výdavky na sumu
241 929,-EUR a kapitálové výdavky na sumu 74 605,- EUR, finančné opatrenia ostávajú
bez zmeny.
Uznesenie č. 18/2019
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
a) Rozpočtové opatrenie č. 1/2019
b) Rozpočtové opatrenie č. 2/2019
Hlasovanie poslancov:
ZA: 7 (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. 7
Informácia o zasadnutí územnoplánovacej a stavebnej komisie pri obecnom
zastupiteľstve a o rekonštrukcii turistického prístrešku pod železničnou stanicou
Bc. Miroslav Hric - komisia sa zišla na výjazdovom zasadnutí dňa 24.4.2019 v priestoroch
kultúrneho domu – Evanjelickej modlitebne v Krmeši. Dôvodom zasadnutia bol stav budovy,
konkrétne vlhnúce obvodové i priečkové múry, hlavne v pristavovanej časti budovy spred 2530. Rokov. Prítomní skonštatovali, ţe nejde pravdepodobne o o poruchu vodovodnej prípojky,
pri kanalizačnom potrubí sa však zistila jeho minimálna funkčnosť, pretoţe pri splachovaní
dochádza k veľmi pomalému odvádzaniu splaškov. Je moţné, ţe je upchatá alebo zlomná rúra
medzi budovou a zbernou nádobou a medzi nádobou a potokom. Najhorším moţným
variantom by mohla byť zemná vlhkosť, nakoľko sa budova nachádza na vlhkom pozemku,
v tomto prípade by však išlo o finančne najnáročnejšiu situáciu. Ďalšou témou rokovania
komisie bol stav vchodových dverí a okien, ktoré uţ nevyhovujú nielen po tepelnoizolačnej
stránke, ale ani bezpečnostnej. Vykurovanie budovy je prevedené akumulačnými pecami,
avšak uţ niekoľko rokov nespĺňajú poţadovanú efektivitu a preto sa vykuruje elektrickými
teplovzdušnými konvektormi. Problémom zostáva i prístupová cesta, pre motorové vozidlá je
dostupná zo zadnej časti starého Krmeša, pre peších lavičkou ponad potok Kľačianka. Pri
nepriaznivom počasí sa vzhľadom k stave prístupovej cesty autom do objektu nedá dostať
vôbec, pre peších s problémami. Komisia určila priority a postup investovania do budovy, ako
majetku obce. K tomu je potrebné pohľadať v archíve obce technickú dokumenáciu budovy,
ktorá by mohla ozrejmiť hĺbku uloţenia kanalizačných rúr, význam zbernej nádoby i pouţitý
izolačný materiál budovy, v LVS a.s. Liptovský Mikuláš zistiť presnú trasu vodovodnej
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prípojky, v spolupráci s DHZ Krmeš – Vlachy vykonať prečistenie oboch kanalizačných rúr,
podľa moţností zistiť v akom stave sa kanalizačné vedenie nachadáza, rovnako aj zberná
nádoba. Zo spomínaných stavebných prvkov sú na tom najhoršie vchodové dvere, komisia
navrhla ich výmenu, následné maliarske a upratovacie práce si na vlastné náklady zabezpečí
evanjelická verejnosť. Staré a nefunkčné pece budú nahradené podstatne novšími pecami,
ktoré boli demontované z materskej školy pred jej rekonštrukciou. Odborné práce si opäť
zabezpečí evanjelická verejnosť. Komisia zároveň navrhuje provizórne vyriešenie
prístupového chodníka betónovými alebo zatrávňovacími tvárnicami, nakoľko v budúcnosti
bude potrebné riešiť celú prístupovú cestu aj s odvodnením pozemku. Práce si zabezpečia
evanjelickí veriaci. Na tomto základe komisia odporučila obecnému zastupiteľstvu nájsť
v rozpočte obce rezervu na zakúpenie a inštaláciu nových vchodových dverí v predpokladanej
sume cca 950 Eur a nákup materiálu na vybudovanie prístupového chodníka v sume cca 150 –
250 Eur. Odporučila starostovi obce zistiť presnú trasu vodovodnej prípojky a zabezpečiť
z archívu obce technickú dokumentáciu budovy, v spolupráci s DHZ Krmeš – Vlachy
vykonať prečistenie oboch kanalizačných rúr a vyčerpať vodu zo zbernej nádoby, uloţila
predsedovi komisie vykonať demontáţ starých a osadenie nových akumulačných pecí do
budovy. Podrobnosti sú spísané v Zápisnici č.1/2019 Stavebnej a územnoplánovacej komisie,
zverejnenej i na internetovej stránke obce.
Róbert Klubica – skonštatoval, ţe prístrešok je v havarijnom stave, ktorý môţe ohroziť
ľudské zdravie a nie je dobrou vizitkou našej obce. Je často navštevovaný nielen občanmi
obce, ale aj prechádzajúcimi turistami a cykloturistami. Na základe tejto skutočnosti oslovil
tri firmy, zaoberajúce sa budovaním drevených stavieb a prístreškov zo širšieho okolia,
s poţiadavkou na rekonštrukciu tohto prístrešku. Z daných ponúk mala najniţšiu ponuku
firma Drevo Briš, nielen vzhľadom k ponúknutej cene, ale aj v ponuke s krytinou Jánošík,
ktorá vyzerá ako drevené šindle. Pozemok pod prístreškom patrí pani MUDr. Lucii Polečovej,
s ktorou máme zatiaľ telefonickú dohodu o jej súhlase na rekonštrukcii tohto prístrešku.Táto
dohoda bude obidvomi stranami podpísaná s tým, ţe obec bude pozemok, na ktorom je
prístrešok naďalej udrţiavať. Cena prístrešku sa adekvátne vyvíja od toho, ţe bude natrvalo
pribetónovaný k zemi a vybudovaný nanovo s aj ochranným náterom a tak isto bude urobený
aj nový stôl a lavička. Prístrešok bude zospodu obitý tatranským profilom. Po jeho
vybudovaní bude na betónových kockáchumiestnený stojan na bicykle a osadený smetný kôš
v drevenej konštrukcii.
Bc. Miroslav Hric – spýtal sa, v akom časovom horizonte by prístrešok mohol byť prerobený
( jún, júl 2019), projekt zhodnotil veľmi pozitívne.
Ing. František Németh – vyjadril názor, ţe namiesto prístrešku sa radšej mali zrekonštruovať
autobusové zastávky vo Vlachoch a v Krmeši, čo slúţia naším občanom a neinvestovať
financie do turistov.
Ing. Dagmar Chvojková – pripomenula, ţe prístrešok sa mal uţ robiť v minulom roku, avšak
pre situáciu, ktorá v obci nastala, nebol zrealizovaný a v porovnateľnej sume nebol
navrhovaný nový stôl a lavička.
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Uznesenie č. 19/2019
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Informáciu o zasadnutí územnoplánovacej a stavebnej komisie pri obecnom zastupiteľstve
a o rekonštrukcii turistického prístrešku pod ţelezničnou stanicou
Hlasovanie poslancov:
ZA: 6 (Renata Bolibruchová, Ing. Dagmar Chvojková, Bc. Miroslav Hric, Jana Klubicová,
Michal Krčula, Marek Veverica)
PROTI: 1(Ing. František Németh)
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 8
Rozpočtové opatrenie č. 3/2019
Rozpočtové opatrenie č. 3/2019
A)
V súlade s ustanovením § 14, ods. 2, písm. c) a 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 starosta obce Vlachy
Róbert Klubica predloţil obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie -povolené
prekročenie a viazanie finančných operácií a povolené prekročenie a viazanie výdavkov
nasledovne:
Navýšenie príjmov :
Zdroj Ekon. klas.
46
454 001 001

Názov
Prevod prostriedkov z RF obce
SPOLU

Zmena v EUR
4 000,4 000,-

Navýšenie výdavkov:
Zdroj Funkčn Ekon. klas. Názov
á klas.
46
04 730 717 002 001 Rekonštrukcia turistického prístrešku
SPOLU

Zmena v EUR
4 000,4 000,-

Zmenou rozpočtu sa menia finančné operácie príjmové na sumu 45 000,- EUR, beţné
výdavky ostávajú bez zmeny na sumu 243 129,- EUR, kapitálové výdavky na sumu 78 605,EUR, finančné opatrenia ostávajú bez zmeny.
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B)
V súlade s ustanovením § 14, ods. 2, písm. 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 starosta obce Vlachy
Róbert Klubica predloţil obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie -povolené
prekročenie a viazanie finančných operácií a povolené prekročenie a viazanie výdavkov
nasledovne:
Navýšenie výdavkov:
Zdroj Funkčná Ekon. klas. Názov
Zmena v EUR
klas.
41
08 200
635 006 001 Oprava poškodených vstupných
1 200,dverí a prístupovej cesty ku KD
Krmeš
SPOLU
1200,Zmenou rozpočtu sa menia finančné operácie príjmové na sumu 45 000,- EUR, beţné
výdavky na sumu 243 129,- EUR, kapitálové výdavky aj finančné opatrenia ostávajú bez
zmeny. Celkové príjmy v sume 327 636,-EUR, celkové výdavky v sume 323 734,- EUR,
prebytok rozpočtu v sume 3 902,- EUR.
C)
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 starosta obce Vlachy Róbert Klubica
predloţil obecnému zastupiteľstvu presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky nasledovne:
Poníženie výdavkov :
Zdroj Funkčná
klas.
41
01 700

Ekon. klas.

Názov

821 005 001 Verejný dlh-splátka úveru
SPOLU

Zmena v EUR
-2 000,-2 000,-

Navýšenie výdavkov:
Zdroj Funkčná
klas.
41
01 700

Ekon. klas.

Názov

651 002 001

Verejný dlh- úroky z
úveru
SPOLU

Zmena v EUR
+2 000,+2000,-
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Uznesenie č. 20/2019
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 3/2019
Hlasovanie poslancov:
ZA: 6 (Renata Bolibruchová, Ing. Dagmar Chvojková, Bc. Miroslav Hric, Jana Klubicová,
Michal Krčula, Marek Veverica)
PROTI: 1(Ing. František Németh)
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 9
Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií pri obecnom zastupiteľstve
Starosta obce Vlachy Róbert Klubica predloţil prítomným poslancom obecného
zastupiteľstva návrh zásad odmeňovania poslancov a členov komisií pri obecnom
zastupiteľstve z dôvodu novely Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov s účinnosťou od 1.2.2019. Materiál poslanci obdrţali písomne pred
rokovaním obecného zastupiteľstva. Starosta obce vyzval poslancov, aby opätovne
prehodnotili výšku odmien za jednotlivé zasadnutia obecného zastupiteľstva a práce
v komisiách a navrhol odmenu za jedno zasadnutie vo výške 20,- Eur. Podporu vyslovili Bc.
Miroslav Hric, Ing. Dagmar Chvojková a Ing. František Németh. Rovnakú sumu dostane aj
predseda komisie za jedno zasadnutie, členovia po 15,- Eur.
Uznesenie č. 21/2019
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve obce Vlachy
Hlasovanie poslancov:
ZA: 6 (Renata Bolibruchová, Ing. Dagmar Chvojková, Bc. Miroslav Hric, Michal Krčula, Ing.
František Németh, Marek Veverica)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Jana Klubicová)
K bodu č. 10
Rôzne
Starosta obce Róbert Klubica podal prítomným nasledovné informácie:
1. Projekt na doplnenie javiska v kultúrnom dome, podaný na ŢSK v rámci výzvy č.
2/2019 "Kultúra" nebol podporený.
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2. Oprava schodov na železničnú stanicu
Obec dostala list od prednostu ţelezničnej stanice v Ruţomberku, ktorý sľúbil ich opravu
v letných mesiacoch, kedy, vzhľadom k vysokým teplotám nemôţu robiť na trati.
3. Oprava diaľničného mosta
Dňa 23.5. 2019 prebehlo pracovné rokovanie pod mostným objektom, kde boli prerokované
moţnosti opravy mostu. Po dohode tento rok dôjde k navŕtaniu do mostnej konštrukcie,
vyvŕtajú sa diery na odvodnenie a následne bude nutná oprava mostného objektu. V priebehu
tohto roku vytvorí NDS stavebnú dokumentáciu na opravu a ak suma nepresiahne 180.000,€ začnú opravu na budúci rok na jar. Ak presiahne, tak minimálne do septembra budúceho
roku bude prebiehať len verejná súťaţ.
4. Materská škola - zníženie kapacity odobraného výkonu: ističa
Existujúci istič je 3x145 A a poţadovaný je 3x35 A, bude treba dať vypracovať projektovú
dokumentáciu a vyhotoviť pripojenie podľa platnej normy.
5. Požiarna zbrojnica v Krmeši
V súčasnosti prebieha výber uchádzačov o vykonanie stavebných úprav poţiarnej zbrojnice,
ktorý by mal byť ukončený do piatku 31.mája 2019. Zadanie bolo na vykonanie stavebných
úprav v predpokladanej hodnote 24.692,- € bez DPH, s termínom ukončenia stavby do
31.12.2019. Zatiaľ sa do dnešného dňa prihlásili dve firmy.
6. Projekt Maska a prístavba budovy kultúrneho domu
Bol vypracovaný projekt na prístavbu kultúrneho domu a v súčasnosti je na posúdení na
ţivotnom prostredí a u hasičov. Po ich vyjadrení bude poţiadané na stavebnom úrade
o stavebné povolenie a uţ sa bude čakať len na pridelené finančné prostriedky od akčnej
skupiny MASK vo výške 21.546 €. Spoluúčasť obce je nulová. V najbliţšom období prebehne
výzva a následné výberové konania. Začiatok výstavby by mala byť jar budúceho roku.
Ohľadom ostatných projektov zatiaľ výsledky nevieme. Čo sa týka multifunkčného ihriska
v Krmeši mal by byť výsledok, či daný projekt prešiel alebo nie, do konca júna 2019.Po
doterajších skúsenostiach budeme hľadať moţnosť realizácie výstavby z časti z vlastných
prostriedkov a z časti úverovou formou.
7. Náklady na fašiangovú zabíjačku
Z rozpočtu obce bolo vyčerpané 648,34 Eura to konkrétne na ceny do tomboly, na nákup
prepraviek + vecí na dodrţanie hygieny a na misky, taniere, vidličky, prostriedky na umývanie
alobal, fólie potravinové a vyplatenie DJ.
Vyzbierané z tomboly bolo 610,- € a z dobrovoľného príspevku 940,- €. Spolu to je 1.550,- €
Za to sa nakúpilo mäso a ostatné ingrediencie v sume 1.137,67 Eur (doloţené bločky sú na
obecnom úrade), FS Chabenec bola vyplatená sumou 140,- Eur, za stráţenie kultúrneho domu
v noci 30,- Eur, upratovanie kultúrneho domu 50,- Eur, vyplatenie občerstvenia pre
organizátorov 100,- Eur, spolu je to suma 1.457,- Eur. Rozdiel je 93,- Eur, za svojpomocnú
opravu kosačky bolo vyplatené 66,- Eur. Zostatok je 27,- Eur.
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8. Zber elektroodpadu
Prebehne, za pomoci DHZ Krmeš Vlachy sobotu 8.6.2019, odvoz 10.6.2019.
9. Projekt „Zníženie energetickej náročnosti materskej školy“
Starosta obce Róbert Klubica podal prítomným informáciu o zlej spolupráci s firmou IKF,
ktorá celý projekt zastrešovala. Viazne komunikácia, nakoľko pri snahe ukončiť plánované
úlohy nik z kompetentných neberie telefóny, zmena nastala aj v Slovenskej inovačnej
a energetickej agentúre v Banskej Bystrici, kde na dlhodobú PN odišla pracovníčka, čo mala
na starosti našu obec. V súčasnosti mala byť podaná záverečná ţiadosť o vyplatenie
nenávratného finančného príspevku na SIAE v Banskej Bystrici, ale keďţe firma IKF túto
ţiadosť zatiaľ nevypracovala, nastal problém v splnení zmluvných podmienok Slovenskej
záručnej a rozvojovej banky. Na opakované a naliehavé urgencie zo strany starostu obce
Róberta Klubicu bol daný prísľub, ţe do 31.5.2019 firma IKF túto ţiadosť vypracuje.
Poslanci vyjadrili v následnej diskusii k tomuto bodu svoju nespokojnosť s firmou IKF.
10. Interpelácia poslancov
Ing. František Németh–potreba zabezpečenia výmoľu pri dome pani Emílie Berkovej vo
Vlaškách,
Marek Veverica – drevené stĺpy pri ihrisku v Krmeši je potrebné pre ich zlý stav demontovať.
Ing. František Németh prisľúbil pomoc s poţičaním plošiny.
Bc. Miroslav Hric – vrátil sa k problematike starej Váhy pri firme Galia. Ţiaľ, budova je
zaradená do exekučného konania jej majiteľa. Okrem toho sa spýtal, čo obec uvaţuje so
starou Aviou, ktorá bola v uţívaní DHZ Krmeš Vlachy. Zatiaľ je návrh ju dať do uţívania
DHZ Vlašky, ak o ňu budú mať hasiči tejto miestnej časti záujem. Bude zvolané spoločné
stretnutie starostu obce a zástupcov obidvoch hasičských zborov.
Starosta obce prítomným poďakoval za účasť a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva
o 19.46 hod. Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový záznam.
Zapísala: Mgr. Dagmar Bruncková
Overovatelia:
Bc. Miroslav Hric

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

Marek Veverica

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

Róbert Klubica, starosta obce

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

Vlachy dňa 30.5.2019
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