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OBEC Vlachy 

Obecný úrad vo Vlachoch 

032 13 Vlachy 126 

_____________________________________________ 

Zápisnica  

z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy 

 v roku 2019 

 konaného dňa 14.8.2019  

Prítomní: 

Róbert Klubica – starosta obce 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva: 

 

Renata Bolibruchová, Jana Klubicová, Michal Krčula, Ing. František Németh, Marek Veverica 

 

Ospravedlnení (dovolenka): 

Ing. Dagmar Chvojková, Bc. Miroslav Hric 

 

Ostatní prítomní: 

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

 

Otvorenie: 

Starosta obce Róbert Klubica  privítal všetkých prítomných na zasadnutí obecného 

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

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

zápisnice Michala Krčulu a Renátu Bolibruchovú. 

 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

1. Kontrola plnenia uznesení 

2. Čerpanie rozpočtu k 31.7.2019 

3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlachy č. 2/2019 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019 

5. Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 

6. Rozpočtové opatrenie č. 5/2019 

7. Rozpočtové opatrenie č. 6/2019 

8. Rôzne 
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Hlasovanie poslancov za navrhovaný program: 

ZA: 5 (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. 22/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

Kontrolu plnenia uznesení 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 5 (Jana Klubicová, Michal Krčula, Ing. František Németh, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 2  

Čerpanie rozpočtu k 31.7.2019 

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

pred rokovaním obecného zastupiteľstva.  

Jana Klubicová – informovala sa, za ktoré cintoríny je účtovaná spotreba vody, starosta obce 

Róbert Klubica prítomných informoval, ţe Vlachy a Vlašky, v Krmeši by sa malo toto 

účtovať aţ za tento rok, nakoľko tam nebol nainštalovaný vodomer. 

Ing. František Németh – mal dotaz ohľadom predloţeného materiálu, čo znamená poloţka 

Plnenie 2019 a Rozpočet – plnenie 2019. Účtovníčka obce Iveta Moravčíková mu vysvetlila, 

ţe Plnenie 2019 je to, čo sme uţ zaplatili a Rozpočet – plnenie je suma, koľko ešte zostáva. 

Plus percentuálne plnenie. 

Uznesenie č. 23/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

Čerpanie rozpočtu k 31.7.2019 
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Hlasovanie poslancov: 

ZA: 5 (Jana Klubicová, Michal Krčula, Ing. František Németh, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 3  

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlachy č. 2/2019 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej 

stránke obce od 23.7.2019 do 14.8.2019. Obecný úrad do konania obecného zastupiteľstva 

neobdrţal ţiadne pripomienky. 

Dňom 1.9.2019 dochádza k zmene výšky finančných pásiem na nákup potravín na jedno 

jedlo, podľa kategórií. Pásma sú tri, v návrhu je navrhované pásmo č. 2, rozdiel vo výške 

príspevku za jeden mesiac pri druhom pásme je 1,6 Eura od prvého pásma a 3,4 Eura od 

tretieho pásma. Zároveň je navrhované zvýšenie výšky čiastočnej úhrady výdavkov materskej 

školy na jedno dieťa, zo sumy 13 Eur na 15 Eur. Výška tohto príspevku sa nemenila od roku 

2011 a jeho zvýšenie aspoň čiastočne pokryje potreby obce na chod materskej školy. 

Poslanci k uvedenému materiálu nemali ţiadne pripomienky. 

 

Uznesenie č. 24/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Sa uznáša 

 Na všeobecne záväznom napadení obce Vlachy č. 2/2019 o určení výšky příspěvku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 5 (Jana Klubicová, Michal Krčula, Ing. František Németh, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 4  

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019  bol zverejnený 

na úradnej tabuli a webovej stránke obce od 30.7.2019 do 14.8.2019. Obecný úrad do konania 

obecného zastupiteľstva neobdrţal ţiadne pripomienky. Poslanci k uvedenému materiálu 

pripomienky nemali. 
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 Uznesenie č. 25/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Schvaľuje 

 Plán práce kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 5 (Jana Klubicová, Michal Krčula, Ing. František Németh, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 5  

Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 

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 zobral na 

vedomie aktualizáciu rozpočtu rozpočtovým opatrením z dôvodu účelovo určených 

prostriedkov poskytnutých zo ŠR na voľby do EU. 

Navýšenie príjmov :         

Zdroj Ekon. klas. Názov Zmena 

v EUR 

111 312 001 005 BT na rekonštrukciu VO zo ŠR 9 000,- 

111 312 001 014 BT zo ŠR na voľby do EU 624,- 

1AC1 312 001 010 BT z ÚP na odvody pracovníka na VP 1 682,- 

  SPOLU 11 306,- 

Navýšenie výdavkov: 

Zdroj Funkčn

á klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena v 

EUR 

111 01 600   614 000 000 Odmeny - voľby 60,- 

111 01 600 621 000 000 Povinné poistné -voľby  30,- 

111 01 600 632 001 001 Energie -voľby  50,- 

111 01 600 632 005 000 Telekomunikačné sluţby -voľby  5,- 

111 01 600 633 006 000 Všeobecný materiál -voľby  54,- 

111 01 600 633 016 000  Reprezentačné -voľby 12,- 

111 01 600 634 004 000 Prepravné - voľby  20,- 
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111 01 600 635 006 001 Údrţba priestorov - voľby 50,- 

111 01 600 637 014 000 Stravovanie -voľby 66,- 

111 01 600 637 026 000 Odmeny -voľby 250,- 

111 01 600 637 027 001 Odmeny za doručenie oznám.voľby 27,- 

111 03 200 633 006 001 Všeobecný materiál DHZ  1 500,- 

111 03 200 633 010 001 Pracovné odevy DHZ 1 100,- 

111 03 200 637 002 001 Školenie DHZ 400,- 

111 06 400 635 004 001 Údrţba a rekonštrukcia VO zo ŠR 9 000,- 

1AC1 05 400 623 000 001 Poistné do Dôvera VP 481,- 

1AC1 05 400 625 001 001 SP- nemocenské poistenie VP 67,- 

1AC1 05 400 625 002 001 SP- starobné poistenie VP 673,- 

1AC1 05 400 625 003 001 SP- úrazové poistenie VP 39,- 

1AC1 05 400 625 004 001 SP-invalidné poistenie VP 145,- 

1AC1 05 400 625 005 001 SP-poistenie v nezamestnanosť VP 48,- 

1AC1 05 400 625 007 001 SP-poistenie do rezerv fondu VP 229,- 

   SPOLU 14 306,- 

 

Zmenou rozpočtu sa zvyšujú celkové príjmy na sumu 338 942,- EUR, celkové výdavky na 

sumu 338 040,- EUR,  finančné operácie ostanú bez zmeny. Poslanci k tomuto materiálu 

nemali ţiadne pripomienky. 

Uznesenie č. 26/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

 Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 5 (Jana Klubicová, Michal Krčula, Ing. František Németh, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 
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K bodu č. 6  

Rozpočtové opatrenie č. 5/2019 

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 schválil 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 01 110 637 004 001 Všeobecné sluţby OcÚ     -93,- 

41 05 400 633 006 001 Všeobecný materiál VP -339,- 

41 08 200 632 001 001 Energie KD Vlachy -338,- 

41 08 100 635 006 001 Údrţba ihrísk a budovy  -217,- 

   SPOLU -987,- 

 

 

Navýšenie výdavkov: 

 

Zdroj Funkčná 

klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena v EUR 

41 01 120 637 005 001 Audit +88,- 

41 01 110 633 009 001 Knihy, odborné 

publikácie 

+50,- 

41 01 110 637 005 001 Špeciálne sluţby +43,- 

41 05 100 633 006 001 Kuka nádoby +339,- 

41 08 100 632 001 001 Elektrika TJ +217,- 

41 08 100 642 002 002 BT nezisk. organizáciám  +250,- 

   SPOLU +987,- 

 

Zmenou rozpočtu celkové príjmy aj celkové výdavky ostávajú bez zmeny. Účtovníčka obce 

Iveta Moravčíková prítomným poslancom vysvetlila, ţe navýšenie v poloţke Audit je 

spôsobené tým, ţe audítor sa stal platcom DPH, Knihy a publikácie zahŕňajú reprezentačné 

zakúpenie kníh Liptov z neba, kde je uvedená aj naša obec, Špeciálne sluţby boli navýšené 

z dôvodu dokončovania projektov a BOZP, Kuka nádoby sa zvýšili z dôvodu zvýšenia 

nákupných cien, Elektrika TJ zahŕňa doplatok za rok 2018 a BT neziskovým organizáciám 

príspevok Domovu dôchodcov Anima, kde máme našich obyvateľov. Poslanci k tomuto 

materiálu nemali ţiadne pripomienky. 
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Uznesenie č. 27/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

 Rozpočtové opatrenie č. 5/2019 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 5 (Jana Klubicová, Michal Krčula, Ing. František Németh, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 7  

Rozpočtové opatrenie č. 6/2019 

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 starosta obce predloţil 

obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie: 

 

- povolené prekročenie a viazanie príjmov, 

- povolené prekročenie a viazanie výdavkov, 

Navýšenie príjmov :         

Zdroj Ekon. klas. Názov Zmena v EUR 

41 111 003 001 Výnos dane z príjmov zo ŠR +4 151,- 

  SPOLU 4 151,- 

 

Navýšenie výdavkov: 

Zdroj Funkčná 

klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena v EUR 

41 05 400 633 006 001 Všeobecný materiál- kompostéry 

doplatok 

531,- 

41 09 601 642 013 000 BT na odchodné 2 zamestnanci MŠ  3 620,- 

   SPOLU 4 151,- 

 

Účtovníčka obce Iveta Moravčíková oboznámila prítomných poslancov obecného 

zastupiteľstva, ţe navýšenie príjmov je o sumu, ktorú potrebujeme a ktorá nebola 

rozpočtovaná.  
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Ing. František Németh – zaujímal sa, v akej výške je vyplácané odchodné dvom 

zamestnankyniam materskej školy, starosta obce Róbert Klubica mu odpovedal, ţe vo výške 

dvoch mesiacov. Zamestnankyne neohlásili pri tvorbe rozpočtu, ţe plánujú v nadchádzajúcom 

roku poţiadať o starobný dôchodok. Zmenou rozpočtu sa zvyšujú celkové príjmy na sumu 

343 093,- EUR, celkové výdavky na sumu 342 191,- EUR  finančné operácie ostanú bez 

zmeny. 

Uznesenie č. 28/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Schvaľuje 

 Rozpočtové opatrenie č. 6/2019 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 5 (Jana Klubicová, Michal Krčula, Ing. František Németh, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 8 

Rôzne 

Michal Krčula – zaujímal sa o osadenie meračov rýchlosti v miestnej časti Krmeš. Starosta 

obce Róbert Klubica mu odpovedal, ţe skúsime ich financovať cez výzvu, ktorá by mala byť 

vyhlásená začiatkom budúceho roka. Boli by osadené v Krmeši a na ceste dole mlynom vo 

Vlachoch. 

Ing. František Németh – zaujímal sa, či bolo zregulované kúrenie v objekte kultúrneho domu, 

nakoľko nákup plynu je naplnený na 91,62%. Zároveň skonštatoval, ţe zasypanie jamy na 

ceste vo Vlaškách pri pani Berkovej nebol dobrý nápad, lebo štrk sa rozsýpa po celej ceste. 

Spýtal sa na opáskovanie bývalého potoka pri kultúrnom dome vo Vlachoch, ktoré kazí okolie 

a či niekto kontroluje kosenie pozemkov v obci. Starosta obce Róbert Klubica mu odpovedal, 

ţe kúrenie v kultúrnom dome je regulované a ţe obec zakúpila plyn v letnom období, pretoţe 

bola na jeho nákup zľava. Jamu vo Vlaškách zaplníme zatiaľ liatym betónom, páskovanie 

potoka sa vymení a do budúcna upraví inak.  

Róbert Klubica: 

1. Dňa 13.8.2019 bola zahájená oprava schodov na ţelezničnú stanicu, 

2. Materská škola – v súčasnosti prebieha prerábanie elektrickej prípojky, zmena sadzby 

na akumulačné pece na sadzbu na tepelné čerpadlo, 

3. Od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva, na niekoľkonásobné naliehanie 

starostu obce, poslala firma IKF Poprad ţiadosť o platbu na Slovenskú energetickú 

a inovačnú agentúru, na ďalšie naliehanie bola vypracovaná záverečná monitorovacia 

správa, ktorá však nebola úplná. Bola podaná nanovo po doplnení chýbajúcich 
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dokladov. Starosta obce sa informoval o moţnosť zmeny projektového manaţéra 

u firmy Ultimaratio, ktorá robila projekt na verejné obstarávanie pri materskej škole, 

v prípadne nutnosti by dokončenie projektu prebrali oni. Následne, vzhľadom k tomu, 

ţe aj oni poznajú firmu IKF Poprad, sa starostovi obce telefonicky ozval jej konateľ 

Faix, 

4. Prebieha rekonštrukcia poţiarnej zbrojnice v Krmeši, kde taktieţ musí dôjsť 

k vybudovaniu novej elektrickej prípojky, nakoľko v nej bolo len jednofázové 

pripojenie a prechádza sa na trojfázové, 

5. MAS-ka, neustále sa menia podmienky zo strany Slovenskej pôdohospodárskej 

a platobnej agentúry, z ktorých bolo vyradené budovanie prístavieb kultúrnych 

domov, rovnako v nich nemôţu byť len vymenené okná, musia to byť kultúrne domy 

ţivé, kde sa konajú aktivity a ktoré slúţia občanom. Hľadajú sa spôsoby, kde 

investovať, pretoţe ide skutočne a veľmi obmedzené moţnosti, 

6. Dňa 2.7.2019 sa konalo pracovné stretnutie zástupcov správy ciest Ţilinského kraja, 

Dopravného inšpektorátu OR PZ SR a Odboru cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií ohľadom zrušenia alebo presunutia ostrovčeka od miestnej časti Krmeš 

ku vlakovej stanici. Dotknuté strany dospeli k záveru, ţe vybudovaný ostrovček 

zostane v takom stave, v akom je, aj napriek nesúhlasu obce, 

7. Informácia ohľadom neschválenia nenávratného finančného príspevku na výstavbu 

multifunkčného ihriska z dôvodu nedostatku financií a schválení nenávratného 

finančného príspevku na výstavbu kamerového systému v hodnote 98 750,04 Eura, 

okrem toho bola schválená ţiadosť na renováciu verejného osvetlenia vo výške 9.000,- 

Eur, so spoluúčasťou obce 1.000,- Eur. V rámci tohto príspevku bude osadené 

osvetlenie na novej ulici za pani Feketíkovou, na moste do Vlašiek a čiastočne sa 

vymení osvetlenie za LED osvetlenie v m.č. Vlachy, kde dochádza k najväčšej 

poruchovosti, 

8. Zber elektroodpadu sa bude konať v sobotu 19.10.2019, 

9. Po vypracovaní posudku na overenie kvality pitnej vody v studničke pod hôrkou je 

výsledok, ţe je to voda úţitková, vhodná na konzumovanie po prevarení, nakoľko 

málo presiahla nulové hodnoty v jednej poloţke. 

 

Starosta obce prítomným poďakoval za účasť a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva 

o 18.30 hod.  Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový záznam. 

 

Zapísala:  Mgr. Dagmar Bruncková 

Overovatelia:  

       

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

 

Renáta Bolibruchová   ....................................... 

 

        

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

 

Vlachy dňa 19.8.2019 


