
OBEC Vlachy 

Obecný úrad vo Vlachoch 

032 13 Vlachy 126 

_____________________________________________ 

Zápisnica  

Zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy 

 v roku 2019 

 konaného dňa 19.9.2019  

Prítomní: 

Róbert Klubica – starosta obce 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva: 

 

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

Krčula, Ing. František Németh, 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 siedmi poslanci. Za zapisovateľku určil Ing. Dagmar Chvojkovú, za overovateľov 

zápisnice Janu Klubicová a Bc. Miroslava Hrica. 

 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

1. Schválenie realizácie investičnej akcie a podanie ţiadosti o nenávratný finančný 

príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014- 2020, v rámci výzvy MAS OZ 

Stredný Liptov č. MAS_070/7.4/1.2 – 7.4. Podpora na investície do vytvárania , 

zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných sluţieb pre vidiecke 

obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. 

 

2. Schválenie zriadenia zdruţenia obcí s názvom Združenie obcí – Cyklodoprava 

Liptovská Mara a  Zmluvy o zriadení zdruţenia obcí vrátane Stanov zdruţenia obcí. 

 

Bc. Miroslav Hric – spýtal sa, či v navrhovanom programe nebude bod rôzne, či nemáme čo 

prerokovať, pripojil sa k nemu Ing. František Németh. Následne na to dal starosta obce Róbert 

Klubica o navrhovanom programe hlasovať: 

 

 



Hlasovanie poslancov za navrhovaný program: 

ZA: 1 (Renata Bolibruchová)           

PROTI: 6 (Bc. Miroslav Hric, Ing. Dagmar Chvojková, Jana Klubicová, Michal 

Krčula, Ing. František Németh, Marek Veverica) 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva po doplnení: 

 

1. Schválenie realizácie investičnej akcie a podanie ţiadosti o nenávratný finančný 

príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014- 2020, v rámci výzvy MAS OZ 

Stredný Liptov č. MAS_070/7.4/1.2 – 7.4. Podpora na investície do vytvárania , 

zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných sluţieb pre vidiecke 

obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. 

 

2. Schválenie zriadenia zdruţenia obcí s názvom Združenie obcí – Cyklodoprava 

Liptovská Mara a  Zmluvy o zriadení zdruţenia obcí vrátane Stanov zdruţenia obcí. 

 

3. Rôzne 

 

Hlasovanie poslancov za navrhovaný program: 

ZA: 7 (Renata Bolibruchová)  

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 1  

Schválenie realizácie investičnej akcie a podanie žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014- 2020, v rámci výzvy MAS OZ Stredný 

Liptov č. MAS_070/7.4/1.2 – 7.4. Podpora na investície do vytvárania , zlepšovania alebo 

rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného 

času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. 

Pôvodným návrhom bola prístavba kultúrneho domu – časť kuchynka, ale nakoľko sa opäť 

zmenili podmienky a PPA Bratislava rozhodla, ţe prístavby do toho spadať nebudú. Jedinou 

moţnosťou je (nakoľko investície do kultúrnych domov sú moţné len do tých kultúrnych 

domov, ktoré sú funkčné a organizujú sa v nich akcie) je výmena okien, ktoré uţ netesnia 

a prístavba rampy pre imobilných návštevníkov.  

Bc. Miroslav Hric – spýtal sa, ako by bola vedená rampa a či sa budú meniť okná na celej 

budove, starosta obce Róbert Klubica mu odpovedal, ţe bude vedená po ľavej stene pri 

schodisku a okná sa budú meniť len v časti kultúrny dom, nie na obecnom úrade. Bc. 

Miroslav Hric uvedený zámer podporil. 

Ing. František Németh – spýtal sa, či sa nezmenili podmienky platby, či spoluúčasť obce je 

nulová a ako bude prebiehať platba, či ju najprv musí uhradiť obec a následne nám ju PPA 

preplatí, na čo mu starosta obce odpovedal, ţe to bude jasné aţ pri podpise zmluvy a on sa 



bude snaţiť, aby zmluva bola postavená tak, ako bola podpísaná zmluva na kamerové 

systémy. Na otázku Ing. Františka Németha, či, ak zmluva bude navrhnutá inak, starosta s tým 

bude súhlasiť, starosta obce Róbert Klubica odpovedal, ţe áno, nakoľko ide o čiastku 22.000,- 

Eur a projekty z MAS sa, pri dodrţaní podmienok, preplácajú bez problémov.  

Ing. Dagmar Chvojková – vysvetlila prítomným poslancov spôsob prefinancovávania 

projektov z PPA a spýtala sa, či ak projekt na uvedené práce bude drahší, či to doplatí obec 

a či budú drevené eurookná vymenené za drevené, na čo jej starosta obce Róbert Klubica 

odpovedal, ţe áno a okná budú plastové, lebo jedna z podmienok bola výmena starších 

technológií za novšie. 

 

Uznesenie č. 29/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

Schvaľuje 

Realizáciu investičnej akcie a podanie ţiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu 

rozvoja vidieka SR 2014- 2020, v rámci výzvy MAS OZ Stredný Liptov č. MAS_070/7.4/1.2 

– 7.4. Podpora na investície do vytvárania , zlepšovania alebo rozširovania miestnych 

základných sluţieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej 

infraštrúktury, pre projekt „ Modernizácia kultúrneho domu v obci Vlachy“. Celkové 

oprávnené náklady cca 22 000,- €, spolufinancovanie ţiadateľa nula %. 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7 (Renata Bolibruchová, Bc. Miroslav Hric, Ing. Dagmar Chvojková, Jana Klubicová, 

Michal Krčula, Ing. František Németh, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 2 

Schválenie zriadenia združenia obcí s názvom Združenie obcí – Cyklodoprava Liptovská 

Mara a  Zmluvy o zriadení združenia obcí vrátane Stanov združenia obcí. 

Predmetom činnosti „Zdruţenia obcí – Cyklodoprava Liptovská Mara“ je podpora miestnej 

dopravy a rozvoj mobility a miestneho cestovného ruchu vo forme vybudovania 

cyklochodníka a cyklotrasy, spájajúcej priamo mestá a obce, ktoré sú členmi tohto zdruţenia. 

Vznikne po schválení v obecných zastupiteľstvách a súhlase nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov zastupiteľstiev. Členstvo v ňom je dobrovoľné a zdruţenie je otvorené aj pre ďalšie 

obce a mestá. Práva a povinnosti upravujú jeho stanovy v nasledovnom znení: 



STANOVY 

Združenie obcí – Cyklodoprava Liptovská Mara  

Zdruţenie obcí - mesto Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Trnovec, obec Liptovská Sielnica, 

obec Bobrovník, obec Vlachy a obec Prosiek (ďalej len „členovia zdruţenia“) prijíma 

v zmysle ustanovenia § 20c ods. 2 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) tieto stanovy zdruţenia. 

Článok 1 

Názov a sídlo 

(1) Názov zdruţenia obcí: Zdruţenie obcí – Cyklodoprava Liptovská Mara. 

 

(2) Sídlo zdruţenia obcí: mesto Liptovský Mikuláš, Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši, 

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš. 

(v ďalšom texte len „zdruţenie“) 

Článok 2 

Predmet činnosti 

Zdruţenie: 

a) zabezpečuje rozvoj cyklistickej infraštruktúry na území Liptova s podporou mobility 

a cestovného ruchu, 

b) podporuje činnosť svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja 

cyklodopravy a cykloturistiky na území svojej pôsobnosti, 

c) presadzuje spoločné záujmy svojich členov, 

d) spolupracuje s orgánmi obcí pri rozvoji územia v rámci svojej pôsobnosti vrátane 

spracúvania a realizácie programov jeho podpory a rozvoja, 

e) organizuje podujatia pre obyvateľov a návštevníkov, 

f) poskytuje svojim členom poradensko-konzultačné sluţby, 

g) spracúva a predkladá projekty rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky a zabezpečuje 

ich realizáciu, 

h) zastupuje a presadzuje záujmy jej členov vo vzťahu k tretím stranám, v záujme 

získavania nenávratných finančných zdrojov a dotácií pre oblasť cyklodopravy 

i) presadzuje trvalo udrţateľný rozvoj jej členov. 

 

Článok 3 

Orgány združenia 

(1) Orgánmi zdruţenia sú: 

a) valné zhromaţdenie, 

b) predseda zdruţenia, 

c) kontrolná komisia zdruţenia. 



 

(2) Valné zhromaţdenie môţe rozhodnúť o zriadení pracovných komisií v súlade s týmito 

stanovami. 

 

Článok 4 

Valné zhromaždenie 

(1) Valné zhromaţdenie je najvyšší orgán, ktorý tvoria všetci členovia zdruţenia. Kaţdý člen 

zdruţenia má jeden hlas. Člen zdruţenia si určí jedného zástupcu do valného 

zhromaţdenia. Za člena zdruţenia rozhoduje jeho zástupca, prípadne ním poverená, resp. 

splnomocnená osoba. 

 

(2) Predseda zdruţenia zvoláva valné zhromaţdenie najmenej dvakrát do roka, spravidla 

v termíne do 31.5. a 30.11. príslušného roka. Ak o zvolanie písomne poţiada najmenej 

jedna tretina členov zdruţenia, predseda zvolá valné zhromaţdenie do 30 dní odo dňa 

doručenia ţiadosti. 

 

(3) Valné zhromaţdenie je spôsobilé uznášať sa vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 

všetkých členov zdruţenia. Valnému zhromaţdeniu predsedá predseda zdruţenia. V 

prípade jeho neprítomnosti si prítomní medzi sebou zvolia predsedajúceho. 

 

(4) Členovia zdruţenia sa môţu zísť aj na tzv. neformálnom stretnutí, na ktorom sa môţe 

zúčastniť aj viac zástupcov za kaţdého člena zdruţenia. V prípade potreby hlasovania, 

členovia zdruţenia rozhodnú, ţe ide o zasadnutie valného zhromaţdenia. 

 

(5) Na prijatie uznesenia valného zhromaţdenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 

prítomných zástupcov členov zdruţenia. Uznesenie o zásadných otázkach podľa odseku 6 

tohto článku je prijaté, ak za návrh hlasovalo viac ako 60 % všetkých členov zdruţenia. 

 

(6) Aţ do zvolenia orgánov zdruţenia zdruţeniu predsedá štatutárny zástupca obce, ktorého 

určili zakladajúci členovia zdruţenia. Predsedajúci otvára, vedie rokovanie, konštatuje 

uznášaniaschopnosť a ukončuje schôdzu valného zhromaţdenia. 

 

(7) Valné zhromaţdenie rozhoduje o všetkých zásadných otázkach zdruţenia, medzi ktoré patrí 

najmä: 

a) schvaľovanie stanov a ich zmien, 

b) schvaľovanie základných programových dokumentov dotýkajúcich sa činnosti 

zdruţenia, 

c) schvaľovanie plánu činnosti zdruţenia, 



d) schvaľovanie zásad hospodárenia zdruţenia, 

e) voľba a odvolávanie predsedu zdruţenia a členov kontrolnej komisie zdruţenia, 

f) schvaľovanie pracovných komisií, 

g) schvaľovanie rozpočtu, ročnej účtovnej závierky a správy o činnosti zdruţenia, 

h) rozhodovanie o zrušení zdruţenia jeho dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením 

s iným zdruţením obcí, 

i) rozhodovanie o výške členského príspevku a lehoty jeho splatnosti, 

j) rozhodovanie o prevzatí alebo odmietnutí finančných pohľadávok a záväzkov 

zdruţenia vrátane pôţičiek a úverov, 

k) vymenovanie likvidátora v prípade zrušenia zdruţenia obcí jeho dobrovoľným 

rozpustením a určenie jeho odmeny. 

 

(8) Pozvánka na valné zhromaţdenie musí obsahovať určenie miesta, času konania a návrh 

programu. Musí byť doručená kaţdému členovi zdruţenia najmenej 7 kalendárnych dní 

pred konaním valného zhromaţdenia. Na základe predchádzajúceho písomného súhlasu 

člena je moţné doručovať pozvánku aj elektronickou poštou; v takom prípade je 

povinnosťou člena zabezpečiť funkčnosť a dosaţiteľnosť elektronickej komunikácie a bez 

odkladu oznámiť zmeny emailovej adresy. 

 

(9) Návrhy na rokovanie, prípravu podkladov zabezpečuje predseda zdruţenia, prípadne 

podľa dohody iní členovia zdruţenia. Plnenie uznesení dohodnú členovia zdruţenia pri 

schválení uznesenia. 

 

(10) Na zasadnutie valného zhromaţdenia, resp. tzv. neformálneho stretnutia, moţno prizvať 

aj zástupcov z iných oblastí činnosti s cieľom poradenstva v dôleţitých otázkach 

týkajúcich sa predmetu činnosti zdruţenia. 

 

 

Článok 5 

Predseda združenia 

(1) Predseda zdruţenia je štatutárnym orgánom zdruţenia. Predseda zdruţenia je volený zo 

zástupcov členov zdruţenia. 

 

(2) Predseda zdruţenia plní najmä tieto úlohy: 

a) zvoláva a vedie zasadnutie valného zhromaţdenia a podpisuje jeho zápisnice a 

uznesenia, 

b) predkladá valnému zhromaţdeniu správy o činnosti zdruţenia, 

c) plní úlohy súvisiace s organizačným a materiálnym zabezpečením rokovaní valného 

zhromaţdenia v rozhodovaní o zásadných otázkach zdruţenia, a tieţ také, ktorými ho 

poverí valné zhromaţdenie. 



 

(3) Funkčné obdobie predsedu zdruţenia je štvorročné s tým, ţe vo funkcii predsedu bude 

kaţdé funkčné obdobie zástupca iného člena zdruţenia. 

 

(4) Predseda je oprávnený konať v mene zdruţenia vo všetkých veciach a zastupovať jeho 

záujmy, pričom je viazaný uzneseniami valného zhromaţdenia. 

 

Článok 6 

Kontrolná komisia združenia 

(1) Kontrolná komisia zdruţenia je kontrolným orgánom zdruţenia. Schádza sa najmenej 

minimálne raz ročne a tvorí ju jeden zástupca kaţdého člena zdruţenia. Kontrolná komisia 

si zo svojich členov volí predsedu. 

 

(2) Do pôsobnosti kontrolnej komisie zdruţenia patrí najmä: 

a) kontrolovať hospodárenie s finančnými prostriedkami a iným majetkom zdruţenia, 

b) kontrolovať dodrţiavanie stanov a uznesení orgánov zdruţenia, 

c) kaţdoročne vypracovať správu o hospodárení zdruţenia a túto spolu s návrhmi 

opatrení predkladať valnému zhromaţdeniu, 

d) predkladať stanovisko k návrhu rozpočtu a k návrhu ročnej účtovnej závierky 

zdruţenia, 

e) predkladať valnému zhromaţdeniu správu o výsledkoch svojej činnosti, 

f) plniť ďalšie úlohy uloţené alebo zverené kontrolnej komisii zdruţenia valným 

zhromaţdením. 

 

(3) Pri plnení svojich úloh sú členovia kontrolnej komisie oprávnení nahliadať do všetkých 

dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti zdruţenia. 

 

(4) Funkcia člena kontrolnej komisie zdruţenia je nezlučiteľná s funkciou predsedu zdruţenia 

alebo s funkciou člena valného zhromaţdenia. 

 

Článok 7 

Členstvo v združení 

(1) Členom zdruţenia sa môţe stať obec a mesto, ktoré súhlasí so stanovami a poslaním 

zdruţenia a pristúpením k zmluve o zriadení zdruţenia, po súhlase nadpolovičnej väčšiny 

všetkých poslancov obecného zastupiteľstva nového člena a po schválení valným 

zhromaţdením. 

 



(2) Členstvo obce, resp. mesta v zdruţení zaniká: 

a) písomnou výpoveďou, ktorá sa doručuje predsedovi zdruţenia; výpoveď nadobúda 

platnosť po uplynutí troch mesiacov odo dňa jej doručenia, 

b) vylúčením člena na základe uznesenia valného zhromaţdenia, ak obec, resp. mesto 

neplní povinnosti člena zdruţenia, 

c) zánikom obce ako člena zdruţenia. 

 

(3) Člen zdruţenia má právo najmä: 

a) zúčastňovať sa na činnosti zdruţenia, 

b) predkladať návrhy smerujúce k napĺňaniu cieľov zdruţenia, 

c) voliť a byť volený prostredníctvom svojich zástupcov do orgánov zdruţenia, 

d) byť informovaný o aktivitách zdruţenia. 

 

(4) Člen zdruţenia je povinný najmä 

a) dodrţiavať stanovy, iné predpisy a uznesenia zdruţenia, 

b) aktívne sa podieľať na činnosti zdruţenia, 

c) v určených termínoch platiť členský príspevok, 

d) spolupodieľať sa na realizácii a spolufinancovaní spoločných projektov zdruţenia, 

e) vysporiadať svoje záväzky pri zániku členstva v zdruţení. 

 

Článok 8 

Zásady hospodárenia 

(1) Hospodárenie zdruţenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

prípadne zásadami a pravidlami schválenými valným zhromaţdením, ak boli schválené. 

 

(2) Základom hospodárenia zdruţenia je rozpočet zdruţenia, ktorý sa zostavuje na obdobie 

jedného kalendárneho roka, ktorý je zároveň aj rokom účtovným. 

 

(3) Rozpočet zdruţenia obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou zdruţenia a spôsob 

ich získania. Príjmy zdruţenia sú najmä: 

a) príjmy z vlastnej činnosti, 

b) príjmy zo zápisného a členských príspevkov, 

c) dotácie, granty, dary a nenávratné finančné príspevky, 

d) iné príjmy. 

 

(4) Zdruţenie vedie účtovníctvo podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, 

zásad a pravidiel. Ročnú účtovnú závierku zdruţenia overuje audítor. 

 



(5) Pri zániku zdruţenia sa likvidačný zostatok rozdelí podľa postupu schváleného valným 

zhromaţdením tým členom zdruţenia, ktorých členstvo trvá ku dňu zániku zdruţenia. 

 

Článok 9 

Zrušenie združenia 

(1) Zdruţenie obcí sa zrušuje: 

a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným zdruţením obcí, 

b) právoplatným rozhodnutím registrového úradu o jeho rozpustení. 

 

(2) Zdruţenie obcí sa zrušuje s likvidáciou okrem zrušenia zdruţenia obcí zlúčením s iným 

zdruţením obcí. Na likvidáciu zdruţenia obcí sa primerane vzťahuje osobitný predpis, 

ktorým je Obchodný zákonník (§ 70-§75a). 

 

Článok 10 

Záverečné ustanovenia 

(1) Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o zaloţení 

zdruţenia obcí a tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o zdruţení obcí. 

 

(2) Zmeny a doplnky týchto stanov je moţné prijať písomne po schválení uznesením valného 

zhromaţdenia 

 

Źilinský samosprávny kraj chce vybudovať postupne cyklotrasy od Liptovského Hrádku 

aţ po Ţilinu, na základe výzvy z EÚ, ktorá vyšla minulý týţdeň, našou obcou by táto mala 

prechádzať okolo Havránku, po hrádzi, okolo bytoviek, smerom na Potok. Samotné obce 

by nemali šancu dostať potrebné financie na ich vytvorenie, preto sa zakladá toto 

zdruţenie. 

 

Ing. František Németh – mal pripomienky voči stanovám zdruţenia, zaujímalo ho, čo sa 

očakáva od obce Vlachy, aký finančný podiel, aká bude výška členského. Starosta obce 

Róbert Klubica mu odpovedal, ţe na úvodnej porade k zaloţeniu tohto zdruţenia toto 

nebolo prerokovávané. Na to Ing. František Németh podotkol, ţe ak chce Ţilinský 

samosprávny kraj robiť cyklotrasy, mal by si ich robiť bez zapájania sa dotknutých obcí 

týmto spôsobom. Ale zase, ak by cyklotrasa mala viesť poza Havránok, po hlavnej ceste, 

bez moţnosti trasovať ju okolo Havránku, kostolíka, priehradného múru, to by uţ nebola 

cyklotrasa.  

 

Bc. Miroslav Hric – navrhol, ţe zriadenie zdruţenia môţu poslanci schváliť a samotný 

podiel obce uţ bude predmetom rozpočtu na cyklotrasu. Ale mali tam byť stanovené 

parametre, podľa ktorých budú jednotlivé obce do zdruţenia prispievať. Zaujímalo ho, či 



to bude podľa veľkosti obce, počtu obyvateľov alebo dĺţky cyklotrasy v danom katastri. 

Uvedenému nápadu na zriadenie cyklotrasy vyslovil podporu, aj keď motoristom 

skomplikuje dopravu cez Kozie vŕšky, lebo cesta je veľmi úzka. Spýtal sa Ing. Františka 

Németha, či zvodidlá na zákrute za Vlaškami montovalo Povodie Váhu, š.p., on mu 

odpovedal, ţe áno, s cieľom zabránenia pohybu po uvedenej ceste kamiónom, aj 

traktorom s vlečkou.  

 

Ing. Dagmar Chvojková – zaujímala sa, od koho vzišiel nápad zaloţiť toto zdruţenie, 

starosta obce jej odpovedal, ţe z Mesta Liptovský Mikuláš. Starosta obce Róbert Klubica 

ešte k tejto veci informoval, ţe k výstavbe nových chodníkov cez našu obec nedôjde, 

vyuţije sa stávajúca cestná sieť a toto bude musieť byť schválené aj v ďalšom dodatku 

územného plánu obce. Bude rozširovaná len hlavná cesta poza Liptovsku Maru, 

z Liptovského Mikuláša. 

 

Uznesenie č. 30/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

Schvaľuje 

1. zriadenie zdruţenia obcí s názvom Združenie obcí – CyklodopravaLiptovská Mara, 

ktorého členovia sú: 

a) Mesto Liptovský Mikuláš, sídlo: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 

00315524, štatutárny orgán: Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta  

b) Obec Liptovský Trnovec, sídlo: Liptovský Trnovec 160, 031 01 Liptovský Mikuláš, 

IČO: 00315541, štatutárny orgán: Ing. Karol Maťko, starosta obce 

c) Obec Liptovská Sielnica, sídlo: Liptovská Sielnica 75, 032 23Liptovská Sielnica, 

IČO: 00315419, štatutárny orgán: Igor Guráň, starosta obce 

d) Obec Bobrovník, sídlo: Bobrovník 37, 032 23 Liptovská Sielnica, IČO: 00315125, 

štatutárny orgán: Mgr. JanaBaţíková, starostka obce 

e) Obec Vlachy, sídlo: Vlachy 126, 032 13Vlachy, IČO: 00315877, štatutárny orgán: 

Róbert Klubica, starosta obce 

f) Obec Prosiek, sídlo: Prosiek 57, 032 23 Liptovská Sielnica, IČO: 00315729, 

štatutárny orgán: Mgr. Peter Hamráček, starosta obce 

2.  Zmluvu o zriadení zdruţenia obcí vrátane Stanov zdruţenia obcí 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

Michal Krčula, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 1 (Ing. František Németh) 

 

 

 



 

 

K bodu č. 3 

Rôzne 

Bc. Miroslav Hric – zaujímal sa, ako finančne dopadol Deň obce, starosta obce Róbert 

Klubica mu odpovedal, ţe 1.209 Eur sa vybralo na tombole, 197,71 Eur na guľáši, 71 Eur na 

maľovaní na tvár. Z toho bolo vyplatené: FS Sliačania, dievčatá, čo maľovali tváre, Mária 

Šlachtová za úpravu skalky pre obecným úradom, jedlo a pitie (2x jedlo, 3 nápoje na osobu) 

pre organizátorov, alkohol na ceny ku súťaţiam, mäso na guláš a disdţokej. Celkom sa 

vybralo 1478,22 Eur, po vyplatení uvedených poloţiek zostalo 357,22 Eur. Firme, ktorá deň 

obce technicky zabezpečovala, bolo vyplatených 1.500 Eur. Hudobnej skupine Team Revival 

Martin bolo vyplatených 1.200 Eur.  Bc. Mirosav Hric ďalej navrhol, aby večerné vystúpenie 

bolo na budúci rok posunuté o hodinu neskôr, budú môcť v kľude prebehnúť súťaţe pre 

dospelých, ktoré sú obľúbené. 

Ing. František Németh – program by bolo potrebné spestriť, vystúpenie FS Sliačania bolo 

slabé, čo potvrdili aj ostatní poslanci. Páčilo sa mu z minulosti vystúpenie psovodov a pripojil 

sa k poslankyni Jane Klubicovej, ţe by sa okrem cyklistických pretekov mohlo pre deti urobiť 

ešte niečo, na čo zareagoval Bc. Miroslav Hric tým, ţe ani o tie preteky uţ nie je u detí taký 

záujem, aký býval. Boli by vhodné aj nafukovacie atrakcie, v obci uţ pre deti neboli veľa 

rokov, všetko však závisí od finančného rozpočtu na podujatie, ako zdôraznil starosta obce. 

Bc. Miroslav Hric – zaujímal sa o situáciu ohľadom ukončenia projektu materskej školy. 

Starosta obce Róbert Klubica mu odpovedal, ţe situácia sa nezmenila, neustále je v kontakte 

s IKF Poprad. Opätovne boli písomne poţiadaní o dodanie záverečnej monitorovacej správy. 

Nakoniec, po niekoľkých telefonických rozhovoroch a upozornení IKF Poprad, ţe budeme 

ţiadať náhradu škody, bola táto správa obci doručená dnes. Starosta obce bude telefonicky 

hovoriť s Ľubicou Peťkovou zo Slovenskej informačnej a energetickej agentúry v Banskej 

Bystrici, lebo sa mu nezdá poţiadavka, ţe prílohy k tejto správe majú byť doručené na SIEA 

na DVD obcou, pretoţe podľa neho to má byť v papierovej forme. 

Róbert Klubica – zmluva na kamerové systémy sa dnes vrátila podpísaná, v najbliţšom čase 

by sa projekt mal začať realizovať. Platba bude prebiehať zálohovo, najväčšou poloţkou sú 

v projekte optické káble.  

Ing. František Németh – zaujímal sa, kto bude robiť na kamerové systémy servis, starosta 

obce mu odpovedal, ţe v záručnej dobe firma, čo bude projekt realizovať a potom sa to bude 

musieť zmluvne riešiť. Zároveň podal informáciu o zasadnutí komisie pre ochranu verejného 

poriadku a ţivotného prostredia, predmetom zasadnutia ktorej boli susedské vzťahy občanov 

Rudolfa Krčulu a Otta Hlavatého. 

 



 

 

 

 

Starosta obce prítomným poďakoval za účasť a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva 

o 18.53 hod.  Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový záznam. 

 

Zapísala:  Ing.  Dagmar Chvojková 

 

Overovatelia:  

       

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

 

Bc. Miroslav Hric  ......................................... 

 

        

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

 

 

 

Vlachy dňa 23.9.2019 

 


