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OBEC Vlachy 

Obecný úrad vo Vlachoch 

032 13 Vlachy 126 

_____________________________________________ 

Zápisnica  

Z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy 

 v roku 2019 

 konaného dňa 23.10.2019  

Prítomní: 

Róbert Klubica – starosta obce 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva: 

 

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

Krčula, Ing. František Németh 

 

Neprítomný - 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 Ing. Dagmar Chvojkovú a Ing. Františka Németha. 

 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

1. Kontrola plnenia uznesení 

2. Čerpanie rozpočtu k 30.9.2019 

3. Rozpočtové opatrenie č. 7 

4. Rozpočtové opatrenie č. 8 

5. Rozpočtové opatrenie č. 9 

6. Rozpočtové opatrenie č. 10 

7. Rozpočtové opatrenie č. 11 

8. Vyhlásenie výzvy na zimnú údrţbu r. 2020 

9. Ţiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce v k.ú. Vlašky 

10. Schválenie prijatia bankovej záruky 49.375,- Eur z titulu vyplatenia zálohovej platby 

zo strany PPA v zmysle schváleného projektu Vybudovanie bezpečnostného 

kamerového systému v obci  
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11. Rôzne 

 

Hlasovanie poslancov za navrhovaný program: 

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 len uznesenie č. 12/2019 – vykonanie preventívnej 

protipoţiarnej kontroly v obci určenou komisiou z členov DHZ. 

 

Bc. Miroslav Hric – úloha v jarnom období nebola splnená z osobných dôvodov členov DHZ 

Krmeš-Vlachy, uskutočnená bude v nastávajúcom zimnom období, konkrétny dátum bude 

vyhlásený v miestnom rozhlase. 

 

Uznesenie č. 31/2019 

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 30.9.2019  

 

Poslanci obecného zastupiteľstva obdrţali materiál k tomuto bodu rokovania písomne pred 

zasadnutím. 

Ing. Dagmar Chvojková – zaujímala sa o projekt multifunkčného ihriska, členenie poloţiek 

v súvislosti s rekonštrukciou obecného rozhlasu, mzdy opatrovateľky, rozdelenie poloţiek 

v súvislosti s celkovou údrţbou cintorínov, rovnako aj rekonštrukcie verejného osvetlenia. Na 

jej otázky odpovedala účtovníčka obce Iveta Moravčíková. 

Ing. František Németh – zaujímal sa o prevod financií z rezervného fondu, spýtal sa z čoho 

ideme pokryť vývoz komunálneho odpadu, keď financie na jeho vývoz a uskladnenie sú uţ 

vyčerpané. Rovnako sa zaujímal o to, čo bráni obci vybudovať multifunkčné ihrisko. Na jeho 
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otázky odpovedal starosta obce Róbert Klubica s tým, ţe toto bude zodpovedané 

v nasledujúcom bode rokovania a v časti rôzne, kde podá podrobné informácie aj ohľadom 

komunálneho odpadu. 

Bc. Miroslav Hric – zaujímal sa o vysvetlenie poloţiek verejná zeleň a verejné priestranstvá, 

mzdových nákladov na zamestnanca Vlastimila Rybárskeho a či bola vyčerpaná dotácia pre 

DHZ Krmeš – Vlachy. Odpovedala mu účtovníčka obce Iveta Moravčíková. 

 

Uznesenie č. 32/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

Čerpanie rozpočtu k 30.9.2019 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

Michal Krčula, Ing. František Németh) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

 

K bodu č. 3 

Rozpočtové opatrenie č. 7 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovým opatreniam obce Vlachy č. 7-11 v roku 2019 

 

Rozpočtové opatrenia obce Vlachy č. 7, 8, 9, 10 a 11 z roku 2019 sú vypracované v súlade   

s príslušnými ustanoveniami 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. 

 

Rozpočtové opatrenia č. 7, 8 a 9 /2019. 

Rozpočtovými opatreniami č.7, 8 a 9 schválenými starostom obce ostávajú celkové príjmy aj 

výdavky bez zmeny, rozpočtové zmeny obsahujú presuny rozpočtových prostriedkov v rámci 

schváleného rozpočtu v kompetencii starostu obce. 

Rozpočtové opatrenia č. 10 a 11 /2019. 

Rozpočtové opatrenia č.10 a 11 sú nad rámec kompetencií starostu obce a riešia povolené 

prekročenie a viazanie príjmov, resp. výdavkov v rozpočtovom roku 2019 a presun 

rozpočtovaných prostriedkov v rámci  schváleného rozpočtu na rok 2019. 

Odporučil obecnému zastupiteľstvu obce Vlachy schváliť rozpočtové opatrenia č. 10 a 11.  
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Uznesenie č. 33/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovým opatreniam obce Vlachy č. 7-11 v roku 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 

 

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: 

 

Poníženie výdavkov :         

 

Zdroj Funkčná 

klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena v EUR 

41 08 200 632 001 001 Energie KD Vlachy    -230,- 

41 08 100 642 002 003 BT CVČ -125,- 

41 08 300 637 003 001 Web stránka -400,- 

41 10 200 611 000 001 Mzda opatrovateľka -220,- 

   SPOLU -975,- 

 

Navýšenie výdavkov: 

 

Zdroj Funkčná 

klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena v EUR 

41 01 110 642 006 005 BT Stredný Liptov +400,- 

41 05 100 637 012 001 Poplatky TKO- základný +220,- 

41 08 100 632 002 001 Vodné TJ +13,- 

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

41 08 100 642 001 002 BT -Zdruţenie 

Sokolčanov 

+125,- 

   SPOLU +975,- 

 

Zmenou rozpočtu celkové príjmy aj celkové výdavky ostávajú bez zmeny. K uvedenému 

rozpočtovému opatreniu nemali prítomní poslanci ţiadne pripomienky.  
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Uznesenie č. 34/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenie č. 7 

 

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. 4 

Rozpočtové opatrenie č. 8 

 

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: 

Poníženie výdavkov :         

 

Zdroj Funkčná 

klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena v EUR 

41 01 700 651 002 001 Úroky z úveru -300,- 

41 09 601 633 003 001 Všeobecný materiál ŠJ -361,- 

   SPOLU -661,- 

 

Navýšenie výdavkov: 

 

Zdroj Funkčná 

klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena v EUR 

41 09 111 635 002 001 Údrţba MŠ +661,- 

   SPOLU +661,- 

 

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

Iveta Moravčíková, ţe v tejto poloţke išlo o výmenu ističa v materskej škole a starosta Róbert 

Klubica doplnil, ţe aj o zmenu sadzby za elektrickú energiu a prerobenie elektrickej prípojky.  
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Uznesenie č. 35/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenie č. 8 

 

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 

Rozpočtové opatrenie č. 9 

 

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: 

 

Poníženie výdavkov :         

 

Zdroj Funkčná 

klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena v EUR 

41 10 200 611 000 001 Mzda opatrovateľka -940,- 

   SPOLU -940,- 

Navýšenie výdavkov: 

 

Zdroj Funkčná 

klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena v EUR 

41 05 100 634 004 003 Vývoz a uloţenie TKO 

OZO 

+940,- 

   SPOLU +940,- 

 

Zmenou rozpočtu celkové príjmy aj celkové výdavky ostávajú bez zmeny. K uvedenému 

rozpočtovému opatreniu nemali prítomní poslanci ţiadne pripomienky.  

 

 

Uznesenie č. 36/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenie č. 9 
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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. 6 

Rozpočtové opatrenie č. 10 

 

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 +2 590,- 

41 221 004 000 Správne poplatky – stavby  + 2 000,- 

  SPOLU 4 590,- 

 

 

Navýšenie výdavkov: 

 

Zdroj Funkčná 

klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena v EUR 

41 05 100 634 004 003 Vývoz a uloţenie TKO OZO + 4 200,- 

41 05 100 637 012 001 Poplatky TKO – základný poplatok 390,- 

   SPOLU 4 590,- 

 

Zmenou rozpočtu sa zvyšujú celkové príjmy na sumu 347 683,- EUR, celkové výdavky na 

sumu 346 781,- EUR  finančné operácie ostanú bez zmeny. 

 

Ing. František Németh, Bc. Miroslav Hric – zaujímali sa, prečo je potrebné navyšovať 

financie za vývoz komunálneho odpadu aţ takouto veľkou sumou, účtovníčka obce Iveta 

Moravčíková vysvetlila, ţe v roku 2019 došlo k navýšeniu poplatku na jeho odvoz a uloţenie, 

plus decembrová faktúra z roku 2018 sa tak, ako vţdy uhrádzala aţ v novom roku a v roku 

2018 z dôvodu situácie, ktorá na obecnom úrade nastala v letných mesiacoch, neboli 

nedopatrením uhradené ďalšie dve faktúry. Tým došlo k tomu, ţe celkove tri vývozy za rok 

2018 boli zaplatené v roku 2019, čo však logicky nebude mať dopad na stanovenie výšky 

poplatku za komunálny odpad pre rok 2020. 
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Uznesenie č. 37/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 10 

 

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 

Rozpočtové opatrenie č. 11 

 

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 zmenu rozpočtu 

- presun rozpočtovaných  prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa 

nemenia celkové príjmy a celkové výdavky nasledovne: 

 

Ing. František Németh – vyjadril nesúhlas k tomu, aby sa z poloţky multifunkčného ihriska 

z rezervného fondu presúvali financie na iné poloţky. 

Bc. Miroslav Hric – podporil ho v názore a povedal, aby sa táto suma viazala len na 

multifunkčné ihrisko. 

Róbert Klubica – vysvetlil, ţe v projekte na hasičskú zbrojnicu neboli zahrnuté mnohé, 

potrebné poloţky, ako napr. elektrická prípojka, montáţ debnenia a latovania štítových ríms, 

montáţ strešných podhľadov tatranským profilom, lapače snehu a pod., takţe je potrebné 

nájsť finančné prostriedky na ukončenie projektu. 

Iveta Moravčíková – navrhla, aby sa prostriedky nepresúvali z multifunkčného ihriska, ale 

aby sa tieto potrebné financie navýšili z výnosu dane z príjmov, s čím prítomní poslanci 

súhlasili. 

 

Navýšenie príjmov:      

 

Zdroj Ekon. klas. Názov Zmena v EUR 

41 111 003 001 Výnos dane z príjmov zo ŠR +2 700,- 

  SPOLU 2 700,- 
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Navýšenie výdavkov: 

 

Zdroj Funkčná 

klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena v EUR 

41 03 200 717 002 001 Rekonštrukcia budovy DHZ + 1 700,- 

41 06 200 717 002 001 Rekonštrukcia VO z RF  +1 000,- 

   SPOLU +2 700,- 

 
Zmenou rozpočtu sa zvyšujú celkové príjmy na sumu 350 383,- EUR, celkové výdavky na sumu 

349 481,- EUR  finančné operácie ostanú bez zmeny. 

 

 

Uznesenie č. 38/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 11 

 

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 

Vyhlásenie výzvy na zimnú údržbu na rok 2020 

Text výzvy, ktorá bude zverejnená na webovej stránke obce: 

V ý z v a  na dodanie sluţieb na zimnú údrţbu miestnych komunikácií v obci Vlachy pre rok 

2020 

Podmienky: 

1. Traktor s radlicou, 

2. Šírka odhrnutia miestnych komunikácií (podľa skutočnej šírky asfaltového telesa 

komunikácie), 

3. Práce sa budú vykonávať na pokyn starostu obce do 1 hodiny od jeho oznámenia (min. 

hrúbka 10 cm snehovej pokrývky), 

4. Práca sa bude vykonávať bez pieskového posypu, 

5. Cenovú ponuku uviesť za 1 hod. odhŕňania, vrátane DPH, 

6. Mimoriadne poveternostné situácie sa budú riešiť následne v Zmluve o dielo 

vybratého uchádzača, 

7. Kritériom pre určenie najvýhodnejšej ponuky je najniţšia cena a splnenie podmienok 

výzvy, 

8. Cenová ponuka bude platná pre obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020, 
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9. Cenovú ponuku je nutné doručiť na Obecný úrad vo Vlachoch do 10.12.2019 – 15.00 

hod. v zalepenej obálke s označením „zimná údrţba“. 

10. Vyhodnotenie ponúk bude prevedené na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 

11.12.2019, o výsledku budú záujemcovia informovaní písomne. 

11. K cenovej ponuke je potrebné doloţiť kópiu dokladu na oprávnenie k podnikaniu. 

 

Ing. František Németh - upozornil na chyby v písaní textu výzvy, spýtal sa kde bude 

uvedená výzva zverejnená. Starosta obce Róbert Klubica odpovedal, ţe na webovej 

stránke obce a na všetkých tabuliach v kaţdej miestnej časti. 

 

Uznesenie č. 39/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

Vyhlásenie výzvy na zimnú údrţbu na rok 2020 

 

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 

Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce v k.ú. Vlašky – dve žiadosti 

a) Ţiadosť o odkúpenie pozemku podala Erika Feriancová, jedná sa o pozemok parcely 

KN-E č. 181/2 o výmere 230 m
2
, druh pozemku orná pôda v k.ú. Vlašky. 

 

b) Ţiadosť o odkúpenie pozemku podala Adriana Grilusová, jedná sa o pozemok časti 

parcely KN – C č. 19/1, a to o výmere cca 80 m
2
, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria v k.ú. Vlašky 

 

a) Daná parcela hraničí s parcelou KN-C č. 107 vo vlastníctve jej otca Ivana Ferianca, 

časť parcely, ktorá je predmetom záujmu o kúpu je cca 50 rokov vyuţívaná ako 

ovocný sad s nízkou a vysokou zeleňou, za účelom pôdoochranárskej funkcie svahu, 

ktorý je historicky charakterizovaný ako zosuvný svah. Uvedená lokalita je evidovaná 

v ÚP obce Vlachy, ako územie so svahovou deformáciou. Parcela by po odpredaji 

naďalej plnila pôdoochranársku funkciu. 

 

Predaj by sauskutočnil z dôvodu dlhodobého uţívaní majetku,priamym predajom 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí. 

 

b) Daná parcela hraničí s parcelou KN-C č. 19/5, na ktorej stojí rodinný dom ţiadateľky. 

Dlhodobo je udrţiavaná ţiadateľkou a má záujem na nej pristaviť ďalšiu miestnosť 

k existujúcej stavbe. 
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Predaj by sa uskutočnil z dôvodu dlhodobého uţívaní majetku, priamym predajom 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí. 

Róbert Klubica - navrhol, aby suma za pozemok bola najskôr stanovená odhadcom, 

pričom výdavky, súvisiace s odhadom, geometrickým zameraním a zápisom do 

katastra nehnuteľností uhradí ţiadateľ o kúpu pozemku. Tento návrh podporili všetci 

poslanci obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 40/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

 

 

a) Berie na vedomie 

1. Ţiadosť Eriky Feriancovej o odkúpenie pozemku KN – E č. 181/2 o výmere 230 m
2
 

2. Ţiadosť Adriany Grilusovej o odkúpenie časti pozemku pozemku KN – C č. 19/1 

o výmere cca 80 m
2
 

b) Odporúča starostovi obce 

Dať vypracovať znalecký posudok obidvoch pozemkov a geometrické zameranie 

pozemku č. KN-C č. 19/1, uvedené ţiadosti predloţiť opätovne na rokovanie 

obecného zastupiteľstva po doručení znaleckých posudkov a geometrického 

zamerania. 

 

 

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. 10 

Schválenie prijatia bankovej záruky 49.375,- Eur z titulu vyplatenia zálohovej platby zo 

strany PPA v zmysle schváleného projektu „Vybudovanie bezpečnostného kamerového 

systému v obci“ 

Jednou z podmienok schválenia bankovej záruky pre Prima banku, a.s.  je nutné jej schválenie 

obecným zastupiteľstvom. Ide o projekt vybudovania kamerového systému. Po preplatení 

prvej zálohovej platby z PPA budú uvedené financie opäť uvoľnené pre potreby obce. 
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Uznesenie č. 41/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v platnom znení 

 

Schvaľuje 

Prijatie bankovej záruky vo výške 49.375,- Eur z titulu vyplatenia zálohovej platby zo strany 

Pôdohospodárskej platobnej agentúry v zmysle schváleného projektu Vybudovanie 

bezpečnostného kamerového systému v obci Vlachy na základe Zmluvy o poskytnutí NFP č. 

074ZA220134 

 

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. 11 

Rôzne 

Starosta obce Klubica Róbert informoval poslancov, ţe v predchádzajúcom volebnom období 

bol vypracovaný projekt vybudovania novej vetvy vodovodného potrubia v miestnej časti 

Vlachy. Tento nebol zrealizovaný z dôvodu vlastníctva pozemkov Pozemkovým fondom 

Slovenskej republiky. Po rokovaní s riaditeľom Pozemkového úradu v Liptovskom Mikuláši 

bolo odporučené poţiadať Slovenský pozemkový fond o bezplatný prevod predmetných 

pozemkov z dôvodu toho, ţe sa na nich nachádza obecná komunikácia a obecná zeleň. Sú to 

parcely v katastrálnom území Vlachy a to: KN - E 52/531, KN - E 52/31, KN - E 13/1 , KN - 

E 15/3, KN - E 15/4, KN - E 15/5, KN - E 18/1, ktoré sú vedené ako ostatná plocha 

a nachádza sa na nich obecná komunikácia, zakreslená aj v územnom pláne obce. Ku tomu je 

potrebné schválenie ţiadosti obecným zastupiteľstvom. Ten istý prípad sú pozemky pri 

obecnom úrade a to je parcely KN - C 35/1, kde sa nachádza trávnatá plocha s verejnou 

zeleňou a parcela KN - C 487, ktorá je takisto plochou s verejnou zeleňou.  

Poslanci obecného zastupiteľstva nemali k návrhu starostu obce ţiadne pripomienky.  

 

Uznesenie č. 42/2019 

Obecné zastupiteľstvo  

a) Schvaľuje 

 

Ţiadosť Obce Vlachy, zaevidovanú pod číslom 103/2019 o odovzdanie pozemkov pod 

obecnou komunikáciou v obci Vlachy, k. ú. Vlachy, parciel KN - E číslo 52/31, KN - E číslo 

52/531,KN - E číslo 13/1, KN - E číslo 15/3 ,  KN - E číslo 15/4 , KN - E číslo 15/5, KN - E 

číslo 18/1, z vlastníctva štátu do vlastníctva obce Vlachy v zmysle § 2d zákona číslo 138/1991 

Zb. v znení neskorších predpisov, 
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b) Poveruje 

Starostu obce Róbert Klubicu zabezpečiť potrebnú administratívu a súčinnosť vo vybavovaní 

procesu ohľadom odovzdania pozemkov vo vlastníctve štátu pod obecnou komunikáciou do 

vlastníctva obce. 

Hlasovanie poslancov: 

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

Michal Krčula, Ing. František Németh) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie č. 43/2019 

Obecné zastupiteľstvo  

a) Schvaľuje 

 

Ţiadosť obce Vlachy zaevidovanú pod číslom 104/2019 o odovzdanie pozemkov pod 

verejnou zeleňou obce Vlachy, parcela  KN - C číslo 35/1 a parcela KN - C číslo 487  

z vlastníctva štátu do vlastníctva obce Vlachy v zmysle § 2d zákona číslo 138/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov, 

 

b) Poveruje 

 

Starostu obce Róbert Klubicu zabezpečiť potrebnú administratívu a súčinnosť vo vybavovaní 

procesu ohľadom odovzdania pozemkov vo vlastníctve štátu pod verejnou zeleňou do 

vlastníctva obce. 

Hlasovanie poslancov: 

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

Michal Krčula, Ing. František Németh) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

1. Oznámenie o ukončení exekúcie 

 

Obec Vlachy obdrţala z exekútorského úradu oznámenie o ukončení exekúcie voči Ivane 

Halčinovej. Uvedená exekúcia sa týkala nezaplatenia pohľadávky obci za nájomné za byt, 

ktorý mala od obce v nájme. Pohľadávka je nevymoţiteľná. Na tomto základe starosta obce, 

keďţe neexistuje riešenie na jej vymoţenie, navrhol jej vyradenie z účtovníctva obce. 
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Uznesenie č. 44/2019 

Obecné zastupiteľstvo  

 

a) Berie na vedomie 

 

Oznam o ukončení exekúcie voči Ivane Halčinovej,  

 

b) Schvaľuje 

 

Vyradenie pohľadávky v sume 4.068,30 Eur z účtovníctva obce 

ZA: 5 (Ing. Dagmar Chvojková, Bc. Miroslav Hric, Jana Klubicová, Michal Krčula, Ing. 

František Németh) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 1 (Renata Bolibruchová) 

 

2. Materská škola 

 

Nachádza sa momentálne v takom stave, ţe po urgenciách na Slovenskej inovačnej 

a energetickej agentúre ( ďalej „SIEA“), aj cez firmu Ultima Ratio - aby sa k podanej 

záverečnej monitorovacej správe a k ţiadosti o záverečnú platbu vyjadrili, prišli minulý 

týţdeň v štvrtok 16.10.2019 maily so ţiadosťou o ďalšie doplnenie obidvoch vecí.  Hneď 

v ten deň starosta obce mailom kontaktoval Miroslava Mirossaya z firmy IKF Poprad 

o urýchlené doplnenie týchto vecí, nakoľko doplnenie monitorovacej správy malo byť do 7 

pracovných dní a ţiadosť o platbu do piatich dní. Zároveň  mu poslal čestné vyhlásenie, ktoré  

mala doplniť obec. Po odoslaní mailom mu telefonoval s tým, ţe to treba riešiť a aby sa 

uvedené termíny stihli.  Jeho odpoveď bola.... určite to stihneme. Do včerajšieho večera nič 

neprišlo, na následný opätovný mail firma IKF Poprad vôbec nereagovala. 

 

Bc. Miroslav Hric–tak, ako ostatní poslanci vyjadril nepochopenie nad konaním firmy IKF 

Poprad a spýtal sa, aký by bol najhorší scenár celého tohto projektu. Starosta obce mu 

odpovedal, ţe ak by bola obci zamietnutá ţiadosť o platbu zo strany SIEA, obec by bola 

nútená si vziať úver a aj z tohto dôvodu obec nezačala doposiaľ konať vo veci výstavby 

multifunkčného ihriska. Kým sa celý projekt materskej školy neukončí, nakumulované 

prostriedky nemôţeme pouţiť na iné projekty.  

 

3. Odpadové hospodárstvo 

 

V súčasnosti obec dopláca na zber komunálneho odpadu a keďţe podľa zákona o odpadoch č. 

79/2015 hradí obec komunálny zmesový odpad výlučne z miestneho poplatku,bol 

účtovníčkou obce vypracovaný prehľad za roky 2018  a 2019 s tým, ţe októbrová, 

novembrová a decembrová faktúra bola braná odhadom. Za minulý rok vyšla strata, ktorú 

musela doplatiť obec zo svojich zdrojov, a to 5,3 Eura na osobu a tento rok to vychádza uţ    
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7,3 € na osobu. Naposledy sa suma za odpady dvíhala v roku 2017 a nie je pochopiteľné, 

prečo sa odvtedy poplatok za komunálny odpad nenavyšoval, nakoľko sa zakaţdým výška 

poplatkov v zmluve o vývoze odpadu zvyšovala. Náklady na vývoz šli neustále hore a to aj 

zmenou zákona o odpadoch. Podľa miery separovania, ktorú sme mali za minulý rok len 23% 

sme mali tento rok navýšenie 10 € na jednu tonu odpadu a ak ani za tento rok nepresiahneme 

mieru separovania cez 30%, tak to uţ bude na budúci rok suma 20€ na tonu. Aj na zdruţení 

Ekológ bolo starostami okolitých obcí  konštatované, ţe náklady neúprosne rastú a preto bolo 

nimi odporúčané minimálne navýšenie vývozu komunálneho odpadu na sumu 20€ na jedného 

občana v kaţdej obci. Tieto prehľady za obidva roky starosta prítomným poslancom rozdal 

a na najbliţšom zasadnutí obecného zastupiteľstva by navrhoval zmeniť výšku poplatku za 

komunálny odpad. Jeho suma by bola splatná od určitej výšky v dvoch splátkach. Starosta 

obce navrhol, aby sa dňa 20.11.2019 konala pracovná porada, kde by došlo k určeniu sumy za 

komunálny odpad pre rok 2020. Zároveň navrhol zvýšenie sadzby dane za ubytovanie zo 

súčasných 0,40€ na 0,50€. Predmetom rokovania porady bude aj návrh rozpočtu obce na rok 

2020, ktorého prvý náhľad poslanci obdrţali v písomnej podobe. 

 

4. Ostatné informácie 

 

- Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Krmeši je ukončená, 

- Začala sa renovácia verejného osvetlenia vo Vlachoch cez projekt Ministerstva 

financií SR vo výške 10. 000,- €, so spoluúčasťou obce 1. 000,- €. Boli osadené 

a sfunkčnené 4 nové stĺpy aj s osvetlením na novej ulici vo Vlachoch. Následne budú 

osadené ešte dve svetlá na moste do Vlašiek na jestvujúce rozhlasové stĺpy. Potom 

dôjde ešte k výmene zhruba 20 ks ledsvietidiel za jestvujúce osvetlenie v smere od 

mosta, smerom na miestnu časť Krmeš. 

- Začala sa výstavba kamerového systému v obci, ktorá by mala byť technologicky 

dokončená 8.12.2019. V obci bude rozmiestnených 14 kamier.  V miestnej časti 

Krmeš 6, v miestnej časti Vlachy 5 a v miestnej časti Vlašky 3. 

- Uzávierka príspevkov do Vlachanských novín – 15.11.2019 

- Informácia o posedení pre seniorov – 15.11.2019 o 15.15 hod. 

- Bude vypracovaný geodetický plán so zameraním na bývalé koryto potoka vo 

Vlachoch, ktorý prechádzal ulicou, smerom k materskej škole, z dôvodu zmeny druhu 

pozemku z vodnej plochy na trávnatú plochu, nakoľko občania majú záujem 

o odkúpenie jednotlivých častí, pretoţe tvoria ich záhrady. 

 

 

 

Ing. František Németh – poţiadal starostu obce Róberta Klubicu, aby upozornil vedenie 

firmy Slovekon na poriadok pred budovou a uloţenie okien, určených na likvidáciu na iné 

miesto. Zároveň navrhol, aby na budovu obecného úradu a kultúrneho domu boli zakúpené 

zábrany na hniezdenie vtákov, ktoré objekt budovy veľmi znečisťujú.  
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Starosta obce prítomným poďakoval za účasť a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva 

o 19.18 hod.  Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový záznam. 

 

 

 

 

Zapísala:  Ing.  Dagmar Bruncková 

 

Overovatelia:  

       

Ing. Dagmar Chvojková ........................................ 

 

Ing. František Németh ......................................... 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlachy dňa 23.10.2019 

 

 


