
OBEC Vlachy 

Obecný úrad vo Vlachoch 

032 13 Vlachy 126 

_____________________________________________ 

Zápisnica  

Zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy 

 v roku 2019 

 konaného dňa 20.11.2019  

Prítomní: 

Róbert Klubica – starosta obce 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva: 

 

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

František Németh, Marek Veverica 

 

Neprítomný, ospravedlnený: 

Michal Krčula  

 

Otvorenie: 

Starosta obce Róbert Klubica  privítal všetkých prítomných na zasadnutí obecného 

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

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

zápisnice Bc. Miroslava Hrica a Janu Klubicovú. 

 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

1. Vyjadrenie sa k neplneniu zmluvy o dielo, č. zmluvy zhotoviteľa ZoD IKF Vlachy 

018 2018 zo strany IKF Service, s.r.o. (na zasadnutie obecného zastupiteľstva je 

pozvaný konateľ firmy IKF Service, s.r.o.) 

 

Hlasovanie poslancov za navrhovaný program: 

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

Ing. František Németh, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

 



 

 

K bodu č. 1  

 

Vyjadrenie sa k neplneniu zmluvy o dielo, č. zmluvy zhotoviteľa ZoD IKF Vlachy 018 

2018 zo strany IKF Service, s.r.o. (na zasadnutie obecného zastupiteľstva je pozvaný 

konateľ firmy IKF Service, s.r.o.) 

 

Dňa 5.11.2019 bol konateľovi firmy IKF Service, s.r.o. Poprad zaslaný doporučený list, kde 

bol pozvaný na zasadnutie obecného zastupiteľstva, aby sa vyjadril k nečinnosti svojej firmy 

vo veci podania záverečnej monitorovacej správy k projektu zateplenia materskej školy. Po 

obdržaní listu starostovi obce Róbertovi Klubicovi svoju účasť prisľúbil. Na zasadnutie sa 

však nedostavil. Starosta obce Róbert Klubica podal k tomuto bodu rokovania nasledovné 

informácie: 

- Takmer ihneď po obdržaní nášho pozvania na zasadnutie obecného zastupiteľstva 

došlo k zmene pracovníka, ktorý zodpovedá vo firme IKF Service, s.r.o. za našu obec. 

Po Miroslavovi Mirossayovi nás prebrala Monika Hufová, 

- Asi 10 dní Monika Hufová intenzívne s obcou spolupracuje, pravidelne od nej chodia 

maily, čo je potrebné doložiť k záverečnej monitorovacej správe a čo nebolo doložené 

úplne, hoci to, čo požadoval od obce Miroslav Mirossay doložené bolo. Obec 

postupne dopĺňa chýbajúce podklady a zasiela jej ich. Firma IKF Service, s.r.o. začala 

konečne spolupracovať aj so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (ďalej 

SIAE), Ing. Faix sľúbil aj to, že sa spojí s firmou Merate Kežmarok, ktorá práce na 

rekonštrukcii materskej školy robila a vyžiada si od nich chýbajúce podklady, 

- Problémom však naďalej zostávajú energetické ukazovatele, podľa slov dodávateľa, 

ktorý vypracovával energetický certifikát je tento v poriadku, spĺňa všetky potrebné 

ukazovatele, SIAE však tvrdí, že tam problém je, ale nekonkretizovala, aký. Monika 

Hufová poverila dodávateľa, ktorý vypracoval energetický certifikát, aby sa priamo 

spojil s Ľubicou Peťkovou zo SIAE a spolu s ňou si uvedený problém vykonzultoval, 

- Starosta obce Róbert Klubica skonštatoval, doteraz sa so SIEA spájal iba on, firma 

IKF Service, s.r.o. v tomto nevykazovala žiadne aktivity, 

 

Ing. František Németh a Bc. Miroslav Hric – vyslovili nespokojnosť s tým, že SIEA nie je 

schopná presne identifikovať problémy, ktoré sa energetického certifikátu týkajú, pretože ak 

projekt niekto odsúhlasil a v tej dobe spĺňal všetky štandardy, je nepochopiteľné, prečo je 

situácia dnes taká, aká je, na druhej strane vyslovili spokojnosť, že sa veci pohli dopredu. Ing. 

František Németh navrhol, aby starosta obce a Monika Hufová osobne vycestovali za Ľubicou 

Peťkovou do SIEA. 

Ing. Dagmar Chvojková – potvrdila, že obec odovzdala všetko, čo požadoval Miroslav 

Mirossay z IKF Service, s.r.o., preto je nepochopiteľné, čo všetko vlastne chýba. 

Róbert Klubica – situácia  v SIEA je momentálne taká, že Ľubica Peťková ukončuje iné 

projekty a nám sa v plnom rozsahu nemôže venovať, s čím vyslovil nespokojnosť, lebo aj 



naša obec je rovnako dôležitá, ako jej ostatní klienti. Posledným možným riešením je to, že 

obec pôjde do úveru, lebo Záručná a rozvojová banka už zmluvu nepredĺži, avšak rovnaký 

prekleňovací úver, za rovnakých podmienok môže obci poskytnúť Prima banka, kde už 

starosta o tejto možnosti rokoval. Prima banka poskytuje tento úver po celú dobu trvania 

projektu s úrokovou sadzbou cca 0,2%, úrok je však pohyblivý, takže nie je možné povedať, 

aký bude v čase prípadného podpísania zmluvy.  

Poslanci obecného zastupiteľstva už k tejto téme ďalšie otázky nemali. 

 

Uznesenie č. 45/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

Informáciu starostu obce k neplneniu zmluvy o dielo, č. zmluvy zhotoviteľa ZoD IKF Vlachy 

018 2018 zo strany IKF Service, s.r.o. 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

Ing. František Németh, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

Starosta obce prítomným poďakoval za účasť a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva 

o 17.57 hod.  Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový záznam.  

 

Po ukončení zasadnutia obecného zastupiteľstva pokračovali poslanci v dvojhodinovej 

pracovnej porade, kde preberali návrh rozpočtu obce na budúci rok a všeobecne záväzné 

nariadenia. 

 

Zapísala:  Mgr.  Dagmar Bruncková 

 

Overovatelia:  

       

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

 

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

 

   

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

 

 

 

Vlachy dňa 20.11.2019 


