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OBEC Vlachy 

Obecný úrad vo Vlachoch 

032 13 Vlachy 126 

_____________________________________________ 

Zápisnica  

Zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy 

 v roku 2019 

 konaného dňa 11.12.2019  

Prítomní: 

Róbert Klubica – starosta obce 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva: 

 

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

František Németh, Marek Veverica, Michal Krčula  

 

 

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 Mgr. Dagmar Brunckovú, za overovateľov 

zápisnice Michala Krčulu a Renatu Bolibruchovú. 

 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

1. Kontrola plnenia uznesení 

2. Čerpanie rozpočtu k 30.11.2019 

3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej 

sluţby a o spôsobe určenia a platenia úhrad za opatrovateľskú sluţbu v pôsobnosti 

Obce Vlachy 

4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

5. Schválenie rozpočtu na rok 2020, s vyhliadkou na roky 2021-2022 

6. Rozpočtové opatrenia č. 12-14 /2019 

7. Zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného 

poriadku 

8. Schválenie pevných termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020 

9. Schválenie inventarizačnej, vyraďovacej a likvidačnej komisie 

10. Rôzne 
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Hlasovanie poslancov za navrhovaný program: 

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

Ing. František Németh, Marek Veverica, Michal Krčula) 

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, okrem uznesenia č. 40/2019, ktoré sa týkalo odkúpenia pozemkov 

v m.č. Vlašky a č. 42/2019 a 43/2019, ktoré sa týkali odovzdania pozemkov z vlastníctva štátu 

do obce, tieto tri uznesenia sú v plnení. 

 

Uznesenie č. 46/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

Kontrolu plnenia uznesení 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

František Németh, Marek Veverica, Michal Krčula) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č.  2 

Čerpanie rozpočtu k 30.11.2019 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva obdrţali materiál k tomuto bodu rokovania písomne pred 

zasadnutím. 

Ing. František Németh – spýtal sa, podľa čoho je vypočítaný členský príspevok do MAS. 

Odpovedala mu účtovníčka obce Iveta Moravčíková. Príspevok je vypočítaný podľa počtu 

obyvateľov obce. 

 

Uznesenie č. 47/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

Čerpanie rozpočtu k 30.11.2019 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

František Németh, Marek Veverica, Michal Krčula) 
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PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č.  3 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlachy č. 3/2019 o podmienkach poskytovania 

opatrovateľskej služby a o spôsobe určenia a platenia úhrad za opatrovateľskú službu 

v pôsobnosti obce Vlachy 

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

stránke obce v zákonom stanovenom termíne. Do konania obecného zastupiteľstva obec 

neobdrţala k nemu ţiadne pripomienky, poslanci jeho návrh podrobne prebrali na pracovnej 

porade obecného zastupiteľstva, konanej dňa 20.11.2019. 

Uznesenie č. 48/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Sa uznáša 

Na Všeobecne záväznom nariadení č. 3/2019 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej 

sluţby a o spôsobe určenia a platenia úhrad za opatrovateľskú sluţbu v pôsobnosti Obce 

Vlachy 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

František Németh, Marek Veverica, Michal Krčula) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č.  4 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlachy č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

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

stránke obce v zákonom stanovenom termíne. Do konania obecného zastupiteľstva obec 

neobdrţala k nemu ţiadne pripomienky, poslanci jeho návrh podrobne prebrali na pracovnej 

porade obecného zastupiteľstva, konanej dňa 20.11.2019. 

Uznesenie č. 49/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Sa uznáša 

Na Všeobecne záväznom nariadení Obce Vlachy č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
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Hlasovanie poslancov: 

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

František Németh, Marek Veverica, Michal Krčula) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č.  5 

Schválenie rozpočtu na rok 2020, s vyhliadkou na roky 2021-2022 

 

a) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Vlachy na rok 2020 

a roky 2021-2022 

Hlavný kontrolór obce Ing. Pavel Slabej predloţil prítomným poslancom písomné stanovisko 

k navrhovanému rozpočtu, v ktorom skonštatoval, ţe: 

Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2020  je vypracované na základe 

posúdenia predloţeného návrhu podľa  nasledovných hľadísk : 

1. Hľadisko zákonnosti predloţeného návrhu rozpočtu (súlad so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a s internými predpismi). 

2. Hľadisko metodickej správnosti a odbornosti pri zostavovaní návrhu rozpočtu. 

3. Dodrţanie informačnej povinnosti zo strany obce 

4. Predloţenie rozpočtu na schválenie obecnému zastupiteľstvu. 

 

Súčasťou predloţeného rozpočtu je aj výhľadový rozpočet na roky 2021-2022.  

 

Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách  územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a boli v ňom 

zakomponované platné zmluvy o nájme nehnuteľného a hnuteľného majetku obce. 

V predloţenom návrhu rozpočtu obce sú zohľadnené aj príslušné ustanovenia: 

- Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

- Zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov  územnej 

samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

- Zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny 

odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, na základe ktorého 

v súlade s § 2 ods. 3 predmetného zákona bolo vydané Všeobecne záväzné nariadenie 

obce Vlachy  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

- Nariadenia vlády SR  č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej 

samosprávy v platnom znení 

- Ústavného zákona č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti 

- Zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v znení neskorších predpisov 
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Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu 

 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej 

správy na roky 2020 aţ 2022 číslo MF/010302/2018-411, ktorá je vydaná v súlade s § 14 

zákona č. 523/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa 

rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 uverejnenom vo 

Finančnom spravodajcovi č. 14/2004, ktorým sa ustanovujú druhová, organizačná 

a ekonomická rozpočtová klasifikácia v znení neskorších predpisov, ktorá je záväzná pri 

zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy a vyhláškou Štatistického úradu SR č. 257/2014, 

ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy. 

 

Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce 

 

Predloţený návrh rozpočtu obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce aj na webovej stránke 

obce v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením obecným 

zastupiteľstvom obce v súlade s  § 9 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov. 

Východiskom pre tvorbu návrhu rozpočtu bol vývoj hospodárenia obce v minulých rokoch 

a predpokladané rozpočtové určenie výnosu dane z príjmov územnej samospráve na rok 2020. 

Obec zostavila návrh rozpočtu na základe zhodnotenia reálneho naplnenia príjmovej časti 

rozpočtu obce a s predpokladom, ţe výdavkovou časťou rozpočtu obce  budú zabezpečené 

všetky základné funkcie samosprávy. 

 

Predloţený návrh rozpočtu obce je spracovaný v súlade so Zákonom č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov v členení podľa § 9 ods. 1 uvedeného zákona. 

Viacročný výhľadový rozpočet má len orientačný charakter a je zostavený v rovnakom 

členení v akom sa zostavuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok. 

Obec v súlade s § 4 zákona č. 426/2013 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

neuplatňuje programový rozpočet. 

Predloţený návrh rozpočtu obce zohľadňuje doteraz známe skutočnosti ako aj predpokladané 

príjmy a výdavky, zároveň nadväzuje na štátny rozpočet SR v ktorom sa určuje objem podielu 

obce na výnose dane z príjmov fyzických osôb. 

 

Rozpočet obce Vlachy pre rok 2020 je členený  na : 

a) beţný rozpočet (beţné príjmy / beţné výdavky) 

b) kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy / kapitálové výdavky) 

c) finančné operácie  
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Rekapitulácia rozpočtu obce – rok 2020: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Predloţený návrh rozpočtu obce na rok  2020 s výhľadom na roky 2021-2022 je spracovaný 

v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj všeobecne záväznými 

nariadeniami obce Vlachy. Návrh rozpočtu  je spracovaný v poţadovanej štruktúre, 

v dostatočnom rozsahu a je predpoklad, ţe nastaveným rozpočtom budú zabezpečené všetky 

základné funkcie obce pri výkone samosprávy ako aj  originálnych kompetencií (MŠ). 

Návrh rozpočtu je v súlade s ustanoveniami § 10 ods.7 zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, je zostavený ako vyrovnaný. 

V rámci rozhodovania  o základných otázkach ţivota obce má obecné zastupiteľstvo na 

základe §11 ods.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  

predpisov právomoc schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny – na základe uvedeného 

odporučil obecnému zastupiteľstvu  návrh rozpočtu obce Vlachy na rok 2020 schváliť bez 

výhrad a návrh výhľadového rozpočtu na roky 2021-2022 zobrať na vedomie. 

 

Uznesenie č. 50/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Vlachy na rok 2020 a roky 

2021-2022 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

František Németh, Marek Veverica, Michal Krčula) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

b) Rozpočet obce Vlachy na roky 2020 – 2022 

Návrh rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuli a webovej stránke obce v zákonom 

stanovenom termíne. Do konania obecného zastupiteľstva obec neobdrţala k nemu ţiadne 

pripomienky, poslanci jeho návrh podrobne prebrali na pracovnej porade obecného 

zastupiteľstva, konanej dňa 20.11.2019. 

  Príjmy Výdavky 

  ( € ) ( € ) 

Beţný rozpočet 276590,00 272053,00 

Kapitálový rozpočet + granty 282632,00 140751,00 

Finančné operácie 42000,00 188418,00 

SPOLU : 601222,00 601222,00 
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Ing. František Németh – spýtal sa, prečo bola oproti pracovnej porade zvýšená suma na DHZ 

Krmeš – Vlachy, na čo mu starosta obce odpovedal, ţe dňa 20. 11.2019 na pracovnej porade 

neboli ešte zapracované poţiadavky DHZ na rok 2020 a návrh bol tvorený z predchádzajúcich 

rokov. Ing. František Németh zároveň vyjadril názor, ţe obec by mala viac šetriť. 

 

Uznesenie č.  51/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

 

a) Schvaľuje 

Rozpočet obce Vlachy na rok 2020 bez rozpočtovej štruktúry 

b) Berie na vedomie 

Rozpočet na roky 2021 - 2022 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

Marek Veverica, Michal Krčula) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 1 (Ing. František Németh) 

 

 

K bodu č.  6 

Rozpočtové opatrenia č. 12-14 /2019 

K jednotlivým rozpočtovým opatreniam poskytol hlavný kontrolór obce Ing. Pavel Slabej 

nasledujúce stanovisko: 

Rozpočtové opatrenia obce Vlachy č. 12, 13 a 14 v 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. 12 a 13 /2019. 

Rozpočtovými opatreniami č.12 a 13 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. 14 /2019. 

Rozpočtové opatrenie č.14 je nad rámec kompetencií starostu obce a rieši 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 opatrenie č. 14/2019.  
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Uznesenie č. 52/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtovým opatreniam obce Vlachy č. 12-14/2019. 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

František Németh, Marek Veverica, Michal Krčula) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

a) Rozpočtové opatrenie č. 12/2019 

 

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 

111 03 200 717 002 001 Rekonštrukcia budovy DHZ zo ŠR -120,- 

41 01 120 637 026 001 Odmeny poslanci a komisie -200,- 

41 03 200 633 006 001 Všeobecný materiál OHZ Krmeš -183,- 

41 03 200 637 001 001 Školenia, kurzy OHZ Krmeš  -100,- 

41 08 300 637 004 001 Vlachanské noviny -572,- 

   SPOLU 1 175,- 

 

 

Navýšenie výdavkov: 

 

Zdroj Funkčná 

klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena v EUR 

41 01 110 631 001 001 Cestovné náhrady -starosta +200,- 

41 01 110 633 009 001 Knihy a odborné publikácie +137,- 

41 01 110 637 005 001 Špeciálne sluţby +400,- 

41 03 200 637 004 002 Všeobecné sluţby OHZ 

Krmeš 

+283,- 

111 03 200 637 037 001 Vratka DPO  +120,- 

41 08 300 635 004 001 Údrţba a prevádzka MR +35,- 

   SPOLU +1 175,- 
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Jednotlivé poloţky vysvetlili prítomným poslancom starosta obce Róbert Klubica 

a účtovníčka obce Iveta Moravčíková. 

Bc. Miroslav Hric – spýtal sa na poloţku Vratka DPO – kde mu účtovníčka obce vysvetlila, 

ţe je to vratka za zle objednaný tovar z dotácie Ministerstva vnútra SR pre DHZ Krmeš 

Vlachy.  

Zmenou rozpočtu celkové príjmy aj celkové výdavky ostávajú bez zmeny. 

 

 

Uznesenie č. 53/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenie č. 12/2019 

 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

František Németh, Marek Veverica, Michal Krčula) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

b) Rozpočtové opatrenie č. 13/2019 

 

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 01 110 614 000 002 Odmeny hlavný kontrolór -200,- 

41 01 110 633 006 001 Všeobecný materiál -250,- 

41 01 110 632 001 001 Elektrika OcÚ -  75,- 

41 01 700 651 002 001 Verejný dlh- úroky z úveru  -160,- 

41 08 200 632 001 003 Energie KD Vlašky -565,- 

   SPOLU 1 250,- 
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Navýšenie výdavkov: 

 

Zdroj Funkčná 

klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena v EUR 

41 01 110 633 016 001 Reprezentačné starosta +1,- 

41 01 110 632 005 001 Telefón OcÚ +110,- 

41 01 110 633 004 001 Prevádzkové stroje, prístroje 139,- 

41 01 110 632 000 002 Plyn OcÚ +75,- 

41 01 120 637 012 002 Poplatky a odvody Prima 

banka 

+160,- 

41 05 400 614 000 001 Odmena VP +200,- 

41 06 400 632 001 002 Elektrika VO Krmeš +165,- 

41 06 400 635 004 001 Údrţba verejného osvetlenia +400,- 

   SPOLU +1 250,- 

 

Jednotlivé poloţky vysvetlili prítomným poslancom starosta obce Róbert Klubica 

a účtovníčka obce Iveta Moravčíková. 

 Ing. František Németh – sa spýtal na bod Odmena VP, nakoľko mu nebola jasná skratka ( 

VP = verejné priestranstvá). 

Zmenou rozpočtu celkové príjmy aj celkové výdavky ostávajú bez zmeny. 

 

Uznesenie č. 54/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenie č. 13/2019 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

František Németh, Marek Veverica, Michal Krčula) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

c) Rozpočtové opatrenie č. 14/2019 

 

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, 
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Navýšenie príjmov :         

Zdroj Ekon. klas. Názov Zmena v EUR 

41 111 003 001 Výnos dane z príjmov zo ŠR +4 503,- 

71 292 027 001 Príjmy od PO-  ECAV na dlaţbu pri KD Krmeš +150,- 

  SPOLU 4 653,- 

 

 

Navýšenie výdavkov: 

Zdroj Funkčná 

klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena v EUR 

41 01 110 611 000 001 Plat tarifný starosta                  + 1 186,- 

41 01 110 621-625 Povinné odvody do ZP a SP                     + 400,-     

41 01 110 642 006 005 BT Stredný Liptov                     +608,- 

41 03 200 717 002 001 Rekonštrukcia budovy DHZ                    + 532,- 

41 05 400 611 000 001 Plat tarifný VP                     + 931,- 

41 05 400 623-625 Povinné odvody do ZP a SP                    + 340,- 

41 01 800 642 002 001 Transfer Spoločný stavebný 

úrad 

 

                   + 506,- 

71 08 200 633 006 001 Dlaţba KD Krmeš z 

príspevku 

+150,- 

   SPOLU +4 653,- 

 

Jednotlivé poloţky vysvetlili prítomným poslancom starosta obce Róbert Klubica 

a účtovníčka obce Iveta Moravčíková. 

  

Zmenou rozpočtu sa zvyšujú celkové príjmy na sumu 355 036,- EUR, celkové výdavky na 

sumu 354 134,- EUR  finančné operácie ostanú bez zmeny. 

 

Uznesenie č. 55/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 14/2019 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

František Németh, Marek Veverica, Michal Krčula) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č.  7 

Zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného 

poriadku 
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Vzhľadom na skutočnosť, ţe od schválenia zmluvy o zriadení SOcÚ z roku 2004 sa zmenila 

viackrát legislatíva  a zmluva obsahuje neaktuálne údaje o štatutároch obcí, je potrebné 

zmluvu aktualizovať. Starosta obce Róbert Klubica predloţil obecnému zastupiteľstvu na 

schválenie nový návrh zmluvy, prítomní poslanci k nej nemali ţiadne pripomienky. 

 

Uznesenie č. 56/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Schvaľuje 

Zmluvu č. 868/2019/KP o zriadení Spoločného obecného úradu územného rozhodovania 

a stavebného poriadku 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

František Németh, Marek Veverica, Michal Krčula) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č.  8 

Schválenie pevných termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020 

Starosta obce Róbert Klubica navrhol prítomným poslancom obecného zastupiteľstva 

nasledovné pevné termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2020: 29.1., 25.3., 17.6., 

30.9.,9.12., vţdy o 17.30 hod. 

Bc. Miroslav Hric – vyslovil názor, ţe obecné zastupiteľstvo by malo mať 6 pevných 

termínov zasadnutí. 

Uznesenie č. 57/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Schvaľuje 

Pevné termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2020:  

29.1., 25.3., 17.6., 30.9.,9.12., vţdy o 17.30 hod. 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

František Németh, Marek Veverica, Michal Krčula) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 
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K bodu č.  9 

Schválenie inventarizačnej, vyraďovacej a likvidačnej komisie 

Uznesenie č. 58/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Schvaľuje 

a) Členov inventarizačnej komisie: Ing. Dagmar Chvojkovú, Mareka Vevericu, Michala 

Krčulu, 

b) Členov vyraďovacej komisie: Janu Klubicovú, Bc. Miroslava Hrica, Renatu 

Bolibruchovú, 

c) Členov likvidačnej komisie: Ing. Františka Németha, Janu Klubicovú, Michala Krčulu. 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

František Németh, Marek Veverica, Michal Krčula) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 10 

Rôzne 

 

1. Vyhodnenie cenových ponúk na zimnú údržbu 

 

Ku dňu 10.12.2019 do 15.00 hod.  bola obecnému úradu doručená jedna cenová ponuka 

s ponukou sluţieb na zimnú údrţbu na rok 2020, a to od firmy Gofex – Jaroslav Urban 

Vlachy. Po otvorení obálky starosta obce Róbert Klubica skonštatoval, ţe firma splnila 

podmienky a doloţila všetky poţadované doklady. Cenová ponuka je 30,- Eur s DPH na jednu 

hodinu prác. 

 

Uznesenie č. 59/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

 

Vyhodnotenie cenovej ponuky na zimnú údrţbu na rok 2020 od firmy Gofex – Jaroslav Urban 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

František Németh, Marek Veverica, Michal Krčula) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

2. Poskytnutie finančného daru pre občanov postihnutých tragickým výbuchom na 

Mukačevskej ulici v meste Prešov 
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Starosta obce Róbert Klubica, po predchádzajúcej konzultácii s účtovníčkou obce Ivetou 

Moravčíkovou navrhol prítomným poslancom poskytnúť príspevok z rozpočtu obce pre 

občanov z Prešova, ktorí boli postihnutí tragickým výbuchom v ich bytovke vo výške 200,- 

Eur.  

Uznesenie č. 60/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Schvaľuje 

 

Poskytnutie finančného daru pre občanov, postihnutých tragickým výbuchom na Mukačevskej 

ulici v meste Prešov vo výške 200€ na transparentný účet č.ú. SK90 7500 0000 0040 0859 

1229 variabilný symbol 6122019 vedený mestom Prešov. 

Hlasovanie poslancov: 

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

František Németh, Marek Veverica, Michal Krčula) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Ďalšie informácie podal starosta obce Róbert Klubica: 

 

 Dňa 7.12.2019 prebehla v obci preventívna protipoţiarna prehliadka , ktorej výsledky 

budú oznámené v najbliţších dňoch preventivárom obce Vlachy Petrom Krčulom. 

Starosta obce Róbert Klubica poďakoval všetkým členom hasičských zborov za 

vykonanú prácu, podľa prvotných informácií neboli v obci zistené závaţné nedostatky. 

 

 Firma Slovekom bola poţiadaná o upratanie vonkajších priestorov pred firmou, čo mu  

bolo prisľúbené počas zimných mesiacov. Skonštatoval, ţe uţ v dnešných dňoch 

pomaličky ubúda z odpadu po oknách. 

 

 Poţiadavka na očistenie múrov obecného úradu bola takisto zrealizovaná. 

 

 Takisto je dokončený priestor na vstup do bývalej pošty z vnútra obecného úradu, kde 

bude priestor vyuţívaný na skladovanie a ukladanie vecí pre divadlo, stolnotenisový 

klub, klub aerobiku a veci obecného úradu. 

 

 Čo sa týka pomeru odpadu komunálneho a separovaného pre firmy v našej obci, tak 

ich separovaný odpad sa do obce nezapočítava, nakoľko si firmy za odvoz 

separovaného odpadu platia sami a obce to majú zdarma. 

 

 Čo sa týka MŠ, tak od zmeny projektového manaţéra firmy IKF Service Poprad, sa 

veci rozhýbali. Doplnila sa, na základe poţiadavky Slovenskej inovačnej 
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a energetickej agentúry (ďalej SIEA), záverečná monitorovacia správa a boli dorobené 

a aj nanovo urobené listinné podklady, ktoré chýbali. Doplnok záverečnej 

monitorovacej správy uţ bol aj odoslaný a v najbliţšej dobe očakávame nahratie do 

systému aj doplnky ţiadosti o platbu a potom jej zaslanie zo strany obecného úradu. 

K merateľným ukazovateľom sa zatiaľ spravilo čestné prehlásenie audítora, ktoré by 

po konzultáciách firmy IKF  Service Poprad s projektovým manaţérom SIAE mohli 

byť postačujúce. 

 

 Dnes sme obdrţali telefonát od projektovej manaţérky z SIEA, ktorá nám  oznámila, 

ţe záverečná monitorovacia správa bola prijatá a následne sa v mesiaci január 2020 

dohodneme na administratívnej kontrole na mieste. Poţiadala starostu obce o zaslanie 

doplnenia ţiadosti o platbu aţ v mesiaci január 2020, nakoľko je na dovolenke.  

 

 Museli sme vrátiť príspevok od štátu na pracovné miesto pre zamestnanca obce, 

nakoľko kontrolou z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR prišli na Úrade 

práce sociálnych vecí a rodiny v Liptovskom Mikuláši na to , ţe bol v minulom roku 

v obci zamestnaný na štyri mesiace a podľa projektu tak nemalo byť 12 mesiacov pred 

uzatvorením zmluvy. Tento projekt bol ponúknutý úradom práce v mesiaci január 

2019 predchádzajúcou riaditeľkou, priamo na meno zamestnanca, podľa zoznamu 

úradu práce, ktorý spĺňal poţiadavky na základe ich vyhodnotenia. Ţiaľ, podľa 

zmluvy je do 10 rokov obec povinná príspevok vrátiť, ak boli porušené niektoré body 

zmluvy a hoci to berieme, ako pochybenie úradu práce, aj tak sa dané finančné 

prostriedky museli vrátiť. Bola to suma za 7 mesiacov vo výške 1.467,90 €. 

 

Marek Veverica – sa informoval ohľadom ţiadosti na prenájom kultprneho domu vo 

Vlaškách, kde mu starosta obce povedal, ţe danú informáciu poskytol občanom vo 

Vlachanských novinách a dňa 8.1.2020 bude iniciovať stretnutie občanov tejto miestnej časti 

pred kultúrnym domom za účasti záujemcu o jeho prenájom.  
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Starosta obce prítomným poďakoval za účasť a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva 

o 18. 43 hod.  Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový záznam.  

 

 

 

Zapísala:  Mgr.  Dagmar Bruncková 

 

Overovatelia:  

       

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

 

Renata Bolibruchová   ......................................... 

 

   

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

 

 

 

 

 

 

Vlachy dňa 11.12.2019 


