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OBEC Vlachy 

Obecný úrad vo Vlachoch 

032 13 Vlachy 126 

_____________________________________________ 

Zápisnica  

Z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy 

 v roku 2020 

 konaného dňa 29.4.2020  

 

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 3. obecného 

zastupiteľstva v roku 2020 a  skonštatoval, ţe obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, 

nakoľko sú  prítomní 7 poslanci. Za zapisovateľku určil Mgr. Dagmar Brunckovú, za 

overovateľov zápisnice poslankyne Renatu Bolibruchovú a Janu Klubicovú. 

 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

1. Kontrola plnenia uznesení 

2. Čerpanie rozpočtu k 31.3.2020 

3. Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 

4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlachy č. 1/2020 O dodrţiavaní verejného 

poriadku, čistoty a ochrany prírody a zelene na území obce Vlachy 

5. Komunitný plán sociálnych sluţieb obce Vlachy 2020-2025 

6. Rôzne 

 

 

Hlasovanie poslancov za navrhovaný program: 

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

Marek Veverica, Michal Krčula, Ing. František Németh) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 
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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. 16/2020 

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 31.3.2020 

Poslanci obecného zastupiteľstva dostali uvedený materiál písomne, pred rokovaním 

obecného zastupiteľstva. Na otázky Bc. Miroslava Hrica, ohľadom vyčerpaných výdavkov za 

softvér, verejného osvetlenia a úhrady poplatku za spoločný stavebný úrad odpovedala 

účtovníčka obce Iveta Moravčíková. Starosta obce Róbert Klubica doplnil, ţe viac sa za 

softvér, v porovnaní s minulým rokom,  zaplatilo aj preto, lebo novelou zákona 

o pohrebníctve musí obec zverejňovať aj fotky vykopaných hrobov na cintorínoch a táto 

zmena bola zapracovaná do softvéru virtuálneho cintorína. 

Uznesenie č. 17/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

Čerpanie rozpočtu k 31.3.2020 

 

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. 3 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 

 

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 Róbert 

Klubica zobral na vedomie  aktualizáciu rozpočtu rozpočtovým opatrením, z dôvodu účelovo 

určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR na voľby do NR SR a z ÚP na stravovanie – deti 

v MŠ. 

 

Navýšenie príjmov :         

Zdroj Ekon. klas. Názov Zmena 

v EUR 

111 312 001 014 BT zo ŠR na voľby do NR SR 913,- 

111 312 001 010 BT z ÚP na obedy –deti v MŠ 1 500,- 

131J 312 001 001 BT z ÚP na stravovacie návyky deti MŠ 339,- 

  SPOLU 2 752,- 

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 22,- 

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

111 01 600 632 003 001 Poštovné-voľby 42,- 

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

111 01 600 633 006 000 Všeobecný materiál -voľby 78,- 

111 01 600 633 016 000  Reprezentačné -voľby 17,- 

111 01 600 634 004 000 Prepravné - voľby  20,- 

111 01 600 635 006 001 Údrţba priestorov - voľby 50,- 

111 01 600 637 014 000 Stravovanie -voľby 93,- 

111 01 600 637 026 000 Odmeny -voľby 428,- 

111 01 600 637 027 001 Odmeny za doručenie oznám.voľby 29,- 
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111 01 600 637 037 001 Vratky-voľby 19,- 

111 09 600 633 011 001 Potraviny- ŠJ 1 500,- 

131J 09 601 637 037 000 Vratka -príspevok na stravu r. 2019 339,- 

   SPOLU 2 752,- 

 

Zmenou rozpočtu sa zvyšujú celkové príjmy na sumu 603 975,- EUR, celkové výdavky na 

sumu 603 975,- EUR,  finančné operácie ostanú bez zmeny. 

Ing. František Németh – spýtal sa, či obec nevie dopredu pred voľbami, koľko finančných 

prostriedkov na voľby dostane. Odpovedala mu účtovníčka obce Iveta Moravčíková – nie 

obec to nevie, lebo napr. počet členov komisie sa môţe zmeniť aj ráno, v deň konania volieb. 

Uznesenie č. 18/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 

 

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. 1/2020 O dodržiavaní verejného poriadku, 

čistoty a ochrany prírody a zelene na území obce Vlachy 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli obce a obecnej 

web stránke od 5.3.2020 do 25.3.2020. Obecný úrad k nemu, do konania obecného 

zastupiteľstva, neobdrţal ţiadne pripomienky a ide o aktualizáciu a doplnenie VZN č. 1/2011 

a jeho Dodatku č. 1, ktoré bolo spracované právnikmi pre všetky obce v okolí Liptovskej 

Mary v roku 2011. Doplnená bola časť povinnosti kosenia pozemkov v intraviláne obce ich 

majiteľmi a týka sa udrţiavania všetkých typov pozemkov v zastavanom území obce, nielen 

poľnohospodárskej pôdy. 

Ing. František Németh – navrhol doplniť v § 2, bod 2, písm. a) pred poslednú vetu text: 

„vysýpať pokosenú trávu do vodných tokov, popol z pecí a akýmkoľvek spôsobom 

zmenšovať prietočný profil koryta vodných tokov a vysádzania stromov a krovín 

v ochranných pásmach vodných tokov.“ 

Bc. Miroslav Hric – spýtal sa, ako obec pokročila s likvidáciou čiernych stavieb v blízkosti 

vodného diela Liptovská Mara. Odpovedal mu starosta obce Róbert Klubica, ţe povinnosť 
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likvidácie trvá do konca mesiaca jún 2020. Ing. František Németh doplnil, ţe ŠVP, a.s. s nimi 

problém nemá, pokiaľ sú postavené mimo ochranného pásma vodného diela. 

Uznesenie č. 19/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Schvaľuje 

Pozmeňovací návrh poslanca Ing. Františka Németha, ktorý znie: 

§ 2, bod 2, písm. a) pred poslednú vetu doplniť text: „vysýpať pokosenú trávu do vodných 

tokov, popol z pecí a akýmkoľvek spôsobom zmenšovať prietočný profil koryta vodných 

tokov a vysádzania stromov a krovín v ochranných pásmach vodných tokov.“ 

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 

 

Uznesenie č. 20/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Sa uznáša 

Na Všeobecne záväznom nariadení obce Vlachy č. 1/2020 O dodrţiavaní verejného poriadku, 

čistoty a ochrany prírody a zelene na území 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. 5 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Vlachy 2020-2025 

Návrh Komunitného plánu sociálnych sluţieb obce Vlachy pre roky 2020 - 2025 bol 

vyvesený na úradnej tabuli obce a obecnej web stránke od 9.3.2020 do 25.3.2020. Obecný 

úrad k nemu neobdrţal ţiadne pripomienky. Komunitný plán bol vypracovaný externou 

dodávateľskou firmou, v spolupráci s obecným úradom. Podľa zákona č. 448/2008 Z.z. 

o sociálnych sluţbách  o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom 

podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, je kaţdá obec povinná mať 

vypracovaný Komunitný plán sociálnych sluţieb od 30.6.2018 a tento musí byť v súlade 

s nadradeným dokumentom – s Národnými prioritami rozvoja sociálnych sluţieb, ktoré 
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vypracováva ministerstvo. Po schválení obecným zastupiteľstvom ho obec predkladá na VÚC 

do Ţiliny. 

Jana Klubicová – upozornila, ţe v bode 3, v časti „Vznik obce“ je potrebné doplniť aj 

históriu vzniku miestnej časti Vlašky, a to nasledovne: 

„Vlašky - vznikli niekedy na prelome 13. a 14. storočia nepochybne na podnet zemanov 

z Vlách. V listinách sa názov obce vyskytuje v maďarskom tvare „Kysolazy“, teda Malé 

Vlachy. Prvýkrát sa dedina spomína v rámci revízie liptovských donačných listín v tzv. 

Liptovskom registri v roku 1391. V 15. – 16. storočí patrila zemanom Demkeovcom, ktorým 

patrila aj susedná dedina Vrbie, ktorá sa prvýkrát spomína aţ v roku 1549. Vznikla na území 

Vlašiek a išlo len o malú zemiansku dedinu s rozsahom jednej usadlosti, ktorá vznikla deľbou 

zemianskeho majetku. Vo Vrbí stála na konci 16. storočia jedna kúria miestnych zemanov 

s priľahkými stavbami a obydliami pre tri ţeliarske rodiny, zabezpečujúce chod tunajšieho 

majera.“ 

 

Uznesenie č. 21/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Schvaľuje 

 

Pozmeňovací návrh poslankyne Jany Klubicovej na doplnenie bodu 3, v časti Vznik obce, 

ktorý znie: 

„Vlašky - vznikli niekedy na prelome 13. a 14. storočia nepochybne na podnet zemanov 

z Vlách. V listinách sa názov obce vyskytuje v maďarskom tvare „Kysolazy“, teda Malé 

Vlachy. Prvýkrát sa dedina spomína v rámci revízie liptovských donačných listín v tzv. 

Liptovskom registri v roku 1391. V 15. – 16. storočí patrila zemanom Demkeovcom, ktorým 

patrila aj susedná dedina Vrbie, ktorá sa prvýkrát spomína aţ v roku 1549. Vznikla na území 

Vlašiek a išlo len o malú zemiansku dedinu s rozsahom jednej usadlosti, ktorá vznikla deľbou 

zemianskeho majetku. Vo Vrbí stála na konci 16. storočia jedna kúria miestnych zemanov 

s priľahkými stavbami a obydliami pre tri ţeliarske rodiny, zabezpečujúce chod tunajšieho 

majera.“ 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

Ing. František Németh, Marek Veverica, Michal Krčula) 

PROTI: 0 

 

Uznesenie č. 22/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Schvaľuje 

Komunitný plán sociálnych sluţieb obce Vlachy 2020 - 2025 
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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. 6 

Rôzne 

 

1. Informácia o občianke Anastázii Hrubošovej -  od 25.2.2020 sa ju podarilo 

umiestniť, v spolupráci s riaditeľom Zariadenia pre seniorov Anima v Liptovskom 

Mikuláši do Zariadenia  opatrovateľskej sluţby Sv. Kataríny  v Nitrianskom Pravne. 

Platba za toto zariadenie vyšla vo jej výške dôchodku , takţe na jej pobyt v tomto 

zariadení obec nemusí doplácať ţiadne finančné prostriedky. 

 

2. Informácia o projekte materskej školy - v súčasnosti je projekt v stave dohľadávania 

a potom následného predloţenia technických listov, certifikátov, kópií revízií, kde 

treba komplet prerobiť všetky dátumovo, pretoţe nesedia s termínom odovzdania 

projektu. Všade sú uvedené dátumy v deviatom mesiaci, hoci projekt mal byť 

ukončený k 13. 8. 2018. Samotná Slovenská inovačná a energetická agentúra ( SIEA) 

nanovo stále prehodnocuje všetky projekty, čo sa týka merateľných ukazovateľov. 

V pondelok prišli prerobené revízie a aj niektoré podklady k stavebnému dozoru od 

firmy IKF Service Poprad, kde na niektorých podkladoch bola chyba, pretoţe mal byť 

na nich uvedený bývalý starosta obce Ladislav Guoth. S firmou Merate Keţmarok, na 

základe vypísaných technických listov SIEA, došlo k  porovnaniu dodacích 

a technických listov, ţiaľ, väčšinu obec nemá. Majiteľ firmy Merate starostu obce 

ubezpečil, ţe všetky dokumenty odovzdal Ing. Miroslavovi Mirossayiovi z firmy IKF 

Service Poprad, kde sa však nenachádzajú.  Avšak, aţ keď budú tieto veci kompletné, 

tak aţ  potom budú môcť byť zaslané na SIEA podklady a  obec sa bude musieť 

vyjadriť k náročnejším otázkam, akým si zdôvodnenie dátumu dokončenia prác 

k 31.8.2018, keď mali byť ukončenie k 13.8.2018, zdôvodnenie dátumu preberacieho 

konania aţ k 30.9.2018, zdôvodnenie nedorobkov a nedostatkov, zrejmých pri 

odovzdaní práce, v dňoch 3-11.9.2018 , keď boli práce na základe stavebného denníka 

ukončené k 25.7.2018 a dielo prebraté k 31.8.2018 a v skutočnosti podľa preberacieho 

protokolu aţ ku dňu 30.9.2018. Vysvetliť toto bude veľmi náročné, aţ nemoţné. Dňa 

31.7.2020 končí platnosť úverovej zmluvy zo Záručnej a rozvojovej banky a preto 

starosta obce Róbert Klubica poţiadal v priebehu mesiacov marec a apríl 2020 

o prolongáciu úveru do 31.7.2023. Zatiaľ to vedením banky ešte nebolo schválené, ale 

predbeţný prísľub obec dostala. Keďţe na základe dodatku č. 3 s Ministerstvom 

ţivotného prostredia SR je schválená suma na preplatenie len vo výške 183. 880,26 €, 

rozdiel medzi pôvodným poskytnutým úverom vo výške 188. 417,18 – 4.536,92 €-  

uhradí obec do 31.7.2020 z vlastných zdrojov.  
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3. Informácia o Územnom pláne obce - prebehlo verejné obstarávanie cez firmu 

Tendernet na dodávateľa zmien a doplnkov č. 2. Výherný uchádzač sa stal Ing. arch. 

Dávid Goč. Cena je 4.400,- € za spracovateľa doplnkov a za obstarávanie  

územnoplánovacej dokumentácie je to 2.500,- €. K uvedenej sume bude ešte 

započítaná suma 500,- € na poštovné a kancelárske náklady. Všetky náklady budú 

rozpočítané medzi jednotlivých ţiadateľov, na základe poţadovanej výmery a ceny za 

meter štvorcový. Aţ po ich úhrade by sa doplnok začal realizovať. Od poţiadavky  

zaradiť svoje parcely do dodatku č. 2 ustúpil Jaroslav Podhorány. Občania budú na 

obecnej web stránke a na všetkých tabuliach obce informovaní o moţnosti podania si 

ţiadostí o zmeny a doplnky do územného plánu obce v nasledujúcich dňoch.  

 

Ing. Dagmar Chvojková  – zaujímala sa, kto prejavil záujem o zaradenie svojich pozemkov 

do doplnku k územnému plánu. Odpovedal jej starosta obce Róbert Klubica, ţe zatiaľ sú to 

piati ţiadatelia a to Ing. Miroslav Tomo, Juraj Janičina, Pavol Slanička, Ján Bubniak,  Jarmila 

Kaštilová. 

Bc. Miroslav Hric  - navrhol, aby sa všetci záujemcovia stretli na zasadnutí komisie stavebnej 

a územnoplánovacej, s čím všetci prítomní súhlasili.  

 

4. Informácia o záujme na odkúpenie obecného pozemku v katastri obce Liptovský 

Michal - záujem by mal Peter Jánoš. Ide o pozemok, ktorý bol v riešení uţ v roku 

2017 s  listom vlastníctva 345  KN-E 2551/2 trvalý trávny porast, kde obec vlastní ½ 

z 2700 m2. Pozemok sa nachádza v blízkosti rieky Váh, pod ţelezničnou traťou, 

z pravej strany.  

 

Ing. František Németh  - s predajom uvedeného pozemku nesúhlasil. Prítomní poslanci 

obecného zastupiteľstva sa dohodli, ţe tento bod bude predmetom rokovania najbliţšieho 

obecného zastupiteľstva po ich zhodnotení, na základe nahliadnutia do katastrálnych máp 

a typu miesta pozemku. 

 

5. Informácia o pozemku  Vlašky pri cintoríne - o ktorý má záujem Andrea Grilusová, 

uţ je zapísaný na katastri nehnuteľností. Obec dá vypracovať znalecký posudok, 

rovnako aj na pozemok, o ktorého kúpu prejavila záujem Erika Feriancová. Zatiaľ sa 

čaká ešte na zápis do katastra nehnuteľností pozemku pred bytovkou v Krmeši, 

o ktorého odkúpenie poţiadal uţ v roku 2017 Pavol Ţabka.  

 

6. Informácia o projekte kamerových  systémov -  dňa 17.4.2020 prebehla finančná 

kontrola na mieste, ktorá dopadla v poriadku a bez námietok. Dňa 28.4.2020 bol 

starosta obce Róbert Klubica v Ţiline podpisovať výsledok tejto kontroly a do mesiaca 

by mali byť finančné prostriedky presunuté na účet našej obce. 

 

7.  Informácia ohľadom prenájmu kultúrneho domu vo Vlaškách - zatiaľ záujemca 

Tibor Praštiak od toho odstúpil, z dôvodu súčasnej krízy a jeho vzťahmi 

s dodávateľmi.  
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8. Informácia o vývoze elektronického odpadu – zber sa uskutoční  27.5.2020 v stredu a 

v sobotu 23.5.2020 sa bude zváţať členmi DHZ Krmeš Vlachy pred Kultúrny dom do 

Vlašiek. 

9.  

 

10. Informácia o stave financií pre obec z dôvodu Corona krízy- v mesiaci marec 2020 

prišla prvotná informácia výboru pre daňové prognózy, na základe ktorej to pre obec 

nevyzeralo vôbec dobre, pretoţe podľa nej - pri trvaní vtedajšieho stavu, by obci 

chýbalo na výbere podielových daní po mesiaci krízy pribliţne  15, 000,- €, po dvoch 

mesiacoch 30 000,- € a po troch aţ 50 000,- €. No podľa poslednej informácie, po 

mimoriadnom zasadnutí výboru pre daňové prognózy, by to malo byť za tento rok 

odhadom mínus 15.000,- € pre našu obec. Obec bude musieť šetriť. Doposiaľ bol 

zrušený beh O putovný pohár starostu obce a starosta obce Róbert Klubica navrhol, 

aby bol zrušený aj Deň obce Vlachy a to nielen kvôli financiám, ale aj kvôli tomu, ţe 

v lete by mala byť druhá vlna vírusu a týmto dôjde k zamedzeniu stretávaniu sa ľudí 

vo veľkom mnoţstve. Tieţ navrhol zrušenie Dňa detí, hasičskej súťaţe O pohár 

starostu obce Vlachy navrhol na tomto základe zrušiť predseda DHZ Krmeš Vlachy 

Bc. Miroslav Hric. Ak sa bude dať a situácia to umoţní, tak by sa v tomto roku 

zorganizovalo len uvítanie detí do ţivota v mesiaci október, posedenie so seniormi 

v mesiaci november 2020 a v decembri 2020 Mikuláš. Všetko závisí od šírenia 

choroby Covid 19. Okrem toho starosta obce navrhol zníţenie dotácie na polovicu pre 

futbalový klub, čiastočné zníţenie dotácie pre stolnotenisový oddiel, úplne pre aerobic 

a rovnako pre divadelný súbor Havránok a spevokol. Starosta obce Róbert Klubica 

poţiadal poslancov, ktorí sú funkcionári DHZ Krmeš Vlachy o prehodnotenie svojich 

akcií a úspore financií aj v tejto zloţke, rovnako budú o to poţiadaní členovia DHZ 

Vlašky. Z plánovaných menších investičných akcií navrhol predĺţenie prípojky 

obecného rozhlasu na novej ulici vo Vlachoch, s čím nesúhlasil Ing. František 

Németh, ktorý navrhol, aby sa radšej urobilo parkovisko pred materskou školou, čo je 

podľa neho lepšia investícia.  

 

11. Vlachanské noviny – po návrhu a vzájomnej dohode starostu obce s poslancami vyjde 

v tomto roku len jedno číslo a to pred Vianocami. 

 

12. Multifunkčné ihrisko v Krmeši - nakoľkonaďalej pretrváva veľký záujem o jeho 

vybudovanie, v mesiaci január starosta obce Róbert Klubica, prostredníctvom 

dopytového katalógu www.katalogfirmy.sk , ktorý vyuţívajú obce, zadal poţiadavky 

na vybudovanie multifunkčného  ihriska. Boli mu doručené a odkonzultované priamo 

na mieste  tri ponuky od firiem, zaoberajúcich sa výstavbou týchto ihrísk. Jedna je 

firma Pesmenpol z Prešova, ktorej ponuka bola v sume 68. 624,70€.Toto bola ponuka 

cez vyhľadávanie firiem prostredníctvom dopytu internetu, na základe dodaných 

poţiadaviek bez toho, aby sa prišli na tento priestor pozrieť. Druhá ponuka bola od 

firmy Sport service z Martina. Tá bola odkonzultovaná aj na mieste. Cena je v sume 

pribliţne 59.775,22 €. Najlepšou aj cenou, ale aj prístupom je firma z Hlohovca a to 

http://www.katalogfirmy.sk/
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konkrétne ADARA, ktorá zadala po obhliadke - nielen nimi ale aj firmou Dopstav 

z Ľubele , ktorá by mala robiť v ich súčinnosti podkladovú vrstvu - sumu 51 984,97€, 

pričom táto suma je po dohode konečná. 

 

 

Na rezervnom účte obce je pribliţne 69.000,-  €. Je prisľúbených 2.000,- € od sponzora na 

túto stavbu . Takţe obec by toto ihrisko vyšlo na 50. 000,- €.  Na rezervnom účte by zostalo 

pribliţne 19. 000,- €  a tento rok, hoci je ešte ďaleko jeho koniec, by sa nám moţno podarilo 

ušetriť pribliţne 10, 000,- €.  Prítomní poslanci uvedený návrh podporili. 

 

 

 

Starosta obce prítomným poďakoval za účasť a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva 

o 19:37 hod.  Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový záznam.  

 

 

 

 

Zapísala:  Mgr. Dagmar Bruncková 

 

 

 

Overovatelia:  

       

RenataBolibruchová   ........................................ 

 

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

 

   

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

 

 

 

 

 

 

Vlachy dňa 30.4.2020 

 

 

 

 

 

   

 


