OBEC Vlachy
Obecný úrad vo Vlachoch
032 13 Vlachy 126
_____________________________________________
Zápisnica
Zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy
v roku 2020
konaného dňa 17.6.2020
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 od 18.15 hod. (pracovné povinnosti).
Otvorenie:
Starosta obce Róbert Klubica privítal všetkých prítomných na zasadnutí 4. obecného
zastupiteľstva v roku 2020 a skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné,
nakoľko sú prítomní šiesti poslanci. Za zapisovateľku určil Mgr. Dagmar Brunckovú, za
overovateľov zápisnice poslankyne Ing. Františka Németha a Ing. Dagmar Chvojkovú.
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:
Kontrola plnenia uznesení
Čerpanie rozpočtu k 31.5.2020
Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
Rozpočtové opatrenie č. 4/2020
Záverečný účet Obce Vlachy za rok 2019
Plán práce hlavného kontrolóra obce Vlachy na II. polrok 2020
Schválenie použitia rezervného fondu na úhradu časti úveru Záručnej a rozvojovej
banke a.s.
8. Rôzne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Hlasovanie poslancov za navrhovaný program:
ZA: 6(Renáta Bolibruchová, Ing. Dagmar Chvojková, Bc. Miroslav Hric, Jana Klubicová, ,
Marek Veverica, Ing. František Németh)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

K bodu č. 1
Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení previedol starosta obce Róbert Klubica. Skonštatoval, že 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. 23/2020
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení
Hlasovanie poslancov:
ZA: 6(RenataBolibruchová,Ing. Dagmar Chvojková, Bc. Miroslav Hric, Jana Klubicová, Ing.
František Németh, Marek Veverica)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 2
Čerpanie rozpočtu k 31.5.2020
Poslanci obecného zastupiteľstva dostali uvedený materiál písomne, pred rokovaním
obecného zastupiteľstva.
Bc. Miroslav Hric – spýtal sa, či cítime dôsledky koronakrízy na príjme v podielových
daniach, nakoľko ich príjem máme k 31.5.2020 43%. Odpovedala mu ekonómka obce Iveta
Moravčíková, že obec je stále v norme, podľa priemeru z minulého roka. Starosta obce Róbert
Klubica doplnil, že v minulom mesiaci sme dostali o cca 1500,- Eur menej v porovnaní
s minulým rokom a odhad je, že obec celkove dostane v tomto roku menej o 8%.
Ďalej sa zaujímal o zverejnené faktúry, a to konkrétne za kamerové systémy, výmenník plynu
a zakúpené regále. Ekonómka obce Iveta Moravčíková a starosta obce Róbert Klubica mu
upresnili, že suma 1.000 Eur za kamerové systémy bola vyplatená v zmysle Dodatku č. 1
s firmou UltimaRatio, výmenník plynu bol menený z dôvodu poškodenia a dlhoročného
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opotrebovania a nové regále boli kúpené do kancelárie ekonómky obce, nakoľko ona mala už
fascikle na zemi.
Róbert Klubica–poinformoval poslancov obecného zastupiteľstva o platbách za dane
a poplatky, ku dňu konania obecného zastupiteľstva chýba doplatiť 5.283,75 Eur ( z 19.072,39
Eur) na komunálnom odpade, 8.723,04 Eur na dani z nehnuteľnosti ( z 23.766,58 Eur) a 56
Eur na dani za psa (zo 420,- Eur).
Ing. František Németh – zaujímal sa, prečo došlo k takému veľkému nárastu na platbách za
elektrickú energiu v hasičskej zbrojnici v Krmeši. Odpovedal mu starosta obce Róbert
Klubica, ktorý uviedol, že zálohová platba po minulé roky bola 7,- Eur mesačne, avšak, keď
sa zbrojnica vlani rekonštruovala, tak došlo k väčšej spotrebe a na tomto základe elektrárne
zvýšili zálohové platby na tento rok. Takže financie by sa mali vo veľkej miere ušetriť.
Ďalej sa zaujímal o doplatok za verejné osvetlenie a spýtal sa, či sme zatiaľ nič neplatili za
údržbu miestnych komunikácií. Starosta obce Róbert Klubica mu povedal, že práve v piatok
12.6.2020 bola uhradená suma 300,- Eur za zimnú údržbu.
Bc. Miroslav Hric - doplnil, že spotreba elektriny v hasičskej zbrojnici bude o niečo vyššia,
ako v minulosti, pretože teplota v zbrojnici nesmie klesnúť pod 5°C.
Róbert Klubica– k bodu údržba cintorínov zdôvodnil vysoké čerpanie z dôvodu nutnosti
zakúpenia novej kosačky, nakoľko obidve staršie sa pokazili a ich opravy by boli drahšie, ako
nová kosačka.
Uznesenie č. 24/2020
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Čerpanie rozpočtu k 31.5.2020

Hlasovanie poslancov:
ZA: 6(RenataBolibruchová,Ing. Dagmar Chvojková, Bc. Miroslav Hric, Jana Klubicová, Ing.
František Németh, Marek Veverica)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 3
Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
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:
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Poníženie výdavkov :
Zdroj Funkčná
klas.
41
08 100

Názov

Ekon. klas.

Zmena v EUR

642 002 001 BT -TJ
SPOLU

-556,-556,-

Navýšenie výdavkov:
Zdroj Funkčná
klas.
41
03 200

Ekon. klas.

Názov

632 001 001

Elektrika OHZ Krmeš
SPOLU

Zmena v EUR
+556,+556,-

Zmenou rozpočtu celkové príjmy aj celkové výdavky ostávajú bez zmeny.
Uznesenie č. 25/2020
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
Hlasovanie poslancov:
ZA: 6(RenataBolibruchová,Ing. Dagmar Chvojková, Bc. Miroslav Hric, Jana Klubicová, Ing.
František Németh, Marek Veverica)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 4
Rozpočtové opatrenie č. 4/2020
V súlade s ustanovením § 14, ods. 2, písm. a) c) a d), 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 Vlachy
Róbert Klubica predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie
A)
presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky nasledovne:
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Poníženie kapitálových výdavkov :
Zdroj Funkčná
klas.
46
01 110

Názov

Ekon. klas.

713 005 001 Nákup svetelných radarov
SPOLU

Zmena v EUR
-2 000,-2 000,-

Poníženie výdavkových finančných operácií :
Zdroj Funkčná
klas.
41
01 700

Názov

Ekon. klas.

821 004 000 Splátka úveru z VZ
SPOLU

Zmena v EUR
-4 537,-4 537,-

Navýšenie kapitálových výdavkov:
Zdr
oj
46

Funkčná
klas.
08 100

Ekon. klas.

Názov

717 001 001

Multifunkčné ihrisko

+2 000,-

41

08 100

717 001 001

Multifunkčné ihrisko

+4 537,-

SPOLU

Zmena v EUR

6 537,-

B)
-

povolené prekročenie a viazanie finančných operácií nasledovne:
povolené prekročenie a viazanie výdavkov,

Navýšenie príjmových finančných operácií :
Zdroj Ekon. klas.
46
454 001 001

Názov
Prevod prostriedkov z RF
SPOLU

Zmena v EUR
+8 000,+8 000,-

Navýšenie kapitálových výdavkov:
Zdroj
46

Funkčná Ekon. klas.
klas.
08 100
717 001 001

Názov

Zmena v EUR

Multifunkčné ihrisko

+3 463,-

SPOLU

+3 463,-

Navýšenie výdavkových finančných operácií:
Zdroj
46

Funkčná Ekon. klas.
klas.
01 700
821 004 000

Názov
Splátka úveru z VZ

Zmena v EUR
-+4 537,5

SPOLU

+4 537,-

Zmenou rozpočtu sa zvyšujú celkové príjmy na sumu 611 975,- EUR, celkové výdavky na
sumu 611 975,- EUR.
Rozpočtové opatrenie podrobne vysvetlil starosta obce Róbert Klubica a ekonómka obce Iveta
Moravčíková.
Ing. František Németh – spýtal sa, na akú sumu máme zazmluvnenú realizáciu
multifunkčného ihriska, starosta obce Róbert Klubica mu odpovedal, že na sumu 47.897,- Eur
+ navýšenie o sumu 2.000 Eur, potrebnú na zmenu projektu z titulu zmenšenia plochy ihriska
(ochranné pásmo potoka), ktorý je potrebný k zmene stavby pred dokončením, na
vybudovanie elektrickej prípojky a prístrešku na materiál (stĺpy, siete a pod.)
Okrem toho sa zaujímal o časť rozpočtového opatrenia, kde dochádza k navýšeniu
výdavkových finančných operácií v sume 4.537,- Eur, spýtal sa, či toto nie je totožné s bodom
rokovania č. 7. Odpovedal mu starosta obce Róbert Klubica, že áno, avšak toto rozpočtové
opatrenie musí byť schvaľované samostatne a samostatne musí byť schválené aj uznesenie
k bodu č. 7, z dôvodu splnenia podmienky obcou pre prolongáciu úveru zo Záručnej
a rozvojovej banky.
Uznesenie č. 26/2020
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 4/2020
Hlasovanie poslancov:
ZA: 6(RenataBolibruchová,Ing. Dagmar Chvojková, Bc. Miroslav Hric, Jana Klubicová, Ing.
František Németh, Marek Veverica)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 5
Záverečný účet obce Vlachy za rok 2019
Odborné stanovisko k záverečnému účtu Obce Vlachy za rok 2019 vypracoval hlavný
kontrolór obce Ing. Pavol Slabej na základe predloženého návrhu záverečného účtu obce za
rok 2019 a na základe finančných a účtovných výkazov vyhotovených obcou k 31.12.2019.
Predkladané stanovisko vychádza z analýzy dosiahnutých príjmov a čerpania výdavkov obce.
Vykazované príjmy a výdavky boli overené v hlavnej knihe hospodárenia a porovnané
s rozpočtom obce za rok 2019.
Podkladom k vypracovaniu odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok
2019 boli:
- rozpočet obce Vlachy na rok 2019 a jeho zmeny
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- návrh záverečného účtu za rok 2019
- individuálna účtovná závierka k 31.12.2019.
V zmysle § 16 ods.8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy hlavný kontrolór
obce Ing. Pavol Slabej odporučil obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu
záverečného účtu obce Vlachy za rok 2019 a celoročné hospodárenie schváliť bez výhrad.
Obec k predloženému a zverejnenému návrh záverečného účtu obce za rok 2019 neobdržala
žiadne pripomienky.
Róbert Klubica – správu od audítora obec zatiaľ neobdžala, nakoľko z dôvodu čerpania OČR
a PN zamestnankýň audítorskej firmy v čase corona krízy, toto nemohlo byť spracované včas.
Bc. Miroslav Hric – upozornil na chybu v písaní na str. 10, ešte pred rokovaním obecného
zastupiteľstve boli opravené aj chyby na str. 2 a 3.
Uznesenie č. 27/2020
Obecné zastupiteľstvo
1. Berie na vedomie
a) Správu hlavného kontrolóra za rok 2019
2. Schvaľuje
a) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad
b) Prevod finančných prostriedkov z výsledku hospodárenia za rok 2019 vo výške 20.
293,21 Eur do rezervného fondu.
Hlasovanie poslancov:
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. 6
Plán práce hlavného kontrolóra obce Vlachy na II. polrok 2020
Poslanci obecného zastupiteľstva dostali uvedený materiál písomne, pred rokovaním
obecného zastupiteľstva. Obecný úrad k zverejnenému materiálu neobdržal žiadne
pripomienky.
Uznesenie č. 28/2020
Obecné zastupiteľstvo
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Schvaľuje
Plán práce hlavného kontrolóra obce Vlachy na II. polrok 2020
Hlasovanie poslancov:
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. 7
Schválenie použitia rezervného fondu na úhradu časti úveru Záručnej a rozvojovej
banke a.s.
Uznesenie č. 29/2020
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Použitie rezervného fondu na úhradu časti úveru Slovenskej záručnej a rozvojovej banke,a.s.
vo výške 4.536,92 Eur na základe Dodatku č. 1 k Úverovej zmluve č. 296665-2018, uzavretej
dňa 27.8.2018

Hlasovanie poslancov:
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. 8
Rôzne – Róbert Klubica
O 18.15 hod. prišiel na zasadnutie obecného zastupiteľstva poslanec Michal Krčula.
1. Po konzultácii s Okresným úradom Žilina, ktorý zapisuje Združenie obcí –
Cyklodoprava Liptovská Mara do registra združení, je potrebné na zasadnutí obecného
zastupiteľstva opätovne schváliť nové znenie zmluvy so stanovami, bez zmien, ktoré
boli doplnené, nie je možné združenie zaregistrovať. Poslanci dostali uvedený materiál
k naštudovaniu pred konaním obecného zastupiteľstva.
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Uznesenie č. 30/2020
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Nové znenie Zmluvy o zriadení združenia obcí, vrátane Stanov združenia obcí –
Cyklodoprava Liptovská Mara

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)
2. Materská škola
Od poslednej schôdze obecného zastupiteľstva sa zmenilo zatiaľ len to, že stavebný dozor
dodal osobne preberací protokol, aj so súpisom prác s dátumom, ktorý mal byť pred
ukončením stavby. S firmou Merate starosta obce viackrát telefonicky komunikoval, no zatiaľ
potrebnú dokumentáciu a certifikáty použitých materiálov na rekonštrukciu škôlky nemajú.
3. Informácia o sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021
O už prebiehajúcom sčítaní domov a bytov informoval poslancov obecného zastupiteľstva
starosta obce Róbert Klubica.Od 1.6.2020 prebieha elektronickou formou sčítanie domov
a bytov, ktoré bude ukončené najneskôr do 12.2.2021 a informácie sa získavajú z dostupných
zdrojov, akými sú preklopené údaje z posledného sčítania v roku 2011, z katastra
nehnuteľností, či z daňových priznaní k dani z nehnuteľnosti, ako aj v spolupráci so
správcami bytov. Poverenou osobou na sčítanie domov a bytov v obci je Mgr. Dagmar
Bruncková. Od 15.2.2021 do 31.3.2021 bude prebiehať sčítanie obyvateľov, a to formou
samosčítania, tiež elektronicky, buď pomocou mobilov a jej aplikácie, potom na stránke
www.slovensko.sk alebo s pomocou sčítacích komisárov u tých spoluobčanov, ktorí sa sami
sčítať nedokážu. Podrobné údaje budú ešte zverejnené, v zmysle platných právnych predpisov
má každý občan povinnosť sa sám sčítať.
4. Informácia o záujme odkúpenia obecného pozemku v katastri obce Liptovský
Michal
Na poslednom zastupiteľstve starosta obce Róbert Klubica podal prítomným poslancom
informáciu o záujme Jánoš Petra o odkúpenie pozemkuv katastrálnom území Liptovský
Michal, s listom vlastníctva 345, číslo parcely KN-E 2551/2 - trvalý trávny porast, kde obec
vlastní ½ z 2700 m2. Pozemok sa nachádza v blízkosti rieky Váh, pod železničnou traťou
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z pravej strany. Spýtal sa poslancov obecného zastupiteľstva, či o uvedenom záujme
premýšľali, nik z prítomných poslancov záujem predať tento obecný pozemok v diskusii
nepodporil, čím sa vec uzavrela.
5. Územný plán obce
Do konca mesiaca máj 2020 sa, okrem už v minulej zápisnici uvedených, prihlásili ešte
dve osoby s požiadavkou o zmenu územného plánu a to Róbert Jakubík s požiadavkou
o zmenu v miestnej časti Vlašky, popri ceste z ľavej strany smerom na Bešeňovú , kde
odkúpil pozemky od ŽSR. V jednej časti má požiadavku o zmenu na plochy s prevahou
bývania v nízkopodlažných rodinných domoch po koniec rodinných domov, ako sú postavené
teraz, a v druhej časti o zmenu na plochy s prevahou rekreácie tak, aby zostal zachovaný aj
súčasný územný plán v jeho koncepcii. Teraz sú tam plochy zelene. Ďalšou požiadavkou bola
požiadavka od Mirky Strmenskej, ohľadom zapracovania reálneho stavu toku Kľačianka
v katastri Vlachy na parcelách E-KN 107/7 a 107/504. Celkovo je podaných 7 žiadostí od
občanov a firiem. Ďalší postup bude taký, že v priebehu približne dvoch mesiacov sa spraví
výkres č. 3 so zapracovanými návrhmi + nápočty a samostatné tabuľky. Potom sa vydá
oznámenie o začiatku prerokovania na úradnú tabuľu a obecnú stránku, kde bude visieť 30 dní
na pripomienkovanie. Po tomto sa zídu všetci poslanci obecného zastupiteľstva, nielen
stavebná a územnoplánovacia komisia, aby vyhodnotili pripomienky. Keď sa návrh odsúhlasí,
spracovateľ opraví nákresy a požiadavky a toto sa posiela na záverečné odsúhlasenie na
krajské úrady. Po ich schválení bude Dodatok č. 2 predmetom rokovania obecného
zastupiteľstva, bez možnosti akýchkoľvek zmien v ňom.
6. Multifunkčné ihrisko
Dňa2.6.2020 bola ukončená verejná súťaž na výstavbu multifunkčného ihriska v miestnej
časti Krmeš. Súťaže sa zúčastnili 4 firmy a víťaznou firmou sa stala firma Adara z Hlohovca,
kde ich cenová ponuka bola o 1.800 Eur až 5. 000 Eur nižšia, oproti ostatným ponukám. Na
základe toho dňa 10.6.2020 starosta obce Róbert Klubica podpísal s touto firmou zmluvu
o dielo na výstavbu multifunkčného ihriska v sume 47 967,47 Eur, vysúťaženej vo verejnej
súťaži, s dobou výstavby do 31.7.2020 podľa zadaných podmienok obstarávania. Tento
týždeň by mala začať výstavba spodnej stavby firmou Dopstav.
Starosta obce prítomným poďakoval za účasť a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva
o18.45 hod. Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový záznam.
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Zapísala: Mgr. Dagmar Bruncková

Overovatelia:
Ing. František Németh

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

Ing. Dagmar Chvojková

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

Róbert Klubica, starosta obce

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

Vlachy dňa 18.6.2020
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