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OBEC Vlachy 

Obecný úrad vo Vlachoch 

032 13 Vlachy 126 

_____________________________________________ 

Zápisnica  

Z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy 

 v roku 2020 

 konaného dňa 7.10.2020 

 

Prítomní: 

Róbert Klubica – starosta obce 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva: 

 

Renata Bolibruchová, Bc. Miroslav Hric, Ing. Dagmar Chvojková, Ing. František Németh, 

Marek Veverica, Michal Krčula. 

 

Otvorenie: 

Starosta obce Róbert Klubica privítal všetkých prítomných na zasadnutí 5. obecného 

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

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

overovateľov zápisnice Bc. Miroslava Hrica a Mareka Vevericu. 

 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

1. Kontrola plnenia uznesení 

2. Čerpanie rozpočtu k 30.9.2020 

3. Rozpočtové opatrenie č. 5-10/2020 

4. Návrh na schválenie podania ţiadosti o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci 

(pôţičky) obci Vlachy na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v 

roku 2020, spôsobenou pandémiou COVID-19 

5. Vyhlásenie výzvy na zimnú údrţbu na roky 2021-2022 

6. Rôzne 

 

Hlasovanie poslancov za navrhovaný program: 

ZA: 6 (Renáta Bolibruchová, Ing. Dagmar Chvojková, Bc. Miroslav Hric, Michal Krčula, 

Marek Veverica, 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. 31/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

Kontrolu plnenia uznesení 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 (Renáta Bolibruchová, Ing. Dagmar Chvojková, Bc. Miroslav Hric, Michal Krčula, 

Marek Veverica, Ing. František Németh) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 2  

Čerpanie rozpočtu k 30.9.2020 

Poslanci obecného zastupiteľstva dostali uvedený materiál písomne, pred rokovaním 

obecného zastupiteľstva. 

 

Bc. Miroslav Hric – zaujímal sa, kde v predloţenom materiáli je suma za predaj hasičskej 

Avie. Odpovedala mu účtovníčka obce Iveta Moravčíková (v kapitálových príjmoch.) Okrem 

toho sa pýtal, prečo je slabšie plnenie v príjmoch za daň za psa – odpovedali mu starosta obce 

Róbert Klubica a Mgr. Dagmar Bruncková – došlo v niekoľkých prípadoch k úmrtiam psov, 

zvýšil sa počet ľudí nad 70 rokov a ľudí s ŤZP preukazmi, ktorí daň za psa neplatia. 

 

Ing. František Németh – porovnal plánovaný rozpočet výnosu dane, keď na rok 2020 bol 

plánovaný vo výške 212 000,- Eur, pritom výška plnenia k 30.9.2020 je 157 000,- Eur. Spýtal 

sa zároveň, prečo teda obec uvaţuje o prijatí bezúročnej pôţičky. Odpovedala mu účtovníčka 

obce Iveta Moravčíková, ktorá skonštatovala, ţe obci bude na podielových daniach chýbať 

11.636,- Eur. Druhá otázka bola zodpovedaná v príslušnom bode rokovania obecného 

zastupiteľstva. 

 

Ing. Dagmar Chvojková – spýtala sa, na čo bude môcť byť uvedená bezúročná pôţička 

vyuţitá, odpovedal jej starosta obce Róbert Klubica, ţe na kapitálové výdavky. 
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Uznesenie č. 32/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

Čerpanie rozpočtu k 30.9.2020 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 (Renáta Bolibruchová, Ing. Dagmar Chvojková, Bc. Miroslav Hric, Michal Krčula, 

Marek Veverica, Ing. František Németh) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 3  

Rozpočtové opatrenie č. 5/2020 

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 Róbert 

Klubica zobral na vedomie aktualizáciu rozpočtu rozpočtovým opatrením z dôvodu účelovo 

určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR na účelové vyuţitie.  

 

Navýšenie príjmov :    

 

Zdroj Ekon. klas. Názov Zmena 

v EUR 

111 312 001 010 BT zo ŠR na DHZ Vlašky 1 400,- 

111 312 001 009 BT zo ŠR na sčítanie domov a bytov  2 292,- 

111 312 001 015 Environmentálny fond 2 025,- 

111 312 012 001 BT zo ŠR na stavebnú časť 208,- 

  SPOLU 5 925,- 

 

Navýšenie výdavkov: 

 

Zdroj Funkčn

á klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena v 

EUR 

111 01 110 633 002 000 PC + príslušenstvo -sčítanie 953,- 

111 01 110 637 027 000 Odmena na dohodu vrátane 

odvodov-sčítanie  

 

1 339,- 

111 01 800   642 002 001 BT stavebný úrad zo ŠR 208,- 

111 03 200 633 006 001 Všeobecný materiál -DHZ Vlašky 1 400,- 

111 05 400 633 006 000 Všeobecný materiál 

z Environmentálneho fondu 

 

2 025,- 

   SPOLU 5 925,- 

 

 

Zmenou rozpočtu sa zvyšujú celkové príjmy na sumu 617 900,- EUR, celkové výdavky na 

sumu 617 900,- EUR. 
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O 17.45 hod. prišla na zasadnutie poslankyňa Jana Klubicová. 

 

Ing. František Németh – skonštatoval, ţe za sčítanie domov a bytov bola vyplatená štedrá 

odmena. Okrem toho sa zaujímal o príjem z enviromentálneho fondu. Odpovedal mu starosta 

obce Róbert Klubica, ktorý mu vysvetlil, ţe financie zo štátneho rozpočtu boli pouţité na to, 

na čo pouţité byť mali a to na nákup nového počítača a odmenu sčítacej komisárke, ktorou 

mohla byť len pracovníčka obce, nakoľko táto má prístup k daniam z nehnuteľnosti a ďalším 

programom, ktoré sa na sčítanie vyuţívali. Sčitovala to 4 mesiace. Príjem do obce 

z enviromentálneho fondu obec získala na základe projektu, ktorý na enviromentálny fond 

podal starosta obce. Za uvedenú sumu boli zakúpené dve 1000 l nádoby na komunálny odpad 

do Vlašiek a jeden veľkokapacitný kontajner. Uvedené prostriedky mohli byť pouţité len na 

odpadové hospodárstvo. 

 

Bc. Miroslav Hric – zaujímal sa o poloţku všeobecný materiál DHZ Vlašky v sume 1.400,- 

Eur, odpovedal mu starosta obce Róbert Klubica, ţe ide o dotáciu zo štátu, v zmysle zaradenia 

hasičského zboru do skupiny „C“ tak, ako je Krmeš zaradený do skupiny „B“. 

 

 

Uznesenie č. 33/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenie č. 5/2020 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

Michal Krčula, Marek Veverica, Ing. František Németh) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Rozpočtové opatrenie č. 6/2020 

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 Róbert Klubica schválil 

zmenu rozpočtu: 

- presun rozpočtovaných  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 04 600 635006 002 Zimná údrţba komunikácií                -583,- 

41 08 300 637004 001 Vlachanské noviny         - 257,-   

   SPOLU -840,- 
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Navýšenie výdavkov: 

 

Zdroj Funkčná 

klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena v EUR 

41 01 120 637012 001 Poplatky Prima banka              + 257,- 

41 01 800 642002 001 Transfer – stavebný úrad              + 583,-                   

   SPOLU +840,- 

 

Zmenou rozpočtu celkové príjmy aj celkové výdavky ostávajú bez zmeny. 

 

Bc. Miroslav Hric – zaujímal sa o sumu 583 Eur, ktorá bola navýšená vo výdavkovej časti 

rozpočtového opatrenia, odpovedal mu starosta obce Róbert Klubica, ţe došlo k navýšeniu 

členského za stavebný úrad, ktoré nebolo avizované v čase, keď sa rozpočet obce na tento rok 

schvaľoval. 

 

Uznesenie č. 34/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenie č. 6/2020 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

Michal Krčula, Marek Veverica, Ing. František Németh) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Rozpočtové opatrenie č. 7/2020 

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 Róbert Klubica schválil 

zmenu rozpočtu 

- presun rozpočtovaných  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 633006 001 Všeobecný materiál zo ŠR -       9,- 

111 03 200 637001 001 Školenia, kurzy, semináre -     52,-   

111 03 200 633006 002 Všeobecný materiál DHZ Vlašky - 1263,- 

   SPOLU - 1324,- 
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Navýšenie výdavkov: 

 

Zdroj Funkčná 

klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena v EUR 

111 03 200 633010 001 Pracovné odevy DHZ zo ŠR           +      61,- 

111 03 200 633010 002 Pracovné odevy DHZ Vlašky           +  1263,- 

   SPOLU           +  1324,- 

 

  Zmenou rozpočtu celkové príjmy aj celkové výdavky ostávajú bez zmeny. 

 

Uznesenie č. 35/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenie č. 7/2020 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

Michal Krčula, Marek Veverica, Ing. František Németh) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 
Rozpočtové opatrenie č. 8/2020 

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 Róbert Klubica schválil 

zmenu rozpočtu 

- presun rozpočtovaných  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 633002 001 Výpočtová technika                -120,- 

41 08 100 642002 001 BT -TJ                -850,- 

41 09 111 635006 001 Údrţba MŠ         - 400,-   

   SPOLU -1370,- 

 

 

Navýšenie výdavkov: 

 

Zdroj Funkčná 

klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena v EUR 

41 01 120 637005 001 Audit              + 120,- 

41 06 400 632001 001 Elektrika VO Vlachy              + 600,-                   
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41 08 100 632001 001 Elektrika - TJ              + 250,- 

41 09 111 633006 001 Všeobecný materiál MŠ              + 400,- 

   SPOLU +1370,- 

 

  Zmenou rozpočtu celkové príjmy aj celkové výdavky ostávajú bez zmeny. 

 

Ing. František Németh – spýtal sa, prečo došlo k navýšeniu sumy na elektriku TJ, odpovedal 

mu starosta obce, ţe na rozdiel, od minulého roka, keď si pracovník elektrárne prišiel na 

obecný úrad pre kľúče, v tomto roku elektriku zapísal priemerom, na čo Bc. Miroslav Hric 

navrhol, ţe na elektromer zabezpečí elektrárenskú zámku a tú si dokáţe otvoriť kaţdý, kto 

spotrebu elektrickej energiu odpisuje. 

 

Uznesenie č. 36/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenie č. 8/2020 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

Michal Krčula, Marek Veverica, Ing. František Németh) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Rozpočtové opatrenie č. 9/2020 

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 zobral na 

vedomie aktualizáciu rozpočtu rozpočtovým opatrením z dôvodu účelovo určených 

prostriedkov poskytnutých zo ŠR na účelové vyuţitie, od FO a PO na určený účel.  

 

Navýšenie príjmov :    

 

Zdroj Ekon. klas. Názov Zmena 

v EUR 

111 312 001 012 BT zo ŠR na udrţanie zamestnanosti MŠ 6 911,- 

  71 292 027 001 Príjem od FO a PO na určený účel   2 800,- 

  SPOLU 9 711,- 

 

Navýšenie výdavkov: 

 

Zdroj Funkčn

á klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena v 

EUR 

111 09 111 611 000 000 Mzdy MŠ 6 911,- 

  71 05 400 633 002 000 Nákup kosačky + zametacia kefa 2 800,- 

   SPOLU 9 711,- 
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Zmenou rozpočtu sa zvyšujú celkové príjmy na sumu 627 611,- EUR, celkové výdavky na 

sumu 627 611,- EUR. 

 

Ing. František Németh – zaujímala ho poloţka mzdy MŠ, o aké financie išlo, keďţe 

v minulom roku obec tieto prostriedky nedostala. Starosta obce Róbert Klubica mu vysvetlil, 

ţe ide o čiastočnú úhradu miezd učiteliek MŠ zo štátneho rozpočtu, v čase prvej etapy 

pandémie na jar tohto roka. 

 

Bc. Miroslav Hric – zaujímala ho suma príjem od fyzických a právnických osôb vo výške 

2.800,- Eur. Starosta obce Róbert Klubica mu vysvetlil, ţe to bol finančný príspevok od 

súkromných osôb na nákup kosačky, nakoľko tá stará potrebovala časté a drahé opravy, bola 

v obci vyuţívaná 10 rokov. Obec má záujem zakúpiť aj zametaciu kefu na miestne 

komunikácie, lebo ak sa zopakuje zima minulého roka, bude nutné aj tieto ošetriť posypovým 

materiálom. 

 

Uznesenie č. 37/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenie č. 9/2020 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

Michal Krčula, Marek Veverica, Ing. František Németh) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Rozpočtové opatrenie č. 10/2020 

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 predkladá 

obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie 

-  povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolené prekročenie a viazanie výdavkov: 

 

Navýšenie príjmov :    

 

Zdroj Ekon. klas. Názov Zmena 

v EUR 

  41 292 027 000 Iné príjmy – prepadnutá FZ 4 000,- 

  SPOLU 4 000,- 

 

Navýšenie výdavkov: 

 

Zdroj Funkčn

á klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena v 

EUR 

  41 05 400 633 002 000 Nákup kosačky 2 800,- 

   SPOLU 2 800,- 
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Zmenou rozpočtu sa zvyšujú celkové príjmy na sumu 631 611,- EUR, celkové výdavky na 

sumu 630411,- EUR, prebytok rozpočtu vo výške 1 200,- EUR. 

 

Bc. Miroslav Hric – spýtal sa koľko stála nová kosačka, odpovedal mu starosta obce Róbert 

Klubica, ţe 3.960 Eur, bez zametacej kefy. 

 

Ing. František Németh – zaujímal sa o sumu 4.000,- Eur, o aké príjmy ide. Vysvetlila mu 

účtovníčka obce Iveta Moravčíková, ţe ide o prepadnutú zábezpeku z čias, keď prebiehalo 

prvé verejné obstarávanie na zateplenie budovy materskej školy, kde sa prihlásilo 5 firiem 

a jedna si následne neuplatnila vratku na uvedenú sumu, po piatich rokoch tento nárok 

prepadol v prospech obce. 

 

Uznesenie č. 38/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 10/2020 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

Michal Krčula, Marek Veverica, Ing. František Németh) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 4  

Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci 

(pôžičky) obci Vlachy na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 

2020, spôsobenou pandémiou COVID-19 

V súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku 

2020, ovplyvneným predovšetkým pandémiou ochorenia COVID-19 má vláda Slovenskej 

republiky záujem kompenzovať výpadok príjmov subjektom územnej samosprávy. Reagujúc 

na výrazný pokles výberu dane z príjmov fyzických osôb, v nadväznosti na schválené 

uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020, budú poskytované bezúročné 

návratné finančné výpomoci subjektom územnej samosprávy na výkon ich samosprávnych 

pôsobností. Návratná finančná výpomoc (ďalej len „NFV“) sa poskytne na základe ţiadosti 

obce alebo vyššieho územného celku maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických 

osôb za rok 2020 pre obec Vlachy vo výške 11636 €  podľa nasledujúcich podmienok. 

 

Účel 

Na výkon samosprávnych pôsobností, z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov 

fyzických osôb v roku 2020, v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Prijaté prostriedky 

z NFV moţno pouţiť na kompenzáciu výdavkov, vyčerpaných subjektom územnej 

samosprávy v priebehu roka 2020. 
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Predloţenie ţiadosti o NFV 

V termíne do 31. októbra 2020. 

 

Časové obdobie na pouţitie NFV 

Poskytnuté peňaţné prostriedky moţno pouţiť do 31. decembra 2020. 

 

Forma poskytnutia NFV 

Zmluva o NFV medzi ministerstvom financií a subjektom územnej samosprávy na základe 

jeho ţiadosti. Ţiadosť sa registruje v Rozpočtovom informačnom systéme pre samosprávu 

prostredníctvom webovej stránky www.rissam.sk. 

 

Odklad splátok 

Z dôvodu negatívneho vývoja rozpočtu samospráv ovplyvneného pandémiou ochorenia 

COVID-19 je stanovený odklad prvej splátky do roku 2024. 

 

Doba splácania 

Ročné splátky počas štyroch rokov; prvá splátka v roku 2024 a posledná splátka v roku 2027. 

 

Štátna pomoc 

Poskytnutím bezúročnej návratnej finančnej výpomoci s odkladom splácania istiny dochádza 

k poskytnutiu výhody, ktorá by mohla viesť k narušeniu hospodárskej súťaţe medzi 

členskými štátmi, a preto môţu obce a vyššie územné celky pouţiť NFV v plnom rozsahu 

výlučne na účel financovania výkonu samosprávnych pôsobností nehospodárskeho 

charakteru, prípadne so sprievodnými hospodárskymi činnosťami . 

 

Právne prekáţky na prijatie NFV 

Obec a vyšší územný celok (ďalej len „dlţník“) zodpovedá za to, ţe prijatím návratnej 

finančnej výpomoci nebudú prekročené limity dlhu a dlhovej sluţby dlţníka vyplývajúce z § 

17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t. j. dlh dlţníka neprekročí 50 % 

skutočných beţných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma splátok návratných 

zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných 

dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných beţných 

príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka zníţených o prostriedky poskytnuté 

v príslušnom rozpočtovom roku dlţníkovi z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, 

o prostriedky poskytnuté z Európskej únie a o iné prostriedky zo zahraničia alebo 

o prostriedky získané na základe osobitného predpisu. 

NFV nemoţno pouţiť na úhradu záväzkov po lehote splatnosti. 

NFV nemoţno poskytnúť obci v ozdravnom reţime alebo nútenej správe. 

 

 

 

 

 

http://www.rissam.sk/
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Odpustenie splácania NFV 

Odpustenie jednotlivých splátok návratnej finančnej výpomoci, ktoré je dlţník povinný 

splácať veriteľovi, je moţné len na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky podľa § 

13 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Bc. Miroslav Hric – zaujímal sa, na čo môţu byť uvedené finančné prostriedky pouţité, 

odpovedal mu hlavný kontrolór obce Ing. Pavel Slabej, ţe na všetky výdavky (nielen na 

kapitálové). Starosta obce Róbert Klubica vysvetlil poslancom, ţe nik nevie, ako sa situácia 

v štáte bude vyvíjať ďalej, peniaze, ktoré obdrţíme, zostanú nepouţité a v prípade, ţe ich 

obec nebude musieť vyuţiť, budú v plnej sume vrátené do štátneho rozpočtu.  

 

Ing. Pavel Slabej – predloţil obecnému zastupiteľstvu písomne svoje stanovisko, v ktorom 

mu odporučil prijať tieto návratné zdroje, poskytované Ministerstvom financií SR. 

 

Uznesenie č. 39/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

Stanovisko hlavného kontroĺóra k zámeru obce Vlachy prijať návratné zdroje financovania 

v roku 2020 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

Michal Krčula, Marek Veverica, Ing. František Németh) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie č. 40/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

 

a) Berie na vedomie 

Podanie ţiadosti o návratnú finančnú výpomoc vo výške 11.636,- Eur, s následným 

uzatvorením zmluvy medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Obcou Vlachy 

 

b) Schvaľuje 

Podanie ţiadosti o návratnú finančnú výpomoc od Ministerstva financií Slovenskej republiky 

v termíne do 31. októbra 2020 vo výške 11.636,- Eur, s následným podpísaním zmluvy 

o návratnej finančnej výpomoci 

 

c) Odporúča 
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Starostovi obce Róbertovi Klubicovi podať ţiadosť a podpísať zmluvu o návratnej finančnej 

výpomoci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 

s príslušnou dokumentáciou. 

Hlasovanie poslancov: 

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

Michal Krčula, Marek Veverica, Ing. František Németh) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 5 

Vyhlásenie výzvy na zimnú údržbu na roky 2021-2022 

Text výzvy: 

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

2021-2022 

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 1.1.2021 do 31.12.2022, 

9. Cenovú ponuku je nutné doručiť na Obecný úrad vo Vlachoch do 1.12.2020 – 15.00 

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

10. Vyhodnotenie ponúk bude prevedené na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 

9.12.2020, o výsledku budú záujemcovia informovaní písomne. 

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

 

Uznesenie č. 41/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

Vyhlásenie výzvy na dodanie sluţieb na zimnú údrţbu miestnych komunikácií v obci Vlachy 

pre roky 2021-2022 
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 Hlasovanie poslancov: 

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

Michal Krčula, Marek Veverica, Ing. František Németh) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 6 

Rôzne 

a)  

Pracovná zdravotná sluţba - od 01.12.2017 je v platnosti zákon č.289/2017 Z. z., ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Od 01.07.2018 

vznikla pre zamestnávateľov nová povinnosť, a to oznámiť kaţdoročne do 15. januára 

v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje, týkajúce sa 

zamestnancov, vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie v rozsahu podľa odseku 3 

t.j. názov pracoviska, názov profesii s uvedením faktorov práce a pracovného prostredia, 

ktorým sú zamestnanci vystavení a počet zamestnancov pracoviska k 31.decembru 

predchádzajúceho kalendárneho roka. Zmeny sú aj v poskytovaní pracovnej zdravotnej 

sluţby. 

Pracovnú zdravotnú sluţbu (PZS) vykonávajú zdravotnícki pracovníci: 

 lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, klinické 

pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, pracovné lekárstvo, preventívne pracovné 

lekárstvo a toxikológia, sluţby zdravia pri práci, verejné zdravotníctvo, 

 verejný zdravotník (VZ), 

 zdravotnícki pracovníci v tíme pracovnej zdravotnej sluţby. 

Od nadobudnutia účinnosti zákona č. 289/2017 Z. z. nevykonávajú činnosť PZS (dohľad nad 

pracovnými podmienkami) pre zamestnancov, vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 1 

alebo 2 bezpečnostní technici, autorizovaní bezpečnostní technici, ani bezpečnostnotechnická 

sluţba. 

Poskytovateľ zdravotnej spôsobilosti , ktorý je 

 fyzickou osobou-podnikateľom, si môţe činnosť PZS vykonávať osobne (lekár 

s uvedenou špecializáciou), 

 právnickou osobou, si môţe činnosť PZS vykonávať zdravotníckym pracovníkom, 

ktorý je s ním v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. 

Posudok o riziku a kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík, ktorý vypracoval 

bezpečnostný technik, autorizovaný bezpečnostný technik alebo bezpečnostnotechnická 

sluţba podľa predpisov účinných od 1. augusta 2014 do 30. novembra 2017, zostáva v 

platnosti do času zmeny pracovných podmienok na pracovisku, ktorá by mohla mať vplyv na 

mieru zdravotného rizika pri práci a kategóriu práce z hľadiska zdravotných rizík. 

Suma, ktorú za túto sluţbu bude musieť obec zaplatiť je cca 500,- Eur. 
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b)  

Daniela Janteková – ţiadosť o odkúpenie pozemku popod jej dom č. 71 vo Vlaškách, ktorý je 

vo vlastníctve obce. Tento pozemok má pod svojím domom a záhradou od výstavby 

rodinného domu a rada by si ho dala do poriadku.  

c)  

Materská škola (MŠ) - od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva prebiehal 

u Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a.s. (SIEA) výpočet nových merateľných 

ukazovateľov pre všetky projekty. Následne na to, bol dňa 27.7.2020 podpísaný dodatok č. 4 

k zmluve, kde sa tieto merateľné ukazovatele zmenili, po predchádzajúcej komunikácii 

a odsúhlaseniu firmou IKF Poprad. Tento bol zverejnený dňa 5.8.2020. Dňa 14.9.2020 prišla 

výzva č. 3 na doplnenie Záverečnej monitorovacej správy č. 3 do siedmych dní. Na základe 

poţiadaviek bola táto výzva doplnená a odoslaná 21.9.2020. Čakali sme na vyhodnotenie 

tohto doplnenia a v pondelok 5.10.2020 prišla výzva č.4 s opravami, ktoré neboli dobre 

urobené vo výzve č. 3. Jedná sa o publicitu projektu nielen na obecnej stránke, ale aj pri MŠ. 

Uţ to nemôţe byť tabuľa, ako bola pôvodne, ale musí to byť plagát a na obecnej stránke 

musia byť uvedené aj ciele projektu. Je potrebné, okrem toho,  doručiť zaraďovací protokol, 

ktorý máme my v účtovníctve vedený, ako inventárnu kartu ale toto SIEA neakceptuje. Po 

zosumarizovaní im to bude znova odoslané v systéme ITMS 2014+ a poštou. Následne bude 

obec  čakať na opätovné vyhodnotenie záverečnej monitorovacej správy a ak bude v poriadku 

je predpoklad, ţe obci príde výzva na doplnenie chýbajúcich náleţitostí na ţiadosť o platbu. 

K vyjadreniu starostu obce Róberta Klubicu, ohľadom nedodrţania termínu ukončenia diela, 

zatiaľ obec ţiadne stanovisko neobdrţala.  

d)  

Zameriavanie potoka Vlachy - od 28.9. bude prebiehať zameriavanie starého koryta potoku 

v miestnej časti Vlachy.  

e)  

Informácia o zrušení posedenia pre seniorov a uvítania detí do ţivota,  z dôvodu nepriaznivej 

epidemiologickej situácie. Seniorom budú roznášané, prostredníctvom obecného 

zamestnanca, darčekové tašky spolu s kalendárom na rok 2021 a jubilantom budú k tomu 

pribalené darčeky. Všetko to bude riešené formou dodania ku poštovej schránke, o čom budú 

občania informovaní, prostredníctvom obecného rozhlasu. Mikuláš a jeho moţné 

organizovanie vyplynie z vývoja šírenia Covid – 19 a prijatých následných opatrení štátu. 

f)  

V mesiaci august 2020, počas dovolenky v materskej škole, bolo vybudované parkovisko pred 

škôlkou, za čo patrí vďaka nielen  zamestnancom obce, ale aj Ľubomírovi Hurkotovi, ktorý 

prispel k vybudovaniu tohto parkoviska svojími pracovnými strojmi a svojou prácou v čase 

osobného voľna. Poďakovanie patrí aj tým spoluobčanom, ktorí sa zúčastnili náročnej brigády 

na výstavbe chodníku ku Kultúrnemu domu v Krmeši, v súčasnosti vyuţívaného ako 

evanjelická modlitebňa, čo určite zvýši kvalitu pohybu nielen Sluţieb Boţích, ale aj počas 

pohrebov, či uţ evanjelických alebo obecných. K poďakovaniu sa pridal aj Ing. František 

Németh, ktorý vyzdvihol to, ţe došlo k vybudovaniu tohto parkoviska a tak aj k úprave 

priestorov pred škôlkou. 
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     g)  

Multifunkčné ihrisko v Krmeši – je ukončené, bola k nemu zavedená elektrika, aby sa dalo 

vyuţívať aj po večeroch, po geometrickom zameraní sa uskutoční jeho kolaudácia. Prístrešok 

na náradie, či športové potreby bude vybudovaný v budúcom roku. 

 

    h) 

Oznam o ohodnotení pozemkov -  dňa 29.9.2020 prebehla v spolupráci s Ing. Milenou 

Hamackovou obhliadka pozemkov, o ktoré majú záujem občania si ich odkúpiť. Po obdrţani 

znaleckých posudkov, bude obec pokračovať v ich odpredaji v zmysle zákona. Pre veľké 

vyťaţenie Ing. Hamackovej došlo k obhliadke aţ v tomto období.  

    i) 

Územný plán – dodatok č. 2 - dňa 24.9.2020 starosta obce Róbert Klubica, odniesol Ing. arch 

Anne Gočovej poslednú časť doplnku do územného plánu od jedného zo ţiadateľov, 

v súčasnosti obec čaká na úplné zakreslenie do zmien a doplnkov. Nebolo to moţné urobiť 

skôr, nakoľko jeden zo ţiadateľov nedoloţil k ţiadosti geometrické zameranie, preto bol 

vyzvatý na doručenie do 18.9.2020. Doručil ho v posledný moţný deň, hoci ho mal urobený 

uţ v roku 2013- ide celkom o 8 ţiadateľov:   

1. Obec  Vlachy - zakreslenie cyklochodníkov,  

2. Obnovstav – bývalé pozemky ŢSR Vlašky – výstavba domov,  

3. RyOS Ţilina - rybárska osada Sokolče, 

4. Jarmila Kaštílová -  nová ulica Vlachy – výstavba domov,  

5. Ing. Miroslav Toma BTV – pozemky pred kaštieľom a vo Vlaškách za Váhom, 

6. Juraj Janičina – pozemky Vlachy,  

7. Ján Bubniak – pozemok Vlachy pri Váhu,  

8. Mirka Strmenská - zakreslenie koryta a zmena pozemkov bývalého koryta Kľačianky na 

rekreačné a stavebné účely Vlachy. 

 

    j) 

Informácia o predĺţení verejného rozhlasu – nová ulica Vlachy z rozpočtu obce. 

 

   k) 

Ţiadosť na prevod pozemkov z Pozemkového fondu SR – ide o doposiaľ nesplnené uznesenia 

č. 42 a č. 43 z roku 2019 -  nastal problém v ţiadosti na odovzdanie, pretoţe pozemkový fond 

zmenil doloţenie preukázania vlastníctva k stavbám, kedy obec musí doručiť protokol 

o prechode majetku vo vlastníctve štátu, ku ktorým mali právo hospodárenia miestne národné 

výbory. Alebo kolaudačné rozhodnutia resp. stavebné povolenia na tieto stavby (cesty). Ak 

obec nič z toho nemá, čo nemá,  tak je potrebné doloţiť písomné potvrdenie z archívu, 

katastra alebo iného orgánu štátnej správy. Zatiaľ však nie je ani štátnym orgánom jasné, ako 

to má vyzerať a na základe čoho majú tieto potvrdenia vydať.  

    l) 

Veľkokapacitné kontajnery budú uloţené k cintorínom vo Vlachoch a Vlaškách, z dôvodu 

blíţiacej sa Pamiatky zosnulých.  
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    m) 

Informácia - v mesiacoch október 2020 aţ marec 2021 bude prebiehať výrub brehových 

porastov SVP, š.p. 

    n) 

V budúcoročnom zdaňovacom období dôjde k úprave výšky dane za nehnuteľnosti a obec 

plánuje zaviesť aj daň za rozvoj. Bude v zákonnom termíne vypracované nové všeobecne 

záväzné nariadenie o miestnych daniach a poplatkoch, ktoré bude zverejnené na úradnej tabuli 

a webovej stránke obce a bude predmetom rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva 

v decembri 2020.  

 

    o) 

Vlachanské noviny – uzávierka príspevkov do Vlachanských novín je 15.11.2020. 

 

    p)  

V mesiaci september 2020 bola zakúpená nová traktorová kosačka pre obec z dôvodu 

opakovanej poruchy hydrostatickej prevodovky pri starej kosačke. Tá uţ bola silno po svojej 

ţivotnosti, má 10 rokov a odpracovaných 1200 Mh. Oprava by bola nákladná (cca 1.600,- €) 

a bola by uţ druhá v priebehu posledných dvoch rokov. Nová kosačka stála aj 

s príslušenstvom 3. 984,- €. V prípade, ak zostanú peniaze na kúpu rotačnej kefy z poloţky 

údrţba priestorov a na iných poloţkách, obec zakúpi aj zametaciu kefu. Na kúpu novej 

kosačky prispeli aj fyzické osoby a to sumou  2.800,-  €. 

    r) 

Poďakovanie – starosta obce Róbert Klubica v závere bodu Rôzne poďakoval všetkým 

občanom, ktorí sa zúčastnili úpravy ţelezničného mostu, na ktorého skrášlenie sa im vlastnou 

aktivitou podarilo získať prostriedky z Komunitnej nadácie Liptov. 6 dní práce a výsledok je 

viac, neţ krásny. Pred maľbami sa zastavujú aj turisti, ktorí sa pred nimi fotia a určite sú 

polahodením pre kaţdého človeka. Vyslovil radosť z toho, ţe máme v obci ešte stále dosť 

ľudí, ktorí ochotne obetujú čas a často aj vlastné prostriedky na to, aby sa všetkým v obci ţilo 

lepšie, lebo len písať na sociálnych sieťach o tom, čo by sa malo alebo, čo sa kde urobilo ... je 

nič. 

 

   s)  

Mgr. Dagmar Bruncková – podala informáciu o ukončení sčítania domov a bytov obci, 

ktorým v tomto roku, v zmysle platnej legislatívy, boli poverené obce a ktoré bolo realizované 

na obecnom úrade z dostupných zdrojov z registra adries, katastrálneho programu, programu 

dane z nehnuteľností a kolaudačných rozhodnutí. Podala informáciu aj o nadchádzajúcom 

sčítaní obyvateľov, ktoré bude prebiehať od 15.2.2021 do 31.3.2021 formou samosčítania 

alebo za pomoci sčítacích komisárov. Viac informácií k priebehu sčítania obyvateľov bude 

ešte obci doručená zo štatistického úradu. 
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Starosta obce Róbert Klubica prítomným poďakoval za účasť a ukončil rokovanie obecného 

zastupiteľstva o 19.07 hod.  Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový 

záznam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala:  Mgr. Dagmar Bruncková 

 

 

Overovatelia:  

       

Bc. Miroslav Hric  ........................................ 

 

Marek Veverica  ......................................... 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlachy dňa 12.10.2020 

 

 

 

 


