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OBEC Vlachy 

Obecný úrad vo Vlachoch 

032 13 Vlachy 126 

_____________________________________________ 

Zápisnica  

Zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy 

 v roku 2020 

 konaného dňa 9.12.2020 

 

Prítomní: 

Róbert Klubica – starosta obce 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva: 

 

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

Krčula, Ing. František Németh, Marek Veverica. 

 

Otvorenie: 

Starosta obce Róbert Klubica privítal všetkých prítomných na zasadnutí 6. obecného 

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

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

overovateľov zápisnice Ing. Dagmar Chvojkovú a Michala Krčulu. 

 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

1. Kontrola plnenia uznesení 

2. Rozpočtové opatrenia č. 11 – 14/2020 

3. Čerpanie rozpočtu k 30.11.2020 

4. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vlachy č. 2/2020 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a poplatku za 

rozvoj 

5. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vlachy č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vlachy 

6. Odsúhlasenie predaja pozemkov v majetku obce pre: Spoločenstvo 271 Krmeš, Pavel 

Ţabka, Erika Feriancová, Adriana Grilusová a stanovenie konečnej sumy za predaj 

7. Stanovenie výšky príspevku na 1 rok na vzdelávanie detí  od 5 – 15 rokov, s trvalým 

pobytom na území obce Vlachy, ktoré navštevujú centrá voľného času od 1.1.2021 

8. Vyhodnotenie výzvy na zimnú údrţbu pre roky 2021-2022 

9. Schválenie rozpočtu na rok 2021, s vyhliadkou na roky 2022-2023 
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10. Súhlas s uzavretím Memoranda o spolupráci na prípravu integrovanej územnej 

stratégie udrţateľného mestského rozvoja Ruţomberok – Liptovský Mikuláš 

11. Schválenie pevných termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2021 

12. Rôzne 

 

Hlasovanie poslancov za navrhovaný program: 

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

Michal Krčula, Ing. František Németh, Marek Veverica) 

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. 42/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

Kontrolu plnenia uznesení 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

Michal Krčula, Ing. František Németh, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 2  

Rozpočtové opatrenia č. 11-14/2020 

Nakoľko hlavný kontrolór obce Ing. Pavel Slabej je v karanténe, jeho stanovisko 

k rozpočtovým opatreniam predloţil poslanom obecného zastupiteľstva starosta obce Róbert 

Klubica. 

Skonštatoval, ţe rozpočtové opatrenia obce Vlachy č. 11 aţ 14 v roku 2020 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. 
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Rozpočtové opatrenie č. 11/2020 

Rozpočtovým opatrením č.11 schváleným starostom obce ostávajú celkové príjmy aj výdavky 

bez zmeny, rozpočtové zmeny obsahujú presuny rozpočtových prostriedkov v rámci 

schváleného rozpočtu v kompetencii starostu obce. 

Rozpočtové opatrenie č. 12/2020 

Rozpočtovým opatrením č.12 sa navyšujú celkové príjmy obce v roku 2020 o  hodnotu 

11636,- € z dôvodu schválenia návratnej finančnej výpomoci zo ŠR na výkon samosprávnych 

pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku 

pandémie ochorenia Covid-19. 

Rozpočtové opatrenie č. 13/2020 

Rozpočtovým opatrením č.13 sa navyšujú celkové príjmy aj výdavky obce v roku 2020 o  

hodnotu 2695,- € z dôvodu účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR na účelové 

vyuţitie – celoplošné testovanie na Covid-19. 

Rozpočtové opatrenie č.14/2020 

Rozpočtové opatrenie č.14 je nad rámec kompetencií starostu obce a rieši povolené 

prekročenie a viazanie  výdavkov v rozpočtovom roku 2020. 

Hlavný kontrolór obce Ing. Pavel Slabej odporučil Obecnému zastupiteľstvu obce Vlachy 

schváliť rozpočtové opatrenie č.14/2020.  

Uznesenie č. 43/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtovým opatreniam obce Vlachy č. 11-14/2020 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

Michal Krčula, Ing. František Németh, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

a) Rozpočtové opatrenie č. 11 

 

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: 
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Poníženie výdavkov :         

 

Zdroj Funkčná 

klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena v EUR 

41 09 111 611 000 001 Mzdy MŠ                -665,- 

   SPOLU -665,- 

 

Navýšenie výdavkov: 

 

Zdroj Funkčná 

klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena v EUR 

41 06 400 632 001 001 Elektrika-multifunkčné ihrisko              + 325,- 

41 09 111 633 006 001 Všeobecný materiál MŠ              + 340,-                   

   SPOLU +665,- 

 

Zmenou rozpočtu celkové príjmy aj celkové výdavky ostávajú bez zmeny. 

 

Bc. Miroslav Hric – spýtal sa, prečo zvýšili rozpočtované prostriedky na mzdy v materskej 

škole. Odpovedal mu starosta obce Róbert Klubica, ţe preto, ţe sme na mzdy učiteliek dostali 

dotáciu zo štátu, z dôvodu pandémie 1. vlny Covid – 19. 

 

Uznesenie č. 44/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenie č. 11/2020 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

Michal Krčula, Ing. František Németh, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

b) Rozpočtové opatrenie č. 12 

 

V súlade s ustanovením § 14, ods. 2, písm. 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 Róbert 

Klubica zobral na vedomie príjem NFV zo ŠR na výkon samosprávnych pôsobností, z dôvodu 

kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie 

ochorenia COVID-19 (schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 40/2020 zo dňa 

7.10.2020). 
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Navýšenie príjmov: 

 

Zdroj Funkčná 

klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena v EUR 

20  514 002 001 NFV zo ŠR dlhodobé 11 636,- 

   SPOLU 11 636,- 

 

Rozpočtovým opatrením č 12/2020 sa zvyšuje rozpočet - celkové príjmy na sumu 643 247,- 

EUR.   

 

Uznesenie č. 45/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenie č. 12/2020 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

Michal Krčula, Ing. František Németh, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

c) Rozpočtové opatrenie č. 13 

 

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- celoplošné testovanie 

COVID 19.  

 

Navýšenie príjmov :    

Zdroj Ekon. klas. Názov Zmena 

v EUR 

111 312 001 003 BT zo ŠR na celoplošné testovanie COVID 19 2 695,- 

  SPOLU 2 695,- 
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Navýšenie výdavkov: 

 

Zdroj Funkčn

á klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena v 

EUR 

 111 01 330 631 001 001 Náhrady administr. na dopravu  1 200,- 

 111 01 330 633 007 001 Špeciálny materiál na testovanie 1 074,- 

 111 01 330 637 014 001 Stravovanie  421,- 

   SPOLU 2 695,- 

 

Zmenou rozpočtu sa zvyšujú celkové príjmy na sumu 645 942,- EUR, celkové výdavky na 

sumu 633106,- EUR, prebytok rozpočtu vo výške 1 200,- EUR. 

Bc. Miroslav Hric – spýtal sa, čo znamená náhrady administratívy na dopravu vo výške 

1.200,- Eur. Vysvetlil mu starosta obce Róbert Klubica, ţe názov tejto poloţky bol 

odporúčaný z okresného úradu a ide o platy administratívnych pracovníkov na testovaní.  

Ing. František Németh – zaujímal sa, koľko na testovanie doplácala obec, odpovedal mu 

starosta obce Róbert Klubica, ţe nám nepreplatili jedného administratívneho pracovníka, čo je 

400 Eur. Ostatné výdavky boli preplatené. 

Uznesenie č. 46/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenie č. 13/2020 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

Michal Krčula, Ing. František Németh, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

d) Rozpočtové opatrenie č. 14 

 

V súlade s ustanovením § 14, ods. 2, písm. 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 predloţil obecnému zastupiteľstvu návrh na zmenu rozpočtu: 

- povolené prekročenie a viazanie výdavkom nasledovne: 
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Navýšenie kapitálových výdavkov: 

 

Zdroj Funkčná 

klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena v 

EUR 

20 08 100 717 001 001 Multifunkčné ihrisko z  NFV zo ŠR   11 636,- 

      Spolu:   11 636,- 

 

Rozpočtovým opatrením č 14/2020 sa zvyšuje rozpočet celkové výdavky na sumu 644 742,- 

EUR. 

 

Uznesenie č. 47/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 14/2020 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

Michal Krčula, Ing. František Németh, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 3 

Čerpanie rozpočtu k 30.11.2020 

Poslanci obecného zastupiteľstva dostali uvedený materiál písomne, pred rokovaním 

obecného zastupiteľstva. Nemali k nemu ţiadne pripomienky, poslanec Bc. Miroslav Hric 

uspokojivo skonštatoval, ţe výnos z dane z príjmov je v tomto roku na veľmi dobrej úrovni. 

Okrem toho sa zaujímal, ako je to s platením dane za ubytovanie, odpovedal mu starosta obce 

Róbert Klubica, ţe doteraz sa platila raz v roku, po ukončení predchádzajúceho kalendárneho 

roka, od budúceho roka sa bude platiť 2x. 

 

Uznesenie č. 48/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

Čerpanie rozpočtu k 30.11.2020 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

Michal Krčula, Ing. František Németh, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 
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K bodu č. 4 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vlachy č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a poplatku za rozvoj 

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 18.11.2020. 

Bc. Miroslav Hric – vyjadril spokojnosť nad obšírnym doplnením § 20, ktorý sa týka dane za 

rozvoj, lebo v prvotnom materiáli, ktorý bol poslancom predloţený na pracovnej porade toto 

nebolo dostatočne jasné. 

Uznesenie č. 49/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Sa uznáša na 

Všeobecne záväznom nariadení Obce Vlachy č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a poplatku za rozvoj 

Hlasovanie poslancov: 

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

Michal Krčula, Ing. František Németh, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 5 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vlachy č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území 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. 

Bc. Miroslav Hric – zaujímal sa, či obec neuvaţuje zriadiť separovaný zber do vriec, 

odpovedal mu starosta obce Róbert Klubica, ţe zatiaľ nie. 

Ing. František Németh – spýtal sa, či obec je drţiteľ odpadu a či pouţité batérie obec zbierať 

nebude, odpovedal mu starosta obce Róbert Klubica, ţe áno, obec je zo zákona drţiteľ odpadu 

a ţe batérie z áut zbierať nebude, tieto môţu občania obce odovzdávať na zberný dvor vo 

Svätom Kríţi. 
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Uznesenie č. 50/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Sa uznáša na 

Všeobecne záväznom nariadení Obce Vlachy č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vlachy 

Hlasovanie poslancov: 

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

Michal Krčula, Ing. František Németh, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

K bodu č. 6 

Odsúhlasenie predaja pozemkov v majetku obce pre: Spoločenstvo 271 Krmeš, Pavel 

Žabka, Erika Feriancová, Adriana Grilusová a stanovenie konečnej sumy za predaj 

a) Spoločenstvo 271 Krmeš, Vlachy – Krmeš 271, 032 13 Vlachy 

Pavel Žabka, Krmeš 271, 032 13 Vlachy 

 

- ţiadosť o odkúpenie bola podaná pre obdivoch ţiadateľov dňa 28.11.2017, doplnená 

v roku 2019 o návrh na rozdelenie pôvodnej parcely KN-C č. 106/1 v k.ú. Vlachy na 

dve parcely. V roku 2020 boli obidve parcely geodeticky zamerané a zakreslené, a to 

KN-C č. 106/1 – trvalý trávnatý porast o výmere 194 m2 a KN-C č. 106/31 – trvalý 

trávnatý porast o výmere 213 m2.  V mesiaci november 2020 boli na obecný úrad 

doručené znalecké posudky od znalkyne Ing. Mileny Hamackovej, ktorá stanovila 

nasledovné ceny: 

1. Pozemok KN-C č. 106/1 – 1.482,16 Eur (ţiadateľ o odkúpenie: Pavel Ţabka) 

2. Pozemok KN-C č. 106/31 – 1. 627,32 Eur (Spoločenstvo 271 Krmeš) 

Poslanci obecného zastupiteľstva sa zhodli, ţe cena za pozemok, ohodnotená 

znalkyňou je nízka a navrhli sumu za jeho predaj pre Pavla Ţabku vo výške 1.940,- 

Eur a pre Spoločenstvo 271 Krmeš za sumu 2.130,- Eur.  

 

 

Uznesenie č. 51/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

a) Súhlasí  

S predajom pozemku KN-C č. 106/1 v k.ú. Vlachy vo vlastníctve obce Vlachy pre 

ţiadateľa: Pavel Ţabka, trvale bytom Krmeš č. 271, 032 13 Vlachy za sumu 1.940,-  

Eur  

 

b) Určuje  

Dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle písm. e/ § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Z. z. o 

majetku obcí - trvalá starostlivosť a uţívanie tohto pozemku ţiadateľom. 

 

c) Odporúča 

Starostovi obce Róbertovi Klubicovi pokračovať v predaji uvedeného pozemku v zmysle 

platných právnych predpisov. 
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Hlasovanie poslancov: 

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

Michal Krčula, Ing. František Németh, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie č. 52/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

a) Súhlasí  

S predajom pozemku KN-C č. 106/31 v k.ú. Vlachy vo vlastníctve obce Vlachy pre 

ţiadateľa: Spoločenstvo 271 Krmeš, Vlachy – Krmeš 271, 032 13 Vlachy za sumu: 

2.130,- Eur  

 

b) Určuje  

Dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle písm. e/ § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Z. 

z. o majetku obcí - trvalá starostlivosť a uţívanie tohto pozemku ţiadateľom. 

 

c) Odporúča 

Starostovi obce Róbertovi Klubicovi pokračovať v predaji uvedeného pozemku 

v zmysle platných právnych predpisov. 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

Michal Krčula, Ing. František Németh, Marek Veverica) 

 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

b) Adriana Grilusová, Lesná 2041/14, 034 01 Ružomberok 

 

- ţiadosť o odkúpenie časti pozemku KN-C č. 19/1 v k.ú. Vlašky bola podaná dňa 

21.10.2019. Jeho zameranie si vybavovala sama ţiadateľka, zameraním vznikla nová 

parcela, a to KN-C č. 19/14 – ostatná plocha o výmere 100 m2. V mesiaci november 

2020 bol na obecný úrad doručený znalecký posudok od znalkyne Ing. Mileny 

Hamackovej, ktorá stanovila nasledovnú cenu: 

1. Pozemok KN-C č. 19/14 – 760,- Eur  

Poslanci obecného zastupiteľstva sa zhodli, ţe cena za pozemok, ohodnotená 

znalkyňou je nízka a navrhli sumu za jeho predaj vo výške 1.500,- Eur. 
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Uznesenie č. 53/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

a) Súhlasí  

S predajom pozemku KN-C č. 19/14 v k.ú. Vlašky vo vlastníctve obce Vlachy pre 

ţiadateľa: Adriana Grilusová, Lesná 2041/14, 034 01 Ruţomberok za sumu 1.500,- 

Eur  

 

b) Určuje  

Dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle písm. e/ § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Z. 

z. o majetku obcí - trvalá starostlivosť a uţívanie tohto pozemku ţiadateľom. 

 

c) Odporúča 

Starostovi obce Róbertovi Klubicovi pokračovať v predaji uvedeného pozemku 

v zmysle platných právnych predpisov. 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

Michal Krčula, Ing. František Németh, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

b)   Mgr. Erika Feriancová, Vlašky 74, 032 13 Vlachy 

- ţiadosť o odkúpenie pozemku KN-E č. 181/2  - orná pôda o výmere 230 m2 v k.ú. 

Vlašky bola podaná 4.9.2019. Nakoľko ţiadateľku predaj nesúril, o ohodnotenie tohto 

pozemku sme ţiadali spoločne s predchádzajúcimi pozemkami. V mesiaci november 

2020 bol na obecný úrad doručený znalecký posudok od znalkyne Ing. Mileny 

Hamackovej, ktorá stanovila nasledovnú cenu: 

2. Pozemok KN-E č. 181/2   – 870,- Eur  

Poslanci obecného zastupiteľstva sa zhodli, ţe cena za pozemok, ohodnotená 

znalkyňou je nízka a navrhli sumu za jeho predaj vo výške 1.380,- Eur. 

 

Uznesenie č. 54/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

a) Súhlasí  

S predajom pozemku KN-E č. 181/2 v k.ú. Vlašky vo vlastníctve obce Vlachy pre 

ţiadateľa: Mgr. Erika Feriancová, Vlašky 74, 032 13 Vlachy  za sumu 1.380,- Eur  

 

b) Určuje  

Dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle písm. e/ § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Z. 

z. o majetku obcí - trvalá starostlivosť a uţívanie tohto pozemku ţiadateľom. 

 

c) Odporúča 

Starostovi obce Róbertovi Klubicovi pokračovať v predaji uvedeného pozemku 

v zmysle platných právnych predpisov. 
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Hlasovanie poslancov: 

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

Michal Krčula, Ing. František Németh, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 7 

Stanovenie výšky príspevku na 1 rok na vzdelávanie detí  od 5 – 15 rokov, s trvalým 

pobytom na území obce Vlachy, ktoré navštevujú centrá voľného času od 1.1.2021 

Nakoľko došlo k zvýšeniu príspevku na deti, navštevujúce centrá voľného času vo veku od 5-

15 rokov a na základe poţiadaviek centier voľného času navrhol starosta obce Róbert Klubica 

zvýšiť uvedený príspevok na jedno dieťa a rok z 90 Eur na 101 Eur. Uvedený návrh všetci 

poslanci podporili bez výhrad. Ing. František Németh sa spýtal, akou formou tento príspevok 

obec dostáva, odpovedala mu účtovníčka obce Iveta Moravčíková, ţe formou výnosu 

z podielu daní, určené percento tvorí príspevok práve pre tieto deti. 

Uznesenie č. 55/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Schvaľuje 

 

výšku príspevku 101,- Eur na 1 rok na vzdelávanie detí  s trvalým pobytom na území obce 

Vlachy, ktoré navštevujú centrá voľného času od 1.1.2021 

Hlasovanie poslancov: 

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

Michal Krčula, Ing. František Németh, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 8 

Vyhodnotenie výzvy na zimnú údržbu pre roky 2021-2022 

Ku dňu 1.12.2020 bola obecnému úradu doručená jedna cenová ponuka s ponukou sluţieb na 

zimnú údrţbu na rok 2021-2022, 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. Je to 

rovnaká suma, ako v roku 2020. 
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Uznesenie č. 56/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

 

Vyhodnotenie cenovej ponuky na zimnú údrţbu na roky 2021-2022 od firmy Gofex – 

Jaroslav Urban 

Hlasovanie poslancov: 

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

Michal Krčula, Ing. František Németh, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 9 

Schválenie rozpočtu na rok 2021, s vyhliadkou na roky 2022-2023 

 

a) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Vlachy na rok 2021 

a roky 2022-2023 

 

V zmysle § 18f - odsek 1 - písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších  predpisov predloţil hlavný kontrolór obce Ing. Pavel Slabej  obecnému 

zastupiteľstvu obce Vlachy odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Vlachy pre rok 2021.   

Skonštatoval, ţe odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2021  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 2022-2023. Návrh 

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

na roky 2021 aţ 2023 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. 

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. 
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Rozpočet obce Vlachy pre rok 2021 je členený  na : 

a) beţný rozpočet (beţné príjmy / beţné výdavky) 

b) kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy / kapitálové výdavky) 

c) finančné operácie  

 

Rekapitulácia rozpočtu obce – rok 2021: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členenie príjmov : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Príjmy Výdavky 

  ( € ) ( € ) 

Beţný rozpočet 280620,00 275168,00 

Kapitálový rozpočet + granty 0,00 6500,00 

Finančné operácie 1048,00 0,00 

SPOLU : 281668,00 281668,00 

 

(údaje v €) 

výnos dane z príjmov poukázaných samospráve 208000,00 

daň z nehnuteľností 27170,00 

dane za špeciálne sluţby (psy,ubytovanie,automaty,rozvoj) 5000,00 

poplatok za TKO 18000,00 

príjmy z nájmu obecného majetku 1450,00 

MŠ - vlastné príjmy (stravné ŠJ, poplatky za MŠ) 5700,00 

poplatky (správne, z predaja sluţieb a iné) 2300,00 

príjmy z FtE 6000,00 

ostatné príjmy 500,00 

tuzemský transfer zo ŠR a ESF 6500,00 

Bežné príjmy SPOLU: 280620,00 

  0,00 

Kapitálové príjmy SPOLU: 0,00 

prevod z RF 1048,00 

Finančné operácie SPOLU: 1048,00 

P R Í J M Y     SPOLU: 281668,00 
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Členenie výdavkov : 

 

  poloţka špecifikácia (údaje v €) 

111 aţ 311 

verejná správa (obecný úrad, komunikácia s 

občanmi) 112823,00 

411 + 42 poţiarna ochrana + civilná ochrana 7466,00 

611 MK, správa a údrţba ciest 3500,00 

511 + 531 + 54 nakladanie s odpadmi 20300,00 

321 verejná zeleň 22910,00 

43 verejné osvetlenie 5970,00 

911+921+931+941 

kultúrny dom, kniţnica,kultúrne podujatia, 

kronika 11333,00 

34 občianske obrady a spoločenské udalosti 500,00 

811 + 82 rekreačné a športové sluţby 6500,00 

33 správa a údrţba cintorínov 2820,00 

711 + 721 MŠ a Školská jedáleň 75796,00 

101 

beţné transfery 

(stav.úrad,Sokolčania,CVČ,neziskové org.) 5250,00 

  Bežné výdavky SPOLU : 275168,00 

  radar 2000,00 

  príručný sklad pri multifunkčnom ihrisku 2000,00 

  autobusová zastávka - Vlachy 2500,00 

  Kapitálové výdavky SPOLU : 6500,00 

  Splátky istiny z úverov   

  Finančné operácie SPOLU: 0,00 

  V Ý D A V K Y       SPOLU: 281668,00 

 

 

Predloţený návrh rozpočtu obce na rok  2021 s výhľadom na roky 2022-2023 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 hlavný 

kontrolór obce Ing. Pavel Slabej odporučil  obecnému zastupiteľstvu  návrh rozpočtu obce 

Vlachy na rok 2021 schváliť bez výhrad a návrh výhľadového rozpočtu na roky 2022-2023 

zobrať na vedomie. 
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Uznesenie č. 57/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Vlachy na rok 2021 a roky 

2022-2023 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

Michal Krčula, Ing. František Németh, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

b) Rozpočet obce Vlachy na roky 2021 – 2023 

 

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 18.11.2020. Starosta obce na základe  bodu č. 6 rokovania 

dnešného obecného zastupiteľstva  – predbeţné schváleného odpredaja obecných pozemkov - 

navrhol doplniť do príjmov návrhu rozpočtu na rok 2021 na poloţke 223002 (predaj 

pozemkov) sumu + 6.950,- Eur.   

 

Bc. Miroslav Hric – otvoril v diskusii k tomuto bodu rokovania poloţku navýšenia mzdových 

prostriedkov zamestnancov obecného úradu, nakoľko, ako poslanci obecného zastupiteľstva 

by mali mať záujem o to, na čo sa prostriedky obce vynakladajú. Účtovníčka  obce Iveta 

Moravčíková k 31.12.2020 prestáva, na základe výpovede, vykonávať pre našu obec 

účtovnícke a mzdové práce a od 1.januára 2021 by mala nastúpiť do pracovného pomeru na 

polovičný úväzok, bez zmeny výšky mesačného príjmu. Poslanec Bc. Miroslav Hric poţiadal 

o celkové vyčíslenie tohto navýšenia v tejto súvislosti, nakoľko navýšené sú odmeny, odvody 

a stravovanie, čo mu vychádza suma 2.230,- Eur. Odpovedala mu účtovníčka obce Iveta 

Moravčíková, ţe odvody sú vo výške 34,95% a pôjde o ročné navýšenie v sume 1.316 Eur, 

nakoľko v uvedenej poloţke sú aj platy ostatných pracovníkov obecného úradu a im sa zo 

zákona od nového roka navyšuje plat, v súvislosti s prechodom do iných platových tabuliek. 

Vţdy, podľa jej slov, majú poslanci moţnosť túto variantu neschváliť. Bc. Miroslav Hric 

povedal, ţe preto o tom tak podrobne hovorí, lebo navyšujeme ľuďom dane, poplatok za 

komunálny odpad, ţiadna organizácia nedostala toľko financií na svoju činnosť, koľko si 

poţiadala a osobne si poloţil otázku, či výdaj na mzdu účtovníčky obce je adekvátny situácii, 

aká je. Skonštatoval, ţe 240 ľudí mu nedalo svoj hlas preto, aby na rokovaniach obecného 

zastupiteľstva sedel, ale aby jeho činnosť aj manaţoval. Preto túto časť schvaľovaného 

rozpočtu otvoril, osobne je presvedčený, ţe táto záleţitosť mala byť viac rozpitvaná na 

pracovnej porade, nakoľko ide o záväzok nielen na budúci rok, ale na dlhšie obdobie, a treba 
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rátať do budúcna aj s odchodným pred nástupom na starobný dôchodok. Viac k tomuto, 

nakoľko v tomto názore zostal osamotený, nemal. 

 

Ing. František Németh – spýtal sa účtovníčky obce, koľko odrobí mesačne pre obec, 

odpovedala mu, ţe na obecnom úrade je fyzicky dva dni v týţdni, plus vykonáva mnohé 

činnosti aj z domu. Okrem toho bolo do rozpočtu obce na rok 2021 schválené vybudovanie 

novej autobusovej zastávky v mieste časti Vlachy na jeho návrh. 

 

Róbert Klubica – s prácou účtovníčky Ivety Moravčíkovej je maximálne spokojný, len veľmi 

ťaţko by hľadal novú pracovníčku, čo má taký prehľad, je veľmi nápomocná v celej finančnej 

oblasti, vrátane náročných projektov a nerád by o túto zamestnankyňu prišiel a bol by rád, 

keby na našom obecnom úrade zostala. Bc. Miroslav Hric zareagoval, ţe ani on nechce, aby 

účtovníčka obce odišla, ale opäť pripomenul, ţe táto záleţitosť mala byť podrobnejšie 

prebratá na pracovnej porade a na rokovaní obecného zastupiteľstva to mohla byť uzavretá 

vec. 

 

Uznesenie č.  58/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

 

 

a) Schvaľuje 

Rozpočet obce Vlachy na rok 2021 bez rozpočtovej štruktúry 

b) Berie na vedomie 

Rozpočet na roky 2022 - 2023 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 (Renata Bolibruchová, Ing. Dagmar Chvojková, Jana Klubicová, Michal Krčula, Ing. 

František Németh, Marek Veverica) 

PROTI: 1 (Bc. Miroslav Hric) 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 10 

Súhlas s uzavretím Memoranda o spolupráci na prípravu integrovanej územnej 

stratégie udržateľného mestského rozvoja Ružomberok – Liptovský Mikuláš 

 

Ing. Dagmar Chvojková – zaujímala sa, aký z tejto spolupráce bude mať osoh obec a či sa 

platí členský príspevok. Odpovedal jej starosta obce Róbert Klubica, ţe ide o obce popri rieke 

Váh, členský príspevok sa neplatí, a môţe to prispieť napr. k rozvoju cestnej infraštruktúry, či 

vybudovanie cyklochodníkov a pod.  
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Uznesenie č.  59/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

 

                                                     Schvaľuje 

 

a) Podpísanie MEMORANDA O SPOLUPRÁCI na príprave Integrovanej územnej 

stratégie udrţateľného mestského rozvoja „Ruţomberok – Liptovský Mikuláš“ 

 

b) Akceptovanie Integrovanej územnej stratégie udrţateľného mestského rozvoja 

„Ruţomberok – Liptovský Mikuláš“ ako PHSR obce 
 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

Michal Krčula, Ing. František Németh, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

K bodu č. 11 

Schválenie pevných termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2021 

 

Starosta obce Róbert Klubica navrhol prítomným poslancom obecného zastupiteľstva 

nasledovné pevné termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2021: 27.1., 31.3., 16.6., 

29.9.,8.12., vţdy o 17.30 hod. 

Uznesenie č. 60/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Schvaľuje 

Pevné termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2021:  

27.1., 31.3., 16.6., 29.9.,8.12., vţdy o 17.30 hod. 

Hlasovanie poslancov: 

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

Michal Krčula, Ing. František Németh, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 12 

Rôzne 

 

Starosta obce Róbert Klubica poţiadal prítomných poslancov o podpísanie čestného 

prehlásenia o tom, ţe parcela KN-E 185 v k.ú. Krmeš je súčasťou miestnej obsluţnej 

komunikácie, ktorá bola vybudovaná pred rokom 1974. Je to z dôvodu toho, ţe cesta nie je v 

katastri nehnuteľností zakreslená a ani plocha nie je vedená ako ostatná. Na to, aby sme aspoň 



19 
 

plochu pod ňou mohli zapísať na ostatnú, aby si mohol staviteľ poţiadať o stavebné 

povolenie, je nevyhnutné, aby sa toto čestné prehlásenie podpísalo obecným zastupiteľstvom 

a potom sa dal spraviť geometrický plán. Z toho titulu sa bude môcť previesť druh pozemku 

z trvalého trávnatého porastu na ostatnú plochu cez pozemkový úrad a kataster. 

 

Materská škola: Od posledného zastupiteľstva sa riešilo doplnenie dokumentov pre SIEA z 

dôvodu posudzovania dodrţania lehoty odovzdania  staveniska.  Ţiadali nás  o 

bliţšie vyjadrenie k  zdôvodneniu nedodania tepelného čerpadla v termíne, uvedenom v 

harmonograme, ktorý bol podľa Zmluvy o dielo záväzným.  

V zmysle harmonogramu malo byť dielo začaté a ukončené v termíne: 25.06.2018 - 

13.08.2018. (Doručené zdôvodnenie bolo nedostatočné) 

Zároveň ţiadali o doručenie kópií :      Zápis o odovzdaní prác tepelné čerpadlo, Revízií 

bleskozvodu, Revíznej správy vykurovania. 

Ďalej sme mali zdôvodniť dátum vystavenia Fa č. 18VF00024 k 31.8.2018, dátum dodania k 

31.8.2018, keď preberacie konanie bolo k 30.9.2018. V Zmluve o dielo, v článku V., bod 5.10 

je uvedené, ţe zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác po ukončení a protokolárnom  

odovzdaní diela objednávateľovi, a to na základe súpisu dodávok a vykonaných prác 

schváleného stavebným dozorom. Ďalej sme mali uviesť dátum dodania sluţby  k Fa 201828 

za stavebný dozor, kde je uvedený dátum dodania sluţby 17.9.2018  a doručiť  odovzdávajúci 

protokol. Toto všetko bolo odoslané 12.11.2020. Od vtedy sa zatiaľ neozvali. 

Vydanie Vlachanských novín -  vyjdú v budúcom týţdni a následne budú distribuované 

občanom, spolu aj so zmenou cestovného poriadku ŢSR. 

Do konca tohto roku sa ešte urobí oprava cesta v smere na Havránok, v miestnej  časti Vlašky, 

kde po tejto komunikácii neustále voda steká a v zime zamŕza. Urobí sa zárezom do 

komunikácie, zvedením vody do kanála a následne sa osadia mreţe na povrch tejto cesty. 

Bolo objednané vianočné osvetlenie na stromček pred kultúrny dom a v priebehu budúceho 

týţdňa by malo byť aj osadené. 

Za financie, ktoré ostali na opravu verejného osvetlenia nakúpime led lampy, ktoré sa budú 

postupne vymieňať miesto lámp, ktoré sa pokazia. 

Tabuľu označenie Vlachy pri vstupe z hrádze do miestnej časti Vlašky obnovíme pri výrobe 

tabuliek na účely platenia dane z ubytovania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce Róbert Klubica prítomným poďakoval za účasť a ukončil rokovanie obecného 

zastupiteľstva o 19:10 hod.  Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový 

záznam.  
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Zapísala:  Mgr. Dagmar Bruncková 

 

 

Overovatelia:  

       

Ing. Dagmar Chvojková ........................................ 

 

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

 

   

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

 

Vlachy dňa 14.12.2020 

 

 

 


