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OBEC Vlachy 

Obecný úrad vo Vlachoch 

032 13 Vlachy 126 

_____________________________________________ 

Zápisnica  

Z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy 

 v roku 2021 

 konaného dňa 10.3.2021 

 

Prítomní: 

Róbert Klubica – starosta obce 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva: 

 

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

Marek Veverica 

 

Ospravedlnený: 

Ing. František Németh 

 

Otvorenie: 

Starosta obce Róbert Klubica privítal všetkých prítomných na zasadnutí 1. obecného zastupiteľstva 

v roku 2021 a  skonštatoval, ţe obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, nakoľko sú  prítomní 

šiesti poslanci. Za zapisovateľku určil Mgr. Dagmar Brunckovú, za overovateľov zápisnice Janu 

Klubicovú a Renatu Bolibruchovú.. 

 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

1. Kontrola plnenia uznesení 

2. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020 a k 28.2.2021 

3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v roku 2020 

4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vlachy na I. polrok 2021 

5. Rozpočtové opatrenia č. 15-16/2020 

6. Rozpočtové opatrenia č. 1-2/2021 

7. Zmluva č. 1/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2021 

(Mesto Liptovský Hrádok) 

8. Zmluva č. 2/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2021 (CVČ 

Liptovský Mikuláš) 

9. Zmluva č. 3/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2021 

(Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Partizánska Ľupča) 
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10. Zmluva č. 4/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2021 (RKC, 

Farnosť Liptovský Michal) 

11. Zmluva č. 5/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2021 

(Futbalový klub Liptovské Vlachy) 

12. Zmluva č. 6/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2021 (CVČ 

- Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok) 

13. Národná diaľničká spoločnosť, a.s. Bratislava – Ponuka na uzatvorenie kúpnej zmluvy na 

odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Vlachy, číslo pozemku KN-C 177/21 v k.ú. 

Vlachy 

14. Stanovisko Mgr. Eriky Feriancovej k ponuke Obce Vlachy k jej ţiadosti o predaj pozemku 

KN-E č. 181/2 v k.ú. Vlašky 

15. Stanovenie sumy za predaj pozemku KN-C č. 162/2 v k.ú. Vlachy pre: Pavel Ţabka, 032 13 

Vlachy Krmeš 271, ktorého predaj bol odsúhlasený na zasadnutí obecného zastupiteľstva 

dňa 13.12.2017 uznesením č. 43/6/2017 (schválenie zámeru predaja v bode č. 16 rokovania 

obecného zastupiteľstva) 

16. Schválenie zámerov predaja pozemkov vo vlastníctve obce Vlachy 

17. Rôzne 

 

Hlasovanie poslancov za navrhovaný program: 

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

Krčula, 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. Poslanci obecného zastupiteľstva nemali k tomuto bodu ţiadne 

pripomienky. 

 

Uznesenie č. 1/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

Kontrolu plnenia uznesení 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

Krčula, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 
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K bodu č. 2  

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020 a k 28.2.2021 

Poslanci obecného zastupiteľstva dostali uvedený materiál písomne, pred rokovaním obecného 

zastupiteľstva. 

 

Bc. Miroslav Hric – skonštatoval, ţe výnos z podielových daní je plnený uspokojivo, spýtal sa, ako 

štát prepláca výdavky na covid testovanie, odpovedal mu starosta obce Róbert Klubica, ţe rok 2020 

je plne uhradený, tento rok je vyplácaný priebeţne cca 2-3 týţdne po ukončení kaţdého testovania. 

Okrem toho sa pýtal na plnenie výdavkov, týkajúcich sa odmien poslancov, ktoré sa mu zdá vysoké, 

nakoľko bolo v minulom roku 6 zasadnutí. Starosta obce Róbert Klubica mu vysvetlil, ţe 

v uvedenej sume sú aj odmeny za zasadnutia komisií (komisia ochrany verejného poriadku 

a ţivotného prostredia zasadá ku kaţdému výrubu drevín). Zaujímal sa o sumu 2.000 Eur na opravu 

verejných komunikácií, na čo boli pouţité – starosta obce Róbert Klubica mu odpovedal, ţe išlo 

o úpravu miestnej komunikácie vo Vlaškách, spojenú s vypracovaním odvodu daţďovej vody 

popod obecnú komunikáciu. Nakoniec sa spýtal, keďţe sa nekonali ţiadne kultúrne podujatia, ako 

pribliţne vyzerá výsledok hospodárenia za minulý rok, odpovedala ekonómka obce Iveta 

Moravčíková, ţe v rezervnom fonde bude cca 55 940,- Eur. 

 

 

Uznesenie č. 2/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

a) Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020 

b) Čerpanie rozpočtu k 28.2.2021 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

Krčula, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 3 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v roku 2020 

Poslanci obecného zastupiteľstva dostali uvedený materiál písomne, pred rokovaním obecného 

zastupiteľstva. Podľa predloţeného materiálu hlavný kontrolór obce Ing. Pavel Slabej vykonal 

v roku 2020 šesť kontrol, a to: 

1. Finančné dotácie poskytnuté neziskovým organizáciám v roku 2019 z rozpočtu obce, 

2. Pokladničné operácie účtovnej jednotky „obec Vlachy“, 

3. Fyzická inventarizácia majetku obce k 31.12.2019, 

4. Účtovná inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce 

k 31.12.2019, 

5. Prenájom obecného majetku, 

6. Stav pohľadávok a záväzkov obce. 
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Finančnými kontrolami neboli zistené ţiadne nedostatky. Okrem uvedených kontrol sa hlavný 

kontrolór obce zúčastňoval zasadnutí obecného zastupiteľstva, vypracoval a predloţil poslancom 

obecného zastupiteľstva stanoviská k rozpočtu obce na rok 2021, k návrhu záverečného účtu obce 

za rok 2019, k zámeru obce prijať návratné zdroje financovania a ku všetkým rozpočtovým 

opatreniam obce, prijatým v roku 2020. 

Uznesenie č. 3/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vlachy v roku 2020 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

Krčula, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 4 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vlachy na I. polrok 2021 

Poslanci obecného zastupiteľstva dostali uvedený materiál písomne, pred rokovaním obecného 

zastupiteľstva. Poslanci obecného zastupiteľstva nemali k tomuto bodu ţiadne pripomienky. 

 

Uznesenie č. 4/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vlachy na 1. polrok 2021 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

Krčula, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 5 

Rozpočtové opatrenia č. 15-16/2020 

Poslanci obecného zastupiteľstva dostali uvedený materiál písomne, pred rokovaním obecného 

zastupiteľstva. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Ing. Pavla Slabeja: 

Rozpočtové opatrenia obce Vlachy č. 15 a 16 v roku 2020 sú vypracované v súlade   s príslušnými 

ustanoveniami zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
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a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a v súlade so Zásadami hospodárenia s finančnými 

prostriedkami obce Vlachy. 

Rozpočtové opatrenie č. 15/2020. 

Rozpočtovým opatrením č.15 schváleným starostom obce ostávajú celkové príjmy aj výdavky bez 

zmeny, rozpočtové zmeny obsahujú presuny rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného 

rozpočtu v kompetencii starostu obce – a to vo výdavkovej časti beţného rozpočtu (poníţenie, resp. 

navýšenie výdavkov). 

Rozpočtové opatrenie č. 16/2020. 

Rozpočtovým opatrením č.16 sa navyšujú celkové príjmy aj výdavky obce v roku 2020 o  hodnotu 

47,- € z dôvodu účelovourčených prostriedkov poskytnutých zo ŠR na účelové vyuţitie – deti v MŠ 

a odmena pre pracovníka CO. 

1. V súlade s § 14 ods. 2 písmena a)  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a  v súlade so Zásadami 

hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Vlachy starosta obce schválil 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 01 110 625 004 003 SP-invalidné poistenie-OcÚ                -48,- 

41 03 200 634 001 001 PHM  OHZ Krmeš                -63,-  

41 03 200 635 005 005 Údrţba strojov OHZ Krmeš               -221,- 

   SPOLU -332,- 

 

Navýšenie výdavkov: 

 

Zdroj Funkčná 

klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena v EUR 

41 01 110 637 014 001 Stravovanie- OÚ              + 48,- 

41 03 200 632 001 001 Energie OHZ Krmeš              + 63,- 

41 03 200 633 006 001 Všeobecný materiál OHZ Krmeš             + 221,-                   

   SPOLU +332,- 

 

 Zmenou rozpočtu celkové príjmy aj celkové výdavky ostávajú bez zmeny. 

 

2. 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 – deti v MŠ a odmena 

pracovníka CO.  
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Navýšenie príjmov :    

Zdroj Ekon. klas. Názov Zmena 

v EUR 

111 312 012 005 BT zo ŠR na MŠ  +27,- 

111 312 012 012 BT zo ŠR na CO           +20,- 

  SPOLU 47,- 

 

Navýšenie výdavkov: 

Zdroj Funkčn

á klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena v 

EUR 

 111 03 600 637 027 001 Odmena pracovníkov CO +20,- 

 111 09 111 632 001 001 Energia MŠ zo ŠR +27,- 

   SPOLU 47,- 

Zmenou rozpočtu sa zvyšujú celkové príjmy na sumu 645 989,- EUR, celkové výdavky na sumu 

633153,- EUR, prebytok rozpočtu vo výške 12 836,- EUR. 

Uznesenie č. 5/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

a) Berie na vedomie  

Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovým opatreniam obce Vlachy č. 15 a 16  v roku 

2020 

b) Berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 15/2020 

c) Berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 16/2020 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

Krčula, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 6 

Rozpočtové opatrenia č. 1-2/2021 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Ing. Pavla Slabeja: 

Rozpočtové opatrenia obce Vlachy č. 1 a 2 v roku 2021 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. 1/2021. 

Rozpočtovým opatrením č.1 sa  

- navyšujú celkové príjmy aj výdavky obce v roku 2021 o  hodnotu 4724,- € z dôvodu 

účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR na účelové vyuţitie – sčítanie 

obyvateľov a z ÚP na stravovanie detí v MŠ. 

- presúvajú rozpočtové prostriedky v rámci schváleného rozpočtu obce v oblasti beţných 

výdavkov – a to o hodnotu 100,- €  (v kompetencii starostu obce) 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2021. 

Rozpočtovým opatrením č.2 sa navyšujú celkové príjmy aj výdavky obce v roku 2021 o  hodnotu 

9915,- € z dôvodu účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR na účelové vyuţitie – 

testovanie COVID 19 a deti v MŠ. 

1. 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 sčítanie obyvateľov 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 sčítanie obyvateľov 3 064,- 

111 312 001 010 BT z ÚP na obedy –deti v MŠ 1 412,- 

131K 312 001 001 BT z ÚP na stravovacie návyky deti MŠ 248,- 

  SPOLU 4 724,- 

 

Navýšenie výdavkov: 

 

Zdroj Funkčn

á klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena v 

EUR 

111 01 100 633 002 000 PC- sčítanie obyvateľov 1 100,- 

111 01 100 637 027 000 Odmeny a odvody– sčítací komisári 1 964,- 

111 09 600 633 011 001 Potraviny- ŠJ 1 412,- 

131K 09 601 637 037 000 Vratka -príspevok na stravu r. 2020 248,- 

   SPOLU 4 724,- 

 

V súlade s § 14 ods. 2 písmena a)  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a  v súlade so Zásadami hospodárenia 

s finančnými prostriedkami obce Vlachy starosta obce schválil presun rozpočtových  prostriedkov v 

rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky nasledovne: 
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Poníženie výdavkov :        

Zdroj Funkčná 

klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena v EUR 

41 03 200 635 006 001 Údrţba budovy DHZ Krmeš -100,- 

   SPOLU - 100,- 

 

Navýšenie výdavkov: 

 

Zdroj Funkčná 

klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena 

v EUR 

41 03 200 633 006 001 Všeobecný materiál DHZ 

Krmeš 

+100,- 

   SPOLU +100,- 

 

Zmenourozpočtu sa zvyšujú celkové príjmy na sumu 293 342,- EUR, celkové výdavky na sumu 

286 392,- EUR,  finančné operácie ostanú bez zmeny. 

2. 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 vedomieaktualizáciu rozpočtu rozpočtovým opatrením z dôvodu účelovo 

určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR na testovanie obyvateľov a z ÚP na stravovanie 

–deti v MŠ. 

 

Navýšenie príjmov :         

Zdroj Ekon. klas. Názov Zmena 

v EUR 

111 312 001 003 BT zo ŠR na testovanie COVID 19 9 500,- 

111 312 012 005 BT zo ŠR na deti v MŠ- predškoláci  114,- 

111 312 012 015 BT zo ŠR na register adries 1,- 

71 292 027 002 Príjmy od FO 300,- 

  SPOLU 9 915,- 

 

Navýšenie výdavkov: 

Zdroj Funkčn

á klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena v 

EUR 

111 01 110 633 006 001 Kancelársky materiál zo ŠR 1,- 

111 01 333 633 007 001 Špeciálny materiál-testovanie 2 945,- 

111 01 333 637 004 001 Všeobecné sluţby-testovanie 6 105,- 

111 01 333 637 014 001 Stravovanie – testovanie COVID19  450,- 

71 01 333 633 006 001 Respirátory FFP2 z príspevku  300,- 

111 09 111 632 001 001 Energie MŠ zo ŠR 114,- 

   SPOLU 9 915,- 
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Zmenourozpočtu sa zvyšujú celkové príjmy na sumu 303 257,- EUR, celkové výdavky na sumu 

296 307,- EUR,  finančné operácie ostanú bez zmeny. 

Bc. Miroslav Hric – zaujímal sa, kto bude v obci robiť terénneho sčítacieho komisára, odpovedal 

mu starosta obce Róbert Klubica, ţe Vladimíra Hricová z Krmeša, študentka 2. ročníka Právnickej 

fakulty Trnavskej univerzity. 

Uznesenie č. 6/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

a) Berie na vedomie  

Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovým opatreniam obce Vlachy č. 1 a 2  v roku 

2021 

b) Berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 1/2021 

c) Berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2/2021 

 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

Krčula, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 7 

Zmluva č. 1/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2021 (Mesto 

Liptovský Hrádok) 

Obec poskytne finančnú dotáciu na dieťa s trvalým pobytom v obci od 5-15 rokov, sumu 101 Eur na 

rok. Výsledná suma je závislá od počtu prihlásených detí na záujmové krúţky v centre voľného 

času. Prítomní poslanci nemali k predloţenej zmluve ţiadne pripomienky. 

 

Uznesenie č. 7/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Schvaľuje 

Zmluvu č. 1/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2021 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

Krčula, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 
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K bodu č. 8 

Zmluva č. 2/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2021 (CVČ 

Liptovský Mikuláš  

 

Obec poskytne finančnú dotáciu na dieťa s trvalým pobytom v obci od 5-15 rokov, sumu 101 Eur na 

rok. Výsledná suma je závislá od počtu prihlásených detí na záujmové krúţky v centre voľného 

času. Prítomní poslanci nemali k predloţenej zmluve ţiadne pripomienky. 

 

Uznesenie č. 8/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Schvaľuje 

Zmluvu č. 2/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2021 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

Krčula, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 9 

Zmluva č. 3/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2021 

(Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Partizánska Ľupča) 

Ţiadosť o finančnú dotáciu bola podaná v čase tvorenia rozpočtu na rok 2021 vo výške 150 Eur. 

Uvedené finančné prostriedky budú pouţité na výdavky,  súvisiace s prevádzkou   Evanjelickej 

modlitebne v Krmeši.  

Uznesenie č. 9/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Schvaľuje 

Zmluvu č. 3/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2021 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

Krčula, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 
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K bodu č. 10 

Zmluva č. 4/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2021 (RKC, 

Farnosť Liptovský Michal) 

Ţiadosť o finančnú dotáciu bola podaná v čase tvorenia rozpočtu na rok 2021 vo výške 300 Eur. 

Uvedené finančné prostriedky budú pouţité na čiastočnú úhradu elektrickej energie za rok 2020 

v RKC kostole a kaplnke vo Vlaškách 

 

Uznesenie č. 10/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Schvaľuje 

Zmluvu č. 4/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2021 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

Krčula, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 11 

Zmluva č. 5/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2021 

(Futbalový klub Liptovské Vlachy) 

Ţiadosť o finančnú dotáciu bola podaná v čase tvorenia rozpočtu na rok 2021 vo výške 3.200,- Eur. 

Uvedené finančné prostriedky budú pouţité na činnosť futbalového klubu v roku 2021. 

 

Uznesenie č. 11/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Schvaľuje 

Zmluvu č. 5/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2021 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

Krčula, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 12 

Zmluva č. 6/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2021 (CVČ - 

Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok) 

Obec poskytne finančnú dotáciu na dieťa s trvalým pobytom v obci od 5-15 rokov, sumu 101 Eur na 

rok. Výsledná suma je závislá od počtu prihlásených detí na záujmové krúţky v centre voľného 

času 
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Uznesenie č. 12/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Schvaľuje 

Zmluvu č. 6/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2021 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

Krčula, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 13 

Národná diaľničká spoločnosť, a.s. Bratislava – Ponuka na uzatvorenie kúpnej zmluvy na 

odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Vlachy, číslo pozemku KN-C 177/21 v k.ú. 

Vlachy 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava (ďalej „NDS“)zabezpečuje pre diaľničnú stavbu „D1 

Ivachnová – Liptovský Mikuláš“ majetkoprávne dovysporiadanie nehnuteľností – pozemkov 

v katastránom území Vlachy, za účelom nadobudnutia vlastníctva doteraz neusporiadaných 

pozemkov. Spoločnosť poţiadala našu obec o uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť KN-C 

177/21 o rozlohe 953m2, na ktorej je vybudované teleso diaľničnej stavby a súvisiace objekty 

v súlade a v rozsahu geometrického plánu, overeného Okresným úradom, katastrálnym odborom 

v Liptovskom Mikuláši. Zmluva bola na obecný úrad zaslaná uţ podpísaná to strany NDS. Po 

telefonickej konzulácii so zodpovednou osobou nám bolo oznámené, ţe nateraz je ďalšie 

podpisovanie zmlúv na vysporiadanie pozemkov pozastavené. Suma, za ktorú navrhuje NDS tento 

pozemok odkúpiť je 15.219,41 Eur. 

Poslanci uvedenú ţiadosť NDS schválili, nakoľko ide o pozemok, ktorý sa v obci nedá vyuţiť na 

ţiadne účely, poslanec Bc. Miroslav Hric sa spýtal, na čo budú uvedené finančné prostriedky 

pouţité, odpovedal mu starosta obce Róbert Klubica, ţe tieto finančné prostriedky budú presunuté 

do rezervného fondu. 

Uznesenie č. 13/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

a) Súhlasí 

s predajom pozemku KN-C č. 177/21 v k.ú. Vlachy vo vlastníctve obce Vlachy pre 

ţiadateľa: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 01 Bratislava za 

sumu15.219,41 Eur, 

 

b) Určuje  

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

majetku obcí je majetkoprávne dovysporiadanie nehnuteľností – pozemkov v katastri obce 

Vlachy, za účelom nadobudnutia vlastníctva doteraz neusporiadaných pozemkov pre 
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diaľničnú stavbu:“D1 Ivachnová – Liptovský Mikuláš“. Predaj predmetu prevodu je 

z uvedených dôvodov v súlade s verejným záujmom. 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

Krčula, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie č. 14/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

Schvaľuje 

hlasmi prítomných poslancov obecného zastupiteľstva 

 

Renata Bolibruchová   ZA/PROTI 

Bc. Miroslav Hric   ZA/PROTI 

Ing. Dagmar Chvojková  ZA/PROTI 

Jana Klubicová   ZA/PROTI 

Michal Krčula    ZA/PROTI 

Marek Veverica   ZA/PROTI 

 

a podľa § 9a ods.8 písm. e/ zákona zámer priameho predaja, z dôvodu osobitného zreteľa, 

nasledovného majetku obce: 

 pozemok parcela registra C číslo 177/21, druh zastavané plochy a nádvorie o výmere 953 

m2, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. JK23-2007 zo dňa 31.10.2007, 

vyhotoveného Ing. Jaroslavom Kutlíkom, Okruţná 2060/7, Dolný Kubín, ktorý vznikol 

odčlenením od pozemku parcela registra E číslo 107/40, druh pozemku ostatná plocha o 

výmere 3903 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 621 Katastrálneho odboru Okresného 

úradu Liptovský Mikuláš pre katastrálne územie Vlachy (ďalej len „predmet prevodu“), 

 

pre kupujúceho: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 

Sídlo:   Dúbravská cesta 14, 841 01 Bratislava 

Štatutárny orgán:  Ing. Juraj Tlapa – predseda predstavenstva 

   Mgr. Jaroslav Ivančo – podpredseda predstavenstva 

IČO:   35 919 001 

DIČ:   2021937775 

IČ DPH:  SK 2021937775 

Bankové spojenie: Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej 

banky 

Číslo účtu:  SK 30 1111 0000 0066 2485 9013 

SWIFT (BIC): UNCRSKBX 

Právna forma:  Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I., Oddiel Sa, vloţka č. 3518/B  

 

za kúpnu cenu 15,97 Eur za 1 m2, spolu 15 219,41 Eur. 
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Dôvodom osobitného zreteľav zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku 

obcí je majetkoprávne dovysporiadanie nehnuteľností – pozemkov v katastri obce Vlachy, za 

účelom nadobudnutia vlastníctva doteraz neusporiadaných pozemkov pre diaľničnú stavbu:“D1 

Ivachnová – Liptovský Mikuláš“. Predaj predmetu prevodu je z uvedených dôvodov v súlade 

s verejným záujmom 

 

K bodu č. 14 

Stanovisko Mgr. Eriky Feriancovej k ponuke Obce Vlachy k jej žiadosti o predaj pozemku 

KN-E č. 181/2 v k.ú. Vlašky 

Dňa 15.2.2021 obecný úrad obdrţal mailom stanovisko Mgr. Eriky Feriancovej k súhlasnému 

stanovisku obecného zastupiteľstva - k jej ţiadosti o kúpu obecného majetku za sumu 1.380,- Eur. 

V stanovisku sa vyjadrila, ţe suma je oproti znaleckému posudku (870 Eur) značne nadhodnotená, 

upozornila na to, ţe daná lokalita je charakterizovaná, ako zosuvné územie, ktoré je jej rodinou po 

tri generácie zabezpečované výsadbou stromov a krov. Má záujem o kúpu danej parcely výlučne za 

cenu stanovenú znaleckým posudkom. Poslanci obecného zastupiteľstva nesúhlasili s tým, aby jej 

bol predaný obecný pozemok za niţšiu sumu, ako schválili na zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v decembri 2020 a porovnali túto sumu so sumou za odkúpenie pozemkov pred bytovkami 

v Krmeši, ktoré nie sú porovnateľné s pozemkom, o ktorého kúpu má záujem ona a tieto sa 

predávajú za 10 Eur/m2. 

 

Uznesenie č. 15/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

a) berie na vedomie 

vyjadrenie Mgr. Eriky Feriancovej k súhlasnému stanovisku obecného zastupiteľstva k jej 

ţiadosti o kúpu obecného pozemku a nesúhlasu s výškou sumy 6 Eur/m2, schválenej obecným 

zastupiteľstvom za jeho odpredaj, 

b) nesúhlasí 

so zníţením sumy za odpredaj pozemku KN-E č. 181/2 v k.ú. Vlašky vo vlastníctve obce 

Vlachy, 

c) odporúča starostovi obce 

zabezpečiťpreplatenie znaleckého posudku, ktorý obec vypracovala na základe ţiadosti 

o odkúpenie pozemku od Mgr. Eriky Feriancovej, s preplatením ktorého ona súhlasila pri 

podaní ţiadosti o odkúpenie pozemku KN-E č. 181/2 v k.ú. Vlašky vo vlastníctve obce Vlachy 

a odporúča starostovi obce ponúknuť jej tento pozemok znova na odpredaj stanovený obecným 

zastupiteľstvom vo výške 1380 €, s moţnosťou vyplatenia na splátky. 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

Krčula, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 
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K bodu č. 15 

Stanovenie sumy za predaj pozemku KN-C č. 162/2 v k.ú. Vlachy pre: Pavel Žabka, 

....................... ktorého predaj bol odsúhlasený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 

13.12.2017 uznesením č. 43/6/2017 (schválenie zámeru predaja v bode č. 16 rokovania 

obecného zastupiteľstva) 

Uznesenie č. 16/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Stanovuje 

sumu za predaj pozemku KN-C č. 162/2 v k.ú. Vlachy pre: Pavel Ţabka, 032 13 Vlachy Krmeš 271, 

ktorého predaj bol odsúhlasený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2017 uznesením č. 

43/6/2017 vo výške 10,- Eur za 1m2, spolu za sumu 130,- Eur. 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

Krčula, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 16 

Schválenie zámerov predaja pozemkov vo vlastníctve obce Vlachy 

Uznesenie č. 17/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Schvaľuje 

hlasmi prítomných poslancov obecného zastupiteľstva 

 

Renata Bolibruchová   ZA/PROTI 

Bc. Miroslav Hric   ZA/PROTI 

Ing. Dagmar Chvojková  ZA/PROTI 

Jana Klubicová   ZA/PROTI 

Michal Krčula    ZA/PROTI 

Marek Veverica   ZA/PROTI 

 

a podľa § 9a ods.8 písm. e/ zákona zámer priameho predaja, z dôvodu osobitného zreteľa, 

nasledovného majetku obce: 

 pozemok parcela registra C číslo 19/14, druh ostatná plocha o výmere 100 m2, ktorý 

vznikol na základe geometrického plánu č. 47099909-117/2019 zo dňa 16.1.2020, 

vyhotoveného firmou Polygon GEO, s.r.o., Ivachnová 182, 034 83 Liptovská Teplá,  

zapísaného na liste vlastníctva č. 148 Katastrálneho odboru Okresného úradu Liptovský 

Mikuláš pre katastrálne územie Vlachy (ďalej len „predmet prevodu“), 

 

pre kupujúceho: Adriana Grilusová, rod. Kamanová 
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   nar. 11.03.1976, rodné číslo765311/7769 

   032 13 Vlachy Vlašky 3 

   štátny občan SR 

 

za kúpnu cenu 15,-  Eur za 1 m2, spolu 1500,-  Eur. 

 

Dôvodom osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona je dlhodobé uţívanie 

a starostlivosť o uvedený pozemok. Vzhľadom na umiestnenie pozemku v obci a jeho výmeru nie je 

predpoklad, ţe by obec tento pozemok akýmkoľvek spôsobom v budúcnosti vyuţila. Pozemok je 

preto pre obec neupotrebiteľný. 

 

Uznesenie č. 18/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Schvaľuje 

hlasmi prítomných poslancov obecného zastupiteľstva 

 

Renata Bolibruchová   ZA/PROTI 

Bc. Miroslav Hric   ZA/PROTI 

Ing. Dagmar Chvojková  ZA/PROTI 

Jana Klubicová   ZA/PROTI 

Michal Krčula    ZA/PROTI 

Marek Veverica   ZA/PROTI 

 

a podľa § 9a ods.8 písm. e/ zákona zámer priameho predaja, z dôvodu osobitného zreteľa,  

 pozemok parcela registra C číslo 162/2 druh ostatné plochy plochy a nádvorie o výmere 

13 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 621 Katastrálneho odboru Okresného úradu 

Liptovský Mikuláš pre katastrálne územie Vlachy (ďalej len „predmet prevodu“), 

 

pre kupujúceho:  Pavol Žabka, rod. Žabka 

    nar. 01.11.1970, rodné číslo 701101/7761 

    032 13 Vlachy Krmeš 271 

    štátny občan SR 

 

za kúpnu cenu 10,- Eur za 1 m2, spolu 130,- Eur. 

 

Dôvodom osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona je dlhodobé uţívanie 

a starostlivosť o uvedený pozemok. Vzhľadom na umiestnenie pozemku v obci a jeho výmeru nie je 

predpoklad, ţe by obec tento pozemok akýmkoľvek spôsobom v budúcnosti vyuţila. Pozemok je 

preto pre obec neupotrebiteľný. 
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Uznesenie č. 19/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Schvaľuje 

hlasmi prítomných poslancov obecného zastupiteľstva 

 

Renata Bolibruchová   ZA/PROTI 

Bc. Miroslav Hric   ZA/PROTI 

Ing. Dagmar Chvojková  ZA/PROTI 

Jana Klubicová   ZA/PROTI 

Michal Krčula    ZA/PROTI 

Marek Veverica   ZA/PROTI 

 

a podľa § 9a ods.8 písm. e/ zákona zámer priameho predaja, z dôvodu osobitného zreteľa,  

 pozemok parcela registra C číslo 106/1 druh trvalé trávnaté porasty o výmere 194  m2, 

ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 47099909-39/2020 zo dňa 09.04.2020, 

vyhotoveného firmou Polygon GEO, s.r.o., Ivachnová 182, 034 83 Liptovská Teplá,  

zapísaného na liste vlastníctva č. 621 Katastrálneho odboru Okresného úradu Liptovský 

Mikuláš pre katastrálne územie Vlachy (ďalej len „predmet prevodu“), 

 

pre kupujúceho:  Pavol Žabka, rod. Žabka 

    nar. 01.11.1970, rodné číslo 701101/7761 

    032 13 Vlachy Krmeš 271 

    štátny občan SR 

 

za kúpnu cenu 10,- Eur za 1 m2, spolu 1 940,- Eur. 

 

Dôvodom osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona je dlhodobé uţívanie 

a starostlivosť o uvedený pozemok. Vzhľadom na umiestnenie pozemku v obci a jeho výmeru nie je 

predpoklad, ţe by obec tento pozemok akýmkoľvek spôsobom v budúcnosti vyuţila. Pozemok je 

preto pre obec neupotrebiteľný. 

Uznesenie č. 20/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Schvaľuje 

hlasmi prítomných poslancov obecného zastupiteľstva 

 

Renata Bolibruchová   ZA/PROTI 

Bc. Miroslav Hric   ZA/PROTI 

Ing. Dagmar Chvojková  ZA/PROTI 

Jana Klubicová   ZA/PROTI 

Michal Krčula    ZA/PROTI 

Marek Veverica   ZA/PROTI 

 

a podľa § 9a ods.8 písm. e/ zákona zámer priameho predaja, z dôvodu osobitného zreteľa,  
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 pozemok parcela registra C číslo 106/31 druh trvalé trávnaté porasty o výmere 213  m2, 

ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 47099909-39/2020 zo dňa 09.04.2020, 

vyhotoveného firmou Polygon GEO, s.r.o., Ivachnová 182, 034 83 Liptovská Teplá,  

zapísaného na liste vlastníctva č. 621 Katastrálneho odboru Okresného úradu Liptovský 

Mikuláš pre katastrálne územie Vlachy (ďalej len „predmet prevodu“), 

 

pre kupujúceho:  Spoločenstvo 271 Krmeš 

    Vlachy – Krmeš 271 

    032 13 Vlachy 

    IČO. 37 975 006 

 

za kúpnu cenu 10,- Eur za 1 m2, spolu 2.130,- Eur. 

 

Dôvodom osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona je dlhodobé uţívanie 

a starostlivosť o uvedený pozemok. Vzhľadom na umiestnenie pozemku v obci a jeho výmeru nie je 

predpoklad, ţe by obec tento pozemok akýmkoľvek spôsobom v budúcnosti vyuţila. Pozemok je 

preto pre obec neupotrebiteľný. 

 

K bodu č. 17 

Rôzne 

 

 Dňa 16.2.2021 bola Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, a.s. schválená 

záverečná monitorovacia správa na projekt materskej školy. V pondelok 8.3.2021 starosta 

obce prevzal list so ţiadosťou o doplnenie ţiadosti o platbu, kde treba doplniť poţadované 

dokumenty. Tie poslancom obecného zastupiteľstva vytlačil, aby vedeli, o ktoré vyjadrenia 

a certifikáty má SIEA záujem a ktoré budú potom následne aj posudzované, v rámci 

oprávnených nákladov z cieľovej sumy. Momentálne ich firma IKF, a.s. vypracováva 

a treba ich odoslať najneskôr v pondelok 15.3.2021.  

 

 Dňa 13.3.2021 končí obdobie na vyjadrenie občanov a dotknutých organizácii ku doplnku č. 

2 zmeny územného plánu obce. Po tomto bude prebiehať proces vyhodnocovania a keď 

bude tento ukončený, tak sa uskutočnístretnutie obecného zastupiteľstva, kde sa budú 

jednotlivé ţiadosti posudzovať poslancami obecného zastupiteľstva, a na základe ich 

vyhodnotenia budú schválené alebo vylúčené. V utorok 9.3.2021 boli jednotlivým 

ţiadateľom rozoslané zmluvy o úhrade nákladov na zmeny a doplnky č. 2 podľa m2 za 

jednotlivé plochy, či uţ zmien alebo doplnkov. Ak niektorí zo ţiadateľov neuhradí tieto 

sumy, bude zo zmien alebo doplnkov č. 2 k územnému plánu obce vylúčený. 

 

 Dnes prišiel na obecný úrad list od pána Bc. Milana Mlynarčíka so sťaţnosťou na nadmerný 

hluk, pochádzajúci z multifunkčného ihriska. Na tomto základe starosta obce Róbert 

Klubica navrhol zvolať komisiu na ochranu verejného poriadku a ţivotného prostredia 

v týţdni od 22.3.2021 do 26.3.2021 po vzájomnej dohode. 
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 Poslanec Bc. Miroslav Hric sa starostu obce spýtal na výrub stromov v miestnej časti 

Krmeš, pozdĺţ vodného toku Kľačianka, kde mu starosta obce Róbert Klubica odpovedal, ţe 

vzhľadom na pandemickú situáciu a obmedzenia, by chcel tento výrub vykonať 

v nasledujúcom vyrubovacom období a aţ po stretnutí a dohode so Slovenským 

vodohospodárskym podnikom š.p., aby sa nemuseli vyrubovať všetky stromy. Ďalej sa 

informoval ohľadom rozdávania tabuliek pre ubytovateľov v našej obci, kde bol 

informovaný o tom, ţe vzhľadom na danú situáciu je táto povinnosť pre ubytovateľov 

presunutá do konca mesiaca marec 2021. 

 

 Poslankyňa Ing. Dagmar Chvojková sa spýtala na povinnosť obce zbierať biologicky 

rozloţiteľný komunálny odpad , konkrétne na umiestnenie zbernej nádoby. Starosta obce 

Róbert Klubica ju informoval, ţe táto nádoba uţ bola zakúpená a nachádza sa na stojisku 

odpadov pred obecným úradom. Ďalej informoval poslancov, ţe v miestnych častiach boli 

tieţ rozmiestnené aj zberné nádoby na kuchynský olej. 

 

 

 

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

zastupiteľstva o 18.58 hod.  Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový 

záznam.  

 

 

 

Zapísala:  Mgr. Dagmar Bruncková 

 

 

Overovatelia:  

       

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

 

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

 

   

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

 

 

 

 

 

 

Vlachy dňa 10.3.2021 


