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OBEC Vlachy 

Obecný úrad vo Vlachoch 

032 13 Vlachy 126 

_____________________________________________ 

Zápisnica  

Z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy 

 v roku 2021 

 konaného dňa 16. 6. 2021 

 

Prítomní: 

Róbert Klubica – starosta obce 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva: 

 

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

František Németh, Marek Veverica 

 

 

Otvorenie: 

Starosta obce Róbert Klubica privítal všetkých prítomných na zasadnutí 3. obecného 

zastupiteľstva v roku 2021 a  skonštatoval, ţe obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, 

nakoľko sú  prítomní šiesti poslanci. Za zapisovateľku určil Ivetu Moravčíkovú, za 

overovateľov zápisnice Mareka Vevericu a Michala Krčulu. 

 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

1. Kontrola plnenia uznesení 

2. Rozpočtové opatrenia č. 5-6 

3. Čerpanie rozpočtu k 31.5.2021 

4. Záverečný účet Obce Vlachy za rok 2020 

5. Plán práce hlavného kontrolóra obce Vlachy na II. polrok 2021 

6. Schválenie kúpnej zmluvy na pozemok KN-C č. 106/31 v k.ú. Vlachy 

7. Rôzne 
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Hlasovanie poslancov za navrhovaný program: 

ZA: 6 (Renata Bolibruchová, Bc. Miroslav Hric, Ing. Dagmar Chvojková, 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. 42/2019 a 43/2019, ktoré sa týkali odovzdania 

pozemkov z vlastníctva štátu do obce, tieto dve uznesenia sú v plnení. Poslanci obecného 

zastupiteľstva nemali k tomuto bodu ţiadne pripomienky. 

 

Uznesenie č. 32/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

Kontrolu plnenia uznesení 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

Ing. František Németh, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 2  

Rozpočtové opatrenia č. 5 – 6 

Rozpočtové opatrenie č. 5/2021 

 

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 na testovanie COVID 19. 
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Navýšenie príjmov :         

 

Zdroj Ekon. klas. Názov Zmena 

v EUR 

111 312 001 003 BT zo ŠR na testovanie COVID 19 1 820,- 

  SPOLU 1 820,- 

 

 

Navýšenie výdavkov: 

 

Zdroj Funkčn

á klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena v 

EUR 

111 01 330 632 001 002 Plyn-testovanie COVID 19               743,- 

111 01 330 637 014 001 Stravovanie – testovanie COVID19  77,- 

111 05 600 635 006 001 Údrţba VZ z FZ testovanie  1 000,- 

   SPOLU 1 820,- 

 

 

Zmenou rozpočtu sa zvyšujú celkové príjmy na sumu 322 598,- EUR, celkové výdavky na      

sumu 315 648,- EUR  finančné operácie ostanú bez zmeny. Prítomní poslanci nemali k tejto 

časti bodu rokovania ţiadne pripomienky. 

 

Uznesenie č. 33/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenie č. 5/2021 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

Ing. František Németh, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Rozpočtové opatrenie č. 6/2021 

 

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 predloţil obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie: 

 

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

 

Zdroj Ekon. klas. Názov Zmena v EUR 

  41 133 006 001 Daň za ubytovanie 4 700,- 

  41 221 004 008 Stavebné poplatky SSÚ 600,- 

  SPOLU 5 300,- 

 

 

Navýšenie výdavkov: 

 

Zdroj Funkčná klas. Ekon. klas. Názov Zmena v EUR 

  41 05 600  635 006 001 Údrţba verejného priestranstva 4 700,- 

  41 08 200  633 009 001  Knihy do kniţnice 200,- 

   SPOLU 4 900,- 

 

 

Zmenou rozpočtu sa zvyšujú celkové príjmy na sumu 327 898,- EUR, celkové výdavky na 

sumu 320548,- EUR, prebytok rozpočtu vo výške 7 350,- EUR. 

Starosta obce Róbert Klubica objasnil prítomným poslancom, ţe navýšenie dane z ubytovania 

je za ubytovanie vo Villaparku Vlašky v roku 2020, o čom hovoril na poslednom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva. Pripomenul poslancom, ţe za tieto finančné prostriedky bude 

postavený prístrešok nad kontajnery, na separovaný zber pri cintoríne vo Vlaškách. Na 

zasadnutie obecného zastupiteľstva prišla poslankyňa Jana Klubicová. 

 

Uznesenie č. 34/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 6/2021 

 

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 
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K bodu č. 3  

Čerpanie rozpočtu k 31.5.2021 

Poslanci obecného zastupiteľstva dostali uvedený materiál písomne, pred rokovaním 

obecného zastupiteľstva. Nemali k nemu ţiadne pripomienky. 

 

Uznesenie č. 35/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

Čerpanie rozpočtu k 31.5.2021 

 

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. 4  

Záverečný účet Obce Vlachy za rok 2020 

Odborné stanovisko k záverečnému účtu Obce Vlachy za rok 2020 vypracoval hlavný 

kontrolór obce Ing. Pavol Slabej na základe predloţeného návrhu záverečného účtu obce za 

rok 2020 a na základe finančných a účtovných výkazov vyhotovených obcou k 31.12.2020. 

Predkladané stanovisko vychádza z analýzy dosiahnutých príjmov a čerpania výdavkov obce. 

Vykazované príjmy a výdavky boli overené v hlavnej knihe hospodárenia a porovnané 

s rozpočtom obce za rok 2020. 

Podkladom k vypracovaniu odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok 

2020 boli:  

- rozpočet obce Vlachy na rok 2020 a jeho zmeny 

- návrh záverečného účtu za rok 2020 

- individuálna účtovná závierka k 31.12.2020. 

 

V zmysle § 16 ods.8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy hlavný kontrolór 

obce Ing. Pavol Slabej odporučil obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu 

záverečného účtu obce Vlachy za rok 2020 a celoročné hospodárenie schváliť bez výhrad. 

Obec k predloţenému a zverejnenému návrh záverečného účtu obce za rok 2020 neobdrţala 

ţiadne pripomienky. 

Bc. Miroslav Hric – vyjadril spokojnosť s kvalitou predloţenej Individuálnej výročnej správy 

obce Vlachy za rok 2020, kde sú výsledky veľmi jasne popísané a graficky znázornené. 

Upozornil na niektoré chyby v texte predloţenej správy. Zároveň sa spýtal na celkovú sumu 
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v rezervnom fonde, odpovedala mu účtovníčka obce Iveta Moravčíková, ţe ide o čiastku 

71.576,- Eur. 

 

Uznesenie č. 36/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

1. Berie na vedomie 

 

a) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce Vlachy za rok 

2020, 

b) Výročnú správu obce Vlachy za rok 2020. 

 

2. Schvaľuje 

 

a) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad 

b) Prevod  finančných prostriedkov z výsledku hospodárenia za rok 2020 vo výške 

52.349,28 Eur do rezervného fondu.  

 

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  

Plán práce hlavného kontrolóra obce Vlachy na II. polrok 2021 

Poslanci obecného zastupiteľstva dostali uvedený materiál písomne, pred rokovaním 

obecného zastupiteľstva. Obecný úrad k zverejnenému materiálu neobdrţal ţiadne 

pripomienky. Ţiadne pripomienky nemali ani poslanci obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 37/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Schvaľuje 

Plán práce hlavného kontrolóra obce Vlachy na II. polrok 2021 
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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. 6  

Schválenie kúpnej zmluvy na pozemok KN-C č. 106/31 v k.ú. Vlachy 

Poslanci obecného zastupiteľstva dostali návrh kúpnej zmluvy medzi Obcou Vlachy 

a kupujúcimi: Vladimír Grieš, Pavel Ţabka, Gabriela Ţabková, Štefan Svítek, Soňa Svítková, 

Mgr. Miroslav Poleč, Ján Šury, Danka Šuryová, Vladimír Grieš, Jana Griešová písomne pred 

rokovaním obecného zastupiteľstva. K predloţenej zmluve nemali ţiadne pripomienky. 

Uznesenie č. 38/2021 

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 

Ing. František Németh  ZA/PROTI 

Marek Veverica   ZA/PROTI 

 

predaj obecného majetku priamym predajom podľa § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Z. z. o 

majetku obcí (ZMO), teda schvaľuje prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vo 

vlastníctve obce: 

 

- pozemku parcely registra „C“, evidovaného na katastrálnej mape, parcelné číslo KN 

103/31, o výmere 213 m2, trvalý trávnatý porast 

 

ktorý je zapísaný na Okresnom úrade Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor na liste 

vlastníctva č. 621, okres Liptovský Mikuláš, obec Vlachy, katastrálne územie Vlachy 

 

pre kupujúcich:  

 

1. Vladimír Grieš, rod.Grieš, dátum narodenia 13.05.1954, rodné číslo 540513/2271, 

trvale bytom Vlachy, Krmeš 271, 032 13 Vlachy, štátny občan SR, 



8 
 

 

2. Pavel Ţabka, rod. Ţabka, dátum narodenia 01.11.1970, rodné číslo 701101/7761, 

trvale bytom Vlachy, Krmeš 271, 032 13 Vlachy, štátny občan SR a manţelka 

Gabriela Ţabková, rod. Lettlová, dátum narodenia 04.08.1970, rodné číslo 

705804/8778, bytom Vlachy, Krmeš 271, 032 13 Vlachy, štátny občan SR, 

 

3. Štefan Svítek, rod. Svítek, dátum narodenia 12.09.1953, rodné číslo 530912/143, 

trvale bytom Vlachy, Krmeš 271, 032 13 Vlachy, štátny občan SR a manţelka Soňa 

Svítková, rod. Gálfyová, dátum narodenia 24.07.1956, rodné číslo 565724/6958, trvale 

bytom Vlachy, Krmeš 271, 032 13 Vlachy, štátny občan SR,  

4. Mgr. Miroslav Poleč, rod. Poleč, dátum narodenia 07.01.1977, rodné číslo 

770107/7747, trvale bytom Vlachy, Krmeš 271, 032 13 Vlachy, štátny občan SR, 

 

5. Ján Šury, rod. Šury, dátum narodenia 04.01.1964, rodné číslo 640104/6564, trvale 

bytom Vlachy, Krmeš 271, 032 13 Vlachy, štátny občan SR a manţelka Danka 

Šuryová, rod. Hazuchová, dátum narodenia 17.09.1966, rodné číslo 665917/6524, 

trvale bytom Vlachy, Krmeš 271, 03 13 Vlachy, štátny občan SR, 

 

 

6. Vladimír Grieš, rod.Grieš, dátum narodenia 17.11.1960, rodné číslo 601117/6534, 

trvale bytom Vlachy, Krmeš 271, 032 13 Vlachy, štátny občan SR a manţelka Jana 

Griešová, rod. Ošková, dátum narodenia 24.06.1962, rodné číslo 625624/6150, trvale 

bytom Vlachy, Krmeš 271, 032 13 Vlachy, štátny občan SR 

 

 

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. 7  

Rôzne 

Starosta obce Róbert Klubica podal poslancom obecného zastupiteľstva nasledovné 

informácie: 

 Tabule, určujúce pouţívanie a vstup na multifunkčné ihrisko sú osadené. Takisto je 

osadená tabuľa na vstup do miestnej časti Vlašky, od priehradného múru a nová 

tabuľa označujúca kataster Sokolče pri vstupe od obce Gôtovany. 

 

 Sú odstránené  kríky po minuloročných záplavách, pri bytovkách v Krmeši a takisto je 

odstránená čierna skládka na ceste za oborou, v smere na Bešeňovú. Čo sa týka 
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lavičky cez vodný tok Kľačianka v miestnej časti Krmeš, tá je objednaná a daná do 

výroby. Prísľub bol daný na výrobu do mesiaca. Bude ju potrebné, v spolupráci s DHZ 

Krmeš Vlachy osadiť na stĺpiky.  

 

 

 Čo sa týka vybudovania zastávky v miestnej časti Vlachy a prístreškov na kontajnery 

vo Vlaškách, tak sa vypracováva cenová ponuka. Je viac neţ pravdepodobné, ţe sa 

bude musieť navýšiť suma na zastávku, pretoţe cena reziva išla neúmerne vysoko 

a tým pádom aj predpokladané náklady z minulého roka nebudú adekvátne. Na 

prípadné navýšenie budú pouţité financie buď z verejných priestranstiev alebo 

z beţného výsledku hospodárenia. 

 

 Predbeţne bola urobená  dohoda s redakciou časopisu Spoločník, ktorý vychádza ako 

regionálny dvojtýţdenník za sumu 250 € ročne. Dohoda je taká, ţe nám bude tento 

časopis distribuovaný v náklade pribliţne 40 ks a raz ročne, keď sa dohodneme, 

môţeme v rámci vydania vyuţiť dvojstranu na informovanie, čo sa v obci urobilo a čo 

sa chystá a vtedy bude počet kusov distribuovaný na počet domov. Tým pádom by 

sme aj našich občanov informovali v tejto forme a nám stačí robiť obecné noviny raz 

ročne, pred Vianocami. Financie budú pouţité z rozpočtu Vlachanských novín. 

 

 V súvislosti s prebiehajúcimi pozemkovými úpravami sa bude dňa 25.6.2021, budúci 

piatok, konať ustanovujúce zhromaţdenie  účastníkov pozemkových úprav, 

v katastrálnych územiach Krmeš, Vlachy a Vlašky o 17:00 hodine,  v Kultúrnom 

dome Vlachy. Oznam je zverejnený na obecnej stránke a informačných tabuliach 

a takisto bude viackrát vyhlásený v obecnom rozhlase. 

 

 Z dôvodu potreby konania obecných pohrebov a aj rozlúčky zo zosnulými bol 

zakúpený Párty box. Má vlastný zdroj s výdrţou 6 hodín a dá sa pouţiť aj na rôzne 

moderovanie pri akciách, je k dispozícii pre všetky obecné zloţky. 

 

 V súvislosti s Dodatkom č. 2 Územného plánu obce - stále prebieha vyjadrovací 

proces štátnych orgánov. 

 

 Materská škola:  

 

Všetkým poslancom boli doručené návrhy správ z finančnej kontroly na mieste 

a z administratívnej finančnej kontroly Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, 

a.s., kde boli konkrétne vyčíslené nedostatky projektu materskej školy. Vo výsledku 

vyšlo, ţe suma na preplatenie oprávnených nákladov je vo výške 153 537,13 €. Táto 

suma nám v prípade súhlasu, môţe byť preplatená. Z hľadiska starostu obce Róberta 

Klubicu, ako zainteresovanej osoby do priebehu tohto projektu a z hľadiska 

nemoţnosti získať viac dokumentov, či uţ od firmy IKF, a.s.  Poprad a od stavebnej 

firmy Merate Keţmarok, je táto suma maximálnym moţným, čo sa podarilo 

dosiahnuť. Pri všetkých moţnostiach a pochybeniach, ktoré nastali v tomto projekte, 
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odhliadnuc od všetkých okolností a prístupov jednotlivých firiem, vyjadril starosta 

obce Róbert Klubica s danou situáciou spokojnosť, nakoľko očakával sumu niţšiu ako 

100 000,- Eur, resp. zrušenie zmluvy, z dôvodu hrubých porušení.  Nakoniec 

neodrátali sumu ani za podlahové plochy, ktoré sa minulý rok snaţili pri finančnej 

kontrole odrátať, z dôvodu ich vyhlášky.  

Starosta obce Róbert Klubica navrhol, ţe s daným výsledkom bude súhlasiť, aby sa 

obec nedostala do situácie,  kedy by prišli SIEA, a.s. vykonať následnú kontrolu 

a prišli by určite aj na iné nezrovnalosti, nielen na tie , ktoré boli ich záujmom v prvej 

kontrole. Po  vyplatení tejto sumy od SIEA,a s. by sme ako obec doloţili do výšky 

zobratého úveru v Záručnej a rozvojovej banke sumu, vo výške pribliţne 30 500 € 

z rezervného fondu obce tak, aby bol úver vyplatený v plnej výške. 

 

Bc. Miroslav Hric – vyslovil súhlas s návrhom zmluvy, ale navrhol, cez mediátora, 

vymáhanie chýbajúcej finančnej čiastky od IKF, a.s. Poprad. 

 

Ing. František Németh – IKF, a.s. Poprad dokumenty dodala, aj keď neskôr, je to 

nenapadnuteľné. 

 

 Obci bola dodaná objednaná turistická mapa Chočských vrchov a cyklochodníkov 

v našom okolí a aj Liptovskej Mary. Tá bude namontovaná v priebehu tohto roka, pri 

prístrešku vedľa vlakovej stanice. Zároveň boli ku nej dodané cyklomapy, ktoré bude 

obec ponúkať na predaj. 

 

 

 

 

Zapísala:  Iveta Moravčíková 

 

Overovatelia:  

       

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

 

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

 

   

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

 

 

Vlachy dňa 16.6.2021 

 


