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OBEC Vlachy 

Obecný úrad vo Vlachoch 

032 13 Vlachy 126 

_____________________________________________ 

Zápisnica  

Z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy 

 v roku 2021 

 konaného dňa 13. 10. 2021 

 

Prítomní: 

Róbert Klubica – starosta obce 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva: 

 

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

Klubicová, Ing. František Németh, Marek Veverica 

 

 

Otvorenie: 

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

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

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

overovateľov zápisnice Janu Klubicovú a Bc. Miroslava Hrica. 

 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

1. Kontrola plnenia uznesení 

2. Rozpočtové opatrenia č. 10-13/2021 

3. Čerpanie rozpočtu k 30.9.2021 

4. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vlachy č. 1/2021 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

5. Schválenie realizácie investičnej akcie a podania žiadosti o nenávratný príspevok 

z programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, v rámci výzvy MAS OZ Stredný Liptov č. 

MAS_070/7.4/1.2-7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 

rozširovania miestnych a základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo, vrátane 

voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry pre projekt „Výmena okien a rampa 

KD Vlachy“. 

6. Rôzne 
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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, že 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 žiadne pripomienky. 

 

Uznesenie č. 42/2021 

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. 10 – 13/2021 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Vlachy Ing. Pavla Slabeja 

Poslanci obecného zastupiteľstva obdržali písomné stanovisko hlavného kontrolóra obce Ing. 

Pavla Slabeja, ktorý v tomto stanovisku odporučil obecnému zastupiteľstvu schváliť 

Rozpočtové opatrenie č. 13/2021. 

Uznesenie č. 43/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovým opatreniam obce Vlachy č. 10 až 13 v roku 

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 

 

Rozpočtové opatrenie č. 10/2021 

 

V súlade s ustanovením § 14, ods. 2, písm. b), 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 nákup dezinfekčných prostriedkov do MŠ a ŠJ 

Vlachy a z Envirofondu.   

 

Zvýšenie bežných príjmov :         

Zdroj Ekon. klas. Názov Zmena v EUR 

111 312 001 006 BT zo ŠR na nákup dezinfekčných 

prostriedkov MŠ a ŠJ 

 

+ 165,- 

111 312 001 015 BT z Envirofondu   + 1 715,- 

  SPOLU 1 880,- 

 

Zvýšenie bežných výdavkov :         

Zdroj Funkčná 

klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena v EUR 

111 09111 633 006 001 Nákup dezin. prostriedkov MŠ a ŠJ -165,- 

111 05400 633 006 000 Všeobecný materiál z Envirofondu -  1 715,- 

    1 880,- 

 

Zmenou rozpočtu sa zvyšujú celkové príjmy na sumu 512 611,- EUR, celkové výdavky na 

sumu 506309,- EUR. 
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Ing. František Németh – zaujímal sa, čo tvorí všeobecný materiál z envirofondu, odpovedal 

mu starosta obce Róbert Klubica, že ide o náklady na pohonné hmoty, zakúpenie vysávača 

a drviča na lístie a vyžínačky. 

 

Uznesenie č. 44/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenie č. 10/2021 

 

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 

 

Rozpočtové opatrenie č. 11/2021 

 

V súlade s ustanovením § 14, ods. 2, písm. a)  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 schválil presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa 

nemenia celkové príjmy a celkové výdavky nasledovne: 

 

Poníženie výdavkov:    

Zdroj Funkčn

á klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena v 

EUR 

41 03 200 632 001 001 Energie DHZ Krmeš -   179,- 

41 03 200 635 006 001 Údržba budov DHZ Krmeš -   450,- 

41 03 200 637 004 001 Štartovné  DHZ Krmeš -   250,- 

111 03 200 633 006 002 Všeobecný materiál DHZ Vlašky -   736,-           

   SPOLU 1 615,- 
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Navýšenie výdavkov: 

Zdroj Funkčn

á klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena v 

EUR 

 41 03 200 633 006 001 Všeobecný materiál DHZ Krmeš           + 873,- 

 41 03 200 637 001 001 Školenia kurzy DHZ Krmeš           +     6,- 

111 03 200 633 010 002 Pracovné odevy DHZ Vlašky           + 736,-           

   SPOLU         +1 615,- 

 

Zmenou rozpočtu sa nemení celkový rozpočet. 

Uznesenie č. 45/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenie č. 11/2021 

 

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 

 

Rozpočtové opatrenie č. 12/2021 

 

V súlade s ustanovením § 14, ods. 2, písm. a)  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 schválil presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa 

nemenia celkové príjmy a celkové výdavky nasledovne: 

 

Poníženie výdavkov:    

Zdroj Funkčn

á klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena v 

EUR 

41 09 111 642 013 000 BT na odstupné -  663,- 

   SPOLU         -   663,- 
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Navýšenie výdavkov: 

Zdroj Funkčn

á klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena v 

EUR 

 41 06 400 632 001 001 Energie VO Vlachy           + 600,- 

 41 01 800 642 002 001 Transfer -stavebný úrad           +   63,- 

   SPOLU         +  663,- 

 

Zmenou rozpočtu sa nemení celkový rozpočet. 

Bc. Miroslav Hric – zaujímal sa o navýšenie platby za verejné osvetlenie, odpovedal mu 

starosta Róbert Klubica, že došlo k navýšeniu preddavkov. 

Uznesenie č. 46/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenie č. 12/2021 

 

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 

 

Rozpočtové opatrenie č. 13/2021 

 

V súlade s ustanovením § 14, ods. 2, písm. b) 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 predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie - povolené 

prekročenie a viazanie príjmov a výdavkov nasledovne: 

 

Navýšenie bežných príjmov :         

Zdroj Ekon. klas. Názov Zmena v EUR 

41 121 001 001 Daň z nehnuteľností- pozemky +2 070,- 

41 133 015 001 Daň za rozvoj +422,- 
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41 292 027 003 Ostatné príjmy  +1600,- 

  SPOLU +4092,- 

 

Navýšenie bežných a kapitálových výdavkov: 

Zdroj Funkčná 

klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena v EUR 

41 06 400 635 004 001 Údržba verejného osvetlenia Krmeš +2 472,- 

41 04 510 717 001 000 Autobusová zastávka Vlachy +1 620,- 

   SPOLU +4 092,- 

 

Zmenou rozpočtu sa zvyšujú celkové príjmy na sumu 516 703,- EUR, celkové výdavky na 

sumu 510401,- EUR. 

Bc. Miroslav Hric – zaujímal sa, čo sú ostatné príjmy, odpovedal mu starosta obce Róbert 

Klubica, že sú to vratky za elektriku, preplatky stavebného úradu a preplatenie elektriny od 

ECAV Partizánska Ľupča za evanjelickú modlitebňu. Zároveň navrhol, aby sa ako prvá, vo 

výmene žiaroviek verejného osvetlenia, riešila hlavná ulica v Krmeši. 

 

Uznesenie č. 47/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 13/2021 

 

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. 2 

Čerpanie rozpočtu 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva dostali uvedený materiál písomne, pred rokovaním 

obecného zastupiteľstva.  

Ing. Dagmar Chvojková – zaujímala sa o to, či obec vyváža kuchynský odpad, odpovedal jej 

starosta obce Róbert Klubica, že áno. 
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Uznesenie č. 48/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

Čerpanie rozpočtu k 30.9.2021 

 

K bodu č. 3 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vlachy č. 1/2021 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli a webovej 

stránke obce v zákonom stanovenom termíne. Do konania obecného zastupiteľstva obec 

neobdržala k nemu žiadne pripomienky. V uvedenom nariadení sa navyšuje školné pre deti 

materskej školy na 20,- Eur mesačne od účinnosti tohto nariadenia. 

Uznesenie č. 49/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Sa uznáša 

Na Všeobecne záväznom nariadení Obce Vlachy č. 1/2021 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

 

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 

 

Schválenie realizácie investičnej akcie a podania žiadosti o nenávratný príspevok 

z programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, v rámci výzvy MAS OZ Stredný Liptov č. 

MAS_070/7.4/1.2-7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 

rozširovania miestnych a základných službe pre vidiecke obyvateľstvo, vrátane voľného 

času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry pre projekt „Výmena okien a rampa KD 

Vlachy“. 

V tomto bode rokovania obecného zastupiteľstva starosta obce Róbert Klubica informoval 

poslancov obecného zastupiteľstva, že dané uznesenie je potrebné k schváleniu projektu 

„Výmena okien a rampa KD Vlachy“.  
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Uznesenie č. 50/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Schvaľuje 

Realizáciu investičnej akcie a podanie žiadosti o nenávratný príspevok z programu rozvoja 

vidieka SR 2014-2020, v rámci výzvy MAS OZ Stredný Liptov č. MAS_070/7.4/1.2-7.4 

Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych a základných 

službe pre vidiecke obyvateľstvo, vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry 

pre projekt „Výmena okien a rampa KD Vlachy“. Celkové oprávnené cca 22.000,- Eur, 

spolufinancovanie žiadateľa nula %. 

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 

 

Rôzne 

V úvode tohto bodu rokovania starosta obce Róbert Klubica poďakoval poslankyniam 

obecného zastupiteľstva, ako aj ostatným ochotným ľuďom, ktorí pomohli pri príprave 

a organizácii Uvítania detí do života v mesiaci september 2021, ďalej podal poslancom 

obecného zastupiteľstva nasledovné informácie: 

 oprava lavičky ponad potok Kľačianka v Krmeši je v konečnom štádiu, mala by byť 

hotová, v spolupráci s firmou Galia do mesiaca, 

 

 svetelná tabuľa na meranie rýchlosti jazdy áut,  v miestnej časti Krmeš, bude osadená 

do konca roka. Stojan na ňu už je zakúpený a namontuje sa na betón vedľa prístupovej 

cesty ku kultúrnemu domu ponad vodný tok Kľačianka, odkiaľ bude takisto privedená 

elektrika na tento stĺp, 

 

 výstavba prístrešku pri multifunkčnom ihrisku bude presunutá až na budúci rok, 

pretože je potrebné ešte požiadať o zmenu druhu pozemku, na základe geodetického 

zamerania a stavebného povolenia a už by sa to z hľadiska počasia v tomto roku 

nestihlo, 

 

 vývoz elektroodpadu bude zrealizovaný firmou Ekoray 26.10.2021, v spolupráci s  

DHZ Vlašky v sobotu 23.10.2021, 

 

 Deň seniorov ani tento rok nebude, pre pandemickú situáciu, všetkým seniorom nad 

65 rokov budú rozdané kalendáre na rok 2022 s darčekom a okrem toho je 21 
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jubilantov, ktorým budú v balíčku pribalené aj darčeky. Starosta obce Róbert Klubica 

poprosil poslankyňu Ing. Dagmar Chvojkovú a prípravu relácie do rozhlasu s deťmi, 

 

 v miestnej časti Vlašky bude dorobené stojisko pod kontajnery s tým, že jeden 

kontajner prešiel na stojisko ku katolíckemu kostolu.  

 

 Tento rok bude ešte zakúpené dopravné zrkadlo, na východ z novej ulice v Krmeši pri 

multifunkčnom ihrisku, z dôvodu toho, že zo smeru od Gôtovian nie je dobrá 

viditeľnosť. 

 

 Starosta obce poprosil všetkých poslancov o príspevky do Vlachanských novín, ktoré 

vyjdú pred Vianocami, a to do 21.11.2021, 

 

 Firma IKF Poprad, v zastúpení Ing. Faixa,  sa ozvala s požiadavkou doplatenia zmluvy 

o vypracovanie žiadosti ZVZ IKF č. 26_4_2016.Do dnešného dňa bolo firme na 

základe tejto zmluvy vyplatených 1.920,- € za vypracovanie projektovej žiadosti.  

Podľa článku 5.5. tejto zmluvy, ktorú podpísal predchádzajúcistarosta Ladislav Guoth 

má firma nárok na odmenu vo výške 5 %z výšky schváleného grantu a aj v roku 2018 

im doposiaľ uhradil sumu 4.696,48 € a aj to iba po urgencii ekonómky obce, aby 

podľa toho bodu nevyplatil celú sumu, lebo je tam podmienka, že rozhodujúcim 

dokladom na vyplatenie je potvrdenie o pridelení NFP a jeho poukázaní na účet obce. 

V tej dobe bola výška príspevku 187. 859,20 €. Odvtedy sa však suma schválila na 

výšku 153 537, 13 €. Z toho vychádza suma celková 5 % vo výške 7.676,86 €. Čiže 

ostáva doplatiť im 2.980,38 €, 

 

 V poslednej časti tohto bodu rokovania sa poslanci obecného zastupiteľstva venovali 

príprave rozpočtu obce na rok 2022, poslancom vysvetlil jednotlivé položky, s čím 

poslanci súhlasili. Informovali sa ohľadom použitia finančných prostriedkov na 

odkúpenie pozemkov do majetku obce a opravy a údržbu miestnych komunikácií, 

starosta obce, z dôvodu navyšovania cien elektrickej energie navrhol zvýšiť v rozpočte 

aj sumu na verejné osvetlenie. 

 

- Ing. František Németh – informoval sa, o aký prístrešok v miestnej časti Vlachy 

v plánovanom rozpočte ide, starosta obce mu odpovedal, že nad smetné nádoby tak, 

ako vo Vlaškách, Ing. Németh zároveň navrhol, aby bol tento prístrešok zväčšený. 

 

- Michal Krčula – v súvislosti s plánovanými opravami miestnych komunikácií vo 

Vlaškách a v Krmeši, navrhol vybudovať aj jednoduchý prístupový chodník na 

cintorín v Krmeši, nakoľko pozemok je veľmi mokrý a šmykľavý a ľuďom hrozia 

pády a zranenia. 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 

Zapísala:  Mgr. Dagmar Bruncková 

 

Overovatelia:  

       

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

 

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

 

   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlachy dňa 13.10.2021 

 


