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OBEC Vlachy 

Obecný úrad vo Vlachoch 

032 13 Vlachy 126 

_____________________________________________ 

Zápisnica  

Z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy 

 v roku 2022 

 konaného dňa 23.2.2022 

Prítomní: 

Róbert Klubica – starosta obce 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva: 

 

Renata Bolibruchová, Bc. Miroslav Hric, Jana Klubicová, Michal Krčula,  Marek Veverica 

 

Neprítomní: 

Ing. Dagmar Chvojková – dovolenka, Ing. František Németh - PN 

 

Otvorenie: 

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

zastupiteľstva v roku 2022 a  skonštatoval, ţe obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, 

nakoľko sú  prítomní piati 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. 17, 18, 19/2021 

3. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 

4. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021 a k 31.1.2022 

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v roku 2021 

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2022 

7. Zmluva č. 1/2022 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2022 

(Futbalový klub Liptovské Vlachy) 

8. Zmluva č. /2022 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2022 

(RKC, Farnosť Liptovský Michal) 

9. Rôzne 
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Hlasovanie poslancov za navrhovaný program: 

ZA: 5(Renata Bolibruchová, Bc. Miroslav Hric, 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. 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. 1/2022 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

Kontrolu plnenia uznesení 

 

Hlasovanie poslancov:: 

ZA: 5(Renata Bolibruchová, Bc. Miroslav Hric, Jana Klubicová,  Michal Krčula,  Marek 

Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 2 

Rozpočtové opatrenia č. 17, 18, 19/2021 

Stanovisko hlavného kontrolóra Ing. Pavla Slabeja k predkladaným rozpočtovým 

opatreniam: 

Rozpočtové opatrenia obce Vlachy č. 17 aţ 19 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. 

Rozpočtové opatrenie č. 17/2021 

Rozpočtovým opatrením č.17 sa navyšujú celkové príjmy aj výdavky obce v roku 2021 o  

hodnotu 770,- € z dôvodu účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR na účelové 

vyuţitie – nákup didaktických pomôcok a špeciálneho materiálu na testovanie zamestnancov 

do MŠ Vlachy a ďalej na refundáciu výdavkov skladníkovi CO a stravné ŠJ. 
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Rozpočtové opatrenie č. 18/2021 

Rozpočtovým opatrením č.18 schváleným starostom obce ostávajú celkové príjmy aj výdavky 

bez zmeny, rozpočtové zmeny obsahujú presuny rozpočtových prostriedkov vo výdavkovej 

časti v rámci schváleného rozpočtu v kompetencii starostu obce. 

Rozpočtové opatrenie č. 19/2021 

Rozpočtovým opatrením č.19 schváleným starostom obce ostávajú celkové príjmy aj výdavky 

bez zmeny, rozpočtové zmeny obsahujú presuny rozpočtových prostriedkov vo výdavkovej 

časti v rámci schváleného rozpočtu v kompetencii starostu obce. 

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

zobrať na vedomie rozpočtové opatrenia č.17, 18, 19/2021.  

Rozpočtové opatrenie č. 17/2021 

 

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 didaktické pomôcky MŠ Vlachy a nákup špeciálneho 

materiálu na testovanie zamestnancov MŠ Vlachy, refundáciu výdavkov na skladníka CO na 

rok 2021 a stravné ŠJ.   

 

Zvýšenie bežných príjmov :         

 

Zdroj Ekon. klas. Názov Zmena v EUR 

111 312 012 005 BT zo ŠR na  MŠ                   + 620,- 

111 312 012 012 BT na CO                  +  32,- 

72f 223 002 001 Za stravné ŠJ                  + 118,- 

  SPOLU              + 770,- 

 

Zvýšenie bežných výdavkov :         

 

Zdroj Funkčná 

klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena v EUR 

111 09111 633 006 001 Všeobecný materiál MŠ + 620,- 

111 03 600 637 027 000 Odmena CO + 32,-  

 72f 09 601 633 011 001 Potraviny ŠJ + 118,- 

    770,- 

 

Zmenou rozpočtu sa zvyšujú celkové príjmy na sumu 522 683,- EUR, celkové výdavky na 

sumu 516 381,- EUR. 
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Rozpočtové opatrenie č. 18/2021 

 

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 01 120 637 005 001 Audit -    70,- 

41 03 200 634 001 001 PHM DHZ Krmeš - 126,- 

41 03 200 635 005 003 Údrţba strojov OHZ Vlašky -   29,- 

41 05 600 635 006 001 Údrţba verejného priestranstva - 166,- 

   SPOLU         -   391,- 

 

Navýšenie výdavkov: 

 

Zdroj Funkčn

á klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena v 

EUR 

41 01 110 611 000 002 Plat tarifný-hlavný kontrolór            + 70,- 

41 03 200 633 006 001 Všeobecný materiál DHZ Krmeš           + 126,- 

41 03 200 633 006 002 Všeobecný materiál OHZ Vlašky            +  29,- 

41 06 400 632 001 002 Energia – VO Krmeš           + 130,- 

41 06 400 632 001 003 Energia – VO Vlašky           +  36,- 

   SPOLU         + 391,- 

 

Zmenou rozpočtu sa nemení celkový rozpočet. 

 
Rozpočtové opatrenie č. 19/2021 

 

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: 
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Poníženie výdavkov:    

 

Zdroj Funkčn

á klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena v 

EUR 

41 09 111 632 001 001 Energia MŠ          1 862,- 

   SPOLU      -   1 862- 

 

Navýšenie výdavkov: 

 

Zdroj Funkčn

á klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena v 

EUR 

41 05 100 634 004 003 Vývoz a uloţenie TKO        + 1 862,- 

   SPOLU        + 1 862,- 

 

Zmenou rozpočtu sa nemení celkový rozpočet. 

Bc. Miroslav Hric – vyjadril spokojnosť s úsporou energií v materskej škole. 

Iveta Moravčíková – objasnila nárast poplatku za vývoz komunálneho odpadu, ktorý vznikol 

tým, ţe v mesiaci január 2021 sa platilo za mesiac december 2020, inak by sme boli na tom 

1:1. 

 

Uznesenie č. 2/2022 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

a) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k  rozpočtovým opatreniam č. 17,18,19/2021 

b) Rozpočtové  opatrenia č. 17,18,19/2021 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 5(Renata Bolibruchová, Bc. Miroslav Hric, Jana Klubicová,  Michal Krčula,  Marek 

Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 3 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 

Stanovisko hlavného kontrolóra Ing. Pavla Slabeja k  rozpočtovému opatreniu: 

 

Rozpočtové opatrenie obce Vlachy č. 1 v roku 2022 je 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. 1/2022 

Rozpočtovým opatrením č.1 sa navyšujú celkové príjmy aj výdavky obce v roku 2022 o  hodnotu 

4724,- € z dôvodu účelovo určených prostriedkov vo výške 1748,- EUR poskytnutých z ÚP na stravu 

detí v MŠ Vlachy a zaradením nepouţitého zostatku príjmu za rozvoj z roku 2021 vo výške  2976,- 

EUR do rozpočtu obce v roku 2022. 

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

zobrať na vedomie rozpočtové opatrenia č.1/2022. 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 

 

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 z ÚP na stravu detí v MŠ Vlachy a zaradenie do 

rozpočtu nepouţitý zostatok príjmu za rozvoj z roku 2021. 

 

Navýšenie príjmov :     

 

Zdroj Ekon. klas. Názov Zmena 

v EUR 

111 312 001 010 BT z ÚP na obedy –deti v MŠ 1 748,- 

  46 453 000 001 Zostatok z predchádzajúceho roku - za rozvoj 2 976,- 

  SPOLU 4 724,- 

 

Navýšenie výdavkov: 

 

Zdroj Funkčn

á klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena 

v EUR 

111 09 600 633 011 001 Potraviny- ŠJ 1 748,- 

  46 06 100 713 004 001 Nákup zariadení Krmeš - za rozvoj 386,- 

  46 06 100 717 001 001 Realizácia stavieb Krmeš - za rozvoj 2 590,- 

   SPOLU 4 724,- 

 

Zmenou rozpočtu sa zvyšujú celkové príjmy na sumu 358 233,- EUR, celkové výdavky na      

sumu 358 233,- EUR  finančné operácie ostanú bez zmeny. 

 

Róbert Klubica – vysvetlil prítomným poslancom, ţe za sumu 2976,- Eur v navýšení príjmov 

išlo o navýšenie za poplatok za rozvoj, za čo boli nakúpené a nainštalované úsporné LED 

ţiarovky do verejného osvetlenia a ďalšie výdavkové poloţky uţ boli zahrnuté priamo do 

rozpočtu obce na tento rok a bude za ne vystavaný prístrešok k multifunkčnému ihrisku 

v Krmeši. 
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Uznesenie č. 3/2022 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

a) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtovému opatreniu č. 1/2022 

b) Rozpočtové  opatrenie č. 1/2022 

 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 5(Renata Bolibruchová, Bc. Miroslav Hric, Jana Klubicová,  Michal Krčula,  Marek 

Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 4 

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021 a k 31.1.2022 

Poslanci obecného zastupiteľstva obdrţali uvedený materiál písomne pred rokovaním 

obecného zastupiteľstva. 

 

Bc. Miroslav Hric - Zaujímal sa o výsledok hospodárenia za minulý rok, odpovedala mu 

podrobne účtovníčka obce Iveta Moravčíková s tým, ţe výsledok hospodárenia za minulý rok 

je 73 364, 25 Eur, spolu s tým, čo máme ide o celkovú sumu cca 95 365,- Eur. 

 

Renáta Bolibruchová – zaujímala sa z akých financií boli vyplatené odmeny za sčítanie 

obyvateľov, domov a bytov, odpovedal jej starosta obce Róbert Klubica, ţe suma bola pevne 

stanovená a bola vyplatená zo štátneho transferu, určenému na tento účel. 

 

Bc. Miroslav Hric – vyzval starostu obce Róberta Klubicu, aby povedal prítomným 

poslancom viac o plánovaných projektoch v tomto roku. Starosta obce Róbert Klubica mu 

odpovedal, ţe v pláne je postaviť prístrešok a sklad na športové potreby pri multifunkčnom 

ihrisku v Krmeši, naištalovanie radaru dole mlynom vo Vlachoch, oprava mostu ponad rieku 

Kľačianka v Krmeši ku Jednote, spevnenie prístupovej plochy ku cintorínu v Krmeši a oprava 

cesty vo Vlaškách oproti pani Berkovej, ak cesta bude prevedená zadarmo do majetku obce zo 

strany SVP, š.p., čo bolo v minulom roku z ich strany navrhnuté a sľúbené. Ďalej sa zaujímal 

o navýšenie finančných prostriedkov pre DHZ Vlašky, odpovedal mu starosta obce, ţe 

navýšené prostriedky boli z dôvodu výročia zaloţenia DHZ vo Vlaškách a dokončenia opravy 

hasičskej zbrojnice.  
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Uznesenie č. 4/2022 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

 

a) Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021 

b) Čerpanie rozpočtu k 31.1.2022 

 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 5(Renata Bolibruchová, Bc. Miroslav Hric, Jana Klubicová,  Michal Krčula,  Marek 

Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 5 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v roku 2021 

Poslanci obecného zastupiteľstva obdrţali uvedený materiál písomne pred rokovaním 

obecného zastupiteľstva. 

Bc. Miroslav Hric – poţiadal hlavného kontrolóra obce Ing. Pavla Slabeja o vysvetlenie 

kontroly dotácií zo strany obce, nakoľko mu to nesedelo, tento mu uvedené sumy vysvetlil, 

spoločne so starostom obce. 

 

Uznesenie č. 5/2022 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v roku 2021 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 5(Renata Bolibruchová, Bc. Miroslav Hric, Jana Klubicová,  Michal Krčula,  Marek 

Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 6 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2022 

Poslanci obecného zastupiteľstva obdrţali uvedený materiál písomne pred rokovaním 

obecného zastupiteľstva, zároveň bol v zákonne stanovenom termíne zverejnený na obecnej 

web stránke a úradnej tabuli obce. Ku dňu konania obecného zastupiteľstva obecný úrad 

neobdrţal ţiadne pripomienky.  
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Uznesenie č. 6/2022 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2022 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 5(Renata Bolibruchová, Bc. Miroslav Hric, Jana Klubicová,  Michal Krčula,  Marek 

Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 7 

Zmluva č. 1/2022 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2022 

(Futbalový klub Liptovské Vlachy) 

Ţiadosť o finančnú dotáciu bola podaná v čase tvorenia rozpočtu na rok 2022 vo výške 

3.700Eur. Uvedené finančné prostriedky budú pouţité na činnosť futbalového klubu v roku 

2021. 

Uznesenie č. 7/2022 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Schvaľuje 

Zmluvu č. 1/2022 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2022 

(Futbalový klub Liptovské Vlachy) 

 

Hlasovanie poslancov: 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 5(Renata Bolibruchová, Bc. Miroslav Hric, Jana Klubicová,  Michal Krčula,  Marek 

Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 8 

Zmluva č.2 /2022 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2022 

(RKC, Farnosť Liptovský Michal) 

Ţiadosť o finančnú dotáciu bola podaná v čase tvorenia rozpočtu na rok 2022 vo výške 300 

Eur. Uvedené finančné prostriedky budú pouţité na čiastočnú úhradu elektrickej energie v 

RKC kostole a kaplnke vo Vlaškách. 
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Uznesenie č. 8/2022 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Schvaľuje 

Zmluvu č.2 /2022 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2022 (RKC, 

Farnosť Liptovský Michal) 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 5(Renata Bolibruchová, Bc. Miroslav Hric, Jana Klubicová,  Michal Krčula,  Marek 

Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

K bodu č.9 

Rôzne 

 Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Vlachy  – pri prejednávaní  dňa 

18.10.2021 so štátnymi orgánmi bola naša obec informovaná, ţe na podanej základe 

petície, ak by sme chceli tieto pozemky zmeniť na stavebné, by muselo prísť k znovu 

prerokovávaniu tejto lokality, čiţe celý proces by musel ísť znova od začiatku. Bolo 

nám viac menej odporučené, aby sa daná zmena vylúčila z návrhu, lebo celý proces by 

to dlhodobo prerušilo a natiahlo. Na základe ich informácie je pôvodné stavebné 

povolenie nadradené terajšiemu územnému plánu a tým pádom môţe majiteľ na ňom 

vykonávať stavebné práce v plnom rozsahu stavebného povolenia. Z tohto dôvodu 

starosta obce Róbert Klubica odporučil predmetnú zmenu vylúčiť zo Zmien 

a doplnkov č. 2  Územného plánu obce Vlachy. 

 

Uznesenie č. 9/2022 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Schvaľuje 

 

Vylúčenie zmeny Z2.1 zo Zmien a doplnkov č.2  

Územného plánu obce Vlachy 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 5(Renata Bolibruchová, Bc. Miroslav Hric, Jana Klubicová,  Michal Krčula,  Marek 

Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 DHZ Krmeš – Vlachy -  prišiel vysoký nedoplatok na hasičskú zbrojnicu za minulý 

rok 2021 za spotrebu elektrickej energie. Starosta obce poprosil prítomných členov 

hasičského výboru, aby porozmýšľali nad rozpočtom DHZ Krmeš Vlachy, kde urobiť 

zmeny, aby sa mohla elektrika doúčtovať, pretoţe ak sa zaplatí uvedená čiastka, bude 
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vyčerpaný celý rozpočet tohto roku  a budú chýbať aj financie na preddavky roku 

2022. 

 

Bc. Miroslav Hric – uvedenú informáciu doplnil. DHZ Krmeš Vlachy si robí 

podrobnú evidenciu spotrebovanej elektrickej energie. Celková spotreba energie za 

rok 2021 bola 3187 kWh, čo je 752,11 Eur. Z toho hasiči spotrebovali 2224 kWt, čo je 

suma 525,34 Eur. 960 kWh bolo spotrebovaných za kamery, ktoré sú napojené na 

hasičskú zbrojnicu, čo je 226,77 Eur. Sumu vo výške 525,34 Eur nájdu vo svojom 

rozpočte a poslanec Bc. Miroslav Hric zároveň informoval, ţe v hasičskej zbrojnici 

zníţili teplotu z 10 na 7° C. 

 

 Cesta v starom Krmeši - minulý týţdeň došlo k zaplavovaniu rodinných domov 

v miestnej časti Krmeš, konkrétne v starom Krmeši. Cesta je tam zhruba v úseku 50-

100 metrov v katastrofálnom stave. Z toho dôvodu starosta obce Róbert Klubica 

informoval poslancov, ţe by rád vyuţil moţnosť pouţitia frézovaného asfaltu 

z prerábania cesty I. triedy č. 18, kde je firma Cestné stavby, a.s. ochotná tento 

materiál upraviť a Finišerom urobiť najhoršiu časť cesty v Krmeši. Bude to skoro 

polovičná cena oproti novým asfaltovým úsekom. K tomu by starosta obce chcel 

urobiť aj prechodový kanál z kopca, pre výjazd poľnohospodárskej techniky a aj 

podkopať cestu na vývod daţďovej vody, v smere k potoku Kľačianka. Poprosil 

poslancov obecného zastupiteľstva o predbeţný súhlas k vyuţitiu tohto materiálu na 

danú rekonštrukciu cesty v našej obci. Všetci prítomní poslanci potvrdili, ţe uvedené 

práce je nutné vykonať a tento návrh predbeţne schválili.  

 

 Pozemky SVP, š.p. pod vodným dielom Liptovská Mara - ide o hrádze vodného toku 

Váh a teleso hrádze vodnej nádrţe, prejdú tento rok z ostatných plôch na vodné 

stavby, čím príde obec na dani z nehnuteľnosti o viac, ako o 3 000 Eur. Doteraz boli 

tieto pozemky zdaňované, ako ostatné plochy a SVP, š.p. ich nemal v listoch 

vlastníctva zapísané, ako vodné plochy.  

 

 Beh starostu obce - bude 29.5.2022 t.j. nedeľa. Starosta obce poprosil prítomných 

poslancov o pomoc.  

 

 Deň obce Vlachy - bude  20.8.2022 v klasickom štýle, ako tomu bývalo po iné roky. 

Objednaná je skupina Ploštín Punk. Zariadené je uţ aj pódium a stan s občerstvením.  

 

 Prenájom KD Vlašky - po dvoch rokoch od prebehnutých stretnutí s obyvateľmi 

miestnej časti Vlašky, ohľadom prenájmu kultúrneho domu Vlašky umeleckému 

rezbárovi Tiborovi  Praštiakovi,  sa tento rozhodol svoj zámer aj zrealizovať. Jeho 

záujem medzi občanmi tejto miestnej časti bol vo väčšine hlasov odsúhlasený.  

 

 Fašiangová bursa -  bude 26.2.2022.  
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Starosta obce Róbert Klubica prítomným poďakoval za účasť a ukončil rokovanie obecného 

zastupiteľstva o 18:50 hod.  Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový 

záznam.  

 

 

 

Zapísala:  Mgr. Dagmar Bruncková 

 

 

Overovatelia:  

  

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

 

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

 

   

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

 

 

 

 

 

 

Vlachy dňa 23.2.2022 

 

 

 

 


