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OBEC Vlachy 

Obecný úrad vo Vlachoch 

032 13 Vlachy 126 

_____________________________________________ 

Zápisnica  

Z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy 

 v roku 2022 

 konaného dňa 27.4.2022 

Prítomní: 

Róbert Klubica – starosta obce 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva: 

 

RenataBolibruchová, 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 2. obecného 

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

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

overovateľov zápisnice RenatuBolibruchovú a Ing. Františka Németha. 

 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

1. Kontrola plnenia uznesení 

2. Rozpočtové opatrenie č. 2 - 3/2022 

3. Čerpanie rozpočtu k 31.3.2022 

4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlachy č. 1/2022 o organizácii miestneho 

referenda 

5. Zmluva o zriadení vecného bremena, uzatvorená podľa § 151 n aţ § 151 p 

Občianskeho zákonníka medzi Stredoslovenskou distribučnou, a.s. Ţilina a obcou 

Vlachy 

6. Rôzne 
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Hlasovanie poslancov za navrhovaný program: 

ZA: 7(RenataBolibruchová, 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. 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. 10/2022 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

Kontrolu plnenia uznesení 

 

Hlasovanie poslancov:: 

ZA: 7(RenataBolibruchová, 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 opatrenie č. 2 – 3/2022 

 

Hlavný kontrolór obce Ing. Pavol Slabej preloţil písomne poslancom stanovisko k obidvom 

predkladaným rozpočtovým opatreniam, poslanci k nim nemali ţiadne pripomienky. 

 

Uznesenie č. 11/2022 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovým opatreniam obce Vlachy č. 2 a 3 v roku 2022 

 

Hlasovanie poslancov:: 

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

Michal Krčula,  Ing. František Németh, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 



3 
 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 

 

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 zo ŠR na deti v MŠ- predškoláci a z ÚP na stravovanie 

deti v MŠ –zaradenie do rozpočtu z minulého roku. 

 

 

Navýšenie príjmov :         

 

Zdroj Ekon. klas. Názov Zmena 

v EUR 

111 312 012 005 BT zo ŠR na deti v MŠ- predškoláci 544,- 

131L 453 000 001 Zostatok prostriedkov z r. 2021 MŠ 531,- 

  SPOLU 1 075,- 

 

Navýšenie výdavkov: 

 

Zdroj Funkčn

á klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena v 

EUR 

111 09 111 632 001 001 Energie MŠ 544,- 

131L 09 601 637 037 000 Vratka nespotrebovanej dotácie MŠ 531,- 

   SPOLU 1 075,- 

 

Zmenourozpočtu sa zvyšujú celkové príjmy na sumu 359 308,- EUR, celkové výdavky na      

sumu 359 308,- EUR,   finančné operácie ostanú bez zmeny. 

 

Róbert Klubica – vysvetlil, ţe časť nespotrebovanej dotácie na stravu v materskej škole bola 

spôsobená tým, ţe škôlka bola z dôvodu covidu čiastočne zatvorená, čím zodpovedal na 

otázku poslanca Bc. Miroslava Hrica. 

 

Uznesenie č. 12/2022 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 

 

Hlasovanie poslancov:: 

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

Michal Krčula,  Ing. František Németh, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 
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Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 

 

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 predloţil obecnému zastupiteľstvu  návrh na rozpočtové opatrenie: 

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

Navýšenie príjmov :    

Zdroj Ekon. klas. Názov Zmena v EUR 

  41 133 006 001 Daň za ubytovanie 1 800,- 

  41 212 003 002 Prenájom priestorov KD 100,- 

  41 292 027 003 Ostatné príjmy 400,- 

  SPOLU 2 300,- 

 

Navýšenie výdavkov: 

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

  41 03 200  632 001 001 Elektrika OHZ Krmeš 300,- 

   SPOLU 300,- 

 

Zmenou rozpočtu sa zvyšujú celkové príjmy na sumu 361 108,- EUR, celkové výdavky na 

sumu 359608,- EUR, prebytok rozpočtu vo výške 1 500,- EUR. 

Ing. František Németh – zaujímal sa to, čo obsahuje navyšovaná poloţka ostatné príjmy. 

Zodpovedal mu starosta obce Róbert Klubica, ţe ide o vratky za elektriku r. 2021 a naviazal 

zároveň na poloţku navýšenia výdavkov – elektrika DHZ Krmeš, kde ide o sumu za elektriku 

v súvislosti s kamerovým systémom obce, ktorý je napojený na hasičskú zbrojnicu v Krmeši. 

Uznesenie č. 13/2022 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 

 

Hlasovanie poslancov:: 

ZA: 7(RenataBolibruchová, 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 31.3.2022 

Poslanci obecného zastupiteľstva obdrţali uvedený materiál písomne pred rokovaním 

obecného zastupiteľstva. 

Bc. Miroslav Hric – skonštatoval, ţe výnos dane je uspokojivý a zaujímal sa, na čo sme 

pouţili financie, ktoré obec vybrala za peniaze na rozvoj. Odpovedal mu starosta obce Róbert 

Klubica, ţe v celej miestnej časti Krmeš prebehla rekonštrukcia verejného osvetlenia 

výmenou za úsporné led svietidlá, ku koncu vo výmene sú Vlachy a začalo sa vymieňať vo 

Vlaškách. Za časť prostriedkov bude zakúpený prístrešok na športové potreby pri 

multifunkčnom ihrisku v Krmeši. 

 

Uznesenie č. 14/2022 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

Čerpanie rozpočtu k 31.3.2022 

 

Hlasovanie poslancov:: 

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

Michal Krčula,  Ing. František Németh, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 4 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlachy č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda 

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

obecnej webovej stránke od 7.3.2022 do 22.3.2022, obecný úrad k nemu neobdrţal ţiadne 

pripomienky. Účelom tohto nariadenia je upraviť, v súlade s ustanoveniami zákona 

o obecnom zriadení, podrobnosti o organizácii miestneho referenda v našej obci. Poslanci 

u predkladanému nariadeniu nemali ţiadne pripomienky. 

Uznesenie č. 15/2022 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Sa uznáša 

 

Na Všeobecne záväznom nariadení obce Vlachy č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda 

 

Hlasovanie poslancov:: 

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

Michal Krčula,  Ing. František Németh, Marek Veverica) 

PROTI: 0 
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ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 5 

Zmluva o zriadení vecného bremena, uzatvorená podľa § 151 n až § 151 p Občianskeho 

zákonníka medzi Stredoslovenskou distribučnou, a.s. Žilina a obcou Vlachy 

Predmetom tejto zmluvy je zriadenie vecného bremena v prospech Stredoslovenskej 

distribučnej a.s., ako oprávneného z vecného bremena, spočívajúce v práve uloţenia 

inţinierskych sietí a k nim prislúchajúceho ochranného pásma a právo vstupu, prechodu, 

prístupu v ktoromkoľvek čase a ročnom období mechanizmami, ako aj oprávnenými 

pracovníkmi SSD, a.s. a priznanie práva správy a údrţby inţinierskych sietí na časti pozemku 

KN-E č. 23/2, ostatná plocha o výmere 9546 m2, k.ú. Vlachy. Uvedený pozemok je dotknutý 

realizáciou stavby „Vlachy presmerovanie OM z TS 161.“ 

Bc. Miroslav Hric – zaujímal sa, o ktorú parcelu ide, odpovedal mu starosta obce Róbert 

Klubica, ţe od zadnej časti kultúrneho domu, smerom ku bytovkách vo Vlachoch. 

Ing. František Németh – spýtal sa, ţe či sa takéto zmluvy podpisujú aj v iných obciach, na čo 

mu starosta obce Róbert Klubica nevedel odpovedať.  

Iné pripomienky k predloţenej zmluve poslanci obecného zastupiteľstva nemali. 

Uznesenie č. 16/2022 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Schvaľuje 

Zmluvu o zriadení vecného bremena, uzatvorenú podľa § 151n aţ §151p Občianskeho 

zákonníka medzi Stredoslovenskou distribučnou, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Ţilina 

a Obcou Vlachy, 032 13 Vlachy 126 

 

Hlasovanie poslancov:: 

ZA: 7(RenataBolibruchová, 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. 6 

Rôzne 

Róbert Klubica podal prítomným poslancom obecného zastupiteľstva nasledovné 

informácie: 

 Na cestu starý Krmeš smer senník prišla cenová ponuka od Cestných stavieb, a.s. 

Liptovský Mikuláš vo výške cca 5700 €.Konečná sume bude jasná aţ po urobení prác 

a celkového pouţitého materiálu. Nevie sa ešte, či k uvedeným prácam vôbec dôjde, 

keďţe rekonštrukcia cesty I. triedy 18 je zatiaľ pozastavená. Ak by firma mala z  inej 

stavby frézovaný asfalt, tak by oprava mala prebehnúť v letných mesiacoch. Po tejto 

realizácii by starosta obce chcel urobiť z daného miesta odvod daţďovej vody, pozdĺţ 

cesty, pomocou rúr zakopaných v zemi, z pravej strany cesty.  

 

 Cesta k cintorínu sa začne realizovať v mesiaci máj 2022. Mala by stáť pribliţne 4600 

€. V rozpočte je na to vyčlenených 4000 €. Táto suma v rozpočte sa odvíjala 

z minuloročných cien, kedy bola vypracovaná cenová ponuka, no medzitým išli nielen 

ceny materiálov, ale aj pohonných hmôt vyššie a preto dôjde k navýšeniu pôvodnej 

sumy. 

 

 Verejné osvetlenie na výmenu v miestnej časti Vlachy je čiastočne nakúpené a bude 

vymenené. Budú na to pouţité financie z dane za rozvoj. V miestnej časti Krmeš bude 

ešte dodané jedno nové osvetlenie, pri opravenej lávke cez Kľačianku u pána 

Madliaka, pretoţe večer nie je na danom mieste, pri vychádzaní na cestu, skoro nič 

vidno. 

 

 Je potrebné porozmýšľať aj nad prístreškom pri multifunkčnom ihrisku v Krmeši.  Pri 

súčasných cenách by obec vyšiel v rozmedzí  6-8000 €. Z pohľadu starostu obce 

Róberta Klubicu by na veci, ktoré tam budú uloţené, plne postačovala plechová garáţ 

vo farbe a imitácii dreva na betónovom podklade alebo drevený záhradný domček. 

Uvedené návrhy predloţil vo fotodokumentácii prítomným poslancom obecného 

zastupiteľstva. 

 

 Od budúceho roku bude platiť nový zákon o odpadoch, kde bude potrebné vývoz 

separovaného zberu, konkrétne papiera a plastov, zabezpečiť systémom od domu 

k domu. Jediné stojiská pri bytovkách môţu ostať v dosahu do 200 m od bytoviek. 

Čiţe budeme musieť prejsť na vrecovaný zber, či chceme alebo nie. Z tohto dôvodu 

nebudeme tento rok robiť nové stojisko pri obecnom úrade.  

 

 PPA dala do ponuky moţnosť čerpať alokovanú dotáciu cez skupinu MAS Občianske 

zdruţenie stredný Liptov. Pre našu obec by to mohlo byť vo výške 12 000€. Sú tam tri 

oblasti na investovanie a to:  
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7.2. Podpora investícií do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov 

infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a 

úspor energie,- výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a 

záchytných parkovísk, autobusových zastávok, výstavba, rekonštrukcia a údrţba 

odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní -zlepšenie vzhľadu obcí – 

úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod. 

7.4. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych 

základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a 

súvisiacej infraštruktúry, Operácia: Vytváranie, zlepšovanie alebo rozširovanie 

miestnych služieb vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry- investície 

súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry 

- napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, 

investície do rekonštrukcie nevyuţívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť 

vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov;  

- zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov 

smútku vrátane ich okolia;  

- investície do vyuţívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako 

súčasť investícií do miestnych sluţieb. 

7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do 

turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie, Operácia: Rozvoj 

vidieckeho cestovné ruchu- investície, ktoré súvisia s vytvorením, udrţiavaním, obnovou a 

skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej 

infraštruktúry  

– miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a 

galerijných zariadení a pod.;  

- investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v 

turistických lokalitách na verejné vyuţitie, budovanie drobných obsluţných zariadení pre 

turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy a pod.;  

- budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie 

na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, 

stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veţí, budovanie, údrţba a obnova 

cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách a pod. 

 

 Zber elektroodpadu bude 21.5.2022 v sobotu. 

 

Ing. František Németh–zaujímal sa, kedy prebehla inventúra majetku obce, odpovedal mu 

starosta obce Róbert Klubica, ţe v zmysle zákona v roku 2021a taktieţ sa spýtal, kde v obci je 

defibrilátor a či je funkčný, na čo mu tieţ odpovedal starosta obce, ţe je v hasičskej zbrojnici 

v Krmeši a je funkčný. 
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Starosta obce Róbert Klubica prítomným poďakoval za účasť a ukončil rokovanie obecného 

zastupiteľstva o 18:37 hod.  Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový 

záznam.  

 

 

 

Zapísala:  Mgr. Dagmar Bruncková 

 

 

Overovatelia:  

  

Ing. František Németh     ......................................... 

 

RenataBolibruchová      ......................................... 

 

   

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlachy dňa 27.4.2022 


