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OBEC Vlachy 

Obecný úrad vo Vlachoch 

032 13 Vlachy 126 

_____________________________________________ 

Zápisnica  

Z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy 

 v roku 2022 

 konaného dňa 22.6.2022 

Prítomní: 

Róbert Klubica – starosta obce 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva: 

 

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

Németh, Marek Veverica 

 

Ospravedlnená: 

Ing. Dagmar Chvojková 

 

Otvorenie: 

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

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

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

overovateľov zápisnice Michala Krčulu a Mareka Vevericu. 

 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

1. Kontrola plnenia uznesení 

2. Rozpočtové opatrenie č. 4-5/2022 

3. Čerpanie rozpočtu k 31.5.2022 

4. Záverečný účet obce Vlachy za rok 2021 

5. Plán práce hlavného kontrolóra obce Vlachy na II. polrok 2022 

6. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na funkčné obdobie 2022-2026 

v zmysle § 11, ods. 4, písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

7. Určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov na volebné obdobie 2022 – 2026 

v zmysle § 11, ods. 3, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

8. Rôzne 
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Hlasovanie poslancov za navrhovaný program: 

ZA: 6 (Renata Bolibruchová, Bc. Miroslav Hric, 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. 17/2022 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

Kontrolu plnenia uznesení 

 

Hlasovanie poslancov za navrhovaný program: 

ZA: 6 (Renata Bolibruchová, Bc. Miroslav Hric, Jana Klubicová, Michal Krčula,    

Ing. František Németh, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 2  

Rozpočtové opatrenie č. 4-5/2022 

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

predkladaným rozpočtovým opatreniam, poslanci k nim nemali ţiadne pripomienky. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 4/2022 

 

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 01 110 625 005 002 Na poistenie v nezamestnanosť – 

hlavný kontrolór 

 

       -12,00,- 

41 01 110  625 005 003 Na poistenie v nezamestnanosť –OcÚ - 126,00,- 

41 05 400 625 005 001 Na poistenie v nezamestnanosť –VP -   42,00,- 

41 09 111 625 005 001 Na poistenie v nezamestnanosť –MŠ - 144,00,- 

41 09 601 625 005 001 Na poistenie v nezamestnanosť –ŠJ -   31,00,- 

   SPOLU -355,00,- 

 

Navýšenie výdavkov: 

 

Zdroj Funkčn

á klas. 

Ekon. klas. Názov Zmena v 

EUR 

41 01 110 625 008 001 Poistné na finac. podpory - hlavný 

kontrolór 

 

       +12,00,- 

41 01 110  625 008 002 Poistné na finac. podpory –OcÚ      +126,00,- 

41 05 400 625 008 002 Poistné na finac. podpory –VP      +  42,00,- 

41 09 111 625 008 001 Poistné na finac. podpory –MŠ      +144,00,- 

41 09 601 625 008 002 Poistné na finac. podpory –ŠJ      +  31,00,- 

   SPOLU     + 355,00,- 

 

 

Uznesenie č. 18/2022 

Obecné zastupiteľstvo 

 

a) Berie na vedomie 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtovému opatreniu č. 4/2022 

b) Berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenie č. 4/2022 

 

Hlasovanie poslancov za navrhovaný program: 

ZA: 6 (Renata Bolibruchová, Bc. Miroslav Hric, Jana Klubicová, Michal Krčula,    

Ing. František Németh, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Rozpočtové opatrenie č. 5/2022 

 

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 
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so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Vlachy starosta obce Vlachy 

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 

  41 111 003 001 Výnos dane z príjmov FO+PO 1 565,- 

  SPOLU 1 565,- 

 

Navýšenie výdavkov: 

 

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

  41 01 110  635 011 002 Údrţba softvéru +1 000,- 

41 03 200 632 001 001 Elektrika OHZ Krmeš + 565,- 

   SPOLU +1 565,- 

 

Zmenou rozpočtu sa zvyšujú celkové príjmy na sumu 363 173,- EUR, celkové výdavky na 

sumu 361173,- EUR, prebytok rozpočtu vo výške 2 000,- EUR. 

 

Uznesenie č. 19/2022 

Obecné zastupiteľstvo 

 

a) Berie na vedomie 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtovému opatreniu č. 5/2022 

b) Schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 5/2022 

 

Hlasovanie poslancov za navrhovaný program: 

ZA: 6 (Renata Bolibruchová, Bc. Miroslav Hric, Jana Klubicová, Michal Krčula,   

Ing. František Németh, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 3 

Čerpanie rozpočtu k 31.5.2022 

Poslanci obecného zastupiteľstva obdrţali uvedený materiál písomne pred rokovaním 

obecného zastupiteľstva. 

Bc. Miroslav Hric – skonštatoval, ţe oproti roku 2021 je niţší príjem za daň z nehnuteľností 

a vyjadril spokojnosť s výnosom daní za rok 2022. Upozornil na chybu ohľadom školení 

dobrovoľných hasičov, kedy došlo  k zámene medzi Vlaškami a Krmešom v počte 
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zúčastnených členov, a zaujímalo ho navýšenie sumy za softwér obce, čo vysvetlil starosta 

obce Róbert Klubica, ţe išlo o elektronizáciu verejnej správy v oblasti registratúry 

a elektronického zasielania rozhodnutí na daň z nehnuteľnosti a komunálny odpad a ich 

vzájomné prepojenia, vrátane povinného zverejňovania zmlúv cez portál samospráva online 

a elektronickú pečať, všetko išlo o zákonné povinnosti pre obce. 

Uznesenie č. 20/2022 

Obecné zastupiteľstvo 

Berie na vedomie 

Čerpanie rozpočtu k 31.5.2022 

 

Hlasovanie poslancov za navrhovaný program: 

ZA: 6 (Renata Bolibruchová, Bc. Miroslav Hric, Jana Klubicová, Michal Krčula,    

Ing. František Németh, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 4  

Záverečný účet obce Vlachy za rok 2021 

Odborné stanovisko k záverečnému účtu Obce Vlachy za rok 2021 vypracoval hlavný 

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

rok 2021 a na základe finančných a účtovných výkazov vyhotovených obcou k 31.12.2021. 

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 2021. 

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

2020 boli:  

- rozpočet obce Vlachy na rok 2021 a jeho zmeny 

- návrh záverečného účtu za rok 2021 

- individuálna účtovná závierka k 31.12.2021. 

 

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 2021a celoročné hospodárenie schváliť bez 

výhrad.Obec k predloţenému a zverejnenému návrh záverečného účtu obce za rok 2021 

neobdrţalaţiadne pripomienky. Podklady pre audítora na vykonanie auditu za rok 2021 sú 

u neho. 

Róbert Klubica – upozornil na chybu v písaní na str. 6 predloţeného návrhu záverečného 

účtu, kedy išlo o poskytovateľa dotácie SIEA a Ministerstvo ţivotného prostredia SR a išlo 

zníţenie energetickej náročnosti materskej školy. Tieţ posledná veta znie:„Prijaté finančné 

prostriedky boli účelovo určené na kapitálové výdavky - zníţenie energetickej náročnosti MŠ 

Vlachy,  boli pouţité v súlade s ich účelom.“ 
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Ing. Pavel Slabej – predloţil stanovisko k záverečnému účtu obce a skonštatoval, ţe obec 

môţe byť spokojná s dosiahnutým hospodárskym výsledkom a navrhol schváliť záverečný 

účet za rok 2021 bez výhrad. 

Bc. Miroslav Hric – mal otázku na hlavného kontrolóra obce ohľadom pojmu „časové 

rozlíšenie“, ide o sumu, ktorá sa netýka len daného účtovného roka, ale bude mať viac 

fakturačných období. 

Uznesenie č. 21/2022 

Obecné zastupiteľstvo 

 

1. Berie na vedomie 

 

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

2021, 

b) Výročnú správu obce Vlachy za rok 2021. 

 

2. Schvaľuje 

 

a) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad 

b) Prevod  finančných prostriedkov z výsledku hospodárenia za rok 2021 vo výške 73. 

364, 25  Eur do rezervného fondu.  

 

Hlasovanie poslancov za navrhovaný program: 

ZA: 6 (Renata Bolibruchová, Bc. Miroslav Hric, 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 2022 

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. 22/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Schvaľuje 

Plán práce hlavného kontrolóra obce Vlachy na II. polrok 2022 

Hlasovanie poslancov za navrhovaný program: 

ZA: 6 (Renata Bolibruchová, Bc. Miroslav Hric, Jana Klubicová, Michal Krčula,   

 Ing. František Németh, Marek Veverica) 
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PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 6 

Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na funkčné obdobie 2022-2026 v zmysle § 

11, ods. 4, písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

Na základe § 11, ods. 4, písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecné 

zastupiteľstvourčuje najneskôr 90 dní pred voľbami rozsah výkonu funkcie starostu na celé 

funkčné obdobie. 

Poslanci obecného zastupiteľstva Bc. Miroslav Hric a Ing. František Németh navrhli, aby 

úväzok starostu obce v nadchádzajúcom volebnom období bol 100%, čo podporili aj ostatní 

poslanci obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 23/2022 

Obecné zastupiteľstvo 

Určuje 

 

Rozsah výkonu funkcie starostu obce na funkčné obdobie 2022-2026 na 100 % 

 

Hlasovanie poslancov za navrhovaný program: 

ZA: 6 (Renata Bolibruchová, Bc. Miroslav Hric, Jana Klubicová, Michal Krčula,    

Ing. František Németh, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 7  

Určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov na volebné obdobie 2022 – 2026 v 

zmysle § 11, ods. 3, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

Poslanci sa jednomyseľne zhodli, ţe v budúcom volebnom období bude v nadchádzajúcich 

komunálnych voľbách zvolených 7 poslancov v obecnom zastupiteľstve. 

 

Uznesenie č. 24/2022 

Obecné zastupiteľstvo 

Schvaľuje 

7 poslancov do obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2022-2026 

 

Zároveň vyslovili potrebu, aby v poslaneckom zbore mala zastúpenie aj m.č. Vlašky, čo je 

však nie v moci obce zabezpečiť, ak nik nebude mať opäť záujem kandidovať.  

Ing. František Németh – vyslovil návrh na vytvorenie viacerých volebných obvodov, avšak 

Mgr. Dagmar Bruncková vysvetlila, ţe počet volebných obvodov sa odvíja od počtu 

volených poslancov a to je zákonmi dané. V našej obci môţe byť len jeden volebný obvod, 

nakoľko sa volí len 7 poslancov, čo je maximum k počtu obyvateľov našej obce. 
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Hlasovanie poslancov za navrhovaný program: 

ZA: 6 (Renata Bolibruchová, Bc. Miroslav Hric, Jana Klubicová, Michal Krčula,    

Ing. František Németh, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 8 

Rôzne 

 

1. Upozornenie prokurátora 

 

Uznesenie č. 25/2022 

Obecné zastupiteľstvo 

a) Berie na vedomie 

Upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry v Liptovskom Mikuláši podľa §28 

zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, v spojení s § 29 

ods. 1 Zákona o prokuratúre v znení neskorších predpisov na porušenie § 18 ods. 1, § 

20 písm. d) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 

neskorších predpisov v spojení s § 3 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

v znení neskorších predpisov, 

 

b) Vyhovuje 

Upozorneniu prokurátora Okresnej prokuratúry v Liptovskom Mikuláši zo dňa 

15.6.2022 na porušenie porušenie § 18 ods. 1, § 20 písm. d) zákona č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v spojení s § 3 ods. 

1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 

 

c) Konštatuje, 

Ţe uvedené upozornenie bolo prerokované so zodpovednou odbornou referentkou 

obce na pracovnej porade dňa 20.6.2022, kde boli prijaté opatrenia, ktorými sa 

zabezpečilo, aby sa podobné pochybenia v postupe obce Vlachy nevyskytovali.  

 

Hlasovanie poslancov za navrhovaný program: 

ZA: 6 (Renata Bolibruchová, Bc. Miroslav Hric, Jana Klubicová, Michal Krčula,    

Ing. František Németh, Marek Veverica) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

2. Informácie starostu obce Róberta Klubicu 

 

 

 Psy – zo zákona o veterinárnej starostlivosti je obec povinná mať zabezpečenie odchyt 

zvierat pomocou profesionálnej firmy. Všetky okolité obce uţ boli jednou firmou 
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oslovené. Obec by to podľa nej vyšlo, podľa počtu obyvateľov vo výške pribliţne 

1.050 € a to by samozrejme bol len paušál, bez priameho odchytu a následnej 

starostlivosti o psa. Na stretnutí zdruţenia Ekológ sa starostovia dohodli na inej 

alternatíve, a to potrebu zabezpečiť túto sluţbu pomocou firmy Domáci miláčik s.r.o. 

z Párnice, s ktorou uţ má uzatvorenú zmluvu obec Malatíny. U tejto firmy vychádza 

ročný paušál okolo 250 €. 

 

 Aplikácia pre obec -puch notifikácie pre obec – zberný zvozový kalendár, úradná 

tabuľa, oznamy pre občanov, kalendár kultúrnych a športových podujatí, periodiká, 

susedský bazár. Cena je 10 € za mesiac bez DPH, bez prvotných nákladov. 

 

 Podarilo sa získať dotáciu z Komunitnej nadácie Liptov na údrţbu a obnovenie 

pamätníka padlých vo výške 400 €, Firma uţ urobila čistenie pamätníka, obrúsenie 

tabule, natretie písma a dievčatá z obce ešte ponatierajú zvyšok pamätníka na oţivenia 

a vyčistia a zveľadia okolie pomocou mulčovacej kôry. Obec prispeje na túto akciu 

pribliţne sumou 400 €. 

 

 Komunálny odpad: Od januára roku 2023 bude povinnosť zabezpečiť zber papiera 

a plastov od rodinných domov. Obce preto prejdú na vrecovaný zber týchto komodít. 

Malo by sa podobne zbierať aj sklo, ale tam dôjde asi k zmene zákona, pretoţe zbierať 

sklo do vriec nie je moţné. Zároveň sa uţ bude musieť zabezpečiť povinnosť triediť 

komunálny odpad pri jeho zbere. Z tohto dôvodu sa suma za komunálny odpad na 

jedného obyvateľa zvýši a po mojej otázke na zberovú spoločnosť koľko to asi vyjde, 

bola odpoveď pribliţne 50 € na jednu osobu. Ale ani toto ešte nemusí byť konečná 

suma. Bol to len odhad majiteľa OZO. Okrem vrecovaného zberu budú ešte musieť 

zostať stojiská na separovaný zber pri bytových domoch t. j. Vlachy a Krmeš a aj pri 

chalupách. Treba ešte rátať s tým, ţe od budúceho roku bude obec takisto povinná 

zbierať aj šatstvo. Tento zber samozrejme zase navýši sumu poplatku za komunálny 

odpad. Od 1.7.2022 (dodatok č. 14) došlo k zmene zmluvy o dielo na zneškodnenie 

komunálneho odpadu, z dôvodu nárastu ceny PHM u zhotoviteľa.  Suma sa na 

mesačnej faktúre prejaví pribliţne vo výške 180 €. 

 

 Z hľadiska poriadku okolo nádob na separovanie odpadu je najhoršia situácia v m.č. 

Vlašky, kde napr. do nádoby na olej ľudia vhadzujú aj stavebný odpad, ktorý patrí na 

skládku do Svätého Kríţa, neustále je okolo nádob neporiadok, hoci v tejto miestnej 

časti ich je z celej obce najviac a ľudia majú dostatok moţností, ako riadne separovať. 

 

 Cestu v starom Krmeši, ktorú sme mali v pláne urobiť nebudeme môcť robiť tak, ako 

sme chceli. Firma Cestné stavby, a.s., ktorá ju mala zastrešovať od ponúknutej cenovej 

ponuky ustúpila, z dôvodu toho, ţe nebude robiť prerábku cesty I triedy č. 18. Na 

ţiadosť starostu obce, aby nám spravila cenovú ponuku s riadnym asfaltom, ani 

neodpovedala.  
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 V kultúrnom dome prišlo k opravám na radiátoroch, takisto k výmene muţského WC 

z dôvodu rozbitia, ďalej k oprave odpadového potrubia v ţenskom WC a na poschodí, 

v plynovej kotolni,  k výmene potrubia kondenzátu z kotlov a výmene zvodov tohto 

kondenzátu v stene úradu. Zároveň sa zakúpila nová chladnička do priestorov 

kultúrneho domu, z dôvodu pokazenia sa predchádzajúcej chladničky. 

 

 Na prístrešokpri multifunkčnom ihrisku sa nám podarilo získať príspevok z dotácie 

Mondi SCP vo výške 1.500,- €,kedy po podaní ţiadosti o túto dotáciu, bola naša 

ţiadosť vyţrebovaná, ako jedna z piatich moţných, z celkového počtu. Drevený 

domček je uţ objednaný vo výške 3.762,- €. Podklad pod neho bude musieť byť 

vyhotovený do dvoch mesiacov, pretoţe dodacia lehota domčeka sú tri mesiace.  

 

 Most v Krmeši pri vstupe k predajni Jednota bude zrealizovaný v letných mesiacoch. 

 

 Z domova sociálnych sluţieb GoldenAge v Ondrašovej prišla poţiadavka na zaslanie 

tlačiva ,,Ţiadost o poskytovanie sociálnej sluţby.“  Uvedené tlačivo  potrebujú doloţiť 

k ţiadosti o mesačný finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej sluţby 

neverejnému poskytovateľovi, nakoľko obec je povinná podľa § 75 odst. 1  (pre nášho 

občana) poskytnúť tento finančný príspevok. Toto sa bude prerokovávať aj s inými 

obcami na okolí, lebo to bolo rozposlané aj im, no treba sa pripraviť na to, ţe budeme 

musieť tomuto zariadeniu doplácať tento príspevok a moţno nebude jediné, nakoľko 

máme viac občanov v zariadeniach neverejných poskytovateľov sociálnej sluţby.  

 

 Projekt Masky cez PPA na výmenu okien v Kultúrnom dome Vlachy a vybudovanie 

nájazdovej rampy bol schválený, konkrétne prišlo rozhodnutie o schválení ţiadosti 

o nenávratný finančný príspevok. Jeho realizáciu by sme chceli začať najskôr 

v mesiaci september, po dohode s víťaznou firmou vo výberovom konaní STAVEKO 

– SK zo Ţiliny. Celková schválená čiastka je v rozhodnutí 24. 788,60 €. Zmluva bola 

podpísaná v mesiaci november 2021 s víťaznou firmou. Predpokladáme, ţe v rámci 

inflácie dôjde k navýšeniu cieľovej sumy oproti zmluve. Budeme ten rozdiel potom 

musieť vykryť z vlastných zdrojov. 

 

 Taktieţ sme uspeli v dotácii Ţilinského samosprávneho kraja na kultúrne podujatie 

„Deň obce Vlachy“. Poţadovaná suma na skupinu PloštínPunk bola 2.000,- € 

a schválili nám ju vo výške 1.200,- €.  

 

 Záverom starosta obce Róbert Klubica poďakoval všetkým tým, ktorí pomohli pri 

organizácii Behu o putovný pohár starostu obce a aj pri organizácii Dňa detí, obidve 

podujatia mali široký pozitívny ohlas.  

 

 

Ing. František Németh –vyslovil pochvalu starostovi obce Róbertovi Klubicovi za finančnú 

podporu detí z futbalového klubu Bešeňová vo výške 100,- Eur. 
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Starosta obce Róbert Klubica prítomným poďakoval za účasť a ukončil rokovanie obecného 

zastupiteľstva o .19:05 hod.  Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový 

záznam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala:  Mgr. Dagmar Bruncková 

 

 

Overovatelia:  

  

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

 

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

 

   

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Vlachy dňa 22.6.2022 


