Obec Vlachy
Obecný úrad vo Vlachoch

032 13 Vlachy 126
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Zápisnica č. 5/2012/04 R
z IV. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy
v roku 2012
konaného dňa 26.9.2012 o 17.00 hod. na obecnom úrade
Prítomní:
Ladislav Guoth – starosta obce
Poslanci:
Jozef Forgáč, Mirka Strmenská, Ján Podhor, Miroslav Hric, Peter Brezniak
Neprítomný:
Michal Krčula
Ostatní prítomní:
Ing. Monika Kostolná
Mgr. Dagmar Bruncková
Iveta Moravčíková

hlavná kontrolórka obce
odborná referentka obecného úradu
odborná referentka obecného úradu

Otvorenie
Starosta obce Ladislav Guoth privítal všetkých prítomných na zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Za zapisovateľku určil Mgr. Dagmar Brunckovú, za overovateľov zápisnice
Jána Podhora a Jozefa Forgáča.
Skonštatoval, ţe obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, keďţe na zasadnutí boli
prítomní piati poslanci.
Program
1.
2.
3.
4.

Kontrola prijatých uznesení
Schválenie Monitorovacej správy k 30.6.2012
Rozpočtové opatrenie č.3
Určenie komisií na inventúru majetku

5. Zrušenie uznesenia č. 48/2012/03R (zásady nakladania s majetkom obce)
6. Zmluva o odpredaj majetku obce p. Ivone Tonkovej
7. Zmluva o odpredaj majetku obce p. Slavomírovi Guráňovi
8. Nájomná zmluva na ½ skladu s F. Slovekon
9. Nájomná zmluva na ½ skladu s F. GOFEX
10. Nájomné zmluvy (p. Pavlíniová, p.Strmenský, p.Tomo, p. Gejdoš, p. Hric, p. Gejdoš)
11. Zverejnenie zámeru o odpredaji ½ skladu F. Slovekon
12. Rôzne
Poslankyňa Strmenská sa odmietla vyjadriť k navrhovaným bodom programu, nakoľko
nedostala zmluvy o predaji a nájme majetku obce pred konaním obecného zastupiteľstva
a navrhla, aby toto obecné zastupiteľstvo bolo preklasifikované na pracovnú poradu. Zároveň
mala výhrady aj voči bodu rôzne, pretoţe zvyčajne obsahuje priveľa bodov a nevie si ich
zapamätať. Navrhla, aby sa pred kaţdým zasadnutím obecného zastupiteľstva uskutočňovali
pracovné porady.
Starosta obce Ladislav Guoth sa vyjadril v tom zmysle, ţe uvedené zmluvy boli poslancom
známe zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 27.6.2012 a boli v nich urobené len tie
zmeny, ktoré vtedy navrhli poslanci a preto sa tentokrát uţ poslancom pred konaním
obecného zastupiteľstva nezasielali.
Poslanec Hric navrhol, aby toto zasadnutie prebehlo ako zasadnutie obecného
zastupiteľstva a schválili sa tie materiály, s ktorými sú poslanci podľa vlastného zváţenia
dostatočne oboznámení. Poslanci s týmto návrhom súhlasili. K návrhu poslankyne Strmenskej
o konaní pracovných porád sa poslanci nevyjadrili.
Hlasovanie: Za – 5 ( všetci prítomní )
K bodu č. 1
Kontrola prijatých uznesení
Toto rokovanie obecného zastupiteľstva nebolo vedené obvyklým spôsobom, nakoľko tento
bod programu sa prelínal s ďalšími bodmi schváleného programu a starosta obce dával tieto
ďalšie body schvaľovať ako súčasť prvého bodu. Pre prehľadnosť je zápisnica spracovaná
obvyklým spôsobom podľa schválených bodov programu. Obecné zastupiteľstvo k tomuto
bodu programu (ako samostatnému) uznesenie neprijalo.
Uznesenia č.
44/2012/03 R – v plnení
45/2012/03 R – v plnení
46/2012/03 R – v plnení
48/2012/03 R – v plnení do schválenia novely zákona o verejnom obstarávaní
56/2012/03 R – splnené
58/2012/03 R – splnené
60/2012/03 R – splnené
62/2012/03 R – splnené
63/2012/03 R – nesplnené, starosta obce rozhodol, ţe nájomné zmluvy nebudú upravované.
64/2012/03 R – nesplnené v súvislosti s uznesením č. 63/2012/03 R

K bodu č. 2
Schválenie monitorovacej správy k 30.6.2012
Monitorovaciu správu spracovala ekonómka obce Iveta Moravčíková. Miroslav Hric, ako
predseda finančnej komisie sa vyjadril, ţe monitorovaciu správu prejednávala finančná
komisia na svojom zasadnutí dňa 16.8.2012 a odporučila ju obecnému zastupiteľstvu schváliť.
Rovnako sa vyjadrila i hlavná kontrolórka obce Ing. Kostolná. Odporúča ju obecnému
zastupiteľstvu schváliť bez výhrad.
Príjmy, schválený rozpočet – 231 285,- Eur, plnenie k 30.3.2012 – 104 060,- Eur.
Výdavky, schválený rozpočet – 191 662,- Eur, upravený – 201 867,- Eur, plnenie k 30.6.2012
– 93 585,- Eur.
Uznesenie č. 71/2012/04R
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Monitorovaciu správu k 30.6.2012 bez výhrad
Hlasovanie: Za – 5 ( všetci prítomní )
K bodu č. 3
Rozpočtové opatrenie č. 3
Návrh na rozpočtové opatrenie č. 3 spracovala ekonómka obce Iveta Moravčíková – išlo
o povolenie prekročenia výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov. Miroslav Hric vyjadril
odporučenie finančnej komisiu predloţený návrh na rozpočtové opatrenie schváliť.
Beţné príjmy zvýšené o 16.245,- Eur (pohľadávky – 8.289,- Eur, príjem FtE – 3.000,- Eur,
transfer z ÚPSVaR – 4.956,- Eur).
Výdavky:
Prevádzka budov, elektrika – byt:
936,- Eur
Verejná zeleň a verejné priestranstvá:
Zvýšenie z transferu 95%
4.956,- Eur
Z vlastných prostriedkov 5% 911,- Eur
Komunikácie:
300,- Eur
Beţné výdavky spolu:
7.103,- Eur
Kapitálové výdavky:
Ostatné projekty:
2.800,- Eur
Materská škola:
1.820,- Eur
Rozpočtové opatrenie bolo doplnené starostom nasledovne:
Presunuté z programu 2.3 Prevádzka budovy z poloţky 63 5001 údrţba interiérového
vybavenia - 40 Eur, z poloţky 63 5006 údrţba budov - 1000 Eur na program 9.3.1. Kultúrne
podujatia, slávnosti, oslavy na poloţku 633016 002 Deň obce + 400 Eur a na program 5.1.1.
Odpadové hospodárstvo na poloţku 633003 kuka nádoby + 640 Eur.

Uznesenie č. 72/2012/04R
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 3
Hlasovanie: Za – 5 ( všetci prítomní )
K bodu č. 4
Určenie komisií na inventúru majetku
Termín fyzického spísania majetku bol dohodnutý na 15.11.2012, s čím všetci prítomní
poslanci súhlasili.
Uznesenie č. 73/2012/04R
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
a) Inventarizačnú komisiu v zloţení: Peter Brezniak, Jozef Forgáč, Miroslav Hric,
Michal Krčula, Ján Podhor, Mirka Strmenská
b) Vyraďovaciu komisiu v zloţení: Miroslav Hric, Jozef Forgáč, Ján Podhor
c) Likvidačnú komisiu v zloţení: Mirka Strmenská, Michal Krčula, Peter Brezniak
Hlasovanie: Za – 5 ( všetci prítomní )
K bodu č. 5
Zrušenie uznesenia č. 48/2012/03R,
ktorým bolo uloţené finančnej komisii v termíne do 31.8.2012 prepracovať VZN o zásadách
nakladania s majetkom obce podľa vznesených pripomienok a nový návrh VZN predloţiť na
rokovanie následného zasadnutia obecného zastupiteľstva. Uvedené uznesenie zrušené
nebolo, úloha trvá do schválenia novely zákona o verejnom obstarávaní.
K bodu č. 6
Zmluva o odpredaji majetku obce Ivone Tonkovej
Poslanci uvedenú zmluvu schválili bez pripomienok.
Uznesenie č. 74/2012/04R
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
hlasmi prítomných poslancov zastupiteľstva:
Peter Brezniak

ZA /PROTI

Jozef Forgáč

ZA /PROTI

Miroslav Hric

ZA /PROTI

Michal Krčula

ZA /PROTI

Ján Podhor

ZA /PROTI

Mirka Strmenská

ZA /PROTI

predaj obecného majetku priamym predajom podľa § 9a ods. 1 písm. c/ zákona č. 138/1991 Z.
z. o majetku obcí, teda schvaľuje
kúpnu zmluvu predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva k pozemku parc. č.
186/4 o výmere 375 m2, druh pozemku orná pôda, ktorý vznikol odčlenením (diel 1 o
výmere 105 m2) od pozemku parc. č. EN 185 a (diel 2 o výmere 270
m2)
od
pozemku parc. č. EN 186 vo výlučnom vlastníctve obce a ktorý je zapísaný na liste
vlastníctva č. 711 pre katastrálne územie Krmeš
uzavretú podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka s Ivona Tonková, rod.
Zrotálová, nar. 12. 9. 1972, r. č. 725912/7744, bytom Krmeš 236, 032 13 Vlachy, SR
za kúpnu cenu (v súlade s § 9a ods. 1 písm. c/ zákona o majetku obcí) rovnajúcu sa
všeobecnej hodnote majetku obce určenej znaleckým posudkom č. 116/2009 Ing.
Mileny Hamackovej vo výške 1 976,25 Eur

K bodu č. 7
Zmluva o odpredaji majetku obce Štepánke Guráňovej, rod. Potěšilovej a Slavomírovi
Guráňovi
Poslanci uvedenú zmluvu schválili bez pripomienok.
Uznesenie č. 75/2012/04R
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
hlasmi prítomných poslancov zastupiteľstva:
Peter Brezniak

ZA /PROTI

Jozef Forgáč

ZA /PROTI

Miroslav Hric

ZA /PROTI

Michal Krčula

ZA /PROTI

Ján Podhor

ZA /PROTI

Mirka Strmenská

ZA /PROTI

predaj obecného majetku priamym predajom podľa § 9a ods. 1 písm. c/ zákona č. 138/1991 Z.
z. o majetku obcí, teda schvaľuje
-

kúpnu zmluvu predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva k pozemkom parcelám
registra „C“ parc. č. 152/14 o výmere 692 m2, druh pozemku trvalé trávne porasty a
parc. č. 152/24 o výmere 477 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria ktoré sú
zapísané na liste vlastníctva č. 711 pre katastrálne územie Krmeš
uzavretú podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka s kupujúcimi Štěpánka
Guráňová, rod. Potěšilová, nar. 13. 12. 1949, r. č. 496213/274, a Slavomír Guráň, rod.
Guráň, nar. 5. 12. 1948, r. č. 481205/185, bytom Krmeš 174, 032 13 Vlachy, SR

za kúpnu cenu (v súlade s § 9a ods. 1 písm. c/ zákona o majetku obcí) rovnajúcu sa
všeobecnej hodnote majetku obce určenej znaleckým posudkom č. 52/2012 Ing.
Mileny Hamackovej vo výške 6 200,00 Eur
K bodu č. 8
Nájomná zmluva na ½ skladu – Slovekon
Predmetom zmluvy prenájom časti nehnuteľnosti – stavba Obecného skladu so s.č. 283,
postavená na pozemku p.č. 95/4 v k.ú. Vlachy. Predmetom nájmu nie je pozemok p.č. 95/4
a 95/21 v k.ú. Vlachy, predmet nájmu je vo výlučnom vlastníctve Obce Vlachy a je vedený na
LV č. 799.
Uznesenie č. 76/2012/04R
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
hlasmi prítomných poslancov zastupiteľstva:
Peter Brezniak

ZA /PROTI

Jozef Forgáč

ZA /PROTI

Miroslav Hric

ZA /PROTI

Michal Krčula

ZA /PROTI

Ján Podhor

ZA /PROTI

Mirka Strmenská

ZA /PROTI

-

-

-

nájom časti nehnuteľnosti obecného majetku, ktorou je polovica budovy skladu,
vertikálne, v dĺţke 27,20 bm na východ, leţiaca na pozemku p.č. 95/4 a p.č. 95/21
v zmysle geometrického plánu č. 204-101/2011 vyhotoviteľa Geodézia Ţilina, a.s. HS
204, Kollárova 3, Liptovský Mikuláš, IČO: 36 859 010 zo dňa 24.10.2011, ktorý dňa
25.10.2011 autorizačne overila Ing. Janka Koniarová, autorizovaný geodet a dňa
27.10.2011 pod č. 860/11 úradne overila Správa katastra Liptovský Mikuláš, Ing.
Katarína Gavláková,
uzavretú podľa ust. § 663 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka
s nájomcom Tiborom Feketíkom SLOVEKON, s miestom podnikania 032 12 Dúbrava
č. 313, IČO: 32 591 535,
za sumu 1.891,60 Eur ročne vopred, vţdy do 31.1. v kalendárnom roku.

K bodu č. 9
Nájomná zmluva na ½ skladu – Gofex
Predmetom zmluvy prenájom časti nehnuteľnosti – stavba Obecného skladu so s.č. 283,
postavená na pozemku p.č. 95/4 v k.ú. Vlachy. Predmetom nájmu nie je pozemok p.č. 95/9
v k.ú. Vlachy, predmet nájmu je vo výlučnom vlastníctve Obce Vlachy a je vedený na LV č.
799.

Uznesenie č. 77/2012/04R
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
hlasmi prítomných poslancov zastupiteľstva:
Peter Brezniak

ZA /PROTI

Jozef Forgáč

ZA /PROTI

Miroslav Hric

ZA /PROTI

Michal Krčula

ZA /PROTI

Ján Podhor

ZA /PROTI

Mirka Strmenská

ZA /PROTI

-

-

-

nájom časti nehnuteľnosti obecného majetku, ktorou je polovica budovy skladu,
vertikálne, v dĺţke 24,80 bm na západ, leţiaca na pozemku p.č. 95/9 v zmysle
geometrického plánu č. 204-101/2011 vyhotoviteľa Geodézia Ţilina, a.s. HS 204,
Kollárova 3, Liptovský Mikuláš, IČO: 36 859 010 zo dňa 24.10.2011, ktorý dňa
25.10.2011 autorizačne overila Ing. Janka Koniarová, autorizovaný geodet a dňa
27.10.2011 pod č. 860/11 úradne overila Správa katastra Liptovský Mikuláš, Ing.
Katarína Gavláková,
uzavretú podľa ust. § 663 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka
s nájomcom Jaroslav Urban – GOFEX s miestom podnikania 032 12 Dúbrava č. 559,
IČO: 17 792 479
za sumu 1.891,60 Eur ročne vopred, vţdy do 31.1. v kalendárnom roku.

K bodu č. 10
Nájomné zmluvy
Účelom nájmu je uţívanie predmetu nájmu nájomcom na konanie športových, kultúrnych
a iných spoločenských podujatí, ktoré sú presne vymedzené v Článku IV, ods. 1. tejto zmluvy
o nájme nehnuteľnosti.
Uznesenie č. 78/2012/04R
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Prenájom pozemkov p.č. 107/9 o výmere 521 m2, druh pozemku orná pôda a p.č. 107/509
o výmere 4012 m2, druh pozemku orná pôda, zapísaných na LV č. 721 vedeného
Katastrálnym úradom v Ţiline, Správou katastra v Liptovskom Mikuláši pre k.ú. Vlachy, vo
výlučnom vlastníctve Boţeny Paulínyovej, nar. 4.2.1944, bydlisko Budovateľská 1716/15,
031 01 Liptovský Mikuláš do uţívania Obci Vlachy, 032 13 Vlachy 126, IČO: 315 877 na
dobu určitú, ktorá začína dňom nasledujúcim po zverejnení zmluvy podľa osobitného
právneho predpisu do 30.6.2017 za 1 Euro za celú dobu trvania nájmu, ktorý bol uzavretý

podľa uzavretú podľa ust. § 663 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka hlasmi prítomných poslancov zastupiteľstva:
Peter Brezniak

ZA /PROTI

Jozef Forgáč

ZA /PROTI

Miroslav Hric

ZA /PROTI

Michal Krčula

ZA /PROTI

Ján Podhor

ZA /PROTI

Mirka Strmenská

ZA /PROTI

Uznesenie č. 79/2012/04R
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Prenájom pozemkov p.č. 107/504 o výmere 4926 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
zapísaných na LV č. 563 vedeného Katastrálnym úradom v Ţiline, Správou katastra
v Liptovskom Mikuláši pre k.ú. Vlachy, vo vlastníctve Pavla Strmenského, nar. 12.7.1968,
bydlisko 032 13 Vlachy 130 do uţívania Obci Vlachy, 032 13 Vlachy 126, IČO: 315 877 na
dobu určitú, ktorá začína dňom nasledujúcim po zverejnení zmluvy podľa osobitného
právneho predpisu do 30.6.2017 za 1 Euro za celú dobu trvania nájmu, ktorý bol uzavretý
podľa uzavretú podľa ust. § 663 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka hlasmi prítomných poslancov zastupiteľstva:
Peter Brezniak

ZA /PROTI

Jozef Forgáč

ZA /PROTI

Miroslav Hric

ZA /PROTI

Michal Krčula

ZA /PROTI

Ján Podhor

ZA /PROTI

Mirka Strmenská

ZA /PROTI

Uznesenie č. 80/2012/04R
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Prenájom pozemkov p.č. 107/513 a p.č. 107/13 o výmere 4689 m2, druh pozemkov trvalé
trávnaté porasty, zapísaných na LV č. 730 vedeného Katastrálnym úradom v Ţiline, Správou
katastra v Liptovskom Mikuláši pre k.ú. Vlachy, vo výlučnom vlastníctve Vladimíra Tomu,
nar. 16.11.1956, bydlisko 032 13 Vlachy 140 do uţívania Obci Vlachy, 032 13 Vlachy 126,
IČO: 315 877 na dobu určitú, ktorá začína dňom nasledujúcim po zverejnení zmluvy podľa
osobitného právneho predpisu do 30.6.2017 za 1 Euro za celú dobu trvania nájmu, ktorý bol
uzavretý podľa uzavretú podľa ust. § 663 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho
zákonníka - hlasmi prítomných poslancov zastupiteľstva:
Peter Brezniak

ZA /PROTI

Jozef Forgáč

ZA /PROTI

Miroslav Hric

ZA /PROTI

Michal Krčula

ZA /PROTI

Ján Podhor

ZA /PROTI

Mirka Strmenská

ZA /PROTI

Uznesenie č. 81/2012/04R
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Prenájom pozemkov p.č. 107/510 a p.č. 107/10 o výmere 4111 m2, druh pozemkov trvalé
trávnaté porasty, zapísaných na LV č. 729 vedeného Katastrálnym úradom v Ţiline, Správou
katastra v Liptovskom Mikuláši pre k.ú. Vlachy, vo výlučnom vlastníctve Miroslava Hrica,
nar. 15.11.1954, bydlisko 1.mája 1913/111, 031 01 Liptovský Mikuláš do uţívania Obci
Vlachy, 032 13 Vlachy 126, IČO: 315 877 na dobu určitú, ktorá začína dňom nasledujúcim po
zverejnení zmluvy podľa osobitného právneho predpisu do 30.6.2017 za 1 Euro za celú dobu
trvania nájmu, ktorý bol uzavretý podľa uzavretú podľa ust. § 663 a nasl. Zákona č. 40/1964
Zb., Občianskeho zákonníka - hlasmi prítomných poslancov zastupiteľstva:
Peter Brezniak

ZA /PROTI

Jozef Forgáč

ZA /PROTI

Miroslav Hric

ZA /PROTI

Michal Krčula

ZA /PROTI

Ján Podhor

ZA /PROTI

Mirka Strmenská

ZA /PROTI

Uznesenie č. 82/2012/04R
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Prenájom pozemkov p.č. 107/14 o výmere 4651 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
zapísaných na LV č. 806 vedeného Katastrálnym úradom v Ţiline, Správou katastra
v Liptovskom Mikuláši pre k.ú. Vlachy, vo výlučnom vlastníctve Libora Gejdoša, nar.
3.3.1957, trvale bytom 032 14 Ľubeľa č. 209 do uţívania Obci Vlachy, 032 13 Vlachy 126,
IČO: 315 877 na dobu určitú, ktorá začína dňom nasledujúcim po zverejnení zmluvy podľa
osobitného právneho predpisu do 30.6.2017 za 1 Euro za celú dobu trvania nájmu, ktorý bol
uzavretý podľa uzavretú podľa ust. § 663 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho
zákonníka - hlasmi prítomných poslancov zastupiteľstva:
Peter Brezniak

ZA /PROTI

Jozef Forgáč

ZA /PROTI

Miroslav Hric

ZA /PROTI

Michal Krčula

ZA /PROTI

Ján Podhor

ZA /PROTI

Mirka Strmenská

ZA /PROTI

K bodu č. 11
Zverejnenie zámeru o odpredaji ½ skladu firme Slovekon
Starosta obce poinformoval prítomných poslancov o plánovanom odpredaj polovice obecného
skladu firme Slovekon Dúbrava, so sídlom v našej obci do konca roka 2012. Nakoľko ide
o priestory, ktoré firma dlhodobo uţíva na svoju podnikateľskú činnosť a nejde o novú
záleţitosť, poslanci k tomuto bodu programu nemali ţiadne pripomienky.
Uznesenie č. 83/2012/04R
Obecné zastupiteľstvo
1. berie na vedomie
informáciu o plánovanom predaji ½ obecného skladu firme Slovekon Dúbrava
2. odporúča starostovi obce
pripraviť podklady k odpredaji uvedeného majetku firme Slovekon Dúbrava do
31.12.2012
Hlasovanie: Za – 5 ( všetci prítomní )
K bodu č. 12
Rôzne
V bode rôznom starosta obce podal prítomným poslancom stručné informácie o činnosti obce:

1. ponuka firmy Probugas na zakúpenie plynu v lepšej cene,
2. list z Migračného úradu MV SR ohľadom ponuky na odkúpenie zariadenia bývalého
azylového tábora a čističky za polovicu pôvodnej ceny,
3. poďakovanie sa tým poslancom, ktorí sa aktívne podieľali na oslavách 750. Výročia
zaloţenia obce,
4. informácia o činnosti aktivačných zamestnancov a zamestnancov, ktorí boli prijatí do
pracovného pomeru v rámci protipovodňových aktivít,
5. prísľub ŢSR o zastrešenie schodiska na ţelezničnej stanici do 15.11.2012,
6. prípojka vodovodu na cintorín v Krmeši,
7. príprava stretnutia dôchodcov v mesiaci október,
8. voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 27.10.2012 – občania budú voliť jedného
poslanca, kandidátnu listinu doručilo KDH – Jozef Veverica,
9. termín zaslania príspevkov do nového čísla Vlachanských novín je 7.10.2012,
10. termín verejného hovoru – 17. 11. 2012 o 15.00 hod. v kultúrnom dome vo Vlachoch.
Poslankyňa Strmenská navrhla prekontrolovať v miestnej časti Krmeš odpadové rúry pred
záhradkami rodinných domov – popri ceste, ktoré boli v minulosti zasypané zeminou
a zistiť zmeny v ţelezničnom cestovnom poriadku, ktoré sú údajne pre občanov našej
obce nevyhovujúce.
Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta
obce Ladislav Guoth.
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový záznam.
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