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       OBEC  VLACHY, Obecný úrad   032 13 Vlachy 

        Tel.: 044/55 93 121, obecvlachy@citycom.sk 

               IČO 315 877,   DIČ  2020598497 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Zápisnica č.1/2011/01R  

z I. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy 

 v roku 2011 

 konaného dňa 21.1.2011 o 18. hod. na obecnom úrade 

 

Prítomní: 

Ladislav Guoth – starosta obce 

Poslanci: 

Jozef Forgáč, Jana Klubicová, Róbert Klubica, Michal Krčula, Ivan Madliak, Iveta 

Moravčíková, Ján Švec 

Ostatní prítomní: 

Mgr. Dagmar Bruncková – zapisovateľka 

Hostia: 

Ivan Hlavatý 

Ospravedlnený: 

Ing. Miroslav Zelený – kontrolór obce 

Otvorenie 

Starosta obce Ladislav Guoth privítal všetkých prítomných na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. Za zapisovateľku určil Mgr. Dagmar Brunckovú, za overovateľov zápisnice 

Jána Šveca a Jozefa Forgáča. 

Skonštatoval, ţe obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, keďţe na zasadnutí boli 

prítomní všetci poslanci. Zároveň ospravedlnil zo zasadnutia Ing. Miroslava Zeleného pre 

práceneschopnosť. 

 Predloţil poslancom navrhovaný program zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý 

bol po doplnení schválený prítomnými poslancami. 

 

Program 

1. Vymenovanie zástupcu starostu obce 

2. Kontrola prijatých uznesení 

3. Schválenie zloţenia komisií pri obecnom zastupiteľstve 

4. Schválenie Dodatku č. 1 k Štatútu Vlachanských novín 

5. Schválenie členov redakčnej rady Vlachanských novín 

6. Schválenie Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 

2010-2014 
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7. Schválenie Dodatku č. 1 k Smernici o ZPOZ (zbor pre občianske záleţitosti) 

8. Schválenie členov ZPOZU  

9. Schválenie pevného plánu riadnych zasadnutí obecného zastupiteľstva 

10. Schválenie výšky cestovných náhrad starostu obce na rok 2011 

11. Určenie platu starostu obce  

12. Schválenie zakúpenia sluţobného mobilného telefónu pre potreby starostu obce 

13. Zhodnotenie činnosti obecného kontrolóra 

14. Schválenie príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v jedálni materskej školy 

15. Schválenie predaja skladu firme Gofex Vlachy 

16. Schválenie dotácie pre ZŠ v Ľubeli      

17. Schválenie rozpočtu na roky 2011-2013 

18. Rôzne 

 

Hlasovanie poslancov o programe zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

 

 

Plnenie programu zasadnutia zastupiteľstva 

K bodu č. 1 

Vymenovanie zástupcu starostu obce 

Na základe § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení poveril starosta obce Ladislav 

Guoth svojim  zastupovaním na volebné obdobie 2010-2014 poslanca Jozefa Forgáča. 

 

 

Uznesenie č. 1/2011/01R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

poverenie poslanca Jozefa Forgáča za zástupcu starostu obce na volebné obdobie 2010-2014 

 

 

Hlasovanie poslancov:  
 

 

 

K bodu č. 2 

Kontrola prijatých uznesení z ustanovujúceho zasadnutia OZ  

Starosta obce Ladislav Guoth poinformoval prítomných poslancov o plnení prijatých 

uznesení z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 

17.12.2010. Skonštatoval, ţe všetky prijaté uznesenia boli splnené. K poţiadavke poslancov, 

ohľadom pozvania na zasadnutie obecného zastupiteľstva Mgr. Volkovicsa – prokurátora 

z okresnej prokuratúry sa vyjadrila Iveta Moravčíková, ktorá navrhla, aby Mgr. Volkovics bol 

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za x x x x x x x 7 

Proti         

Zdržal sa         

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za  x x x x x x 6 

Proti         

Zdržal sa x       1 
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prizvaný na zasadnutia vtedy, keď sa bude rokovať o sporných otázkach, o čom rozhodnú 

samotní poslanci. 

 

Uznesenie č. 2/2011/01R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

správu o plnení prijatých uznesení z ustanovujúceho zasadnutia OZ 

Hlasovanie poslancov:  
 

 

 

 

K bodu č. 3 

Schválenie zloženia komisií pri obecnom zastupiteľstve 

 

Na návrh poslancov budú pri obecnom zastupiteľstve pracovať nasledovné komisie: 

a) Komisia kultúrna a športová:  

Predseda: Róbert Klubica 

Členovia: Ján Švec 

  Ing. Dagmar Chvojková 

  Iveta Madliaková 

  Iveta Moravčíková 

  Vladimír Hric ml. 

 

 

Uznesenie č. 3/2011/01R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

zriaďuje 

 

Komisiu kultúrnu a športovú v zložení 

 

Predseda: Róbert Klubica 

Členovia: Ján Švec 

  Ing. Dagmar Chvojková 

  Iveta Madliaková 

  Iveta Moravčíková 

  Vladimír Hric ml. 

Hlasovanie poslancov:  

 

 

 

 

 

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za x x x x x x x 7 

Proti         

Zdržal sa         

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za x x x x x x x 7 

Proti         

Zdržal sa         
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b) Komisia stavebná a územnoplánovacia: 

Predseda:  Ján Švec 

Členovia:  Ivan Madliak 

   Ján Podhor 

   Peter Brezniak 

 
Uznesenie č. 4/2011/01R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

zriaďuje 

 

Komisiu stavebnú a územnoplánovaciu 

 

Predseda: Ján Švec 

Členovia: Ivan Madliak 

Ján Podhor 

Peter Brezniak 

Hlasovanie poslancov:  

 

 

 

 

c) Komisia verejného poriadku a životného prostredia: 

Predseda: Jana Klubicová 

Členovia: Jozef Forgáč 

  Ivan Madliak 

  Michal Krčula 

 

Uznesenie č. 5/2011/01R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

zriaďuje 

 

Komisiu verejného poriadku a životného prostredia 

 

Predseda: Jana Klubicová 

Členovia: Jozef Forgáč 

  Ivan Madliak 

  Michal Krčula 

Hlasovanie poslancov:  

 

 

 

 
 

 

 

 

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za x x x x x x x 7 

Proti         

Zdržal sa         

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za x x x x x x x 7 

Proti         

Zdržal sa         
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d) Komisia pre ochranu verejného záujmu 

 

Predseda: Jozef Forgáč 

Členovia: Ján Švec 

Michal Krčula 

 
Uznesenie č. 6/2011/01R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

zriaďuje 

 

Komisiu pre ochranu verejného záujmu 

 

Predseda: Jozef Forgáč 

Členovia: Ján Švec 

Michal Krčula 

Hlasovanie poslancov:  

 

 

 

 

K bodu č. 4 

Schválenie Dodatku č. 1 k Štatútu Vlachanských novín 

 

Štatút Vlachanských novín bol zmenený v nasledovných bodoch. V časti Príloha č. 1 

bod II. znie nasledovne: „Výšku odmeny, ak si o ňu požiadajú členovia redakčnej rady, 

schvaľuje obecné zastupiteľstvo.“ V Čl. 4 bol upravený minimálny náklad na „220 kusov“ 

a v Čl. 6 bod 1. bol doplnený o text: „Redaktor je starostom poverený zamestnanec obce 

Vlachy.“ 

 

 

Uznesenie č. 7/2011/01R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Dodatok č. 1 k Štatútu Vlachanských novín 

Hlasovanie poslancov:  

 

 

 

 

 

K bodu č. 5 

Schválenie členov redakčnej rady Vlachanských novín 

 

Za členov redakčnej rady Vlachanských novín boli navrhnutí: 

Redaktor: Dagmar Bruncková 

Členovia: Ladislav Guoth 

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za x x x x x x x 7 

Proti         

Zdržal sa         

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za x x x x x x x 7 

Proti         

Zdržal sa         
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  Michal Krčula 

  Ivan Madliak 

 

Uznesenie č. 8/2011/01R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Redakčnú radu Vlachanských novín v zložení: 

Redaktor: Mgr. Dagmar Bruncková 

Členovia: Ladislav Guoth 

  Michal Krčula 

Ivan Madliak 

Hlasovanie poslancov:  

 

 

 

 

K bodu č. 6 

Schválenie Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 

2010-2014 

 

Na základe novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení bolo potrebné upraviť 

odmeňovanie poslancov a členov komisií v zmysle § 25, ods. 9 citovaného zákona a to 

prijatím Zásad odmeňovania poslancov. Na tomto základe boli poslancom schválené odmeny 

vo výške 14 € za jedno zasadnutie, predsedom komisií 14 € za jedno zasadnutie a členom 

komisií 6,63 € za jedno zasadnutie. 

 

Uznesenie č. 9/2011/01R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve Vlachy 

Hlasovanie poslancov:  

 

 

 

 

 

 

K bodu č. 7 

Schválenie Dodatku č. 1 k Smernici o ZPOZ 

 

Na pracovnej porade obdrţali poslanci návrh dodatku, ktorý upravuje Smernicu pre 

Zbor pre občianske záleţitosti, kde bol zrušený bod č. 5, článku 6., týkajúci sa úhrady 

pozostalých na nákladoch za pohreb. Podľa schváleného dodatku sa tento bod zo smernice 

vypúšťa.  

 

 

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za x x x x x x x 7 

Proti         

Zdržal sa         

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za x x x x x x x 7 

Proti         

Zdržal sa         
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Uznesenie č. 10/2011/01R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Dodatok č. 1 k Smernici pre Zbor pre občianske záležitosti 

Hlasovanie poslancov:  

 

 

 

 

 

K bodu č. 8 

Schválenie členov Zboru pre občianske záležitosti: 

 

Za členov Zboru pre občianske záleţitosti poslankyňa Iveta Moravčíková navrhla Ing. 

Dagmar Chvojkovú a Ivetu Madliakovú. ZPOZ bude pracovať v nasledovnom  zloţení. 

 

 

Predseda: Iveta Moravčíková 

Členovia: Ing. Dagmar Chvojková 

  Iveta Madliaková 

 

Uznesenie č. 11/2011/01R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

zloženie  Zboru pre občianske záležitosti 

 

Predseda: Iveta Moravčíková 

Členovia: Ing. Dagmar Chvojková 

  Iveta Madliaková 

Hlasovanie poslancov:  

 

 

 

 

K bodu č. 9 

Schválenie pevného plánu riadnych zasadnutí obecného zastupiteľstva 

 

Plán riadnych zasadnutí obecného zastupiteľstva bol na pracovnej porade určený nasledovne: 

21. január 

15. apríl 

24. jún 

23. september 

16. december 

Zasadnutia sa uskutočnia vţdy o 18.00 hod. 

 

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za x x x x x x x 7 

Proti         

Zdržal sa         

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za x x x x x x x 7 

Proti         

Zdržal sa         
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Uznesenie č. 12/2011/01R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

pevný plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na dni: 

 

21. január 

15. apríl 

24. jún 

23. september 

16. december 

Zasadnutia sa budú konať vţdy o 18.00 hod. 

Hlasovanie poslancov:  

 

 

 

 

K bodu č. 10 

Schválenie výšky cestovných náhrad starostu obce na rok 2011 

 

Na pracovnej porade poslanci navrhli, aby boli starostovi obce vyplácané paušálne 

úhrady na cestovné náklady vo výške 700,- Eur ročne, v prípade potreby sa upravia na 

základe vyúčtovania. 

Uznesenie č. 13/2011/01R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

výšku cestovných náhrad starostovi obce na sumu 700,- Eur ročne 

Hlasovanie poslancov:  

 

 

 

 

K bodu č. 11 

Určenie platu starostu 

 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 27.8.2010 bol určený rozsah výkonu 

funkcie starostu obce na 70%, čo znamená, ţe plat starostu bude v zmysle  zákona č.253/1994 

Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za 

predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1. citovaného zákona. Plat sa 

zaokrúhľuje na celé euro nahor. 

 

 

 

 

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za x x x x x x x 7 

Proti         

Zdržal sa         

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za x x x x x x x 7 

Proti         

Zdržal sa         
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 Uznesenie č. 14/2011/01R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

určuje 

 

plat starostu obce ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za 

predchádzajúci kalendárny rok a násobku 1,83 a úväzku 0,70. 

Hlasovanie poslancov:  

 

 

 

 

 

K bodu č. 12 

Schválenie zakúpenia služobného mobilného telefónu pre potreby starostu obce 

 

Na pracovnej porade poslanci odsúhlasili zakúpenie mobilného telefónu pre potreby 

starostu obce na sluţobné účely. 

Uznesenie č. 15/2011/01R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

zakúpenie sluţobného mobilného telefónu pre potreby starostu obce 

Hlasovanie poslancov:  

 

 

 

 

K bodu č. 13 

Prehodnotenie činnosti hlavného kontrolóra 

 

 Poslankyňa Iveta Moravčíková a poslanec Róbert Klubica predloţili ústny návrh na 

odvolanie Ing. Miroslava Zeleného z funkcie kontrolóra obce za závaţné porušenie pracovnej 

disciplíny v súvislosti s uhrádzaním faktúr, nepredloţením plánu kontrolnej činnosti, 

nedodrţiavaním 10 hodinovej týţdennej pracovnej doby a ďalšími porušeniami a to podľa § 

18 a), ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom právnom znení. Poslanec 

Ivan Madliak zároveň oboznámil prítomných s tým, ţe kontrolórovi obce bola 2x vyplatená 

záloha na mzdu, a to v mesiaci január a jún v roku 2010, na základe čoho podala jeho 

manţelka aj sťaţnosť na obecný úrad. Starosta Ladislav Guoth reagoval tak, ţe záloha mu 

bola vyplatená z dôvodu, ţe mu nebola vyplácaná mzda.  

Poslanci na záver rozsiahlej diskusie stanovili nové voľby kontrolóra na deň 18. marec 2011. 

 

 

 

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za x x x x x x x 7 

Proti         

Zdržal sa         

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za x x x x x x x 7 

Proti         

Zdržal sa         
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Uznesenie č. 16/2011/01R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

odvoláva 

Ing. Miroslava Zeleného z funkcie obecného kontrolóra pre hrubé porušenie pracovnej 

disciplíny a to podľa § 18 a), ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 

právnom znení. 

 

Hlasovanie poslancov:  

 

 

 

 

Uznesenie č. 17/2011/01R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

voľbu kontrolóra obce na deň 18. marec 2011s úväzkom 10% 

Hlasovanie poslancov:  

 

 

 

 

K bodu č. 14 

Schválenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v jedálni materskej školy 

 

Vzhľadom k zvýšeniu sadzby dane z pridanej hodnoty z 19% na 20% sa zvyšuje 

príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za poskytnutie stravy v materskej škole nasledovne: 

a) deti v materskej škole – 1,13 Eur/deň (desiata – 0,27 obed – 0,63, olovrant – 0,23) 

b) dospelí – 1,06 Eura na obed, príspevok zo sociálneho fondu 0,07 Eura, celková úhrada 

zamestnanca je 0,99 Eura za obed a deň. 

 

 

Uznesenie č. 18/2011/01R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za poskytnutie stravy na vydané jedlo na deň 

takto: 

a) deti v materskej škole – 1,13 Eur/deň (desiata – 0,27 obed – 0,63, olovrant – 0,23) 

b) dospelí – 1,06 Eura na obed, príspevok zo sociálneho fondu 0,07 Eura, celková úhrada 

zamestnanca je 0,99 Eura za obed a deň. 

 

 

 

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za  x x x x x x 6 

Proti         

Zdržal sa x       1 

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za x x x x x x x 7 

Proti         

Zdržal sa         
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Hlasovanie poslancov:  

 

 

 

 

K bodu č. 15 

Schválenie predaja skladu firme Gofex Vlachy 

 

Firma Gofex Vlachy poţiadala o odkúpenie skladu, ktorý uţíva spoločne s firmou 

Slovekon. Poslanci uvedenú ţiadosť schválili bez pripomienok. 

 

Uznesenie č. 19/2011/01R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

súhlasí 

s odpredajom skladu firme Gofex Vlachy 

Hlasovanie poslancov:  

 

 

 

 

Uznesenie č. 20/2011/01R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

odporúča starostovi obce 

zabezpečiť technickú časť odpredaja skladu firme Gofex 

Hlasovanie poslancov:  

 

 

 

K bodu č. 16 

Schválenie dotácie pre základnú školu v Ľubeli 

 

Riaditeľka ZŠ v Ľubeli telefonicky poţiadala dňa 20.1.2011 o poskytnutie dotácie pre 

základnú školu. Finančné prostriedky potrebuje pre vyúčtovanie rekonštrukcie hygienických 

zariadení. 

Uznesenie č. 21/2011/01R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Dotáciu vo výške 500,- € pre Základnú školu v Ľubeli 

 

 

 

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za x x x x x x x 7 

Proti         

Zdržal sa         

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za x x x x x x x 7 

Proti         

Zdržal sa         

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za x x x x x x x 7 

Proti         

Zdržal sa         
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Hlasovanie poslancov:  

 

 

 

 

 

 

 

K bodu č. 17 

Schválenie rozpočtu na roky 2011-2013 

Na návrh poslancov obecného zastupiteľstva bude rozpočet prerokovávaný na 

mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 4.3.2011 o 17.00 hod. za prítomnosti 

novej ekonómky Ivety Moravčíkovej. Do rozpočtu bude zahrnutá vyššia výška na paušálnu 

náhradu cestovného pre starostu obce zo 600,- € na 700,- € a o 50% niţšie odmeny pre 

kontrolóra obce, v súvislosti so schváleným úväzkom. Zároveň budú navrhnuté ďalšie zmeny. 

 

Uznesenie č. 22/2011/01R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

zvolanie mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva na deň 4. február 2011 o 17.00 

hod., kde hlavným bodom rokovania programu bude schvaľovanie rozpočtu obce na roky 

2011-2013 

Hlasovanie poslancov:  

 

 

 

 

K bodu č. 18 

Rôzne 

 

a) Starosta obce Ladislav Guoth poinformoval poslancov o svojej činnosti od posledného 

zasadnutia.  

b) Ján Švec – podal informácie o pripravovanom plese hasičov a o fašiangoch. 

c) Iveta Moravčíková – informovala sa o novej ekonómke, ktorá pracuje na obecnom 

úrade a vyslovila názor, aby bola poslancom osobne predstavená na najbliţšom 

mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a to aj v súvislosti so schvaľovaním 

rozpočtu. Informovala aj o veľkej spotrebe elektriny v kultúrnom dome v Krmeši, čo 

je spôsobené vykurovaním kultúrneho domu pravdepodobne niekoľko dní pred sv. 

omšami kaţdú druhú nedeľu, nakoľko si občania dali spraviť vlastný kľúč, pričom 

uvedená situácia nebola s nikým konzultovaná. Starosta obce Ladislav Guoth na tomto 

základe poveril Ivetu Moravčíkovú k výmene zámku na dverách kultúrneho domu. 

Občania si kultúrny dom môţu vykurovať len pred sv. omšami a počas nich. Okrem 

toho vyslovila poţiadavky na nutnosť vymaľovania odkvapových rúr na kultúrnom 

dome. 

d) Michal Krčula – informoval o nutnosti generálnej opravy poţiarnej prenosnej 

striekačky, ktorá bude predmetom navrhovaného rozpočtu, nakoľko uvedená oprava 

vyţaduje financie pribliţne vo výške 3.300,- € 

 

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za x x x x x x x 7 

Proti         

Zdržal sa         

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za x x x x x x x 7 

Proti         

Zdržal sa         
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Uznesenie č. 23/2011/01R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

podané informácie  

 

a) oznámenie o ponuke nehnuteľností vo vlastníctve SSE Ţilina na odpredaj 

b) informáciu o rokovaní s p. Jágerom ohľadom územného plánu a jeho pozemkov 

v obci, 

c) vyjadrenie audítora k článku, uverejnenom na webovej stránke 

www.vlachynahlas.sk, týkajúceho sa chýbajúcich finančných prostriedkov v obci 

d) informáciu o príjme obce z podielových daní 

e) informáciu o moţnosti čerpania finančných prostriedkov z eurofondov na športovo 

rekreačné vyuţitie 

f) ponuku na zateplenie stropu v materskej škole 

g) cenové ponuky na dodanie plynu 

h) informáciu o plese hasičov 12.2.2011 

i) informáciu o príprave akcie na fašiangy – 26.2.2011 

j) informáciu o personálnych zmenách na obecnom úrade, nástup novej ekonómky 

Ivety Moravčíkovej zo Smrečian 

k) informáciu o generálnej oprave poţiarnej prenosnej striekačky 

l) informáciu o vysokej spotrebe elektriny v kultúrnom dome v Krmeši 

 

 

K bodu č. 19 

Záver 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta 

obce Ladislav Guoth. 

Z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový 

záznam v celkovej dĺţke 2:27:11 hod. 

 

Zápisnicu vypracovala: Mgr. Dagmar Bruncková 

Overovatelia: 

 

Ján Švec  ............................................... 

Jozef Forgáč  ............................................... 

 

Starosta obce  ............................................... 

Vlachy dňa 26.1.2011 

http://www.vlachynahlas.sk/

