
Obec Vlachy 
Obecný úrad vo Vlachoch 

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

 

Zápisnica č. 3/2012/02 R  

z II. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy 

 v roku 2012 

 konaného dňa 25.4.2012 o 18.00 hod. na obecnom úrade 

 

Prítomní: 

 

Ladislav Guoth – starosta obce 

 

Poslanci: 

Jozef Forgáč, Michal Krčula, Mirka Strmenská, Ján Podhor, Miroslav Hric 

 

Ospravedlnený: 

Peter Brezniak 

 

Ostatní prítomní: 

 

Ing. Monika Kostolná  hlavná kontrolórka obce 

Mgr. Dagmar Bruncková odborná referentka obecného úradu 

Iveta Moravčíková  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 

Michala Krčulu a Miroslava Hrica. 

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

prítomní piati poslanci.  

 

Navrhovaný program  

 

1. Kontrola prijatých uznesení 

2. Ţiadosť Pohostinstva u Martonov o zmenu otváracích hodín  

3. Odborné stanovisko k návrhu na zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1 

4. Zmena programového rozpočtu obce Vlachy na rok 2012 



5. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 16.2.2012 do 18.4.2012 

6. Zmena úradných hodín Obecného úradu vo Vlachoch pre verejnosť a časové 

obmedzenie na vyhlasovanie predajných akcií v obecnom rozhlase, poplatok za 

vyhlásenie 

7. Schválenie poplatkov za pouţívanie kultúrnych domov v Krmeši a vo Vlachoch 

8. Schválenie dotácie Futbalovému klubu vo Vlachoch 

9. Schválenie správcovstva pre Kultúrny dom vo Vlachoch 

10. Doplnenie kultúrno-športovej komisie a schválenie komisie pre prípravu 750. Výročia 

prvej písomnej zmienky o našej obci 

11. Platby za psov pre občanov s ŤZP 

12. Rôzne 

a) Informácia o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí 

 

Poslanec M. Hric navrhol do programu informáciu o zasadnutí finančnej  komisie 

a komisie pre ochranu verejného záujmu, čo bolo následne zaradené do bodu rôzne. 

 

Hlasovanie poslancov o programe zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

 
 

 

 

K bodu č. 1 

Kontrola prijatých uznesení 

Kontrolu plnenia uznesení previedol starosta obce L. Guoth. V plnení je aj naďalej uznesenie 

č. 99/2011/04R z 21.9.2011, na základe ktorého nie je ku dňu konania zasadnutia obecného 

zastupiteľstva podpísaná kúpno-predajná zmluva na pozemky (Oravcová-Jáger). 

Uznesenie č. 6/2012/01M z 19.1.2012 – nemôţe byť splnené, nakoľko schválená správkyňa 

kultúrneho domu vo Vlachoch Danica Protušová odstúpila. 

Uznesenie č. 16/2012/01R z 21.2.2012 – nesplnené, pretoţe komisia pre ochranu verejného 

poriadku nerozhodla v zákonom stanovenej lehote o ţiadosti Pohostinstva u Martonov – do 30 

dní od podania ţiadosti. 

Starosta obce L. Guoth vysvetlil poslancom, ţe ku dňu konania zasadnutia obecného 

zastupiteľstva je s M. Oravcovou podpísaná zmluva o budúcej zmluve, ktorá bola zverejnená 

na internetovej stránke obce 23.1.2012 a jej dodatok 5.4.2012. Kúpno predajná zmluva bude 

schválená aţ po schválení územného plánu obce. S týmto riešením nesúhlasila poslankyňa M. 

Strmenská a poslanec M. Hric, nakoľko podľa ich názoru zmluva o budúcej zmluve 

nezaručuje obci, ţe uvedené pozemky aj dostane. M. Strmenská navrhovala stretnutie 

s dotknutými osobami, vypracovanie geometrických plánov k pozemkov, ktoré majú byť 

predmetom predaja obci. M. Hric navrhol, aby celú záleţitosť prerokoval starosta obce 

s právnikom. Ďalšie uznesenie k tejto problematike prijaté nebolo. 

 

 

Poslanci Brezniak Forgáč Hric Krčula Podhor Strmenská Celkom 

Za  x x x x x 5 
Proti        

Zdržal sa        



Uznesenie č. 21/2012/02R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

berie na vedomie 

kontrolu prijatých uznesení z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Hlasovanie poslancov  

 

 
 

 

 

K bodu č. 2 

Žiadosť Pohostinstva u Martonov o zmenu otváracích hodín 

Nakoľko komisia na ochranu verejného záujmu nesplnila uznesenie, ktorým jej bolo uloţené 

vyriešiť ţiadosť Pohostinstva u Martonov v zákonom stanovenej lehote, poslanci rozhodli 

nasledovne. 

 

Uznesenie č. 22/2012/02R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

neschvaľuje 

ţiadosť Pohostinstva u Martonov o zmenu otváracích hodín aţ do schválenia všeobecne 

záväzného nariadenia obce 

Hlasovanie poslancov  

 

 
 

 

 

K bodu č. 3 

Odborné stanovisko k návrhu na zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1 

Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva k tomuto bodu písomne predloţila hlavná 

kontrolórka obce Ing. M. Kostolná. Podľa uvedeného materiálu bol návrh na rozpočtové 

opatrenie zverejnený spôsobom v obci obvyklým v zákonom stanovenej lehote. Pri jeho 

vytváraní a predkladaní nebol dodrţaný rozpočtový proces podľa rozpočtového 

harmonogramu pre rozpočet obce Vlachy na rok 2012, v budúcom roku ho bude treba 

zjednodušiť. 

 

 

 

 

Poslanci Brezniak Forgáč Hric Krčula Podhor Strmenská Celkom 

Za  x x x x x 5 
Proti        

Zdržal sa        

Poslanci Brezniak Forgáč Hric Krčula Podhor Strmenská Celkom 

Za  x x x x x 5 
Proti        

Zdržal sa        



Uznesenie č. 23/2012/02R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

odborné stanovisko k návrhu na zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie číslo 

1/2012 

 

Hlasovanie poslancov  

 

 
 

 

 

K bodu č. 4 

Zmena programového rozpočtu obce Vlachy na rok 2012 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2012 bolo obecnému zastupiteľstvu predloţené v súlade s ods. 2 

písmena b)§ 14 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Beţné príjmy zvýšené:    + 3.905,- Euro 

 

Výdavky zvýšené: 

 

Členstvo v organizáciách:    + 28,- Euro 

Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami + 824,- Euro 

Nákup materiálu a sluţieb OÚ   + 2.270,- Euro 

Správa a údrţba komunikácií    + 500,- Euro 

Obecná kniţnica     + 283,- Euro 

 

Prerozdelenie výdavkov z ponechanej kapitálovej rezervy: 

 

Ostatné projekty     + 3.400,- Euro 

 

K uvedenému materiálu sa vyjadrili prítomní poslanci, ako aj ekonómka obce a hlavná 

kontrolórka. 

Poslankyňa M. Strmenská navrhla, aby zmena programového rozpočtu nebola schválená 

a aby sa pohľadali rezervy v rozpočte. Za jeho schválenie sa vyslovila ekonómka I. 

Moravčíková, poslanci M. Hric, J. Podhor, ako aj starosta obce. Ekonómka obce 

argumentovala skutočnosťou, ţe rezervy v rozpočte nie sú. Hlavná kontrolórka Ing. M. 

Kostolná skonštatovala, ţe finančná komisia musí pracovať pruţne a byť k dispozícii 

prakticky ihneď, ako bude nutné pristúpiť k ďalším rozpočtovým opatreniam. Zároveň 

povedala, ţe ku koncu prvého štvrťroka by malo byť plnenie rozpočtu na 25%, čo však nie je 

prakticky moţné, ako sa vyjadrila aj ekonómka, aj starosta obce. Obec nevie ovplyvniť 

Poslanci Brezniak Forgáč Hric Krčula Podhor Strmenská Celkom 

Za  x x x x x 5 
Proti        

Zdržal sa        



niektoré výdaje, ktoré sa vyskytnú neplánovanie v jednotlivých mesiacoch roka v obci, čo 

potvrdil aj poslanec M. Hric. 

 

Uznesenie č. 24/2012/02R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

doplnok k Rozpočtovému opatreniu č. 1/2012 o navýšenie v nasledujúcej poloţke – výnosy 

z dane z príjmov FO o 6.154,- Euro a navýšenie v podprograme 1.3. poloţka 637035 daň 

z príjmu o 2.900,- Euro. 

 

Hlasovanie poslancov  

 

 
 

 

 

 

Uznesenie č. 25/2012/02R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Zmenu programového rozpočtu obce Vlachy na rok 2012 – Rozpočtové opatrenie č. 1/2012 

Hlasovanie poslancov  

 

 
 

 

 

K bodu č. 5 

Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 16.2.2012 do 18.4.2012 

Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva k tomuto bodu písomne predloţila hlavná 

kontrolórka obce Ing. M. Kostolná. Skonštatovala, ţe nedostatky z uplynulého obdobia boli 

odstránené, úlohy sa plnia priebeţne. V súvislosti so zverejňovaním vnútorných predpisov 

tlmočila názor pracovníčky úradu D. Brunckovej, ţe tieto sa zverejňovať nebudú, nakoľko ide 

o vnútorné smernice, platiace pre zamestnancov obce a teda nie sú všeobecne záväzné. 

Upozornila na nutnosť dodrţiavania splátkového kalendára s firmou Gofex, na dodrţiavanie 

pokladničného limitu a plnenie uznesení, na to, ţe niektoré zmluvy boli zverejnené neskôr, 

z dôvodu, ţe firmy posielajú zmluvy na podpis so skorším dátumom. Poslankyňa M. 

Strmenská upozornila na zmluvu s firmou Eurocom, ktorej premet mal byť prerokovaný 

a odsúhlasený najskôr obecným zastupiteľstvom (nájom obecných pozemkov, ktoré táto firma 

spravuje v súvislosti s poľnohospodárskou výrobou). 

 

Poslanci Brezniak Forgáč Hric Krčula Podhor Strmenská Celkom 

Za  x x x x        4 
Proti        

Zdržal sa      x 1 

Poslanci Brezniak Forgáč Hric Krčula Podhor Strmenská Celkom 

Za  x x x x        4 
Proti        

Zdržal sa      x 1 



Uznesenie č. 26/2012/02R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

Správu o výsledkoch kontroly za obdobie od 16.2.2012 do 18.4.2012 

 

Hlasovanie poslancov  

 

 
 

 

 

K bodu č. 6 

Zmena úradných hodín Obecného úradu vo Vlachoch pre verejnosť a časové 

obmedzenie na vyhlasovanie predajných akcií v obecnom rozhlase, poplatok za 

vyhlásenie 

Z dôvodu zníţenia úväzku jednej z pracovníčok obce (obecného úradu) v porovnaní 

s minulými rokmi a z dôvodu neustále narastajúceho mnoţstva práce, nie je moţné kvalitne 

vykonávať prácu, ak pracovníci nemajú k tomu vytvorené adekvátne podmienky. V tejto 

súvislosti starosta obce oboznámil prítomných o zmene úradných hodín, ktoré sa menia od 

26.4.2012 v dňoch štvrtok a piatok, kedy štvrtok je nestránkový deň a v piatok sú úradné 

hodiny len do 12.00 hod. Zároveň, rovnako z hore uvedených dôvodov a z dôvodu sťaţností 

občanov sa obmedzujú aj hodiny na vyhlasovanie predajných akcií, a to nasledovne:  

Pondelok – streda:  9.00 – 11.00 hod., 14.00 – 15.00 hod. 

Piatok:   9.00 – 11.00 hod. 

Poplatok za vyhlásenie predajných akcií je aj naďalej navrhnutý na 5,- Euro za vyhlásenie. 

 

Uznesenie č. 27/2012/02R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

Zmenu úradných hodín Obecného úradu vo Vlachoch pre verejnosť a časové obmedzenie na 

vyhlasovanie predajných akcií v obecnom rozhlase 

 

Hlasovanie poslancov  

 

 
 

 

 

Uznesenie č. 28/2012/02R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase vo výške 5,- Euro 

Poslanci Brezniak Forgáč Hric Krčula Podhor Strmenská Celkom 

Za  x x x x x 5 
Proti        

Zdržal sa        

Poslanci Brezniak Forgáč Hric Krčula Podhor Strmenská Celkom 

Za  x x x x x 5 
Proti        

Zdržal sa        



 

Hlasovanie poslancov  

 

 

 

 

 

 

K bodu č. 7 

Schválenie poplatkov za používanie kultúrnych domov v Krmeši a vo Vlachoch 

Návrh na výšku poplatkov spracovala Mgr. D. Bruncková, prítomným ho predloţil starosta 

obce L. Guoth. Po vyslovení iných návrhov zo strany poslancov bol schválený podľa 

pôvodného návrhu s tým, ţe bol doplnený o poplatok za organizovanie diskoték a zábav 

cudzími osobami a organizáciami v kultúrnom dome vo Vlachoch, kedy bola zároveň 

stanovená aj výška kaucie pre týchto organizátorov. Výška poplatkov je zverejnená na 

úradných tabuliach obce a na internetovej stránke obce. 

 

 

Uznesenie č. 29/2012/02R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

výšku poplatkov za pouţívanie kultúrnych domov v Krmeši a vo Vlachoch 

 

Hlasovanie poslancov  

 

 

 

 

 

 

K bodu č. 8 

Schválenie dotácie Futbalovému klubu vo Vlachoch 

Uvedený poplatok bol navrhnutý v súlade s rozpočtom obce na rok 2012 a zmluvy medzi 

obcou a futbalovým klubom. 

 

Uznesenie č. 30/2012/02R 

 

schvaľuje 

dotáciu futbalovému klubu Vlachy vo výške 2.000,- Eur. 

Hlasovanie poslancov  

 

 

 

 

 

 

Poslanci Brezniak Forgáč Hric Krčula Podhor Strmenská Celkom 

Za  x x x x x 5 
Proti        

Zdržal sa        

Poslanci Brezniak Forgáč Hric Krčula Podhor Strmenská Celkom 

Za  x x x x x 5 
Proti        

Zdržal sa        

Poslanci Brezniak Forgáč Hric Krčula Podhor Strmenská Celkom 

Za  x x x x x 5 
Proti        

Zdržal sa        



 

K bodu č. 9 

Schválenie správcovstva pre Kultúrny dom vo Vlachoch 

 

Uznesenie č. 31/2012/02R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

Vzdanie sa funkcie správcu KD vo Vlachoch Danici Protušovej. 

 

Hlasovanie poslancov  

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 32/2012/02R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Alenu Podhorovú za správkyňu KD vo Vlachoch. 

Hlasovanie poslancov  

 

 

 

 

 

 

K bodu č. 10 

Doplnenie kultúrno-športovej komisie a schválenie komisie pre prípravu 750. výročia 

prvej písomnej zmienky o našej obci 

Ing. M.Kostolná – pripomenula, ţe bolo schválené uznesením, ţe v kultúrno športovej komisii 

majú mať zastúpenie všetky zloţky, pôsobiace na území obce, 

M.Strmenská – Zdruţenie priateľov obcí Krmeš, Vlachy a Vlašku navrhlo za členku komisie  

ju. Zároveň podala informáciu, ţe za hasičov z Vlašiek bude v komisii Roman Lovích, 

M. Krčula – vyslovil názor riaditeľky materskej školy k súhlasu na ďalšiu spoluprácu s obcou 

pri organizovaní obecných akcií, pričom za členku komisie navrhol Mgr. J.Humenú. Okrem 

toho oboznámil prítomných so stanoviskom doterajších členiek komisie Ing. D. Chvojkovej 

a E. Rybárskej, ţe ak do tejto komisie bude schválená M. Strmenská, oni z nej odstúpia. 

Rovnako odstúpi z pozície predsedu komisie M. Krčula.  

Nakoľko táto diskusia neviedla k ţiadnemu záveru, starosta obce rokovanie obecného 

zastupiteľstva prerušil o 21.00 hod. Jeho pokračovanie po dohode s prítomnými bolo 

stanovené na 30.4.2012 o 18.00 hod.  

 

Zapísala: Mgr. Dagmar Bruncková dňa 7.5.2012 

Poslanci Brezniak Forgáč Hric Krčula Podhor Strmenská Celkom 

Za  x x x x x 5 
Proti        

Zdržal sa        

Poslanci Brezniak Forgáč Hric Krčula Podhor Strmenská Celkom 

Za  x x x x x 5 
Proti        

Zdržal sa        



 

Pokračovanie zasadnutia OcZ Vlachy dňa 30.4.2012 o 18.00 hod . 

 

Prítomní : 5 poslancov – Hric, Forgáč, Krčula, Podhor, Strmenská – uznášania schopní  

 

1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

a) výšku  soc . príspevoku vo výške 7,- € pre vlastníkov psov s preukazom ŤZP 

Hlasovanie : Za – 5 poslancov (všetci) 

       b) vyplatenie  príspevku pri platbe za daň 

 Hlasovanie : Za – 5 poslancov (všetci) 

 

2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : 

a) sociálny príspevok vo výške 17,- € p. M. Moravčíkovi ,  

Hlasovanie : Za – 5 poslancov (všetci) 

b) vyplatenie príspevku po odpracovaní 20 hodín verejnoprospešných prác pre 

obec podľa inštrukcií starostu 

Hlasovanie : Za – 5 poslancov (všetci) 

 

3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje príspevok vo výške 300,- € ZŠ s MŠ v Ľubeli na 

realizáciu projektu – Ohrev daţďových ţľabov v zimných klimatických podmienkach. 

Hlasovanie : Za – 5 poslancov (všetci) 

 

4. Poistenie obecného úradu – podklady od poisťovne zabezpečí obecný úrad a následne 

sa bude zastupiteľstvo zaoberať bezpečnostným systémom. 

 

Prišiel poslanec Brezniak 

 

5. Detské ihrisko v Krmeši pri Jednote - Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu 

a) zabezpečiť nájomné zmluvy s vlastníkmi dotknutých pozemkov 

b) zabezpečiť vypracovanie vizualizácie detského ihriska v tejto lokalite 

T: 30.10.2012   Z: starosta obce 

Hlasovanie : Za – 6 poslancov (všetci) 

 

6. Prístupová komunikácia v miest. časti Vlašky  (M. Lovich, J. Brilla, + 2 domy). P. 

Lovich poţiadal o finančnú spoluúčasť obce na úprave prístupovej komunikácie. OcZ 

v tejto veci rozhodne na základe doporučení stavebnej a finančnej komisie na svojom 

najbliţšom zasadnutí. 

 

7. OcZ poveruje starostu obce preveriť vlastníctvo pozemku a GP, na ktorom má byť 

dokončený odvodňovací kanál pri Jednote v Krmeši. Finančná komisia preverí 

moţnosť finančného krytia dobudovania odvodňovacieho kanála v roku 2012. 

 



8. Spomaľovače sú zabezpečené v počte 1 ks a 2 ks značky – namontovanie zabezpečí 

obecný úrad po dohode s obyvateľmi bytoviek v Krmeši. 

 

9. Cintorín v Krmeši – starosta obce navrhol riešiť oplotenie na cintoríne v Krmeši 

a parkovisko. Finančná komisia preverí moţnosti financovania projektu v roku 2012 

na tento investičný zámer. 

 

10. Poţiadať Krajský stavebný úrad v Ţiline o metodické usmernenie vo veci doplnenia 

návrhu ÚP obce Vlachy o parcely p. Kacerovej, p. Šulíka, p. Kováčovej vo Vlachoch; 

parcely v Krmeši – rozšírenie cintorína; parcely Vlašky – na výstavbu soc. bytov. 

 

 

11. OcZ poveruje predsedníčku stavebnej komisie zvolať zasadnutie na 9.5.2012 a prizvať 

vlastníkov pozemkov pod ihriskom vo Vlachoch. 

 

12. Poslanci sa venovali personálnemu obsadeniu kultúrnej komisie OcZ. Pre 

diametrálnu rozdielnosť v názoroch  bude definitívne rozhodnutie v tejto veci prijaté 

na ďalšom zasadnutí. 

 

13. Starosta informoval o situácii v predajni Jednota v Krmeši, Dni Zeme – zber odpadkov 

deťmi ZŠ v obci, situácii so súdnym sporom s p. Halčinovou, záujem Slovekonu 

o odkúpenie časti skladov, záujme p. Mozníka o prenájme pozemku pod senníkom, 

záujem p. Guráňa odkúpiť pozemok pod záhradou od obce, potrebe vyriešiť kopanie 

hrobov v miestnej časti Vlašky, výmene bojlera v materskej škole, potrebe prejsť 

s poriadkovou komisiou verejnú zeleň a určiť formu jej udrţiavania, Ţeleznice SR 

pracujú na projekte na prekrytie schodov na ţelez. stanicu a ozvučení ţelezničnej 

stanice. 

 

14. P. Brezniak upozornil na vysoké náklady v minulom roku na udrţiavanie zelene v obci 

a navrhol informovať všetkých vlastníkov pozemkov o ich povinnostiach pri 

obhospodarovaní pôdy v extraviláne a intraviláne obce aj o moţných sankciách za 

neplnenie si povinností. S M. Strmenskou pripravia do najbliţšieho zasadnutia OcZ 

text, ktorý bude zaslaný vlastníkom. 

 

15. Ţiadosť Pohostinstva Martonová o predĺţenie prevádzkových hodín a moţnosti 

poriadaniu diskoték. 

a) OcZ súhlasí s poţiadavkou predĺţenia otváracích hodín na skúšobné obdobie 

do 15.7.2012 

b) OcZ súhlasí s poriadaním diskoték s podmienkou maximálne 1 x za kalendárny 

týţdeň na skúšobné obdobie do 15.7.2012 

c) V prípade sťaţností občanov bude tento súhlas prehodnotený 

d) Obec Vlachy schváli do 30.6..2012 VZN o prevádzke pohostinských zariadení 

na území obce. 

Hlasovanie : Za – 6 poslancov (všetci) 



 

16. M. Hric informoval o zasadnutí finančnej komisie – úlohy riešené na komisii sa 

priebeţne plnia. 

 

17. Zasadnutie komisie na ochranu verejného záujmu kontrolovalo podanie majetkového 

priznania starostu – poţadované doklady boli doručené včas a bez nedostatkov. 

 

18. Zasadnutie finančnej komisie predseda zvolá pred najbliţším zasadnutím OcZ. 

 

Zapísala: M. Strmenská, dňa 7. mája 2012 

 

 

Záver 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta 

obce Ladislav Guoth. 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový záznam. 

 

 

Overovatelia: 

Miroslav Hric   ............................................... 

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

 

Ladislav Guoth   ............................................... 

 

 

 

 

 

Vlachy dňa 9.5.2012 

 

 

 

 


