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       OBEC  VLACHY, Obecný úrad   032 13 Vlachy 

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

www.obecvlachy.sk 

               IČO 315 877,   DIČ  2020598497 

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

Zápisnica č. 3/2011/02M  

z II. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy 

 v roku 2011 

 konaného dňa 4.3.2011 o 18. hod. na obecnom úrade 

 

Prítomní: 

Ladislav Guoth – starosta obce 

Poslanci: 

Jozef Forgáč, Róbert Klubica, Michal Krčula, Ivan Madliak, Ján Švec, Iveta Moravčíková 

Ospravedlnení: 

Jana Klubicová 

Ostatní prítomní: 

Mgr. Dagmar Bruncková – zapisovateľka 

Otvorenie 

Starosta obce Ladislav Guoth privítal všetkých prítomných na zasadnutí obecného 

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

Ivana Madliaka a Jána Šveca. 

Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, keďže na zasadnutí bolo 

prítomných 6 poslancov. Zároveň ospravedlnil zo zasadnutia poslankyne Janu Klubicovú. 

V úvode poďakoval tým poslancom, ktorí sa aktívne podieľali na úspešnom zorganizovaní 

obecnej zabíjačky. 

 Návrh programu 

1. Vyjadrenie sa poslancov k požiadavke prokurátora okresnej prokuratúry zo dňa 

11.2.2011 

2. Informácia o náleze ústavného súdu – Ing. Ľubomír Marjovič 

3. Schválenie splátkového kalendára Ing. Ľubomíra Marjoviča 

4. Návrh textu Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2010 

5. Schválenie výšky maximálneho denného zostatku v pokladni 

6. Informácia o možnosti výstavby fotovoltickej elektrárne na streche kultúrneho domu 

7. Schválenie prípravných prác na rekonštrukcii okolia kultúrneho domu Vlachy 

8. Schválenie projekčnej činnosti pre zberný dvor vo Vlachoch 

9. Odsúhlasenie začiatku konania vo veci majetkového vysporiadania objektu a pozemku 

senníka v Krmeši 

10. Informácia o projektoch – Nadácia Pontis, SSE a.s., MF SR 
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11. Príprava projektu na zateplenie materskej školy 

12. Zahájenie projekčných prác na odvodnení starého Krmeša popri kultúrnom dome 

13. Informácia o zmenách v územnom pláne obce 

14. Príprava protipovodňových aktivít – nezamestnaní 

15. Návrhy na riešenie využitia kultúrneho domu v Krmeši do budúcnosti 

16. Cintorín Krmeš – návrhy riešenia 

17. Digitalizácia cintorínov v obci 

18. Rôzne 

19. Záver 

Program obecného zastupiteľstva po doplnení poslancami 

1. Vyjadrenie sa poslancov k požiadavke prokurátora okresnej prokuratúry zo dňa 

11.2.2011 

2. Zrušenie platnosti uznesenia č. 16/2011/01R zo dňa 21.1.2011 

3. Zrušenie platnosti uznesenia č. 17/2011/01R zo dňa 21.1.2011 

4. Odvolanie Ing. Miroslava Zeleného z funkcie hlavného kontrolóra 

5. Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra 

6. Informácia o náleze ústavného súdu – Ing. Ľubomír Marjovič 

7. Schválenie splátkového kalendára Ing. Ľubomíra Marjoviča 

8. Návrh textu Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2010 

9. Schválenie výšky maximálneho denného zostatku v pokladni 

10. Informácia o možnosti výstavby fotovoltickej elektrárne na streche kultúrneho domu 

11. Schválenie prípravných prác na rekonštrukcii okolia kultúrneho domu Vlachy 

12. Schválenie projekčnej činnosti pre zberný dvor vo Vlachoch 

13. Odsúhlasenie začiatku konania vo veci majetkového vysporiadania objektu a pozemku 

senníka v Krmeši 

14. Informácia o projektoch – Nadácia Pontis, SSE a.s., MF SR 

15. Príprava projektu na zateplenie materskej školy 

16. Zahájenie projekčných prác na odvodnení starého Krmeša popri kultúrnom dome 

17. Informácia o zmenách v územnom pláne obce 

18. Príprava protipovodňových aktivít – nezamestnaní 

19. Návrhy na riešenie využitia kultúrneho domu v Krmeši do budúcnosti 

20. Cintorín Krmeš – návrhy riešenia 

21. Digitalizácia cintorínov v obci 

22. Rôzne 

23. Záver 

 

Hlasovanie poslancov o programe zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

 

 

 

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za  x  x x x x x 6 
Proti         

Zdržal sa         
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Plnenie programu zasadnutia zastupiteľstva 

K bodu č. 1 

Vyjadrenie sa poslancov k požiadavke prokurátora okresnej prokuratúry zo dňa 

11.2.2011 

Na základe žiadosti prokurátora okresnej prokuratúry Mgr. Petra Volkovicsa starosta 

obce požiadal poslancov, aby sa vyjadrili k predloženému podnetu Ing. Miroslava Zeleného 

na vydanie protestu prokurátora o zrušení platnosti prijatých uznesení v súvislosti s jeho 

odvolaním z funkcie hlavného kontrolóra. Na tomto základe sa poslanci dohodli na zrušení 

prijatých uznesení k predmetnej veci a schválení nových uznesení. 

Uznesenie č. 27/2011/02M 

 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

žiadosť prokurátora okresnej prokuratúry k poskytnutiu súčinnosti pri vybavovaní podnetu 

Ing. Miroslava Zeleného 

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 

 

 

 

 

 

K bodu č. 2 

Zrušenie platnosti uznesenia č. 16/2011/01R zo dňa 21.1.2011 

Na návrh poslancov obecného zastupiteľstva bolo predložené zrušenie platnosti 

uznesenia obecného zastupiteľstva č. 16/2011/01R zo dňa 21.1.2011 

 

Uznesenie č. 28/2011/02M 

 

Obecné zastupiteľstvo 

ruší 

platnosť uznesenia č. 16/2011/01R zo dňa 21.1.2011 

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za x  x x x x x 6 
Proti         

Zdržal sa         

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za x  x x x x x 6 
Proti         

Zdržal sa         
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K bodu č. 3 

Zrušenie platnosti uznesenia č. 17/2011/01R zo dňa 21.1.2011 

Na návrh poslancov obecného zastupiteľstva bolo predložené zrušenie platnosti 

uznesenia obecného zastupiteľstva č. 17/2011/01R zo dňa 21.1.2011 

 

Uznesenie č. 29/2011/02M 

 

Obecné zastupiteľstvo 

ruší 

platnosť uznesenia č. 17/2011/01R zo dňa 21.1.2011 

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 

 

 

 

 

 

 

K bodu č. 4 

Odvolanie Ing. Miroslava Zeleného z funkcie hlavného kontrolóra 

Poslanci obecného zastupiteľstva odvolali z funkcie hlavného kontrolóra Ing. 

Miroslava Zeleného v súvislosti s uhrádzaním niektorých faktúr, v čase, kedy obecný úrad 

nemal ekonómku. 

 

Uznesenie č. 30/2011/02M 

 

Obecné zastupiteľstvo 

odvoláva 

Ing. Miroslava Zeleného z funkcie hlavného kontrolóra pre zvlášť hrubé porušenie povinnosti 

zamestnanca v súvislosti s uhrádzaním niektorých faktúr obce, a to podľa §18, ods. 9 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom právnom znení 

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 

 

 

 

 

 

K bodu č. 5 

Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra na 

deň 15. apríl 2011. 

 

 

 

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za x  x x x x x 6 
Proti         

Zdržal sa         

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za   x x x x x 5 
Proti         

Zdržal sa x       1 
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Uznesenie č. 31/2011/02M 

 

Obecné zastupiteľstvo 

vyhlasuje voľby 

hlavného kontrolóra pre obec Vlachy na deň 15. apríl 2011 s úväzkom 10% 

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 

 

 

 

 

 

K bodu č. 6 

Informácia o náleze ústavného súdu – Ing. Ľubomír Marjovič 

 Na základe rozhodnutia Ústavného súdu SR v súvislosti s preskúmaním rozhodnutia 

Obecného zastupiteľstva obce Vlachy z 21. mája 2010, ktoré sa týkalo nesplnenia si 

povinnosti Ing. Ľubomíra Marjoviča, ktorý v zákonom stanovených lehotách nepodal 

písomné oznámenie o svojich majetkových pomeroch a majetkových pomeroch svojej 

manželky do 30 dní odo dňa, kedy sa ujal funkcie starostu a vôbec nepodal písomné 

oznámenie o svojich a manželkiných majetkových pomeroch  za rok 2006, 2007, 2008, ktoré 

bol povinný podať do 31. marca nadcházajúceho roka.  Ústavný súd SR rozhodol, že Ing. 

Ľubomír Marjovič je povinný obci zaplatiť sumu vo výške 2308,47 €.  

Uznesenie č. 32/2011/02M 

 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

Informáciu o náleze ústavného súdu vo veci Ing. Ľubomíra Marjoviča 

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 

 

 

 

 

 

K bodu č. 7 

Schválenie splátkového kalendára Ing. Ľubomíra Marjoviča 

 Ústavný súd SR rozhodol, že Ing. Ľubomír Marjovič je povinný obci zaplatiť sumu vo 

výške 2308,47 €. Na tomto základe menovaný oznámil obci, že uvedenú dlžnú sumu bude 

obci splácať mesačne po 210,- €. 

 

 

 

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za x  x x x x x 6 
Proti         

Zdržal sa         

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za  x  x x x x x x 
Proti         

Zdržal sa         
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Uznesenie č. 33/2011/02M 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

splácanie dlhu Ing. Ľubomíra Marjoviča vo výške 210,- € mesačne. 

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 

 

 

 

 

K bodu č. 8 

Návrh textu Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2010 

 V súvislosti s poskytovaním dotácií príspevkovým organizáciám, miestnym spolkom, 

občianskym združeniam v obci bol navrhnutý text úpravy Všeobecne záväzného nariadenia 

o podmienkach poskytovania dotácií Dodatkom č. 1. Uvedený dodatok bude v plnom znení 

vyvesený na úradných tabuliach v obci v zmysle zákona. 

 

Uznesenie č. 34/2011/02M 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

text k Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Vlachy 

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 

 

 

 

 

 

K bodu č. 9 

Schválenie výšky maximálneho denného zostatku v pokladni 

Na základe  blížiaceho sa obdobia platenia daní a poplatkov v obci, starosta obce 

navrhol, aby sa zmenil maximálny denný zostatok v pokladni obecného úradu. Poslanci 

navrhli, aby v období od 1.4. do 31.5. bol uvedený zostatok maximálne 1500,- € a v ostatných 

dňoch 1000,- €. 

 

 

 

 

 

 

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za  x  x x x x x 6 
Proti         

Zdržal sa         

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za  x  x x x x x 6 
Proti         

Zdržal sa         
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Uznesenie č. 35/2011/02M 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

výšku maximálneho denného zostatku v pokladni 1000,- €, 

počas vyberania daní a poplatkov, t.j. od 1.4. do 31.5. vo výške 1500,- € 

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 

 

 

 

 

K bodu č. 10 

Informácia o možnosti výstavby fotovoltickej elektrárne na streche kultúrneho domu vo 

Vlachoch 

Starosta obce predložil poslancom návrh na výstavbu fotovoltickej elektrárne na 

streche kultúrneho domu vo Vlachoch, prípadne aj na budove materskej školy, kde je veľmi 

vysoká spotreba elektrickej energie. Po predložení ponuky sa poslanci dohodli, že starosta 

obce vyhľadá ešte ďalšiu firmu na realizáciu tejto stavby a po porovnaní cenových ponúk sa 

stavba aj začne realizovať, nakoľko po určitom období 7-8 rokov pôjde o finančný prínos pre 

obec. V uvedenej veci treba urýchlene konať, pretože momentálna platná výkupná cena 

elektrickej energie je aktuálna do 30.6.2011. Poslanci realizáciu uvedenej investičnej akcie 

schválili.  

 

Uznesenie č. 36/2011/02M 

 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie informáciu 

o výstavbe fotovoltickej elektrárne na streche kultúrneho domu vo Vlachoch s tým, že do 

dvoch týždňov obec zabezpečí aspoň dve cenové ponuky na jej technicko ekonomickú 

realizáciu 

 

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 

 

 

 

 

K bodu č. 11 

Schválenie prípravných prác na rekonštrukcii okolia kultúrneho domu Vlachy 

 Obec Vlachy postúpila do druhého kola v projekte Zelené oázy 2011, kde sme poslali 

projekt, týkajúci sa realizácie oddychovej zóny v okolí kultúrneho domu vo Vlachoch. 

V prípade úspešnosti by sme získali polovicu finančných prostriedkov, ktoré potrebujeme na 

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za  x  x x x x x 6 
Proti         

Zdržal sa         

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za x   x x x x x 6 
Proti         

Zdržal sa         
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úpravu okolia kultúrneho domu, nakoľko v budúcom roku bude obec oslavovať 750. výročie 

prvej písomnej zmienky a hlavným miestom osláv bude práve centrum m.č. Vlách. 

Uznesenie č. 37/2011/02M 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

zahájenie prípravných prác na rekonštrukcii okolia kultúrneho domu Vlachy 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 

 

 

 

 

 

 

K bodu č. 12 

Schválenie projekčnej činnosti pre zberný dvor vo Vlachoch 

 Starosta obce podal prítomným poslancom informáciu o možnosti výmeny pozemku 

v Krmeši pod starým senníkom, ktorý je vo veľkej časti vo vlastníctve obce za budovu starej 

Váhy, ktorá je vo vlastníctve Dušana Mozníka a dlhodobého prenájmu pozemku pri nej od 

firmy Galia Vlachy na zriadenie zberného dvora v obci,  napr. na staré pneumatiky, bielu 

techniku a pod. 

Uznesenie č. 38/2011/02M 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

zahájenie projekčnej činnosti pre zberný dvor vo Vlachoch 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 

 

 

 

K bodu č. 13 

Odsúhlasenie začiatku konania vo veci majetkového vysporiadania objektu a pozemku 

senníka v Krmeši 

 V súvislosti s predchádzajúcim bodom konania, poslanci obecného zastupiteľstva 

poverili starostu obce konať vo veci majetkového vysporiadania objektu a pozemku senníka 

v Krmeši. 

Uznesenie č. 39/2011/02M 

 

Obecné zastupiteľstvo 

poveruje starostu obce 

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za  x  x x x x x 6 
Proti         

Zdržal sa         

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za  x  x x x x x 6 
Proti         

Zdržal sa         
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konať vo veci majetkového vysporiadania objektu a pozemku senníka v Krmeši 

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 

 

 

 

 

K bodu č. 14 

Informácia o projektoch – Nadácia Pontis, SSE a.s., MF SR 

 Starosta obce poinformoval prítomných poslancov o rozpracovaných projektoch obce 

Vlachy s Nadáciou Pontis – oddychová zóna Vlachy, SSE a.s. – vydanie knihy o obci 

v súvislosti so 750. výročím prvej písomnej zmienky, MF SR – rekonštrukcia miestneho 

rozhlasu v m.č. Krmeš. 

 

Uznesenie č. 40/2011/02M 

 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

Informáciu o projektoch – Nadácia Pontis, SSE a.s., MF SR 

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 

 

 

 

 

 

K bodu č. 15 

Príprava projektu na zateplenie materskej školy 

Starosta obce poinformoval prítomných o zahájení prác na projekte zateplenia 

materskej školy, ktorá si to urgentne vyžaduje, vzhľadom k vysokým energetickým nákladom. 

 

Uznesenie č. 41/2011/02M 

 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

informáciu o príprave projektu na zateplenie materskej školy 

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za  x  x x x x x 6 
Proti         

Zdržal sa         

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za          
Proti         

Zdržal sa         

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za  x  x x x x x 6 
Proti         
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K bodu č. 16 

Zahájenie projekčných prác na odvodnení starého Krmeša popri kultúrnom dome 

Starosta obce poinformoval prítomných o zahájení prác na projekte odvodnenia 

starého Krmeša pri kultúrnom dome. 

 

Uznesenie č. 42/2011/02M 

 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

informáciu o zahájenie projekčných prác na odvodnení starého Krmeša 

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 

 

 

 

K bodu č. 17 

Informácia o zmenách v územnom pláne obce 

Starosta obce podal informáciu poslancom obecného zastupiteľstva o tom, že 

požiadavky, ktoré boli vznesené na zasadnutí stavebnej a územnoplánovace komisie boli 

odovzdané Ing. Gočovanej na zapracovanie do územného plánu obce. 

 

Uznesenie č. 43/2011/02M 

 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

informáciu o  zmenách v územnom pláne obce 

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 

 

 

 

 

 

 

K bodu č. 18 

Príprava protipovodňových aktivít – nezamestnaní 

Zdržal sa         

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za  x  x x x x x 6 
Proti         

Zdržal sa         

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za  x  x x x x x 6 
Proti         

Zdržal sa         
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Od mesiaca apríl 2011 plánuje obec zamestnať štyroch nezamestnaných občanov na 

práce, súvisiace s protipovodňovými opatreniami. Pôjde o pracovné pomery s obcou na 6 

mesiacov, kde títo občania môžu zarobiť dvojnásobok životného minima. Všetky výdavky by 

boli refundované úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a Povodím Váhu. Okrem toho 

uzatvorí obec s dvomi občanmi dohody o vykonávaní menších obecných služieb, ktorí sa 

budú venovať hlavne vykášaniu a úprave obecných priestranstiev. Aktivačné práce sa v tomto 

roku neuskutočnia, pretože  podmienky zaradenia dlhodobo nezamestnaných sa zmenili 

a nemôžu sa ich zúčastňovať tí občania, ktorí boli na aktivačné práce zaradení v posledných 

dvoch rokoch. 

 

Uznesenie č. 44/2011/02M 

 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

informáciu o príprave protipovodňových aktivít 

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu č. 19 

Návrhy na riešenie využitia kultúrneho domu v Krmeši do budúcnosti 

 V tomto bode sa starosta obce spýtal poslancov, aké majú návrhy riešenia využitia 

kultúrneho domu v Krmeši. Väčšina z nich odmietla jeho využitie ako dom smútku, aspoň nie 

v najbližšom čase. Starosta obce navrhol  predelenie jeho priestorov na menšie časti tak, aby 

sa mohli využívať aj menšie priestory, čo by znamenalo zníženie nákladov na kúrenie. 

Deliace steny by boli mobilné. 

 

Uznesenie č. 45/2011/02M 

 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

informáciu o možnostiach využitia kultúrneho domu v Krmeši do budúcnosti 

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 

 

 

 

 

 

 

K bodu č. 20 

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za  x  x x x x x 6 
Proti         

Zdržal sa         

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za  x  x x x x x 6 
Proti         

Zdržal sa         
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Cintorín Krmeš – návrhy riešenia 

 V súvislosti s malou kapacitou ďalšieho využitia priestorov cintorína v Krmeši je 

potrebné jeho zväčšenie smerom k ceste a v ľavej strane, kde by mohla byť zriadená časť na 

ukladanie urien s pozostatkami nebohých. Z tohto dôvodu bude potrebné zahájiť konanie 

s majiteľom pozemkov v jeho okolí, postupne ich odkúpiť a tak zahájiť jeho rekonštrukciu. 

 

 

 

Uznesenie č. 46/2011/02M 

 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

informáciu o možnostiach riešenia úpravy cintorína v Krmeši 

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 

 

 

 

 

 

 

K bodu č. 21 

Digitalizácia cintorínov v obci 

V súvislosti so zákonom č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve je obec povinná uzatvoriť 

nájomné zmluvy na hrobové miesta a vyberať za ne miestne poplatky. K tomu, aby toto 

mohla obec realizovať, je potrebná presná evidencia hrobových miest a uzatvorenie 

nájomných zmlúv. Východiskom je pasportizácia cintorínov, ktorá sa zadá súkromnej firme 

a na základe jej digitálneho spracovania sa bude môcť plniť táto zákonom stanovená úloha. 

V súčasnosti máme tri cenové ponuky, ktoré spracovávame. 

 

 

Uznesenie č. 47/2011/02M 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

zhotovenie digitálneho archivačného systému hrobových miest 

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 

 

 

 

 

 

 

K bodu č. 22 

Rôzne 

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za  x  x x x x x 6 
Proti         

Zdržal sa         

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za  x  x x x x x 6 
Proti         

Zdržal sa         
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1.) Informácia o došlých žiadostiach na voľbu hlavného kontrolóra (jedna) – starosta obce 

2.) Oznámenie o žiadosti prevádzkovateľky pohostinstva vo Vlachoch na organizovanie 

diskoték, každú sobotu od 5. marca 2011 s tým, že v čase konania obecnej akcie sa 

tieto diskotéky poriadať nebudú – starosta obce 

3.) Informácia o pripravovanom VZN obvodného úradu životného prostredia, ktoré bude 

spoločné pre všetky obce, ležiace okolo priehrady Liptovská Mara – starosta obce 

4.) Vyjadrenie sa správy ciest na naše pripomienky – starosta obce 

5.) Povinnosti majiteľov psov – pri venčení psov na verejnom priestranstve si každý 

majiteľ je povinný zbierať psie výkaly – Iveta Moravčíková 

Uznesenie č. 48/2011/02M 

 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

informácie: 

1.) Informácia o došlých žiadostiach na voľbu hlavného kontrolóra  

2.) Oznámenie o žiadosti prevádzkovateľky pohostinstva vo Vlachoch na organizovanie 

diskoték, každú sobotu od 5. marca 2011 s tým, že v čase konania obecnej akcie sa 

tieto diskotéky poriadať nebudú 

3.) Informácia o pripravovanom VZN obvodného úradu životného prostredia, ktoré bude 

spoločné pre všetky obce, ležiace okolo priehrady Liptovská Mara 

4.) Vyjadrenie sa správy ciest na naše pripomienky 

5.) Povinnosti majiteľov psov – pri venčení psov na verejnom priestranstve si každý 

majiteľ je povinný zbierať psie výkaly  

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu č. 23 

Záver 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta 

obce Ladislav Guoth. 

 

 

 

 

 

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za  x  x x x x x 6 
Proti         

Zdržal sa         
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Z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový záznam 

v celkovej dĺžke 1:37:09 hod. 

 

Zápisnicu vypracovala: Mgr. Dagmar Bruncková 

Overovatelia: 

 

Ivan Madliak .............................................. 

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

 

Starosta obce Ladislav Guoth  ............................................... 

 

 

 

 

Vlachy dňa 7.3.2011 

 


