VLACHANSKÉ
NOVINKY
Vlachy
Ročník IV.

Spravodaj č. 2/2009
Dieťatko v Betleme, Ježiško maličký,
za tebou ideme, čuj naše prosbičky.
Daj nám zdravia sily, do učenia chuti,
srdce rodičovo nech sa nezarmúti.
Zošli požehnania aj do nášho domu,
by sme mohli pomôcť v biede hocikomu.
Prajem vám úprimne
zo srdca vrelého,
radostné Vianoce
a všetko dobrého.
Nech sa Vám vyplní,
po čom srdce túži,
radosť a láska vstúpia na Váš
prah.
Prajem tiež, nech zdravíčko
slúži,
a žite krásne ako v
rozprávkach.
Nech vám v srdci láska kvitne
a nech nikdy nezanikne
nech Vás Vaša duša hladká
nech nenaštrbí ju žiadna hádka.
Mnoho šťastia v čase Vianoc,
v žiari svetiel stromčeka,
aby zdravie, láska, pokoj
zavítali aj do Vášho domčeka.
Krásne Vianoce a úspešný rok
2010 praje...
zástupkyňa starostu a
Obecný úrad Vlachy
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Váţení spoluobčania,
blíţia sa tie najkrajšie sviatky roka, končí sa rok starý a prichádza nový a my všetci bilancujem čo sme urobili, čo
sme ešte mohli urobiť a plánujeme čo všetko urobíme, aby rok, ktorý príde bol rokom krajším, úspešnejším,
radostnejším.
A tak je to aj u mňa či som urobila všetko, aby ste Vy spoluobčania boli spokojní s mojou prácou zástupcu
starostu. Snaţila som sa dokončiť, alebo pokračovať vo veciach, ktoré uţ boli začaté. Bolo to náročné obdobie
šiestich mesiacov hlavne po stránke psychickej. Lebo viete sami ako sa môţe pracovať a sústreďovať na prácu, keď
niekto stále striehne, kde pochybíte či mu včas odpoviete na jeho nezmyselné a dokonca šikanujúce otázky, ktorých
cieľ bol len jediný , ako zaťaţiť pracovníčky OU a mňa, aby sme mali čo najmenej času na Vás všetkých, na Vaše
problémy a problémy obce. Našich šesť spoluobčanov (Mirka S., Pavol S., Marek H., Ladislav L., Pavel Ţ., a Peter
B.,) sa rozhodlo, ţe obecný úrad je tu zásadne, len pre nich a s čím oni nesúhlasia to je všetko zlé a nezákonné.
A tak čo budú trocháriť veď nech má aj obec náklady, zástupkyňa uţ pokuty platila tak nech obec vyhodí z okna
von cca 33.000,-EUR na súdne konania, ktoré títo občania podali na Krajský súd v Ţiline. Podľa nich je to
potrebné, veď ich právne znalosti sú na vysokej úrovni a my sme ľudovo povedané negramotní.
Teraz konkrétne k jednotlivým prácam :
- Územný plán obce, ktorý je veľmi dôleţitý pre ďalší rozvoj výstavby v našej obci. Jeho zhotovenie bude stáť
obec cca 460 000,-Sk za prvé práce sme zaplatili uţ 90.000,- Sk. Samozrejme, ţe pri vyfinancovaní budeme
spolupracovať aj s podnikateľmi a investormi, ktorí budú chcieť u nás niečo stavať, aby sa podieľali na
spolufinancovaní a poţiadame aj Ministerstvo výstavby o podporu. V práci na územnom pláne sa pokračuje aj
napriek tomu, ţe 6-ti spoluobčania to chcú zastaviť.
- v obci v m. č. Vlachy sme dokončili predaj troch bytov v bytovke a do rozpočtu OU pribudla suma 57.045,86
EUR t.j. 1.718,563,- SK. Ešte sú na predaj dva byty a jeden si obec ponechá ako rezervný v prípade nečakanej
udalosti.
- v m. č. Vlašky sme menili oplotenie jednej strany cintorína, nakoľko občania neboli spokojní s plotom, ktorý
zhotovil na vlastné náklady p. Ratkoš. Obec urobila zmenu a namiesto dreveného plotu opäť bolo oplotenie
urobené pletivom, vykonali sme to za pomoci občanov zaradených na VPP a stálo to obec 100,-EUR.
- vysporiadali sme pozemok pod KD vo Vlachoch
- zaslali sme pripomienku do projektu Ţeleznice SR, aby nám zastrešili schodište na stanici, zatiaľ bez odpovede
- dali sme poţiadavku na kúpu zrekonštruovaných bytov v bytovke v m. č. Krmeš
- zakúpili sme dve úradné tabule
- bolo stretnutie s jubilantmi, ktorí sa doţívajú okrúhleho ţivotného jubilea
- uvítali sme detičky do ţivota
- na účtoch našej obce je cca 2.800.000,- Sk
Ja viem je to primálo, ale pochopte ma, viac sa
v tejto situácii nedalo robiť, keď akosi sme začali mať
jeden od druhého ďaleko.
Chcela by som poďakovať všetkým, čo nám
pomáhali.
Veľké ďakujem patrí p. riaditeľke MŠ p. Janke
Humenej a jej pracovnému kolektívu za prácu s našimi
najmenšími spoluobčanmi. Za prekrásne pripravené
programy s detičkami. Vieme, ţe ich práca je veľmi
náročná a zodpovedná a tak ešte raz ĎAKUJEME.
Poďakovanie patrí aj všetkým podnikateľom v našej
obci, veď bez ich podpory by sme nemohli robiť všetko
čo potrebujeme a chceme aj Vám veľké ĎAKUJEME.
Pochopiteľne to najväčšie poďakovanie patrí Vám
milí spoluobčania. Veď bez Vás by sme tu neboli,
chcem Vám poďakovať za Vašu trpezlivosť s nami, za
Vaše milé pozdravy pri stretnutiach, za všetko to čo
preţívame, keď splníme Vaše poţiadavky, veď Váš
spokojný úsmev je pre nás odmenou za to všetko. Vám
všetkým veľké ĎAKUJEME.
Iveta Moravčíková
Zástupkyňa starostu obce
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Pár otázok
Na základe poţiadaviek našich spoluobčanov o sprístupnení
informácii občanom, aby sme tak zabezpečili pluralitu názorov v
obecnom spravodaji a umoţnili slobodnú a necenzurovanú moţnosť
vyjadriť svoje názory a postoje, dôsledne dodrţiavali ľudské práva
slobody garantované Ústavou SR a Chartou ľudských práv a slobôd,
bude tento spravodaj po informačnej stránke najobsaţnejší. Čo sa týka
mnoţstvom informácií aj počtom strán.
Ja sa chcem spýtať, prečo sa toto všetko deje v našej obci? Vari
nemáme dosť vlastných problémov a starostí? Treba nás zviditeľniť
v médiách a zosmiešniť v blízkych obciach? O čo tu stále ide..... Na
obecnom úrade som od roku 2004, kedy som nastúpila na miesto
koordinátorky pre nezamestnaných. Postupne som sa priúčala všetkým povinnostiam týkajúcich sa
obecného úradu. Za pomoci Dagmar Brunckovej sme vylepšili obecné noviny a zaregistrovali ich na
Ministerstve kultúry SR ako periodikum. Tešilo ma, aká je ich obľuba a záujem. Podarilo sa mi za pomoci
pána Berezňanina vytvoriť dovtedajšiu www stránku našej obce. Nie som ţiadny počítačový génius, ale
moje nápady tento pán realizoval. Ţiaľ v marci 2007 som nastúpila na materskú dovolenku a s tým
spojený príchod nových pracovníčok. Najprv nastúpila Erika Feriancová a po nej Mirka Strmenská. Aj
počas materskej som sa snaţila pomáhať ako som len mohla, či uţ s vydajom novín, alebo priloţením
nových fotiek na stránku, prípadne spracovanie štatistík. A potom nastala zmena. Dovtedajší pán
starosta mi zakázal robiť noviny, pretoţe je to nemoderné. Tak som prestala. Potom sa objavili dve nové
čísla s úplne novou hlavičkou, na základe čoho nás neskôr vyradili z registra, lebo sme si nesplnili
podmienku podľa zákona č. 167/2008 Zb. A vraj ani na www stránku nič nebudem zverejňovať, pretoţe
sluţby pána Berezňanina sú drahé a nájdeme si iného človeka, čo to urobí zadarmo. Dva roky sa
zháňal, ale nik sa nenašiel. Všetky údaje ostali v stave v akom som ich zanechala dva roky. Vo
Vlachanských novinkách č. 2/2007 je oznam : ,,Spracováva sa cintorínsky poriadok obce. Text
materiálov bude zverejnený na informačných tabuliach obce.“ No nič sa nedialo. V spravodaji č. 1/2008
bolo uverejnené : ţe sa bude vyberať cintorínsky poplatok 70,- Sk na jedno hrobové miesto, ktorý sa
bude platiť pri platení daní. A ľudia platili. Tak sa teda pýtam: Čo robila pracovníčka obecného úradu,
keď nenechala, aby sa noviny naďalej vydávali podľa zákona v stanovenej periodicite a štruktúre? Prečo
sa nerokovalo o skvalitnení sluţieb za www stránku, aby bola stále aktuálna? Prečo a na základe čoho
sa vyberali cintorínske poplatky, hoci VZN o cintorínoch sa schvaľuje len tento rok? Kde sú zmluvy
o hrobových miestach, keď ľudia uţ zaplatili? Prečo boli nezhody v evidencii obyvateľov, čo sa
odzrkadlilo pri petíciách za odvolanie starostu? Prečo sa toto všetko neriešilo uţ predtým, ale aţ
teraz??? Teraz mám naprávať chyby niekoho iného? Ale prečo? Kto mi na to odpovie?
A tak si toho roku prečítate druhé vydanie novín a pozriete novú www stránku, ktorú si obec spravuje
sama a na rok budete platiť cintorínske poplatky podľa riadneho VZN, zo všetkým čo k tomu patrí.
Na záver chcem dodať. Ani pracovníčky obecného úradu nie sú dokonalé bytosti, ale snaţia sa byť milé
a usmiate a spraviť pre občana všetko podľa poţiadaviek, najlepšie ihneď. Študujeme zákony, máme ich
celé kopy a toho roku ich študujeme viac neţ dosť, na úkor iných povinností. Po odstúpení bývalého
starostu sa v našej obci rozpútala ,,papierová vojna“. Ale to uţ je iný článok....
Milí občania, na Vianočné sviatky Vám prajem, hlavne veľa zdravia,
šťastia, rodinnej pohody a v novom roku vykročte tou správnou nohou.
Na Vianoce je všetko krásne,
v srdciach ľudí zastal čas,
vianočná sviečka nevyhasne,
kým bude Láska v každom z nás.
Dagmar Chvojková
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Čl. 4
Rozmery hrobového miesta
a výška ceny za poskytovaný prenájom a služby

Všeobecné záväzné nariadenie obce Vlachy č. 9
O SPRÁVE A PREVÁDZKOVANÍ CINTORÍNA
Obecné zastupiteľstvo vo Vlachoch podľa § 6 a §
11 ods. 4 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto
všeobecné záväzné nariadenie o správe a prevádzkovaní
cintorínov.

1.

Záväzné vonkajšie rozmery hrobových miest:
1.1 - detský hrob
60 x 100 cm
- jednohrob
110 x 220 cm
- dvojhrob
180 x 220 cm
- trojhrob
270 x 220 cm
1.2 hĺbka jamy
180 cm
1.3 prehĺbená jama
220 cm
1.4 chodníky medzi hrobmi minimálne 30 cm.

2.

Cena za prenájom hrobových miest sa stanovuje na
10 rokov za
- jednohrobové miesto
2,32 € 70.- Sk
- dvojhrobové miesto
4,64 € 140.- Sk
- detský hrob
1,65 € 50.- Sk
- urna
1,65 € 50.- Sk

Čl. 1
Základné ustanovenia a pojmy
1.

2.

3.
4.
5.

Cintorín zriaďuje a ruší Obecné zastupiteľstvo vo
Vlachoch
po
predchádzajúcom
súhlasnom
vyjadrení príslušného orgánu štátnej správy.
Správcom cintorínov v Krmeši, Vlachoch a
Vlaškách je Obecný úrad Vlachy.
Toto nariadenie vymedzuje:
- rozsah platnosti
- práva a povinnosti správcu cintorína
- rozmery hrobového miesta a výšku poplatkov za
prenájom
- prenájom hrobového miesta a jeho zánik
- prístup na cintorín
- práce na cintoríne
- starostlivosť o prenajaté hrobové miesto
- exhumácie
Prenajímateľom hrobového miesta je správca
cintorína.
Nájomcom hrobového miesta je osoba, ktorá si
prenajme hrobové miesto a pravidelne platí
nájomné.
Hrobové miesto je špecifikované ako:
- jednohrob
- dvojhrob
- trojhrob
- detský hrob
- prehĺbený jednohrob
- prehĺbený dvojhrob

3.

4. a) Výkop hrobu, uloženie do hrobu a zasypanie
hrobu si pozostalí zabezpečuje sám.
b) Výkop hrobu, uloženie do hrobu a zasypanie
hrobu môže byť riešený ako služba,ktorú sprostredkuje
obec a bude hradená objednávateľom (pozostalým)
c) Poplatok leto 60 €, zima 80 € (1.11.-31.4.
daného kalendárneho roka) 20 € na kopáča
Čl. 5
Prenájom hrobového miesta
1.
2.
3.

Čl. 2
Rozsah platnosti
Toto všeobecne záväzné nariadenie platí pre
cintoríny na území obce Vlachy.
Čl. 3
Práva a povinnosti správcu cintorína
Správca cintorína je povinný:
1. Zabezpečiť udržiavanie čistoty a pravidelnej údržby
cintorínskych komunikácií.
2. Pravidelne vyvážať objemový odpad.
3. Zabezpečiť
vonkajšiu
a vnútornú
údržbu
chladiaceho zariadenia.
4. Vyberať poplatok za prenájom hrobového miesta
a viesť o tom evidenciu.
5. Vykonávať pravidelne údržbu zelene.
6. Zabezpečiť aby VZN o správe a prevádzkovaní
cintorínov bolo umiestnené na prístupnom mieste
verejnosti
7. Zabezpečiť po dohode s pozostalými, na ktorom
mieste na cintoríne má byť uložené telo zosnulej
osoby.
8. Prostredníctvom svojich pracovníkov zabezpečuje
a zodpovedá
za
výkop hrobu,
dodržiavanie
rozmerov hrobov a dôstojný priebeh pohrebu.

Uloženie v chladiacom boxe vo Vlaškách
8,29 €/ deň (250.- Sk)

4.
5.

6.

7.
8.

Hrobové miesta sú nepredajné.
Správca cintorína je povinný prenajať hrobové
miesto pri prvom pochovaní na 10 rokov, t.j. tleciu
dobu.
Hrobové miesto je možné si prenajať i bez
pochovania
v tom
prípade,
že
sa
jedná
o rezervovanie jedného miesta v dvoj hrobe.
Nájomca je povinný toto miesto označiť. I za takéto
miesto sa platí cena podľa čl. 4 tohto VZN.
Po uplynutí tlecej doby je správca cintorína povinný
predĺžiť prenájom, ak o to nájomca požiada. Nie je
možné zaplatiť prenájom na dobu trvania cintorína.
Pri prenajatí hrobového miesta správca cintorína
vyhotoví doklad o zaplatení určitého miesta, ktoré
je v evidencii hrobov označené identifikačným
číslom. Na doklade je uvedená doba prenájmu
hrobového miesta. Nie je možné, aby nájomca
hrobového
miesta
odpredával
hrob
inému
nájomcovi. Ak nájomca hrobového miesta z rôznych
dôvodov ho nemôže udržiavať, môže na základe
dokladu o zaplatení prenechať toto dopredu
určenému nájomcovi, podľa svojej vôle. Správca
cintorína zapíše nového nájomcu do evidencie.
Vyhlasovateľ pohrebu môže požiadať o uloženie
mŕtveho do rodinného hrobu, ak nájomca
predmetného hrobového miesta dá na to súhlas
a správca cintorína potvrdí, že v predmetnom hrobe
je voľné miesto na pochovanie.
Právo na hrobové miesto nájomca preukazuje
dokladom o zaplatení.
Akékoľvek zmeny údajov na tomto doklade je
nájomca povinný oznámiť správcovi cintorínov
(zmena adresy).
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1.

2.

3.

4.
5.

Čl. 6
Zánik práva na prenajaté miesto, zrušenie hrobu.
Ak uplynie doba, na ktorú je správca cintorína
povinný prenajať hrobové miesto a nájomca
nepožiada o predĺženie, správca cintorína vyzve
nájomcu, aby zaplatil nájomné na ďalšie obdobie.
Ak nájomca do 6 mesiacov od prevzatia doručenky
nájom nezaplatí, považuje správca cintorína nájom
za ukončený.
Správca cintorína vyzve nájomcov, ktorí nie sú
známi podľa bodu 1, formou oznamu na úradných
tabuliach Obecného úradu vo Vlachoch k úhrade
nájomného. Ak nájomca do 6 mesiacov od
vyvesenia tohto oznamu neuhradí nájomné,
považuje správca nájom za ukončený.
Ak sa po uplynutí doby uvedenej v bode 1 nájomca
neohlási, správca cintorína ho vyzve, aby na
vlastné
náklady
odstránil
celé
hrobové
príslušenstvo. Ak tak neurobí do stanovenej doby,
hrobové príslušenstvo odstráni správca dane na
náklady nájomcu.
Ak sa po uplynutí doby uvedenej v bode 2 nájomca
neohlási, správca cintorína odstráni hrobové
príslušenstvo na svoje náklady.
Pri zrušení cintorína sa postupuje podľa § 22 vyhl.
č. 46/1985 Zb. v znení neskorších zmien
a doplnkov.

5.
6.
7.

Čl. 9
Starostlivosť o prenajaté miesto
1.

2.
3.
4.

Čl. 7
Prístup na cintorín
Cintoríny sú prístupné všetkým návštevníkom.
Návštevníci cintorínov sú povinní správať sa primerane
k piete miesta.
Na cintorínoch sa zakazuje:
odhadzovať odpad mimo kontajnerov
robiť neprimeraný hluk
vodiť psov a mačky
jazdiť na bicykli, kolieskových korčuliach,
skateboardoch
fajčiť a telefonovať
počas pohrebných obradov stáť na iných hroboch
spásať trávu hospodárskymi zvieratami
požívať alkoholické nápoje
Čl. 8
Práce na cintoríne
1.

2.

3.

4.

Vstup motorových vozidiel na cintorín je zakázaný.
Zhotoviteľ, ktorý ide vykonávať stavebnú činnosť,
pri ktorej je potrebné motorové vozidlo, je povinný
uvedené nahlásiť u správcu cintorína.
Stavby, výkopy a iné zemné práce, najmä
obkladanie a formovanie hrobov môžu vykonávať
jednotlivci a podnikateľské subjekty len na základe
povolenia správcu cintorína.
Zhotoviteľ stavby je povinný oznámiť deň začatia
stavby a deň ukončenia prác u správcu cintorína.
Správca cintorína je oprávnený prerušiť alebo
zastaviť práce, ak zhotoviteľ porušuje ustanovenia
tohto VZN alebo jeho činnosť by rušila pohrebný
obrad.
Po ukončení stavby je zhotoviteľ povinný očistiť
okolie stavby a prebytočný materiál odviezť
z cintorína. Akékoľvek stavebné prebytky a staré
rozbité betóny je zhotoviteľ povinný odviezť
z cintorína na vlastné náklady. Nie je prípustné
prebytočný
stavebný
materiál
odkladať
do
cintorínskeho kontajnera, ktorý slúži výlučne len
na objemový cintorínsky odpad.

Nájomca hrobového miesta je povinný označiť hrob
menom
a priezviskom
pochovaného
a rokom
úmrtia.
Lavičky k hrobom je možné umiestňovať len
s písomným súhlasom správcu cintorína.
Stromy a kríky je možné vysádzať v areáli
cintorínov na prepožičaných miestach len so
súhlasom Obecného úradu vo Vlachoch, výrub
stromov na cintoríne povoľuje Obecný úrad Vlachy.

Nájomca je povinný prenajaté hrobové miesto
udržiavať v riadnom stave. Hrobové miesto musí
byť najmä pokosené, odburinené, očistené od
rôznych nánosov a pomníky musia byť osadené
tak, aby neohrozovali iných návštevníkov alebo
okolité hroby.
Ak
správca
cintorína
zistí
nedostatky
v starostlivosti o hrob, môže vyzvať nájomcu, aby
ich v primeranej lehote odstránil.
Starú znehodnotenú výzdobu hrobového miesta je
nájomca povinný si sám odstrániť a uskladniť do
kontajnera.
Sviečky musia byť na hrobe umiestnené tak, aby
nevznikol požiar. Za prípadné škody spôsobené
požiarom
z nesprávne
umiestnenej
sviečky
nezodpovedá správca cintorína.
Čl. 10
Exhumácia

Exhumácia na cintorínoch v správe obce vo
Vlachoch sa môže uskutočniť iba v súlade s § 21 vyhl.
46/1985 Zb.
Čl. 11
Kontrola dodržiavania VZN
Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN
vykonávajú
pracovníčky obecného úradu
poslanci OZ Vlachy
Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou
osobou je postihnuteľné v zmysle zákona č. 372/90 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
Právnickej osobe, ktorá porušila toto VZN, môže
starosta obce v zmysle § 13 odst. 9 zákona č. 369/90
Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu
do výšky 6.638,50 €
Čl. 12
Záverečné ustanovenie
1.
2.
3.

Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce
Vlachy
sa
uznieslo
obecné
zastupiteľstvo
vo Vlachoch dňa ........
Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného
nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo vo
Vlachoch.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda
účinnosť dňa ..........
Iveta Moravčíková
Zástupkyňa starostu obce
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Sadzobník poplatkov za používanie kultúrnych domov
KD Vlašky
KD Krmeš
26,50
26,50
16,50
16,50
26,50
26,50
Leto : 6,50
Leto : 6,50
Zima : 13,00
Zima : 13,00
Leto : 13,00
Leto : 13,00
Jubileá, oslavy
Zima : 19,50
Zima : 19,50
19,50
19,50
Predajné akcie
Akcie poriadané obcou, zdruţenia, politické strany - neplatia
Poţičanie riadu pre všetky KD
0,06 € x počet osôb (plytké taniere, poháre, príbor)
Na kar
0,16 € x počet osôb (celé vybavenie)
Jubileá, oslavy, svadby
do 10 strán zdarma, nad 10 strán 0,07 € za stranu
Kopírovanie
5 € na deň
Poţičanie vozíka
3 € na deň
Poţičanie rebríka
5€
Rozhlas
Prístup na internet zdarma
Internet
Poplatky boli schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 18. 11. 2009
Akcie
Zábavy, diskotéky, plesy
Svadby - domáci
Svadby – cudzí
Kary

KD Vlachy
49,50
33,00
49,50
Leto : 6,50
Zima : 13,00
Leto : 13,00
Zima : 19,50
19,50

Návrh rozpočtu obce Vlachy na rok 2010
Príjmy:
-

Transfery zo štátneho rozpočtu
Výnos dane z príjmov
Daň z nehnuteľností
Daň za psov
Daň za komunálne odpady
Ostatné príjmy (predaj kuka nádob, cint. poplatky)
Poplatky za MŠ
Za prenájom KD
Správne poplatky
Predaj bytov
PRÍJMY SPOLU:

1.509 €
139.809 €
16.729,74 €
644 €
11.572 €
510 €
1.500 €
100 €
1.060 €
57.045,86 €
230.479,60 €

Výdavky:
Transfery pre spoločné úrady (stavebný)
1.859 €
Financovanie chodu obecného úradu
64.500 €
(Mzdy, odvody, el. energia, plyn, výpočtová technika, poštovné, telefón, odstupné...)
- Splátky úrokov z úveru
10.500 €
- Dobrovoľný hasičský zbor
1.500 €
- Údrţba miestnych komunikácií a verejnej zelene
3.720 €
- Vývoz a uloţenie komunálneho odpadu
9.500 €
- Rozvoj obce
77. 250,60 €
- El. energia, verejné osvetlenie a jeho údrţba
2.500 €
- Činnosť telovýchovnej jednoty
3.650 €
- výdavky na KD, kniţnicu, kultúrnu činnosť
5.000 €
- miestny rozhlas, cintoríny, príspevky zdruţeniam
500 €
- činnosť MŠ
45.000 €
- Špeciálne sluţby (projekty...)
5.000 €
VÝDAVKY SPOLU:
230.479,60 €
I. Madliaková
-
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DO POZORNOSTI
397
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 2. októbra 2009
o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
1. v y h l a s u j e m
podľa § 48 ods. 1 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej
republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;
2. u r č u j e m
a) podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb
uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu

16. januára 2010;
b) podľa § 48 ods. 5 uvedeného zákona lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto
rozhodnutiu.
Pavol Paška v. r.
V nových voľbách do orgánov samosprávy obcí sú nasledovní kandidáti:
Miestna volebná komisia v obci Vlachy, podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e, ţe pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto
kandidátov:

1. Ladislav Guoth,

56 rokov, stavebný podnikateľ, Vlachy-Vlašky č.22 SMER – sociálna demokracia

2. Iveta Moravčíková, 53 rokov, ţivnostník, Vlachy-Krmeš č.251

Slovenská národná strana

Miestna volebná komisia v obci Vlachy, podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e, ţe pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva
zaregistrovala týchto kandidátov:

Meno, priezvisko, akad .titul ,

vek,

povolanie,

trvalý pobyt,

politická strana

1. Brezniak Peter,
2. Hikl Marek,
3. Forgáč Jozef,
4. Krčula Michal,
5. Marton Matúš,
6. Roleand Milenko,

39
35
58
23
19
42

štátny zamest.
ţivnostník
technik
vodič
čašník
nezamestnaný

Vlachy-Vlašky č. 17,
Vlachy-Krmeš č. 182,
Vlachy-Vlašky č. 282,
Vlachy-Krmeš č. 244,
Vlachy-Krmeš č. 247,
Vlachy-Vlašky č. 52,

nezávislý
SMER-SD
KDH
nezávislý
nezávislý
nezávislý

Týmto vyhlásením vyzývame občanov, aby nezanedbali povinnosť ísť voliť a podľa svojho najlepšieho
vedomia svedomia sa správne rozhodli a dali hlas tomu pravému kandidátovi. Je len na Vás ako sa
rozhodnete, kaţdý hlas sa počíta.
-D-
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UZNESENIE č. 1/ 2009
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 25. 2. 2009.
K bodu č.2 - Vyhlásenie volieb kontrolóra obce.
Obecné zastupiteľstvo" vyhlasuje voľby na funkciu
kontrolóra obce Vlachy" v zmysle Zák. 369/1991 Zb. o
obecnom zriadení § 18a). Voľby sa vykonajú na zasadnutí
najbliţšieho obecného zastupiteľstva t.j. dňa 29.4.2009.

UZNESENIE č. 2/2009
zo zasadnutia mimoriadneho zastupiteľstva konaného
dňa 26. 3. 2009.
Berie na vedomie:
K bodu č.8 : Obecné zastupiteľstvo upozornenie prokurátora.
za: 5
zdrţali sa: 0
proti:0
Hlasovali aj novozvolení poslanci.

K bodu č.3- Záverečný účet obce za rok 2008.
Obecné zastupiteľstvo " schvaľuje " predloţený záverečný
účet obce za rok 2008.
K bodu č.4- Predaj majetku vo vlastníctve obce.
Obecné zastupiteľstvo " súhlasí" so spracovaním znaleckých
posudkov na byty č.1 a č.2 na prízemí v bytovom dome m. č.
Vlachy č.149 vo vlastníctve obce za účelom ich odpredaja.
K bodu č.5- Obecné zastupiteľstvo
a). berie na vedomie- upozornenie prokurátora č.p. 67/2009 a
71/2009 k dodrţiavaniu zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov,
v znení neskorších predpisov v spojení s § 12 ods.1 zák.
369/1991 Zb. o obecnom zriadení ukladá- starostovi obce
oboznámiť s upozornením zamestnancov obecného úradu a
zabezpečiť výkon verejnej správy v súlade s vyššie
spomenutým zákonom s dôrazom na súčasné dodrţiavanie
zákona o ochrane údajov.
b). ruší- uznesenie č.6 zo dňa 13.8.2007 v časti "B"
uznesenia, ktorým bolo podmienené udelenie súhlasného
stanoviska na stavebné alebo uţívacie povolenie poskytnutím
príspevku na stavbu, ktorá vytvorí nové ubytovacie kapacity
vo výške165,97 €( 5.000,-Sk) a na stavbu nehnuteľnosti
nevytvárajúcej nové ubytovacie kapacity vo výške 33,19
€(1.000,-Sk).
c).berie na vedomie- upozornenie prokurátora č.p. 70/2009 zo
dňa 30.januára 2009 o neobsadení funkcie kontrolóra obce. V
zmysle bodu č.1 zasadnutia obecného zastupiteľstva,
vzhľadom na 6-ročnú absenciu tejto funkcie v obce vyhlasuje
obecné zastupiteľstvo voľby kontrolóra dňom 9.3.2009.
Ukladá- zástupcovi starostu obce zabezpečiť kontrolu nad
dodrţiavaním zákonných postupov pri prijímaní uznesení,
zverejňovaní a odsúhlasení investícií nad rámec pôsobnosti
starostu obce t.j. 829,85 €( 25.000,-Sk).
K bodu č.6-Obecné zastupiteľstvo schvaľuje preventivára,
strojníka a veliteľov dobrovoľnej poţiarnej ochrany.
Preventivár: Peter Krčula
Strojník: Peterec P.: Vlašky
J. Chvojka: Krmeš-Vlachy
Velitelia: Ing. Jindřich Chvojka: Krmeš- Vlachy
Michal Krčula: Vlašky

UZNESENIE č. 3/2009
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 14.4.2009
K bodu č.3 časť c).: súhlasí s doplnením programu OZ
o voľbu zástupcu starostu.
K bodu č.4.: OZ schvaľuje zástupcu starostu p. Ivetu
Moravčíkovú, aj s rovnakými platovými podmienkami ako
pri bývalej zástupkyni.
K bodu č.4 časť c). Schvaľuje OZ doplnenie programu o 10
návrhov do najbliţšieho zastupiteľstva t.j. 29.4.2009.
K bodu č.5: starosta schválil komisiu na posúdenie petícií
a to: za predsedu p. Ing. J. Chvojku.
V bode č.9 časť a). OZ uznalo petíciu za platnú s počtom
platných hlasov v petícii 150, čo znamená 30,55 %
a v zmysle zákona o obecnom zriadení vyhlasuje referendum.
V bode č.9 časť b). OZ vyhlásilo a schválilo definitívny
dátum konania miestneho referenda na 23. 5. 2009 od 7.00 do
22.00 hod v budove OÚ Vlachy.
V bode č.9 časť c). OZ schválilo otázku, ktorá bude poloţená
voličom pri referende ,,Ste za odvolanie Ing. Ľubomíra
Marjoviča z funkcie starostu obce Vlachy?“
V bode č.9 časť d). OZ schvaľuje referendovú kampaň, ktorá
začne 7.5.2009 a bude trvať do 20.5.2009. Potom 48
hodinové moratórium pred samotným referendom.
V bode č.9 časť e). OZ schvaľuje referendovú komisiu a to
v zloţení: Za petičný výbor p. L. Guoth, za OZ p. D. Kamhal
a traja členovia zo strán Smer, HZDS, SNS.
V bode č.9 časť f). OZ súhlasí, ţe administratívne záleţitosti
týkajúcich sa referenda zabezpečí obecný úrad.

K bodu č.7- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vykonanie
preventívnych protipoţiarnych kontrol v obci Vlachy m.č.
Krmeš v roku 2009.Vedúci kontrolnej skupiny: Peter Krčula,
členovia: Miroslav Hric ml.,
Ing. Jinřich Chvojka.
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UZNESENIE č. 4/2009
zo zasadnutia riadneho zastupiteľstva konaného
dňa 11. 5. 2009.
Schvaľuje:
K bodu č.3: Voľba kontrolóra obce.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nové voľby kontrolóra obce
aj s novými podmienkami.
za: 6
zdrţali sa : 0
neprítomný: 1
Schvaľuje
K bodu č.4:Voľba komisie na ochranu verejného záujmu
v zmysle zákona
Boli doplnené komisie o I. Moravčíkovú, Z. Hlavatého, M.
Hrica. Obecné zastupiteľstvo schválilo
za: 7
zdrţali:0
proti:0
Schvaľuje:
K bodu č.5 : Odpredaj 3 bytov v bytovom dome č. 149 firme
Gofex v hodnote 57.000 € s podmienkou , ţe kúpno-predajná
zmluva bude schválená obecným zastupiteľstvom.
za: 7
zdrţali:0
proti:0

Zostavený rozpočet obce na rok 2009 predloţený
p. Madliakovou bol poslancami jednohlasne schválený.
za:7
zdrţali:0
proti:0
Berie na vedomie:
K bodu č. 8 - Informácie- rôzne
Projekt chodník- Krmeš: starosta obce informoval, ţe je
pripravený projekt.
Ţelezničný zvršok: starosta obce informoval, ţe jednania uţ
idú mimo obce, s majiteľmi dotknutých pozemkov.
VPP- starosta obce informoval o aktivačných prácach v obci,
o počte registrovaných nezamestnaných.

UZNESENIE č.5/2009
zo mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 26. 5. 2009.

Odpredaj ďalších dvoch bytov v bytovom dome č.149
v hodnote 36.532,06 € a zverejnením ponuky na obecnej
tabuli.
za: 7
zdrţali:0
proti:0

SÚHLASÍ A BERIE NA VEDOMIE
K bodu č.2 Súhlasí s doplnením a úpravou programu OZ .

Berie na vedomie:
K bodu č.6 : Prerokovanie návrhu občanov z 30. 3. 2009
1. Informovanie občanov formou webovej stranky
a zverejňovaním informácií na verejných tabuliach
2. Kontrolu pravopisu obecných novín, za gramatickú
úpravu bude zodpovedná p. Bruncková.
3. Pridelenie finančných prostriedkov pre obecnú
kniţnicu

I.BERIE NA VEDOMIE:
Dňa 26.5.2009 sa vzdal mandátu starostu obce Vlachy p.
starosta Ing. Ľubomír Marjovič v zmysle § 13 a ods.1 písm.
i). zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obciach v znení
neskorších predpisov.
Všetky úlohy starostu obce Vlachy prechádzajú v plnom
rozsahu v zmysle § 13b ods.5 citovaného zákona na zástupcu
obce Vlachy p. Ivetu Moravčíkovú, ktorej zastupovanie
v plnom rozsahu končí zloţením sľubu novozvoleného
starostu obce Vlachy.

Schvaľuje:
Prerokovanie poplatkov za hrobové miesta a správy a údrţby
obecných cintorínov.
za: 7
zdrţali:0
proti:0
Schvaľuje:
Komisie : pre verejný poriadok- doplnený D. Kamhalom
za: 7
zdrţali:0
proti:0
kultúrna komisia- doplnená Z. Hlavatým a M. Hricom
za: 7
zdrţali:0
proti:0
športová komisia-doplnená M. Strmenskou, V. Gejdošom
za:7
zdrţali:0
proti:0
Berie na vedomie:
4. Prerokovanie poţiarnej uličky
5. Vrátenie poskytnutého daru obci. Budú oboznámení
občania formou vyhlášky na obecnej tabuli.
6. Prerokovanie zámerov odpadového hospodárstva.
7. Úprava platu starostu obce Vlachy:
na návrh poslanca M.Hrica, bol plat starostu
upravený z 1,1 na 1 v zmysle zákona č.253/1994Z.z.,
s platnosťou od 1.6.2009 .
Schvaľuje:
K bodu č.7-rozpočet obce

II. ŢIADA
v zmysle § 48 ods.4 zákona SNR číslo 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
o vyhlásenie nových volieb starostu obce Vlachy v zmysle §
48 ods. 1písm. d). citovaného zákona
III. POVERUJE
zástupcu starostu obce Vlachy p. Ivetu Moravčíkovú
zaslaním ţiadosti predsedovi Národnej rady Slovenskej
republiky o vyhlásenie nových volieb starostu obce Vlachy
prostredníctvom odboru volieb a referenda Ministerstva
vnútra SR, Drieňová 22, Bratislava.
SCHVAĽUJE
K bodu č. 3.: OZ schvaľuje podpisové práva zástupcovi
starostu a to na rozhodnutia a oznámenia. Vklady a výbery z
banky .
SCHVAĽUJE
K bodu č.4 Schvaľuje OZ úpravu platu zástupcu starostu na
polovičný úväzok podľa zákona č.253/1994 Z. z.
SCHVAĽUJE
K bodu č.5: OZ upravilo a schválilo dispozičný limit
zástupcu starostu na 500 €.
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VYHLASUJE A RUŠÍ
V bode č.6 Zrušenie sporných uznesení a to z 11.5.2009 pod
bodom č.2-zrušenie komisie pre majetkové priznanie
uznesenie z 29.12.2008 pod bodom č .B 1.- petícia za
odvolanie starostu ako neplatná.

prezentáciu kandidátov na miesto kontrolóra OÚ
Upozornenie prokurátora
všetky informácie podané v bode rôzne
poţiadavky občanov miestnej časti Vlašky podané p.
Guothom a p. Brezniakom a predloţené poslancom
a zástupkyni starostu budú zaradené do programu
budúceho zastupiteľstva.

-

SCHVAĽUJE
V bode č8: OZ dalo návrh a schválilo novú komisiu pre
majetkové priznania to v zloţení:
KSS: Dušan Kamhal
SNS: Miroslav Hric ml.
HZDS: Zdenko Hlavatý
SMER: Mirka Strmenská

-

SCHVAĽUJE
V bode č.9 Celkový audit za obdobie od 28.12.2006 do
26.5.2009. Budú prehodnotené všetky zmluvy uzatvorené
v tomto období, poslancami OZ a po preštudovaní sa posúdi
ako so zmluvami nakladať. V prípade nejasností môţe byť
prizvaný aj odborný znalec.

-

III. KONŠTATUJE
ţe po preštudovaní návrhu zadania ÚP poslancami
bude tento schválený na najbliţšom rokovaní OZ
T : neurčený
- ţe neuspel ani jeden kandidát na kontrolóra OÚ,
pretoţe nesplnili zákonom stanovené podmienky
IV. UKLADÁ
písomne oboznámiť ţiadateľov o miesto kontrolóra
OÚ o výsledku rozhodnutia OZ
T : do 5 dní po podpísaní uznesenia OZ
- uzatvorenie rámcovej dohody o právnej pomoci s
vybratým advokátom, aby v budúcnosti nedošlo
k porušeniu zákona
Hlasovanie : za : 6 poslancov
zdrţal sa : 1 poslanec
- prieskum advokátov
T: do budúceho riadneho zasad. OZ

UZNESENIE Č. 6/2009
z riadneho zasadnutia obecného zasadnutia vo Vlachoch
konaného dňa 19. 6. 2009
I. SCHVAĽUJE
- Program rokovania s doplnením bodu rôzne
- Členov návrhovej komisie v zloţení : Ing. Jindřich
Chvojka a Zdenko Hlavatý
- Členov overovacej komisie v zloţení : Miroslav Hric
a Vlastimil Gejdoš
Hlasovanie : jednohlasne
- Vyhlásenie nových volieb kontrolóra obce na deň 10. 8.
2009
Hlasovanie : jednohlasne
- Poslanca Slavomíra Guráňa za doplňujúceho člena
komisie pre podanie MP starostu
Hlasovanie : jednohlasne
- Kúpu hasičského auta AVIA pre PZ
Hlasovanie : za 6 poslancov
zdrţal sa : 1 poslanec
- Návrh zmluvy o prevode vlastníkov bytov
Hlasovanie : za 6 poslancov
zdrţal sa : 1 poslanec
- Vyjadrenie dôvery poslancov OZ Ivete Moravčíkovej
pre zastávanú funkciu zástupca starostu obce s opätovným
prerokovaním v septembri 2009
Hlasovanie : za 5 poslancov
Nehlasovala : zást. starostu
Zdrţal sa : 1 poslanec
II. BERIE NA VEDOMIE
-

vzdanie sa mandátu poslanca Dušana Kamhala
prijatie mandátu poslanca p. Slavomíra Guráňa
a zloţenie sľubu poslanca
opätovné vysvetlenie termínu čo je návrh zadania ÚP

UZNESENIE Č. 7/2009
Z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva vo
Vlachoch konaného dňa 30. 6. 2009
I. SCHVAĽUJE
- Program rokovania s doplnením bodu Schválenie
výmeny pozemku
- Členov návrhovej komisie v zloţení : Miroslav Hric
a Vlastimil Gejdoš
- Členov overovacej komisie v zloţení : S. Guráň, M.
Strmenská
- Voľba riaditeľky MŠ p. Janku Humenú
- Výmenu pozemku pod KD Vlachy s p. Jánom
Stankovianskym za pozemky vo Vlaškách
- Výmenu plotu na cintoríne vo Vlaškách
- Návrh zadania pre Územný plán obce Vlachy so
zapracovaním pripomienok v zmysle vyhodnotenia
pripomienkovacieho konania. Po konzultácii s p.
Bachtíkovou poslanci schválili zadanie ÚP pre
všetky štyri katastrálne územia
- Šesťčlennú komisiu na posúdenie návrhu ÚP Vlachy
II. BERIE NA VEDOMIE
- Zmenu VZN o správe a prevádzkovaní cintorína
- Stanovisko Krajského stavebného úradu v Ţiline
odboru územného plánovania k Zadaniu pre
Územný plán obce Vlachy
- Poţiadavku p. Hlavatého o vrátenie poplatku za
kom. odpad za rok 2008 po predloţení písomnej
ţiadosti
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III. KONŠTATUJE
- ţe po uskutočnení ankety o financovaní kopania
hrobov bude navrhnutá opravená verzia VZN o
správe a prevádzkovaní cintorína na najbliţšom
rokovaní OZ
- ţe zadanie pre Územný plán obce Vlachy je
spracované v súlade s vyhláškou MŢP SR č.
55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch
a územnoplánovacej dokumentácii a v súlade so
zákonom č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon / v znení
neskorších predpisov bolo prerokované
a pripomienkované
- ţe zadanie pre Územný plán obce Vlachy bolo
posúdené v súlade v § 20 ods. 5. stavebného zákona
Krajským stavebným úradom v Ţiline odborom
územného plánovania
- ţe k Návrhu zadania územného plánu, treba zmluvne
podchytiť investorov

-

-

IV. UKLADÁ
p. Stankovianskemu písomne vypracovať návrh do
katastra nehnuteľností
- p. Stankovianskemu vypracovanie zmluvy na
vlastné náklady a predloţenie OZ na schválenie
- Ing. arch. Tatiane Bachtíkovej poverenej
obstarávateľom zaslať schválené Zadanie pre
Územný plán obce Vlachy Krajskému stavebnému
úradu v Ţiline
T: 15. 7. 2009
- OÚ kúpu pletiva a materiálu, prácu uskutočniť
svojpomocne s dozorom
-

-

ţe kontrolór obce nebol zvolený, nakoľko prihlásený
kandidát nedodrţal zákonom stanovenú dobu na
podanie prihlášky do výberového konania.
OZ dalo súhlas na zriadenie záloţného práva
k nehnuteľnostiam t.j. odpredaným bytom v bytovke
v katastrálnom území Vlachy.

II. BERIE NA VEDOMIE
- Obecné zastupiteľstvo prijalo vzdanie sa mandátu
p. Strmenskej
- Zadané úlohy boli splnené aţ na úlohu
p. Stankovianskeho, ktorá bola prerušená z dôvodu
chýbajúcich dokladov na zavkladovanie na KÚ.
- Poţiadavky občanov miest. časti Vlašky
- 1, zúčastňovať sa zasadnutí OZ áno, slovo
udelené v diskusii.
zúčastňovať sa porád OZ nie, dotazy písomnou
formou
- 2, zadanie územného plánu ešte nebolo
predloţené
- 3, poţiadavka sa plní
- 4, vţdy po aţ po diskusii s občanmi či uţ formou
referenda alebo inak.
- OZ vzalo na vedomie chybu vo výrokovej časti
uznesenia č. 1/2009 v bode 3 a schválilo nové
znenie tohto bodu a to v súlade so Zákonom o
rozpočtových pravidlách samosprávy a znením § 16
odst. 10 tohto zákona.
- OZ vzalo na vedomie informácie podané v bode 13.
Rôzne a formou diskusného príspevku sa vyjadrili
ku kaţdému bodu.
III. KONŠTATUJE
- OZ konštatovalo: zrušiť bod 8 uznesenia č. 5/2009
- OZ konštatovalo, ţe vzhľadom na situáciu, ktorá je
v súčastnosti v našej obci, je potrebné odpredaj
pozemkov p. Droppovi a p. Zrotálovej, ktoré majú
dlhodobo vo svojom uţívaní aţ na obdobie po
doplňujúcich voľbách.

UZNESENIE Č. 8/2009
Z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachoch
konaného dňa 10. 8. 2009
I.
-

-

-

-

SCHVAĽUJE
program rokovania s doplnením troch bodov č. 5, č.
11 a č. 12
členov návrhovej komisie: Ing. Jindřich Chvojka a
Miroslav Hric
členov overovacej komisie : Slavomír Guráň
a Miroslav Hric
počet náhradníkov a uviesť v ţiadosti o doplňujúce
voľby , aby boli volení 5 –ti náhradní poslanci
novú komisiu pre posúdenie majetkového priznania
bývalého starostu p. Marjoviča v zloţení :
predseda : p. Guráň, členovia: p. Hric a p. Hlavatý
stanovenie a schválenie poplatkov za poţičiavanie
prívesného vozíka a rebríka.
OZ navrhlo a schválilo tieto poplatky :
prívesný vozík – 5 EUR 1 deň
rebrík – 3 EUR 1 deň
návrhu cintorínskeho poriadku. Poslanci OZ po
prerokovaní návrhu cintorínskeho poriadku tento
doplnili a upravili.

IV. UKLADÁ
p. Stankovianskemu doplniť chýbajúce doklady.
- OÚ a zást. starostu zaslať ţiadosť na doplňujúce
voľby poslancov
- predsedovi p. Guráňovi zvolať členov komisie
a vykonať posúdenie majetkového priznania
bývalého starostu Ing. Marjoviča
- OÚ informovať ţiadateľov o rozhodnutí OZ
- OÚ doplniť VZN o správnych poplatkoch
o schválené poplatky
- OZ zabezpečiť presťahovanie vozíka a rebríka do
has. zbrojnice vo Vlachoch. Zabezpečiť jej
bezpečnejšie uzamknutie
- OÚ zapracovať zmeny a návrh cintorínskeho
poriadku vyvesiť do skriniek, na pripomienkovanie
občanov.
- OÚ opätovne vyhlási nové výberové konanie na
funkciu kontrolóra obce. Oznam dať do všetkých
vývesných skriniek, internet a do niektorých
informačných periód.
- OÚ zaslať výpis z uznesenia o schválení záloţného
práva.
- OÚ zaslať výpis z uznesenia o tejto zmene na
okresnú prokuratúru.
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UZNESENIE Č. 9/2009
Z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva vo
Vlachoch konaného dňa 2. 9. 2009
I. SCHVAĽUJE
- program rokovania
- členov návrhovej komisie: Miroslav Hric a Vlastimil
Gejdoš
členov overovacej komisie : Slavomír Guráň
a Zdenko Hlavatý
- odpredaj bytu v bytovom dome č. 149 po prečítaní
zmluvy o prevode vlastníkov bytu č. 1 v bytovom
dome č. 149 a po rozprave s budúcimi vlastníkmi
s ich súhlasným stanoviskom k zmluve
- zmenu znenia bodu č. 4 zo zápisnice č. 8/2009
II. BERIE NA VEDOMIE
Rôzne. Zástupkyňa starostu oboznámila poslancov:
- o aktuálnych otázkach, ktoré musí riešiť
- o pracovných poradách
- o výsledku vládneho auditu a kontroly z OÚ
- poţiarnom aute
p. Chvojka informoval o súťaţi poţiarnikov

UZNESENIE Č. 10/2009
Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa nekonalo z dôvodu, ţe
nebolo uznášania schopné.
Termín opätovného zasadnutia mimoriadneho obecného
zastupiteľstva bol stanovený na 7. 10. 2009 o 19.00 hod.

UZNESENIE Č. 11/2009
z mimoriadneho zasadnutia obecného zasadnutia vo
Vlachoch konaného dňa 7. 10. 2009
I. SCHVAĽUJE
- Program rokovania s doplnením bodu diskusia
- Členov návrhovej komisie v zloţení : Ing. Jindřich
Chvojka a Vlastimil Gejdoš
- Členov overovacej komisie v zloţení : Zdenko Hlavatý
a Slavomír Guráň
- Opätovné stretnutie s p. Jágerom ohľadne úpravy
pozemku v jeho vlastníctve
- Rokovací poriadok komisie na ochranu verejného
záujmu, s tým ţe budú odstránené chyby v písaní
- Opätovné vyhlásenie výberového konania na funkciu
kontrolóra obce
- Doplnenie uznesenia č. 8/2009 z riadneho zasadnutia
poslancov dňa 10. 8. 2009
- Kúpu úradnej tabule do m. č. Krmeš po
predchádzajúcom výberovom konaní z ponúk zistených na
internete
- zaškolenie pracovníčky OÚ ohľadne aktualizácie www
stránky

II. BERIE NA VEDOMIE
Doplnený cintorínsky poriadok
Poplatky za prenájom kultúrnych domov a za
kopírovanie
- Podrţanie bytu ţiadateľom do začiatku roka 2010
- Oznam o tečení špinavej vody vo vodovode m. č.
Vlachy
- Oboznámenie o priestupkovom konaní na obvodnom
úrade
- Oboznámenie so sťaţnosťami na prácu OÚ a
poslancov
- Oznam o zasadnutí komisie pre územný plán
-

III. UKLADÁ
Opätovné rokovanie s p. Jágerom vo veci kúpy
pozemku v m. č. Krmeš a prác pri úprave pozemku
m. č. Vlachy nad ihriskom (vlastník jeho dcéra
Oravcová)
T : neurčený
- Rokovací poriadok komisie pre ochranu vereného
záujmu. Opraviť a vytlačiť, zaradiť na www stránku
T : ihneď
- Opätovne vyvesiť na úradných tabuliach oznam
o výberovom konaní na obsadenie funkcie kontrolór
obce aj s poţiadavkami, ktoré musí uchádzač splniť,
inzerovať obsadenie funkcie kontrolóra obce aj na
internete, v týţdenníku MY Liptov
a v Ruţomberskom hlásniku.
T: 14. 10. 2009
- Vykonať výberové konanie z ponúk na kúpu obecnej
tabule a zaslať objednávku.
T : do 23. 10. 2009
- Vyvesiť opravený cintorínsky poriadok na
pripomienkovanie občanom.
T : ihneď
- Vykonať zaškolenie pracovníčky OÚ na
aktualizovanie www stránky
T : do 15. 10. 2009
- Zistiť, či uţ nie je schválené VZN ohľadne
poplatkov za kultúrne domy a kopírovanie
T : do budúceho zastupiteľstva
-

UZNESENIE Č. 12/2009
Z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachoch
konaného dňa 18. 11. 2009
I.
-

-

SCHVAĽUJE
program rokovania s doplnením 2 bodov
členov návrhovej komisie: Miroslav Hric a Ing.
Jindřich Chvojka
členov overovacej komisie : Vlastimil Gejdoš
a Zdenko Hlavatý
kontrolóra obce p. Zeleného
plnenie úloh z minulej porady
cintorínsky poriadok
poplatky obce na KD a poskytovanie sluţby
úlohu riešiť problém hnojiska s AGRO-RACIO
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II.
-

BERIE NA VEDOMIE
ospravedlnenie (ústne) p. Guráňa o neúčasti na
zasadnutí Obecného zastupiteľstva
schválenie príplatku pracovníčky MŠ po doplnení
poţadovaných informácií p. riaditeľkou MŠ
informácie o zakreslení potoka Kľačianka
sťaţnosti občanov
diskusné príspevky

-

III. UKLADÁ
- pokračovať na splnení úlohy z minulého
zastupiteľstva ohľadom www stránky
T: do konca r. 2009
- vyţiadať poţadované informácie o osobnom
príplatku zamestnankyne MŠ
T: do budúceho zastupiteľstva
- rokovanie s AGRO-RACIO ohľadom hnojiska
T: ihneď

UZNESENIE Č. 13/2009
Z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného vo Vlachoch dňa 25. 11. 2009
I.
-

SCHVAĽUJE
nedovolenie filmovania pozorovateľmi rokovania
z dôvodu rušenia priebehu rokovania obecného
zastupiteľstva.

II. BERIE NA VEDOMIE
- účasť poslancov na rokovaní mimoriadneho
zastupiteľstva, zúčastnení poslanci podľa
prezenčnej listiny
- predčasné ukončenie rokovania z dôvodu rušenia
pozorujúcimi občanmi
III. UKLADÁ
- zástupkyni starostu zvolať mimoriadne
zastupiteľstvo do 14 dní

UZNESENIE Č. 14/2009
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva vo
Vlachoch dňa 28. 11. 2009
I.
-

-

právnu pomoc a poradenstvo advokátskou
kanceláriou v konaniach na Krajskom súde v Ţiline
vo veci o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
týkajúcich sa sp.zn 21S 71/2009, 21S 72/2009, 20S
73/2009, 20S 72/2009, 20S 69/2009 .Zastupoval ,
resp. obhajoval vo všetkých právnych veciach
týkajúcich sa týchto sp.zn. 21S 71/2009, 21S
72/2009, 20S 73/2009, 20S 72/2009 a 20S
69/2009, aby vykonával všetky úkony, prijímal
doručované písomnosti, podával návrhy a ţiadosti,
uzavieral zmiery, uznával uplatnené nároky, vzdával
sa nárokov, podával opravné prostriedky a vzdával
sa ich, vymáhal nároky, plnenie nárokov prijímal,
ich plnenie potvrdzoval. Toto naše rozhodnutie
dávame v rozsahu práv a povinností podľa
Občianskeho súdneho poriadku, alebo Trestného
poriadku. Vieme, ţe podľa zmluvy o poskytnutí
právnej pomoci patrí advokátovi odmena za toto
zastupovanie spolu s výdavkami a náhradou za
stratu času. Obecný úrad Vlachy je povinný zaplatiť
tuto sumu po vyúčtovaní. Povinný sme mu dať
/obecný úrad/ primeraný preddavok podľa postupu
prác.
Súhlasíme, ţe Obec Vlachy – obecný úrad bude
vystupovať v zastúpení zástupkyňou starostu obce
Ivetou Moravčíkovou, bytom Vlachy–Krmeš č. 251,
občiankou SR.
nákup kuka 110 l nádob v počte 30 ks

II. BERIE NA VEDOMIE
- účasť poslancov na rokovaní mimoriadneho
obecného zastupiteľstva – zúčastnení všetci poslanci
riešenie sťaţností občanov p. Strmenskej, p. Guotha
a p. Brezniaka.
- správu komisie pre majetkové priznanie bývalého
starostu Ing. Ľubomíra Marjoviča
- písomnú odpoveď p. Guothovi na podnet pod
č.j.568/2009
III. ROZHODLO :
- o uloţení pokuty za nedodrţanie Zák č.357/2004 Z.z
IV. UKLADÁ :
- zástupkyňa starostu a pracovníčkam OU, informovať
o došlých ţiadostiach o informácie, sťaţnostiach
vţdy v deň zaevidovania došlej poţiadavky v knihe
pošty, aby boli nápomocní pri ich riešení.
- informovať písomnou formou sťaţovateľov
o výsledku riešenia sťaţností
- zaslať písomnú odpoveď p. Guothovi na podnet
evid. Pod č.j. 568/2009 vo veci porušenia zákonu
č. 357/2004 bývalým starostom Ing. Ľ. Marjovičom
- zaslať rozhodnutie komisie na majetkové priznanie
bývalému starostovi Ing. Ľ. Marjovičovi

SCHVAĽUJE
program zasadnutia mimoriadneho obecného
zastupiteľstva
členov návrhovej a overovacej komisie v zloţení
návrhová komisia : Ing. J.Chvojka, V.Gejdoš
overovacia komisia : S.Guráň, M.Hric
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VÁŢENÍ OBČANIA,

Viem, ţe nie kaţdá domácnosť vlastní počítač a ani prístup na internet nie je taká jednoduchá záleţitosť.
Dovoľte mi preto, vytiahnuť pár článkov z internetového portálu VLACHY NAHLAS, aby sme mohli
reagovať na kritiku neschopnosti obecného úradu.
VLACHY NAHLAS
RUŠILI PRIEBEH ROKOVANIA ?
9.12.2009
Občania Vlách sa môţu oboznámiť s priebehom zasadnutia obecného
zastupiteľstva obce Vlachy, ktoré sa konalo 25. novembra 2009. Obecný úrad
totiţ zverejnil zápisnicu z tohoto zasadnutia v takom znení, ako si naň
poslanci spomínajú. Spomínajú si na slová, ktoré tam neodzneli a naopak na tie,
ktoré tam odzneli, si nespomínajú. Nespomínajú si ani na to, ţe po odmietnutí
nesúhlasu s natáčaním, chceli pokračovať neverejne, čo je ale v rozpore s § 12
ods. 4 zákona o obecnom zriadení. Preto občania odmietli opustiť priestor
rokovacej miestnosti ! Občania uţ poznajú svoje práva a budú si ich
uplatňovať navzdory nesúhlasu poslancov !
Prečo zápisnica neobsahuje skutočný priebeh zasadnutia ?
Prečo sú tam vloţené vymyslené dialógy a skutočnosti ?
Ako je moţné, ţe otázka, o ktorej poslanci hlasovali, je v zápisnici iná, neţ
bola v skutočnosti poloţená ?
Výber zo zápisnice č.13/2009 "K bodu 3" (celé znenie je uverejnené v sekcii
"Archív") :
Otázka, o ktorej poslanci hlasovali je uvedená v zápisnici takto
"Kto je za, aby ďalej rokovanie prebiehalo bez rušenia zo strany pozorovateľov
filmovaním."
V skutočnosti však znela takto :
"Je niekto za to, kto je za to, aby sa dnešné naše rokovanie nenatáčalo, pretože to
má pre nás poslancov rušivý efekt ? Kto je za to, aby sa nenatáčalo ?"
Ďalej sa v zápisnici uvádza
" ... Po hlasovaní požiadala ... p. Strmenského, aby prestal filmovať ...
Zástupkyňa starostu dostala odpoveď od p. Strmenského , že on filmovať môže aj
bude. ... "
Komentár : odpoveď p. Strmenského znela "Nebudem ho rešpektovať, lebo je
protiústavné."
"Zúčastnení občania ..., sa rozhodli, že i naďalej budú rušiť priebeh rokovania. Z
tohoto dôvodu zástupkyňa starostu rokovanie ukončila."
Komentár : na zasadnutí nikto z občanov okrem p.Strmenského neprehovoril ani
slovo. Všetci boli ticho, nikoho nerušili. Pán Strmenský prehovoril iba vtedy,
keď ho poslanci k odpovedi vyzvali a nakoniec aj vtedy, keď upozornil
zástupkyňu starostu na to, ţe si má prečítať zákon o obecnom zriadení, aby
vedela, za akých podmienok môţe byť zasadnutie zastupiteľstva vyhlásené za
neverejné, ţe ona o tom nerozhoduje a má dodrţiavať zákony.

OBECNÝ ÚRAD
Je pravda, ţe naši niektorí
občania chodia na
zastupiteľstvá a natáčajú si
poslancov na kameru
v domnení, ţe neustále
klameme. Vraj to čo sa udeje na
zasadnutí zastupiteľstva nie je
totoţné so zápisnicou z neho.
Viem, ţe sme pod
drobnohľadom a musíme robiť
všetko podľa zákona, ale ani
my nemáme päť gigabajtové
pamäte, aby sme si všetko
pamätali. Zápisnica je len zápis
zo zastupiteľstva a nie doslovný
prepis celého diania. Neviem či
som to zle pochopila, ale
podstatný je význam slov.
Chápeme, ţe natáčanie
zastupiteľstva je v súlade
z Ústavou SR aj keď má rušivý
priebeh. Ja veru nemám chuť si
doma prezerať dianie na
zastupiteľstve, či sa tam pouţili
také alebo onaké slová. Ja ju
totiţ MUSÍM napísať správne
a na čas vyvesiť na nástenky,
aby sme ju pre Vás občania
sprístupnili a nič netajili.
Koniec koncov na
zastupiteľstve dňa 25. 11. 2009
sa poslanci k rokovaniu ani
nedostali, pretoţe bolo
predčasne ukončené....

Listy, ktoré som posielala na
Ministerstvo vnútra SR
ohľadom volieb, ktoré sa budú
DVE ROZDIELNE FOTOKÓPIE TOHO ISTÉHO LISTU
07.12.2009
konať 16. 1. 2010. Na
Ako sme Vás uţ informovali, p. Marek Hikl ţiadal Obecný úrad Vlachy o
zastupiteľstve zo dňa 10. 8.
zaslanie fotokópie listu, ktorým Obecný úrad poţiadal predsedu Národnej rady
2009 v zápisnici č. 8/2009 je
SR o nové voľby na uprázdnené miesto poslanca v našom obecnom
naozaj schválené, že Obecné
zastupiteľstve. Na jeho veľké prekvapenie, z Obecného úradu dostal dve
zastupiteľstvo prijalo vzdanie
rozdielne fotokópie poţadovaného listu. To znamená, ţe obsah je rozdielny, ale
sa mandátu p. Strmenskej
čo je ešte viac zaráţajúcejšie je fakt, ţe oba listy sú na Obecnom úrade evidované a navrhlo uviesť v žiadosti
pod rovnakým číslom a v ten istý deň. Sami sme sa o tom presvedčili, keď nám
o doplňujúce voľby, aby boli
p. Hikl fotokópie týchto listov predloţil. Ako nám sám vysvetlil, Obecný úrad si volení 5 –ti náhradní poslanci.
splnil svoju povinnosť, keď mu na jeho ţiadosť správne a včas fotokópiu zaslal. Túto žiadosť som dňa 18. 8.
Stalo sa však to, ţe on omylom o túto fotokópiu listu poţiadal ešte raz. I v tomto 2009 pod číslom 508/2009
prípade si Obecný úrad svoju povinnosť splnil a poţadovanú fotokópiu listu mu
poslala, avšak na obecný úrad
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zaslal. Má to však jednu chybičku krásy. Dve fotokópie toho istého listu nie sú
rovnaké !
Ako sa dajú urobiť dve rozdielne fotokópie toho istého listu nám nie je jasné. Iba
ak by ho niekto pred vyhotovením druhej fotokópie nahradil listom iným.
PRAVDA ALEBO KLAMSTVO O ÚRADNEJ TABULI.
03.12.2009
Sloboda a demokracia. Ich hodnota sa prejaví, aţ keď ich stratíme a ich
znovuzískanie stojí veľa síl a obetí. Kaţdý z nás robí dennodenne niečo na ich
zachovanie, niekedy aj bez toho, aby o tom tušil. Ak by to tak nebolo, ľahko by
sa vrátili časy, keď tí, ktorí verejne poukázali na nedostatky, alebo verejne
predniesli oprávnené slová kritiky, boli pošliapaní a vytesnení na okraj
spoločnosti. Je teda iba na nás, ako slobodne sa postavíme k nasledovným
riadkom.
Keď nás niekto úmyselne oklame, ako sa máme k nemu správať ?
S predstieranou úctou ho máme potľapkať po pleci a jeho čestnosti a charakteru
máme vyjadriť svoj obdiv, alebo mu uţ jednoducho nebudeme dôverovať ?
Ako sa máme správať, keď poslankyňa Moravčíková na zasadnutí obecného
zastupiteľstva bez najmenšieho zaváhania povedala občanom, ţe úradná
tabuľa, uskladnená na Obecnom úrade a následne osadená v Krmeši, nebola pre
našu obec ?
Ako sa máme správať, keď poslankyňa Moravčíková na zasadnutí obecného
zastupiteľstva predniesla poslancom návrh na kúpu úradnej tabule bez toho,
aby im oznámila, ţe ona sama ju uţ predtým kúpila a nechala ich, aby diskutovali
o tom, či je naozaj potrebné kupovať novú úradnú tabuľu, či nepostačí opraviť tú
starú, alebo či sa nedajú vyuţiť noţičky zo starej tabule a podobne ?
Ako sa máme správať, keď v Uznesení sa uvádza, ţe poslanci kúpu úradnej
tabule schválili, aj keď o tom nehlasovali a ani sa o kúpe nedohodli, ale odloţili
tento bod na budúce zasadnutie s tým, ţe im Obecný úrad na rokovaní predloţí
viacero ponúk od viacerých firiem ?
Ako sa máme správať, keď poslanci zobrali na vedomie, ţe všetky úlohy, ktoré
uloţili vykonať Obecnému úradu ohľadne kúpy úradnej tabule boli splnené ?
ZHRNUTIE
Poslanci kúpu úradnej tabule neschválili. Poslankyňa Moravčíková tabuľu
kúpila, aj keď nemá na jej kúpu oprávnenie. Poslanci zobrali na vedomie, ţe
je všetko v najlepšom poriadku !
Poslanci síce zobrali na vedomie, ţe je všetko v najlepšom poriadku, ale zabudli
na nás. My sme videli, ako poslankyňa Moravčíková nehovorila pravdu, my sme
videli, ako sa poslanci klamú aj medzi sebou a my sme videli, ako sa
poslanci zatajovaním pravdy chránia navzájom. My neberieme na vedomie, ţe je
všetko v poriadku. My nikoho z poslancov s úctou po pleci nepotľapkáme a ani
im za ich čestnosť a charakter obdiv.
Kto je zodpovedný za neplatnosť VZN ?
08.12.2009
Jednou z prvých správ na našej internetovej stránke bola správa, ţe poslanci
obecného zastupiteľstva vo Vlachoch schválili nový cintorínsky poriadok vo
forme Všeobecne záväzného nariadenia obce. Ţiaľ, s odstupom času sa uţ táto
správa nejaví tak optimisticky, ako sa na prvý pohľad zdalo. Podmienkou
platnosti vydaného nariadenia je jeho vyvesenie na úradnej tabuli obce.
Keďţe obec Vlachy túto svoju povinnosť nesplnila, cintorínsky
poriadok nevstúpil do platnosti !

zavolala pracovníčka
ministerstva vnútra, aby sme
túto žiadosť opravili s tým, že to
nie sú doplňujúce voľby, ale
nové voľby a nebudeme voliť
piatich poslancov, ale len
jedného na uprázdnené miesto
poslankyne Strmenskej. Túto
žiadosť jej čo najrýchlejšie
poslali s tým istým číslom aj
dátumom, keďže ju už mala
zaevidovanú pod svojím číslom
a stihli to v stanovenom
termíne. Následne sa táto
oprava urobila na najbližšom
mimoriadnom zasadnutí dňa 2.
9. 2009 v zápisnici č. 9/2009
v bode č. 4. Na obecnom úrade
máme obe žiadosti. Dúfam len,
že na ministerstve neklamú,
alebo sa mýlim?
A naša nešťastná úradná tabuľa.
Jediná dobrá vec, ktorá sa
zakúpila na obecný úrad. Je
pravda, ţe najprv sme chceli
dať opraviť dvierka, aby na ňu
nepršalo, alebo okoloidúci
občania s krčmy z nej nestŕhali
oznamy. No nové dvierka by
stáli toľko ako celá tabuľa.
A tak ,,bez rozhodnutia“
zastupiteľstva sme ju zakúpili –
hliníkovú, nerozbitnú
s magnetkami. A ţiaľ prišla
v deň konania zastupiteľstva
o tretej hodine kuriérom priamo
na obecný úrad spolu s faktúrou
presahujúcou sumu povoleného
limitu pre zástupkyňu starostu.
Veď bola zakúpená pre
občanov a nie pre naše
potešenie a starú nástenku sme
nevyhodili, ale slúţi pri
ţelezničnej stanici, kde
dennodenne všetci chodíme...
VZN o správe a prevádzkovaní
cintorína sa bude prerokovávať
na najbližšom zastupiteľstve,
keďže stále sa v ňom
vyskytli sporné body.
Na našej
internetovej stránke
sa už nenachádza.

D. Chvojková
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Villapark Vlašky
Milí susedia,
ako všetci viete na konci Vašej
dedinky sa pred rokom začalo
stavať 15 domov. Ja som
majiteľka
jedného
z
nich.
Volám sa Zuzanna a pochádzam z
Mikuláša. Pred ôsmimi rokmi som
sa presťahovala do Holandska,
kde som stretla svojho manžela
Olafa. Pred tromi rokmi sa nám
naskytla šanca emigrovať naspäť
na Slovensko. Keďže sa mi cnelo
za rodnou krajinou, neváhali sme.
Po
dlhých
mesiacoch
papierovačiek a stavania, stoja
domy na svojich miestach.
Každý dom má svojho majiteľa či
už z Holandska alebo Belgicka.
Všetci majitelia sú zamilovaní do
krásnej prírody Liptova. Krajšiu
lokalitu si nemohli vybrať. A ten
výhľad...
Nikdy by nás nenapadlo, že z
veľkomesta sa presťahujeme do
dediny, kde nás pravidelne
navštevujú
srnky.
Ale budeme radi, keď sa nám
podarí zviditeľniť aj takú malú
dedinku ako sú Vlašky tým, že
sem pritiahneme turistov z
Holandska a aj z iných krajín.
Dúfam, že sa nám tu bude dobre
bývať, a že si s vami vybudujeme
pekné
susedské
vzťahy.

Čo sme robili
tento rok?
Počas celého roka sme sa
stretávali v utorky na našich
klubových
stretnutiach
a venovali
sa
starým
remeslám, poznávali naše
blízke okolie a aj súťažili.
Venovali sme sa najmä práci s pedigom a vyrábali
košíčky
a
stojany
na
perá
jednoduchými
košikárskymi technikami. Okrem toho sme pracovali
s vŕbovým prútím a plietli na Veľkú noc korbáče.
Tieto jednoduché výrobky zvládli už aj naše deti.
Spracovanie ľanu sme robili pod dozorom tety
Petercovej z Vlách a p. Anny Griešovej z Krmeša.
Deti si spomenuli na rozprávku o krtkových
nohavičkách a vyskúšali si naživo, ako sa búcha,
trepe, češe a pradie ľan. V rámci vychádzky si každé
dieťa z materskej školy vyčesalo ľan na „ježkovi“
a odnieslo si so sebou chumáčik ľanu.
V jeseni sme sa zaoberali prácou s vŕbovým prútím
a začali pliesť okrúhle košíky. Pokúsime sa
zručnosti, ktoré nám ukázali p. Grešo a p. Šimo
zúročiť a zdokonaliť sa v nich, aby toto remeslo
nezmizlo z našej dediny.
Minikurz košikárstva sme robili aj na Vianočnom
popoludní 12. decembra 2009 o
14.00 hod.
v Kultúrnom dome vo Vlachoch. Okrem toho sme ako
každý rok piekli a zdobili medovníky, robili vianočné
ozdoby, ikebany a počúvali vianočnú hudbu.
Občianske združenie priateľov
obcí Krmeš, Vlachy, Vlašky

Prajeme Vám aj v mene
zahraničných majiteľov Veselé
sviatky a šťastný novy rok 2010.

Zuzanna a Olaf van der Harst.
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Čo nové
v materskej
škole?

Materská škola vo Vlachoch podobne ako
všetky materské školy v Slovenskej republike
podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní bola zaradená od 1. 9. 2009 do
školského systému. Od 1. 9. 2009 nepatríme teda
medzi predškolské zariadenia, ale sme jednoducho
škola.
Z toho nám vyplývalo pripraviť Školský
vzdelávací program (ŠVP), podľa ktorého
realizujeme výchovu a vzdelávanie v našej škole.
Tento program je zameraný na oblasť rozvoja
poznávania histórie a upevňovanie ľudových
tradícií a regionálnych prvkov v kultúre na
Liptove. Podporuje osobnostný rozvoj detí. Má
názov: ,,Rok má dlhý krok.“ Štátna inšpekcia,
ktorá bola na našej škole 22. 11. – 26. 11. 2009
hodnotila tento ŠVP na veľmi dobrej úrovni.
V materskej škole je od 1. 9. 2009 18 detí.
Jedno dieťa je v procese adaptácie na MŠ a jedno
dieťa je integrované. Je sluchovo postihnuté. Tieto
2 deti sa počítajú za 5 intaktných (zdravých) detí,
preto počet detí sa zvyšuje na 21, čo je naplnený
stav materskej školy (najvyšší počet), podľa
zákona 245/2008, § 28 písm. 10 d).
Vďaka Obecnému úradu Vlachy sme v čase
letných prázdnin opravili a natreli priečelie
materskej školy a doplnili školský dvor drevenými
preliezačkami. V rámci aktivačných prác boli
natreté hojdačky, plot a brána. Dvor bol pravidelne
a starostlivo udrţiavaný. V budúcom roku
plánujeme pokračovať v oprave fasády školy.
Štátna školská inšpekcia hodnotila priestorové
podmienky a vybavenie školy ako veľmi dobré.
V novom roku sme vyzbierali formou 2 % pre
Zdruţenie rodičov a priateľov Materskej školy
Vlachy peňaţnú pomoc v sume cca 500 eur. Táto
čiastka bola vyuţitá na doplnenie materskej školy
učebnými pomôckami, ale hradíme z nej aj
kultúrne vystúpenia, plaveckú predprípravu na

plavárni v Liptovskom Mikuláši a výlety do okolia
– skanzen Pribylina, výlet do Kľačian a i.
Materiálno-technické podmienky boli hodnotené
ako priemerné, pretoţe trendom na školách
v súčasnosti sú intaktné tabule a internet. V tejto
oblasti budeme rokovať so zriaďovateľom – OÚ
Vlachy, sú to cenovo náročné projekty.
Podmienky na zaistenie bezpečnosti a zdravia
detí boli hodnotené ŠŠI ako veľmi dobré. Do
materskej školy dochádza 1 krát týţdenne
kvalifikovaná lektorka anglického jazyka Bc.
Lenka Kubíková. V materskej škole vedieme aj
krúţky: šikovné ruky a spevácky, realizácia
prebieha v čase edukačného
procesu.
Klíma a kultúra v materskej
škole
je
pre
deti
a zamestnancov
priaznivá.
V spolupráci
s obecným
úradom
a divadelnými
ochotníkmi
sme
pripravili posedenie ,,Na
Mikuláša“ a tradičné
Vianočné trhy, ktoré
boli
súčasťou
tejto
aktivity.
Čaká nás veľa úloh, ktorých plnenie je z roka
na rok náročnejšie. Ak nie je dobrá pracovná
atmosféra a dobré vzťahy medzi ľuďmi, ťaţko je
plniť plánované ciele. V našom kolektíve, i keď
sme v novom zloţení to celkom dobre funguje.
Chceme byť pre Vaše deti dobrým príkladom.
V mene malého pracovného tímu Materskej
školy v našej obci Vám prajem Veľa zdravia, lebo
je vzácne a aj trochu šťastia, lebo je vrtkavé.
Bc. Janka Humená, riaditeľka MŠ

POZVÁNKA
Dobrovoľný hasičský zbor
Vlachy – Krmeš Vás pozýva na

„HASIČSKÝ PLES“,
ktorý sa bude konať
dňa 6. februára 2010
v Kultúrnom dome vo Vlachoch.
Predaj vstupeniek je od 11.1.2010 na obecnom
úrade vo Vlachoch.

Všetkých Vás srdečne pozývame.
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Váţení spoluobčania,
rok 2009 sa chýli k svojmu koncu a preto mi v mene
Gärtnerom. A ani guláš nebol klasický. Ján Švec nám
mojom, ako i v mene členov DHZ Krmeš dovoľte
navaril drţkový a pre vysokú účasť sa ani všetkým
poinformovať Vás o činnosti za to obdobie.
neušlo. Súťaţ vyhrala uţ po druhýkrát Likavka.
Rok 2009 sme začali výročnou schôdzou v KD
Umiestnenie muţov z Krmeša a Vlašiek nie je tak
Krmeš, ktorej sa zúčastnilo 20 členov a 8 mladých
podstatné. Podstatné je druţstvo ţien, ktoré v histórii
hasičov. Za OVDHZ LM nás svojou návštevou poctil
DHZ oficiálne nastúpilo a i bodovalo. Po tvrdom boji
Ján Hološ. V máji sme sa zúčastnili previerok
skončili druhé. Ďakujem za odvahu. Noc sme zavŕšili
pripravenosti v Gôtovanoch. Za krásneho počasia sme
disko zábavou v KD Vlachy. Bola to jedna
podali i krásne výkony. Z 18-tich druţstiev sme
z najúspešnejších akcií po stránke účasti, atmosféry,
skončili na 1. mieste a postúpili na okresné kolo do L.
ale hlavne organizácie. Preto ešte raz ďakujem
Hrádku. Hasičine sa aktívne venujem 11 rokov a toto
všetkým, ktorí i v tejto napätej situácii priloţili ruku
je prvýkrát v mojej histórii a myslím i v histórii DHZ
k dielu.
Krmeš, kedy sme sa zaradili medzi najlepšie muţstvá
Ak sa Vám pri čítaní týchto slov zdalo, ţe hasiči si
okresu s moţnosťou postupu na
len súťaţia a naháňajú kaţdú
krajské kolo. Do L. Hrádku si svoje
sekundu do výsledného času, tak je
sily prišlo zmerať 7 druţstiev ţien
to naozaj tak. Zároveň je to jediný
a 19 druţstiev muţov. Na súťaţ sme
moţný tréning na prípadný ozajstný
šli s technikou, ktorá má uţ svoje
zásah, ktorý i tak vţdy musí byť
roky, ale ani to nám neubralo schuti
pod taktovkou profesionálnych
súťaţiť. V celkovom hodnotení sme
hasičov. Ešte raz, hlavne ţe je
sa umiestnili na peknom 5-tom
dobrá partia a nálada.
mieste.
Teraz
trochu
informácií
Oko
diváka
sme
svojou
z ďalšej činnosti. Bolo zakúpené
prítomnosťou potešili i na súťaţiach
poţiarne vozidlo Ávia, v sume
v rámci hasičskej ligy. Tento rok to
1660 €. Je to staršie vozidlo,
boli
súťaţe
v Trstenom,
L.
svojmu účelu snáď poslúţi hrdo.
Ondrašovej, L. Porúbke, L. Ondreji,
Nepojazdná Tatra bude ponúknutá
L. Mikuláši a vo Vaţci. Rok 2008
na odpredaj. Velitelia oboch DHZ
bol pre nás veľmi úspešný o čom
Krmeš/Vlašky
sa
zúčastnili
svedčí i 4 miesto okrese L. Mikuláš.
školenia
veliteľov
a následne
Rok 2009 uţ nebol taký ruţový,
absolvovali
skúšky.
Máme
skončili sme 10-ty. Chlapci sú čoraz
certifikovaných veliteľov na ďalšie
rýchlejší, ale technika nestíha. Sme
štyri roky. Nesmiem zabudnúť ani
malá
obec
s obmedzenými
na našich mladých hasičov. Tí
finančnými moţnosťami, sme DHZ
svoje zručnosti testovali v P. Ľupči
bez sponzora, nedá sa čakať viac. Hlavne, ţe je dobrá
a L. Sielnici. A bolo sa na čo pozerať. Moţno máme
partia a nálada.
svojich pokračovateľov. Cez Obecný úrad máme
Vrcholom roka 2009 bol Tretí ročník o pohár
spoločne poistených 15 členov pre prípad úrazu. Na
starostu obce, ktorý sa konal 5. septembra na
pozvanie sme sa zúčastnili i súťaţí o Pohár starostu
futbalovom ihrisku vo Vlachoch. Organizovali sme ho
obce L. Michal, P. Ľupča či L. Ján. Komisia pod
s podporou Obecného úradu a spolu DHZ Vlašky.
vedením preventivára obce Petera Krčulu vykonala
Celý týţdeň bolo škaredé počasie, ale sobota, tá vyšla.
obhliadku komínových telies v časti Krmeš. Po
Pri organizovaní tejto akcie sme sa rozhodli trochu
niekoľkých rokoch sa nám za výdatnej pomoci
zariskovať a začiatok sme posunuli na večernú
Michala Krčulu a Ľubomíra Kollára podarilo pri
hodinu. Štafetu sme absolvovali ešte za denného
hasičskej zbrojnici postaviť stoţiar na sušenie hadíc.
svetla, no poţiarny útok bol uţ pri umelom osvetlení.
Poďakovanie patrí i rodine Ervína Hlavatého, ktorý
A malo to svoje čaro, splnilo to očakávaný efekt.
nám pri stavaní sprístupnil svoj pozemok. Schôdze
O tom svedčí i počet zúčastnených, čo bolo 14
výboru a brigády na výzbroji a výstroji sú
druţstiev muţov a 3 druţstvá ţien. Povzbudiť nás
samozrejmosťou. Moje osobné poďakovanie patrí
prišiel i celý štáb OV DPO LM na čele
veliteľovi DHZ Krmeš Ing. Jindřichovi Chvojkovi,
z novovymenovanou riaditeľkou Hasičského a
bez ktorého by sa táto práca robila veľmi ťaţko.
Záchranného systému p. Evou Krajčiovou, či novým
veliteľom
profesionálnych
hasičov
Tiborom
Všetkým občanom obce prajem veľa zdravia, šťastia a správnych rozhodnutí v roku 2010.
S pozdravom predseda DHZ Krmeš

Hric Miroslav ml.
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Previerkové cvičenie
Dňa 26. 11. 2009 o 1545 hod. vypukol na LK – servis drevovýroba – píla Partizánska Ľupča požiar v sušiarni
reziva. Na základe požiadania Obecného úradu v Partizánskej Ľupči bol o 1559 hod. zdvihnutý do pohotovosti DHZ
v obci Vlachy. Jednotka DHZ Krmeš – Vlachy vyrazila do 10 min od vyhlásenia v zložení 6 hasičov z obce Vlachy.
Po príchode na miesto určenia jednotka dostala úlohy od veliteľa zásahu na zabezpečenie dodávky vody pre
kyvadlové zásobovanie vodou HaZZ z Liptovského Mikuláša, ktorý už operoval na mieste požiaru v spolupráci
z miestnym DHZ. Po rozložení techniky a materiálu sme plnili ďalšie úlohy spojené s dodávkou vody a hasením
vzniknutého požiaru. Po uhasení požiaroviska bolo vykonané vyhodnotenie, kde sme boli hodnotení výborne i zo
strany okrskového inštruktora Celestína Vajdu, ale aj zo strany veliteľa útvaru HaZZ npor. Ing. Tibora Gärtnera.
Vo svojom mene sa chcem poďakovať všetkým členom (Michal Krčula, Maroš Smitek, Boris Folda, Martin
Hric, Marek Veverica a Jindřich Chvojka), ktorí sa zúčastnili tohto previerkového cvičenia a dokázali svoju
pripravenosť v prípade reálneho zásahu.
Obyvateľom našej obce by som chcel v mene celého DHZ Krmeš - Vlachy popriať radostné prežitie
Vianočných sviatkov a popriať Vám v Novom roku 2010 veľa pracovných a rodinných úspechov.
Veliteľ DHZ Krmeš – Vlachy Ing. Jindřich Chvojka

Aktivačná činnosť v obci Vlachy
Obecný úrad Vlachy zamestnával v čase máj - október 5 uchádzačov o zamestnanie a v čase jún –
november 4 absolventov praxe. Nezamestnaní pracovali 16 hodín týždenne, podľa stanovenej dohody
a vzorne si plnili svoje povinnosti. V jarnom období ich práca spočívala najmä v kosení, zbieraní
odpadkov, likvidácii starého šrotu a odpadu v obecnej bytovke. Tu sa vyseparovalo do plného
kontajnera plastov zo starého verejného osvetlenia, papier, sklo a elektrické objímky, ktoré sa tiež
vyseparovali spolu so zberom s elektrickým šrotom, ktorú poriadala
obec. Tu sa vyzbierali dva kontajnery elektronického šrotu a bielej
techniky, ktorú nezamestnaní pomáhali ukladať.
Od júna pracovali nezamestnaní na oprave fasády v Materskej škole.
Išlo najmä o zlikvidovanie starej omietky, natiahnutie sieťky
a následne novej omietky. Potom sa už mohlo pekne namaľovať.
Chceli sme opraviť a skrášliť plot Materskej školy, ale už sme nestihli,
a tak sa počas prázdnin poopravovali, vytvorili a ponatierali
preliezačky a hojdačky v materskej škole, upravil a vykosil sa terén
a namaľovali okenné rámy, zábradlie a plot. Ďalšia práca spočívala najmä v úprave obecných
priestranstiev a objektov patriacich obci. Počas tohto obdobia kosili a hrabali cintoríny, okolo
kultúrnych domov a ihrísk, pamätníka a ostatné plochy. na cintoríne vo Vlaškách nezamestnaní
vymenili drevený plot za obyčajné oplotenie. Po celý čas udržiavali čistotu v celej obci a najmä pri
kontajneroch na separovaný odpad. Neviem ako to bude na budúci rok, pretože ak sa nezmení zákon,
nebude mať nezamestnaných pre obec.
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Uvítanie do života

Deň 10. 10. 2009 bol pre štyri
mamičky
z našej
obce
výnimočným dňom. Dnes
neupratovali, ani nevysávali,
ba ani nekričali po svojich
ratolestiach.
Dnes
prišli
krásne vyobliekané so svojimi
drobčekami, pohodlne sa
usadili na pripravené stoličky.
Za
krásnej
melódie
sprevádzanej klavírom, Zlatka
Šimová predniesla dojímajú
básničku. Potom nasledoval
príhovor zástupkyne starostu
obce a ako býva dobrým
zvykom, rodičia si pripili na
zdravie
svojich
detí.
Nezabudlo
sa
ani
na
podpísanie
do
pamätnej
knihy. Táto kniha pamätá veľa
detí.....
Mikulášku dobrý strýčku ....
V decembri si Mikuláš zoberie
zo sebou anjela a čerta a celý
zoznam detí, aby na nikoho
nezabudol. A veru aj v nedeľu
6.
decembra
nezabudol
a zavítal do Kultúrneho domu
vo Vlachoch. Najprv s pekným
predstavením
vystúpili deti
z Materskej školy vo Vlachoch.
Ukázali nám, ţe nezabúdajú na
staré tradície, porekadlá a
pesničky. Oblečení v detských
krojoch
dotvárali
krásnu
Vianočnú atmosféru. To vďaka
pani učiteľkám zo škôlky, ţe
ich učia uchovávať si ľudové
zvyky a aj ich obrovskej snahe
nacvičiť náročný program, za
ktorý si naozaj zaslúţili balíčky.
A potom
prišiel
vytúţený
Mikuláš
s veľkým
košom
plným dobrôt. Za krásnu
básničku či pesničku si kaţdé
dieťa odnieslo svoj balíček.
Nakoniec Mikuláš sľúbil, ţe ak
deti budú počúvať, príde aj na
budúci rok.
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VIANOČNÁ KUCHÁRKA

VIANOČKA

LINECKÉ HVIEZDIČKY

Prísady:
Na cesto:
375 g hladkej múky
250 g masla alebo Hery
125 g práškového cukru
1 bal Vanilínového cukru Dr.Oetker
1 vajce
1/2 bal Kypriaceho prášku do pečiva Dr.Oetker

Prísady:
Na cesto:
1 balenie zmesi na pečenie Buchty Dr.Oetker
suroviny podľa návodu na obale zmesi Buchty
50 g olúpaných nasekaných mandlí
50 g hrozienok

Na zlepenie a posypanie:
ríbezľový dţem na zlepenie
1 bal Práškový cukor s vanilkovou príchuťou
Dr.Oetker

Príprava:
1. Cesto pripravíme podľa návodu na obale zmesi
na pečenie Buchty Dr.Oetker. Zamiesené cesto
poprášime múkou, zakryjeme utierkou a dáme na
teplé miesto na 45-90 minút vykysnúť. Uprostred
kysnutia pridáme do cesta mandle a hrozienka a
necháme dokysnúť.

Ešte potrebujeme:
plech na pečenie (30 x 40 cm)
papír na pečenie
formičku ve tvaru hviezdy
Príprava:
1. Maslo, cukor, múku, kypriaci prášok, vanilínový
cukor a vajce prepracujeme na hladké cesto. Cesto
odloţíme na 30 minút do chladničky stuhnúť.
2. Vychladnuté cesto rozvaľkáme na placku širokú
asi 3 mm a vykrajujeme formičkou hviezdičky s
priemerom asi 5 cm. Polovičku hviezdičiek
vykrojíme aj s malou hviezdičkou uprostred.
Hviezdičky poukladáme na plech vyloţený
papierom na pečenie. Pečieme v predhriatej rúre:
Elektrická rúra: 180 °C
Horúci vzduch: 160 °C
Plynová rúra: stupeň 3
Doba pečenia: asi 10-12 minút kaţdý plech
3. Upečené pečivo necháme vychladnúť a vţdy 2
kúsky zlepíme dţemom a posypeme cukrom.

Na potretie:
1 vajce alebo kúsok masla

2. Po vykysnutí cesto rozdelíme na 3 väčšie a 3
menšie časti, z ktorých rukou vyvaľkáme valčeky.
Z troch silnejších valčekov upletieme vrkoč, na
ktorý poloţíme vrkoč upletený z troch slabších
valčekov. Aby vianočka nestratila svoj tvar,
napicháme do hornej časti zo strán špáratka alebo
kúsky špajle. Povrch potrieme roztopeným
maslom alebo rozšľahaným vajcom. Vianočku
dáme predhriatej rúry piecť:
Elektrická rúra: 180 °C
Horúci vzduch: 160 °C
Plynová rúra: stupeň 3
Doba pečenia: asi 35 minút
3. Keď chceme mať istotu, ţe je vianočka naozaj
hotová, pichneme do prostriedku cesta špajľou. Ak
sa na cesto uţ nelepí, vianočka je správne upečená.
TIP: Pre vylepšenie chuti môţeme pouţiť
hrozienka vopred namočené v rume. Povrch
vianočky môţeme pred pečením posypať
mandľovými lupienkami.
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Z OBECNEJ MATRIKY
Naši najmladší spoluobčania
Vratko Balko, Krmeš 269
Lenka Hazuchová, Krmeš 154
Emka Bruncková, Krmeš 176
Paulínka Dejová, Krmeš 269

Uzavreli manţelstvo
Zuzana Brotková – Miroslav Helebrandt
Juraj Salva – Lenka Plevová
Ľubomír Hurkot – Eva Sivková

Jubilanti roku 2009
Dňa 10. 10. 2009 sa konalo
slávnostné
posedenie
jubilantov
na
Obecnom
úrade vo Vlachoch. Príjemné
posedenie
spríjemnila
recitálom Zlatka Šimová, na
ľudovú nôtu zaspieval a na
fujare zahral p. Vladimír
Grieš.
V tomto roku sa dožili:

Opustili nás
Mária Gejdošová, 79 ročná
Emília Tomová, 81 ročná
Mária Griešová, 86 ročná
Ľudovít Mlynček, 72 ročný
Ruţena Hricová, 87 ročná
Adela Krčulová, 85 ročná
Ján Šoltés, 81 ročný

Bilancia
Narodení
Prisťahovaní
Odsťahovaní
Zomretí
Prihlásení na prechodný pobyt

4
5
5
4
30

Detailný stav obyvateľov
Muţov
Ţien
Detí do 15r.
Stav obyvateľov k 1. 12. 2009

261
256
89
606

60 r. BOLIBRUCH Jozef
BOLIBRUCHOVÁ Emília
DROPPA Dušan
GURÁŇOVÁ Štěpánka
CHLEBOVÁ Karolína
HIKL Ján
HRIC Ivan
JURKOVIČ Ján
LÍŠKA Miroslav
65 r. DUNDEK Ján
KAMHALOVÁ Vlasta
KORDOŠ Vladimír
MADLEŇÁK Štefan
MADLIAKOVÁ Marta
MELEK Viliam
MOLEKOVÁ Školastika
70 r. KUBÁŇ Viliam
MOLEKOVÁ Anna
MORAVČÍKOVÁ Adela
75 r. HLAVATÝ Ervín
STANKOVIANSKA
Helena
80 r. MARTINKA Rudolf
MORAVČÍKOVÁ Oľga
85 r. FERIANCOVÁ Matilda
GUOTH Ľudovít
VOZÁROVÁ Boţena
95 r. HRICOVÁ Ţofia
KLOCOK Ondrej
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Ďalšie číslo vyjde v roku 2010
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