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 Ku krásnym zvykom a  obyčajom, ktoré prinášajú ľuďom radosť a  veselosť, patrí aj rozlúčka so 
zimou a vítanie jari. Dlhšie dni, prvé snežienky, zlatý dážď a vôňou presiaknutý vzduch. Slniečko vyšle 
na zem prvé teplejšie lúče, vypučia strieborné bahniatka a vykvitnú liesky, začne sa šíriť hlasitý spevavý 
štebot vtákov.... Jar predstavuje znovuzrodenie, nový život, nádej, lásku a krásu.  
 Jarné obdobie sa už oddávna spája s veľkonočnými sviatkami. Slávenie týchto sviatkov je 
spojené s celou paletou ľudových tradícií, zvykov a  rôznych folklórnych prejavov. Bohato prestretý stôl 
s dobrotami od výmyslu sveta je bohatý na to, aby bol zmyslom veľkonočných stretnutí s blízkymi ľuďmi. 
Veľkonočný odkaz je aj o pokore, povinnosti konať dobro, o múdrosti, že najdrahšie veci za peniaze 
nekúpime. Tým najdrahším, čo človek má je zdravie, ktoré si treba neustále chrániť.  
 Veľká noc je predo dvermi, hoci počasie nie je také, aké by sme si všetci želali. Snehom sú ešte 
pokryté polia, lúky a stráne. K Veľkej noci patrí oblievačka a šibačka, v rodinách sa zdobia vajíčka, ktoré 
zostávajú najvýstižnejším symbolom života.  
 

Želáme Vám príjemné prežitie 
veľkonočných sviatkov, veľa vône koláčikov, 

veľa vody zo studničky, dobré vínko do skleničky. 
Aj keď ešte chladno je, nech Vás hreje radosť,  

že sa rodina stretla v zdraví a v pohode. 
 

            

 

Vážení občania, 
 

                                        Určite ste si všimli zmenu v názve nášho Obecného spravodaja        
                                        na Vlachanské novinky. Podľa zákona 212/1997 Z.z. o povinných  

                               výtlačkoch periodických a neperiodických publikácií a rozmnoženín musia   
                                byť tieto registrované na Ministerstve kultúry SR. Zmenil sa len názov,   

                               ale obsahová kvalita zostáva nezmenená a naďalej Vás budeme                
                               informovať o dianí v obci. Vlachanské novinky budete dostávať  

                               do Vašich schránok 3-4 krát do roka ako doteraz.  
                                   Potešíme sa aj Vašim príspevkom a radi ich zaradíme do novín. 

                 -D- 
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SPRÁVA O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI  

V MATESKEJ ŠKOLE VO VLACHÁCH 

 
V súlade s povedením na komplexnú inšpekciu č. 5076/2005-2006 zo dňa 03. 11. 2005 

inšpekciu vykonala: 

PeaDr. Oľga Ostrovská, školská inšpektorka – ŠIC Ţilina 

 

 

Predmet inšpekčnej činnosti: Kontrola stavu a hodnotenie úrovne pedagogického riadenia, procesu, 

výsledkov a podmienok výchovy a vzdelávania v materskej škole 

 

Zistenia a ich hodnotenie: 

Kontrolovaný subjekt je štátna materská bez právnej subjektivity, s výchovným jazykom slovenským. Má 

dve triedy. Na poludňajšej činnosti sa deti spájajú do jednej triedy. Počet prijatých detí je 25 vo veku od 2 

do 6 rokov. Výchovno – vzdelávaciu činnosť zabezpečujú 3 učiteľky. 

 

Priebeh a výsledky výchovy a vzdelávania 

Pedagogické pôsobenie učiteliek bolo kvalitné pri aplikácii získaných poznatkov a zručností detí. 

Uplatnením rôznych foriem organizácie a efektívnym vyuţívaním času sa zvyšoval ich záujem o činnosť. 

Pozitívna atmosféra s rešpektovaním individuálneho tempa podporovala rozvoj samostatnosti 

a sebakontroly. Výchovno-vzdelávacie výsledky detí sú na dobrej úrovni. 

V matematických predstavách bola spätná väzba veľmi dobre zabezpečená v závere organizačnej formy 

konštruktívnou aktivitou detí. Úroveň vedomostí, zručností a schopností pri hospitácii bola dobré, ako 

i poznatkový systém detí. V telesnej výchove deti dokáţu veľmi dobre riadiť vlastnú pohybovú aktivitu. 

Telesnú zdatnosť pozitívne ovplyvňuje spontánny pohyb uplatňovaný pri pobyte vonku v prírodnom 

prostredí. V prezentovaných výsledkoch z výtvarnej výchovy sú vyuţívané rozmanité výtvarné techniky 

a materiály, ktoré podporujú rozvoj tvorivosti detí, estetické cítenie a preţívanie. Úroveň výtvarného 

vyjadrovania je dobrá. Nadmerné výsledky rozvoja grafomotorických zručností 5 – 6 ročných detí sú na 

priemernej úrovni. Na rozvoj osobnosti detí priaznivo vplýva pozitívna sociálna atmosféra a uplatňovanie 

prosociálneho výchovného štýlu. Posilňuje ohľaduplné a citlivé správanie detí k sebe navzájom 

i k zamestnancom. Súčasťou Vnútorného poriadku sú Práva dieťaťa, ktoré sú v praxi dodrţiavané. 

Realizáciou výchovno-vzdelávacieho programu sa rešpektuje individuálny rozvoj osobnostných 

kompetencií detí, čím sa stimuluje celostný rozvoj osobnosti na dobrej úrovni. Škola aktívne spolupracuje 

s logopédom a sprostredkováva kontakt na rodinu. Učiteľky hravou formou oboznamujú deti 

s moţnosťou vyuţívania počítačovej techniky a oboznamujú deti s anglickým jazykom. Škola vytvára 

dobré podmienky na upevňovanie spolupatričnosti a vytváranie tradícií. aktívne sa zapája do 

spoločenských aktivít obce. Má kontakty aj s inými materskými školami. 

 

Podmienky výchovy a vzdelávania 

Odbornosť výchovno-vzdelávacej činnosti je 100 %-ná. Vo vzťahu k počtu detí, pracovným podmienkam 

a hygiene má zodpovedajúce vonkajšie i vnútorné priestory. Je umiestnená v adaptovanej budove. Interiér 

a exteriér je funkčne zariadený a udrţiavaný. Kapacita školy, hygienická úroveň priestorov, umiestnenie 

v prírodnom prostredí a stabilizácia učiteliek umoţňuje kvalitnú realizáciu výchovno-vzdelávacej 

činnosti. Fond pedagogickej a detskej literatúry je aktualizovaný a zodpovedá plnenému programu. 

Audiovizuálna, didaktická a výpočtová technika vrátane rozpočtovej je funkčná. Funkčný je aj počítač 

s tlačiarňou pre deti. 

 

Záver 

Materská škola dosahuje dobrú úroveň kvality priebehu a výsledkov výchovy 

a vzdelávania. Kvalita pôsobenia učiteliek i činnosti detí je dobrá. Celkové        

výsledky materskej školy sú lepšie, ako dosiahnuté výsledky z komplexných     

inšpekcií v materských školách v školskom roku 2004/2005 v Slovenskej republike 

a v Školskom inšpekčnom centre Ţilina. 
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VÝPIS  ZO VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA   č.  8/2004  
o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

Daň za ubytovanie 

§ 10 
 

(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení 

poskytujúcom služby prechodného ubytovania. 

(2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. 

(3) Základom dane je počet prenocovaní. 
(4) Sadzba dane je 5,- Sk na osobu a prenocovanie. 

(5) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. 

O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v „knihe ubytovaných“. Daň za ubytovanie 

prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia, v hotovosti a v slovenských korunách. 
O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými náležitosťami. 

(6) Daň prevádzkovateľ odvádza Obecnému úradu štvrťročne do 10. dňa po skončení štvrťroka. 
 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

§ 13 
 

(1) Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území 

obce. 

(2) Poplatok platí poplatník, ktorým je 

a/ fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce 
oprávnená užívať, alebo užíva byt, nebytový priestor, alebo inú stavbu, 

b/ právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúca sa na území 

obce na iný účel ako na podnikanie, 

c/ podnikateľ, ktorý užíva nehnuteľnosť na území obce na účely podnikania. 

(3) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 tohto 
ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zanikajúca vznik 

poplatkovej povinnosti. 

(4) Sadzba poplatku za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov je 0,545 Sk/osoba a deň 

pre fyzické osoby. 

(5) Sadzba poplatku pre nehnuteľnosti na bývanie a individuálnu rekreáciu (chalupy) pokiaľ občan nie 

je prihlásený na trvalý alebo prechodný pobyt sa stanovuje paušálom 200 Sk na kalendárny rok. 
(6) Pri nehnuteľnostiach slúžiacich na ubytovanie paušálne 100 Sk na 1 lôžko a rok. 

(7) Poplatok pre Azylové zariadenie 

- 0,70 Sk na 1 lôžko a deň 

- 0,70 Sk na 1 zamestnanca za kalendárny deň 

(8) 60 Sk za jeden vývoz a jednu 110 l nádobu pre podniky a podnikateľov (podľa výšky 
prepočítaných nákladov na zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov) 

(9) Poplatok vyrubí obec platobným výmerom. 
 
 

 

Starostovým perom 
 

 V mojom príspevku sa chcem zamerať hlavne na čistotu a poriadok v obci. Prichádza jar a po 

zmiznutí snehu sa nám odokryjú všetky  čierne skládky a to hlavne vo Vlaškách na zákrute cesty na 

Potok, vo Vlachách popri starej ceste do Malatína, pri Bešeňovskej nádrži, v Krmeši na brehu potoka 

Kľačianka a ďalšie. Odstraňovanie týchto skládok nám odčerpáva nemalé finančné prostriedky 
z obecného rozpočtu, čiže peňazí nás všetkých. V obci už dva roky prebieha separovaný zber, máme 

nádoby na papier, sklo, plasty, ktoré sú pravidelne vyvážané každý nepárny utorok, dvakrát do roka je 

prevádzaný zber železného šrotu, raz do roka sa prevádza zber akumulačných batérií a elektro odpadov, 

každá domácnosť vlastní nádoby na komunálny odpad, ktorý  sa pravidelne vyváža každý druhý týždeň. 

Občan si za tieto odpady a vývoz zaplatí 200,- Sk, ale aj napriek týmto opatreniam sa nájdu 
nezodpovední občania, ktorí vynášajú odpad na rôzne miesta mimo intravilánu obce. 

Obecné zastupiteľstvo na poslednom zasadnutí rozhodlo, že pri zistení nezodpovedných občanov, ktorí 

budú vyvážať odpad na čierne skládky, budú musieť túto skládku odstrániť na vlastné náklady a podľa 

zákona o priestupkoch budú riešení pokutou. 

                         Ján Švec 

Do pozornosti 
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Rozpočet obce na rok 2006  
 

Príjem celkom                     4 mil 854 tis. Sk 

Príjmy z podielových daní od štátu                            

                                                         3 mil. 244 tis. Sk  

Daň za pozemky                                        275 tis. Sk 

Daň zo stavieb                                           265 tis. Sk 

Daň za psov                                                 15 tis. Sk 

Daň za ubytovanie                                       10 tis. Sk 

Daň za vývoz komunál. odpadu                246 tis. Sk 

Príjmy z prenájmu                                     320 tis. Sk 

Transfer sociálneho Eurofondu                 136 tis. Sk 

Transfer z VÚC                                           17 tis. Sk 

Prostriedky z Migračného úradu               250 tis. Sk 

Drobné príjmy                                             76 tis. Sk 
 

Výdaj celkom                      4 mil 854 tis. Sk 

Materská škola                                1 mil. 275 tis. Sk 

Verejné osvetlenie                                     120 tis. Sk 

 

 

Transfer TJ                                                 100 tis. Sk 

Vývoz komunálneho odpadu                     270 tis. Sk 

Splátka úveru a úrokov                              506 tis. Sk 

Transfer spoločnej úradovne                        30 tis. Sk 

Kult. domy energia a voda a plyn                86 tis. Sk 

Kult. dom Vlachy údrţba                             57 tis. Sk 

Obecná kniţnica                                           14 tis. Sk 

Hasičský zbor                                               24 tis. Sk 

Údrţba miestnych komunikácií, verejných 

priestranstiev, cintorínov a VPP                 200 tis. Sk 

Chod obecného úradu (miestny rozhlas, výpočtová 

technika, poštové sluţby, bankové sluţby, obecné 

noviny, zákony, cestovné náklady, mzdy a odvody 

zamestnancov, telefónne sluţby, všeobecný materiál, 

el. energia, voda, plyn)                            1 264 tis. Sk 

Oprava obecných ciest                               750 tis. Sk 

Ostatné  výdavky                                       158 tis. Sk 

 

 

 

Správa o plnení rozpočtu obce Vlachy za rok 2005 
 

Pôvodný schválený rozpočet na rok 2005 bol vo výške 4.006 tis. korún. V priebehu roka boli schvaľované zmeny – 

navýšené príjmy aj výdavky na 4.363 tis. korún. Výnosy z dane príjmov boli vyššie oproti rozpočtu za rok 2004 o 263 tis. 

korún. 

Vyššie príjmy sme dosiahli z ESF, pretoţe sme zamestnávali uchádzačov na VPP  počas celého roka. 

Daň z nehnuteľností zaplatili všetci občania aj firmy a podnikatelia, okrem LAS v konkurze:  

nedoplatky za rok 1998 a 1999           89.436,-  

                                         2003                859,- 

             2005                228,- 

           ––––––––––––––––––––- 

                                90.523,- 

Príjem za vývoz a uloţenie KO je:             246.030,50  Sk                         výdaj:    258.722,60  Sk 

                                          obec doplácala    12.692,10  Sk. 

Príjem za prenájom budov bol R:                 290.000,-  Sk                         Sk:  223.113,- 

Gofex neuhradil za 3. a 4. štv.  68.150,- Sk z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.  

Za prenájom KD sme dosiahli príjem:             20.000,- Sk                      výdaj:     106.467,- Sk 

Príjem za opatrovateľskú sluţbu:                      9.882,- Sk                       výdaj:     139.075,- Sk 

Príjem na prevádzku MŠ-školné:                    25.600,- Sk        -dar od rodičov:       26.600,- Sk 

Migračný úrad prispel obci na náklady spojené s prevádzkou Migračného úradu vo výške  279.00,- Sk. 

Vo výdavkovej časti došlo k prekročeniu výdavkov za plyn. Koncom roka sme museli objednať   3. zásobník, čím sa 

navýšili výdavky o 79 tis. korún. Došlo aj k zvýšeniu ceny plynu. Počas roka 2005 nám Dexia banka zníţila úrokovú sadzbu, 

čím sa zníţila platba za úroky o 63 tis. korún. Zo zvyšných finančných prostriedkov boli zakúpené kosačka, krovinorez, 

rozbrusovačka, boli postavené odpočívadlá, oprava autobusovej zastávky. Mimo rozpočtu bola zakúpená aj nová aparatúra na 

miestny rozhlas. 

O 20.000,- Sk boli prekročené mzdy v MŠ v súvislosti so zvýšením miezd od 1. 7. 2005. Celkové výdavky na činnosť 

MŠ boli vo výške 1.175.582,80 Sk. Podiel na výnose dane z príjmov na MŠ činil 1.090.00,- Sk a príjmy od rodičov 52.200,- 

Sk. Na činnosť MŠ obec doplácala zo svojho rozpočtu. 

Vyššie výdavky boli aj na rozšírenie verejného osvetlenia k azylovému zariadeniu v hodnote 139.377,- Sk 

a k cintorínu v Krmeši v hodnote 86.790,- Sk. 

 

Celkové príjmy k 31. 12. 2005:                         4.642.436,58 Sk 

Celkové výdavky k 31. 12. 2005:                      4.317.820,95 Sk 

                                                                     ––––––––––––––––- 

 Výsledok hospodárenia:                                       324.615,60 Sk 

 Prevod z CF                                                          229.038,77 Sk 

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

 Spolu:                                                                   553.654,37 Sk 

 Tento výsledok bude prevedený na fond rezerv. 

Stav na účtoch k 31. 12. 2005:                  651.033,70 Sk 



 5 

Miestne dane – informácia 
Daňové priznanie na daň z  nehnuteľností  podávajú daňovníci do 31. januára len v prípade ak v predošlom 

roku nadobudli novú nehnuteľnosť (výstavba, kúpa, dedenie)  alebo u nich nastali iné zmeny. Ostatní daňovníci 

nepodávajú daňové priznanie, len ak ich na to vyzve obec -  správca dane.  

 Ak daňovník nadobudol psa, ktorý je starší ako 6 mes. tieţ je povinný podať daňové priznanie v prvom 

roku nadobudnutia, v ďalších rokoch uţ daňové priznanie nepodáva.  

 Na rok 2006 prijala obec Dodatok k VZN obce, ktorým sa nemí splatnosť dane do 31. mája 2006 

a taktieţ v nasledujúcich rokoch. 

 Vzhľadom k tomu, ţe zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach obsahoval nedostatky, bola prijatá 

novela zákona č. 517/2005 Z.z.,  s ktorou sa spresňujú a odstraňujú nedostatky, ktoré v praxi spôsobovali rôzne 

výklady a postupy. Na základe tejto novely zákona Vám obecný úrad odpočíta odkvapy, za ktoré ste platili v roku 

2005.  

 Obecný úrad vystaví platobný výmer na daň pri platbe alebo Vám ho zašle domov na doručenku 

a daňovník je povinný daň zaplatiť do dátumu splatnosti. Všetky sadzby dane za pozemky, stavby, vývoz  smetí, 

psov a ubytovanie zostávajú nezmenené.  

                                                                                                                             Anna Poliaková 
 

 

U z n e s e n i e    č.  1/2006 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vlachoch, konaného dňa 21.2.2006 
 

Obecné zastupiteľstvo : 
 

a) Schvaľuje: 
 

1. Správu o plnení rozpočtu obce a zmeny v rozpočte za rok 2005 

2. Rozpočet obce na rok 2006 
 

b) Doporučuje starostovi obce: 
 

1. Písomne poţiadať OSS v Liptovskom Mikuláši o opravu úseku cesty v m. č. Vlachy – most. 

2. Vyzvať listom všetkých občanov obce, ktorí poskytujú ubytovanie o plnenie si povinnosti odvádzať obci 

poplatky za poskytovanie týchto sluţieb. 

3. Zabezpečiť, aby občania obce boli o dianí v obci podrobne informovaní v najbliţšom čísle Obecného 

spravodaja. 

4. Písomne upozorniť vedenie COOP Jednota v Liptovskom Mikuláši na nutnosť úpravy prístupovej cesty 

pred vstupom do obchodu v m. č. Krmeš. 

 

 

 

 

ČO NÁS ČAKÁ V ROKU 2006 
 

,,Vynášanie Moreny“ - MŠ                                                    marec 2006 

,,Deň matiek“ – Muzikál Polepetko MŠ                                                       máj 2006 

MDD športový deň na ihrisku a s EKOLÓGom v Lazisku                           jún 2006 

Výročie SNP a  cyklistické preteky o pohár SNP                                     august 2006 

Výstava pestovateľských odrôd a dobrôt                                           september 2006 

Posedenie s jubilantmi                                                               október 2006 

Mikulášsky večierok december 2006 
 
 

V minulom roku sa celkom úspešne podarili akcie ako napr. fašiangy a fašiangová zábava, detský karneval 

s mnoţstvom súťaţí a cien. Dospelí si prišli na svoje na obecnom plese, ktorý si udrţuje tradíciu aj dobrú úroveň 

a patrí k najkrajším v okolí. Minulý rok bol bohatý na kultúrne podujatia. Divadelníci po Veľkej noci predstavili 

hru ,,Kamenný chodníček“ a na Vianoce ,,Ţenský zákon“. V lete sa deti vybláznili na MDD na ihrisku, kde strávili 

športový deň a nesmiem zabudnúť na cyklistické preteky o Pohár SNP v auguste. Posedenie s jubilantmi v októbri 

nám pripomenulo dôleţitosť starších ľudí v našom ţivote aj v obci. Záver roka však neodmysliteľne patrí 

Vianociam a všetkým dobrým deťom, ktoré celý rok počúvajú a od Mikuláša, s ktorým boli čert a anjel, si zaslúţili 

sladký balíček.  

                                                                                                                                                 -D- 
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Bezpečná krv sa začína u mňa 

 

Kto môže byť darcom krvi? 

Kaţdý zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov, ktorý: 

- neprekonal infekčnú ţltačku typu B, C a nebol v styku s chorými na toto ochorenie za posledný 

polrok, 

- neprekonal iné váţne infekčné choroby, v prípade infekčnej ţltačky typu A môţe byť darcom krvi po 

určitom časovom odstupe, 

- posledný mesiac nebol chorý, 

- neuţíva dlhodobo lieky (okrem hormonálnej antikoncepcie u ţien), 

- posledný polrok nebol operovaný, tetovaný, liečený akupunktúrou, nemal urobený ,,piercing“, 

nedostal transfúziu krvi alebo plazmy,  

- nie je nosičom HIV, nepatrí k rizikovým skupinám na prenos HIV (narkomani) 

- nie je aktuálne liečený a nemá prejavy alergie. 

Z darcovstva krvi sa vylučujú ţeny počas menštruácie a počas ťarchavosti! Muţi môţu darovať krv kaţdé 

3 mesiace, ţeny kaţdé 4 mesiace! Pri kaţdom odbere krvi sa odoberá 400 aţ 480 ml krvi. Odber trvá 5 aţ 

10 minút. V zmysle § 138 zákona č. 311/2001 Z.z., Zákonník práce v znení neskorších predpisov 

zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorý daroval krv, pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas 

s náhradou mzdy. Pri odbere krvi sa pouţíva výlučne jednorazový materiál! Nemoţno sa nakaziť!!! 

Získavajte na darovanie krvi svojich priateľov a blízkych a môţete sa stretávať v Kluboch darcov krvi 

SČK! 

                                          Termínovník bezpríspevkových darcov krvi 

Miestny spolok Dátum Dátum Dátum 

Krmeš 3. 5. 2006 8. 8. 2006 8. 11. 2006 
 

                                         Darovaním krvi pomáham zachraňovať životy. 

 

                                                                                                                 Slovenský Červený kríţ 
 

 

        OZNAM   MATERSKEJ  ŠKOLY 
 

Riaditeľka Materskej školy vo Vlachoch oznamuje 

rodičom, ktorí chcú svoje deti zapísať do materskej školy 

na školský rok 2006/2007, môţu tak urobiť v termíne  

od 13. 3. – 31. 3. 2006 v čase prevádzky škôlky. 

                                                                     Janka Humená 
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Ďalšie číslo vyjde v mesiaci apríl 2006 

V SKRATKE                                                                                                                       

 Toto leto obecný úrad 
opraví fasádu a schody na 
Dome smútku – kaplnka 
vo Vlaškách 

 V letných mesiacoch chce 
obecný úrad opraviť 
miestne komunikácie 
v Krmeši a  vo Vlaškách.  

 V materskej škole sa 
dobuduje pieskovisko  

 Nezamestnaní urobia 
rekonštrukciu studničky 
vo Vlachách - ,,dole 
mlynom“, lebo z dôvodu 
zosuvu pôdy ju za chvíľu 
zasype 

 V súčasnosti dal obecný 
úrad urobiť obklad v sále   
a v najbližších mesiacoch 
plánuje prekrytie terasy 
na KD Vlachy 

 


