
  

                 VLACHANSKÉ    

          NOVINY 
 

                   V l a c h y 
                Ročník V. 

 

                      Spravodaj č. 1/2010 

Prvá májová noc z 30. apríla na 1. mája bola považovaná za noc čarodejníc. Podľa starších predstáv sa v 
túto noc na určitých vrchoch, krížnych cestách schádzali strigy a strigôni, ktorí sa potom rozchádzali po 
chotári a ničili mladú zeleň. Ľudia sa voči nim bránili hlukom, práskaním bičov a trúbením na pastierskych 
trúbach.  

Májovej rose a dažďu naši predkovia pripisovali magické účinky. Prvomájovú rosu považovali za účinný liek 
a za preventívny prostriedok proti bolestiam. Ak v prvý májový týždeň pršalo, tento dážď bol predzvesťou 
dobrej, bohatej úrody. Májový dážď a chladnejšie počasie vítali všetci poľnohospodári na základe 
skúseností vyjadrených porekadlom “Studený máj v stodole raj”. 

Všetko živé, čo prišlo na svet v máji malo sa zdarne vyvíjať. Deti narodené v tomto mesiaci majú byť 
šťastné, ale pretože stromy sú obsypané bielymi kvetmi, ľudia narodení v máji skoro šedivejú. Tento 
mesiac považovali za najmenej vhodný pre uzatváranie manželstva. 

Na 12., 13. a 14. mája pripadajú mená Pankrác, Servác a Bonifác, ktorí sú v pranostikách charakterizovaní 
ako traja zmrznutí svätí, pretože v týchto dňoch sa obyčajne ochladí. Ak bolo napriek očakávaniu teplo, 
ľudia predpokladali, že bude studené leto. Pre predpoveď úrody bol však dôležitý 15. máj – deň Žofie. 
Podľa pranostiky “Žofia víno vypíja a dobré ľany dáva”. Občasné nočné mrazy boli škodlivé najmä pre 
vinohradníkov, no i napriek tomu ľudia považovali tento deň za najvhodnejší na siatie ľanu a konope. Podľa 
poverových predstáv mali narásť také dlhé a husté, ako boli vlasy Žofie. 

Na južnom a strednom Slovensku vo vinohradníckych oblastiach bol dôležitejším dňom 25. máj – deň 
Urbana, kedy sa vo vinohradoch začínajú zelené práce (od Urbana do Anny). K úrode hrozna sa viaže 
pranostika “Ak je na Urbana pekne, bude veľa vína, ak oblačno, bude ho málo”. 

Žofia (15. máj) – svätica, matka troch dcér – Fides, Spes, Charitas /Viera, Nádej, Láska/, s ktorými bola v r. 
120 n. l. umučená.  
Urban (25. máj) – svätec, patrón vinohradov a krčmárov. Rímsky pápež, v roku 230 n. l. umučený. 

Zobrazuje sa so strapcom hrozna. 

Svätý Florián úrodu nám chráň. 
Na ľadových svätých mráz všetky kvety spáli. 
Svätá Žofia víno vypíja. Svätá Žofia stromy rozvíja. 
Keď sa na Želmíry včely začnú rojiť, dobrá ovca sa 
môže dojiť. 
Na Urbanov deň utekaj siať ľan. 
Na sv. Filipa tráva už rozkvitá. 
Dážď, dážď, májový dážď, budú mi od teba vlasy rásť. 
Chladný máj – pre ovocie raj. 
V máji chladno – bude vína na dno. 
Májové mrazy a zimy pochovajú sejby. 
Májové blato – pre hospodára zlato. 
Májová kvapka za dukát stojí. 
Máj teplo dáva a stromy kvetmi zdobí. 



Váţení spoluobčania. 

 

Úvodom môjho príspevku, Vám chcem poďakovať za prejavenú dôveru v nových 

voľbách do orgánov samosprávy obcí, ako aj  všetkým občanom, ktorí sa volieb zúčastnili. 

V období desať mesiacov, v ktorých budem zastávať funkciu starostu, je potrebné 

v spolupráci poslancov rozhodnúť o pozastavených úlohách obecného zastupiteľstva za 

posledných šesť mesiacov pred mojím zvolením (odpredaje pozemkov, zámery pozemkov, 

územný plán obce ....) 

Preberanie funkcie starostu obce bolo realizované podľa predchádzajúcich zvyklostí, 

ale viem si to predstaviť zodpovednejšie, na čo nebola z odovzdávajúcej stany vôľa. 

Ako prvá úloha bola, do konca mesiaca január 2010 spracovať výzvu Ministerstva 

výstavby a regionálneho rozvoja na predloţenie ţiadostí o finančnú dotáciu na úhradu 

nákladov územného plánu, ktorá bola zaslaná v termíne a dúfame, ţe odľahčí obecný 

rozpočet. 

Snaţím sa upozorňovať a aktivizovať štátne organizácie, ktoré sú späté so ţivotom 

obce, aby si plnili svoje povinnosti, ako napr. Okresná správa ciest (údrţba okolia ciest, 

opravy asfaltov, dopravné značenia), Národná diaľničná spoločnosť (oprava diaľničného 

mosta, vrátane osvetlenia, vyčistenia priepustov Kľačianky v priestore diaľničného nástupu). 

Ţivot v obci pravdepodobne ovplyvní, na určitú dobu výstavba Liptovskej vodárenskej 

spoločnosti Lipt. Mikuláš, ktorá má vypracovaný projekt výstavby vodovodu z vodojemov 

Krmeš do ,,Rekreačného zariadenia Bobrovník“. O spôsobe a postupe pokračovania tejto 

akcie, Vás budeme informovať a hlavne Liptovská vodárenská spoločnosť bude jednať 

s dotknutými vlastníkmi pozemkov. Na základe pripomienok a sťaţností občanov, prebieha 

rekonštrukcia miestneho rozhlasu, ktorá bude v mesiaci máj ukončená. 

Z väčších akcií, ak nám dovolia finančné prostriedky a vlastnícke vzťahy 

k pozemkom, by sme realizovali spevnené plochy kolo kultúrneho domu vo Vlachoch 

a prístupovú  komunikáciu ku kultúrneho domu v Krmeši.  

Snaţiť sa budem aj o vylepšenie vstupov na jednotlivé cintoríny, vrátane finančne 

dostupných opráv. 

Na základe zmenených vlastníckych pomerov pozemkov pri Materskej škole, je 

potrebné z dôvodu bezpečnosti detí zrealizovať nové oplotenie z juţnej strany objektu 

a mnoho drobných úprav k spokojnosti zamestnancov.  

V súčasnom období prebieha na základe poţiadavky a výzvy obecného úradu 

,,čistenie“ nepotrebných telefónnych podpier v celej obci vrátane miestnych častí Krmeš 

a Vlašky, čím sa chcem poďakovať za Vaše pochopenie. 

Čo sa týka areálu Azylového zariadenia, je nepotrebný a prebytočný pre Ministerstvo 

vnútra - ,,Migračný úrad“  a realizujú úradný predaj. 

Pomerne slušne sa rozbieha výstavba rodinných domov vo Vlachoch a v miestnej časti 

Vlašky, čo ma teší a budem sa snaţiť byť nápomocný v riešení problémov stavebníkom. 

Poďakovanie patrí zvýšenej aktivite poslancov, členom všetkých komisií 

a zamestnancom v ich práci.  

Širší a systematickejší popis činností starostu a obecného úradu sa budem snaţiť 

priniesť v budúcom čísle, aby Vaše obľúbené Vlachanské noviny boli ešte ţiadanejšie. 

 

        starosta obce  Ladislav Guoth 

 

 

 



 

Komisie vytvorené obecným zastupiteľstvom obce 

Vlachy : 
 

Komisia na ochranu verejného záujmu – predseda M. Hric,    

členovia J. Forgáč, Z. Hlavatý, M. Krčula 

 

Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia – 

predseda J. Chvojka,  

členovia V. Gejdoš, J. Forgáč, M. Hric, I. Moravčíková, Z. Hlavatý 

 

Kultúrno-športová komisia – predseda I. Moravčíková,  

členovia J. Chvojka, R. Klubica, V. Hric ml., D. Šuryová 

 

Finančná komisia – predseda V. Gejdoš,  

členovia Z. Hlavatý, J. Chvojka, I. Madliaková, K. Kadárová 

 

Stavebná a územnoplánovacia komisia – predseda Hlavatý - za 

miestnu časť Krmeš 

- za miestnu časť Krmeš - M. Folda 

- za miestnu časť Vlachy- V. Gejdoš 

- za miestnu časť Vlachy- M.   

                                          Strmenská 

- za miestnu časť Vlašky- J.  Forgáč 

- za miestnu časť Vlašky- P. Brezniak 

 
 

 

 

 

 

Dňa 16. januára 2010 sa u nás konali voľby starostu obce 

Vlachy. Prinášame Vám výsledky z týchto volieb: 
 

 

Za starostu obce boli volení : 

1.  Ladislav Guoth,         56  rokov,     Vlachy-Vlašky č. 22                     

     - počet hlasov   201 

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

     - počet  hlasov  128       

 
Za poslancov boli volení : 

1. Forgáč Jozef,             58  rokov,     Vlachy-Vlašky č. 282   

    - počet hlasov   127   

2. Krčula Michal,          23  rokov,     Vlachy-Krmeš č. 244   

    - počet hlasov     85     

3. Brezniak Peter,         39  rokov,      Vlachy-Vlašky č.  17   

    - počet hlasov     67     

4. Hikl Marek,               35  rokov,      Vlachy-Krmeš č. 182   

    - počet hlasov     25     

5. Marton Matúš,         19  rokov,       Vlachy-Krmeš č. 247   

    - počet hlasov     15    

6. Roleand Milenko,     42  rokov,      Vlachy-Vlašky č.  52   

    - počet hlasov       5 

Voľby do Národnej rady 

Slovenskej republiky 
 

Ministerstvo vnútra Slovenskej 

republiky podľa zákona č. 333/2004 

Z.z. z 13. mája 2004 dáva do 

pozornosti voľby do Národnej rady 

Slovenskej republiky, ktoré sa budú 

konať dňa 12. júna 2010 v okrsku č. 

1 a volebnej miestnosti v 

sále Kultúrneho domu vo Vlachoch. 

Za zapisovateľa je menovaná 

Dagmar Chvojková. Obec bude 

vydávať na ţiadosť voličov 

voličské preukazy od 13. mája do 

10. júna 2010. Kaţdému voličovi 

zapísanému v zozname voličov 

zašle obec zoznam kandidátov a 

oznámenie, ktorom uvedie čas 

konania volieb, volebný okrsok 

a miesto, kde môţe volič voliť. 

Volebná miestnosť sa pre voličov 

otvorí v sobotu 12. júna 2010 

o 7.00 hodine a zatvoria sa o 22,00 

hodine. Kaţdý volič volí osobne. 

V určenom priestore si volič 

vyberie jednu kandidujúcu stranu, 

ktorej sa rozhodol odovzdať svoj 

hlas. Ak sa volič rozhodne 

niektorých kandidátov 

uprednostniť, môţe zakrúţkovať 

ich poradové čísla, a to najviac 

u štyroch kandidátov. Potom tento 

hlasovací lístok vloţí do obálky 

a následne obálku vloţí pred 

okrskovou volebnou komisiou do 

volebnej schránky. 

 

    -D-
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Ako vyrúbať dreviny 
 

Dňom 1. 1. 2003 nadobudol účinnosť zákon o ochrane prírody a krajiny, zákon č. 354/2002 Z.z. V rozsahu 

pôsobnosti obec vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín, vydáva vyjadrenia, 

súhlasy, prijíma oznámenia, ukladá vykonanie primeranej výsadby. 

Súhlas na výrub dreviny vydáva obec v súlade s § 47 a 48 zákona 

o ochrane prírody a to formou rozhodnutia a na jeho vydanie sa 

vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Konanie 

týkajúceho sa výrubu dreviny začína na základe písomnej ţiadosti 

o vydanie súhlasu na výrub dreviny (predpísanú ţiadosť obdrţíte na 

obecnom úrade alebo na www.vlachy.sk – obecný úrad - dokumenty 

na stiahnutie). Ţiadosť o vydanie súhlasu sa spoplatňuje, pre fyzické 

osoby je to 6,50 €, pre právnické osoby 66 €. Pri vydávaní súhlasu na 

výrub dreviny obec prihliada na druh a zdravotný stav dreviny, 

funkciu a význam dreviny pre ţivotné prostredie a prihliada na to, aby 

sa výrub dreviny uskutočňoval najmä v období vegetačného pokoja, 

ktoré je určené od 1. novembra do 31. marca. Súhlas na výrub 

dreviny sa podľa zákona o ochrane prírody nevyžaduje na stromy 

s obvodom kmeňa do 40 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou a 

krovinaté porasty s výmerou do 10 m². Ale netýka sa to drevín na 

cintorínoch, alebo ako súčasť verejnej zelene. 

 

 

Ohlásenie drobnej stavby 
 

Stavebným  úradom je obec. Pôsobnosť stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy. Všetky 

novovzniknuté stavby, alebo zmeny uţ vzniknutých stavieb a udrţiavacie práce na nich sa môţu uskuto-

čňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu podľa §54 staveb-

ného zákona č. 70/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. 

Podľa § 55 sa stavebné povolenie vyţaduje, pri stavbách kaţdého druhu bez zreteľa na ich stavebnotech-

nické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyţaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri 

prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.  

Ohlásenie stavebnému úradu  (v tomto prípade obecnému úradu) postačí : 

a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,  

b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôţu podstatne 

ovplyvniť ţivotné prostredie (altánok, skleník, murovaný alebo drevený plot); 

c) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných 

konštrukcií stavby, nemení sa spôsob uţívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti (výmena strešnej 

krytiny, prerobenie bytového jadra, stavebné úpravy na bytovke); 

d) pri prízemných stavbách, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a výška 4,5 m (garáţ, kuchynka)  

Stavebné povolenie ani ohlásenie sa podľa § 56 nevyžaduje:  

- pri krátkodobých prenosných zariadeniach, ako sú predajné 

stánky, konštrukcie a zariadenia na slávnostnú výzdobu a 

osvetlenie budov, lešenie, výmena okien,  

- pri oplotení pozemkov pletivom s kovovými sĺpikmi. 

Rozhodnutie o drobnej stavbe alebo stavebných úpravách je 

bezplatné. 

(Predpísanú ţiadosť obdrţíte na obecnom úrade alebo na 

www.vlachy.sk – obecný úrad - dokumenty na stiahnutie). 

 

Dagmar Chvojková 
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Nevypaľujme ! 
 

    S príchodom slnečných a teplých dní v jarnom období dochádza na poľnohospodárskom a lesnom fonde 

kaţdoročne k poţiarom, ktoré spôsobujú veľké škody. Je to príliš veľká daň, ktorú musí zaplatiť celá naša 

spoločnosť za nezodpovednosť a nedbalosť občanov, ktorí svojvoľne vypaľujú suchú trávu a burinu na 

svojich pozemkoch a záhradách, alebo vypaľujú krovie v blízkosti lesov.  

    Najväčším nebezpečenstvom pre vznik lesných poţiarov je vypaľovanie suchej trávy v blízkosti lesov, 

alebo na pozemkoch susediacich s lesnými porastmi. Ďalej zakladanie ohňov v lese a jeho tesnej blízkosti, 

odhadzovanie neuhasených zápaliek, či ohorky z cigariet.  

    Vzhľadom na častý výskyt poţiarov trávnatých a lesných porastov je potrebné pripomenúť si znenie §14 

ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poţiarmi v znení neskorších predpisov, kde sa 

zakazuje zakladanie ohňa v priestore, kde môţe dôjsť k jeho rozšíreniu a zakazuje sa vypaľovať porasty. 

nedodrţanie tohto ustanovenia sa povaţuje za priestupok na úseku ochrany pred poţiarmi, za ktorý môţe 

byť občanovi uloţená pokuta podľa § 61 ods. 4 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poţiarmi aţ do 

výšky 331 eur. 

 

 

 

 

 

 

 

Separovaný zber 
 

     Moţno sa to nezdá ale do roku 2005, odkedy máme nádoby na separovaný zber, sme    

sa naučili veľmi rýchlo triediť odpad, čomu je príkladom nasledujúca tabuľka. Hodnoty  

sú uvádzané v tonách. 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Komunálny odpad 132,36  129,51 141,16 129,66 139,23 

Sklo 5,03 5 10,9 7,57 11,18 

Plasty 3,18 3,31 4,2 4,51 7,11 

Papier 5,98 5,8 13,4 12,64 14,63 

 

Popri tom, obec zabezpečuje zber elektroodpadu (batérie, biela technika) a drobný stavebný odpad. Keďţe  

si miestne poplatky platí kaţdý občan sám za seba v mieste trvalého pobytu, poplatok sa vzťahuje aj na 

separovaný zber a vývoz kontajnerov umiestnených pri cintorínoch. Čiţe, vývoz platí aj ten občan, ktorý 

neseparuje. Je len na nás, či si svoje okolie budeme zachovávať v čistote alebo necháme pohodené odpadky 

po obci. Tieţ by som chcela poukázať na náhodných ,,turistov“, ktorí svoj odpad jednoducho odhodia do 

kontajneru pri cintoríne.... 

 

Používanie kultúrnych domov 
 

Obecný úrad poskytuje kultúrne domy vo všetkých troch častiach obce Vlachy. 

Pred akciou pracovníčka na poţiadanie zapoţičia obrusy, ktoré je nutné po 

skončení akcie oprať a čisté vrátiť. Riady sa zapoţičiavajú podľa stanoveného 

sadzobníka a menu danej akcie v počte zúčastnených. Umyté riady si preberá 

pracovníčka obecného úradu. Po skončení akcie sa miestnosti kultúrneho domu 

odovzdávajú upratané, umyté, vysypané koše a v stave v akom sa kultúrny dom 

preberal.  

 

                  Dagmar Chvojková      
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UZNESENIA 
 

Uznesenia prijaté na I. mimoriadnom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva obce Vlachy v roku 2010 

konaného dňa 21.1.2010 v priestoroch obecného úradu . 

Uznesenie č. 1/2010/01M 
Kaţdému uzneseniu musí byt pridelené číslo bez ohľadu na to, či bolo, 

alebo nebolo schválené. Číslo uznesenia pozostáva z poradového čísla 

prerokovávaného návrhu uznesenia v aktuálnom kalendárnom roku, 

znaku lomítko, číselného označenia aktuálneho kalendárneho roku, 

znaku lomítko, poradového čísla riadneho alebo mimoriadneho zasa-

dnutia obecného zastupiteľstva v aktuálnom kalendárnom roku dvomi 

číslicami a písmena M, ak sa jedná o mimoriadne zasadnutie obecného 

zastupiteľstva, alebo písmena R, ak sa jedná o riadne zasadnutie obec-

ného zastupiteľstva. Obecný úrad vedie register uznesení v elektroni-

ckej podobe, ktorý umoţňuje zoradenie jednotlivých uznesení podľa 

ich čísla a podľa oblastí, ktorých sa obsahovo dotýkajú. Obecný úrad 

zároveň vedie register úloh, ktoré vyplývajú z jednotlivých prijatých 

uznesení. Register úloh obsahuje najmä číslo uznesenia, dátum jeho 

prijatia, stručný popis úlohy, termín splnenia úlohy, osobu zodpoved-

nú za splnenie úlohy a záznamy o plnení resp. o splnení úlohy. Správu 

o plnení úloh predkladá obecnému zastupiteľstvu zamestnanec obec-

ného úradu poverený  starostom obce. Tieto pravidlá budú súčasťou 

pripravovaného registratúrneho poriadku obce. Tento návrh na uzne-

senie bude evidovaný: č.1/2010/01M 

Uznesenie č. 2/2010/01M 
A. Obecné zastupiteľstvo, v súlade s ustanovením § 4 ods. 4 zákona č. 

253/1994 Z.z., schvaľuje rozsah vykonávanej funkcie (úväzok) 

starostu obce Vlachy na jednu polovicu. 

B. Obecné zastupiteľstvo, v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. i) 

zákona č. 369/1990 Z.z., určuje starostovi obce plat vo výške súčinu 

platu ustanoveného podľa § 3 zákona č. 253/1994 Z.z. a koeficientu 

0,5 v súlade s ustanovením § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z.z.  

Uznesenie č. 3/2010/01M 
Obecné zastupiteľstvo, v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. a) 

zákona č. 369/1990 Z.z. a § 6 zákona č.253/1994 Z.z. o platových 

pomeroch starostov obcí, schvaľuje výšku limitu na cestovné náhrady 

pre starostu obce Vlachy. Výška limitu je 50 € za kalendárny mesiac. 

Vyplatenie cestovných náhrad nad 50 € za kalendárny mesiac podlieha 

schváleniu obecným zastupiteľstvom, pričom starosta obce pred ich 

schvaľovaním predloţí obecnému zastupiteľstvu správu o účelnosti a 

efektívnosti vykonaných pracovných ciest a ich súvislosť s výkonom 

funkcie starostu. 

Uznesenie č. 4/2010/01M 
Obecné zastupiteľstvo, v súlade s ustanovením § 9 zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí, schvaľuje výšku dispozičného limitu starostu 

obce pri nakladaní s finančnými prostriedkami obce. Starosta obce 

môţe samostatne, bez súhlasu obecného zastupiteľstva, nakladať s 

finančnými prostriedkami obce maximálne do výšky 500 € na jeden 

účtovný prípad. 

Uznesenie č. 7/2010/01M 
Obecné zastupiteľstvo ruší paušálnu mesačnú odmenu poskytovanú 

zástupcovi starostu.  

Uznesenie č. 8/2010/01M 
Obecné zastupiteľstvo ruší časť uznesenia č. 14/2009 z 28.11.2009 

schválenú v bode I. tretia odráţka : 

„právnu pomoc a poradenstvo advokátskou kanceláriou v konaniach 

na Krajskom súde v Žiline vo veci o preskúmanie zákonnosti rozhod-

nutia 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 

žiadosti, 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, že podľa zmluvy 

o poskytnutí právnej pomoci patrí advokátovi odmena za toto zastupo-

vanie spolu s výdavkami a náhradou za stratu čašu. Obecný úrad 

Vlachy je povinný zaplatiť tuto sumu po vyúčtovaní. Povinní sme mu 

dať /obecný úrad/ primeraný preddavok podľa postupu prác. Súhla-

síme, že Obec Vlachy – obecný úrad bude vystupovať v zastúpení 

zástupkyňou starostu obce Ivetou Moravčíkovou, bytom Vlachy – 

Krmeš č. 251, občiankou SR.“ . 

Uznesenie č. 9/2010/01M 
A. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce, aby v súvislosti so 

súdnymi konaniami vedenými proti obci z dôvodu porušenia zákona 

č.211/2000 Z.z. vykonal všetky kroky vedúce k minimalizovaniu 

nákladov obce, vrátane ukončenia spolupráce s advokátskou kancelá-

riou prípadne odstúpením od zmluvy o právnej pomoci. 

B. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce, aby vyzval ţalujúcu 

stranu v konaniach na Krajskom súde k diskusii o krokoch vedúcich 

k obmedzeniu alebo zrušeniu ţaloby, súdu s obcou. 

Uznesenie č. 10/2010/01M 
Obecné zastupiteľstvo, v súlade s § 15 zákona č. 369/1990 Z.z., zria-

ďuje finančnú komisiu. Maximálny počet členov sa stanovuje na 5 

v zloţení minimálne traja poslanci obecného zastupiteľstva. Členom 

komisie môţe byť aj obyvateľ obce Vlachy, ktorý nie je poslancom 

obecného zastupiteľstva. Predsedom komisie musí byť poslanec 

obecného zastupiteľstva. Úlohou komisie je najmä : 

a) príprava rozpočtu obce 

b) kontrola plnenia rozpočtu obce 

c) príprava rozpočtových opatrení a zmien rozpočtu obce 

d) vyhodnocovanie pripomienok k návrhu rozpočtu a k záverečnému 

účtu obce 

e) predkladanie stanovísk na rokovanie obecného zastupiteľstva 

k návrhu rozpočtu obce, k návrhom na zmeny rozpočtu obce, k návrhu 

záverečného úctu obce ako aj k iným finančným a rozpočtovým 

opatreniam obce. 

Zasadnutí komisie sa zúčastňujú hlavný kontrolór obce a starosta obce, 

obaja s hlasom poradným. 

Uznesenie č. 11/2010/01M 

Obecné zastupiteľstvo, v súlade s § 15 ods. 3 zákona č. 369/ 1990 Z.z., 

volí za členov finančnej komisie:  

Gejdoš Vlastimil, ktorý je zároveň predsedom komisie 

Ing. Chvojka Jindřich 

Guráň Slavomír 

Do budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva vytipovať a osloviť 

zvyšných dvoch členov komisie z radov občanov obce. 

Uznesenie č. 12/2010/01M 
Obecné zastupiteľstvo ruší Všeobecne záväzné nariadenie o cintorín-

skom poriadku, schválené obecným zastupiteľstvom uznesením 

č.12/2009 bod c.1, odráţka päť, zo dňa 18. novembra 2009. 

Uznesenie č. 13/2010/01M 
Obecné zastupiteľstvo ukladá 

1) Obecnému úradu zabezpečiť zverejnenie 

a) návrhu VZN o cintorínskom poriadku na úradnej tabuli obce a na 

internetovej stránke obce v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z.z. 

o obecnom zriadení najneskôr do 29. januára 2010. Do toho istého 

termínu Obecný úrad doručí návrh VZN aj kaţdému poslancovi 

obecného zastupiteľstva. 

b) výzvy na pripomienkovanie návrhu VZN o cintorínskom poriadku v 

súlade s § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení. 

Súčasťou výzvy musí byt najmä určenie lehoty na pripomienkovanie, 

akým spôsobom, kde a kto môţe uplatniť pripomienku k návrhu VZN 

a náleţitosti pripomienky. Výzva musí byt zverejnená na úradnej 

tabuli obce a na internetovej stránke obce najneskôr do 29. januára 

2010. Lehota na pripomienkovanie môţe byt najviac 14 dní odo dňa 

zverejnenia návrhu VZN. 

2) komisii verejného poriadku 

a) vyhodnotiť uplatnené pripo-

mienky v súlade s § 6 ods. 6 

zákona č. 369/1990 Z.z. o 

obecnom zriadení v lehote do 7 

dní odo dňa uplynutia lehoty 

na uplatnenie pripomienok k 

návrhu VZN 
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b) predloţiť poslancom obecného zastupiteľstva vyhodnotenie 

uplatnených pripomienok v súlade s § 6 ods. 7 zákona č. 369/ 1990 

Z.z. o obecnom zriadení a zároveň odporúčania komisie k návrhu 

VZN. 

Uznesenie č. 14/2010/01M 
Obecné zastupiteľstvo ukladá Obecnému úradu, zabezpečiť 

a) zhotovenie zvukového záznamu z priebehu kaţdého zasadnutia 

obecného zastupiteľstva 

b) archivovanie zvukového záznamu zo zasadnutia obecného 

zastupiteľstva na CD nosiči 

c) zhotovenie a poskytnutie kópie zvukového záznamu zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva na CD nosiči poslancovi obecného 

zastupiteľstva, ak o to poţiada 

d) zakúpenie zvukového zariadenia (diktafónu) 

Uznesenie č. 15/2010/01M 
Pani I. Moravčíková odovzdá podľa poţiadaviek celú agendu obec-

ného úradu novozvolenému starostovi obce. Preberania sa zúčastní i 

poslanec V. Gejdoš. O výsledku odovzdania budú poslanci informo-

vaní na najbliţšej schôdzi. 

 

Uznesenia prijaté na II. mimoriadnom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva obce Vlachy v roku 2010 

konaného dňa 19.2.2010 v priestoroch obecného úradu . 

Uznesenie č. 16/2010/02M 
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce doručiť Krajskému 

súdu v Ţiline súhlas obce Vlachy s návrhmi advokátky Mgr. Lucie 

Hurajovej na vydanie rozsudku v ţalobách vedených pod spisovou 

značkou S20/80/2009 – 18 v bode III. 

Uznesenie č. 17/2010/02M 
Obecné zastupiteľstvo berie  na  vedomie späť vzatie na vedomie 

dvoch ţalôb p. Guotha na Krajskom súde v Ţiline z dôvodu stretu 

záujmov. 

Uznesenie č. 18/2010/02M 
Obecné zastupiteľstvo berie  na vedomie informáciu starostu obce 

o sťaţnosti podanej na ústavnom súde Slovenskej republiky proti obci 

Vlachy. 

Uznesenie č. 19/2010/02M 
Obecné zastupiteľstvo  berie  na  vedomie správu starostu o vybavo-

vaní podnetu na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu 

a zamedzenia rozporu záujmov doručeného dňa 1. 10. 2009, ukladá  

Obecnému úradu 

a) písomne oboznámiť Ing. Ľubomíra Marjoviča so závermi 

komisie na ochranu verejného záujmu a zamedzenia rozporu 

záujmov, 

b) vyzvať Ing. Ľubomíra Marjoviča, aby sa písomne vyjadril 

k doručenému podnetu komisie na ochranu verejného 

záujmu do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia. 

 

Uznesenia prijaté na I. riadnom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva obce Vlachy v roku 2010 

konaného dňa 26.2.2010 v priestoroch obecného úradu . 

Uznesenie č. 20/2010/01R 
Obecné zastupiteľstvo poveruje správu o plnení prijatých uznesení. 

Uznesenie č. 21/2010/01R 
Obecné zastupiteľstvo berie  na vedomie upozornenie prokurátora na 

porušenie ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 

informáciám, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 

153/2001 Z.z. o prokuratúre zo dňa 8.1. 2010 vedené pod spisovou 

značkou Pd 116/09-6. 

Uznesenie č. 22/2010/01R 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  Rokovací poriadok obce Vlachy. 

Uznesenie č. 23/2010/01R 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje Smernicu č. 01/2010 o spracovaní 

a predkladaní materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva obce 

Vlachy. 

Uznesenie č. 24/2010/01R 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Smernicu č. 02/2010 o zabezpečení 

uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k infor-

máciám v znení neskorších predpisov v obci Vlachy. 

Uznesenie č. 25/2010/01R 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Sadzobník nákladov súvisiacich 

s poskytovaním informácií a podrobnosti o úhrade nákladov. 

Uznesenie č. 26/2010/01R 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Smernicu č. 03/2010 o pouţívaní 

úradnej tabule v obci Vlachy. 

Uznesenie č. 27/2010/01R 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie obce 

Vlachy o správe a prevádzkovaní cintorína. 

Uznesenie č. 28/2010/01R 
Na návrh starostu obce a v súlade s § 13b ods. 1 zákona č. 369/ 1990 

Z. z., obecné zastupiteľstvo volí za zástupcu obce poslanca Miroslava 

Hrica. 

Uznesenie č. 29/2010/01R 
Obecné zastupiteľstvo ruší športovú komisiu, ruší kultúrnu komisiu. 

Uznesenie č. 30/2010/01R 
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje kultúrno - športovú komisiu, určuje 

zloţenie a úlohy kultúrno - športovej komisie nasledovne: 

a) komisia má minimálne troch a maximálne päť členov, 

b) členmi komisie musia byť minimálne dvaja poslanci 

obecného zastupiteľstva, 

c) členom komisie môţe byť aj obyvateľ obce Vlachy, ktorý 

nie je poslancom obecného zastupiteľstva, 

d) predsedom komisie musí byť poslanec obecného 

zastupiteľstva, 

e) komisia vykonáva činnosti vedúce k vytváraniu 

a zlepšovaniu podmienok na rozvoj kultúrno-spoločenského 

a športového ţivota v obci. 

Uznesenie č. 31/2010/01R 
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje stavebnú a územnoplánovaciu 

komisiu,  určuje zloţenie a úlohy stavebnej a územnoplánovacej 

komisie nasledovne: 

a) komisia má šesť členov, 

b) členmi komisie sú traja poslanci obecného zastupiteľstva; po 

jednom za kaţdú miestnu časť obce, 

c) členom komisie sú traja obyvatelia obce Vlachy, ktorý nie sú 

poslancami obecného zastupiteľstva; po jednom za kaţdú 

miestnu časť obce, 

d) predsedom komisie musí byť poslanec obecného 

zastupiteľstva, 

e) komisia plní úlohy najmä pri územno-plánovacích 

činnostiach obce, 

f) komisia podáva návrhy a predkladá stanoviská  k stavebným 

zámerom na území obce, 

g) komisia kontroluje súlad stavebných činností v obci so 

schválenými zámermi obce, 

komisia dáva doporučenia pre výkon samosprávnej pôsobnosti 

obce v oblasti stavebníctva napr. pri ohlasovaní drobných stavieb, 

stavebných úprav a podobne. 

Uznesenie č. 32/2010/01R 
V súlade s § 15 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, 

Obecné zastupiteľstvo volí za členov kultúrno-športovej komisie : 

Ivetu Moravčíkovú, ktorá je zároveň predsedom komisie a 

Jindřicha Chvojku 

Vladimíra Hrica ml. 

Róberta Klubicu 

Danku Šuryovú 

Uznesenie č. 33/2010/01R 
V súlade s § 15 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, 

Obecné zastupiteľstvo volí za členov stavebnej a územnoplánovacej 

komisie : 

- za miestnu časť Krmeš – Zdena Hlavatého, ktorý je zároveň 

predsedom komisie 

- za miestnu časť Vlachy- Vlastimila Gejdoša 

- za miestnu časť Vlachy- Mirku Strmenskú 

- za miestnu časť Vlachy- Jozef  Forgáč 

- za miestnu časť Vlachy- Peter Brezniak, 

ukladá do budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva doplniť člena 

stavebnej a územnoplánovacej komisie za miestnu časť Krmeš. 

Uznesenie č. 34/2010/01R 
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V súlade s Článkom 7 ods. 5 písm. a)  zákona č. 357/2004 Z. z., 

Obecné zastupiteľstvo volí poslanca Jozefa Forgáča za člena komisie 

na ochranu verejného záujmu. 

Uznesenie č. 35/2010/01R 
V súlade s § 15 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, 

Obecné zastupiteľstvo  volí za členov finančnej komisie : 

Ivetu Madliakovú 

Evu Švecovú 

Uznesenie č. 36/2010/01R 
V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, 

Obecné zastupiteľstvo  poveruje poslanca Jindřicha Chvojku 

zvolávaním zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 37/2010/01R 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán práce obecného zastupiteľstva 

na I. polrok 2010. 

Uznesenie č. 38/2010/01R 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce na I. polrok 2010. 

Uznesenie č. 39/2010/01R 
Obecné zastupiteľstvo berie  na vedomie správu zodpovednej reda-

ktorky obecného spravodaja p. Chvojkovej o riešení sťaţností na 

články uverejnené v poslednom čísle v roku 2009. 

Uznesenie č. 40/2010/01R 
Obecné zastupiteľstvo berie  na   vedomie správu p. Chvojkovej 

o prevádzke internetovej stránky obce Vlachy, ukladá p. Chvojkovej 

zverejniť na internetovej stránke obce všetky zápisnice a uznesenia zo 

zasadnutí obecného zastupiteľstva od roku 2006, všetky platné 

Všeobecne záväzné nariadenia obce a iné pre obyvateľov obce 

potrebné informácie v termíne najneskôr: 

- rok 2009 do konca marca 

- rok 2008 do konca apríla 

- rok 2007 do konca mája 

- rok 2006 do konca júna  

Uznesenie č. 41/2010/01R 
Obecné zastupiteľstvo  poveruje starostu obce zabezpečením geodeti-

ckého zamerania a prípravu odpredaja obecných pozemkov, o ktorých 

odpredaj poţiadali p. Droppa a p. Zrotálová v termíne do 15. 5. 2010. 

Uznesenie č. 42/2010/01R 
Obecné zastupiteľstvo  poveruje starostu obce jednaním so záujem-

com o kúpu obecného bytu, prípravou kúpnopredajnej zmluvy 

a všetkých písomných podkladov potrebných k odpredaju bytu 

v termíne do 15. mája 2010. 

Uznesenie č. 43/2010/01R 
Obecné zastupiteľstvo ukladá stavebnej a územnoplánovacej komisii 

a) oboznámiť sa s predloţeným návrhom Územného plánu, 

b) vhodným spôsobom oboznámiť obyvateľov obce s obsahom 

návrhu Územného plánu v termíne do 15. 4 2010, 

c) najneskôr na aprílovom riadnom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva predloţiť obecnému zastupiteľstvu správu 

o súlade návrhu územného plánu so schválenými zámermi 

a záujmami obce. 

Uznesenie č. 44/2010/01R 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančnú výpomoc Základnej škole 

v Ľubeli vo výške 50 EUR na školu v prírode v mesiacoch marec 

a apríl, ukladá  

- OÚ písomnou formou poţiadať riaditeľku školy o bliţšie vysvetlenie 

prečo došlo k danej situácii 

- ekonómke OÚ zistiť/odporučiť, do akej účtovnej poloţky a či vôbec 

moţno zaradiť takúto formu výpomoci. 

Uznesenie č. 45/2010/01R 
Obecné zastupiteľstvo u k l a d á  

A: starostovi obce písomnou formou podniknúť kroky na 

zabezpečenie autobusového spoja do obce Vlachy v kaţdý párny 

týţdeň v mesiaci. 

B: OÚ informovať občanov obce o danej moţnosti dopravy a následne 

uskutočniť prieskum o vyuţití a tým i o efektívnosti autobusového 

spoja. 

Uznesenie č. 46/2010/01R 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vykonanie preventívnej kontroly 

komínových telies v miestnej časti Vlachy, poveruje Petra Krčulu, 

Jindřicha Chvojku, Miroslava Hrica vykonaním kontroly podľa bodu 

1. a ukladá OÚ vyhlásenie v miestnom rozhlase vykonanie preventí-

vnej kontroly. 

Uznesenie č. 47/2010/01R 
Obecné zastupiteľstvo  u k l a d á  

- starostovi obce a ekonómke obce doriešenie platových podmienok 

pre kontrolóra obce 

- informovať poslancov o výsledku riešenia na najbliţšom zasadnutí 

OZ 

Uznesenie č. 48/2010/01R 
Obecné zastupiteľstvo berie  na  vedomie návrh na zmenu 

ohodnotenia práce poslancov, ukladá poslancom OZ pripraviť návrhy 

Uznesenie č. 49/2010/01R 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyhlásenie výzvy na odpredaj 

a) poţiarneho vozidla Tatra 805 

b) poţiarnej striekačky PS 8 

 

Uznesenia prijaté na III. mimoriadnom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva obce Vlachy v roku 2010 

konaného dňa 5.3.2010 v priestoroch obecného úradu . 

Uznesenie č. 50/2010/03M 
Obecné zastupiteľstvo  r u š í  rozhodnutie obecného zastupiteľstva 

o uloţení pokuty za nedodrţanie zákona č. 357/2004 Z.z. prijaté 

Uznesením č. 14/2009,  bod III. dňa 28. novembra 2009. 

Uznesenie č. 51/2010/03M 
Obecné zastupiteľstvo  u k l a d á OÚ predloţiť fotokópie dokladov 

a korešpondencie súvisiace s troma ţalobami na Krajskom súde v 

Ţiline. 

Uznesenie č. 52/2010/03M 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje pracovný poriadok zamestnancov 

obce Vlachy. 

Uznesenie č. 53/2010/03M 
Obecné zastupiteľstvo  ruší  úpravu platu zástupcu starostu schvále- 

ného Uznesením č. 5/2009 k bodu. 4. 

Uznesenie č. 54/2010/03M 
Obecné zastupiteľstvo  r u š í  podpisové práva zástupcu starostu 

schválené Uznesením č. 5/2009 k bodu. 3. 

Uznesenie č. 55/2010/03M 
Obecné zastupiteľstvo  r u š í  dispozičný limit zástupcu starostu 

schválený Uznesením č. 5/2009 k bodu. 5. 

Uznesenie č. 56/2010/03M 
Obecné zastupiteľstvo  r u š í Všeobecne záväzné nariadenie obce 

Vlachy o správe a prevádzkovaní cintorína. 

Uznesenie č. 57/2010/03M 
Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  Zmluvu o prenájme časti 

pozemku od p. Vladimíra Moravčíka. 

Uznesenie č. 58/2010/03M 
Obecné zastupiteľstvo  berie  na  vedomie  ţiadosť o vyplatenie 

odmeny za správu a údrţbu Kultúrneho domu v Krmeši za roky 2007-

2009. 

Uznesenie č. 59/2010/03M 
Obecné zastupiteľstvo berie  na  vedomie  ţiadosť o preplatenie 

nákladov spojených s pohrebom zo dňa 26. februára 2010, ukladá 

a) poslancom OZ pripraviť návrhy, ako podklady na vyhotovenie 

cenníka za sluţby zboru pre občianske záleţitosti 

b) poslankyni Moravčíkovej vypracovať podklady na vytvorenie 

Zboru pre občianske záleţitosti. 

Uznesenie č. 60/2010/03M 
Obecné zastupiteľstvo  u k l a d á  starostovi obce písomnou formou 

zistiť situáciu a moţnosti úpravy vlakových spojov. 

Uznesenie č. 61/2010/03M 
Obecné zastupiteľstvo  berie na  vedomie pripomienku k internetovej 

stránke Vlachynahlas. 

Uznesenie č. 62/2010/03M 
Obecné zastupiteľstvo ukladá OÚ zasielať poslancom V. Gejdošovi, 

Z. Hlavatému, I. Moravčíkovej zápisnice zo zasadnutí v písomnej 

forme. 
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Uznesenia prijaté na IV. mimoriadnom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva obce Vlachy v roku 2010 

konaného dňa 12.3.2010 v priestoroch obecného úradu . 

Uznesenie č. 63/2010/04M 
Obecné zastupiteľstvo  berie  na  vedomie zánik mandátu poslanca 

obecného zastupiteľstva p. Slavomíra Guráňa písomným vzdaním sa. 

Mandát poslanca Slavomíra Guráňa zanikol dňa 5.3.2010 o 10,00 hod. 

Uznesenie č. 64/2010/04M 
Obecné zastupiteľstvo  v y h l a s u j e  nastúpenie p. Michala Krčulu 

za poslanca obecného zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 65/2010/04M 
V súlade s § 15 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, 

Obecné zastupiteľstvo  o d v o l á v a p. Slavomíra Guráňa z funkcie 

predsedu komisie na ochranu verejného záujmu a z komisie na 

ochranu verejného záujmu, v o l í  p. Michala Krčulu za člena komisie 

na ochranu verejného záujmu, v o l í  p. Miroslava Hrica za predsedu 

komisie na ochranu verejného záujmu. 

Uznesenie č. 66/2010/04M 
V súlade s § 15 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, 

Obecné zastupiteľstvo  v o l í  za člena stavebnej a územnoplánovacej 

komisie p. Milana Foldu. 

 

Uznesenia prijaté na II. riadnom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva obce Vlachy v roku 2010 

konaného dňa 26.3.2010 v priestoroch obecného úradu . 

Uznesenie č. 67/2010/02R 
Obecné zastupiteľstvo  berie  na  vedomie  správu o plnení prijatých 

uznesení. 

Uznesenie č. 68/2010/02R 
Obecné zastupiteľstvo odvoláva člena finančnej komisie p. Slavomíra 

Guráňa,  volí  doplňujúceho člena finančnej komisie Zdena Hlavatého 

z radov poslancov Mgr. Katarínu Kadárovú z radov občanov obce. 

Uznesenie č. 69/2010/02R 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  VZN o podmienkach poskytovania 

dotácií z rozpočtu obce Vlachy (Materiál č. 8/2010). 

Uznesenie č. 70/2010/02R 
V súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, 

Obecné zastupiteľstvo berie  na vedomie zriadenie Zboru pre 

občianske záleţitosti pri obecnom úrade obce Vlachy. 

a) Materiál vypracovaný poslankyňou p. I. Moravčíkovou 

b) Materiál vypracovaný občanom p. Pavlom Strmenským 

c) Materiál po vzájomnom doplnení spracovateľmi a + b  

Nový návrh sa prerokuje na pracovnej porade 16.4.2010. 

Uznesenie č. 71/2010/02R 
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie celoročné hospodárenie za 

rok 2009. 

Uznesenie č. 72/2010/02R 
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie rozpočet na rok 2010–2012. 

Uznesenie č. 73/2010/02R 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predloţenými zásadami obehu účtov-

ných dokladov obce Vlachy s pripomienkami. 

Uznesenie č. 74/2010/02R 
Obecný úrad  predloží na schválenie Smernicu verejného obstarávania 

na májovom zasadnutí, ako opatrenie z kontroly štátneho auditu 

Zvolen. 

Uznesenie č. 75/2010/02R 
Obecné zastupiteľstvo  ukladá obecnému úradu zaregistrovať 

Vlachanské noviny do termínu – koniec marca 2010. 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  predloţenú grafickú úpravu 

,,Vlachanské noviny“ 

Obecné zastupiteľstvo volí šéfredaktora  Ing. Dagmar Chvojkovú, volí  

členov rady  Michala Krčulu, Ladislava Guotha, Danielu Brunckovú. 

Obecné zastupiteľstvo  ukladá Obecnému úradu predloţiť na 

schválenie Štatút ,,Vlachanských novín“ v termíne do 16.4.2010-

pracovná porada. 

Uznesenie č. 76/2010/02R 
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie správu komisie pre ochranu 

verejného záujmu o kontrole majetkového priznania starostu obce p. 

Ladislva  Guotha. 

Uznesenie č. 77/2010/02R 
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie  správu komisie pre ochranu 

verejného záujmu o kontrole majetkových priznaní  bývalého starostu 

obce Ing. Ľubomíra Marjoviča. 

Uznesenie č. 78/2010/02R 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje začatie konania proti Ing. Ľ. 

Marjovičovi pre porušenie povinnosti vyplývajúcej mu zo zákona 

357/2004 Z.z.,čl.7 ods.1 v znení neskorších predpisov a to tým, ţe 

v lehote do 30 dní od ujatia sa výkonu verejnej funkcie nepodal včas 

písomné oznámenie o svojich majetkových pomeroch a majetkových 

pomeroch manţelky za rok 2005. 

Odôvodnenie: 

   Ing. Ľ. Marjovič sa ujal funkcie starostu dňa 28.12.2006 zloţením 

sľubu starostu obce a písomné oznámenie o svojich majetkových 

pomeroch a majetkových pomeroch manţelky za predchádzajúci 

kalendárny rok 2005 bolo komisii obecného zastupiteľstva doručené 

aţ 9.2.2007.  

Uznesenie č. 79/2010/02R 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje začatie konania proti Ing. Ľ. Marjo-

vičovi pre porušenie povinnosti vyplývajúcej mu zo zákona 357/2004 

Z.z.,čl.7 ods.1 pís. e, v znení neskorších predpisov a to tým, ţe v leho-

te do 31.3 2007  nepodal vôbec písomné oznámenie o svojich majet-

kových pomeroch a majetkových pomeroch manţelky za rok 2006. 

   Ing. Ľ. Marjovič si nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu zo zákona 

357/2004 Z.z.,čl.7 ods.2 a to tým, ţe v lehote do 30.4.2007 nepodal 

vôbec potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z prímov 

fyzických osôb za predchádzajúci kalendárny rok 2006. 

Uznesenie č. 80/2010/02R 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje začatie konania proti Ing. Ľ. Marjo-

vičovi pre porušenie povinnosti vyplývajúcej mu zo zákona 357/2004 

Z.z.,čl.7 ods.1 pís. e, v znení neskorších predpisov a to tým, ţe v leho-

te do 31.3 2008  nepodal včas písomné oznámenie o svojich majet-

kových pomeroch a majetkových pomeroch manţelky za rok 2007. 

   Ing. Ľ. Marjovič si nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu zo zákona 

357/2004 Z.z.,čl.7 ods.2 a to tým, ţe v lehote do 30.4.2008 nepodal 

vôbec potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z prímov 

fyzických osôb za predchádzajúci kalendárny rok 2007. 

Odôvodnenie: 

   Ing. Ľ. Marjovič podal svoje písomné oznámenie o majetkových 

pomeroch za rok 2007 aţ 9.3.2009 pod č. 156/2009. 

Uznesenie č. 81/2010/02R 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje začatie konania proti Ing. Ľ. Marjo-

vičovi pre porušenie povinnosti vyplývajúcej mu zo zákona 357/2004 

Z.z.,čl.7 ods.1 písmeno e, v znení neskorších predpisov a to tým, ţe 

v lehote do 31.3.2009  nepodal včas písomné oznámenie majetkových 

pomeroch manţelky za rok 2008. 

   Ing. Ľ. Marjovič si nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu zo zákona 

357/2004 Z.z.,čl.7 ods.2 a to tým, ţe v lehote do 30.4.2009  nepodal 

vôbec potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z prímov 

fyzických osôb za predchádzajúci  kalendárny rok 2008. 

Odôvodnenie: 

   Ing. Ľ. Marjovič podal svoje písomné oznámenie o majetkových 

pomeroch včas, t.j. 9.3.2009 pod č.156/2009, nepodal včas oznámenie 

o majetkových pomeroch manţelky za rok 2008.Písomné oznámenie o 

majetkových pomeroch manţelky bolo doloţené aţ 9.6.2009 pod č. 

378/2009. Komisia brala do úvahy rozdielne adresy trvalého bydliska 

Ing. Ľ. Marjoviča a jeho manţelky. 

Uznesenie č. 82/2010/02R 
Obecné zastupiteľstvo  u k l a d á  Obecnému úradu písomnou formou 

(doporučeným listom do vlastných rúk s úloţnou dobou 5 dní) zaslať 

Ing. Ľ. Marjovičovi oznámenie o začatí konania pre porušenie 

povinnosti vyplývajúcej mu 

z ústavného zákona 357/2004  

Z.z.,čl.7 ods.1, ods.1 písmeno           

e, čl.7 ods.2 v znení 

neskorších predpisov.  
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Prvý hasičský ples 
 

Dňa 6. 2. 2010 o 1900 hod. otvorila 
Prvý hasičský ples poplachová siréna, 

ktorá zvolala hasičov na zásah. 
Chvalabohu bola to len zapálená svieca 
horiaca na stoloch, ktoré sa prehýbali 

plesovými dobrotami. Po tejto malej 
ukážke sa slova ujali predseda a veliteľ 
Dobrovoľného hasičského zboru Krmeš – 

Vlachy a krátkym úvodným slovom 
privítali všetkých hostí, ktorí sa prišli 

v tento večer zabaviť. Po zvolaní „Hudba 
hraj!“ nebolo DJ Jánovi Humenému už 
viac hovoriť a prvým valčíkom otvoril 

ples.  

 

O polnoci vypukla lístková panika, 

pretože DJ vyhlásil tombolu a vtedy si všetci 
hostia spomínali, kde založili svoje 
tombolové lístky. Tombola bola bohatá 

a ceny od výmyslu sveta. Trvalo celú 
hodinu, kým sme sa prepracovali 

k poslednej cene. Touto cestou by som sa 
chcel ešte raz poďakovať všetkým 
sponzorom a darcom cien, ktorí i keď 

drobnosťou prispeli do tomboly. Nebudem 
ich menovať pretože neviem, či by mi stačil 

priestor vyhradený na tento článok. Po 
vyhlásení tomboly pokračovala ďalej zábava 
až do bieleho rána.  

A aby som nehovoril len o tanci 
musím spomenúť i tých, ktorí sa v tento 
večer postarali o dobrú večeru a všetky 

chody, ktoré ku plesu patria. O to všetko 
sa postaral hlavný kuchár plesu Milan 

Lovich spolu so svojimi kuchtíkmi 
Jánom Švecom a Jožom Poliakom. 
Samozrejme popri tom nesmiem 

zabudnúť i na tú krajšiu časť a to 
obsluhu, o ktorú sa postarali Simona 
Lovichová so svojou kamarátkou. 

Samozrejme moje poďakovanie 
patrí všetkým hasičom i nehasičom, 

ktorí pomocnou rukou prispeli 
k zorganizovaniu tohto plesu a dúfam, 

že nestratia chuť na zorganizovanie i toho druhého hasičského plesu v roku 2011. 

 
Veliteľ DHZ Krmeš – Vlachy Ing. Jindřich Chvojka 
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Čo páli, to uhasíme.  
 

    V duchu tohto hesla sa niesla hasičská súťaž mladých hasičov, ktorí si 
prišli zmerať svoje sily na halovú súťaž do telocvične základnej školy 
v Likavke. Bol to ôsmy ročník, ktorý sa uskutočnil v rámci zimného 

sústredenia. Tejto vynikajúcej akcie sa zúčastnilo 200 detí vo veku 8–15 
rokov, organizovaných v dvadsiatich družstvách z Oravy, Liptova, 
Banskej Bystrice či Púchova. Svoju zručnosť, vedomosti a rýchlosť testovali v troch 

disciplínach: v požiarnom útoku bez vody, štafete dvojíc a uzlovej štafete. A práve tá 
„zviazala“ nášmu družstvu ruky. K tomu možno trochu neskúsenosti, trémy a hneď sa 

tie malé ruky trasú ináč. Naše družstvo v zložení: veliteľ Samuel Hric, členovia Jakub 
Kasanický, Kristián Korpády, Janko Švec, Tomáš Madliak, Viktor Záruba, Juraj Hric, 
Paolo Bolibruch, Marek Veverica, Márius Záruba, sa umiestnilo na desiatom mieste. 

Určite, čakali sme lepšie miesto, no na súťaži a pred divákmi sa im nepodarilo 
predviesť to, čo sa tak ľahko darilo na tréningu. V každom prípade bojovali až 

dokonca, aj pri ich neposednosti si vyskúšali čo je to tímová práca a určite strávili 
príjemné sobotňajšie dopoludnie. K atmosfére „hasičiny“ určite prispel i odvoz na našej 
hasičskej Avii. V kategórii chlapcov vyhrali mladí hasiči z Púchova, z dievčat to bola 

domáca Likavka. Gratulujeme, o rok prídeme znova. 
    Touto cestou by som chcel poďakovať Jindrovi Chvojkovi a Michalovi Krčulovi, 
spolu s ktorými sme deti na súťaž pripravovali.  

    Zároveň chcem pozvať občanov obce, ako aj všetkých priaznivcov tohto športu na 
ďalšie kolo súťaže mladých hasičov, Hru Plameň, ktorá sa uskutoční 15. 5. 2010 

o 8,00hod. na ihrisku vo Vlaškách. Niekoľko družstiev mladých hasičov s okresu 
Lipt. Mikuláš si zmeria šikovnosť v požiarnom útoku CTIF, štafete, teórii 
a požiarnom útoku s vodou. 

    S pozdravom                                                                          Hric Miroslav ml.  
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Ako kaţdý rok s príchodom jari sa lúčime s dlhou zimou. Deti z Materskej 

školy vo Vlachoch si v deň 26. 3. 2010 pripravili krátky program 

s pesničkami, básničkami a ľudovými hrami pred obchodom Jednota 

v Krmeši. Slamená Morena ,,zahorela“ hnevom, ţe ju deti uţ nechcú 

a odplávala dolu potokom. Za krásnu jar teda 

vďačíme škôlkárom. 

 

 

 

 

  Jednou z odporúčaných úloh Ministerstva školstva SR     

 pre materské školy je prezentovať prácu detí 

a pedagógov na verejnosti. Aj preto sa snaţíme 

s výsledkami, ktoré dosahujeme v našej materskej škole vo výchove a vzdelávaní, pochváliť nielen 

v našej obci, ale aj na pôde regiónu. 

     Prihlásili sme sa prezentovať vedomosti, zručnosti a tvorivosť našich detí na 10. ročníku prehliadky 

tvorivosti detí a pedagógov MŠ Liptova s názvom Potvorka, ktorá sa konala v dňoch 20. – 21. apríla 

2010. Zúčastnilo sa na nej 26 materských škôl z okresu Liptovský  Mikuláš a Ruţomberok. 

     Deti a učiteľky sa na túto udalosť dobre pripravili. Prezentovali s s pásmom slova, piesní a tanca pod 

názvom Posedenie pri kolovrátku. Na javisku ,,veľkej sály“ v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši, sa 

deti správali ako ozajstní profesionáli. 

     Program spestril pán Ján Andaházy, ktorý deti sprevádzal hrou na harmoniku. Chcem mu vysloviť 

touto cestou úprimné ďakujem, za jeho ochotu a prístup k našej škole. 

     Som na naše deti hrdá, pretoţe na podujatí dôstojne a s noblesou reprezentovali nielen našu školu, ale 

aj našu obec. 

Janka Humená 
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V dňoch 20. – 21. 2. 2010 usporiadala ZO-SZCH  (Základná organizácia slovenského zväzu chovateľov)   

Partizánska Ľupča  VI. Oblastnú výstavu okrasných a úţitkových holubov v Partizánskej Ľupči. Na 

výstave bolo predstavených 250 kusov holubov rôznych plemien, farebných rázov a kresieb. Svoje chovy 

prezentovali chovatelia z Liptova, Oravy, Turca, Ţiliny aj Banskej Bystrice. Z našej obce boli 

vystavovatelia p. 

Rastislav Marton 

starší, p. Vladimír 

Balko a p. Viliam 

Husarčík. P. Marton 

získal čestnú cenu 

a pohár za holuba 

plemena Texan – 

rodovosfarbený a        

p. Husarčík čestnú 

cenu a pohár za holuba 

Brnenský hrvoliak 

modrý–čiernošupinatý. 

Gratulujeme a prajeme 

veľa chovateľských 

úspechov. 

 

Dagmar Chvojková 
 

 

 

 

Dostatok vŕbového prútia pri Váhu umožňoval obyvateľom našej obce v minulosti venovať sa výrobe 

košíkov, filpasov či košín na voz, tak potrebných pri práci so statkom i na poli. Pravdepodobne 

v každom dvore bol niekto, kto vedel robiť s vŕbovým prútím, lieskovými lubkami, či slamou. Na 

prelome 19. a 20. storočia si výrobou a predajom košikárskych výrobkov  finančne vypomáhali 

mnohé rodiny na Slovensku.  

Koncom 20. storočia  však košíky robili zo zeleného prútia u nás už len p. Július Bruncko a p. Milan 

Grešo v Krmeši, vo Vlaškách to bol p. Jozef Kubáň a vo Vlachoch dodnes pletie košíky a filpasy p. 

Dušan Šimo st., slamené „ošatky „ robil p. Samuel Struhár z Vlách. 

V každej domácnosti by sme určite aj dnes našli prútený výrobok. Návrat k tradíciám a prírodným 

materiálom zvýšil záujem o prútené výrobky na Slovensku. Remeselné dielne, kurzy a výstavy 

zamerané na košikárstvo umožňujú aj dnes naučiť sa tieto zručnosti. Niekoľko košikárskych 

majstrov na stretnutí košikárov v Rudníku založilo 2. apríla 2010 Cech košikárov -historicky prvý na 

Slovensku.  

Košikárstvu sa  venujeme aj my na stretnutiach občianskeho združenia. Informácie a manuálne 

skúsenosti, ktoré nám odovzdali naši starší spoluobčania sme si rozšírili na košikárskom  kurze. 

Pravidelné utorkové stretnutia sú teraz zamerané najmä na pletenie z pedigu (deti – stojany na 

perá, obaly na kvetináče) a pletenie okrúhlych košíkov z lúpaného a zeleného prútia ( košíky na 

vajíčka, ovocie, huby).  

Naše košíky sa zatiaľ nemôžu rovnať výrobkom košikárskych majstrov – našich učiteľov, ale to čo 

nás naučili sa pokúsime zachovať  a  odovzdať ďalej.  

                                                                                     Združenie - MS 
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Okresný výbor Dobrovoľnej poţiarnej ochrany  

v Liptovskom Mikuláši 

Dobrovoľný hasičský zbor Krmeš – Vlachy, Vlašky 
 

Vás pozývajú 

na okresné kolo hry PLAMEŇ 

ktoré sa uskutoční dňa 15. 5. 2010 

na futbalovom ihrisku vo Vlaškách. 

a na obvodové kolo súťaže DZH 

ktoré sa uskutoční dňa 23. 5. 2010 

na futbalovom ihrisku Svätý Kríţ. 
  

Príďte povzbudiť  našich mladých hasičov pri ich snahe o postup na Slovenské kolo. 

 

 

 
 

Kultúrno-športová  komisia  

pri Obecnom úrade Vlachy 

Vás pozýva na 

M A J Á L E S 
 

dňa 21. 5. 2010  

v Kultúrnom dome v Krmeši. 

 

 

Zdruţenie priateľov obcí Krmeš,  

Vlachy, Vlašky 
pozýva všetkých od 0 do 100 rokov na 

V. JÁNSKE OHNE 
 dňa 26. Júna 2010 o 17.00 hod. 

 vo Vlachoch na lúke za mlynom 
 

Čo budeme robiť : 
postavíme si vatru, budeme hľadať Jánošíkove  

poklady, zahráme sa hry, zaspievame si,  

nazbierame zázračné bylinky, zjeme a vypijeme,  

čo si donesieme ... 
 

Tešíme sa na Vás! 

 

 
 

Červený kríž a Združenie obcí Krmeš, Vlachy, Vlašky 

pozývajú všetky deti ako aj ich rodičov  

na súťaţno-športový deň 

pri príleţitosti Medzinárodného dňa detí 

               5. júna 2010 na ihrisku vo Vlachoch. 
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MÁJOVÉ RECEPTY 

 

ČOKOLÁDOVÉ REZY S 

MANDARÍNKAMI 

 

Prísady: 
Na cesto:  

3 vajcia  

120 g cukru  

1 balíček Vanilínového cukru Dr. Oetker  

150 g polohrubej múky  

1 balíčku Kypriaceho prášku do pečiva Dr. Oetker  

1 PL kakaa  

 

Na krém:  

2 mandarínkové kompóty ( po 300g)  

200 – 250 ml smotany na šľahanie  

1 balenie Créme Olé puding bez varenia s 

čokoládovou príchuťou  

1 balenie Smetafixu Dr. Oetker  

 

Na ozdobu:  

1 balenie Šľahačky Dr. Oetker v prášku  

1 PL kakaa  

1 Dekor poleva svetlá Dr. Oetker  

 

Príprava :  
Na prípravu cesta vyšľaháme vajcia s cukrom a 

vanilínovým cukrom elektrickým ručným 

šľahačom na najvyššom stupni do peny. Zľahka 

ručne vmiešame múku zmiešanú s kypriacim 

práškom do pečiva a kakaom. Vypracujeme hladké 

cesto. Cesto vylejeme na plech 30x40cm, 

vymastený a vysypaný hrubou múkou. Pečieme pri 

200°C asi 12 minút.  

Do uzatvárateľnej nádoby nalejeme kompót so 

šťavou, prilejeme šľahačkovú smotanu a pridáme 

Créme Olé a Smetafix. Nádoby zatriaseme , pokiaľ 

sa suroviny nespoja do krému.  

Krém natrieme na vychladnutý korpus a 

rovnomerne rozotrieme. Šľahačku pripravíme 

podľa návodu a zašľaháme kakao. Šľahačku 

roztrieme na krém a ozdobíme rozpustenou 

polevou.  

 

SACHEROVA TORTA  

 

Prísady: 
Cesto:  

125 g margarínu alebo masla  

125 g práškového cukru 

1 balíček Vanilínového cukru Dr. Oetker 

7 vajec 

150 g hladkej múky 

3 PL kakaového prášku 

1/2 bal. Kypriaceho prášku do pečiva Dr. Oetker  

Na naplnenie:  

marhuľový dţem  

 

Poleva:  

1 bal Polevy tmavej Dr. Oetker 

50 ml oleja  

 

Príprava: 
Cesto: 

Vajíčka oddelíme. Ţĺtky vymiešame s cukrom a 

vanilínovým cukrom do penista. Do ţĺtkovej hmoty 

postupne zašľaháme margarín, kakao a vmiešame 

preosiatu múku s kypriacim práškom do pečiva. Z 

bielkov ušľaháme tuhý sneh, ktorý zľahka 

pomocou varešky primiešame k cestu. Cesto 

vylejeme do tortovej formy vystlatej papierom na 

pečenie. 

Pečieme vo vyhriatej rúre pribliţne 40 min. pri 

teplote 170 - 180 ° C. Po upečení vyklopíme na 

mrieţku a dáme vychladnúť.  

 

Vychladnuté rozreţeme a naplníme dţemom. Celú 

tortu natrieme rovnomerne čokoládovou polevou. 

 

Čokoládová poleva: 

K čokoládovej poleve pridáme 50 ml oleja a 

rozpustíme vo vodnom kúpeli  



16 

 

 

Pre všetkých občanov, ktorí sa chcú svojimi 
postrehmi a článkami zapojiť do vydávania 
Vlachanských novín, môžu tak urobiť v záujme 
dodržania periodicity v stanovených termínoch:  
      - termín redakčnej uzávierky vždy do 7.dňa 
v mesiaci   (marec, jún, september, december), 

V prípade mimoriadnych spoločenských podujatí 
môže byť príslušné číslo vydané skôr. 
Všetky články a postrehy posielajte prosím, osobne na obecný 
úrad alebo mailom na adresu:  

obecvlachy@citycom.sk 
 

 

 

 

Oznamuje: 

Linka 505425  L. Mikuláš - Gálovany - Sv. Kríţ - Gôtovany - 

Vlachy - Ľubeľa - L. Kľačany 

Nový spoj č. 17 s odchodom o 22,50 hod. v pracovné dni a len v 

nepárne týţdne zo zastávky Ľubeľa, rázc. po zastávku Vlachy rázc. 

Linka 505428 L. Mikuláš - Gálovany - Malatíny - Partizánska 

Ľupča - Lipt. Michal 

Nový spoj č. 9 s odchodom z Ľubele, rázc. do P. Ľupče o 23,00 

hod. s označením ,,xr,, premáva v nepárne týţdne. 

Spoj 31 s odchodom z Ľubele, rázc. o 22,50 hod. s označením ,,xr,, 

premáva v párne týţdne. 

Dôvod - zavedením nového spoja č. 17 na linke 505425 do Vlách v 

pracovné dni v nepárne týţdne bolo potrebné spoj č. 31 linky 

505428 rozdeliť na dva spoje a to spoj č. 31 s pôvodným odchodom 

premávajúci v pracovné dni v párne týţdne a novým spojom č. 9 

ktorý bude odchádzať o 10 min. neskoršie s dôvodu zachádzky do 

Vlách a len v pracovné dni v nepárne týţdne. 
 

 

 
Na základe písomnej ţiadosti p. Mirky S. evidovanej pod značkou   

č. 35 zo dňa 21. 1. 2010, p. Pavla Ţ. evidovanej pod značkou č. 37 

zo dňa 21. 1. 2010 a p. Mareka H. evidovanej pod značkou č. 38 zo 

dňa 21. 1. 2010 uvádzame vyjadrenie k článku p. Moravčíkovej na 

str. 2: 

,,Zaujímam sa o dianie v obci a záleţí mi na jej rozvoji. Zaujímajú 

ma otázky ako sa efektívne hospodári v obci, do ktorej rozpočtu 

prispievam aj ja. Právo na informácie mám zo zákona a ak mi je 

toto právo upierané, môţem sa ho domôcť len súdnou cestou. 

K podaniu ţaloby na súd by nedošlo a obec by nemala ţiadne 

zbytočné výdavky, keby si zodpovedná osoba splnila voči mne 

svoju zákonnú povinnosť. 

Uvedený text chápem ako pokračovanie cielených krokov voči 

mojej osobe. Chápem to ako odplatu za to, ţe kriticky poukazuje na 

spôsob riadenia obce a jej hospodárenie. Opakujem, ţe len 

vykonávam a realizujem svoje občianske práva.“ 
 

OZNAMY                                                                                                                       

 Od 3. mája 2010  
budú aj naďalej  
pokračovať aktiva- 
čné práce v našej  
obci až do októbra  
tohto roku.  Postarajú sa 
o poriadok v obci, vykášanie 
verejných priestranstiev 
a ostatné práce podľa potreby. 
 Ďakujeme všetkým občanom 
za príkladné a zodpovedné 
plnenie daňovej a poplatkovej 
povinnosti v roku 2010. Pre 
tých, ktorí platobný výmer 
odložili a zabudli naň, majú 
možnosť zaplatiť do konca 
mája 2010.  
 Obecný úrad upozorňuje, že 
platby za hrobové miesta bude 
vyberať v stanovenom termíne 
po schválení Všeobecného 
záväzného nariadenia o správe 
a prevádzkovaní cintorínov. 
Platby budú určené na 10 rokov 
 VZN o správe a prevádzko-
vaní cintorínov bude vyvesené 
na úradných tabuliach v každej 
miestnej časti. Vaše pripomien-
ky je možné doručiť na obecný 
úrad písomne alebo mailom do 
21. mája 2010  
 Obecný úrad zakúpil 110 l 
kuka nádoby od firmy Ferex 
Nitra. Kúpiť si ich môžete na 
obecnom úrade vo Vlachoch v 
hodnote 26,56 €/ks. Na prevoz 
odporúčame vozík alebo väčšie 

auto. 
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