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Obec Vlachy
Obecný úrad vo Vlachoch
032 13 Vlachy 126
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zápisnica č. 7/2013
z VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy
v roku 2013
konaného dňa 26.6.2013 o 18.00 hod. na obecnom úrade
Prítomní:
Ladislav Guoth – starosta obce
Poslanci - Ján Podhor, Jozef Forgáč, Miroslav Hric, Jozef Veverica, Mirka Strmenská, Michal Krčula
Neprítomný:
Peter Brezniak - ospravedlnený
Ostatní prítomní:
Mgr. Dagmar Bruncková, Iveta Moravčíková, Ing. Marta Malíčková - hlavná kontrolórka obce, Mgr.
Janka Humená – riaditeľka MŠ
Otvorenie:
Starosta obce Ladislav Guoth privítal všetkých prítomných na zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Za zapisovateľku určil Mgr. Dagmar Brunckovú, za overovateľov zápisnice Miroslava
Hrica a Jozefa Forgáča.
Skonštatoval, ţe obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, keďţe na začiatku zasadnutia boli
prítomní šiesti poslanci.
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kontrola plnenia uznesení
Nájomná zmluva – Dušan Mozník – moţné riešenia za účasti nájomcu
Schválenie Záverečného účtu za rok 2012
Plnenie rozpočtu
Zastupovanie učiteliek v materskej škole
Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2013
Schválenie Zmluvy č. 3/2013 o poskytnutí finančnej dotácie
Dohoda o zrušení záväzku
Oznámenie Mgr. Martiny Oravcovej
Rozhodnutie o ďalšom postupe schvaľovacieho procesu územného plánu obce
Schválenie zmluvy o predaji pozemku pre Ing. Róberta Hoka
Opravy brehov potoka Kľačianka pod lavičkami v m.č. Krmeš – stanovisko Povodia Váhu š.p.
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13. Schválenie investičkej akcie – oplotenie cintorína v m.č. Krmeš a vybudovanie vodovodnej
prípojky
14. Plán kultúrno – športových podujatí do konca roka 2013
15. Návrh kúpnej zmluvy medzi obcou Vlachy a Miroslavom Tomom
16. Určenie postupu na prípravu realizácie miestnej komunikácie – prístupová cesta kaštieľ
Vlachy
17. Interpelácia poslancov
M. Strmenská - navrhla, aby bol za bod č. 1 presunutý bod č. 5, nakoľko na zastupiteľstve bola
prítomná aj riaditeľka materskej školy. Okrem toho sa vyjadrila, ţe podľa jej názoru je veľa bodov
predloţeného programu zasadnutia obecného zastupiteľstva nepripravených alebo nie je v jeho
kompetencii sa k niektorým bodom vyjadrovať. Jej pripomienky k nasledovným bodom:
Bod č. 10: nie je prítomná zodpovedná osoba Ing. Arch. Bachtíková,
Bod č. 3: nebol prerokovaný vo finančnej komisii,
Bod č. 2: obecný úrad mal predloţiť návrh riešenia,
Bod č. 5: chýbalo písomné stanovisko obecného úradu v súvislosti s dopadom na rozpočet.
Skonštatovala, ţe starosta obce zmenil zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 19.6.2013 na pracovnú
poradu, čím porušil prijaté uznesenie.
J. Podhor – povedal M. Strmenskej, ţe keby bola prítomná na pracovnej porade s právničkou, ktorá
našu obec zastupuje, mala by na mnohé pripomienky odpoveď.
M. Hric – pracovná porada bola pre všetkých zúčastnených prínosom, ale nemalo byť porušené
uznesenie.
L. Guoth – vytkol M. Strmenskej, ţe dlhšiu dobu nefunguje stavebná komisia, ţe nemá moţnosť
poslancom na zasadnutí zastupiteľstva podať informácie, nakoľko na jej ţiadosť bol zrušený bod
Rôzne a on má potrebu podať poslancom informácie, ktoré sa týkajú chodu obecného úradu a následne
aj ţivota občanov.
M. Strmenská – oponovala, ţe ţiadne jej dobré návrhy neboli zrealizované a komisia zasadala
niekoľkokrát.
J. Podhor – nik nemôţe za to, ţe R. Jáger, v zastúpení svojej dcéry Martiny Oravcovej svoje záväzky
pri schvaľovacom procese územného plánu nesplnil.
M. Strmenská – skonštatovala, ţe do dnešného dňa nevidela podklady k územnému plánu.
Po tejto výmene názorov poslankyňa M. Strmenská opustila rokovanie obecného zastupiteľstva
o 18. 20 hod.
L. Guoth – k bodu 2 – na zasadnutie obecného zastupiteľstva bol prizvaný aj D. Mozník, ktorý svoju
účasť potvrdil. Chcel, aby sa k predloţenej nájomnej zmluve vyjadril. Nakoľko sa nedostavil, starosta
obce navrhol bod 2. vypustiť z rokovania.
Program po navrhovaných zmenách:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola plnenia uznesení
Zastupovanie učiteliek v materskej škole
Schválenie Záverečného účtu za rok 2012 (prílohu k bodu poslanci obdrţali)
Plnenie rozpočtu (prílohu k bodu poslanci obdrţali)
Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2013 (prílohu k bodu
poslanci obdrţali)
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6. Schválenie Zmluvy č. 3/2013 o poskytnutí finančnej dotácie (prílohu k bodu poslanci
obdrţali)
7. Dohoda o zrušení záväzku (prílohu k bodu poslanci obdrţali)
8. Oznámenie Mgr. Martiny Oravcovej (prílohu k bodu poslanci obdrţali)
9. Rozhodnutie o ďalšom postupe schvaľovacieho procesu územného plánu obce (prílohu
k bodu poslanci obdrţali)
10. Schválenie zmluvy o predaji pozemku pre Ing. Róberta Hoka (prílohu k bodu poslanci
obdrţali)
11. Opravy brehov potoka Kľačianka pod lavičkami v m.č. Krmeš – stanovisko Povodia Váhu š.p.
(prílohu k bodu poslanci obdrţali)
12. Schválenie investičkej akcie – oplotenie cintorína v m.č. Krmeš a vybudovanie vodovodnej
prípojky (prílohu k bodu poslanci obdrţali)
13. Plán kultúrno – športových podujatí do konca roka 2013 (prílohu k bodu poslanci obdrţali)
14. Návrh kúpnej zmluvy medzi obcou Vlachy a Miroslavom Tomom (prílohu k bodu poslanci
obdrţali)
15. Určenie postupu na prípravu realizácie miestnej komunikácie – prístupová cesta kaštieľ
Vlachy
16. Interpelácia poslancov
Hlasovanie poslancov o programe zasadnutia:
ZA: 5
K bodu č. 1
Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce previedol kontrolu prijatých uznesení od posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva. Nakoľko bola podpísaná dohoda o zrušení záväzkov medzi obcou a Martinou
Oravcovou, čím sa hlavný problém v ďalšom procese schvaľovania územného plánu odstránil,
rozhodol, nakoľko program zasadnutia by bol len informačný o tom, ţe namiesto zasadnutia obecného
zastupiteľstva dňa 19.6.2013 sa bude konať pracovná porada. V budúcnosti sa budú všetky prijaté
uznesenia rešpektovať. Ostatné prijaté uznesenia boli splnené.
Uznesenie č. 40/2013/07
Obecné zastupiteľstvo
a) Ruší
Uznesenie č. 38/2013/06
b) Berie na vedomie
1. Stanoviská Ing. Arch. Tatiany Bachtíkovej k moţným riešeniam územného plánu,
prerokované na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 12.6.2013,
2. Kontrolu prijatých uznesení
Hlasovanie poslancov:
ZA: 4
ZDRŽAL SA: 1 – M. Hric
K bodu č. 2
Zastupovanie učiteliek v materskej škole
K tomuto bodu programu sa vyjadrila riaditeľka materskej školy Mgr. Janka Humená. Učitelia majú
nárok na 45 dní dovolenky ročne, nakoľko v materskej škole sú zamestnané len dve učiteľky, nie je
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moţné sa zastupovať tak, aby sa počet dní dovolenky zniţoval. Počet dní dovolenky u kaţdej učiteľky
sa navyšoval uţ z minulých rokov a pretoţe rodičia nesúhlasia s tým, aby bola škôlka zatvorená kaţdé
prázdniny, je potrebné túto situáciu riešiť. Učiteľky by si chceli čerpať dovolenku a oddýchnuť si,
avšak nie je moţné zatvoriť na celé letné prázdniny škôlku, v tomto roku bude otvorená o týţdeň
menej, ako po minulé roky.
Iveta Moravčíková navrhla tri spôsoby riešenia tejto situácie, ktorý vyplynula z vzájomných
konzultácii.
1. Zamestnanie učiteľky – dôchodkyne na 10 celých dní – náklady: 404,10 Eur
2. Zamestnanie učiteľky – dôchodkyne na 20 dní po pol dni – náklady: 359,20 Eur
3. Zastupovanie sa učiteliek vzájomne na 10 dní – náklady: 250 Eur
Ide o jednorazové riešenie pre rok 2013. Poslanci boli za to, aby sa táto situácia vyriešila variantom č.
2. Miroslav Hric na záver povedal, ţe obecné zastupiteľstvo ako celok, nemalo nikdy záujem zrušiť
materskú školu a nie je mu známe, odkiaľ sa tieto reči začali v dedine šíriť.
Uznesenie č. 41/2013/07
Obecné zastupiteľstvo
1. Berie na vedomie
Informáciu o moţnosti riešenia zastupovania učiteliek v materskej škole do konca roka 2013
2. Ukladá obecnému úradu
Do najbliţšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva pripraviť v tejto záleţitosti rozpočtové opatrenie
Hlasovanie poslancov:
ZA: 5
K bodu č. 3
Schválenie Záverečného účtu za rok 2012
K návrhu záverečného účtu podala písomné stanovisko hlavná kontrolórka obce Ing. Marta
Malíčková. Skonštatovala, ţe bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v platnom znení, bol verejne sprístupnený v zákonom stanovenom
termíne. Skonštatovala, ţe finančné hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený
14.12.2011. Tento bol v priebehu rozpočtovaného roka upravovaný spolu 6x na základe uznesení
obecného zastupiteľstva a vykonaných rozpočtových opatrení. Celkove moţno zhodnotiť, ţe príjmy
celkom sa splnili na 75,4%, výdavky na 88,6%. Odporučila záverečný účet obce za rok 2012 schváliť.
Uznesenie č. 42/2013/07
Obecné zastupiteľstvo
1. Berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok
2. Schvaľuje
a) Záverečný účet za rok 2012 a celoročné hospodárenie bez výhrad
b) Schvaľuje
Prevod prebytku rozpočtu za rok 2012 vo výške 1087,40 Eur do rezervného fondu
Hlasovanie poslancov:
ZA: 5
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K bodu č. 4
Plnenie rozpočtu
Prehľad plnenia rozpočtu poslanci obdrţali taktieţ v písomnej forme. Bolo skonštatované, ţe rozpočet
sa plní bez výhrad, avšak je moţné, ţe vývoz odpadu bude obec stáť viac, pretoţe výrazne vzrástol
počet vysýpaných nádob v jarných mesiacoch. Po ukončení prvého polroka bude táto poloţka
porovnaná s rokom 2012 a v prípade nutnosti budú pripravené zmeny v rozpočte formou rozpočtových
opatrení.
Uznesenie č. 43/2013/07
Obecné zastupiteľstvo
a) Berie na vedomie
Plnenie rozpočtu k 31.5.2013
b) Ukladá
Predsedovi finančnej komisie zvolať zasadnutie finančnej komisie v mesiaci august 2013
Hlasovanie poslancov:
ZA: 5
K bodu č. 5
Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2013
Poslanci k navrhnutému plánu kontrolnej činnosti pripomienky nemali.
Uznesenie č. 44/2013/07
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2013
Hlasovanie poslancov:
ZA: 5
Po ukončení tohto bodu poţiadal o slovo občan Marek Hikl. Zaujímal sa o ďalších postupoch obce
v súvislosti s kompostovaním biologicky rozloţiteľného odpadu. Ponúkol svoju pomoc pri ďalších
aktivitách v tejto záleţitosti.
K bodu č. 6
Schválenie Zmluvy č. 3/2013 o poskytnutí finančnej dotácie
Riaditeľka základnej školy v Ľubeli poţiadala našu obec o poskytnutie finančnej dotácie vo výške
300,- Eur na riešenie havarijnej situácie – ochranu strešných ţľabov a zvodov proti namŕzaniu
systémom Raychem. Poslanci nemali k tejto ţiadosti ţiadne pripomienky.
Uznesenie č. 45/2013/07
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Zmluvu č. 3/2013 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2013 medzi Obcou
Vlachy a Základnou školou s materskou školou Ľubeľa
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Hlasovanie poslancov:
ZA: 5
K bodu č. 7
Dohoda o zrušení záväzku
Poslanci obecného zastupiteľstva obdrţali kópiu tejto dohody, na jej základe Obec Vlachy a Martina
Oravcová sa dojednali, ţe s účinnosťou tejto dohody zanikli všetky práva a povinnosti zmluvných
strán zo zmluvy o budúcej zmluve zo dňa 16.1.2012 v znení dodatku č. 1 zo dňa 20.1.201 a všetky
práva a povinnosti zo zmluvy o budúcej zmluve zo dňa 29.3.2011.
Uznesenie č. 46/2013/07
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Dohodu o zrušení záväzku medzi Obcou Vlachy a Mgr. Martinou Oravcovou
Hlasovanie poslancov:
ZA: 5
K bodu č. 8
Oznámenie Mgr. Martiny Oravcovej
Na obecný úrad bolo dňa 13.6.2013 doručené oznámenie Martiny Oravcovej, ktorými vyčlenila pre
potreby obce pozemky v celkovej rozlohe 588 m2, ktoré ponúkla na odpredaj za 1,- Euro. Za
protihodnotu poţaduje zapracovať do územného plánu pozemky č. 107/43, 107/25, 107/26 v k.ú.
Vlachy ako stavebné pozemky. Nakoľko obec zrušenými vzájomnými záväzkami nie je viazaná
k menovanej nejakými povinnosťami, toto oznámenie povaţuje v tomto čase za bezpredmetné a môţe
byť predmetom rokovania len v budúcnosti.
Uznesenie č. 47/2013/07
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Oznámenie Mgr. Martiny Oravcovej
Hlasovanie poslancov:
ZA: 5
K bodu č. 9
Rozhodnutie o ďalšom postupe schvaľovacieho procesu územného plánu obce
Ing. Arch. Tatiana Bachtíková na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva predloţila tri riešenia
ďalšieho postupu v procese schvaľovania územného plánu. Nakoľko došlo k zrušeniu všetkých zmlúv
medzi Obcou Vlachy a Martinou Oravcovou sú tri moţné riešenia:
1. Schválenie územného plánu tak, ako je navrhnutý v celom rozsahu a následne zadať zmeny
a doplnky č. 1 s tým, ţe obec na predmetné pozemky ohlási stavebnú uzáveru,
2. Schváliť územný plán, vypustiť predmetné plochy – zadať zmeny a doplnky č. 1, upraviť
VZN a výkresy,
3. Opraviť návrh územného plánu a zadať ho na nové prerokovanie.
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Všetci prítomní poslanci sa zhodli na tom, ţe nesúhlasia, aby sa obec vrátila k novému zadaniu,
nakoľko je to časove veľmi náročné a neefektívne a mohlo by sa stať, ţe by obec musela vrátiť štátnu
dotáciu. Rozhodovanie o ďalšom postupe nebolo jednoduché, nakoľko ideálne riešenie neexistuje. Na
konci sa všetci poslanci zhodli na tom, ţe postupovať sa bude podľa návrhu č. 1.
Uznesenie č. 48/2013/07
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Ďalší postup riešenia územného plánu obce tak, ako bol predloţený v bode 1 (schválenie územného
plánu tak, ako je navrhnutý v celom rozsahu a následne sa zadajú zmeny a doplnky č. 1 s tým, ţe obec
na predmetné pozemky ohlási stavebnú uzáveru )
Hlasovanie poslancov:
ZA: 5
K bodu č. 10
Schválenie zmluvy o predaji pozemku pre Ing. Róberta Hoka
Predmetom rokovania bol predaj pozemku o 6 m2, zámer bol schválený poslancami na zasadnutí
obecného zastupiteľstva dňa 12.6.2013.
Uznesenie č. 49/2013/07
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
hlasmi prítomných poslancov zastupiteľstva:
Jozef Forgáč

ZA /PROTI

Miroslav Hric

ZA /PROTI

Michal Krčula

ZA /PROTI

Ján Podhor

ZA /PROTI

Jozef Veverica

ZA /PROTI

predaj obecného majetku spôsobom hodným osobitného zreteľa, podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č.
138/1991 Z. z. o majetku obcí, teda schvaľuje





kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva k pozemku parc. č. 199/2 o
výmere 6 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorý vznikol odčlenením od
pozemku parcely registra „E“ 308 – druh pozemku ostatné plochy o výmere 2483 m2 vo
výlučnom vlastníctve obce a ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 625 pre katastrálne
územie Vlašky,
uzavretú s Ing. Róbert Hok, rod. Hok, nar ..................... a manţ. Ing. Eva Hoková, rod.
Kmeťový, nar. ...................................., obaja trvale bytom Vlašky 321, 032 13 Vlachy podiel
1/1
za kúpnu cenu, rovnajúcou sa všeobecnej hodnote majetku obce, určenej znaleckým
posudkom č. 42/2013 Ing. Petra Cabana vo výške 82,- Eur zo dňa 29.5.2013

K bodu č. 11
Opravy brehov potoka Kľačianka pod lavičkami v m.č. Krmeš – stanovisko Povodia Váhu š.p.
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Na jednom z posledných zasadnutí poslankyňa M. Strmenská povedala, ţe ju oslovujú ľudia z m.č.
Krmeš a ţiadajú, aby sa upravili brehy potoka Kľačianka pod lavičkami. M. Hric toto stanovisko
podporil a vyjadril nesúhlas s tým, ţe sa skalami vykladajú rovné brehy pri domoch jednotlivcov, čo
neslúţi všetkým občanom novej ulice, ale len niektorým rodinám. Starosta obce L. Guoth vysvetlil
túto konkrétnu situáciu tak, ţe išlo o sťaţnosť na občana, ktorú riešil Slovenský vodohospodársky
podnik, š.p. Ruţomberok a on aj rozhodol o tomto postupe. Aj napriek tomu dal urobiť postup
moţných prác na rekonštrukciu opôr lavičiek a SVP, š.p. zaslal na základe jeho dopytu nasledovné
stanovisko:“ Na rekonštrukciu opôr lávok bude potrebné spracovanie projektovej dokumentácie, ktorá
bude obsahovať prietočnosť koryta (50, 100 ročná voda) – údaje dáva SHMÚ Banská Bystrica, okrem
toho bude potrebné vyjadrenie k projektovej dokumentácie od správcu toku a poţiadanie o stavebné
povolenie OÚ ŠVS – ŢP Liptovský Mikuláš.“
Uznesenie č. 50/2013/07
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Stanovisko Povodia Váhu š.p. k poţadovaným opravám brehov potoka Kľačianka pod lavičkami
v m.č. Krmeš
Hlasovanie poslancov:
ZA: 5
K bodu č. 12
Schválenie investičkej akcie – oplotenie cintorína v m.č. Krmeš a vybudovanie vodovodnej
prípojky
Starosta obce predloţil poslancom dve cenové ponuky na oplotenie cintorína v m.č. Krmeš, západná
strana oplotenia by bola v cenovej ponuke za 1.760,- Eur, juţná strana za 4.170,- Eur, drenáţ 250,Eur. Vodovodná prípojka – 500,- Eur. Po rozprave sa poslanci jednoznačne dohodli, ţe z kapitálových
prostriedkov sa v tomto roku vyčlení potrebná suma na oplotenie západnej strany a potiahne sa
vodovodná prípojka, aby občania aj tejto miestnej časti mali na cintoríne vodu pre svoje potreby.
Uznesenie č. 51/2013/07
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Investičné výdavky na oplotenie cintorína v m.č. Krmeš vo výške 2010,- Eur a vybudovanie
vodovodnej prípojky vo výške 500,- Eur z kapitálových výdavkov.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 5
K bodu č. 13
Plán kultúrno – športových podujatí do konca roka 2013
Poslanci obecného zastupiteľstva, nakoľko sa väčšina z nich aktívne podieľa na kultúrnych
a športových akciách obci a tieto sú naviazané aj na obecný rozpočet, schválili nasledovné podujatia
do konca roka:
1. Deň rodiny – konal sa 29.6.2013
2. Deň obce – 31.8.2013
3. Posedenie so seniormi – október 2013
4. Divadelné predstavenie – jeseň 2013
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5. Slávnostná návšteva pani Margity Sirotiakovej, pri príleţitosti je 100. narodenín (6.12.2013)
6. Mikuláš – december 2013
Hasičská súťaţ O pohár starostu obce sa bude organizovať ako súčasť 7. Kola hasičskej ligy
27.7.2013.
Uznesenie č. 52/2013/07
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Plán kultúrno športových podujatí do konca roka 2013
Hlasovanie poslancov:
ZA: 5
K bodu č. 14
Návrh kúpnej zmluvy medzi obcou Vlachy a Miroslavom Tomom
Poslancom obecného zastupiteľstva bol predloţený prepracovaný návrh kúpnej zmluvy medzi obcou
Vlachy a Miroslavom Tomom, Igors Kobenko a Guntars Zicans, predmetom ktorej je odplatný prevod
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a zaplatenie kúpnej ceny. Pre účely rokovania s predávajúcimi má
obec záujem o prevod vlastníctva k pozemku, zodpovedajúcemu umiestneniu G.06, G.05 alebo H.25,
H.25 podľa Architektonicko-urbanistického riešenia Vlašky – obytná zóna pod Havránkom projektu
pre ÚR z 11/2008 vyhotoveného Dynamis, s.r.o. vo výmere 800 m2 za cenu 1,- Euro.
Poslanci k uvedenému návrhu nemali ţiadne pripomienky, všetky záleţitosti a súvislosti v tejto veci
im boli podrobne vysvetlené právničkou na poslednej pracovnej porade.
Uznesenie č. 53/2013/07
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Návrh kúpnej zmluvy medzi obcou Vlachy a Miroslavom Tomom. Igors Kobenko a Guntars Zicans
Hlasovanie poslancov:
ZA: 5
K bodu č. 15
Určenie postupu na prípravu realizácie miestnej komunikácie – prístupová cesta kaštieľ Vlachy
Majitelia kaštieľa, do ktorého mali voľný prístup občania v posledných dňoch umiestnili na svojom
pozemku označenie, ţe ide o súkromný pozemok, na ktorý je vstup zakázaný. V nasledujúcich dňoch
budú zamreţované okná a opravené mreţe na dverách. Prebehli rokovania o variantoch prístupovej
cesty k rodinným domom za kaštieľom a najlepšou z nich je výstavba časti prístupovej cesty od firmy
Galia tak, aby sa k domom dostali aj záchranné zloţky, v prípade nutnosti.
Uznesenie č. 54/2013/07
Obecné zastupiteľstvo
Ukladá
Starostovi obce začať prípravné práce na vybudovaní prístupovej cesty k domom za kaštieľom v m.č.
Vlachy
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Hlasovanie poslancov:
ZA: 5
K bodu č. 16
Schválenie člena finančnej komisie
M. Hric navrhol doplniť rokovanie o schválenie Pavla Strmenského za člena finančnej komisie pri
obecnom zastupiteľstve.
Uznesenie č. 55/2013/07
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje
Doplnenie programu rokovania obecného zastupiteľstva o bod: Schválenie Pavla Strmenského za
člena finančnej komisie,
b) Pavla Strmenského za člena finančnej komisie pri obecnom zastupiteľstve
Hlasovanie poslancov:
ZA: 5
K bodu č. 17
Interpelácia poslancov
1. Zber bielej techniky – koniec septembra
2. M. Hric – riešenia sťaţnosti od občanov, obecná kronika – zatiaľ nie je obci známe, ako
kronikárka pokračuje v jej písaní,
3. L. Guoth:
J.Hric – V. Bauerová – opravy zahájené, rieši sa
V. Krčula – M. Mlynčeková – majiteľka pozemku je v zmysle stavebného
zákona povinná pustiť na svoj pozemok suseda z dôvodu nutných opráv
strechy domu,
J. Stankoviansky – J. Dundek – v riešení
Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta obce Ladislav
Guoth.
Zapísala Mgr. Dagmar Bruncková
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový záznam v trvaní 3 hodiny a 20 minút.

Overovatelia:
Miroslav Hric

...............................................

Jozef Forgáč

...............................................

Ladislav Guoth
Vlachy dňa 2.7.2013

...............................................

