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Obec Vlachy 

Obecný úrad vo Vlachoch 

032 13 Vlachy 126 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Zápisnica č. 12/2013 

z XII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy 

 v roku 2013 

 konaného dňa 11.12.2013 o 17.00 hod. na obecnom úrade 

 

 

Prítomní: 

Ladislav Guoth – starosta obce 

Poslanci - Mirka Strmenská, Michal Krčula, Ján Podhor, Miroslav Hric, Jozef Forgáč, Peter Brezniak 

 

Neprítomný: 

Jozef Veverica - ospravedlnený 

 

Ostatní prítomní: 

Mgr. Dagmar Bruncková 

Ing. Marta Malíčková 

Iveta Moravčíková 

 

Otvorenie: 

Starosta obce Ladislav Guoth privítal všetkých prítomných na zasadnutí obecného 

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

Podhora a Petra Brezniaka 

Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, keďže boli prítomní šiesti 

poslanci. 

 

Návrh programu: 

 

1. Kontrola prijatých uznesení 

2. Čerpanie rozpočtu k 30.11.2013  

3. Rozpočtové opatrenie č. 7/2013  

4. Stanovisko finančnej komisie a hlavnej kontrolórky obce  k návrhu Programového rozpočtu 

obce Vlachy na roky 2014-2016  

5. Schválenie Programového rozpočtu obce Vlachy na roky 2014-2016  

6. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

7. Schválenie plánu práce kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2014  

8. Schválenie Dodatku č. 1 ku Nájomnej zmluve o nájme bytu medzi obcou Vlachy a Boženou 

Moravčíkovou  

9. Vyhodnotenie cenových ponúk pre zimnú údržbu  
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10. Schválenie termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva pre rok 2014 

11. Interpelácia poslancov 

 

M. Strmenská  -  navrhla vymeniť bod 5 s bodom 6, nakoľko najprv je potrebné schváliť všeobecne 

záväzné nariadenie a až následne rozpočet obce, pretože spolu úzko súvisia. 

 

Program po navrhovanej zmene:  

 

1. Kontrola prijatých uznesení 

2. Čerpanie rozpočtu k 30.11.2013  

3. Rozpočtové opatrenie č. 7/2013  

4. Stanovisko finančnej komisie a hlavnej kontrolórky obce  k návrhu Programového rozpočtu 

obce Vlachy na roky 2014-2016  

5. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

6. Schválenie Programového rozpočtu obce Vlachy na roky 2014-2016  

7. Schválenie plánu práce kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2014  

8. Schválenie Dodatku č. 1 ku Nájomnej zmluve o nájme bytu medzi obcou Vlachy a Boženou 

Moravčíkovou  

9. Vyhodnotenie cenových ponúk pre zimnú údržbu  

10. Schválenie termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva pre rok 2014 

11. Interpelácia poslancov 

 

 

Hlasovanie poslancov o programe zasadnutia: 

ZA: 6 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 1 

Kontrola prijatých uznesení 

 

M. Strmenská – navrhla, aby bolo zrušené uznesenie z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

ktorým bol schválený vzájomný zápočet záväzkov a pohľadávok medzi obcou Vlachy a Štefanom 

Petercom za nájom garáže a investícií, ktoré do jej rekonštrukcie vložil, pretože uvedené uznesenie je 

nulitné, obec mu týmto podľa jej vyjadrenia darovala obecný majetok. J. Forgáč a J. Podhor boli proti 

tomuto návrhu, rovnako aj starosta obce L. Guoth.  

 

Hlavná kontrolórka obce Ing. M. Malíčková - písomne vyhodnotila plnenie uznesení a konštatovala, 

že nie je splnené uznesenie č. 48/2012/03 R z 27.6.2012, týkajúce sa prepracovania všeobecne 

záväzného nariadenia o zásadách nakladania s majetkom obce, ďalej uznesenia č. 78 – 82/2012/04R 

z 26.9.2012 sa nedajú posúdiť, nakoľko boli nimi schválené prenájmy pozemkov pod futbalovým 

ihriskom, avšak ku dnešnému dňu neboli starostom obce podpísané, podobne uznesenie č. 11/2013/02 

z 13.3.2013, ktorým bol schválený dodatok nájomnej zmluvy medzi obcou Vlachy a Štefanom 

Petercom, nájomca tento dodatok nepodpísal, s týmto súvisí aj uznesenie č. 24/2013/04 z 24.4.2013, 

kedy obecný úrad vyzval menovaného nájomcu písomne ku podpisu tohto dodatku, avšak k jeho 

podpisu ani napriek tejto snahe nedošlo. Uznesenie č. 20/2013/03 zo 17.4.2013 bolo splnené, obecný 
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úrad vyzval kronikárku obce k doplneniu kroniky za rok 2012 osobne, avšak kronikárka v jej písaní 

nepokračuje. 

Uznesenie č. 79/2013/11 zo dňa 20.11.2013 zostáva stále v plnení. 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 82/2013/12 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

Kontrolu plnenia uznesení 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 5 

ZDRŽAL SA: 1 (M.Strmenská) 

PROTI: 0 

 

K bodu č. 2 

Čerpanie rozpočtu k 30.11.2013  

 

Materiál k tomuto bodu rokovania dostali poslanci pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. 

M. Strmenská – zaujímala sa o vysvetlenie platieb za projekty na zateplenie materskej školy 

a kultúrneho domu v Krmeši, o ktorých boli poslanci informovaní už v roku 2012. Starosta obce L. 

Guoth jej vysvetlil, že obidva projekty bude obec uhrádzať v tomto roku po vzájomnej dohode 

s architektom. Zaujímala sa aj o platby za energiu pre kultúrny dom vo Vlaškách, ktorý nie je 

využívaný. V tejto položke ide o platby za požiarnu zbrojnicu. 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 83/2013/12 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

Čerpanie rozpočtu k 30.11.2013 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 

ZDRŽAL SA: 0 

PROTI: 0 

 

K bodu č. 3 

Rozpočtové opatrenie č. 7/2013  

 

V súlade s ods. 2 písmena a)§ 14 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa predkladá 

obecnému zastupiteľstvu na vedomie .  

Zmena rozpočtu na rok 2013:  

Povolený presun rozpočtových prostriedkov starostom v zmysle článku 21 ods. 1 pís. a) VZN č. 

10/2010 
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Výdavková časť: 

Presun z podprogramu 2.3.1. Zamestnanci obecného úradu 

612001 osobný príplatok   -232 € 

637004 ekonomické služby   -300 € 

 

Presun z podprogramu 2.3.2. Nákup materiálu a služieb pre obecný úrad  

633006 všeobecný materiál   -200 € 

637003 propagácia a inzercia   -140 € 

 

Presun z podprogramu 2.3.3. Prevádzka budovy obecného úradu  

635006 údržba budov a priestorov  -124 € 

 

Presun do podprogramu 2.3.1. Zamestnanci obecného úradu 

611000  tarifný plat    + 364 € 

614000 odmeny    +270 € 

621000 odvod do VšZP    +110 € 

625001 nemocenské poistenie   +14 € 

625002 starobné poistenie   +140 € 

625003 úrazové poistenie   +9 € 

625004 invalidné poistenie   +30 € 

625005 poistenie v nezamestnanosť+  +1 €   

625007 poistenie do RF    +48 € 

 

Presun v podprograme 3.3. Správa a údržba cintorínov  

635004 údržba cintorínov   -547 € 

637027 odmeny cintorín   +482 € 

717002 oplotenie cintorína a vod.prípojka +65 € 

 

Presun z podprogramu 4.1.1.Ochrana pred požiarmi 

635005 údržba strojov    -190 € 

    

Presun do podprogramu 4.3. Verejné osvetlenie 

637027 odmena- verejné osvetlenie  +190 € 

 

     

Presun v podprograme 5.1.1. Vývoz komunálneho odpadu 

 

Presun v podprograme 7.1 Materská škola 

633006 všeobecný materiál KZ 111  -300 € 

632001 energie  KZ 111   +300 € 

611000 mzdy     -210 € 

612002 príplatok za riadenie   -230 € 

612002 príplatok učiteľka   -100 € 

612002 osobný príplatok riaditeľka  +139 € 

612002 osobný príplatok učiteľka  +120 € 

614000 odmeny    +208 € 

625002 starobné poistenie+   +9 €    

625007 poistenie do RF    +4 € 
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637027 odmeny –zastupovanie   +60 €    

 

Presun v podprograme 7.2 Stravovanie v jedálňach predškolského zariadenia 

612001 osobný príplatok vedúca  -6 € 

612001 osobný príplatok kuchárka  -31€  

614000 odmeny    +2 € 

621000 poistené do ZP    +27 € 

625001 nemocenské poistenie   +3 € 

625002 starobné poistenie   +32 € 

625003 úrazové po poistenie   +2 €    

625004 invalidné poistenie   +9 € 

625005 poistenie v nezamestnanosť  +3 €     

625007 poistenie do RF    +14 € 

 

Presun do podprogramu 9.3.1 Kultúrne podujatia, slávnosti a  oslavy 

633016  002 reprezentačné   +50 € 

(fašiangy, deň rodiny, seniori, Mikuláš)             

 

Presun z podprogramu 9.4 Kronika 

633006 všeobecný materiál   -50 € 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 84/2013/12 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenie č. 7/2013 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 

ZDRŽAL SA: 0 

PROTI: 0 

 

K bodu č. 4 

Stanovisko finančnej komisie a hlavnej kontrolórky obce  k návrhu Programového rozpočtu 

obce Vlachy na roky 2014-2016  

 

Stanovisko finančnej komisie predložil ústne jej predseda Miroslav Hric. Skonštatoval, že na zasadnutí 

komisie dňa 21.11.2013 člen komisie P. Strmenský k návrhu rozpočtu na rok 2014 vytkol skutočnosť, 

že komisia sa zaoberala len návrhom rozpočtu s úmyslom vytvorenia vyrovnaného rozpočtu, bez 

konkrétnej vízie, či plánov investícií na nasledujúce roky. Okrem toho P. Strmenský skonštatoval, že 

stále sú v rozpočte rozpočtované vysoké náklady na mzdy a prevádzku obecného úradu, navrhol 

predčasne nevyplácať úver od Prima banky, navrhol investovať financie na odkúpenie pozemku pred 

bytovkami v Krmeši, nakoľko uvedená plocha je predmetom záujmu obce dlhé roky. 

M. Hric na záver skonštatoval, že finančná komisia odporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť 

návrh rozpočtu pre rok 2014.  

M. Hric okrem toho poinformoval prítomných o tom, že P. Strmenský vstúpil do jednania s R. 

Jágerom ohľadom odkúpenia ihriska pred bytovkami v Krmeši, jedná sa o 951 m
2

 za 11 Eur/m
2.
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Celková suma by bola 10.461,- Eur. Poslanci sa, okrem J. Podhora, vyslovili za odkúpenie tejto 

plochy, pretože, ak by k tomu nedošlo, miesta časť Krmeš by stratila priestor na športovanie. J. Podhor 

bol proti tomuto zámeru, nakoľko po odkúpení tohto priestoru ho bude musieť obec bezpečnostne 

zabezpečiť a rovnako značné financie bude stáť aj rekonštrukcia uvedenej plochy. Okrem toho M. 

Strmenská upozornila, že nebola predložená textová časť k rozpočtu, na čo jej I. Moravčíková 

odpovedala, že v zmysle platného nariadenia je povinná tak urobiť do 15. januára. Zároveň M. 

Strmenská vyslovila názor, že výstavba ihriska bude čiastočne vykrytá aj financiami, ktoré obec 

dostáva pre deti na ich aktivity v centrách voľného času a ktoré nie sú v plnej výške na túto činnosť 

vyčerpané. Ide o cca 6.000,- Eur za dva roky.  

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 85/2013/12 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

Stanovisko finančnej komisie k návrhu Programového rozpočtu obce Vlachy na roky 2014 - 

2016 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 

ZDRŽAL SA: 0 

PROTI: 0 

 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2014 a roky 2015-2016 bolo 

zverejnené na úradnej tabuli a internetovej obecnej stránke dva týždne pred konaním zasadnutia 

obecného zastupiteľstva a poslanci ho taktiež obdržali písomne. V stanovisku hlavná kontrolórka obce 

Ing. M. Malíčková skonštatovala, že návrh rozpočtu obce na rok 2014 je zostavený ako vyrovnaný 

v celkovej výške 192 123,- Eur, pričom bežný rozpočet je prebytkový vo výške 10 484,- Eur, 

kapitálový je schodkový – 8 700,- Eur a finančné operácie sú schodkové – 1 784,- Eur. 

Takto zostavený rozpočet je v súlade s ustanoveniami § 10, ods. 7) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom právnom znení. 

Skonštatovala, že predkladaný návrh zabezpečuje financovanie základných funkcií samosprávy za 

predpokladu dôsledného rešpektovania právnych predpisov a dodržiavania maximálnej hospodárnosti 

pri vynakladaní rozpočtových prostriedkov. Odporučila poslancom obecného zastupiteľstva 

predložený návrh rozpočtu obce na rok 2014 schváliť a zároveň po odstránení nedostatkov zobrať na 

vedomie návrh rozpočtu na roky 2015-2016. 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 86/2013/12 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce  k návrhu Programového rozpočtu obce Vlachy na roky 

2014 - 2016 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 5 



7 
 

ZDRŽAL SA: 1 (M. Strmenská) 

PROTI: 0 

 

K bodu č. 5 

Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli a internetovej obecnej stránke 

najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva, v zmysle zákona.  

Daň z nehnuteľností, z pozemkov, zo stavieb a daň za psa sa nemení, zostáva na úrovni roku 2013. 

Obec okrem toho oslobodzuje od platenia dane aj občanov nad 70 rokov veku, ak nežijú v spoločnej 

domácnosti s mladšou osobou alebo osobou v pracovnoprávnom vzťahu (okrem ŤZP občanov). 

Nemení sa ani výška dane za užívanie verejného priestranstva. 

Zvyšuje sa daň za ubytovanie a to na sumu 0,40 Eura za osobu a prenocovanie. Zvyšuje sa taktiež 

poplatok za odvoz komunálneho odpadu, a to nasledovne: 

Sadzba poplatku za zdaňovacie obdobie sa stanovuje ako súčin: 

a) 0,0301 € a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo 

bude mať poplatník v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých 

nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať alebo 

b) 0,0356 € a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, kedy osoba bola 

ubytovaná v nehnuteľnosti, ktorej poplatníkom je fyzická alebo právnická osoba 

poskytujúca ubytovacie služby v nehnuteľnosti alebo 

c) 0,0301 €, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej 

produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka, ktorý je oprávnený užívať 

nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania alebo 

d) 3,50 € za jeden vývoz a jednu 110 l nádobu v prevádzke platiteľa dane, ktorým je 

fyzická alebo právnická osoba, oprávnená užívať nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa 

na území obce na účel podnikania, ak tento požiada o množstvový zber
1
 správcu 

dane do 31. januára  

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 87/2013/12 

Obecné zastupiteľstvo 

sa uznáša na 

Všeobecne záväznom nariadení obce Vlachy č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 

ZDRŽAL SA: 0 

PROTI: 0 

                                                           
. 
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K bodu č. 6 

Schválenie Programového rozpočtu obce Vlachy na roky 2014-2016  

 

Programový rozpočet obce na roky 2014-2016 bol zverejnený na úradných tabuliach a obecnej web 

stránke 15 dní pred konaním zasadnutia obecného zastupiteľstva, poslanci ho obdržali písomne 

spoločne s pozvánkou. 

 

M.Strmenská – vykonala analýzu výdavkov od roku 2010 – 2014 – v pomere koľko finančných 

prostriedkov obec stoja zamestnanci obecného úradu a starosta v porovnaní s financiami, ktoré sa 

dávajú za služby pre občanov obce. Skonštatovala, že na platy obec vynakladá viac, ako na služby pre 

občanov obce. Rezervy vidí v údržbe kultúrneho domu, vo výdavkoch na verejné priestranstvá, hlavne 

pri kosení futbalových ihrísk, veľké výdavky sú aj na špecializované služby (právnička, geodet, 

revízie, katastrálne poplatky a iné), navrhla znížiť položky aj na všeobecný materiál. 

 

Ostatní poslanci nemali k predloženému materiálu konkrétne návrhy. 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 88/2013/12 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Programový rozpočet obce Vlachy na rok 2014 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 5 

ZDRŽAL SA: 0 

PROTI: 1 (M. Strmenská) 

 

V hlasovaní o návrh na uznesenie, ktorým sa mal vziať na vedomie vyhliadkový rozpočet na roky 

2015 – 2016 poslanci hlasovali nasledovne: 

ZA: 3 

ZDRŽAL SA: 3(M. Strmenská, M. Hric, P. Brezniak) 

PROTI: 0  

 

K bodu č. 7 

Schválenie plánu práce kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2014  

 

Materiál od hlavnej kontrolórky obce Ing. M. Malíčkovej poslanci obdržali písomne. K návrhu nemal 

nik pripomienky. 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 89/2013/12 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Plán práce kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2014 
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Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 

ZDRŽAL SA: 0 

PROTI: 0 

 

K bodu č. 8 

Schválenie Dodatku č. 1 ku Nájomnej zmluve o nájme bytu medzi obcou Vlachy a Boženou 

Moravčíkovou  

 

Predmetom dodatku je dohoda o započítaní nároku prenajímateľa na nájomné za obdobie od 1.11.2013 

na úhradu nároku nájomcu na prefinancovanie výdavkov na výmenu okien v obecnom byte, ktorý je 

predmetom nájmu. Nájomca na tomto základe uhradil za výmenu okien 1599,21 Eur, čím sa odpočíta 

úhrada mesačného nájomného a preddavku vodného za obdobie do 1.11.2013 do 25.5.2015. 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 90/2013/12 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Dodatok č. 1 ku Nájomnej zmluve o nájme bytu medzi obcou Vlachy a Boženou 

Moravčíkovou 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 

ZDRŽAL SA: 0 

PROTI: 0 

 

K bodu č. 9 

Vyhodnotenie cenových ponúk pre zimnú údržbu  

 

V zmysle vyhláseného výberového konania obec Vlachy, do termínu 4.12.2013, obdržala 3 cenové 

ponuky na zimnú údržbu pre rok 2014, a to nasledovne:  

2.12.2013:  

Lukáš Kandera – cena za ponúkané služby je 23,76 Eur s DPH/ 1 hodinu  

3.12.2013  

Ivan Hlavatý ml. - cena za ponúkané služby je 24,- Eur bez DPH / 1 hodinu – nie je platca DPH  

3.12.2013:  

Marek Hikl - cena za ponúkané služby je 32,40 Eur s DPH/ 1 hodinu  

 

Kritériom na výhercu bola cena, takže v roku 2014 bude v našej obci udržiavať miestne komunikácie v 

zimnom období pán Lukáš Kandera. 
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Návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 91/2013/12 

Obecné zastupiteľstvo 

a) Berie na vedomie 

vyhodnotenie cenových ponúk na zimnú údržbu pre rok 2014 

b) Schvaľuje 

za dodávateľa prác pre zimnú údržbu na rok 2014 Lukáša Kanderu za sumu 23,76 Eura 

s DPH za 1 hodinu práce 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 5 

ZDRŽAL SA: 1 (M. Strmenská) 

PROTI: 0 

 

K bodu č. 10 

Schválenie termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva pre rok 2014 

 

Starosta obce L. Guoth navrhol pre rok 2014 šesť zasadnutí obecného zastupiteľstva, väčšina 

poslancov navrhla 9. 

 

Návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 92/2013/12 

Obecné zastupiteľstvo 

Schvaľuje 

Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2014 na: 5.2., 19.3., 23.4., 21.5., 25.6., 

10.9., 15.10., 12.11., 10.12. 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 5 

ZDRŽAL SA: 0 

PROTI: 1 (J.Podhor) 

 

K bodu č. 11 

Interpelácia poslancov 

 

M. Strmenská – navrhla, aby sa začiatkom januára 2014 stretla stavebná komisia, nakoľko je nutné 

prebrať záležitosti ohľadom územného plánu obce. 
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Návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 93/2013/12 

Obecné zastupiteľstvo 

poveruje 

predsedníčku stavebnej komisie Mirku Strmenskú zvolať zasadnutie stavebnej komisie na 

15.1. alebo 29.1.2014 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 

ZDRŽAL SA: 0 

PROTI: 0 

 

 

Záver 

 

Starosta obec Ladislav Guoth ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva a prítomným poďakoval za 

účasť a poprial všetkým pekné prežitie Vianočných sviatkov a všetko dobré do nového roka. 

 

 

 

 

 

 

Zapísala Mgr. Dagmar Bruncková. 

 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový záznam v trvaní 2 hodiny a 55 minút. 

 

 

Overovatelia: 

Ján Podhor ............................................... 

Peter Brezniak  ............................................... 

 

Ladislav Guoth  ............................................... 

 

 

 

 

Vlachy dňa 17.12.2013 


