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Obec Vlachy 

Obecný úrad vo Vlachoch 

032 13 Vlachy 126 

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

 

Zápisnica č. 8/2014 

zo VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy 

 v roku 2014 

 konaného dňa 10.9.2014 o 17.00 hod. na obecnom úrade 

 

 

Prítomní: 

Ladislav Guoth – starosta obce 

Poslanci - Mirka Strmenská, Michal Krčula od 18.50 hod., Ján Podhor, Jozef Forgáč, Bc. Miroslav 

Hric, Jozef Veverica 

 

Neospravedlnený: 

Peter Brezniak 

 

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 Bc. 

Miroslava Hrica a Ján Podhora. 

Skonštatoval, ţe obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, keďţe boli prítomní piati 

poslanci, od 18.50 hod. šiesti. 

 

Návrh programu: 

 

1. Územný plán obce – stanovisko odborne spôsobilej osoby Ing. arch Cukorovej k časovému 

plneniu zmluvy a rozhodnutie o ďalšom postupe 

2. Kontrola prijatých uznesení  

3. Plnenie rozpočtu k 31.8.2014 

4. Monitorovacia správa rozpočtového hospodárenia obce Vlachy k 30.6.2014 

5. Rozpočtové opatrenie č. 2,3,4/2014 

6. Plán činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2014 

7. Schválenie počtu poslancov na volebné obdobie 2014-2018 

8. Schválenie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, podľa § 50a 

Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi obcou Vlachy a Liptovskou vodárenskou 

spoločnosťou, a.s. Liptovský Mikuláš 
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9. Nájomná zmluva medzi obcou Vlachy a Bc. Milanom Mlynarčíkom (k projektu 

protipovodňové aktivity – Potok Hájsky) 

10. Schválenie členstvo obce Vlachy v občianskom zdruţení miestnej akčnej skupiny MAS. 

11. Schválenie nadobudnutia do majetku obce nehnuteľnej veci: pozemok parcela č. 100/4 

o výmere 660 m
2
, trvalé trávnaté porasty, ktorý obec nadobudla darovaním od vlastníka: 

Vlastimil Rybársky. 

12. Interpelácia poslancov  

 

Hlasovanie poslancov : 

ZA: 5  

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 1: 

 

Územný plán obce – stanovisko odborne spôsobilej osoby Ing. arch Cukorovej k časovému 

plneniu zmluvy a rozhodnutie o ďalšom postupe 

21.9.2014 – hraničný termín na stanoviská k návrhu územného plánu. 20.10.2014 – posledný termín 

na vyvesenie všeobecne záväzného nariadenia, 4.11.-5.11. – zasadnutie obecného zastupiteľstva 

a schvaľovanie územného plánu obce za podmienok, ţe Ing. Krajčová z Okresného úradu v Ţiline 

vydá stanovisko v kratšej, ako 30-dňovej lehote po 30.9.2014. 

Prejednanie pripomienok k územnému plánu a spracovanie ich vyhodnotenia. 

Starosta obce L. Guoth poinformoval poslancov o tom, ţe prebehlo rokovanie s Ing. M. Tomom, ktorý 

prisľúbil finančnú pomoc na spracovanie územného plánu vo výške 4.000,- Eur. 

 

M. Strmenská – spýtala sa starostu obce, či Ing. M. Toma vie, ţe uvedený príspevok je len za pozemky 

v tomto novom územnom pláne. Starosta obce L. Guoth jej odpovedal, ţe je o tom informovaný. 

 

Je potrebné, aby obec osobne informovala R. Jágera a Ľ. Dvorského o tom, ţe niektoré pozemky boli 

z územného plánu vyradené na základe, ţe sú v zmysle novely zákona zaradené ako chránené pôdy, 

kde nie je moţná výstavba. 

 

Uznesenie č. 39/2014/08 

Obecné zastupiteľstvo dňa 10.9.2014 

 

Schvaľuje 

Vyhodnotenie predbeţného pripomienkového konania k územnému plánu s nasledovnými závermi: 

13.1. pripomienka akceptovaná - na pozemkoch nebude plánovaný, navrhovaný, zakreslený alebo 

iným spôsobom presadzovaný nejaký športový areál, futbalové ihrisko, iné športoviská a hnuteľné 

alebo nehnuteľné príslušenstvo k nim. Funkčné vyuţitie týchto pozemkov nebude určené na 

"dynamické aktivity".  

 

13.2. pripomienka neakceptovaná 

18.3. berieme na vedomie, regulatív zostáva 

22.1.j. OU 03 - štúdia 

            OU 05 - zóna 
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            OU 06 - štúdia 

            OU 07 - štúdia 

            OU 11 - štúdia 

            OU 13 - zóna 

 

Obytné územia OU 01, OU 14 vyradiť z plôch na výstavbu - obec oznámi ihneď vlastníkom túto 

skutočnosť písomne aj s uvedením dôvodov od dotknutých orgánov. 

Osobne to bude s obomi prejednané. 

 

Hlasovanie poslancov : 

ZA: 5  

PROTI: 1 (J.Podhor) 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie č. 40/2014/08 

Obecné zastupiteľstvo dňa 10.9.2014 

 

Berie na vedomie 

Príspevok BTV Slovakia vo výške 4.000,- Eur na realizovanie Územného plánu obce Vlachy 

 

Hlasovanie poslancov : 

ZA: 6  

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 2: 

 

Kontrola prijatých uznesení  

Kontrolu prijatých uznesení vykonala hlavná kontrolórka obce, ktorá skonštatovala, ţe uznesenie 

z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva je v plnení a kontrolu všetkých uznesení vykoná do 

októbrového zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 41/2014/08 

Obecné zastupiteľstvo dňa 10.9.2014 

 

Berie na vedomie 

Kontrolu prijatých uznesení 

Hlasovanie poslancov : 

ZA: 6  

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 
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K bodu č. 3: 

 

Plnenie rozpočtu k 31.8.2014 

Bc. M. Hric – zaujímal sa, na koľko percent sa plnia zo strany štátu podielové dane. I. Moravčíková 

mu odpovedala, ţe na 64% (malo by byť 66%). 

M. Strmenská – zaujímala sa, čo obnáša poloţka všeobecné a špeciálne sluţby. I. Moravčíková jej 

odpovedala, ţe vo všeobecných sluţbách sú zaradené rôzne poloţky, v špeciálnych napr. sluţby 

advokáta. Okrem toho sa M. Strmenská spýtala hlavnej kontrolórky, ako legislatívne je poriešené 

vybavenie kultúrneho domu v Krmeši po rekonštrukcii. Odpovedala jej I. Moravčíková – nadobudnutý 

majetok, aj ten, čo bol zakúpený z financií sponzorov je zaradený do majetku obce.  

Uznesenie č. 42/2014/08 

Obecné zastupiteľstvo dňa 10.9.2014 

 

Berie na vedomie 

Plnenie rozpočtu k 31.8.2014 

 

Hlasovanie poslancov : 

ZA: 5  

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 1(M. Strmenská) 

 

K bodu č. 4: 

 

Monitorovacia správa rozpočtového hospodárenia obce Vlachy k 30.6.2014 

 

K predloţenej Monitorovacej správe rozpočtového hospodárenia obce Vlachy k 30.6.2014 poslanci 

nemali ţiadne pripomienky a schválili ju bez výhrad. 

Rozpočtované príjmy na rok 2014 boli vo výške 192 123,- Eur, k 30.6.2014 boli plnené vo výške 

125 194,- Eur. 

Rozpočtované výdaje na rok 2014 boli vo výške 215 167,- Eur, k 30.6.2014 boli plnené vo výške 

93 742,- Eur. 

 

Uznesenie č. 43/2014/08 

Obecné zastupiteľstvo dňa 10.9.2014 

Schvaľuje 

Monitorovaciu správu rozpočtového hospodárenia obce Vlachy k 30.6.2014 bez výhrad 

Hlasovanie poslancov : 

ZA: 5  

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 1(M. Strmenská) 
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Uznesenie č. 44/2014/08 

Obecné zastupiteľstvo dňa 10.9.2014 

 

Berie na vedomie 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Monitorovacej správe 

rozpočtového hospodárenia obce Vlachy k 30.6.2014 

 

Hlasovanie poslancov : 

ZA: 5  

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 1(M. Strmenská) 

 

K bodu č. 5: 

 

Rozpočtové opatrenie č. 2,3,4/2014 

Rozpočtové opatrenie číslo 2/2014: 

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

10/2010 

Príjmová časť 

Zapojenie do rozpočtu BT – vylúčené z výsledku hospodárenia za rok 2013 

291003 Príjmy od ostatných PO         3401,20€ 

291004 Príjmy od FO                         1024,18€                                  

312001 Transfer na CVČ                    3083,00€     

312001 Transfer na voľby                    728,00€ 

Spolu:                                                 8236,38€  

 

Výdavková časť: 

 

Presun  v programe 2.3.2. Nákup materiálu a služieb pre Obecný úrad 

Z poloţky   637003 propagácia, reklama - 32€ 

Na poloţku 635009 údrţba softvéru  +32€ 

       

Presun  v programe 5.3.1. Vývoz odpadu vo veľkokapacitných kontajneroch 

Z poloţky   637004 uloţenie odpadu  - 300€ 

Na poloţku 634004 prepravné   +300€ 

 

Zvýšenie  v programe 2.2.1. Voľby 

Na poloţku   614000 odmeny –voľby  + 50€ 

Na poloţku   621000 odvody-voľby  + 66€ 

Na poloţku   632001 energie –voľby  + 15€ 

Na poloţku   632003 poštovné –voľby  +   5€ 

Na poloţku   633016 reprezentačné-voľby + 18€ 

Na poloţku   635006 údrţba –voľby  + 45€ 

Na poloţku   637007 cestovné –voľby  + 10€ 

Na poloţku   637014 stravné –voľby  +  84€ 
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Na poloţku   637026 odmeny –voľby  +386€ 

Na poloţku   637027 odmeny –voľby  + 49€ 

Spolu:                                                              728€  

 

 

Zvýšenie  v programe 9.1.1. Správa a údržba KD 

Na poloţku   633001 interierové vybavenie KD  + 3000€ 

 

Beţné príjmy schválený rozpočet vo výške  182 473€ 

Po 1 úprave  kód 111                                   +   1 335,60( 16,60HN+180strava+1140voľby) 

Po 1 úprave OZ   23.4.2014                         +   9 328 

Po 2 úprave kód 111 + kód 71                     +   8 236,38        

Spolu bežné príjmy                                     201 372,98€ 

 

 

FO príjmové schválené                                   8 700€ 

Po 1 zmene OZ 23.4.2014                           + 3 144€ 

Spolu FO príjmové:                                     11 844€ 

    

 

Beţné výdavky schválený rozpočet vo výške 171 989€ 

Po 1 úprave kód 111                                       +  1 335,60 

Po 1 úprave  OZ 23.4.2014                             +12 472 

Po 2 úprave                                                     +  3 728 

Spolu bežné výdavky                                    189 524,60€ 

 

Kapitálové výdavky schválený rozpočet vo výške 9 650€ 

Po 1 úprave kód 71                                               +5 508,38 

Spolu kapitálové výdavky                                   15 158,38€ 

 

 

Rozpočtové opatrenie číslo 3/2014: 

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

10/2010 

Príjmová časť 

312001 Transfer z ÚPSVaR  

na všeobecný materiál a OPP                326,00€ 

Spolu:                                                   326,00€  

 

Výdavková časť: 

 

Zvýšenie  v programe 3.2.1. Verejná zeleň a verejné priestranstvá 

Na poloţku   633006 všeobecný materiál + 208,00€ 

Na poloţku   623010 OPP   + 100,00€ 

Na poloţku   637015 poistné   +   18,00€ 

Spolu:                                                                326,00€  
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Presun v podprograme 7.1.1.Materská škola    

Z poloţky   635006 údrţba MŠ   - 40  € 

Na poloţku 632002 voda   + 23 € 

Na poloţku 633006 materiál   + 17 € 

 

 

Presun v podprogramu 9.1.1 Správa a údržba KD 

Z poloţky 637004 všeobecné sluţby KD       -  500€ 

Na poloţku 633006 všeobecný materiál KD  + 370€ 

Na poloţku 635006 údrţba KD                      + 130€ 

  

 

Rozpočtové opatrenie číslo 4/2014: 

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

10/2010 

 

Výdavková časť: 

Presun v podprogramu 1.5.2. Územné plánovanie 

Z 

716000 územný plán obce                        -  930€ 

Na  

716000 zateplenie budovy MŠ Vlachy     + 600€ 

Na  

Podprogram 1.5.1. Ostatné projekty 

716000  výmena okien MŠ                        +330€  

 

Presun z programu 10.1. Všeobecné verejné služby 

Z  

642002 BT CVČ                                       -500€ 

Na  

Podprogram 5.3.1. Vývoz odpadu vo veľkokapacitných kontajneroch  

634004 prepravné TKO OZO VKK        + 500€ 

 

M. Strmenská – vyjadrila sa, ţe je proti tomu, aby prostriedky CVČ boli zaradené do rozpočtu a ţiada, 

aby bola dopredu informovaná o nakladaní s finančnými prostriedkami obce a nesúhlasí s tým, aby sa 

s nimi nakladalo bez jej vedomia. 

 

Uznesenie č. 45/2014/08 

Obecné zastupiteľstvo dňa 10.9.2014 

 

Berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenia č. 2,3,4/2014 
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Hlasovanie poslancov : 

ZA: 4  

PROTI: 1 (M. Strmenská) 

ZDRŽAL SA: 1(M. Hric) 

 

K bodu č. 6: 

 

Plán činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2014 

Hlavná kontrolórka obce Ing. M. Malíčková predloţila poslancom plán kontrolnej činnosti na 2. 

Polrok 2014. Poslankyňa M. Strmenská navrhla, aby bol doplnený o bod č. 7 – zistiť, v akom stave je 

inventarizácia majetku obce za rok 2012, keďţe k dnešnému dňu ešte nebola ukončená. 

Uznesenie č. 46/2014/08 

Obecné zastupiteľstvo dňa 10.9.2014 

 

Schvaľuje 

Plán činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2014 s doplnením o bod č. 7 

 

Hlasovanie poslancov : 

ZA: 6 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 7: 

 

Schválenie počtu poslancov na volebné obdobie 2014-2018 

Poslanci sa jednomyseľne zhodli, ţe v budúcom volebnom období bude v nadchádzajúcich 

komunálnych voľbách zvolených 7 poslancov v obecnom zastupiteľstve. 

Uznesenie č. 47/2014/08 

Obecné zastupiteľstvo dňa 10.9.2014 

Schvaľuje 

7 poslancov do obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2014 - 2018 

 

K bodu č. 8: 

 

Schválenie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, podľa § 50a 

Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi obcou Vlachy a Liptovskou vodárenskou 

spoločnosťou, a.s. Liptovský Mikuláš ( ďalej len „LVS“) 

LVS pripravuje podklady pre vydanie stavebného povolenia na stavbu „Bobrovník - rekonštrukcia 

prívodu a čerpacia stanica, rozšírenie akumulácie“. Stavba rieši rekonštrukciu vodovodného potrubia 

z vodojemu Krmeš a vodojemu Vlachy do novonavrhovanej čerpacej stanice Vlašky a výstavbu 

nového výtlačného potrubia cez Havránok do vodojemu Bobrovník. 
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M. Strmenská, J. Podhor – poţiadali, aby na najbliţšie plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva 

prišli zástupcovia LVS a vysvetlili uvedený projekt, nakoľko ich zaujíma dopad na obec a výhody, 

ktoré by obec z podpísania tejto zmluvy mala – napr. riešenie prípojok v určitom časovom období. 

O 19.50 hod. odišla zo zasadnutia obecného zastupiteľstva hlavná kontrolórka Ing. M. Malíčková 

z rodinných dôvodov. 

Uznesenie č. 48/2014/08 

Obecné zastupiteľstvo dňa 10.9.2014 

 

a) Neschvaľuje 

Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, podľa § 50a Občianskeho 

zákonníka v platnom znení medzi obcou Vlachy a Liptovskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. 

Liptovský Mikuláš, 

 

b) Žiada 

Prizvať zástupcu LVS a.s. Liptovský Mikuláš na rokovanie obecného zastupitelstva pre bliţšie 

oboznámenie sa a upresnenie s pripravovaným projektom, 

 

c) Žiada 

Prejednanie súčasného stavu vodovodných rozvodov v celej obci 

 

Hlasovanie poslancov : 

ZA: 6 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 9: 

 

Nájomná zmluva medzi obcou Vlachy a Bc. Milanom Mlynarčíkom (k projektu protipovodňové 

aktivity – Potok Hájsky) 

 

Predmetom nájmu je parcela KN-C č. 489/4 o výmere 178 m
2 

, zapísaná na liste vlastníctva č. 855, 

druh pozemku – ostatné plochy v k.ú. Vlachy. Dôvod – realizácia vodohospodárskej regulácie cez 

predmet nájmu tečúceho vodného toku. Cena za prenájom je 10,- Eur ročne na 30 rokov. 

 

Uznesenie č. 49/2014/08 

Obecné zastupiteľstvo dňa 10.9.2014 

 

Berie na vedomie 

Nájomnú zmluvu medzi obcou Vlachy a Bc. Milanom Mlynarčíkom 

 

Hlasovanie poslancov : 

ZA: 6 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 
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K bodu č. 10: 

Schválenie členstvo obce Vlachy v občianskom združení miestnej akčnej skupiny MAS. 

Miestne akčné skupiny predstavujú verejno-súkromné partnerstvá, v ktorých majú svoje zastúpenie 

miestne komunity, podnikatelia, verejná správa, poľnohospodárske a lesnícke subjekty, mladí ľudia, 

ţeny a iní dôleţití aktéri na miestnej úrovni. Podmienkou je, aby zástupcovia súkromného sektora 

(vrátane mimovládnych organizácií) tvorili minimálne 50% partnerstva. Miestna akčná skupina vzniká 

ako neformálne partnerstvo kľúčových subjektov verejného a súkromného sektora, ktoré pôsobia 

v území. Partnerstvo je potrebné zaregistrovať ako občianske zdruţenie (zákon č. 83/1990 Zb. 

o zdruţovaní občanov). 

Územie podporované v rámci osi LEADER musí: 

 spĺňať minimálnu hranicu 10 000 obyvateľov 

 z podpory sú vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000 (napr. väčšie mestá a ich 

mestské časti) 

 súvislé vidiecke územie ohraničujúce katastre všetkých zahrnutých obcí v rámci územia 

ţiadajúceho o podporu, sformované na základe spoločného záujmu a jednotne zvolenej témy 

 územie musí mať Miestnou akčnou skupinou spracovanú integrovanú stratégiu rozvoja 

územia s jasne formulovanými prioritami, opatreniami, a prípadne aktivitami. 

 predloţiť všetky relevantné doklady o formovaní územia, v ktorom miestna akčná skupina 

pôsobí spolu so súhlasmi všetkých zahrnutých obcí  

 má zriadenú miestnu akčnú skupinu ako verejno-súkromné partnerstvo. 

 

Úlohou miestnej akčnej skupiny je: 

 koordinácia prípravy stratégie rozvoja územia ako nevyhnutného dokumentu, ktorý je 

podmienkou realizácie projektov v rámci prístupu Leader. V rámci stratégie rozvoja sú 

v súlade s Programom rozvoja vidieka SR definovaní koneční prijímatelia a oprávnené 

aktivity obnovy a rozvoja územia, ktorých cieľom je zlepšenie kvality ţivota vo vidieckych 

oblastiach a zlepšenie ekonomickej príleţitosti a sociálnych podmienok vidieckeho 

obyvateľstva. 

 vypracovanie kritérií pre výber projektov v súlade s usmernením riadiaceho orgánu, ktorým je 

Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Kritériá pre výber projektov tvoria súčasť stratégie. 

 implementácia stratégie rozvoja územia, čo predstavuje predloţenie stratégie rozvoja územia 

na riadiaci orgán v termíne stanovenom vo výzve. Pokiaľ bude stratégia podporená, miestna 

akčná skupina vyhlási výzvu na predkladanie projektov, zriadi výberovú komisiu, ktorá 

vyberie projekty na základe kritérií uvedených v stratégii. Následne Poľnohospodárska 

platobná agentúra uzavrie zmluvu s konečnými prijímateľmi úspešných projektov. 

 aktualizácia a prehodnocovanie stratégie rozvoja územia. 

 riadenie činnosti miestnej akčnej skupiny a organizovanie stretnutí. 

 finančné riadenie. 

  

M. Strmenská – zaujímala sa, koľko bude členstvo v tejto skupine stáť obec. Odpovedala jej I. 

Moravčíková – závisí to od počtu obyvateľov, napr. obec Jamník to stojí 65,- Eur mesačne, plus obec 

platí spolufinancovanie, ak jej prejde nejaký projekt. 
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Uznesenie č. 50/2014/08 

Obecné zastupiteľstvo dňa 10.9.2014 

 

Schvaľuje 

a) členstvo obce Vlachy v občianskom zdruţení miestna akčná skupina 

b) zaradenie k.ú. Vlachy, Vlašky, Krmeš, Sokolčne - obce Vlachy do územia miestnej akčnej 

skupiny 

 

Hlasovanie poslancov : 

ZA: 6 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 11: 

 

Schválenie nadobudnutia do majetku obce nehnuteľnej veci: pozemok parcela č. 100/4 o výmere 

660 m
2
, trvalé trávnaté porasty, ktorý obec nadobudla darovaním od vlastníka: Vlastimil 

Rybársky. 

Z dôvodu zápisu do katastra vyplynula povinnosť pre obecné zastupiteľstvo, a schválilo nadobudnutie 

nehnuteľnosti do majetku obce, ktorú obec získala darovaním od vlastníka Vlastimila Rybárskeho. 

 

Uznesenie č. 51/2014/08 

Obecné zastupiteľstvo dňa 10.9.2014 

Schvaľuje 

 

hlasmi prítomných poslancov zastupiteľstva:  

Michal Krčula   ZA /PROTI 

Mirka Strmenská  ZA /PROTI 

Ján Podhor   ZA /PROTI 

Jozef Veverica    ZA /PROTI 

Jozef Forgáč   ZA /PROTI 

Bc. Miroslav Hric  ZA /PROTI 

nadobudnutie do majetku obce, nehnuteľnej veci: pozemok parcela registra „C“, parc. č. 100/4 

o výmere  660 m2, trvalé trávne porasty,ktorý bol geometrickým plánom č. 36735299 - 49/2014 

vyhotoviteľa Realliptov s. r. o., Kapitána Nálepku 2027/12, Liptovský Mikuláš, IČO: 36 735 299 ktorý 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor úradne overil dňa 21. 3. 2014 pod č. 241/2014 

zameraný a odčlenený od nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 710 pre katastrálne územie 

Krmeš ako pozemok parcela registra „E“ parc. č. 100 o výmere 6128 m2, druh pozemku trvalé trávne 

porasty, bezodplatným prevodom (darovaním) od vlastníka: Vlastimila Rybárskeho, bytom Krmeš 

215, 032 13 Vlachy, SR 
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K bodu č. 12: 

 

Interpelácia poslancov 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva nemali ţiadne ďalšie pripomienky, ani dotazy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 20.15 hod. 

 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový záznam. 

 

 

Zapísala: Mgr. Dagmar Bruncková 

 

 

 

Overovatelia:  

 

Bc. Miroslav Hric    ......................................... 

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Vlachy dňa 16.9.2014 

 

 

 


