
Zápisnica z 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa                 

24.03.2022 v zasadačke Obecného úradu vo Vlachove 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:     

1.   Otvorenie 
      a) Voľba návrhovej komisie 

      b) Určenie overovateľov zápisnice 

      c) Určenie zapisovateľa 

2.   Kontrola uznesení. 

3.    Prerokovanie žiadosti  Ing. Jaroslava Breznena o odkúpenie pozemkov na LV č. 631,         

      C- KN parc. č. 406/1 o výmere 14 219 m2, na LV č. 1072, C-KN parc. č. 406/3         

         o výmere  2 340 m2, na LV 1058, C-KN parc. č. 300/12 o výmere 1 868 m2, pozemku         

        parc. č. 391/1 o výmere 11 826 m2 a pozemku parc. č. 391/2 o výmere 1 000 m2. 

4.     Prerokovanie dokončenia rekonštrukcie Družstevnej ulice. 

5.     Prerokovanie osadenia líniového odvodňovacieho žľabu na Záhradnej ulici. 

6.    Správa hlavnej kontrolórky č.1/2022. 

7.    Rôzne 

8.    Diskusia 

9.    Záver                             

                            

                                                                                                                   
 

Zastupiteľstvo otvoril a viedol starosta obce Ing. Peter Pakes.  Srdečne privítal hlavnú 

kontrolórku, prítomných poslancov, členov komisií a riaditeľku ZŠ a MŠ Vlachovo Mgr. 

Janu Oravcovú. Ospravedlnil neprítomných poslancov  Bc. Juraja Kováča, Ing. Andreu 

Hajdúkovú a Emila Gála. Navrhol, aby sa do dnešného programu doplnila do bodu 6. 

Správa z kontroly č. 1. 

 

1. 

Všetci prítomní poslanci (4 poslanci) súhlasili s dnešným programom 17. zasadnutia 

OcZ.  

 



Do návrhovej komisie boli navrhnutí Marek Adami a Ing. Viliam Klobušník, za overovateľov 

Denisa Vargová  a Miloslav Ďurán, za zapisovateľku  Martina Rokfalušiová.  

Všetci prítomní poslanci (4 poslanci) schválili do návrhovej komisie Mareka Adamiho 

a Ing. Viliama Klobušníka, za overovateľov zápisnice Miloslava Ďurána a Denisu 

Vargovú, za zapisovateľku Martinu Rokfalušiovú. 

2. Kontrola uznesení  

Obecné zastupiteľstvo na svojom 16. zasadnutí: 

- Vzalo na vedomie úpravu rozpočtu č. 2/2021. 

- Schválilo úpravu rozpočtu č. 2/2021. 

- Vzalo na vedomie správu hlavnej kontrolórky o zúčtovaných dotáciách 

z rozpočtu obce za rok 2021. 

- Vzalo na vedomie informačnú správu hlavnej kontrolórky o prijatých 

žiadostiach o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2022. 

- Schválilo informačnú správu hlavnej kontrolórky o prijatých žiadostiach 

o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2022. 

- Schválilo rozpočet na rok 2022. 

- Vzalo na vedomie rozpočet na roky 2023 – 2024. 

- Vzalo na vedomie odborný komentár hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na 

rok  2022. 

- Schválilo plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2022. 

- Schválilo zriadenie elokovaného pracoviska MŠ a ZŠ Vlachovo ako súčasť 

Základnej umeleckej školy, Dobšiná. 

- Schválilo Kalendár kultúrnych podujatí na rok 2022 

        3.    Prerokovanie žiadosti  Ing. Jaroslava Breznena o odkúpenie pozemkov na LV č.     

               631, C- KN parc. č. 406/1 o výmere 14 219 m2, na LV č. 1072, C-KN parc. č.  

              406/3 o výmere  2 340 m2, na LV 1058, C-KN parc. č. 300/12 o výmere 1 868   

              m2, pozemku parc. č. 391/1 o výmere 11 826 m2 a pozemku parc. č. 391/2   

              o výmere 1 000 m2. 

Starosta predniesol znenie žiadosti na odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v intraviláne 

obce Vlachovo, podanej Ing. Jaroslavom Breznenom. Navrhol obhliadku na mieste, ako to 



reálne na daných pozemkoch vyzerá. Ing. Jaroslav Breznen má na pozemok parc. č. 391/1 

o výmere 11 826m2 a pozemok parc. č.  391/2 o výmere 1 000m2 nájomnú zmluvu od roku 

2018, čiže tieto pozemky sú skultúrnené. Na parcele 406/1 vedie plyn a elektrika. Ing. Viliam 

Klobušník navrhol na danej parcele umiestniť do budúcna zberný dvor. 

Všetci prítomní poslanci (4 poslanci) vzali na vedomie žiadosť na odkúpenie pozemkov 

a požiadali stavebnú komisiu o obhliadku pozemkov. 

4.     Prerokovanie dokončenia rekonštrukcie Družstevnej ulice. 

Starosta informoval prítomných,  že nedokončená časť cesty na Družstevnej ulici nemohla byť 

zahrnutá v žiadosti, ktorá bola zaslaná na Ministerstvo regionálneho rozvoja, pretože parcela 

bola definovaná ako lesný pozemok. Predmetná časť cesty na dokončenie vyasfaltovania 

vychádza na 250m2 a cena materiálu a práce vychádza cca do 5000€. Konštatuje, že cena 

materiálu je deklarovaná len do konca marca, lebo  ceny sa neúmerne dvíhajú, čiže by bolo 

najlepšie aby sa rekonštrukcia cesty dokončila čo najskôr.  

Všetci prítomní poslanci (4 poslanci) schválili dokončenie rekonštrukcie Družstevnej ulice 

asfaltovaním v maximálnej sume 5000€. 

5.     Prerokovanie osadenia líniového odvodňovacieho žľabu na Záhradnej ulici.  

Starosta informoval o potrebe osadenia líniového odvodňovacieho žľabu na Záhradnej ulici 

pred domom Miroslava Kaspera, nakoľko keď prší, voda tečie hlavnou cestou a po ulici Kpt. 

Nálepku a steká Záhradnou ulicou kde následne podmáča jeho dom. Ing. Viliam Klobušník 

navrhol obhliadku na mieste aby sa dali lepšie zhodnotiť možnosti umiestnenia 

odvodňovacieho žľabu. Navrhol aj možnosť umiestniť líniový odvodňovací žľab namiesto 

Záhradnej ulice na ulicu Kpt. Nálepku pri Mariánovi Mlynárovi, keďže je tam už vybudovaný 

kanál a zdá sa to efektívnejšie. Navrhlo sa aj vyčistenie kanálov na ulici SNP od naneseného 

piesku. 

Všetci prítomní poslanci (4 poslanci) žiadajú stavebnú komisiu o osobnú obhliadku miesta 

na umiestnenie líniového odvodňovacieho žľabu na Záhradnej ulici. 

6.    Správa z kontroly č. 1/2022. 

Správu z kontroly plnenia uznesení č. 1/2022 predložila hlavná kontrolórka Ing. Zuzana 

Štefániková a táto tvorí prílohu zápisnice.  

7.    Rôzne  

Starosta informoval, že sa zúčastňoval krízového štábu na okresnom úrade ohľadom vojnového 

konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou. Hľadajú sa možnosti pomoci a ubytovania pre 

ukrajinských utečencov, ale nakoľko nemáme žiadne ubytovacie priestory tak túto možnosť 

neponúkame. Poznamenal, že v okrese už máme niekoľko Ukrajincov ubytovaných po obciach 

a aj v meste Rožňava. Deti nastúpili do škôl, kde sa adaptujú. 



Ďalej informoval, že sa nám ponúkla možnosť zdigitalizovať obecnú kroniku. Keďže to prináša 

množstvo výhod následného zverejnenia pre občanov a náhľadu do nej. Starosta dal 

zdigitalizovať dve najstaršie kroniky ktoré máme. 

Informoval, že podal projekt „Astronomická vyhliadka na Furmanci“, kde nám ho Košický 

samosprávny kraj schválil v sume 9 600€. 

Ďalej informoval, že dotácia z Environmentálneho fondu „Výmena zdroja tepla a pridružených 

rozvodov v budove ZŠ a MŠ Vlachovo bude krátená o cca 5000€ z dôvodu neoprávnených 

výdavkov. 

Starosta sa zúčastnil snemu ZMOS ohľadom zamorenia rieky Slaná banskou vodou zo štôlní 

Železorudnej bane v Nižnej Slanej, ktorá zabíja ekosystém v potoku ťažkými kovmi, ktoré 

voda v rieke obsahuje. 

Starosta informoval, že k žiadosti o platbu k projektu financovaného z Programu rozvoja 

vidieka „Rekonštrukcia kultúrneho domu vo Vlachove“  bolo potrebné doplnenie 

o fotodokumentáciu preukazujúcu splnenie informačných a propagačných povinností. Požiadal 

Bc. Juraja Kováča o vyrobenie baneru na tento účel a následne sa fotodokumentácia odoslala. 

Marek Adami informoval, že zasadla finančná komisia, ktorá sa zhodla, že je potrebné 

dofinancovať ZŠ s MŠ vo Vlachove cca o 9000€.  

Riaditeľka školy Mgr. Jana Oravcová informovala o tom, že od septembra by mohlo nastúpiť 

14 nových detí do našej školy. Je možnosť otvoriť ďalšiu triedu, ale je potrebné nakúpiť 

vybavenie ako tabuľu, lavice, stoličky a ostatný nábytok. V škole je potrebné prerobiť sociálne 

zariadenia a kuchyňu. Ing. Viliam Klobušník navrhol repasovanie staršieho nábytku a ponúkol 

pomoc.  Riaditeľka po zápise detí do školy vyčísli náklady na ďalšie fungovanie školy. Ďalej 

informovala, že sa v škole konala akcia pre deti Noc s Andersenom, kedy deti prespali v škole. 

Večer mali veľmi pestré aktivity, ako hľadanie na základe indícií, čítanie rozprávok a kvíz. 

Deťom sa to veľmi páčilo. Následne poďakovala Marekovi Adamimu, Bc. Jurajovi Kováčovi 

a Štefanovi Polgárimu  za prípravu propagačných materiálov na zviditeľnenie školy. 

Štefan Bendík navrhol v starej škôlke zriadiť denný stacionár pre seniorov.  Ing. Viliam  

Klobušník upozorňuje, že Vlachovo je prestárle, starí ľudia nemajú kam chodiť a v dnešnej 

dobe by to pre našich starších spoluobčanov bolo spestrením a spríjemnením života. 

8.    Diskusia 

9.    Záver                                                                

 

 

Vo Vlachove, 24.03.2022 

Zapísala: Martina Rokfalušiová 

 

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

         Ing. Peter Pakes 

                                                                                                               starosta obce 

 



Overovatelia zápisnice: 

 

      Miloslav Ďurán                                         ..................................................... 

     

      Denisa Vargová                              .................................................... 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 194/2022 
z 17. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 24.03.2022 

___________________________________________________________________________ 

Program obecného zastupiteľstva 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

 

s c h v a ľ u j e 

 

 

program 17. zasadnutia OZ      

Program:     

1.   Otvorenie 
      a) Voľba návrhovej komisie 

      b) Určenie overovateľov zápisnice 

      c) Určenie zapisovateľa 

2.   Kontrola uznesení 

3.    Prerokovanie žiadosti  Ing. Jaroslava Breznena o odkúpenie pozemkov na LV č. 631,         

      C- KN parc. č. 406/1 o výmere 14 219 m2, na LV č. 1072, C-KN parc. č. 406/3          

       o výmere  2 340 m2, na LV 1058, C-KN parc. č. 300/12 o výmere 1 868 m2, pozemku         

       parc. č. 391/1 o výmere 11 826 m2 a pozemku parc. č. 391/2 o výmere 1 000 m2. 

4.    Prerokovanie dokončenia rekonštrukcie Družstevnej ulice. 

5.    Prerokovanie osadenia líniového odvodňovacieho žľabu na Záhradnej ulici. 

6.    Správa hlavnej kontrolórky z kontroly č. 1/2022.    

7.    Rôzne 

8.    Diskusia 

9.    Záver                                                                
  

 
   

Hlasovanie: 

Za: 4 Marek Adami, Ing. Viliam Klobušník, , Denisa Vargová, Miloslav Ďurán, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 3 Bc. Juraj Kováč, Ing. Andrea Hajdúková, Emil Gál 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :          

 Vo Vlachove, 24.03.2022                                                                       Ing. Peter Pakes, starosta 

 

 

 

 

 
 



Uznesenie č. 195/2022 
z 17. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 24.03.2022 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu č. 1 a,b,c) Schvaľuje návrhovú komisiu, overovateľov zápisnice a určenie 

zapisovateľa 

 

 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

 

schvaľuje 

 

do návrhovej komisie: Mareka Adamiho a Ing. Viliama Klobušníka  

 

za overovateľov zápisnice: Miloslva Ďurána a Denisu Vargovú 

 

za zapisovateľa: Martinu Rokfalušiovú 

 

 

 

   

Hlasovanie: 

Za: 4 Marek Adami, Ing. Viliam Klobušník, , Denisa Vargová, Miloslav Ďurán, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 3 Bc. Juraj Kováč, Ing. Andrea Hajdúková, Emil Gál 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

 

 

                                                                                                          Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 24.03.2022 

 

 

 
 



Uznesenie č. 196/2022 
z 17. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 24.03.2022 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu č. 2. Kontrola uznesení 

 

 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

 

b e r i e  n a  v e d o m i e 

 

kontrolu plnenia uznesení z 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo. 

 

 

 

 

   

Hlasovanie: 

Za: 4 Marek Adami, Ing. Viliam Klobušník, , Denisa Vargová, Miloslav Ďurán, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 3 Bc. Juraj Kováč, Ing. Andrea Hajdúková, Emil Gál 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

 

 

 

 

                                                                                                              Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 24.03.2022 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 197/2022  
z 17. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 24.03.2022 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 3.  Prerokovanie žiadosti  Ing. Jaroslava Breznena o odkúpenie pozemkov na LV 

č. 631,       KN-C parc. č. 406/1 o výmere 14 219 m2, na LV č. 1072, KN-C parc. č. 406/3        

o výmere  2 340 m2, na LV 1058, KN-C parc. č. 300/12 o výmere 1 868 m2, pozemku       

parc. č. 391/1 o výmere 11 826 m2 a pozemku parc. č. 391/2 o výmere 1 000 m2. 

 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

 

žiadosť o odkúpenie pozemkov od Ing. Jaroslava Breznena. 

 

 

  

   

Hlasovanie: 

Za: 4 Marek Adami, Ing. Viliam Klobušník, , Denisa Vargová, Miloslav Ďurán, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 3 Bc. Juraj Kováč, Ing. Andrea Hajdúková, Emil Gál 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

          

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 24.03.2022 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 198/2022  
z 17. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 24.03.2022 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 3.  Prerokovanie žiadosti  Ing. Jaroslava Breznena o odkúpenie pozemkov na LV 

č. 631,       KN-C parc. č. 406/1 o výmere 14 219 m2, na LV č. 1072, KN-C parc. č. 406/3        

o výmere  2 340 m2, na LV 1058, KN-C parc. č. 300/12 o výmere 1 868 m2, pozemku       

parc. č. 391/1 o výmere 11 826 m2 a pozemku parc. č. 391/2 o výmere 1 000 m2. 

 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

ž i a d a 

 

stavebnú komisiu a poslancov o osbonú obhliadku pozemkov. 

 

 

  

   

Hlasovanie: 

Za: 4 Marek Adami, Ing. Viliam Klobušník, , Denisa Vargová, Miloslav Ďurán, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 3 Bc. Juraj Kováč, Ing. Andrea Hajdúková, Emil Gál 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

          

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 24.03.2022 

 

 

 

 

 
 



Uznesenie č. 199/2022 
z 17. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 24.03.2022 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 4. Prerokovanie dokončenia rekonštrukcie Družstevnej ulice. 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

 

s c h v a ľ u j e 

 

dokončenie ulice Družstevnej asfaltovaním v maximálnej sume 5000 eur. 

 

  

   

Hlasovanie: 

Za: 4 Marek Adami, Ing. Viliam Klobušník, , Denisa Vargová, Miloslav Ďurán, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 3 Bc. Juraj Kováč, Ing. Andrea Hajdúková, Emil Gál 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

          

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 24.03.2022 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 200/2022 
z 17. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 24.03.2022 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 5. Prerokovanie osadenia líniového odvodňovacieho žľabu na Záhradnej ulici. 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

 

ž i a d a 

 

stavebnú komisiu o osobnú obhliadku umiestnenia líniového odvodňovacieho žľabu na 

Záhradnej ulici. 

 

 

 

  

   

Hlasovanie: 

Za: 4 Marek Adami, Ing. Viliam Klobušník, Denisa Vargová, Miloslav Ďurán, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 3 Bc. Juraj Kováč, Ing. Andrea Hajdúková, Emil Gál 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

          

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 24.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 
 



Uznesenie č. 201/2022  
z 17. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 24.03.2022 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 6.  Správa z kontroly hlavnej kontrolórky k plneniu uznesení OZ za rok 2021. 

 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

 

správu hlavnej kontrolorky obce o uzneseniach z roku 2021. 

 

 

  

   

Hlasovanie: 

Za: 4 Marek Adami, Ing. Viliam Klobušník, , Denisa Vargová, Miloslav Ďurán, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 3 Bc. Juraj Kováč, Ing. Andrea Hajdúková, Emil Gál 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

          

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 24.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 


