
Zápisnica z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa                 

18.07.2022 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.    Príprava harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov  

         samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 – určenie   

         volebného obvodu a počet poslancov obecného zastupiteľstva, určenie rozsahu    

         výkonu funkcie starostu obce Vlachovo na nové volebné obdobie 2022 – 2026. 

4.      Schválenie VZN o poplatkoch v školstve. 

5.      Schválenie žiadosti Anny Klementovej o odkúpenie pozemkov novovytvorenej   

        parcely č. 126/8 o výmere 16m2 a 126/9 o výmere 64m2, vytvorené z KN-C parcely 

č.   

        126/1 vedenej na LV 631. 

6.      Schválenie žiadosti Ing. Miloša Hajdúka o odkúpenie pozemkov novovytvorenej   

         parcely č. 126/7 o výmere 115m2, vytvorené z KN-C parcely č. 126/1 vedenej na LV   

        č. 631 a 3124/2 o výmere 52m2, vytvorené z KN-E parcely č. 3124 vedenej na LV   

        č.1072. 

7.     Prerokovanie valorizácie správnych poplatkov. 

8.     Správa nezávislého audítora. 

9.     Rôzne 

10.   Diskusia 

11.   Záver                                                                



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

kontrolórku, prítomných poslancov, členov komisií. Ospravedlnil neprítomného poslanca Bc. 

Juraja Kováča. Starosta informoval prítomných o programe zastupiteľstva a navrhol doplniť 

bod 9. Rôzne o bod a) Schválenie VZN č. 4/2022 o určení školského obvodu pre Základnú 

školu s materskou školou vo Vlachove. 
 

Všetci prítomní poslanci (6 poslanci) súhlasili s dnešným programom 19. zasadnutia 

OcZ.  

Do návrhovej komisie boli navrhnutí Marek Adami, Denisa Vargová, za overovateľov Emil 

Gál a Miloslav Ďurán, za zapisovateľku  Martina Rokfalušiová.  

Všetci prítomní poslanci (6 poslanci) schválili do návrhovej komisie Mareka Adamiho, 

Denisu Vargovú, za overovateľov zápisnice Emila Gála a Miloslava Ďurána, za 

zapisovateľku Martinu Rokfalušiovú. 

2. Kontrola uznesení  

Obecné zastupiteľstvo na svojom 18. zasadnutí: 

- schválilo Záverečný účet obce za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad, 

- schválilo použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo 

výške   

  31 588,31 eur, 

- vzalo na vedomie odborný komentár hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2021, 

- vzalo na vedomie Konsolidovanú výročnú správu za rok 2021, 

- schválilo navýšenie Municipálneho úveru vo výške  30 000 eur , ktorý poskytne Prima 

banka Slovensko, a.s. so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 

31 575 951, IČ DPH:2020372541, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, 

Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej 

úverovej zmluve, 

- schválilo navýšenie ceny realizácie projektu Výmeny zdroja tepla a pridružených rozvodov 

vo výške 17 759 eur podľa predloženého rozpočtu od zhotoviteľa z pôvodnej sumy 85 000 eur 

na celkovú sumu 102 700 eur, 

- vzalo na vedomie Hodnotiacu správu ZŠ s MŠ Vlachovo, 

- schválilo zámer predaja majetku obce novovytvorenej parcely  č. 126/8 o výmere 16m2 

a 126/9 o výmere 64m2, vytvorené z KN-C parcely č.126/1 vedenej na LV 631 spôsobom 

priameho predaja, 

- schválilo zámer predaja majetku obce novovytvorenej parcely č. 126/7 o výmere 115m2, 

vytvorené z KN-C parcely č. 126/1 vedenej na LV  č.  631 a 3124/2 o výmere 52m2, 

vytvorené z KN-E parcely č. 3124 vedenej na LV č.1072 spôsobom priameho predaja, 



- schválilo VZN č. 1/2022 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území 

obce Vlachovo podľa predloženého návrhu, 

- schválilo VZN č. 2/2022 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o územných podmienkach pre 

chov a držanie zvierat na území obce Vlachovo podľa predloženého návrhu, 

- schválilo umiestnenie líniového odvodňovacieho žľabu na Záhradnej ulici v sume 3 500 eur. 

 

 

3.    Príprava harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do    

       orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022   

       – určenie  volebného obvodu a počet poslancov obecného zastupiteľstva, určenie   

       rozsahu  výkonu funkcie starostu obce Vlachovo na nové volebné obdobie 2022 –    

       2026. 

Starosta informoval, že v súvislosti s prípravou volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb 

do orgánov samosprávnych krajov, ktoré vyhlásil predseda Národnej rady SR svojím 

rozhodnutím z 8.júna 2022, ktoré sa budú konať 29.októbra 2022 je potrebné do 20.7.2022 

určiť a zverejniť volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí sa v nich 

má zvoliť. Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove schválilo 7 poslancov, ktorí budú zvolení 

v jednom volebnom obvode pre celú obec. Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove určilo výkon 

funkcie starostu obce Vlachovo pre nové volebné obdobie r. 2022 – 2026 v rozsahu jedna, t.z. 

v plnom rozsahu.  

 

Všetci poslanci (6 poslancov) schválili harmonogramu organizačno-technického 

zabezpečenia volieb do  orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych 

krajov v roku 2022 – určenie  volebného obvodu a počet poslancov obecného 

zastupiteľstva, určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Vlachovo na nové volebné 

obdobie 2022 – 2026. 

 

4.      Schválenie VZN o poplatkoch v školstve. 

Starosta informuje poslancov o zdražovaní potravín a nakoľko naša jedáleň a ani iné jedálne, 

nedokážu navariť za peniaze ktoré dostávajú tak žiadame o navýšenie školských príspevkov. 

Informuje, že školská rada navrhuje navýšiť čiastočnú úhradu výdavkov ktorou prispieva 

zákonný zástupca dieťaťa Materskej škole na sumu 15€,a za pobyt žiaka v Školskom klube 

detí navýšiť mesačný poplatok taktiež na 15€. 

Starosta vysvetlil od čoho sa odvíjajú príspevky štátu na školské jedálne a tým aj ceny 

obedov. 

Taktiež informoval, že fungujú na princípe jednotlivých pásiem - školská jedáleň v Nižnej 

Slanej, odkiaľ sa dováža strava pre MŠ a ZŠ Vlachovo, bola zaradené v 2. pásme, 

momentálne je v 3. pásme a tým sa znížil príspevok na stravu od štátu. Vzhľadom na nárast 

cien potravín je nutné navýšiť príspevok na stravu od zákonných zástupcov detí 

navštevujúcich  školu.  

VZN tvorí prílohu zápisnice. 



Všetci poslanci (6 poslancov) schválili VZN o určení výšky mesačného príspevku 

v základnej škole s materskou školou a v školských zariadeniach zriadených obcou 

a o zápise detí do 1. ročníka základnej školy. 

5.      Schválenie žiadosti Anny Klementovej o odkúpenie pozemkov novovytvorenej   

        parcely č. 126/8 o výmere 16m2 a 126/9 o výmere 64m2, vytvorené z KN-C parcely 

č.   

        126/1 vedenej na LV 631. 

Starosta informoval, že zámer predaja obecného majetku bol vyvesený na obecnej tabuli po 

dobu 15 dní a na základe tohto zámeru predaja obecného majetku parc. č. 126/8 o výmere 16 

m2 a 126/9 o výmere 64 m2, vytvorených z KN-C parcely č. 126/1 vedenej na LV 631 

a žiadosti o odkúpenie pozemkov od Anny Klementovej obecné zastupiteľstvo schválilo 

odpredaj uvedených pozemkov v cene 3€ za 1m2.  

 

Všetci poslanci (6 poslancov) schválili žiadosť o odkúpenie pozemkov novovytvorenej 

parcely č. 126/8 o výmere 16m2 a 126/9 o výmere 64m2, vytvorené z KN-C parcely č. 

126/1 vedenej na LV 631. 

 

6.      Schválenie žiadosti Ing. Miloša Hajdúka o odkúpenie pozemkov novovytvorenej   

         parcely č. 126/7 o výmere 115m2, vytvorené z KN-C parcely č. 126/1 vedenej na LV   

        č. 631 a 3124/2 o výmere 52m2, vytvorené z KN-E parcely č. 3124 vedenej na LV   

        č.1072. 

 

Starosta informoval, že zámer predaja obecného majetku bol vyvesený na obecnej tabuli po 

dobu 15 dní a na základe tohto zámeru predaja obecného majetku parc. č. 126/7 o výmere 

115m2, vytvorené z KN-C parcely č. 126/1 vedenej na LV č. 631 a 3124/2 o výmere 52m2, 

vytvorené z KN-E parcely č. 3124 vedenej na LV  č.1072 a žiadosti o odkúpenie pozemkov 

od Ing. Miloša Hajdúka obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj uvedených pozemkov 

v cene 3€ za 1 m2 . 

 

Všetci poslanci (6 poslancov) schválili žiadosť o odkúpenie pozemkov novovytvorenej   

 parcely č. 126/7 o výmere 115m2, vytvorené z KN-C parcely č. 126/1 vedenej na LV   

 č. 631 a 3124/2 o výmere 52m2, vytvorené z KN-E parcely č. 3124 vedenej na LV   

        č.1072. 

7.  Prerokovanie valorizácie správnych poplatkov.     

Starosta informuje, že k  1. júlu tohto roka nadobudla účinnosť novela zákona o cenách, ktorá 

má za cieľ obmedziť obeh jednocentových a dvojcentových mincí na Slovensku. A z toho 

dôvodu a z dôvodu zvyšovania nákladov sme pristúpili k zaokrúhľovaniu poplatkov smerom 

nahor. Valorizovali by sa poplatky týkajúce sa správnych poplatkov týkajúcich sa nášho 

výkonu práce. Tabuľka upravených správnych poplatkov a sadzobník poplatkov vyberaných 

obcou tvoria prílohu zápisnice. 

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/14


Všetci poslanci (6 poslancov) schválili navýšenie správnych poplatkov podľa 

predloženého návrhu. 

8.      Správa nezávislého audítora. 

Správu nezávislého audítora predložila Ing. Zuzana Štefániková a tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 

Všetci poslanci (6 poslancov) vzali na vedomie správu nezávislého audítora. 

9.    Rôzne 

10.    Diskusia 

Ing. Viliam Klobušník informoval, že sa začali rekonštrukčné práce týkajúce sa výmeny 

zdroja tepla a pridružených rozvodov v budove MŠ a ZŠ Vlachovo. Pri tejto príležitosti dňa 

4.7.2022 zasadala stavebná komisia ktorá sa bola pozrieť na mieste. Po obhliadke súčasného 

stavu a s porovnaním s projektom zistili určité nezrovnalosti a doporučili zapracovať do 

projektu všetky navrhované zmeny. Ďalej informoval, že komisia sa zaoberala kovovým 

odpadom vzniknutým odstraňovaním pôvodných starých rozvodov, radiátorov 

a príslušenstva. Doporučuje tento odpad dočasne sústrediť a ponechať na jednom mieste 

v areáli školy a o ďalšom zhodnotení , použití získaných finančných prostriedkov z odpredaja 

rozhodne obecné zastupiteľstvo. 

Navrhuje aby sa peniaze použili na rozvoj školy. 

Starosta navrhol, že za získané peniaze za kovový šrot by sa mohli nakúpiť farby na 

vymaľovanie tried po skončení rekonštrukcie. 

Emil Gál upozornil na fakt, že sa škola dlhodobo nemaľovala a nerekonštruovali sa chodby, 

triedy ani jedáleň a že je potrebné financovať školu viac. Šatne pre deti a časť kuchyne sú síce 

zrekonštruované za peniaze, ktoré obec získala z výjazdového rokovania vlády, ale stále je to 

nedostačujúce. 

Marek Adami tvrdí, že naša nová riaditeľka MŠ a ZŠ Mgr. Jana Oravcová je iniciatívna, 

šikovná s nápadmi. Treba ju podporiť a vychádzať v ústrety v rámci možností. 

Ing. Slavomír Labuzík navrhuje, že aj keď nemáme dostatok finančných prostriedkov na 

celkovú rekonštrukciu  školy aspoň by sme mohli rekonštruovať postupne. 

Starosta informoval, že za pár uplynulých rokov sa v budove  školy niečo málo podarilo. 

Škoda, že za predchádzajúcich tridsať rokov sa exteriéru a interiéru školy nevenovala žiadna 

pozornosť a teraz všetko musíme riešiť my. Plánuje sa projekt na zatepľovanie budovy, a bola 

podaná žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie  havarijného stavu do 

dohadovacieho konania za sociálne zariadenia. 

Ďalej informoval o tom, že kuchyňu v škole je potrebné taktiež zrekonštruovať, keďže 

momentálny stav už nie je dostačujúci a nepostačuje nárokom. V kuchyni je jedna jediná 

zástrčka na ktorú je napojené väčšie množstvo spotrebičov. Čiže je potrebné prerobiť 



elektrinu nakoľko sa plánuje zakúpiť ďalšie vybavenie ako umývačka, elektrický šporák, 

mikrovlnná rúra atd. 

Marek Adami sa informuje ohľadom vyčistenia multifunkčného ihriska, navrhuje opraviť 

basketbalové koše, vynoviť, obrúsiť a natrieť staršie preliezky ktoré sú už časom a vplyvu 

počasia poškodené. 

Emil Gál hovorí, že dakedy dávno sa robili pravidelné brigády, staralo sa o areál pravidelne. 

Ing. Zuzana Štefániková informuje, že v obci sa rozmohol nový trend a to deti jazdiace na 

elektrických kolobežkách alebo štvorkolkách. Navrhla, že by bolo potrebné riešiť aj takúto 

vec. Nakoľko deti neovládajú pravidlá cestnej premávky a bezpečnosť pri jazde, stávajú sa tak 

rizikom pre šoférov motorových vozidiel a hlavne sami pre seba. Deti jazdia na elektrických 

kolobežkách veľmi neopatrne, nepozorne a rýchlo. Navrhuje  apelovať na rodičov v predstihu, 

než sa stane nejaký úraz.  

Starosta informuje o projekte rekonštrukcii historických budov, kde by bolo dobré keby sa 

zrekonštruovala fasáda kultúrneho domu. Informoval že arch. Alexandra Palacková prišla na 

obhliadku, prezrela si kultúrny dom zatiaľ zvonku nakoľko nemohla vojsť dnu, pretože sa 

v kultúrnom dome konala súkromná akcia. O ďalšom postupe bude starosta priebežne 

informovať. 

Starosta ďalej informuje, že jarmok je v štádiu príprav, zosúladil a doplnil sa program v rámci 

festivalu ľudového spevu a tanca, prídu väčšinou súbory z okolia, ďalej sa budú riešiť hlavne 

technické veci. Informuje že od firmy Fúra sme dostali sponzorský dar vo forme stanu a VVS 

nám poskytla finančný dar vo výške 1 000€. 

Nakoľko máme v obci nedostatok pracovníkov aktivačných prác, ktorý by pomáhali pri 

organizovaní a príprave jarmoku starosta oslovil poslancov ohľadom pomoci . 

JUDr. Ján Klobušník prisľúbil že kuchyňa starých materí bude variť tradičné jedlá a predseda 

PD prisľúbil účasť s výrobkami ako syr, bryndza a žinčica.  

Emil Gál informuje, že momentálne kvôli klimatickým zmenám a veľkému suchu je 

nedostatok produktov čo sa týka aj poľnohospodárskej výroby. 

Marek Adami navrhuje určiť jedno miesto na vyvážanie pokosenej trávy. 

Nakoľko miesto na vývoz trávy ako biologicky rozložiteľného odpadu musí oficiálne schváliť 

odbor životného prostredia a môže byť len na pozemku obce, malo by byť dobre prístupné, 

tým pádom sa takéto miesto ťažko hľadá. 

 11.    Záver                             

Vo Vlachove, 18.07.2022 

Zapísala: Martina Rokfalušiová 

 

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

         Ing. Peter Pakes 

                                                                                                               starosta obce 



 

Overovatelia zápisnice: 

 

      Emil Gál                                                               ..................................................... 

      

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

 

 
 


