
Zápisnica z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa                 

21.10.2022 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.    Schválenie úpravy rozpočtu č.1/2022. 

4.     Rôzne 

5.   Diskusia 

6.   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 navrhol doplnenie programu o bod č.4 Prerokovanie podania žiadosti 

o získanie financií z Plánu obnovy na zvýšenie kapacít ŽŠ s MŠ vo Vlachove  - "Výzva pre 

lepšiu dostupnosť a rozširovanie kapacít v  základných a materských školách" a o bod č. 5 

Schválenie člena redakčnej rady Mgr. Martiny Gálovej, následne sa bod Rôzne, Diskusia 

a Záver posúvajú. 

 

Všetci prítomní poslanci (6 poslanci) súhlasili s dnešným programom 20. zasadnutia 

OcZ.  

 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí Marek Adami, Ing. Andrea Hajdúková, za overovateľov 

Ing. Viliam Klobušník a Miloslav Ďurán, za zapisovateľku  Martina Rokfalušiová.  

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

Ing. Andreu Hajdúkovú, za overovateľov zápisnice Ing. Viliama Klobušníka a Miloslava 

Ďurána, za zapisovateľku Martinu Rokfalušiovú. 



2. Kontrola uznesení  

Obecné zastupiteľstvo na svojom 19. zasadnutí: 

- - Určilo počet poslancov Obce Vlachovo v novom volebnom období r.2022-

2026 na 7 (sedem). 

- Schválilo výkon funkcie starostu Obce Vlachovo v novom volebnom období r. 

2022-2026 v rozsahu 1, t.z. v plnom rozsahu. 

- Určilo jeden volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do 

orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia 29.októbra 2022. 

- Schválilo VZN č.3/2022 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. 

- Schválilo predaj 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 v cene 3 eurá za 1m2 Anne Klementovej. 

- Schválilo predaj pozemkov novovytvorenej parcely č.126/7 o výmere 115m2, 

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

52m2, vytvorené z KN-E parcely č. 3124 vedenej na LV č. 1072 v cene 3 eurá 

za 1m2 Ing. Milošovi Hajdúkovi. 

- Schválilo valorizáciu správnych poplatkov podľa predloženého návrhu. 

- Vzalo na vedomie správu nezávislého audítora. 

- Schválilo VZN č.4/2022 o určení školského obvodu pre Základnú školu 

s materskou školou vo Vlachove. 

 

 

3.    Schválenie úpravy rozpočtu č. 1/2022. 

 

Úpravu rozpočtu č.1/2022 predložila ekonómka obce Mgr. Jana Teplická a táto úprava tvorí 

prílohu zápisnice.  

 

Všetci poslanci (6 poslancov) schválilo úpravu rozpočtu č.1/2022 podľa predloženého 

návrhu. 

 

4.     Prerokovanie podania žiadosti o získanie financií z Plánu obnovy na zvýšenie 

kapacít ŽŠ s MŠ vo Vlachove  - "Výzva pre lepšiu dostupnosť a rozširovanie kapacít v  

základných a materských školách" 

Starosta informoval, že o peniaze z výziev môžu žiadať samosprávy a všetci zriaďovatelia 

základných a materských škôl. Výhodou je, že pri výzvach nebude nutné spolufinancovanie. 

Vo výzvach je aj inflačná doložka – ak sa budú zvyšovať ceny materiálov, bude sa zvyšovať 

aj výška výzvy. Výzvy budú trvať do vyčerpania prostriedkov. Obce môžu žiadať peniaze aj 

na už rozbehnuté projekty.  Navrhol zrekonštruovať triedu na vrchnom poschodí 

a zrekonštruovať sociálne zariadenia.  



Emil Gál poznamenal, že v škole sú dve miestnosti, ktoré neboli 60 rokov vymaľované, dvere 

a zárubne sú už azda historické,  navrhol investovať do školy každý rok. 

Marek Adami informuje o konkrétnych projektoch týkajúcich sa našej školy a navrhuje aby 

sme sa do nich pustili čím skôr, kým sa nevyčerpajú všetky peniaze. Za oprávnené výdavky v 

rámci tejto výzvy sa považujú výdavky potrebné na zabezpečenie zvýšenia kapacít základnej 

školy, ale aj materskej školy, najmä -  realizácia nových objektov, rekonštrukcia a 

modernizácia budovy, prístavby, nadstavby, stavebné úpravy, výstavba, rekonštrukcia a 

modernizácia školskej jedálne alebo výdajnej školskej jedálne, vrátane vnútorného zariadenia, 

stavebno-technické úpravy vonkajších a ďalšie.  

Ing. Viliam Klobušník navrhuje urobiť jeden dobrý projekt na všetko v jednom. 

Starosta poznamenal, že keď sa rozhodneme zrealizovať nejakú prístavbu , tak musíme 

myslieť na to, že sa budúci rok zateplí škola a následne bude ťažko pristavovať k novo 

zateplenej budove. Predtým sa zamýšľalo o telocvični, ale projekt aj samotná realizácia je 

príliš nákladná a v súčasnej dobe je problém  aj s navýšením ceny za elektrinu a malo by sa 

uvažovať o tom, že taký veľký priestor bude veľmi drahé vykurovať. Výzvy na vybudovanie 

telocviční nie sú vyhlásené. 

Ďalej informoval, že na toľko projektov je potrebné väčšie množstvo peňazí, aj keď sa nám 

neskôr vrátia, ale momentálne je to drahé. 

Mgr. Jana Oravcová ukázala poslancom fotky ako sa upravila škola. Hovorila o aktivitách 

v škole, aj o krúžkoch ktoré sa na škole začali vyučovať. Jedná sa o krúžok Anglického 

jazyka, krúžok mažoretiek, športový krúžok a pravdaže v spolupráci so ZUŠ Dobšiná krúžky 

výtvarnej výchovy, hra na gitaru, klavír, flautu. 

Ďalej plánuje množstvo školských aktivít, ktoré budú deti v škole absolvovať, a v decembri 

Vianočnú akadémiu. 

Všetci poslanci (6 poslancov) schválilo prerokovanie podania žiadosti o získanie financií 

z Plánu obnovy na zvýšenie kapacít ŽŠ s MŠ vo Vlachove  - "Výzva pre lepšiu 

dostupnosť a rozširovanie kapacít v  základných a materských školách" 

5.     Schválenie člena redakčnej rady Mgr. Martiny Gálovej 

Mgr. Marian Kušnier predniesol návrh na schválenie nového člena do redakčnej rady Mgr. 

Martinu Gálovú. 

Všetci poslanci (6 poslancov) schválilo člena redakčnej rady Mgr. Martiny Gálovej. 

6.     Rôzne 



Ján Gallo informuje ohľadom akcie Okresná úcta k starším konanej v kultúrnom dome tu vo 

Vlachove a chce poďakovať pani riaditeľke Mgr. Jane Oravcovej za krásny program detičiek 

zo ZŠ s MŠ vo Vlachove, poďakoval starostovi a ženám ktoré túto akciu pripravovali 

a poznamenal, že budúci rok sa takáto akcia bude konať v Gočove.  

Starosta informoval prítomných o stavbe Astronomickej vyhliadky na Furmanci a ukázal 

fotky z priebehu výstavby. 

Ing. Zuzana Štefániková sa informovala ohľadom doriešenia problematiky s kovovým šrotom 

ktorý sa vyniesol zo školy. Kde následne starosta informoval, že sa spomínaný šrot vyviezol 

do zberných surovín a že za peniaze za šrot  sa nakúpili farby do školy na vymaľovanie tried 

a chodieb. 

Mgr. Jana Oravcová sa informuje ohľadom kuriča v škole, poznamenala že to musí byť 

zaškolený človek nakoľko sa tam namontovali nové tepelné čerpadlá. Ďalej informuje, že sa 

momentálne snaží vyregulovať teplotu v budove nakoľko v triedach je teplo ale na chodbách 

je chladno, bude sa snažiť čo najviac ušetriť na kúrení na základe odporúčaní, znižovaním 

teploty a temperovaní počas sviatkov a víkendov. Obáva sa však toho či je byt v škole 

odpojený od školy, aby sa nestalo, že školu bude temperovať a v byte sa zníži taktiež teplota.  

Starosta informoval, že sa nemusí ničoho obávať, že byt od školy je extra regulovateľný a že 

sa tam namontovalo čerpadlo ktoré zabezpečí, že keď sa v škole zníži teplota tak byt bude 

stále vykurovaný. 

Ing. Marian Kušnier predniesol nápad od MDDr. Miloslava Gála aby naši horolezci vytvorili 

prezentáciu v ktorej budú predstavené zaujímavosti z ich horolezeckých výstupov na rôzne 

zaujímavé miesta. 

Ján Gallo navrhol aby sa týždeň pred Výstupom na Stromíš konala verejná prezentáciu 

horolezeckých výkonov napríklad v Kultúrnom dome. 

7.    Diskusia 

6.    Záver                             

Vo Vlachove, 21.10.2022 

Zapísala: Martina Rokfalušiová 

 

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

         Ing. Peter Pakes 

                                                                                                               starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

      

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



 


