
Zápisnica z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa                 

10. júna 2012 v zasadačke Obecného úradu vo Vlachove 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie 
a) Schválenie programu rokovania  
b) Voľba návrhovej komisie 
c) Určenie overovateľov zápisnice 
d) Určenie zapisovateľa 

2. Prerokovanie súčasného stavu Základnej školy s materskou školou vo Vlachove 
3. Správa audítora obce o overení konsolidovanej účtovnej závierky obce za rok 2012 
4. Rôzne 
5. Diskusia 

6. Záver 
 

1. Zastupiteľstvo otvoril a viedol starosta obce Ing. Peter Pakes. Privítal prítomných 
poslancov a skonštatoval, že sú uznášaniaschopní (6 poslanci), taktiež privítal 
kontrolórku obce Ing. Zuzanu Kováčovú a všetkých prítomných. 

Všetci prítomní poslanci (6 poslanci) jednohlasne schválili ako overovateľov zápisnice 
Ing. Darinu Švecovú a Ing. Mareka Hronca, návrhovú komisiu Ing, Viliama Klobušníka a 
Máriu Hlaváčovú a zapisovateľku zápisnice Evu Černajovú. 

 

Kontrolórka obce Ing. Zuzana Kováčová navrhla do bodu 4. Rôzne doplniť bod a) Návrh 
plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2012 

Starosta do bodu 4. Rôzne navrhol doplniť bod b) Prerokovanie žiadosti o opravu plota 
okolo farského úradu  

c) zvolenie Jaroslava Hajdúka za člena Komisie výstavby, územného plánovania 
a životného prostredia 

d) schválenie odpredaja V3S ako prebytočného vozidla občanovi Richardovi 
Tomkovi 

 

 



2.  – starosta otvoril bod Prerokovanie súčasného stavu ZŠ s MŠ vo Vlachove 

- informoval prítomných, že ZŠ sa ocitá v kríze, ako vo finančnej, tak aj v pedagogickej, 
preto je potrebné aby všetci – rodičia a zamestnanci vyjadrili svoj názor a vyjadrili 
sa k problematike, predložili návrhy, požiadavky, prípadne riešenia 

- starosta požiadal Mgr. Ľubomíra Hlaváča, ako povereného riadením základnej školy 
s materskou školou, aby sa vyjadril k danej problematike 

- Mgr. Ľubomír Hlaváč predniesol materiál, ktorý si pripravil o počte žiakov, kde 
poukázal na to, že v školskom roku 2007/2008 bol celkový počet žiakov v ZŠ 40 
a v nadchádzajúcom školskom roku 2012/2013 nastúpi do školy celkovo 13 žiakov 
(príloha zápisnice) 
- informoval, že základný problém je málo žiakov a z toho vyplýva nedostatok 
financií pre školu 
- skonštatoval, že z roka na rok počet žiakov rapídne klesá, čoho dôkazom je príloha 
o počte žiakov 
- informoval o opätovnom krátení financií pre ZŠ s MŠ, nakoľko klesol skutočný 
stav žiakov oproti predpokladanému počtu žiakov 
- skonštatoval, že aj budúce roky sú pre školu nepriaznivé, pretože sa rodí málo detí 
- od 24 žiakov nižšie je možné založiť jednotriednu školu, alebo spraviť školu od   
1. do 3. ročníka a 4. ročník prejde do plnotriednej školy  
- podotkol, že v košickom kraji existuje 39 škôl s počtom žiakov od 5 – 20 
- 10- 13 tisíc eur by musela obec vydotovať v prípade, keby sa neutvorila 
jednotriedna škola 
- predniesol správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
na úseku ZŠ v školskom roku 2011/2012 ( príloha zápisnice) 
- informoval prítomných, že budova základnej školy bude budúci rok oslavovať 50 
rokov, čo je pochopiteľné, že havarijný stav budovy je vo veľmi zlom stave. V zime 
opravovali vodovod, kotol a radiátory je potrebné vymeniť, opraviť strechu, 
vymeniť okná.... 
- podotkol, že obec už párkrát žiadala o dotácie z Krajského školského úradu, no 
neúspešne  
- skonštatoval, že je na obecnom zastupiteľstve, aby rozhodli, čo ďalej so školou 

- starosta sa informoval o tom, koľko by sme doplácali keby bola jednotriedna škola, 
v pedagogickom zložení jeden učiteľ, jeden vychovávateľ. Mgr. Ľubomír Hlaváč 
informoval, že dlh by mohol byť max. 3 000 eur 

- Mgr. Ľubomír Hlaváč informoval, že v prípade vzniku jednotriedky by bolo 
pedagogické zloženie - jeden pedagogický zamestnanec vo funkcii riaditeľa školy 
a jedna vychovávateľka, ktorá by si dopĺňala úväzok na 3 hodiny, čiže bolo by 
potrebné niekoho z pedagógov prepustiť. V prípade dvojtriednej školy nie je 
potrebné nikoho prepustiť 

- starosta sa informoval či Mgr. Ľubomír Hlaváč má nejaký plán v prípade, že by 
vznikla jednotriedka, alebo by sa zachovala dvojtriedka 



- Mgr. Ľubomír Hlaváč informoval, že pedagogické zloženie by bolo –vychovávateľka 
Mgr. Miroslava Sláviková a Mgr. Ľubomír Hlaváč učiteľ aj riaditeľ v prípade 
jednotriedky a v prípade dvojtriedky terajší stav (učitelia Mgr. Hlaváč a Mgr. 
Hlaváčová a vychovávateľka Mgr. Sláviková), alebo miesto Mgr. Márie Hlaváčovej 
by mohla byť Mgr. Miroslava Sláviková, nakoľko je aj ona učiteľkou, ale bolo by 
potrebné prijať vychovávateľku  

- pani Diana Tomková sa informovala či je možnosť, keby sa zachovala dvojtriedka 
a zrušila by sa družina na čo Mgr. Hlaváč podotkol, že je taká možnosť, čím by sa aj 
ušetrili financie  

- pani Zuzana Šivecová sa informovala, kto by zostal ako pedagogický zamestnanec. 
Mgr. Hlaváč odpovedal, že on a Mgr. Sláviková  
- taktiež podotkol, že je možné, že sa triedy skombinujú podľa počtu žiakov  
- skonštatoval, že sa financie ušetrili na prevádzkových nákladoch nakoľko 
upratovanie sa znížilo na znížený úväzok, kde pracuje pani Šomšáková a stravu 
vydáva pani Eva Hroncová, čím sa vlastne ušetril jeden celý úväzok 

- starosta sa informoval o počte škôlkarov – 12, no na jeden rok narodenia pripadá 
približne 1 - 2 deti, čo je na ročník v základnej škole málo 

- rodičia skonštatovali, že radšej sú za zrušenie družiny, len aby sa zanechala 
dvojtriedka, v prípade jednotriedky by svoje deti umiestnili do iných škôl 
v okolitých obciach  

- starosta sa informoval či rodičov ovplyvní aj zloženie pedagogických 
a nepedagogických zamestnancov školy, príp. vybavenie školy 

- Mgr. Juraj Kováč skonštatoval, že problém školy sa ťahá už niekoľko rokov, čoho 
hlavnou príčinou je malý počet detí a taktiež stav školy  
- podotkol, že nabádali učiteľov, aby lobovali u rodičov detí z okolitých obcí 
a vytvorili špecializovanú triedu – napr. športovú, hudobnú..., no nemalo to úspech 
- taktiež podotkol, že bolo potrebné zavrieť školskú jedáleň, na čo rodičia 
zareagovali, že nie sú spokojní so stravou, ktorá sa vozí zo školy z Nižnej Slanej 
(malé porcie, zlá strava...) 
- navrhol, vrátiť školu do budovy bývalej materskej školy, nakoľko je to menšia 
budova, menšie náklady na prevádzku, i keď by bolo potrebné zrekonštruovať aj 
budovu bývalej materskej školy, terajšieho Spoločenského klubu dôchodcov 

- pani Zuzana Šivecová skonštatovala, že je pre niektorých rodičov by bol určite 
problém umiestniť deti do iných škôl v okolitých obciach 

- starosta skonštatoval, že preto je potrebné zachovať aspoň dvojtriednu školu, nakoľko 
malé deti by mali vyrastať v pokojnom prostredí, nemusia byť v strese z cestovania, 
z prostredia, ktoré zle vplýva na dieťa, nie sú ovplyvňované neprispôsobivými 
deťmi... 



- Mgr. Ľubomír Hlaváč informoval, že bol zisťovať stav v Henckovciach, Gemerskej 
Polome a okolitých obciach v materských škôlkach a bol agitovať v prospech našej 
školy. V Dobšinej navrhol elokovanú školu, čo znamená - hlavička Dobšinskej ZŠ, 
ale deti budú navštevovať ZŠ vo Vlachove, no nestretol sa s kladnou odpoveďou 
- skonštatoval, že prevádzka by bola lacnejšia v budove bývalej MŠ 
- informoval prítomných, že chce umiestniť počítače do vyučovacej triedy, aby sa 
využívali pri vyučovaní  
- podotkol, že by bol v bývalej MŠ problém napríklad s telesnou výchovou, nakoľko 
v ZŠ je ihrisko a multifunkčné ihrisko 
- taktiež by bolo potrebné zrekonštruovať sociálne zariadenia 

- starosta navrhol vyriešiť najviac výdavkovú položku v škole a to je kúrenie – vymeniť 
plynové kúrenie za kotol na drevoštiepku a tuhé palivo. Ing. Slavomír Labuzík 
skonštatoval, že je potrebné prepočítať takú investíciu, taktiež brať ohľad na ďalšiu 
pracovnú silu, ktorá by chodila vykurovať. Starosta podotkol, že sú už moderné 
pece, do ktorých je potrebné naložiť cca raz za týždeň. Mgr. Ľubomír Hlaváč 
informoval, že na kúrenie ide priemerne 1 000 € mesačne 

- pani Zuzana Šivecová skonštatovala, že družina je pre rodičov ušetrenie času na 
približne 1,5 hodiny, nakoľko je družina iba do 15.00 h, takže zrušenie družiny by 
na rodičov nemalo až taký strašný dopad 

- rodičia sa zhodli, že deti nechajú v škole, pokiaľ bude dvojtriedna škola a vyučovať 
bude Mgr. Ľubomír Hlaváč a Mgr. Miroslava Sláviková a zruší sa školská družina 

- Mgr. Juraj Kováč skonštatoval, že je potrebné školu zanechať, pretože keď škola 
zanikne, už ju nikdy neotvoria  

- starosta skonštatoval, že sa informoval za stravu priamo v Nižnej Slanej, kde ho uistili, 
že strava je výborná, nakoľko je nová vedúca jedálne, no rodičia na to zareagovali, 
že to nie je pravda, pretože deťom dávajú menšie dávky a strava nie je dobrá  

- pani Henrieta Ježová navrhla dovážať stravu zo školy z Dobšinej, alebo z Rejdovej 

- Ing. Slavomír Labuzík navrhol ešte hovoriť s Nižnou Slanou a chodiť na námatkové 
kontroly na stravu  

- pani Mária Hlaváčová skonštatovala, že strava pre deti je normovaná, musia tam byť 
určité kalorické hodnoty 

- Mgr. Ľubomír Hlaváč skonštatoval, že je potrebné hneď na začiatku roka riešiť 
problém so stravou, kde by mal ísť riaditeľ školy, starosta a ešte napr. niektorý 
poslanec 

- starosta prisľúbil, že na začiatku roka na to dohliadne 

Všetci prítomní poslanci jednohlasne (6 poslancov) schválili, že v ZŠ ostáva dvojtriedka 
bez školského klubu detí s tým, že vyučovať bude Mgr. Ľubomír Hlaváč a Mgr. 
Miroslava Sláviková 



 

3.  – pani Renáta Lešková prečítala správu audítora obce o overení konsolidovanej účtovnej 
závierky obce za rok 2012 (príloha zápisnice) 

Všetci prítomní poslanci (6 poslancov) schválili správu audítora obce o overení 
konsolidovanej účtovnej závierky obce za rok 2012 
 

4.  a) Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2012 
- návrh prečítala kontrolórka obce Ing. Zuzana Kováčová (príloha zápisnice) 
 
Všetci prítomní poslanci (6 poslancov) jednohlasne schválili návrh plánu 
kontrolnej činnosti na druhý polrok 2012 
 

b) Prerokovanie žiadosti cirkevného zboru o opravu plota okolo farského pozemku 
- starosta prečítal danú žiadosť (príloha zápisnice) 
- starosta podotkol, že dohodu obec určite dodrží, no finančná situácia obce to zatiaľ 
nedovoľuje 
- drobné úpravy sú možné, no rekonštrukciu celého plota asi nie 
- Mgr. Juraj Kováč skonštatoval, že tento problém sa riešil už mnohé roky a preto 
navrhuje spísať zmluvu o uličke ku obchode Jednota a taktiež spísať zmluvu s okolitými 
a zasiahnutými občanmi  
- Mgr. Juraj Kováč navrhol plot opraviť, nájsť na to peniaze a dotiahnuť to dokonca  
- pán Jaroslav Mihók navrhol informovať sa na Kove za jaklovinu  
- pani Mária Hlaváčová navrhla spraviť betónový múrik, ktorý vydrží dlhodobo 
 
Všetci prítomní poslanci (6 poslancov) jednohlasne schválili opravu plota okolo 
farského pozemku v spolupráci s cirkevným zborom vo Vlachove 
 

c) Zvolenie Jaroslava Hajdúka za člena Komisie výstavby, územného plánovania 
a životného prostredia  
- starosta skonštatoval, že na minulom zasadnutí bol odvolaný člen komisie Ing. Marián 
Marciš, nakoľko pracuje v Bratislave a je časovo zaneprázdnený, preto navrhol preobsadiť 
členstvo a za člena zvoliť Jaroslava Hajdúka 
 
Všetci prítomní poslanci (6 poslancov) jednohlasne schválili zvoliť za člena Komisie 
výstavby, územného plánovania a životného prostredia Jaroslava Hajdúka. 
 

d) Schválenie odpredaja V3S ako prebytočného vozidla občanovi Richardovi Tomkovi 
- starosta informoval, že Richard Tomko navrhol, že V3S odkúpi za šrotovú cenu, čo je 
cca 900 € 
- starosta podotkol, že V3S bola funkčná a pojazdná, no bolo potrebné investovať do nej 
veľa peňazí a taktiež už bola vyradená z majetku v roku 2006 



 
- Mgr. Juraj Kováč navrhol predať aj mechanickú dielňu V3S, načo starosta informoval, 
že túto mechanickú dielňu má záujem odkúpiť Pozemkové spoločenstvo obce – 
zostatková cena je necelých 2 000 €, no Pozemkové spoločenstvo dali protiponuku, a to 
chatu, ktorú majú Pozemkové spoločenstvo vo vlastníctve vymeniť za V3S a obec môže 
chatu preniesť do obce a vytvoriť z nej napr. altánok, na čo Mgr. Juraj Kováč 
skonštatoval, že to nie je dobrá ponuka, pre obec budú výhodnejšie peniaze. 
 

5.  - Ing. Marek Hronec sa zaujímal o krádeže, ktoré boli v obci, či vyšetrovanie postúpilo  
- starosta informoval prítomných o tom, že krádeže ešte nie sú vyriešené, no už sa 
vyskytli krádeže aj na cintoríne.  
- starosta informoval prítomných, že mládež chodí sedávať pred dom smútku, berú 
z hrobov kahance, no s dotknutými mladými ľuďmi už hovoril 
 
- starosta informoval prítomných o jarmoku – organizačný výbor sa stretol už trikrát 
a intenzívne jednajú o priebehu jarmoku a podotkol, že je potrebné, aby sa všetci 
poslanci a aktivisti zapojili do organizácie 
- JUDr. Ján Klobušník navrhol už vyvesiť pútače na jarmok, aby si ľudia všimli, že 
bude v našej obci jarmok a ľudový festival  
 
- starosta informoval prítomných o problémoch v občianskom združení Stromíš, kde sú 
hlboko naštrbené vzťahy, preto hrozí rozdelenie súboru na dve časti 
- Mgr. Juraj Kováč navrhol vzťahy urovnať a udržať tak kultúrne a historické bohatstvo 
obce 
- JUDr. Ján Klobušník skonštatoval, že súbor je ako komerčná skupina, ktorá 
reprezentuje obec  
- Mgr. Juraj Kováč navrhol zavolať zainteresovaných na OcÚ a konzultovať tieto 
problémy priamo s nimi 
 
- starosta informoval o tom, že TJ FO Vlachovo sa prihlásilo do súťaže aj s družstvom 
dorastu, aj s A družstvom  
- Mgr. Juraj Kováč skonštatoval, že verejná mienka v obci je taká, že sú to zbytočne 
vyhodené peniaze na futbal, nakoľko terajší hráči robia Vlachovu hanbu a nehrajú, 
nemajú o to ani záujem, preto navrhol počkať do jeseni a keď sa situácia nezlepší, treba 
to radikálne riešiť a keď to bude potrebné zrušiť futbal v obci 
- skonštatoval, že terajší futbalisti majú výborné podmienky – upravené ihrisko, dresy 
im obec perie... 
- kontrolórka obce Ing. Zuzana Kováčová sa spýtala, či je správne, aby obec dotovala 
TJ FO, keď hráči nemajú záujem hrať 
- starosta informoval o tom, že dôležité je nie len to chcieť, ale aj vedieť hrať 
- starosta skonštatoval, že nebolo by dobré, aby futbal v našej obci zanikol, pretože 
vyrastajú nádejní futbalisti a treba im dať priestor, aby sa prejavili a neutekali do iných 
obcí  
- starosta preto skonštatoval, že jediná možnosť je „ostaršiť“ mužstvo 



 
- Ing. Darina Švecová informovala prítomných, že pani Helena Lőrinczová ju urgovala 
za oporný múr pri mlyne pod jej domom  
- Ing. Slavomír Labuzík podotkol, že pani Lőrinczová hovorila aj s ním a že je ozaj zlý 
stav na danom múre 
- Ing. Slavomír Labuzík skonštatoval, že pani Lőrinczová podala žiadosť, na ktorú ešte 
nedostala odpoveď, preto je potrebné jej odpovedať 
- Mgr. Juraj Kováč navrhol zavolať statika a riešiť situáciu v rámci finančnej situácie  
 
- pán Jaroslav Mihók skonštatoval, že do jarmoku by bolo vhodné zabetónovať výtlky 
na cestách, aspoň v časti, kde sa uskutoční jarmok 
- starosta informoval, že v priebehu dvoch týždňov bude obec postupne cesty opravovať 
v celej obci  
 
- Ing. Darina Švecová informovala prítomných o susedských problémoch s Ing. 
Dušanom Černajom, ktorý si neupravuje okolie svojej novostavby rodinného domu, 
nekosí trávu, ktorá je už veľká a suchá, kde môže dôjsť k požiaru, na dvore je 
neporiadok a prekáža to susedom 
- Ing. Slavomír Labuzík skonštatoval, že občania sú povinní upravovať okolia svojich 
domov a v čase, keď je vyhlásená mimoriadna situácia (veľké sucho, následné požiare) 
si musia vykosiť dvory a pozemky v ich vlastníctve, inak porušujú zákon 
- poslanci skonštatovali, že daný problém budú riešiť 

 

6. - starosta obce uzavrel diskusiu a požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu na 
uznesenie z 12. zasadnutia OZ. Návrh na uznesenie predložil Ing. Viliam Klobušník. 

 

Všetci poslanci jednoznačne (6 poslancov) boli za predložený návrh na uznesenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 12/ 2012 – OZ: 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove: 

 

A: Berie na vedomie:  

1. Správu Mgr. Ľubomíra Hlaváča o súčasnom stave školy a výhliadkách na nasledujúci 
školský rok 

 
 

 

B: Schvaľuje: 

1. Odpredaj V3S – vyklápač, vyradenú z evidencie majetku obce a evidencie vozidiel, 
pre žiadateľa Richarda Tomka, bytom Vlachovo, Osloboditeľov 343, za cenu 900 € 

2. Správu audítora obce o overení konsolidovanej účtovnej závierky obce za rok 2012  

3. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2012  

4. Prevádzku ZŠ s MŠ vo Vlachove ako dvojtriednu bez ŠKD s personálnym obsadením 
pedagogického zboru – poverený riadením, učiteľ Mgr. Ľubomír Hlaváč 
a učiteľka,vychovávateľka Mgr. Miroslava Sláviková s účinnosťou od 1.9.2012 

 

 

C: Súhlasí: 

1. S opravou dreveného oplotenia prechodovej uličky, p.č. 190/4, pozdĺž farského úradu  

 

D: Ukladá: 

 

E: Žiada: 

1. Starostu obce o vyzvanie vlastníka pozemku p. č. 2629/3, Ing. Dušana Černaja o trvalé 
udržiavanie predmetného pozemku a odstraňovanie zaburinenia. 

 

 

 

 



F: Volí 

1. Za člena Komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia pána Jaroslava 
Hajdúka, Vlachovo, Kpt. Nálepku č. 221 

 

 
Návrh na uznesenie  bol poslancami obecného zastupiteľstva jednohlasne schválený  

( 6 poslanci). 

 

Vo Vlachove, 10. júla 2012 

 

Zapísala:  Eva Černajová                                                                 

 

 Ing. Peter Pakes 

                                                                                                           starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Ing. Darina Švecová              ...................................................... 

Ing. Marek Hronec           ...................................................... 

 


