
Zápisnica z 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa                 

29. júna 2011 v zasadačke Obecného úradu vo Vlachove 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 

Program: 

1. Otvorenie 

a)Schválenie programu rokovania 

b) voľba návrhovej komisie 

c) určnie overovateľov zápisnice 

d) určenie zapisovateľa 

 2.   Určenie počtu členov rady školy ZŠ s MŠ a ich zloženie 

 3.   Rôzne 

 4.   Diskusia 

 5.   Záver 

  

 

1. Zastupiteľstvo otvoril a viedol starosta obce Ing. Peter Pakes. Privítal prítomných 
poslancov a skonštatoval, že sú uznášaniaschopní (6 poslancov), taktiež privítal 
riaditeľku ZŠ s MŠ Mgr. Máriu Hlaváčovú.  
 

Všetci prítomní poslanci (6 poslancov) jednohlasne schválili program zasadnutia, 
ako aj  overovateľov zápisnice Ing. Viliama Klobušníka a Ing. Mareka Hronca, 
návrhovú komisiu Mgr. Juraja Kováča a Máriu Hlaváčovú a zapisovateľku zápisnice 
Evu Černajovú. 

 

2. – starosta obce oboznámil poslancov s tým, že bolo vyhlásené výberové konanie 
a podotkol, že Mgr. Ľubomír Hlaváč, upozornil, že je rada školy nefunkčná, keďže 
bola volená iba na 4 roky, tým pádom podľa zákona neexistuje. Z toho dôvodu bude 
musieť starosta obce výberové konanie zrušiť, pretože za výber riaditeľa školy hlasuje 



práve rada školy. Informoval o Zákone 596 o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve – je potrebné určiť počet členov rady školy a ich zloženie (pedagogickí 
zamestnanci, rodičia a členovia zastupiteľstva) 
- Ing. Viliam Klobušník sa informoval či sa počet členov rady menil zo zákona (počet 
členov môže byť od 5 až do 11, pri ZŠ s MŠ do 25 zamestnancov školy je počet 
členov rady 9 –príloha) 
- starosta podotkol, že sa bude pridržiavať aj počtom detí v škole 
- doteraz bola rada školy päťčlenná  
- starosta navrhol opäť päťčlennú radu školy 
- Mgr. Mária Hlaváčová informovala, že rada školy sa neodvíja od počtu žiakov, ale 
od počtu zamestnancov, kde citovala zákon (z toho vyplýva, že rada školy by mala 
mať 9 členov). Taktiež informovala o tom, že sa rozlišuje základná škola a základná 
škola s materskou školou. Navrhla do rady školy zvoliť rodičov zo ZŠ, aj z MŠ, 
taktiež rodičov detí z iných obcí, ktorých deti navštevujú ZŠ s MŠ a to v zložení 1 
rodič z MŠ a 2 rodičia zo ZŠ.  
- Mgr. Mária Hlaváčová apelovala na to, že ona už bývalej predsedníčke rady školy 
vravela, že končí funkčné obdobie rady školy, no nenastala žiadna odozva 
- Ing. Slavomír Labuzík konštatoval, že zastupiteľstvo vymenúvalo členov rady školy 
v domnení, že voľby sa uskutočnili a rada školy je funkčná 
- Mgr. Mária Hlaváčová podotkla, že neexistuje žiadna zápisnica, žiadne záznamy 
o voľbách členov rady 
- Mgr. Juraj Kováč skonštatoval, že rada školy fungovala stále fungovala, no podotkol, 
že rada školy nepodlieha starostovi, no obec je zriaďovateľ 
- Mgr. Mária Hlaváčová informovala prítomných, že jej menovanie do funkcie 
riaditeľky školy bolo spochybnené  
- Mgr. Mária Hlaváčová podotkla, že rada školy nedodržala svoje povinnosti, keďže 
neboli spísané zápisnice, čo je ich povinnosť a zápisnicu musia predložiť aj obci 
- Mgr. Mária Hlaváčová podotkla, že rada školy nemala plán práce, keďže riaditeľku 
školy nevyzvali na predloženie plánu práce 
- Mária Hlaváčová prečítala prítomným štatút školy – povinnosti, práva.... 
- Mgr. Hlaváčová informovala prítomných o tom, čo by rada školy mala robiť – má 
predvolávať, vyzvať riaditeľa školy 
- Ing. Slavomír Labuzík navrhol zvoliť 7 členov rady školy z pedagogických, 
nepedagogických pracovníkov a rodičov (tabuľka je priložená v prílohe), s čím 
súhlasili prítomní poslanci 
- Mgr. Kováč sa informoval o tom, kto bude navrhovať členov rady školy, starosta na 
to reagoval, že on bude posielať výzvy 
- Mgr. Mária Hlaváčová oslovila starostu, že bolo potrebné komunikovať medzi ňou 
ako riaditeľkou školy a starostom obce a mohlo sa predísť mnohým nezrovnalostiam 
a problémom a skonštatovala, že viazne komunikácia medzi obcou a vedením školy 
- Ing. Viliam Klobušník podotkol, že musí byť zachytené v zápisnici z predošlých 
rokov koľko členov má rada školy, počet, ktorý bol odsúhlasený obecným 
zatupiteľstvom 
- Mgr. Mária Hlaváčová sa spýtala či výberové konanie na riaditeľa školy bolo 



zrušené a aké sú na to dôvody, na čo starosta odpovedal, že má v pláne zrušiť 
výberové konanie 
- Ing. Viliam Klobušník podotkol, že výberové konanie na riaditeľa školy vyhlásil 
starosta, no školská rada neurobila výber a nepodala návrh na výber riaditeľa školy, 
keďže bola nefunkčná  
- Mgr. Mária Hlaváčová prečítala z akých dôvodov môže byť zrušené výberové 
konanie na riaditeľa školy 
- Mgr. Juraj Kováč sa informoval o tom, či sa dá vyhlásiť skrátené výberové konanie, 
nakoľko je koniec školského roka 
- Mgr. Mária Hlaváčová požiadala starostu, aby poveril niekoho iného na riadenie 
školy, ona odmieta  ďalej riadiť školu a informovala o tom, že môže poveriť 
pedagogického zamestnanca školy 
- Mgr. Mária Hlaváčová oslovila starostu obce ohľadom toho, že ešte neprebehli 
rokovania o tom, čo bude ďalej so ZŠ, pretože škola bude pravdepodobne jednotriedka 
a je veľa pedagogických zamestnancov. Je potrebné vyriešiť personálne a ekonomické 
stránky školy.  
- starosta obce sa informoval o tom, aké zmluvy majú učitelia v ZŠ s MŠ – 3 učitelia 
majú zmluvu na dobu neurčitú 
- Mgr. Mária Hlaváčová informovala o tom, že tu nechcú s manželom zostať, no zatiaľ 
nemajú vyriešené osobné záležitosti a taktiež podotkla, že tunajšia škola má životnosť 
maximálne 1 rok, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 
- Mgr. Mária Hlaváčová predložila demografické zloženie detí od roku 2006, kde je 
jasne vidieť, že nie je nárast počtu detí  
- Mgr. Juraj Kováč sa informoval o tom, čo by čakalo obec v prípade zrušenia školy – 
odstupné pedagógom... 
- Mgr. Mária Hlaváčová podotkla, že je potrebné riešiť aj stav budovy školy, pretože 
je v zlom stave a budova má už aj svoj vek 
- Mgr. Juraj Kováč skonštatoval, že riaditeľ školy podlieha obci, komisiám, 
ministerstvu a mnohým iným orgánom 
- Ing. Slavomír Labuzík sa informoval o tom, za aký čas je OcZ schopné navrhnúť 
a schváliť radu školy a zástupcu riaditeľa školy 
- Mgr. Juraj Kováč skonštatoval, že je možnosť uživiť materskú školu, no je potrebné 
presťahovať ju do pôvodnej budovy MŠ a ZŠ sa ako jednotriedka neuživí, pretože 
rodičia nebudú mať záujem o to, aby sa ich deti vyučovali štyri ročníky v jednom 
- Ing. Darina Švecová podotkla, že po vzdelanostnej stránke boli vždy deti 
z vlachovskej ZŠ veľmi dobré, šikovné a vzdelané 
- Mgr. Juraj Kováč navrhol zrušenie právnej subjektivity riaditeľa školy 
- starosta informoval o tom, že bude zvolené špeciálne rodičovské združenie, aby si 
spomedzi rodičov zvolili členov rady školy 
- členom rady školy sa nesmie stať riaditeľ školy a ani zástupca školy, tým pádom 
nemôže byť členom rady nikto z pedagogických zamestnancov z MŠ, pretože učiteľa 
materskej školy je zároveň zástupkyňou riaditeľa školy 
- Mgr. Juraj Kováč navrhol, aby boli iba 5 členovia rady školy, no jeho návrh bol 
zamietnutý s tým, že budú zvolení 7 členovia rady školy 



- Mária Hlaváčová navrhla za člena rady školy starostu obce 
 
 

3. a) - Ing. Klobušník informoval o zasadnutí Komisie výstavby, územného plánovanie 
a životného prostredia, o tom, že Mária Klementíková súhlasila s prekopaním jej 
záhrady na odvodnenie, no musí to byť zakrytý kanál, no s predajom záhrady obci 
nesúhlasí 
- Ing. Slavomír Labuzík navrhol, že tam treba umiestniť čistiacu šachtu, pretože je to 
dlhá záhrada 
- Ing. Viliam Klobušník podotkol, že je potrebné prečistiť šachtu u Ondreja Mlynára 
- Ing. Viliam Klobušník prečítal zápisnicu zo zasadnutia komisie a preskúmania terénu 
- Ing. Viliam Klobušník navrhol, že v prvom rade je potrebné riešiť záhradu Márie 
Klementíkovej, kde sa vybuduje kanál na odvodnenie a tým sa zachytí voda nad 
dedinou a nebude škodiť občanom  
- starosta informoval o priepusťach „vo Kru“, ktoré sú strašne zanesené a navrhol 
spoluprácu s Pozemkovým spoločenstvom  
- Ing. Slavomír Labuzík navrhol spoluprácu s PD Vlachovo, no starosta to 
argumentoval tým, že predseda družstva sa vyjadril, že oni to nespravia 
- Ing. Viliam Klobušník navrhol zistiť cenovú reláciu na rúry do kanálov 
 
b) - Ing. Kováč informoval o zasadnutí Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže, športu 
a sociálnych vecí, tiež informoval o tom, že na Detvu sa mala ísť obec reprezentovať 
na 3 dni, pričom prvý deň (piatok) si hradia na vlastné náklady, preto obec Vlachovo 
ide na Detvu v sobotu – 2 dni 
- obec Detva poskytne Vlachovu stánok, kde urobia „Vlachovský dvor“ 
- prečítal program, ktorý bude prezentovaný na Detve  
- informoval o remeselníckom jarmoku a folklórnom festivale vo Vlachove, s tým, že 
oslovil už folklórne zložky z okolia 
 
c) – starosta obce informoval o tom, že Richard Tomko nechce opraviť Citroen 
Jumper, pretože je vo veľmi zlom technickom stave 
- Ing. Viliam Klobušník sa informoval o cene, ktorú by sme za neho dostali – max. 
500 € 
- Ing. Slavomír Labuzík navrhol, že je potrebné zistiť cenovú ponuku áut na internete 
- Ing. Marek Hronec navrhol Citroen predať, pretože cena stále klesá 
 
d) – Ing. Slavomír Labuzík informoval o zasadnutí Komisie pre ochranu verejného 
poriadku a o sťažnosti Heleny Lorinczovej, že jej od suseda Jána Kleina steká všetka 
voda na dvor 
- taktiež o stodole „poly mlyna“, ktorá stojí na svahu, ktorý podmýva voda a je to 
v dezolátnom stave 
- navrhol zvolať aj Komisiu výstavby, územného plánovanie a životného prostredia 



a riešiť situáciu a sťažnosť Heleny Lorinczovej  
- Mgr. Kováč navrhol vykameňovať odvodový kanál  

 
 
5.   Starosta obce uzavrel diskusiu a požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu na 
uznesenie zo 6. zasadnutia OZ. Návrh na uznesenie predložil Mgr. Juraj Kováč.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U z n e s e n i e   č. 6/2011 – OZ : 

 
 Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove: 

 
 
 
A: Berie na vedomie: 

 
 
 

B: Schvaľuje:  
Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove stanovuje na základe §25 odst. 4 zákona 596/2003 o 
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
zloženie a počet členov rady školy Základnej školy s materskou školou Vlachovo takto: 

1. Počet členov rady školy podľa § 25 odst. 2 zákona 596/2003 o štátnej správe v 
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov na 7 

2. Zloženie rady školy:  
1 pedagogický zamestnanec školy,  
1 nepedagogický zamestnanec školy,  
1 rodič za materskú školu,  
2 rodičia za základnú školu,  
2 delegovaní zástupca obce. 

 
 

C: Súhlasí: 
 
 

         D: Nesúhlasí: 
 
 

E: Ukladá: 
 
 
F: Žiada: 
1. Starostu obce poveriť pedagogického pracovníka školy riadením ZŠ s MŠ vo 

Vlachove do ukončenia výberového konania a menovania nového riaditeľa školy 
2. Starostu obce preveriť na KŠÚ Košice a MŠ SR možnosti zrušenia právnej 

subjektivity ZŠ s MŠ vo Vlachove 
 

       
        G: Volí: 

1. Ing. Petra Pakesa za člena Rady školy vo Vlachove 
 
 

 
 



     
                
Návrh na uznesenie  bol poslancami obecného zastupiteľstva jednohlasne schválený  

( 6 poslancov ). 

 

Vo Vlachove, 29. jún 2011 

 

Zapísala:  Eva Černajová                                                                 

 

 Ing. Peter Pakes 

                                                                                                           starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Ing. Viliam Klobušník  ...................................................... 

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


