Zápisnica OZ č. 6/2016
z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce, ktoré sa konalo
26. septembra 2016, t.j. v pondelok o 19.00 hodine na OcÚ Vlčkovce

Prítomní: 8 poslancov z celkového počtu 9, hlavný kontrolór obce, zapisovateľka (viď. prezenčná
listina)
Neprítomný : Mgr. Richtáriková
Overovatelia + návrhová komisia : Tomáš Bočko, Ing. Stanislav Černý
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa HK o vykonaných kontrolách
6. Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2016
7. Rozpočtové opatrenia
8. Schválenie výmazu MNV z obchodného registra
9. Schválenie zápisu udalostí v roku 2015 do obecnej kroniky
10. Žiadosti občanov
11. Informácie, rôzne
12. Diskusia
13. Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Ivan Dobrovodský. Na úvod privítal všetkých
prítomných, skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a zasadnutie je
uznášaniaschopné.
2. Voľba overovateľov a návrhovej komisie
Za navrhovateľov a overovateľov zápisnice navrhol p. Tomáša Bočka a Ing. Stanislava Černého.

Hlasovanie :

Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
6 (Ing. M. Bilčíková , P. Dano, M. Falath,V. Kollár, Mgr. M. Kráľovič,
Ing. Ľ. Šuran,)
0
2 (T. Bočko, Ing. S. Černý,)

3. Schválenie programu zasadnutia
Ing. Ivan Dobrovodský, starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Poslancami obecného
zastupiteľstva neboli navrhnuté žiadne zmeny v programe.
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Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, Ing. S. Černý, P. Dano, M. Falath,
V. Kollár, Mgr. M. Kráľovič, Ing. Ľ. Šuran)
0
0

4. Kontrola uznesení
Starosta obce vykonal vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 27.6.2016, s ktorými
oboznámil poslancov OZ. Vyhodnotenie plnenia uznesení obdržali poslanci OZ v materiáloch pred
zasadnutím OZ. Vyhodnotenie plnenia uznesení je prílohou zápisnice.
UZNESENIE č. 32 /2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 26.9.2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ Vlčkovce dňa 27.6.2016.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, Ing. S. Černý, P. Dano, M. Falath,
V. Kollár, Mgr. M. Kráľovič, Ing. Ľ. Šuran)
0
0

5.Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
Na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 vykonala. p. Mária Morvayová – hl. kontrolórka
obce kontroly č.5/2015 – kontrola pokladničných operácií a dodržiavania súvisiacich predpisov za I. polrok
2015 v ZŠ s MŠ Vlčkovce. Kontrola č.7/2016- – kontrola prijímania, evidencie a prešetrovania sťažností
v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, oznámení, petícií, podnetov
a vyžiadania informácií v zmysle platných zákonov za I. polrok 2015 a kontrola č.8/2016- kontrola čerpania
dotácií poskytnutých z rozpočtu obce za rok 2015 P. Morvayová oboznámila prítomných s výsledkami
uvedených kontrol. Záznamy o výsledku vykonaných kontrol sú prílohou zápisnice.
UZNESENIE č.33/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 26.9.2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
správy o vykonaných kontrolách hlavnou kontrolórkou obce Vlčkovce č.5/2016, č.7/2016 a č.8/2016.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, Ing. S. Černý, P. Dano, M. Falath,
V. Kollár, Mgr. M. Kráľovič, Ing. Ľ. Šuran)
0
0
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6. Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2016
P. Mária Hermanská, ekonómka obce spracovala a predložila čerpanie rozpočtu obce Vlčkovce za I. polrok 2016.
Čerpanie rozpočtu bolo poslancami OZ zaslané pred zasadnutím OZ. K 30.6.2016 dosiahli rozpočtové príjmy
celkové plnenie vo výške 497 270,09 EUR, celkové príjmy boli naplnené na 50,167%. Výdavky boli čerpané
v celkovom objeme 305 404,60 EUR, čo predstavuje 30,96 %. Starosta obce vyjadril snahu dodržať rozpočtové
čerpanie výdavkov za rok 2016. Čerpanie rozpočtu obce za I. polrok 2016 je prílohou zápisnice.
UZNESENIE č. 34/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 26.9.2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
informáciu o čerpaní a plnení rozpočtu obce Vlčkovce k 30.6.2016.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, Ing. S. Černý, P. Dano, M. Falath,
V. Kollár, Mgr. M. Kráľovič, Ing. Ľ. Šuran)
0
0

7. Rozpočtové opatrenia
Ekonómka obce p. M. Hermanská vypracovala rozpočtové opatrenia na zmenu rozpočtu č. 16 -20, podľa
zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rozpočtové opatrenie
č.21/2016 predložila ekonómka školy p. Lucia Falathová
Rozpočtové opatrenie č. 16 - účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté od subjektov mimo verejnej
správy,
Rozpočtové opatrenie č. 17- rozpočtový presun výdavkov v rámci schváleného rozpočtu obce,
Rozpočtové opatrenie č. 18- účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu,
Rozpočtové opatrenie č. 19- povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov
Rozpočtové opatrenie č. 20- povolené prekročenie a viazanie výdavkov
Rozpočtové opatrenie č. 21- finančné prostriedky poskytnuté od zriaďovateľa.
Rozpočtové opatrenia obdržali všetci poslanci a boli prerokované na porade poslancov.
Starosta obce oboznámil prítomných s obsahom predložených rozpočtových opatrení. Rozpočtové opatrenia
sú prílohou zápisnice.
UZNESENIE č. 35/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 26.9.2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
rozpočtové opatrenia na zmenu rozpočtu č.16,č.18, č.20 a č.21
berie na vedomie
rozpočtové opatrenie na zmenu rozpočtu č.17 a č.19.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, Ing. S. Černý, P. Dano, M. Falath,
V. Kollár, Mgr. M. Kráľovič, Ing. Ľ. Šuran)
0
0
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8. Schválenie výmazu MNV z obchodného registra
Na základe upozornenia Okresného súdu Trnava je potrebné zo strany obce ako zriaďovateľa podať návrh
na výmaz Miestneho národného výboru Vlčkovce z príslušného obchodného registra v zmysle vyhlášky
Ministerstva spravodlivosti SR č.25/2014 Z.z.

UZNESENIE č. 36/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 26.9.2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
Výmaz Miestneho národného výboru Vlčkovce z príslušného obchodného registra,
poveruje
starostu obce prípravou a podaním potrebných podkladov k vykonaniu výmazu MNV z príslušného obchodného
registra.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, Ing. S. Černý, P. Dano, M. Falath,
V. Kollár, Mgr. M. Kráľovič, Ing. Ľ. Šuran)
0
0

9.Schválenie zápisu udalostí roku 2015 do obecnej kroniky

Kronikárka obce Mgr. Eva Magulová predložila na zasadnutí Kultúrno-športovej komisie dňa 13.9.2016
návrh zápisu udalostí z roku 2015 do kroniky obce Vlčkovce. Členovia komisie mali niekoľko pripomienok
na doplnenie, prípadne na skrátenie niektorých pasáží, ktoré kronikárka obce akceptovala. Komisia
odporučila zápis vypracovaný Mgr. Magulovou schváliť.
UZNESENIE č. 37/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 26.9.2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
zápis udalostí do kroniky obce Vlčkovce za rok 2015 predložený kronikárkou obce Mgr. Evou Magulovou
upravený o pripomienky členov Kultúrno- športovej komisie pri OZ Vlčkovce.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, Ing. S. Černý, P. Dano, M. Falath,
V. Kollár, Mgr. M. Kráľovič, Ing. Ľ. Šuran)
0
0
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10. Žiadosti občanov

Žiadosť o odkúpenie pozemku
MUDr. Radoslava Richtáriková a Andrej Štibravý požiadali dňa 5.8.2016 o odpredaj pozemku p.č. 349/29
v k.ú. Vlčkovce vo vlastníctve obce Vlčkovce vo výmere 38 m2, ktorý je priľahlým pozemkom k ich parcele
č. 163/4 na ktorej chcú realizovať výstavbu rodinného domu. V uvedenom prípade sa jedná o prevod majetku
obce z dôvodu §9a) ods. 8 písmeno b) zákona 138/1991 Z.z. o majetku obce- pozemok zastavaný stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlého pozemku.
UZNESENIE č. 38/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 26.9.2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
zámer previesť majetok obce v súlade s §9a odst. 8 b) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obce v znení neskorších
predpisov pre MUDr. Radoslavu Richtárikovú bytom Vlčkovce 272 a Andreja Štibravého , bytom Vlčkovce 112
p.č. .349/29 o výmere 38 m2 vedenú na LV 655 vo vlastníctve obce Vlčkovce v k.ú. Vlčkovce.

súhlasí
s odpredajom pozemku p.č. 349/29 vo výmere 38 m2 ktorý je vo vlastníctve obce Vlčkovce v k. ú. Vlčkovce
vedený na LV č.655 pre MUDr. Radoslavu Richtárikovú, bytom Vlčkovce č.272 a Andreja Štibravého,
bytom Vlčkovce 112 za cenu 1,66,- Eur za m2. Vypracovanie kúpnej zmluvy a návrh vkladu do katastra
nehnuteľnosti zabezpečia kupujúci, pričom náklady znášajú v plnej výške.
poveruje
starostu obce podpísaním Kúpnej zmluvy o odpredaji pozemku medzi obcou Vlčkovce a MUDr. Radoslavou
Richtárikovou, bytom Vlčkovce 272 a Andrejom Štibravým, bytom Vlčkovce 112.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, Ing. S. Černý, P. Dano, M. Falath,
V. Kollár, Mgr. M. Kráľovič, Ing. Ľ. Šuran)
0
0

Žiadosť o odkúpenie ornej pôdy
P. Tomáš Čavara, bytom Clementisová 37, Trnava požiadal listom zo dňa 30.8.2016 o odkúpenie pozemku
p.č. 1359/250 vo výmere 361m2, evidovanej na LV č.655 vo vlastníctve obce Vlčkovce , ktorá je priľahlou
parcelou k jeho záhrade a nie je na ňu možný iný prístup ako cez jeho pozemok. Navrhovaná cena je vo
výške 2€/m2. Obec Vlčkovce v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 139/1991 o majetku obcí v znení
novely č.507/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov zverejnila dňa 2.9.2016 zámer predať uvedený
pozemok na úradnej tabuli a webovej stránke obce.
UZNESENIE č. 39/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 26.9.2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
odpredaj majetku obce, a to parc. č.1359/250 o výmere 361 m2 vedenej na LV 655 vo vlastníctve obce Vlčkovce
v k.ú. Vlčkovce, Tomášovi Čavarovi, bytom Clementisová 37 Trnava, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obce v znení neskorších predpisov, nakoľko pozemok je
priľahlý k pozemkom kupujúceho Pozemok tvorí neoddeliteľný celok s pozemkom žiadateľa. Prístup
k pozemku je možný len cez súkromný pozemok žiadateľa.
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súhlasí
s odpredajom pozemku p.č. 1359/250 vo výmere 361 m2 ktorý je vo vlastníctve obce Vlčkovce v k. ú.
Vlčkovce vedený na LV č.655 pre Tomáša Čavaru, bytom Clementisová 37, Trnava za cenu 2,-Eur za m2.
Vypracovanie kúpnej zmluvy a návrh vkladu do katastra nehnuteľnosti zabezpečí kupujúci, pričom náklady
znáša v plnej výške.
poveruje
starostu obce podpísaním Kúpnej zmluvy o odpredaji pozemku medzi obcou Vlčkovce a Tomášom Čavarom,
bytom Clementisová 37, Trnava.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, Ing. S. Černý, P. Dano, M. Falath,
V. Kollár, Mgr. M. Kráľovič, Ing. Ľ. Šuran)
0
0

11. Informácie, rôzne

Podnet z Okresnej prokuratúry Trnava
Na základe podnetu p. Pavla Pachníka na orgány prokuratúry vo veci zákonnosti VZN obce Vlčkovce
č.2/2013 o poplatkoch za pracovné úkony pri výkone samosprávnych činností a o poplatkoch za pracovné
úkony za prenájom nehnuteľného a hnuteľného majetku obce Vlčkovce. Na základe uvedeného podnetu je
potrebné zrušiť predmetné VZN Predmetné úhrady budú riešené formou vnútornej smernice obce.
UZNESENIE č. 40/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 26.9.2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
zrušenie VZN obce Vlčkovce č.2/2013 o poplatkoch za pracovné úkony pri výkone samosprávnych činností
na Obecnom úrade vo Vlčkovciach a o poplatkoch za prenájom nehnuteľného a hnuteľného majetku obce
Vlčkovce.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, Ing. S. Černý, P. Dano, M. Falath,
V. Kollár, Mgr. M. Kráľovič, Ing. Ľ. Šuran)
0
0
UZNESENIE č. 41/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 26.9.2016

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
Vnútornú smernicu obce- Sadzobník úhrad za pracovné úkony pri výkone samosprávnych činností na
Obecnom úrade vo Vlčkovciach a úhrad za prenájom nehnuteľného a hnuteľného majetku obce Vlčkovce.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, Ing. S. Černý, P. Dano, M. Falath,
V. Kollár, Mgr. M. Kráľovič, Ing. Ľ. Šuran)
0
0
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Poriadok odmeňovania zamestnancov obce
Starosta informoval o Doplnku č.1 k vnútornej smernici – úprava odmeny pre sobášiaceho a matrikárku.
UZNESENIE č. 42/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 26.9.2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
Doplnok č.1 k Vnútornej smernici obce- Poriadok odmeňovania zamestnancov obce
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
6 (T. Bočko, Ing. S. Černý, P. Dano, M. Falath,
V. Kollár, Ing. Ľ. Šuran)
0
2 ( Ing. M. Bilčíková, Mgr. M. Kráľovič)

Informácie o ukončení prác na prístavbe školy
Starosta obce o ukončení prác, skolaudovaní a uvedení do prevádzky prístavby ZŠ s MŠ Vlčkovce.
V súčasnom období sa pripravuje kompletný energetický certifikát budovy. V budúcom roku sa uvažuje
s rekonštrukciou počítačovej učebne a s jej rozdelením na dve miestnosti, z dôvodu ďalšej samostatnej
triedy.
Práce na cintoríne
Informácie o ukončení prác na komunikáciách v areáli cintorína, osadenie novej brány. Zároveň sa realizovali
práce na ozvučení cintorína s osadením 5- ks reproduktorov. Pripravuje sa VO na obnovu fasády DS s osadením
nových okien a vstupných dverí do DS.
Práce na miestnom ihrisku
Starosta obce informoval o ukončených prácach na plážovom ihrisku, na realizácii závlah s rozšírením rozvodom
vody a elektriny k budúcemu možnému multifunkčnému ihrisku. Zároveň informoval o realizácii prác na fasáde
hospodárskej budovy na ihrisku.
Vidiecký dom
V tomto dome boli zrealizované práce na vybetónovaní vnútorných podláh ,momentálne sa rekonštruuje strop
v prednej miestnosti domu. Pripravujú sa podklady na realizáciu barierového oplotenia s umiestnením kontajnera
a plochy na sklad v rámci povoleného rozpočtu. Zároveň príde k osadeniu dažďových zvodov zo dvora domu.
Príprava PD – rekonštrukcia chodníkov
Na základe schváleného rozpočtu na rok 2016 bolo zadané vypracovanie projektovej dokumentácie na
rekonštrukciu časti chodníkov v obci – I. etapa- od motorestu ESO po Cukop a II. etapa- od sochy sv. Jána po
križovatku.
Oprava MK v časti „ Kórea“
Prebieha VO na dodávateľa, predpoklad výkonu prác je v októbri 2016 v trvaní cca troch týždňov.
Kamerový systém
Žiadosť bola odporučená komisiou do ďalšieho kola, víťazný uchádzači budú známy po zasadnutí Rady pre
prevenciu kriminality.
Zberný dvor
Žiadosť o dotáciu bola doplnená o požadované podklady a bol elektronickým trhoviskom vysúťažený traktor,
ktorý však nespĺňal požadované parametre zadávateľa. Následne bolo zahájené druhé kolo súťaže na zariadenie
zberného dvora. O samotnej žiadosti sa bude rozhodovať pravdepodobne koncom tohto roka.
.
Rekonštrukcia bytu č.3
Pripravuje sa PD a podklady na začatie rekonštrukcie bytu č.3 v bytovom dome č.68.
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Prerušenie výstavby protihlukovej bariéry
Starosta informoval o prerušení výstavby protihlukovej bariéry. Podľa nám dostupných informácií sa vo výstavbe
bude pokračovať v budúcom roku.
Poďakovanie
Starosta obce poďakoval všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na akcii Výstava ovocia, zeleniny
a kvetov, ktorá sa konala v nedeľu 25.septembra.
Zároveň požiadal poslancov OZ o návrhy do rozpočtu na rok 2017 v termíne do 10. októbra.
Termíny budúcich akcií
22.10- Posedenie v rámci Mesiaca úcty k starším
23.10- Šarkaniáda
5.12.- Mikuláš
10.12.- Vianočné trhy
11.12.- Posedenie pre dôchodcov
Pán V. Kollár, poslanec OZ navrhol súťaž vo varení vianočnej kapustnice, ktorá by sa konala súbežne
s vianočnými trhmi. A zároveň navrhol, aby boli Vianočné trhy v sobotu 10.12. a posedenie pre dôchodcov
v nedeľu 11.12.2016 Tento návrh bol akceptovaný.

12. Diskusia
p. Falath- ako bude prebiehať akcia na Mikuláša, keď škola nepripraví program.
Sprievodný program, ktorý vždy pripravili deti zo školy už tento rok nebude, deťom sa prihovorí len Mikuláš
s pomocníkmi a budú im odovzdané balíčky so sladkosťami. Pozvánky budú doručené deťom vo veku od 110 rokov.
Mgr. Kráľovič- ako obec pokročila pri realizácii novej webovej stránky.
K dnešnému dňu nemáme zatiaľ podpísanú zmluvu so žiadnou spoločnosťou na realizáciu novej webovej
stránky, ale na základe odporúčania finančnej komisie sa najvhodnejšou zdá byť spoločnosť Galileo.
p. Bohunický- poukázal na potrebu zaslania výziev pre majiteľov pozemkov, ktorí majú na svojich
pozemkoch zaburinenie.
Obec každoročne vyzýva takýchto majiteľov k vykonaniu nápravy, avšak v niektorých prípadoch nemáme
žiadnu zákonnú páku, môžeme ich len vyzvať, aby si daný pozemok pokosili.
Na základe podania sťažnosti vo veci poškodenia jeho oplotenia, ktoré bolo zapríčinené pri kosení
zamestnancom obce požiadal touto cestou o napletenie nového pletiva a uvedenie do pôvodného stavu.
Po prerokovaní všetkých bodov programu Ing. Ivan Dobrovodský poďakoval prítomným za účasť na
zasadnutí a zasadnutie ukončil.

Vo Vlčkovciach, 26.9.2016
Overovatelia:
Tomáš Bočko

_________________

Ing. Stanislav Černý _________________
Zapísala:
Zdenka Štefunková

________________
Ing. Ivan Dobrovodský
starosta obce
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