Zápisnica OZ č. 2/2016
z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce, ktoré sa konalo
25. apríla 2016, t.j. v pondelok o 19,00 hodine na OcÚ Vlčkovce
Prítomní: 8 poslancov z celkového počtu 9, starosta obce, zapisovateľka (viď. prezenčná listina)
Neprítomný :

Mgr. Alžbeta Richtáriková

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie zasadnutia
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrola plnenia uznesení
Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole
Žiadosti o zmenu UPND obce Vlčkovce
Prenájom pozemkov vo vlastníctve obce
Rozpočtové opatrenia
Zriadenie DHZ
Informácie, rôzne
Diskusia
Záver

1. Otvorenie zasadnutia
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 Ing. Stanislava Černého a Petra Dana.

Hlasovanie :

Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

3. Schválenie programu zasadnutia
Ing. Ivan Dobrovodský, starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Poslancami obecného
zastupiteľstva neboli navrhnuté žiadne zmeny v programe.
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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4. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce vykonal vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 29.2.2016, s ktorými
oboznámil poslancov OZ . Vyhodnotenie plnenia uznesení je prílohou zápisnice.
UZNESENIE č. 8/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 25.4.2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ Vlčkovce zo dňa 29.2.2016.
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.Správy hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách
Na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 vykonala p. Mária Morvayová – hl. kontrolórka obce
kontrolu č. 2/2016- kontrola zákonného zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr ZŠ s MŠ Vlčkovce
a dodržiavania platných právnych predpisov v uvedenej oblasti za I. polrok 2015 a kontrolu č. 3/2016 –
kontrola tvorby a čerpania sociálneho fondu za I. polrok 2015. Hlavná kontrolórka obce oboznámila
prítomných s výsledkom uvedených kontrol. Správy o výsledku vykonaných kontrol sú prílohou zápisnice.
UZNESENIE č. 9/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 25.4.2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
Správy o vykonaných kontrolách hlavnou kontrolórkou obce Vlčkovce č.2/2016 a č 3/2016.
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

6. Žiadosť o zmenu ÚPND obce Vlčkovce
Starosta informoval o podaných žiadostiach na zmenu ÚPND obce Vlčkovce podanými súkromnými
osobami- vlastníkmi pozemkov, na ktorých žiadajú preklasifikáciu parciel na stavebné pozemky pre
individuálnu výstavbu rodinných domov. Žiadosti doručili – p. Miroslav Sivák, bytom Vlčkovce 124, p.
Darina Remenárová, bytom Krajná 1428/49, Trnava a Brian Matthew Uhl, bytom V. Clementisa 24, Trnava.
Uvedené zmeny, resp. ďalšie požiadavky by mali byť v plnej výške hradené žiadateľmi o zmenu. Obec
Vlčkovce v rámci pripravovanej zmeny vykoná úpravu v územnom pláne obce v oblasti koeficientov
zastavanosti, zazelenenia a ochranných pásem. Ciele riešenia zmien Územného plánu obce vyplývajú
z účelu a zamerania využitia územno-plánovacej dokumentácie. Cieľom aktualizácie ÚPND je zmeniť a
Zápisnica OZ č. 2/2016 z 25.4.2016

2

doplniť schválenú koncepciu rozvoja obce v súlade s aktuálnymi potrebami územného rozvoja
obce a platnou legislatívou.
UZNESENIE č. 10/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 25.4.2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
a)berie na vedomie
žiadosti o zmenu územného plánu obce Vlčkovce žiadateľov - p. Miroslav Sivák, bytom Vlčkovce 124,
p. Darina Remenárová, bytom Krajná 1428/49, Trnava a p. Brian Matthew Uhl, bytom V. Clementisa
24, Trnava,
b)schvaľuje
žiadosti o zmenu územného plánu obce Vlčkovce pre žiadateľov p. Miroslav Sivák, bytom Vlčkovce 124,
p. Darina Remenárová, bytom Krajná 1428/49, Trnava a p. Brian Matthew Uhl, bytom V. Clementisa
24, Trnava. Všetky náklady spojené s procesom obstarávania a vypracovania zmeny územného plánu
budú v plnej výške znášať žiadatelia k jednotlivým zmenám,
.
c) poveruje
1) starostu obce zabezpečiť v zmysle §2a ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. obstarávateľa zmeny Územného plánu
obce Vlčkovce - odborne spôsobilú osobu (Ing. arch. Eva Krupová, Lomonosovova 6, Trnava – PRINT
ateliér) a uzatvoriť mandátnu zmluvu medzi obcou Vlčkovce a odborne spôsobilou osobou,
2) starostu obce zabezpečiť v zmysle §19a ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. spracovateľa zmeny Územného
plánu obce Vlčkovce - autorizovaného architekta SKA (Ing.Arch. Peter Odnoga, Pekárska 11, Trnava
- Ateliér A5- ateliér architektúry a urbanizmu) a uzatvoriť zmluvu o dielo medzi obcou Vlčkovce
a autorizovaným architektom,
3) starostu obce uzatvoriť dohodu o financovaní všetkých nákladov spojených s vyžiadanými zmenami
územného plánu obce Vlčkovce medzi obcou Vlčkovce a žiadateľmi o zmenu územného plánu,
prípadne s ďalšími žiadateľmi, ktorí pristúpia v procese schvaľovania zmien.
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. Prenájom pozemkov vo vlastníctve obce
Obec Vlčkovce dala v roku 2012 do prenájmu pozemky- ostatné plochy ( poľné cesty) vo výmere 9,9 ha.
Tieto pozemky sú dávane do prenájmu na obdobie jedného roku s tým, že v prípade záujmu vlastníkov
susediacich pozemkov im musí byť umožnený prístup- vymeranie cesty. Spoločnosť Frolkovič, s.r.o., 919
22 Majcichov požiadala na základe nájomnej zmluvy č.9/2012 o nájme poľnohospodárskych nehnuteľností
uzatvorenej medzi nimi a obcou Vlčkovce v zmysle uznesenia OZ Vlčkovce č.28/2012 o predĺženie doby
nájmu o jeden rok. Žiadosť o prenájom bola doručená aj od spoločnosti Sezaland, s.r.o. Opoj. Obec
Vlčkovce dňa 7.3. 2016 zverejnila na úradnej tabuli a webovej stránke obce zámer prenajať nehnuteľný
majetok- prenájom pozemkov vo vlastníctve obce o ktorých nájom v požadovanej dobe požiadali hore
uvedené spoločnosti. Na základe zverejneného zámeru boli obci doručené
dve cenové ponuky od
spoločnosti Sezaland, s.r.o. ( 18.3.2016) a spoločnosti Frolkovič, s.r.o. ( 23.3.2016). Následne bola obci dňa
29.3.2016 doručená žiadosť spoločnosti Sezaland, s.r.o. o späť vzatie cenovej ponuky na nájom pozemkov
v zmysle zverejneného zámeru. Otváranie obálok s ponukami bolo realizované na porade poslancov OZ dňa
18.4.2016, kde zostala v platnosti len ponuka od spoločnosti Frolkovič, s.r.o. Majcichov. Na základe týchto
skutočností bude opätovne uzatvorený nájom v zmysle nájomnej zmluvy č.9/2012 so spoločnosťou
Frolkovič, s.r.o., Majcichov od 1.10.2016 do 30.9.2017.
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UZNESENIE č.11/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 25.4.2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
predĺženie doby nájmu k zmluve č.9/2012 o nájme poľnohospodárskej nehnuteľnosti od 1.10.2016 do
30.9.2017, pre spoločnosť Frolkovič., s.r.o., 919 22 Majcichov,
poveruje
starostu obce podpísaním dodatku k zmluve č.9/2012 o nájme poľnohospodárskej nehnuteľnosti
medzi obcou Vlčkovce a spoločnosťou Frolkovič, s.r.o., 919 22 Majcichov.
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

8. Rozpočtové opatrenia
Ekonómka obce p. M. Hermanská vypracovala návrhy rozpočtových opatrení na zmenu rozpočtu č.1,2,3 a
4/2016,
- 1/2016- účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu- register obyvateľov,
register adries, úsek matrík, životné prostredie, vzdelávanie
- č.2/2016 -účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu- prístavba školy kapitálové
a bežné výdavky
- č.3/2006--účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu—voľby do NR SR.
- č.4/2016- rozpočtový presun výdavkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy
a celkové výdavky
Rozpočtové opatrenia boli prerokované na porade poslancov dňa 18.4.2016 a sú prílohou zápisnice.
UZNESENIE č. 12/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 25.4.2016

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
rozpočtové opatrenia na zmenu rozpočtu č. 1/2016, č.2/2016 , č.3/2016 a č. 4/2016.

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

9. Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru obce
Starosta obce informoval o možnosti zriadenia DHZ na území obce, pričom oslovil niektorých občanov ako
možných budúcich členov s touto možnosťou. Minimálny počet členov na zriadenie je 15 a viac členov.
Príspevok zo strany štátu je max. vo výške 2000€/ rok, pričom dotácia je na základe žiadosti. Dobrovoľný
hasičský zbor obce je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva, ktorý plní úlohy vyplývajúce zo zákona
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SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred požiarmi a všeobecne záväzných nariadení obce. Dobrovoľný hasičský zbor obce vykonáva
zásahy a záchranné práce pri požiaroch, živelných pohromách, haváriách a iných mimoriadnych udalostiach
s cieľom zabezpečenia záchrany osôb, zvierat a majetku podľa svojich technických možností a odbornej
kvalifikácie. Všetci členovia zboru vykonávajú povinnosti spojené s jeho chodom bez nároku na honorár vo
svojom voľnom čase. Dobrovoľný hasičský zbor obce v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi by mala
mať zriadená každá obec nad 500 obyvateľov. V súčasnosti nám spoluprácu v danej oblasti zabezpečuje
DHZ obce Križovany nad Dudváhom, za čo im patrí poďakovanie.

UZNESENIE č. 13/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 25.4.2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
na základe zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov možnosť
zriadenia Dobrovoľného hasičského zboru obce Vlčkovce,
poveruje
starostu obce prípravou potrebných podkladov na zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru 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

10. Informácie, rôzne
Valorizácia platu starostu obce
Na základe zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomerov starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a to §4 odst. 2 zákona Obecné zastupiteľstvo môže
tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70%. Dňa 27.4.2015 bol uznesením OZ č. 18/2015 základný plat starostu
zvýšený o 70%. V zmysle §4 ods. 4 tejto novely obecné zastupiteľstvo v súvislosti s prehodnotením plnenia
úloh plat starostu opätovne raz ročne prerokuje. Prerokovanie je vhodné v čase keď je už známa štatistickým
úradom vyhlásená výška priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve. Stanovený
priemerný mesačný zárobok za rok 2015 je vo výške 883,-€. Poslanci OZ Vlčkovce na porade poslancov
dňa 18.4.2016 prerokovali plat starostu a odporučili OZ ponechať percento zvýšenia platu tak ako
v minulom roku.
UZNESENIE č. 14/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 25.4.2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
na základe § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
že na základe uznesenia č. 18/2015 bol plat starostu doposiaľ stanovený rozhodnutím obecného
zastupiteľstva podľ §4 ods.2 citovaného zákona so zvýšením o 70%, pričom na základe §3 odst.1
citovaného zákona- starostovi od 1.1.2016 patrí plat vypočítaný z priemernej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve vyhlásenej Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok.
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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

Rýchlostná cesta R1- protihlukové opatrenia
Starosta obce informoval o pokračovaní stavby – rýchlostná cesta R1- protihlukové opatrenia. Výstavba
PHS by mala byť ukončená do konca novembra 2016. Spoločnosť Strabag doručila na obec oznámenie
o realizácií diela so žiadosťou oslovenia dotknutých občanov s ústretovosťou pri realizácii – výstavby pri
hranici pozemkov susediacich so stavbou. Obec oboznámila občanov prostredníctvom miestneho periodikaObčasníka. Zároveň doručili žiadosť o záber pozemku pre zriadenie stavebného dvora pri ľavom brehu
potoku Dudváh v termíne od júna 2016 a žiadosť o udelenie prístupu a zásahu do konštrukcie lávky pre
peších z dôvodu montáže trvalého dopravného značenia- veľkorozmernej značky IS3. Uvedené žiadosti boli
realizované písomným stanoviskom starostu obce.
Zmluva o výpožičke
Starosta obce informoval o podpise zmluvy o výpožičke medzi MV SR- HZZ a obcou Vlčkovce na súpravu
povodňovej záchrannej služby- protipovodňový vozík, ktorý je k dispozícii na obci. Na základe darovacej
zmluvy s MV SR bolo obci pridelené malé nákladné vozidla Fiat Scudo, ktoré dostala obec do daru. Po
prihlásení a vybavení potrebných formalít bude vozidlo využívané v rámci obce.
Protokol o vykonaní previerky
Starosta obce informoval , že na obci bola zo strany Okresnej prokuratúry Trnava vykonaná previerka na
úseku preneseného výkonu štátnej správy vo veciach pozemných komunikácií podľa zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách za obdobie roku 2015. Výsledky previerky boli prerokované so starostom
obce a zobraté na vedomie s tým, že budú prijaté opatrenia na zabezpečenie odstránenia zistených
nedostatkov, ktoré pozostávali z drobných administratívnych chýb. Opatrenia boli obratom prijaté, závady
odstránené a prokuratúra vyrozumená.
Ponuka na www stránky obce
Spoločnosť Galileo GCM predložila ponuku na zriadenie nových webových stránok pre obec. Za cenu 500 €,
ročná správa stránok je za poplatok 350€ . Poslanec OZ – Mgr. Kráľovič zabezpečil doručenie cenovej ponuky na
tvorbu novej stránky od iného subjektu. Táto ponuka je v rovnakej cenovej výške na zriadenie stránky, ale bez
zabezpečenia servisu vytvorenej stránky. Starosta obce bude ďalej rokovať o zriadení novej webovej stránky.
Cenová ponuka na aktualizáciu pasportizácie cintorína
Obci bola doručená cenová ponuka od spoločnosti Topset na aktualizáciu pasportu cintorína- verifikovanie
polohopisu cintorína a aktualizovanie zamerania z dôvodu, že nákres je po 10- tich rokov už neaktuálny a
neúplmý. Obec dá zároveň vyhotoviť grafické spracovanie orientačnej mapy so zoznamom zomrelých, ktoré
bude umiestnené na tabuli na cintoríne. Spoločnosť TOPSET nám zabezpečuje všetky programy na obci.
Rozpočet na uvedené práce je pre cca 550 hrobových miest cca 660 € s DPH- zameranie, očíslovanie
nových hrobov, papierové výkresy a konzultácie a pre grafické spracovanie orientačnej mapy so zoznamom
zomrelých je cca 270 € s DPH. Uvedené práce budú realizované po ukončení rekonštrukcie chodníkov na
cintoríne, pravdepodobne v III. štvrťroku 2016.
26. ročník snemu ZMO- Región Jaslovské Bohunice
Starosta informoval , že sa dňa 15.3.2016 zúčastnil snemu ZMO Jaslovské Bohunice v Maduniciach. Na sneme
boli starostovia informovaní aj o pripravovanom valnom zhromaždení spoločnosti Tavos, a.s. s Starosta
informoval o možnostiach vrátenia finančných prostriedkov v štvrťročných splátkach, ktoré obec vložila do
spoločnosti Tavos pri budovaní vodovodu. Vrátenie prostriedkov bude rozložené do obdobia troch rokov.
Informácie o MAS 11 PLUS
Starosta obce informoval o valnom zhromaždení mikroregiónu MAS 11 PLUS na ktorom prišlo k výmene
predsedu, novým predsedom sa stal po jednohlasnom zvolení jediný starosta obce Cífer p. Maroš Sagan.
Miestna akčná skupina- MAS 11 Plus bola predbežne vyhodnotená ako úspešná, čo v budúcnosti znamená
možnosť získania dotácii .
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Oznámenie o predložení správy- „ Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď“
Starosta obce informoval, že na obec bola doručená správa o hodnotení činnosti „ Logistické centrum
a ľahká priemyselná výroba Sereď, Priemyselný park“, nakoľko obec Vlčkovce je dotknutou obcou.
Verejnosť bola o tomto oboznámená prostredníctvom miestneho rozhlasu a webovej stránky obce a k tomuto
zámeru bude verejné prerokovanie správy o hodnotení a to dňa 4.5.2016 o 16.00 hod. vo veľkej zasadačke
Mestského úradu v Seredi, ktorého sa môžu zúčastniť všetci občania.

Informácie o predpokladanej výstavbe v obci
Starosta obce informoval o predloženej zastavovacej štúdii pre výstavbu RD na parcele 359/26-44 – časť
plochy tzv. „Jamy“, kde predpokladá budúcu výstavbu spoločnosť GOF s.r.o. Trstín, ktorá bola v minulosti
informovaná o pripomienkach zo strany obce a poslancov OZ k výstavbe v danej lokalite. K tejto veci nebola
do dnešného dňa predložená na Spoločný obecný úrad žiadna žiadosť k zahájeniu konania, nie je vedené
územné konanie ani stavebné povolenie
Na uvedených parcelách bol v minulom mesiaci zrealizovaný nepovolený výrub drevnej hmoty, ktorý
momentálne rieši polícia na základe podnetu ŠOPaK SR.
Nepovolený výrub drevín je riešený aj na parcele bývalej „Obaľovačky“, kde je zároveň v riešené aj
vykonanie terénnych úprav, resp. ochrana spodných vôd. Na terénne úpravy nebolo vydané povolenie.
Obec vydala stanovisko k PD pre stavebníka Topfree, s.r.o. k realizácii káblového zemného vedenia,
splaškovej kanalizácii, vodovodu a výstavbe chodníka a spevnených plôch k projektu stavby pre stavebné
konanie- Radová zástavba Vlčkovce ( Čupec), kde by malo byť celkovo 17 rodinných domov, v tomto roku
chce spoločnosť postaviť štyri rodinné domy. Zároveň bol riešený výrub náletových drevín a stromov
s náhradnou výsadbou na pozemku obce.
Deň obce
Pri príležitosti 680. výročia o prvej písomnej zmienky o obci sa pripravuje podujatie s názvom – Deň obce,
ktoré sa uskutoční v sobotu 25. júna. Počas tohto dňa bude v športovom areáli miestneho ihriska pripravený
kultúrny program. Organizačné zabezpečenie je zo strany obce a organizácii pôsobiacich v obci. K uvedenej
akcii bolo a ešte bude stretnutie členov kultúrnej komisie pri OZ Vlčkovce. Finančné prostriedky na akciu
budú so sponzorských darov, ktoré zabezpečil starosta obce a z rozpočtu obce. K uvedenej akcii bude vydaná
publikácia „Vlčkovce 2016“, ktorá bude distribuovaná do všetkých domácností v obci. Obec objednala
publikáciu Dolné Považie v ktorej je vyčlenený priestor aj pre prezentáciu našej obce.
Rekonštrukcia a prístavba v ZŚ s MŠ
Bola zahájená výstavba prístavby, v riešení je statika kotolne. Búracie práce sa robia mimo vyučovacích
hodín a stavbári rešpektujú aj prevádzku materskej školy, aby deti boli len minimálne rušené. Práce
prebiehajú podľa schváleného harmonogramu predloženého spoločnosťou Baurizol, s.r.o.

Rekonštrukcia chodníka na cintoríne
Na základe VO bola vybraná spoločnosť Stehel Construction, s.r.o. na práce, ktoré sa zaviazali zrealizovať
v období od 2.5 - 30.6.2016. Zároveň s rekonštrukciou chodníka bude doplnené aj osvetlenie a riešené bude
aj ozvučenie cintorína., ktoré bude zabezpečovať spoločnosť IMD Desing Plus.
Rekonštrukčné práce v RD č.14
Na základe obhliadky statiky prednej a časti bočnej steny budú vykonané zabezpečovacie práce na stabilizáciu
statiky s vymurovaním novej bočnej a časti prednej steny, Oprava čelnej steny bude v pôvodnej skladbe, zároveň
bude rekonštrukcia okien a brány. Práce by sa mali realizovať v rozpätí šiestych týždňov spoločnosťou REY,
s.r.o. Trnava, ktorá bola vybraná na základe VO.
Zberný dvor
Starosta požiadal o zameranie pozemku v lokalite smerom na „ Mačkavár“, ktorý je vo vlastníctve obce
a ktorý obec plánuje využiť na vybudovanie zberného dvora. Obec zabezpečí prípravu podkladov na
možnosť získania dotácie na vybudovanie zberného dvora.
Výmena svietidiel verejného osvetlenia
Starosta informoval o výmene svietidiel v „ Papučkovej“ ulici a v uličkách v hornej časti obce. Svietidla boli
vymenené za repasované svietidlá typu Modus. V súčasnosti sú v celej obci vymenené svietidlá za nové,
resp. repasované.
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Akcie v obci
Starosta informoval o podujatí- Jedlá starých materí, ktoré bolo tohto roku v sobotu 16. apríla vo Veľkom
Grobe. Z občanov Vlčkoviec sa tohto podujatia zúčastnilo 14 našich obyvateľov s prezentáciou svojich jedál.
Zároveň poďakoval zúčastneným za účasť na tomto podujatí.
Starosta poďakoval všetkým účastníkom , ktorí v sobotu 2. apríla zúčastnili čistenia chotára obce Vlčkovce.
Členovia PZ Vlčkovce- Opoj a občania obce Vlčkovce vyzbierali celkovo 2,7 tony odpadu. Okrem členov
poľovníckeho združenia sa akcie zúčastnilo 14 obyvateľov obce Vlčkovce, očakávala sa aktívnejšia účasť
členov organizácií, resp. rodičov s deťmi.
Stavanie mája - starosta informoval o tradičnej akcii – Stavanie mája, ktorá sa bude konať vo sobotu
30.apríla pred M-Clubom Vlčkovce so zahájením o 19.00 hod. Kultúrny program a občerstvenie zabezpečuje
obec v spolupráci s kultúrnou komisiou pri OZ a M- Clubom.
Deň matiek- každoročné kultúrne podujatie sa uskutoční v nedeľu 8. mája. Deti zo školy a škôlky vystúpia so
svojim programom, obec zabezpečí kvety, ktoré odovzdajú poslanci OZ.
Deň detí a Vlčkovský guláš- Starosta informoval o pripravovaných podujatiach, ktoré budú spoločne a to
4.6.2016. V tento deň by malo byť uvedené do prevádzky aj workoutové ihrisko a plážové ihrisko.
11. Diskusia
p. Bohunický- vystúpil s dotazom ohľadne riešenie biologicky rozložiteľného odpadu z domácností.
Starosta obce vysvetlil podstatu možnosti čestného prehlásenia o kompostovaní BRO v zmysle zákona č.
79/2015 o odpadoch.
12. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu Ing. Ivan Dobrovodský poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie ukončil.

Vo Vlčkovciach, 25.4..2016
Overovatelia:

Zapísala:

Ing. Stanislav Černý

________________

Petra Dano

________________

Zdenka Štefunková

________________

_____________________
Ing. Ivan Dobrovodský
starosta obce
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