Zápisnica OZ č. 5/2017
z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce, ktoré sa konalo
30. októbra 2017, t.j. v pondelok o 18.00 hodine na OcÚ Vlčkovce

Prítomní: 8 poslancov z celkového počtu 9, hlavný kontrolór obce, zapisovateľka (viď. prezenčná listina)
Neprítomný : Ing. S. Černý
Overovatelia + návrhová komisia : Bc. D. Kvetanová a Ing. Ľ. Šuran.
Program:

1.Otvorenie zasadnutia
2.Určenie overovateľov a voľba návrhovej komisie
3.Schválenie programu zasadnutia
4.Kontrola plnenia uznesení
5.Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Vlčkovce v šk. roku 2016/2017
6.Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
7.Rozpočtové opatrenia
8. Schválenie zápisu udalostí z roku 2016 do obecnej kroniky
9. Žiadosti
10.Informácie, rôzne
11.Diskusia
12. 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 starosta obce navrhol Bc. Danielu Kvetanovú a Ing. Ľuboša Šurana

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

3. Schválenie programu zasadnutia
Ing. Ivan Dobrovodský, starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia. K navrhnutému programu
neboli poslancami OZ navrhnuté žiadne zmeny.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, P. Dano, M. Falath, V. Kollár,
Mgr. M. Kráľovič, Bc. D. Kvetanová, Ing. Ľ. Šuran)
0
0
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4. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce vykonal vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na zasadnutiach OZ dňa 11.9.2017, s ktorými
oboznámil poslancov OZ. Uznesenia z o zasadnutia OZ Vlčkovce dňa 11.9.2017 boli splnené., resp. sa priebežne
plnia. Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ je prílohou zápisnice.

UZNESENIE č. 36/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 30.10.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
vyhodnotenie plnenia uznesení zo zasadnutia OZ Vlčkovce dňa 11.9.2017.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s Materskou školou Vlčkovce v šk. roku
2016/2017
Riaditeľka ZŠ s MŠ Vlčkovce predložila v súlade so zákonom č. 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a v
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov na tunajší Obecný úrad žiadosť o schválenie
dokumentov – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základnej školy v šk. roku
2016-2017, vypracovaná riaditeľkou školy PaedDr. Mgr. Ivetou Krchňákovou a Správa o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy v školskom roku 2016/2017 vypracovaná Ivanou
Hlavnovou. Na základe § 5 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve riaditeľ školy
predkladá Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie. Rada
školy pri ZŠ s MŠ Vlčkovce uvedené správy prerokovala na svojom zasadnutí dňa 3.10.2017. Členovia Rady
školy vzali uvedené materiály na vedomie. Na zasadnutie OZ bola prizvaná riaditeľka ZŠ s MŠ Vlčkovce,
PaedDr. Mgr. Iveta Krchňáková, ktorá o obsahu správy informovala prítomných. Poďakovala za veľmi dobrú
spoluprácu a prístup obce, ako zriaďovateľa k činnosti a prevádzke ZŠ s MŠ Vlčkovce.
UZNESENIE č. 37/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 30.10.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, ich výsledkoch a podmienkach ZŠ s MŠ vo Vlčkovciach v šk. roku
2016/2017.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, P. Dano, M. Falath, V. Kollár,
Mgr. M. Kráľovič, Bc. D. Kvetanová, Ing. Ľ. Šuran)
0
0
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6. Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách

Na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 vykonala. p. Mária Morvayová – hl. kontrolórka
obce kontrolu č.8/2017 – kontrola čerpania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2016, kontrolu
č.9/2017- kontrolu na úseku personalistiky a mzdových náležitostí v ZŠ s MŠ Vlčkovce, s ktorými
oboznámila prítomných. Záznamy o výsledku vykonaných kontrol sú prílohou zápisnice.
UZNESENIE č. 38/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 30.10.2017

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
správu o vykonaných kontrolách hlavnou kontrolórkou obce Vlčkovce č.8/2017 a č.9/2017.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

7.Rozpočtové opatrenia
Ekonómka obce p. M. Hermanská vypracovala návrh rozpočtového opatrenia č.8/2017 na zmenu rozpočtu
8/2017- povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov do výšky 3000€.
Rozpočtové opatrenie je prílohou zápisnice
UZNESENIE č. 39/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 30.10.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
rozpočtové opatrenie na zmenu rozpočtu č.8/2017.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

8. Schválenie zápisu udalostí z roku 2016 do obecnej kroniky
Kronikárka obce Mgr. Eva Magulová predložila na zasadnutí Kultúrno-športovej komisie dňa 27.9.2017
návrh zápisu udalostí z roku 2016 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.
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UZNESENIE č. 40/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 30.10.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
zápis udalostí do kroniky obce Vlčkovce za rok 2016 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, P. Dano, M. Falath, V. Kollár,
Mgr. M. Kráľovič, Bc. D. Kvetanová, Ing. Ľ. Šuran)
0
0

9. Žiadosti
Žiadosť o zriadenie vecného bremena
Spoločnosť ZSD, a.s. požiadala o zriadenie vecného bremena pre potreby umiestnenia elektrických zariadení
a rozvodov, ktoré sú plánované v rámci pripravovanej stavby Výrobného areálu firmy Skartek na pozemku
p.č. 414/3 evidovaného na LV č.655 o výmere 1442 m2, záber VB je 4m2.. Ide o vybudovanie prípojného
zariadenia ( skrinky na merače energií) pri autobusovej zastávke pre spoločnosť Skartek.

UZNESENIE č.41/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 30.10.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava o uzatvorenie Zmluvy
o zriadení vecných bremien pre inžiniersku stavbu „ Výrobný areál firmy Skartek“ na parcele v k.ú. Vlčkovce
registra „C“ evidovanú na LV č. 655, p.č. 414/3 o výmere 1442m2 vo vlastníctve obce Vlčkovce v rozsahu 4 m2
ktorá bude odčlenená geometrickým plánom na oddelenie pozemku vypracovaný žiadateľom,

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

Žiadosť o schválenie urbanistickej štúdie
Spoločnosť G.O.F., s.r.o. Trstín predložila žiadosť o vyjadrenie k urbanistickej štúdii IBV Jamy Vlčkovce na
budúcu možnú výstavbu RD v lokalite Jamy. V uvedenej štúdii sa predpokladá výstavba 27 RD ( bungalov
s obytným podkrovím), s príslušným vybudovaním infraštruktúry. K uvedenej štúdii budú v rámci územného
konania uplatnené podmienky a pripomienky obce. Žiadosť bola prerokovaná na porade poslancov dňa
23.10.2017, z ktorej vyplynuli pripomienky, ktoré je potrebné zaslať spoločnosti G.O.F,ktoré spracuje
starosta obce a budú žiadateľovi zaslané spolu s uznesením. Starosta bol zároveň poverený rokovať so
spoločnosťou Tavos, a.s. k umiestneniu pozemkov RD nad jestvujúcimi inžinierskymi sieťami ( kanalizácia,
vodovod) tak, aby bolo jednoznačné stanovisko Tavos, a.s., čo môže mať vplyv na veľkosť a rozmiestnenie
jednotlivých pozemkov a domov, ako aj ich počet, vzhľadom na dodržanie platných regulatív v ÚPND
Vlčkovce. Spoločnosť Tavos, a.s. zmenila stanovisko, ktoré nám už bolo zaslané a upravila svoje podmienky
na vzdialenosť pozemkov v zmysle ochranných pásiem. Stanovisko doručili aj projektantovi a investorovi.
Stanovisko bude uplatnené v pripomienkach obce.
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UZNESENIE č. 42/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 30.10.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach

schvaľuje
Urbanistickú štúdiu IBV Jamy – Vlčkovce pre budúcu možnú výstavbu RD IBV Jamy Vlčkovce v zmysle
UPD obce Vlčkovce za dodržania špecifických podmienok určených príslušnými orgánmi a organizáciami
a obce Vlčkovce,
poveruje
starostu obce vypracovať pripomienky k DUR pre investora ktoré boli predložené na porade poslancov
dňa 23.10.2017.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

Žiadosť zariadenia pre seniorov Križovany nad Dudváhom
Zariadenie pre seniorov v Križovanoch nad Dudváhom sa obrátilo na obec so žiadosťou o poskytnutie finančného
príspevku na spestrenie Vianočných sviatkov pre obyvateľov zariadenia, medzi ktorými sú aj občania obce
Vlčkovce. Uznesením OZ Vlčkovce č. 69/2007 bol schválený príspevok pre Zariadenie pre seniorov vo výške
1000,- Sk (33,20 EUR) na osobu, ktorá je z obce Vlčkovce. V súčasnosti sú v zariadení 2 občania z Vlčkoviec.
Žiadosť o prenájom obecných bytov
Obec Vlčkovce v tomto roku prerobila 3 – izbový byt na dve bytové jednotky v BD č.68 V danom objekte
vznikli po kolaudácií dva byty na II. NP, ktoré môže obec prenajímať. Na obec boli počas uplynulých
mesiacov doručené 2 žiadosti o prenájom bytov od súčasných nájomníkov. Na porade poslancov 23.10.2017
bolo dohodnuté , že žiadatelia si budú o predmetné byty losovať, nakoľko obaja žiadatelia mali záujem o byt
z uličnej strany. Samotné losovanie prebehlo za účasti žiadateľov a starostu obce. Starosta informoval
o doručení ďalšej žiadosti o prenájom bez špecifikácie bytu. V tomto prípade bude žiadateľka vyzvaná na
doplnenie žiadosti v zmysle VZN č.1/2014, o ktorej bude rozhodnuté na ďalšom zasadnutí OZ.
UZNESENIE č. 43/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 30.10.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
a) určuje
na základe žiadosti o prenájom obecných bytov v bytovom dome Vlčkovce č.68 nájomcov jednotlivých
bytov - p. Natáliu Štefunkovú, bytom Vlčkovce 42 – byt B1 (3A) v BD č.68 a p. Vincenta Benciho ml. bytom
Vlčkovce 269 s p. Katarínu Lamošovú, bytom Dončova 21,034 01 Ružomberok,– byt B2 (3B) BD č.68,
b) poveruje
starostu obce podpísaním nájomných zmlúv s vybranými žiadateľmi v zmysle podmienok VZN č.1/2014
o nakladaní s obecnými bytmi vo vlastníctve obce pre občanov na území obce Vlčkovce.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

Zápisnica OZ č. 5/2017 z 30.10.2017

5

10. Informácie, rôzne

Zmluva o prevode majetku
Starosta informoval o Zmluvách o prevode majetku do správy medzi obcou a jej rozpočtovou organizáciou
- Základnou školou s materskou školou Vlčkovce, v zmysle zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov. Predmetnou zmluvou sa navýši účtovná nadobúdacia hodnota zhodnoteného
majetku obce pre rozpočtovú organizáciu obce - Základnú školu s materskou školu Vlčkovce Predmetom
prevodu správy majetku odovzdávajúceho je: Prístavba skladových priestorov ZŠ s MŠ Vlčkovce v hodnote
54 110,95 Eur a zariadenie do školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Vlčkovce v hodnote 17 565,25 Eur.
UZNESENIE č. 44/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 30.10.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
uzatvorenie Zmluvy o prevode majetku do správy č.1/2017 medzi obcou Vlčkovce a Základnou
školou s materskou školou Vlčkovce,
poveruje
starostu obce podpisom Zmluvy o prevode majetku do správy č.1/2017 medzi obcou Vlčkovce
a Základnou školou s materskou školou Vlčkovce.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, P. Dano, M. Falath, V. Kollár,
Mgr. M. Kráľovič, Bc. D. Kvetanová, Ing. Ľ. Šuran)
0
0
UZNESENIE č. 45/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 30.10.2017

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
uzatvorenie Zmluvy o prevode majetku do správy č.2/2017 medzi obcou Vlčkovce a Základnou
školou s materskou školou Vlčkovce,
poveruje
starostu obce podpisom Zmluvy o prevode majetku do správy č.2/2017 medzi obcou Vlčkovce
a Základnou školou s materskou školou Vlčkovce.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:

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

Proti:
Zdržal sa:
Protest prokurátora
Starosta obce na zasadnutí OZ dňa 11.9.2017 informoval o vykonaní previerky z Okresnej prokuratúry
v Trnave zameranú na stav zákonnosti v VZN ako orgánu ochrany ovzdušia pri výkone štátnej správy. Na
základe vykonanej previerky bolo prijaté uznesenie č.32/2017 , v ktorom stav nezákonnosti daného VZN
zobrali poslanci na vedomie. Na základe doručeného protestu, po konzultácii s Okresnou prokuratúrou
v Trnave (JUDr. Kleimanom) je vhodné predmetné VZN zrušiť.
Zápisnica OZ č. 5/2017 z 30.10.2017

6

UZNESENIE č. 46/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 30.10.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
ruší
uznesenie OZ Vlčkovce č. 31/2006, ktorým Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach dňa 27.6.2006 schválilo
Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlčkovce č. 1/2006 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Vlčkovce.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

Návrh odmeny pre hlavného kontrolóra obce
Starosta obce navrhol hlavnej kontrolórke obce p. Márii Morvayovej v súlade s ustanovením § 18c ods. 5 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení za jej činnosť počas roka 2017 odmenu vo výške 30 % z mesačného platu
kontrolóra obce Vlčkovce.
UZNESENIE č.47/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 30.10.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
odmenu hlavnej kontrolórke obce p. Márii Morvayovej vo výške 30% z mesačného platu za rok 2017.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

Návrh mimoriadnych odmien poslancom Obecného zastupiteľstva
Starosta obce navrhol nevyčerpané finančné prostriedky určené na odmeny pre poslancov OZ prerozdeliť na
mimoriadne odmeny poslancom OZ za účasť na pracovných poradách a celkovú činnosť pri zabezpečovaní
kultúrnych a športových akcií počas roka 2017.
UZNESENIE č. 48/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 30.10.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
mimoriadne odmeny poslancom Obecného zastupiteľstva Vlčkovce vo výške rozdielu medzi rozpočtom a
skutočne čerpanými prostriedkami v rozpočte na položke odmeny poslancom v roku 2017.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, P. Dano, M. Falath, V. Kollár,
Mgr. M. Kráľovič, Bc. D. Kvetanová, Ing. Ľ. Šuran)
0
0
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Vidiecky dom
Všetky práce boli ukončené, dom je od 6.10.2017 otvorený pre verejnosť počas víkendov, o čom sú občania
informovaní miestnym rozhlasom a web stránkou obce. Vhodné je urobiť dverný otvor z priestoru pod
schodiskom v budove OcÚ. Realizácia bude po dodávke dverí, čo bolo poslancami odsúhlasené na porade
poslancov.
Rekonštrukcie chodníkov
Po ukončení prác a úprave verejných priestranstiev bola zrealizovaná výsadba okrasných višní pred RD a časť
bola vysadená aj v „Papučkovej“ ulici. Príde k vyznačeniu 4ks priechodu pre chodcov.
.
Plynofikácia budovy na ihrisku
Bol zrealizovaný výkop s osadením potrubia, v budove bolo vykonané osadenie kotla a rozvodov. Po dodaní
revíznych správ bude zabezpečené pripojenie a zmluva s SPP.
Zberný dvor
Prebieha kontrola VO , obci bola doručená akceptácia k žiadosti na predĺženie lehoty začiatku hlavných aktivítstavebnej časti a dodávke techniky do konca mája 2018.
Kríž pri „ Mačkavári“
Starosta informoval o rekonštrukcii kríža pri „ Mačkavári“, bol zrealizovaný betónový podklad na ktorý bude kríž
následne osadený do 15.11.2017.
Rekonštrukcia cesty v „ Papučkovej“ ulici
Práce na rekonštrukcii cestnej komunikácie boli zahájené, ukončenie sa predpokladá podľa zmluvy do
30.11.2017. Dodávateľom je CS, s.r.o. Trnava.
Výpoveď zmluvy – separovaný zber
Starosta informoval o doručení výpovede od spoločnosti NATUR PACK, a.s., ktorá je OZV zabezpečujúcim
systém združeného nakladania s odpadmi z obalov, tzv. separovaný zber. Výpoveď dostalo cca 40 obcí
z Trnavského kraja. Spoločnosť NATUR PACK oznámi do konca novembra ďalší postup.
Správa z interného auditu
Starosta informoval o doručení správy z interného auditu, ktorý bol pre obec vykonaný v zmysle posúdenia
všetkých aspektov pri nakladaní z odpadmi a možnému rozvoju systému likvidácie odpadu v rámci mikroregiónu
11 PLUS.
Výmena čerpadla
Starosta informoval, že ešte v tomto roku príde k výmene čerpadla na Obecnom úrade.

Plánované akcie v obci
Starosta informoval o podujatiach ktoré sa budú konať v mesiaci december a požiadal poslancov o aktívnu
účasť.
5.12.- Mikuláš
9.12.- Vianočné trhy
10.12.- Posedenie pre dôchodcov
V tejto súvislosti informoval že už v tomto roku nebudú občanom rozdávané kolekcie ( 70 a viac ročný)
a salónky, ktoré boli vydávané po vianočnom posedení, ale občanom nad 70 rokov budú odovzdané poukážky
v hodnote 10 Eur na nákup v miestnych potravinách.
Na 31.12.2017 je naplánovaný II. ročník Silvestrovského behu pre zdravie.
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11. Diskusia
Ing. Ľ.Šuran- či sa plánuje oprava výtlku na ceste III. triedy pri RD č.161
Oprava je naplánovaná tak, ako bolo prezentované na predchádzajúcom zasadnutí, výtlk bude opravený počas
prác v „ Papučkovej“ ulici.
Ing. M. Bilčíková- je v obci ešte iná registrovaná organizácia , okrem ZŠ s MŠ, ktorej je možné dať 2% z daní.
Starosta nemá informácie, či niektorá z organizácií pôsobiacich v obci ma uvedenú registráciu.
V. Kollár- prečo neprišlo k výsadbe okrasnej višne pred RD č.318 a či bude zrealizovaný výrub , resp. orez drevín
v „ Papučkovej“ ulici.
Pred RD č.318 nebola vysadená okrasná višňa z dôvodu , že na danom úseku verejného priestranstva bude
vsakovačka na dažďovú vodu. V danom úseku bude zrealizovaný orez drevín do výšky min.2,2m tak, aby nebolo
bránené výhľadu pri výjazde na miestnu komunikáciu a bol zlepšený dosah verejného osvetlenia.
Mg. M. Kráľovič- upozornil na prevalený chodník pred RD č.194.
O uvedenom je obec informovaná, majiteľ uvedenej nehnuteľnosti opraví uvedený prepad, ktorý bol spôsobený
vývozom kontajnerov z jeho RD.

12. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce Ing. Ivan Dobrovodský poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie ukončil.
Vo Vlčkovciach, 30.10.2017

Overovatelia:
Bc. Daniela Kvetanová

___________________

Ing. Ľuboš Šuran

___________________

Zapísala:
Zdenka Štefunková

___________________

Ing. Ivan Dobrovodský
starosta obce
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