Zápisnica OZ č. 6/2017
z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce, ktoré sa konalo
11. decembra 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. Mária Bilčíková
Overovatelia + návrhová komisia : Tomáš Bočko, Ing. Stanislav Černý
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otvorenie zasadnutia
Určenie overovateľov a voľba návrhovej komisie
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrola plnenia uznesení
Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
Správa o plnení PHSR
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2018
Návrh VZN č. 2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť územného plánu obce Vlčkovce
Rozpočtové opatrenia
Návrh Doplnku č. 5 k VZN č. 1/2013 o podrobnostiach financovania a určení dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vlčkovce
Návrh rozpočtu obce Vlčkovce na roky 2018-2020
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Vlčkovce v roku 2018
Informácie, rôzne
Diskusia
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 Tomáša Bočka a Ing. Stanislava Černého.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:

8
6

Proti:
Zdržal sa:

0
2

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

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:

8
8

Proti:
Zdržal sa:

0
0
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4. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce vykonal vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 30.10.2017, s ktorými
oboznámil poslancov OZ. Uznesenia zo zasadnutia OZ Vlčkovce dňa 30.10.2017 boli splnené. Vyhodnotenie
plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ je prílohou zápisnice.
UZNESENIE č. 49/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 11.12.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
vyhodnotenie plnenia uznesení zo zasadnutia OZ Vlčkovce zo dňa 30.10.2017.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:

8
8

Proti:
Zdržal sa:

0
0

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

5. Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
Na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 vykonala p. Mária Morvayová - hl. kontrolórka obce
kontrolu č. 10/2017 – Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z.
v znení neskorších predpisov a vnútorného predpisu za rok 2016. M. Morvayová oboznámila prítomných
z výsledkami uvedenej kontroly. Správa o výsledku vykonanej kontroly je prílohou zápisnice.
UZNESENIE č. 50/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 11.12.2017

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
správu o vykonanej kontrole hlavnou kontrolórkou obce Vlčkovce č. 10/2017.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:

8
8

Proti:
Zdržal sa:

0
0

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

6. Správa o plnení PHSR
Starosta obce informoval o plnení projektových zámerov obce Vlčkovce schválených v rámci „Plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vlčkovce na roky 2015 – 2022“. PHSR bolo schválené uznesením OZ
Vlčkovce č. 57/2015 zo dňa 30.11.2015.
Jednotlivé projektové zámery z pohľadu termínu, klasifikácie, ukazovateľov vstupov sú vyhodnotené v prílohe
tabuľky, kde je vyhodnotenie plnenia za obdobie rokov 2015 – 2016 – 2017.
Projekty:
- rozšírenie kapacity MŠ – prístavba,
- rozšírenie priestorov ZŠ o sociálne zariadenia a učebne,
- vybudovanie Workout ihriska,
- vybudovanie závlahového systému ihriska,
- vybudovanie viacúčelového ihriska,
- zriadenie počítačovej učebne ZŠ s MŠ,
- rekonštrukcia Vidieckeho domu,
- rekonštrukcia šatní + plynofikácia na ihrisku,
- rekonštrukcia jestvujúcich chodníkov,
- rozšírenie kamerového systému,
- výsadba zelene,
- výstavba nového chodníka pri viacúčelovom ihrisku,
Zápisnica OZ č. 6/2017 z 11.12.2017

2

sú ku koncu roka 2017 stavebne aj finančne ukončené, aj skolaudované stavebným úradom. K ďalším projektom
sa postupne pripravujú príslušné dokumentácie na realizovanie v rokoch 2018 – 2022.
V súčasnosti sa nepredkladá návrh na zmeny, resp. doplnenie – aktualizáciu PHSR Vlčkovce 2015 – 2022.
UZNESENIE č. 51/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 11.12.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
Hodnotiacu správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vlčkovce za roky 2015-2017.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:

8
8

Proti:
Zdržal sa:

0
0

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

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení p. Mária
Morvayová, hlavná kontrolórka obce, vypracovala a predložila na prerokovanie obecnému zastupiteľstvu návrh
Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018. Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce na
pripomienkovanie dňa 23.11.2017. K predloženému návrhu neboli doručené žiadne pripomienky. Plán kontrolnej
činnosti je prílohou zápisnice.
UZNESENIE č. 52/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 11.12.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
1. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018,
2. poveruje
hlavnú kontrolórku p. Máriu Morvayovú vykonaním kontrol v zmysle schváleného Plánu kontrolnej
činnosti na I. polrok 2018,
3. schvaľuje
vykonanie všetkých kontrol, ktoré nemajú povahu finančnej kontroly, podľa zákona č. 10/1996 Z.z.
o kontrole v štátnej správe.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:

8
8

Proti:
Zdržal sa:

0
0

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

8. Návrh VZN č. 2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť územného plánu obce Vlčkovce
Predmetom riešenia Zmeny 6/2017 Územného plánu obce Vlčkovce je lokalita B - zmena funkčného využitia
časti plôch pôvodnej obytnej výstavby na p.č. 400/2 – navrhovaná zmena vytvára možnosť rozšírenia plochy pre
výstavbu rodinných domov v zastavanom území obce na jestvujúcich parcelách záhrad.
Obec Vlčkovce objednala vypracovanie návrhu Zmeny 6/2017 Územného plánu obce Vlčkovce u autorizovaného
architekta Ing. arch. Petra Odnogu v Trnave. Obstarávanie územného plánu obce bolo zabezpečované v zmysle §
2a Stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby Ing. arch. Evy Krupovej. Po zapracovaní
pripomienok vznesených v rámci prerokovania návrhu Zmeny 6/2017 ÚPN obce bol návrh Zmeny 6/2017
Územného plánu obce Vlčkovce predložený v zmysle § 25 Stavebného zákona na preskúmanie Okresnému úradu
v Trnave, odboru výstavby a bytovej politiky, ako príslušnému orgánu územného plánovania. Okresný úrad v
Trnave, odbor výstavby a bytovej politiky odporučil Obecnému zastupiteľstvu obce Vlčkovce predložený návrh
ÚPD „Územný plán obce Vlčkovce - Zmena 6/2017" schváliť.
Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa 16.11.2017 na pripomienkovanie.
V zákonom stanovenej lehote neboli k zverejnenému návrhu predložené žiadne pripomienky.
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UZNESENIE č. 53/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 11.12.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
1. berie na vedomie
a) správu o postupe obstarávania a prerokovávania Zmeny 6/2017 Územného plánu obce Vlčkovce
(príloha č. 1)
b) stanoviská a pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k návrhu Zmeny
6/2017 Územného plánu obce Vlčkovce (príloha č. 2)
c) stanovisko OÚ Trnava č.j. OU-TT-OVBP1-2017/036629/Tr zo dňa 07.12.2017 o preskúmaní návrhu
Zmeny 6/2017 Územného plánu obce Vlčkovce (príloha č. 3)
2. schvaľuje
a) Zmenu 6/2017 Územného plánu obce Vlčkovce
b) výrok ku stanoviskám a pripomienkam uplatneným pri prerokovaní návrhu Zmeny 6/2017 Územného
plánu obce Vlčkovce (príloha č. 4)
c) VZN č. 2/2017, ktorým sa vyhlasuje zmena záväznej časti územného plánu obce Vlčkovce
3. ukladá
Obecnému úradu vo Vlčkovciach
a) zabezpečiť zverejnenie VZN č. 2/2017
Termín : ihneď
b) označiť textovú časť Zmeny 6/2017 Územného plánu obce Vlčkovce, hlavné výkresy a záväznú časť
schvaľovacou doložkou
Termín : do 35 dní
c) vyhotoviť o obsahu Zmeny 6/2017 Územného plánu obce Vlčkovce registračný list a spolu
s kópiou uznesenia o schválení doručiť MDV SR
Termín : do 35 dní
d) zabezpečiť uloženie Zmeny 6/2017 Územného plánu obce Vlčkovce v obci, na stavebnom úrade a na
Okresnom úrade v Trnave, odbor výstavby a bytovej politiky
Termín : do 35 dní
Hlasovanie : Prítomní:
Za:

8
8

Proti:
Zdržal sa:

0
0

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

9. Rozpočtové opatrenie
Ekonómka obce p. M. Hermanská vypracovala návrh rozpočtového opatrenia na zmenu rozpočtu č. 9/2017 –
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov do výšky 3 000,- EUR. Starosta obce prítomných
informoval o zmenách na jednotlivých položkách rozpočtu. Rozpočtové opatrenie je prílohou zápisnice.
UZNESENIE č. 54/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 11.12.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
rozpočtové opatrenie na zmenu rozpočtu č. 9/2017.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:

8
8

Proti:
Zdržal sa:

0
0
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10. Návrh Doplnku č. 5 k VZN č. 1/2013 o podrobnostiach financovania a určení dotácie na mzdy a
prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vlčkovce
Obec v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve určuje všeobecne
záväzným nariadením výšku dotácie na prevádzku a mzdy na príslušný rok na školské zariadenia vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti. Na základe podkladov z výkazu o počte žiakov a po predložení návrhu rozpočtu ZŠ
s MŠ na rok 2018 bol vypracovaný návrh Doplnku č. 5 k VZN č. 1/2013 a určená výška dotácie na rok 2018 na
mzdy a prevádzku žiaka školských zariadení – materská škola, školský klub detí a školská jedáleň.
Vypracovaný návrh doplnku bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa 22.11.2017 na
pripomienkovanie. V zákonom stanovenej lehote neboli od občanov a poslancov k zverejnenému návrhu
predložené žiadne pripomienky.
UZNESENIE č. 55/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 11.12.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
Doplnok č. 5 k VZN č. 1/2013 o podrobnostiach financovania a určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vlčkovce.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:

8
8

Proti:
Zdržal sa:

0
0

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

11. Návrh rozpočtu obce Vlčkovce na roky 2018-2020
V súlade s platnými právnymi predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami obce a s ohľadom na
predpokladané príjmy a výdavky obce bol spracovaný návrh rozpočtu obce Vlčkovce na roky 2018-2020.
Návrh rozpočtu bol prerokovaný poslancami OZ na porade poslancov dňa 13.11.2017 a 4.12.2017. Rozpočet bol
16.11.20176 zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce na pripomienkovanie občanmi. Od občanov
nebola k návrhu rozpočtu doručená žiadna pripomienka. V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. c) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení vypracovala hlavná kontrolórka obce k návrhu rozpočtu odborné stanovisko,
s ktorým prítomných oboznámil starosta obce.
S ohľadom na nové skutočnosti a spresnenie niektorých údajov boli starostom obce navrhnuté úpravy v návrhu
rozpočtu. Oproti zverejnenému návrhu rozpočtu boli navrhnuté nasledovné zmeny:
Bežné výdavky
Výdavky verejnej správy
údržba budov, priestorov a objektov
odmeny na dohody
Nakladanie s odpadmi
uloženie odpadu
Ochrana životného prostredia
oprava kosačiek, náhradné diely na kosačky
Rekreačné a športové služby
údržba budovy, priestorov a objektov
Kultúrne služby-knižnica
odmena na dohodu
Kultúrne služby-kronika
odmena na dohodu
Náboženské a iné spol. služby
príspevok cirkvi
Kapitálové výdavky
Výdavky verejnej správy
územný plán obce
Ochrana pred požiarmi
DHZ – výstavba garáže a has. zbrojnice
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5 000 EUR
5 000 EUR

na
na

8 000 EUR
7 000 EUR

z 10 000 EUR

na 12 000 EUR

z

2 500 EUR

na

z

6 000 EUR

na 12 000 EUR

z

460 EUR

na

620 EUR

z

300 EUR

na

350 EUR

z

1 600 EUR

na

4 400 EUR

z

0 EUR

na

4 000 EUR

z

0 EUR

na 40 000 EUR

5 000 EUR
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Finančné operácie
prevod z rezervného fondu - ihrisko
z
prevod z rezervného fondu na kamerový systém z
prevod z rezervného fondu na has. zbrojnicu
a garáž
z

0 EUR
0 EUR

na
na

9 000 EUR
7 000 EUR

0 EUR

na 40 000 EUR

Bežné výdavky sa zvýšili z 452 041 EUR na 470 551, kapitálové výdavky z 498 046 EUR na 542 046 EUR,
výdavky celkom z 1 304 777 EUR na 1 367 287 EUR.
Príjmy finančných operácií sa zvýšili z 153 000 EUR na 209 000 EUR, príjmy celkom z 1 275 919 EUR na 1 331
919 EUR.
Uvedené úpravy boli prerokované na pracovnej porade poslancov OZ dňa 4.12.2017 a doplnené do rozpočtu
priamo na zasadnutí OZ Vlčkovce. Návrh rozpočtu v znení uvedených úprav a stanovisko hlavnej kontrolórky
k návrhu rozpočtu sú prílohou zápisnice.
UZNESENIE č. 56/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 11.12.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
1. berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2018-2020,
2. schvaľuje
rozpočet obce na rok 2018 s navrhnutými úpravami,
3. berie na vedomie
rozpočet obce na roky 2019-2020.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:

8
8

Proti:
Zdržal sa:

0
0

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

12. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Vlčkovce v roku 2018
Starosta obce predložil prítomným návrh na plán zasadnutí OZ na rok 2018. Návrh zasadnutí Obecného
zastupiteľstva bol predrokovaný na pracovnej porade dňa 4.12.2017 s poslancami OZ.
Navrhnuté boli termíny : 12.2., 16.4., 25.6., 10.9.,29.10.,10.12. Zasadnutia sa budú konať v pondelok so
začiatkom o 18.00 hod. v termínoch – 12.2., 29.10. a 10.12.2018 a o 19.00 hod. v termínoch 16.4., 25.6.
a 10.9.2018. Program zasadnutí bude zverejnený v zmysle VZN č.2/2011 na úradnej tabuli a webovej stránke
obce.
UZNESENIE č. 57/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 11.12.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
Plán verejných zasadnutí Obecného zastupiteľstva Vlčkovce v roku 2018 v termínoch: 12.2., 29.10. a 10.12.
o 18.00 hod. a v termínoch 16.4.,25.6. a 10.9. o 19.00 hod v budove Obecného úradu vo Vlčkovciach.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:

8
8

Proti:
Zdržal sa:

0
0
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13. Informácie, rôzne
a) Zmluva o zriadení vecných bremien
Spoločnosť SKARTEK s.r.o. požiadala obec Vlčkovce ako vlastníka nehnuteľnosti parc.č. 414/3 o zriadenie
vecného bremena v prospech tretej osoby – Západoslovenská distribučná, a.s. za účelom pripojenia stavby
žiadateľa k distribučnej sústave a to uložením káblového VN vedenia na uvedenej parcele v rozsahu 4 m2
podľa predloženého geometrického plánu.
UZNESENIE č.58/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 11.12.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
1. schvaľuje
Zmluvu o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby, ktorá bude uzatvorená medzi obcou Vlčkovce,
919 23 Vlčkovce 15 ako povinným, Západoslovenskou distribučnou, a.s., IČO: 36 361 518, Čulenova 6, 816
47 Bratislava ako oprávneným a spoločnosťou SKARTEK, s.r.o., IČO: 45 309 698, Plynárenská 7/A, 821 09
Bratislava ako žiadateľom, na základe ktorej bude v zmysle návrhu geometrického plánu č. 177-202/2017
vyhotoveného Ing. Borisom Chrvalom dňa 4.12.2017 zriadené vecné bremeno v rozsahu 4 m2 v prospech
oprávneného na parcele v k.ú. Vlčkovce, registra „C“ evidovanej na LV č. 655, p.č. 414/3, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1442 m2 vo vlastníctve Obce Vlčkovce, za účelom pripojenia stavby
žiadateľa „Výrobný areál firmy SKARTEK Vlčkovce“,
2. poveruje
starostu obce podpísaním Zmluvy o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby medzi obcou Vlčkovce,
919 23 Vlčkovce 15 ako povinným, Západoslovenskou distribučnou, a.s., IČO: 36 361 518, so sídlom
Čulenova 6, 816 47 Bratislava ako oprávneným a spoločnosťou SKARTEK, s.r.o., IČO: 45 309 698,
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava ako žiadateľom.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:

8
8

Proti:
Zdržal sa:

0
0

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

b) Členstvo obce v združení
Na zasadnutí Mikroregiónu 11 PLUS, ktorého členom je aj obec Vlčkovce bol predložený návrh na založenie
„Združenia obcí pre trvalo udržateľné odpadové hospodárstvo“ s cieľom znižovania množstva zmesového
komunálneho odpadu a zvyšovania podielu vytriedených zložiek KO, čo obec môže efektívne plniť účasťou
v spoločných projektoch odpadového hospodárstva. Spoločné projekty môžu zahŕňať najmä koordinovaný
postup v obstarávaní služieb OH a s tým súvisiace dosiahnutie úspor a taktiež možné financovanie technickej
infraštruktúry, napr. výstavba zariadení na zber odpadov, nákup hnuteľných vecí ako napr. nákladné vozidlá,
traktory a vlečky, ťahače, pracovné stroje, nákup zariadení na mechanickú úpravu vybraných vytriedených
zložiek KO - napr. drvič drobného stavebného odpadu, drvič biologicky rozložiteľného KO atď.
Pravdepodobnosť úspešnosti obce je priamo podmienená účasťou v integrovaných schémach.
Vzhľadom k tomu, že neboli prezentované bližšie informácie o požiadavkách voči obci aj s ohľadom na
skutočnosť, že obec má v súčasnosti rozpracovaný projekt výstavby zberného dvora, starosta obce navrhol
o vstupe do združenia rozhodnúť až po predložení podrobnejších informácií k danej problematike.
UZNESENIE č. 59/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 11.12.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
informáciu a dôvodovú správu k návrhu na členstvo v združení právnických osôb v súlade so zákonom č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ktorého výhradnými členmi budú obce v zmysle ustanovenia § 1 ods. 1
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Zápisnica OZ č. 6/2017 z 11.12.2017

7

Predmetom činnosti združenia bude starostlivosť o životné prostredie a to najmä koordinácia postupu obcí v
oblasti odpadového hospodárstva v súlade s ust. § 20b ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na
dotknutom území, spolupráca s ostatnými subjektami pôsobiacimi v oblasti odpadového hospodárstva,
orgánmi štátnej správy a ostatnej samosprávy, spoločný postup pri riešení strategických cieľov odpadového
hospodárstva a súvisiace činnosti v prospech rozvoja jednotlivých členských obcí združenia,
do predloženia podrobnejších informácií k danej problematike.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:

8
8

Proti:
Zdržal sa:

0
0

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

c) Miestna akčná skupina 11 PLUS
Starosta obce informoval o uskutočnení valného zhromaždenia MAS 11 PLUS dňa 5.12.2017, na ktorom členské
obce schválili mimoriadneho členské v roku 2017 vo výške 1,00 EUR na obyvateľa podľa počtu obyvateľov
k 31.12.2016, ktorým sa vyrovná dlh voči združeniu Mikroregión 11 PLUS a tým sa umožní podanie žiadosti
o NFP na chod kancelárie MAS. Členské príspevky za rok 2018 boli uznesením MAS 11 PLUS zrušené.
UZNESENIE č. 60/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 11.12.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
mimoriadne členské na rok 2017 vo výške 1,00 EUR na obyvateľa podľa počtu obyvateľov k 31.12.2016.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:

8
8

Proti:
Zdržal sa:

0
0

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

d) Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových
výrobkov
Vzhľadom na to, že organizácia zodpovednosti výrobcu – NATUR-PACK, a.s., ktorá obci doteraz zabezpečovala
systém triedeného zberu odpadu, vypovedala obci zmluvu, je potrebné zabezpečiť túto činnosť inou spoločnosť.
Spoločnosťou FCC Trnava, ktorá obci zabezpečuje zber a likvidáciu odpadu bola obci odporučená spoločnosť
ELEKOS, s ktorou spoločnosť FCC uzavrela spoluprácu.
Pri uzavretí spolupráce so spoločnosťou ELEKOS dôjde k niektorým zmenám v systéme zberu, napr. zber
papiera, bude potrebná úprava VZN o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. Občania budú
o týchto zmenách včas informovaní.
UZNESENIE č. 61/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 11.12.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
1. schvaľuje
uzatvorenie Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
a neobalových výrobkov so spoločnosťou ELEKOS, IČO : 37857690, Párovská 44, Nitra,
2. poveruje
starostu obce podpisom Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi
z obalov a neobalových výrobkov so spoločnosťou ELEKOS, IČO : 37857690, Párovská 44, Nitra.

Zápisnica OZ č. 6/2017 z 11.12.2017

8

Hlasovanie : Prítomní:
Za:

8
8

Proti:
Zdržal sa:

0
0

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

e) Zmluva o poskytovaní elektronických služieb ESMAO a zabezpečenia licencie – Lomtec
Obec je povinná v zmysle zákona o e-Governmente poskytovať všetky svoje služby aj elektronicky a informovať
o svojej činnosti a uverejňovať oznamy na úradnej tabuli na ústredný portál verejnej správy. Na zabezpečenie
týchto úloh starosta obce navrhol uzavrieť zmluvu o poskytovaní elektronických služieb Elektronizácie služieb
miest a obcí so spoločnosťou Lomtec.com a.s., ktorá spolupracuje so spoločnosťou dodávajúcou obci ostatné
používané programy, čím sa zjednoduší prepojenie týchto systémov.
UZNESENIE č. 62/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 11.12.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
1. schvaľuje
uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní elektronických služieb ESMAO a zabezpečenia licencie so spoločnosťou
Lomtec.com, a.s., IČO : 35795174, Líščie údolie 5, Bratislava,
2. poveruje
starostu obce podpisom Zmluvy o poskytovaní elektronických služieb ESMAO a zabezpečenia licencie so
spoločnosťou Lomtec.com, a.s., IČO : 35795174, Líščie údolie 5, Bratislava.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:

8
8

Proti:
Zdržal sa:

0
0

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

f) Kontrola detských ihrísk
Starosta obce informoval o uskutočnení kontroly zariadení detských ihrísk v ZŠ s MŠ a na futbalovom ihrisku
pracovníkom Technickej inšpekcie. Správa z kontroly so zistenými nedostatkami bude odovzdaná
bezpečnostnému technikovi obce. Odstránenie nedostatkov sa bude riešiť v roku 2018.
g) Rekonštrukcia cesty v „Papučkovej ulici“
Práce na rekonštrukcii cesty boli ukončené, starosta ešte rokuje s dodávateľom – spoločnosťou CS s.r.o. o úprave
ceny za skutočne odvedené práce.
h) Kamerový systém
Výpadok kamerového systému a závady, ktoré boli spôsobené poškodením vedenia napadnutým snehom boli už
odstránené.
Dotácia na rozšírenie kamerového systému na r. 2017 obci nebola schválená. Obec sa bude uchádzať o dotáciu aj
na rok 2018, starosta už žiadosť podal.
i) Zberný dvor
Slovenská agentúra životného prostredia doručila obci oznámenie, že vo veci kontroly verejného obstarávania Traktor pre zberný dvor s príslušenstvom požiadala o vydanie stanoviska tretí subjekt. Správa z kontroly bude
obci zaslaná po poskytnutí substanoviska.
j) Kultúrne podujatia
Starosta obce poďakoval prítomným, ktorí sa podieľali na zabezpečení kultúrnych podujatí konaných v mesiaci
december a zároveň pripomenul akcie, ktoré sa plánujú do konca roka – otvorenie vidieckeho domu pre verejnosť
(26.12.) a silvestrovský beh zdravia (31.12.).
Na záver starosta obce poďakoval všetkým za spoluprácu v uplynulom roku.
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14. Diskusia
Mgr. M. Kráľovič - zaujímal sa o riešenie vandalizmu, ku ktorému došlo v uplynulých dňoch.
Páchateľ bo zistený vďaka kamerovému systému v obci a rieši ho PZ v Zavare za priestupok.
M. Falath - sa dopytoval na vlastníka plánovanej cesty od vjazdu do Cukopu k novej hale.
Cesta bude patriť vlastníkovi výrobného areálu, tak ako doteraz.
J. Kocmál - poďakoval starostovi a poslancom Obecného zastupiteľstva za odvedenú prácu pre obec počas tohto
roku.
J. Bohunický – upozornil na neočistenú cestu v uličke pri hostinci. V tomto roku došlo k zmene osoby
zabezpečujúcej údržbu ciest, starosta priznáva určité nedostatky, ktoré však boli už prediskutované. V danej ulici
bolo odparkované súkromné vozidlo a z toho dôvodu sa tam traktor s radlicou nedostal.
Ďalej sa zaujímal prečo bola v rozpočte zvýšená dotácia cirkvi. Cirkev požiadala o príspevok na výmenu kotla
a kúrenia v miestnom kostole, čo bolo v rámci predeľovania dotácií poslancami prerokované a odsúhlasené.
15. Záver

Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce Ing. Ivan Dobrovodský poďakoval prítomným za
účasť a zasadnutie ukončil.
Vo Vlčkovciach, 11.12.2017

Overovatelia:
Tomáš Bočko

___________________

Ing. Stanislav Černý

___________________

Zapísala:
Ing. Zlatica Bobeková

___________________

Ing. Ivan Dobrovodský
starosta obce
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