Zápisnica OZ č. 2/2017
z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce, ktoré sa konalo
3. mája 2017, t.j. v stredu o 19,00 hodine na OcÚ Vlčkovce
Prítomní: 9 poslancov z celkového počtu 9, starosta obce, zapisovateľka (viď. prezenčná listina)
Neprítomný :

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 vykonaných kontrolách
Schválenie zmeny ÚP Vlčkovce č.5/2016
Schválenie Zmluvy o zriadení vecných bremien medzi obcou a ZSD, a.s.
Rozpočtové opatrenia
Žiadosti
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 Miroslava Falatha .
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
7 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko , P. Dano, V. Kollár,
Mgr. M. Kráľovič, Bc. D. Kvetanová, Ing. Ľ. Šuran)
0
2 ( Ing. S. Černý, M. Falath)

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:
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9
9 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, Ing. S. Černý, P. Dano, M. Falath, V. Kollár,
Mgr. M. Kráľovič, Bc. D. Kvetanová, Ing. Ľ. Šuran)
0
0

1

4. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce vykonal vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 13.2.2017, s ktorými
oboznámil poslancov OZ . Vyhodnotenie plnenia uznesení je prílohou zápisnice.
UZNESENIE č. 8/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 3.5.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ Vlčkovce zo dňa 13.2.2017.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
9 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko , Ing. S. Černý, P. Dano, M. Falath,
V. Kollár, Mgr. M. Kráľovič, Bc. D. Kvetanová, Ing. Ľ. Šuran)
0
0

5.Správy hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách
Na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 vykonala p. Mária Morvayová – hl. kontrolórka obce
kontrolu č. 2/2017- kontrolu pokladničných operácií a dodržiavania súvisiacich predpisov za rok 2015 a
kontrolu č. 3/2017 – kontrola tvorby a čerpania sociálneho fondu za rok 2016 a kontrolu č. 4/2017- kontrolu
zákonného zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr a dodržiavania záväzných platných predpisov za I.
polrok 2016... Hlavná kontrolórka obce oboznámila prítomných s výsledkom uvedených kontrol. Správy
o výsledku vykonaných kontrol sú prílohou zápisnice.
UZNESENIE č. 9/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 3.5.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
Správy o vykonaných kontrolách hlavnou kontrolórkou obce Vlčkovce č.2/2017, č 3/2017 a č.4/2017.
Hlasovanie Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
9 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko , Ing. S. Černý, P. Dano, M. Falath,
V. Kollár, Mgr. M. Kráľovič, Bc. D. Kvetanová, Ing. Ľ. Šuran)
0
0

6. Schválenie zmeny ÚP Vlčkovce č.5/2016
Dôvodom obstarávania Zmeny 5/2016 Územného plánu obce Vlčkovce bola potreba vytvorenia
priestorových a územno-technických predpokladov pre doplnenie funkčného využitia na bývanie
v rodinných domoch a doplnenie, resp. regulatívov pre výstavbu rodinných domov na celom území obce vo
vzťahu na koeficient plochy zelene, zastavanosti a možnosti výstavby RD v záhradách.
Obec Vlčkovce objednala vypracovanie návrhu Zmeny 5/2016 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.
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Po zapracovaní pripomienok vznesených v rámci prerokovania návrhu Zmeny 5/2016 ÚPN obce) bol návrh
Zmeny 5/2016 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 - Zmeny a doplnky
5/2016" schváliť.
UZNESENIE č. 10/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 3.5.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
po prerokovaní :
1.
a)

Berie na vedomie
správu o postupe obstarávania a prerokovávania Zmeny 5/2016 Územného plánu obce Vlčkovce
(príloha č. 1),

b)

stanoviská a pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k návrhu Zmeny
5/2016 Územného plánu obce Vlčkovce (príloha č. 2),

c)

stanovisko OÚ Trnava č.j. OU-TT-OVBP1-2017/014714/Há zo dňa 26.04.2017 o preskúmaní návrhu
Zmeny 5/2016 Územného plánu obce Vlčkovce (príloha č. 3),

2.
a)
b)

Schvaľuje
Zmenu 5/2016 Územného plánu obce Vlčkovce
výrok ku stanoviskám a pripomienkam uplatneným pri prerokovaní návrhu Zmeny 5/2016 Územného
plánu obce Vlčkovce (príloha č. 4)
VZN č. 1/2017, ktorým sa vyhlasuje zmena záväznej časti územného plánu obce Vlčkovce,

c)
3.
a)

Ukladá
Obecnému úradu vo Vlčkovciach
zabezpečiť zverejnenie VZN č. 1/2017
Termín :
ihneď

b)

označiť textovú časť Zmeny 5/2016 Územného plánu obce Vlčkovce, hlavné výkresy a záväznú časť
schvaľovacou doložkou
Termín :
do 35 dní

c)

vyhotoviť o obsahu Zmeny 5/2016 Územného plánu obce Vlčkovce registračný list a spolu s kópiou
uznesenia o schválení doručiť MDV SR
Termín :
do 35 dní

d)

zabezpečiť uloženie Zmeny 5/2016 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:
Proti:
Zdržal sa:
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9
9 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko , Ing. S. Černý, P. Dano, M. Falath,
V. Kollár, Mgr. M. Kráľovič, Bc. D. Kvetanová, Ing. Ľ. Šuran)
0
0
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7.

Schválenie Zmluvy o zriadení vecných bremien medzi obcou a ZSD, a.s.

Spoločnosť AXA Projekt, s.r.o. v zastúpení ZSD, a.s. zaslala obci návrh zmluvy o zriadení vecného bremena
a prevzatí záväzku na p.č. 1123 a p.č. 886/53 z dôvodu stavby platiteľa „ Priemyselný park- Logistické centrum
a ľahká priemyselná výroba Sereď“ ktorej súčasťou, ktorej súčasťou sú elektroenergetické stavby – nadzemné
elektrické vedenia. Za zriadenie vecných bremien bude vyplatená jednorazová odplata Časti stavby sa
nachádzajú na parcelách vo vlastníctve obce Vlčkovce, preto je potrebné zriadiť k uloženiu predmetných prípojok
vecné bremená na dotknutých parcelách.
UZNESENIE č. 11/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 3.5.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach

berie na vedomie
žiadosť spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenová 6 Bratislava v zastúpení
spoločnosťou AXA Projekt, s.r.o., Mierové námestie 3165/5, Galanta o uzatvorenie Zmluvy o zriadení
vecných bremien a prevzatí záväzku pre inžiniersku stavbu „ Priemyselný park- Logistické centrum
a ľahká priemyselná výroba Sereď“,
schvaľuje
Zmluvu o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku pre inžiniersku stavbu „Priemyselný park- Logistické
centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď “, na parcelách v k.ú. Vlčkovce registra „E“ evidovanej na LV č.
912 p.č. 1123 orná pôda o výmere 288 m2 a parcele registra „C“ evidovanej na LV č.1784 , p.č. 886/53 orná
pôda o výmere 24 862 m2, vo vlastníctve obce Vlčkovce, medzi obcou Vlčkovce , 919 23 Vlčkovce 15 ako
povinným, Západoslovenskou distribučnou, a.s,, Čulenová 6, Bratislava ako oprávneným a spoločnosťou
REBOD SK, a.s,. Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka ako platiteľom,
poveruje
starostu obce podpísaním Zmluvy o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku pre inžiniersku stavbu
„Priemyselný park- Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď“, medzi obcou Vlčkovce , 919 23
Vlčkovce 15 ako povinným, Západoslovenskou distribučnou, a.s,, Čulenová 6, Bratislava ako oprávneným
a spoločnosťou REBOD SK, a.s,. Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka ako platiteľom.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
9 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko , Ing. S. Černý, P. Dano, M. Falath,
V. Kollár, Mgr. M. Kráľovič, Bc. D. Kvetanová, Ing. Ľ. Šuran)
0
0

8. Rozpočtové opatrenia
Ekonómka obce p. M. Hermanská a ekonómka ZŠ s MŠ p. Falathová vypracovali návrhy rozpočtových
opatrení na zmenu rozpočtu č.1/2017 a č.2./2017,
- 1/2017- povolené prekročenie a viazanie výdavkov- úprava rozpočtu na základe poskytnutých normatívov
zo ŠR a navýšenie rozpočtu z prostriedkov zriaďovateľa ,
- č.2/2017 – povolené prekročenie a viazanie prímov, povolené prekročenie a viazanie výdavkov a povolené
prekročenie a viazanie finančných operácií.
Rozpočtové opatrenia boli prerokované na porade poslancov dňa 24.4.2017 a sú prílohou zápisnice.
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UZNESENIE č. 12/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 3.5.2017

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
rozpočtové opatrenia na zmenu rozpočtu č. 1/2017 a č.2/2017.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
9 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko , Ing. S. Černý, P. Dano, M. Falath,
V. Kollár, Mgr. M. Kráľovič, Bc. D. Kvetanová, Ing. Ľ. Šuran)
0
0

9. Žiadosti
Žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov
Manželia Repiskí, bytom Vlčkovce 155 požiadali dňa 19.4.2017 o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce
na základe vytvoreného GP na zameranie stavieb. Na parcele č. 142, ktorá je vo vlastníctve manželov
Repiských bolo zistené, že novovytvorené parcely č. 175/11 vo výmere 10m2 ,p. č.175/12 vo výmere 12m2
a p.č. 175/13 vo výmere 51m2 sú vo vlastníctve obce Vlčkovce. Na uvedených pozemkoch sú postavené
drobné stavby, ich legalizácia je riešená cestou Spoločného obecného úradu.
UZNESENIE č. 13/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 3.5.2017

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
žiadosť Jozefa a Moniky Repiských, bytom 919 23 Vlčkovce.155 o odkúpenie pozemkov p.č. č.175/11 o výmere
10 m2, p.č.175/12 o výmere 12m2 a p.č.175/13 o výmere 51 m2- zastavané plochy a nádvoria vytvorené
geometrickým plánom na oddelenie pozemku č. 19/2017 zhotoviteľom Igorom Pálkom oddelením od p.č. 175/1
vedenej na LV 912 vo vlastníctve obce Vlčkovce v k.ú. Vlčkovce,
súhlasí
s vypracovaním znaleckého posudku v zmysle VZN obce Vlčkovce č.2/2008 o zásadách hospodárenia
s majetkom obce Vlčkovce na odpredaj pozemkov p.č. č.175/11 o výmere 10 m2,,p č.175/12 o výmere 12m2
a p.č.175/13 o výmere 51 m2- zastavané plochy a nádvoria ktoré sú vo vlastníctve obce Vlčkovce v k. ú.
Vlčkovce vedené na LV č.912 oddelené od pozemku p.č.175/1,
poveruje
starostu obce zabezpečením vypracovania znaleckého posudku v zmysle VZN obce Vlčkovce č.2/2008
o zásadách hospodárenia s majetkom obce Vlčkovce na odpredaj pozemkov p.č. č.175/11 o výmere 10 m2,,p
č.175/12 o výmere 12m2 a p.č.175/13 o výmere 51 m2 – zastavané plochy a nádvoria ktoré sú vo vlastníctve
obce Vlčkovce v k. ú. Vlčkovce vedené na LV č.912 oddelené od pozemku p.č.175/1.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
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9
9 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko , Ing. S. Černý, P. Dano, M. Falath,
V. Kollár, Mgr. M. Kráľovič, Bc. D. Kvetanová, Ing. Ľ. Šuran)
0
0

5

Žiadosť o zmenu Územného plánu obce
Vlastník pozemku evidovaného na LV 1309 , p.č. 400/2 v k.ú. Vlčkovce doručil dňa 19.4.2017 žiadosť
o zmenu UP Vlčkovce z dôvodu, aby predmetné pozemky boli určená k výstavbe RD. Žiadateľ bol
informovaný o potrebe doplnenia podkladov v rámci schválenej zmeny UPD č.5/2016, dodržať regulatívy
zastavanosti a zazelenania.
UZNESENIE č. 14/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 3.5.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
žiadosť o zmenu územného plánu obce Vlčkovce žiadateľky - p. Michaely Hanicovej, bytom
Narcisová 5, Zeleneč na p.č. 400/2 vedenú na LV č.1309 v k.ú. Vlčkovce na výstavbu rodinných
domov,
schvaľuje
žiadosť o zmenu územného plánu obce Vlčkovce žiadateľky p. Michaely Hanicovej bytom
Narcisová 5, Zeleneč . Všetky náklady spojené s procesom obstarávania a vypracovania zmeny
územného plánu bude v plnej výške znášať žiadateľka.,
.
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 vyžiadanou zmenou
územného plánu obce Vlčkovce medzi obcou Vlčkovce a žiadateľkou o zmenu územného plánu,
prípadne s ďalšími žiadateľmi, ktorí pristúpia v procese schvaľovania zmeny.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
9 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko , Ing. S. Černý, P. Dano, M. Falath,
V. Kollár, Mgr. M. Kráľovič, Bc. D. Kvetanová, Ing. Ľ. Šuran)
0
0

Žiadosť o prenájom nájomného bytu
Obci Vlčkovce bola dňa 6.3.2017 doručená žiadosť o prenájom obecného bytu žiadateľa p. Vincenta
Benciho, bytom Vlčkovce 269 s partnerkou.. Nakoľko od 1.5.2017 prišlo k uvoľneniu bytu po
predchádzajúcich nájomcoch, je tento možné prenajať záujemcom. K uvedenému bytu bola doručená aj
žiadosť p. Natálie Štefunkovej o výmenu bytu, ktorá však žiadosť stiahla a ktorá má záujem o prenájom bytu
na hornom poschodí po ukončení rekonštrukcie. Poslanci OZ o žiadostiach rokovali na porade poslancov
OZ dňa 24.4.2017.
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UZNESENIE č. 15/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 3.5.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
žiadosť p. Vincenta Benciho, bytom 919 23 Vlčkovce 269 a Kataríny Lamošovej, bytom Dončová 21,
034 01 Ružomberok na prenájom obecného bytu,
určuje
na základe žiadosti o prenájom obecného bytu v bytovom dome Vlčkovce č.68 nájomcov
bytu A1 p. Vincenta Benciho, bytom 919 23 Vlčkovce 269 a p. Katarínu Lamošovú, bytom Dončova 21,
034 01 Ružomberok,
poveruje
starostu obce podpísaním nájomnej zmluvy 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:

9
9 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko , Ing. S. Černý, P. Dano, M. Falath,
V. Kollár, Mgr. M. Kráľovič, Bc. D. Kvetanová, Ing. Ľ. Šuran)
0
0

Žiadosť o podporu Centrálneho krízového fondu
Na základe uznesenia Rady Centrálneho krízového fondu regionálnej a miestnej samosprávy trnavského
kraja, bola obci doručená výzva na zapojeniu sa do Centrálneho krízového fondu uhradením členského
príspevku za rok 2017 vo výške 0,50 Eura na obyvateľa. Finančné prostriedky z fondu sú poskytované na
pomoc obciam a mestám, ktorým vznikla škoda na majetku v dôsledku havárií, mimoriadnych udalostí,
živelných pohrôm a katastrof. V odôvodnených prípadoch sa prostriedky fondu môžu poskytnúť aj na
preventívne opatrenia proti vzniku mimoriadnych udalostí.
UZNESENIE č. 16/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 3.5.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
príspevok do Centrálneho krízového fondu trnavského kraja vo výške 0,50€/ obyvateľ na rok 2017.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
9 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko , Ing. S. Černý, P. Dano, M. Falath,
V. Kollár, Mgr. M. Kráľovič, Bc. D. Kvetanová, 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 2016 je vo výške 912,-€. Poslanci OZ Vlčkovce na porade poslancov dňa 24.4.2017
prerokovali plat starostu a odporučili OZ ponechať percento zvýšenia platu tak ako v minulom roku.
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UZNESENIE č. 17/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 3.5.2017
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 podľa §4 ods.2 citovaného zákona so zvýšením o 70%, pričom na základe §3 odst.1
citovaného zákona- starostovi od 1.1.2017 patrí plat vypočítaný z priemernej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve vyhlásenej Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
9 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko , Ing. S. Černý, P. Dano, M. Falath,
V. Kollár, Mgr. M. Kráľovič, Bc. D. Kvetanová, Ing. Ľ. Šuran)
0
0

Informácia o výsledku hospodárenia SOU Malženice za rok 2016
Starosta obce poinformoval o správe zo Spoločného obecného úradu Malženice o hospodárení s finančnými
prostriedkami za rok 2016 v stavebnej oblasti a sociálnej oblasti. Na porade starostov obcí združených v SOU
Malženice bola navrhnutá nezmenená výška poplatkov pre sociálny úsek vo výške 0,035/občan/mesiac , pričom
pre stavebný úsek bolo starostami združených obcí schválený poplatok vo výške 0,065€/občan/mesiac. Zároveň
informoval zavedení utorka ako nestránkového dňa na Spoločnom obecnom úrade z dôvodu narastajúcej agendy.
a orientačnom návrhu pokút v zmysle stavebného zákona, Vyúčtovanie hospodárenia za stavebnú aj sociálnu
oblasť je prílohou zápisnice.
UZNESENIE č. 18/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 3.5.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
informáciu o výsledku hospodárenia Spoločného obecného úradu Malženice za rok 2016,
schvaľuje
výšku poplatkov na činnosť SOU vo výške 0,065€/občan/ mesiac pre stavebný úsek a vo výške 0,035€/ občan
/mesiac pre úsek sociálnych služieb pre rok 2017.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
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0
0
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Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
Predseda komisie na ochranu verejného záujmu, Ing. Ľ. Šuran, poslanec OZ informoval o podaní
Oznámenia, funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov pri výkone
funkcií verejných
funkcionárov, ktoré podal starosta obce za kalendárny rok 2016. Komisia na svojom zasadnutí zobrala
uvedené oznámenie na vedomie.
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 2017. Spoločnosť Strabag doručila žiadosť o záber
pozemku pre zriadenie stavebného dvora pri ľavom brehu potoku Dudváh v termíne od apríla 2017 do
ukončenia výstavby protihlukovej bariéry. Uvedená žiadosť boli realizovaná písomným stanoviskom starostu
obce.
Nové www stránky obce
Spoločnosť Galileo GCM vytvorila obci novú www. stránku, ktorá je už plne funkčná bola spustená do
prevádzky 28. apríla, stránka sa priebežne dopĺňa o nové informácie.
Rekonštrukcia priestorov v ZŚ s MŠ
Starosta informoval o ukončení prác na úprave priestorov podkrovia školy, v druhej polovici mája sa bude
rekonštruovať priestor počítačovej učebne, počas letných prázdnin sa bude rekonštruovať priestor školskej
kuchyne s prístavbou skladových priestorov.
Rekonštrukčné práce v RD č.14
Informácia o podanej žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu priestorov, o dotáciách sa bude rozhodovať v mesiacoch
máj- jún. Na budúci týždeň sa začne rekonštrukcia strechy hospodárskej budovy. Predpoklad otvorenia vidieckeho
domu je v jesenných mesiacoch 2017. Pri tejto príležitosti sa pripravuje vydanie bulletinu o vidieckom dome a
historického kalendára na rok 2018.
Zberný dvor
Starosta obce informoval o konaniach na kontrolu jednotlivých etáp zo strany SAŽP, výstavba môže byť
zahájená po ukončení kontrol v mesiaci máj- jún 2017. K uvedenému nie je podpísania zmluva na čerpanie
finančných prostriedkov.
Rekonštrukcie chodníkov v obci
Prebieha rekonštrukcia chodníka v časti od RD č.180 po 223 v tejto etape bude upravený a vysadený priestor pri
soche sv. Jána. Momentálne sa pripravuje VO na dodávateľa prác na rekonštrukciu chodníka od školy po
križovatku.
Multifunkčné ihrisko
Na výstavbu multifunkčných ihrísk bola zverejnená výzva na podávanie žiadostí, obec sa nebude uchádzať
o dotáciu a ihrisko bude vybudované z vlastných zdrojov obce. Bude vyhlásené VO na dodávateľa, je pripravené
právoplatné stavebné povolenie. Zo strany poslancov bol podaný návrh , že po vybudovaní ihriska usporiadať
športový deň.
Kamerový systém v obci
Na základe schválenej žiadosti z roku 2016 príde k osadeniu nových kamier a rozšíreniu kamerového systému,
starosta zároveň informoval , že podal žiadosť na rozšírenie kamerového systému na rok 2017.
Projekty TTSK
Starosta informoval o schválených žiadostiach , obci boli schválené dotácie pre štyri projekty

Kultúra „Príprava a tlač publikácie Vidiecky dom vo Vlčkovciach“
Podpora zdravia - „Rekondičný pobyt občanov ťažko zdravotne postihnutých a seniorov“
Sociálne „Rehabilitačné cvičenia a plávanie pod vedením rehabilitačného pracovníka“
Šport „Futbalový turnaj starých pánov Vlčkovce 2017“
DHZ Vlčkovce
Starosta informoval o žiadosti na zaregistrovanie DHZ, zároveň informoval o podaných žiadostiach na
hasičské auto a o dotácii na výstavbu garáže a priestorov pre DHZ. V uvedenej veci sa pripravuj e
projektová dokumentácia k výstavbe garáže. Pre 25 členov DHZ bolo zakúpené pracovné oblečenie a obuv.
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Audit odpadového hospodárstva
Mikroregión 11 Plus objednal audit odpadového hospodárstva za účelom preverenia skutkového stavu
prevádzkových činností obcí vo vzťahu k odpadovému hospodárstvu., ktoré sa spracúva v sume 1200€.
Rekonštrukčné práce v BD č.68
Starosta informoval o osadení 2ks okien na schodisku v BD č.68, uvedené sa urobí súbežne s prestavbou 3izbového bytu na dva jednoizbové byty. K uvedenému vyzval starosta poslancov na podávanie návrhov na
doplnenie VZN č.1/2014 o nakladaní s nájomnými bytmi na území obce Vlčkovce pre nové byty.
Rekonštrukčné práce v budove na ihrisku
Poslanci p. Dano a p. Kollár informovali o začatí rekonštrukčných prác ktoré pozostávajú s predelenia šatne,
komplexnej rekonštrukcie kúpeľne- nové rozvod vody a kanalizácie, obklady, dlažba s osadením nového
okna a dvier a potrebnej sanity. Práce sú vykonávane svojpomocne členmi TJ Družstevník Vlčkovce.
Z rozpočtu obce bude hradený iba materiál na rekonštrukciu. Na materiál bude potrebné pripraviť rozpočtové
opatrenie.
Akcie v obci
Starosta informoval o podujatiach- Jedlá starých materí, ktoré bolo tohto roku v sobotu 1. apríla v obci
Pavlice Z občanov Vlčkoviec sa tohto podujatia zúčastnilo 14 našich obyvateľov s prezentáciou svojich
jedál. V mesiaci marec prebehla Degustácia vín, ktorú usporiadal Spolok záhradkárov a vinohradníkov
Vlčkovce
Stavanie mája - starosta informoval o tradičnej akcii – Stavanie mája, ktorá sa konala v nedeľu 30.apríla
pred M- Clubom Vlčkovce so zahájením o 19.00 hod. Kultúrny program a občerstvenie zabezpečila obec
v spolupráci s kultúrnou komisiou pri OZ, DHZ Vlčkovce a M- Clubom.
Starosta poďakoval všetkým za zabezpečenie organizácie na týchto podujatiach.
Deň matiek- každoročné kultúrne podujatie sa uskutoční v nedeľu 14. 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
3.6.2017.
11. Diskusia
Mgr. Královič- navrhol v rámci MDD aj ukážky cvičenia workout - kalistenika a poledance.
Starosta mu odporučil aby zistil podmienky za ktorých by sa tieto konali. Informoval o oslovení sponzorov na
pripravované akcie a zabezpečení potrebného vybavenia tak, ako po iné roky. V rámci možnosti boli oslovení
o ukážky z radov polície , DHZ Križovany nad Dudváhom, KCZS Gabčíkovo, Záchranári Trnava. Organizačné
zabezpečenie, ako aj v predchádzajúcich ročníkoch je postačujúce, nie je potrebné rozširovať občerstvenie
o viacej ako býva zvykom, o čo požiadala p. Miroslava Repiská. (občerstvenie- TJ, M- Club, pukance- cukrová
vata- p. Martinkovič, guláš- starí páni). Organizačné veci budú prerokované na zasadnutí kultúrno- športovej
komisie pri OZ Vlčkovce dňa 16.5.2017.
M. Falath- navrhol zvýrazniť vodorovné aj zvislé dopravné značenie- priechod pri škole.
V tejto veci obec preverí možnosti realizácie u správcu komunikácie, ktorou je Trnavský samosprávny kraj.
Riešenie prechodov pre chodcov sa bude riešiť aj pri vjazde do Cukope, nakoľko spoločnosť Skartek, ktorá bude
realizovať výstavbu v areáli Cukopu požiadala ODI o vytvorenie nového napojenia.
p. Bohunický- požiadal o vyriešenie parkovania pri škole, nakoľko nie možné aby sa častokrát dostal so svojim
motorovým vozidlom do resp. z domu, výjazdu bránia zaparkované vozidlá.
Uvedená plocha je v obci určená aj ako trhové miesto, ale častokrát nie je možné ju využívať práve z dôvodu
odparkovaných vozidiel. Obec pripravuje aj výzvy občanom, ktorí parkujú svoje vozidlá na verejnom
priestranstve- zeleni, ktorá je týmto neudržiavaná a poškodzovaná. Poslanci OZ upozornili na problém
s parkovaním občanov na chodníkoch, čím sa znemožňuje pohyb chodcov. O možnostiach parkovania bude
starosta rokovať s riaditeľkou ZŠ s MŠ a príslušným policajným oddelením.
12. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu Ing. Ivan Dobrovodský poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie
ukončil.
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Vo Vlčkovciach, 3.5.2017
Overovatelia:

Zapísala:

Ing. Stanislav Černý

________________

Miroslav Falath

________________

Zdenka Štefunková

________________

_____________________
Ing. Ivan Dobrovodský
starosta obce
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