Zápisnica OZ č. 3/2018
z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce, ktoré sa konalo
25. júna 2018 t.j. v pondelok o 19.00 hodine na OcÚ Vlčkovce

Prítomní: 9 poslancov z celkového počtu 9, zapisovateľka (viď. prezenčná listina)
Neprítomní : hl. kontrolórka obce p. Morvayová, od 20.00 hod. Ing. M. Bilčíková
Overovatelia + návrhová komisia : V. Kollár, Ing. Ľ. Šuran
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa hl. kontrolórky o vykonaných kontrolách
6. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018
7. Záverečný účet obce za rok 2017
8. Rozpočtové opatrenia
9. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb pre roky 2018-2025
10.Schválenie návrhu čestného občianstva
11. Žiadosti
12. Informácie, rôzne
13 Diskusia
14. 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
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

Vladimíra Kollára a Ing. Ľuboša Šurana.

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

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

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

4. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce vykonal vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 16.4.2018 s ktorými
oboznámil poslancov OZ . Vyhodnotenie plnenia uznesení je prílohou zápisnice.
UZNESENIE č. 16/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 25.6.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ Vlčkovce zo dňa 16.4.2018.
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. Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách

Na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 vykonala. p. Mária Morvayová – hl. kontrolórka
obce kontrolu č.3/2018- kontrola tvorby a čerpania sociálneho fondu za rok 2017 v ZŚ s MŠ Vlčkovce,
č.4/2018 – kontrola zákonného zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr a dodržiavanie predpisov
v uvedenej oblasti na I. polrok 2017, kontrolu č.5/2018 – kontrola pokladničných operácii a dodržiavanie
súvisiacich predpisov v danej oblasti. O výsledku kontrol informoval starosta obce. Správy o výsledku
vykonaných kontrol sú prílohou zápisnice.
UZNESENIE č. 17/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 25.6.2018

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
Správy o vykonaných kontrolách hlavnou kontrolórkou obce Vlčkovce č.3/2018, č.4/2018,
a č.5/2018.
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
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6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov p. Mária Morvayová, hlavný kontrolór obce, vypracovala a predložila na
prerokovanie obecnému zastupiteľstvu návrh Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018. Návrh bol
zverejnený
dňa. 10.6.2018 na úradnej tabuli a na webovej stránke obce na pripomienkovanie.
K predloženému návrhu neboli doručené žiadne pripomienky. Plán kontrolnej činnosti je prílohou zápisnice.
UZNESENIE č. 18/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 25.6.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018
poveruje
hlavnú kontrolórku obce p. Máriu Morvayovú vykonaním kontrol v zmysle
schváleného Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018,
schvaľuje
vykonanie všetkých kontrol, ktoré nemajú povahu finančnej kontroly, podľa zákona č. 10/1996 Z. z.
o kontrole v štátnej správe.
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

7. Záverečný účet obce za rok 2017
V zmysle zákona NR SR č. 611/2005 Z. z. je obec povinná po skončení roka údaje o rozpočtovom
hospodárení spracovať do záverečného účtu a návrh záverečného účtu prerokovať najneskôr do 6 mesiacov
po uplynutí roka. Podklady o plnení rozpočtu obdržali všetci poslanci OZ a hlavná kontrolórka obce .Hlavná
kontrolórka predložila Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu, ktoré bolo zaslané
poslancom OZ. Záverečný účet obce bol zverejnený dňa 8.5.2018 na úradnej tabuli a webovej stránke a bude
tvoriť súčasť zápisnice. P. Mária Hermanská, ekonómka obce spracovala čerpanie rozpočtu za rok 2017,
ktoré bolo zverejnené a bude prílohou zápisnice. Ing. Veronika Tibenská- nezávislý audítor uskutočnila
audit účtovnej závierky obce Vlčkovce. Vypracovala audítorskú správu , ktorá je súčasťou zápisnice. P.
starosta oboznámil poslancov OZ o správe nezávislého audítora, ktorý zhodnotil, že závierka poskytuje
pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu obce Vlčkovce k 31. decembru 2017, na výsledky
hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k danému dátumu. Starosta obce oboznámil prítomných so
stanoviskom hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu. Poslancom bol pred zasadnutím OZ tento materiál
doručený na preštudovanie.
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UZNESENIE č. 19/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 25.6.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
1. B e r i e n a v e d o m i e :
a) správu audítora za rok 2017
b) stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2017.
2. S c h v a ľ u j e :
a) Záverečný účet Obce Vlčkovce za rok 2017 a celoročné hospodárenie
bez výhrad
b) Zostatok finančných operácií v sume 136 346,14 EUR použiť na tvorbu rezervného fondu podľa
§ 15 ods. 1 písm.c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
c) Tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške 136 346,14 EUR.
3. B e r i e n a v e d o m i e :
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 157 715,68 EUR, upravený – zvýšený
o nevyčerpané prostriedky vo výške 8 216,06 EUR, ktorý bol vysporiadaný zostatkom finančných
operácií vo výške 165 931,74 EUR.
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 vypracovala rozpočtové opatrenia na zmenu rozpočtu č.6, 7, a 8/2018
a ekonómka školy p. Falathová vypracovala rozpočtové opatrenie č.9/2018.podľa zákona NR SR č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Rozpočtové opatrenie č. 6 - účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu
Rozpočtové opatrenie č. 7 - rozpočtový presun v rámci schváleného rozpočtu do výšky 3000,-Eur,
Rozpočtové opatrenie č. 8 - presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,
Rozpočtové opatrenie č. 9 - presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. Rozpočtové opatrenia obdržali všetci poslanci a boli
prerokované na porade poslancov. Starosta obce oboznámil prítomných s obsahom predložených
rozpočtových opatrení. Rozpočtové opatrenia sú prílohou zápisnice.
UZNESENIE č. 20/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 25.6.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
rozpočtové opatrenia na zmenu rozpočtu č. 6/2018 a č. 7/2018
schvaľuje
rozpočtové opatrenia na zmenu rozpočtu č. 8/2018 a č. 9/2018
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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. Komunitný plán sociálnych služieb
Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, prostredníctvom ktorej je možné na úrovni obcí alebo
krajov plánovať sociálne služby tak, aby zodpovedali potrebám jednotlivých skupín občanov a zároveň boli
v súlade s miestnymi špecifikami. Komunitný plán sociálnych služieb je strategický dokument pre sociálnu
oblasť, spracovanie ktorého vyplýva samospráve zo Zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona SNR č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
Určuje ciele a priority v sociálnej oblasti a opatrenia smerujúce k dosiahnutiu vízie rozvoja sociálnych
služieb v obci. Jeho úlohou je identifikovať sociálne problémy a potreby a zvoliť stratégiu ich riešenia so
zreteľom na prijímateľov a poskytovateľov sociálnych služieb, ich technickú, personálnu a finančnú
vybavenosť. Obec spracovala Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018-2025.
UZNESENIE č. 21/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 25.6.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
Komunitný plán sociálnych služieb obce Vlčkovce na roky 2018-2025.
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. Schválenie návrhu na udelenie čestného občianstva
Čestné občianstvo obce Vlčkovce in memoriam možno udeliť osobám , ktoré sa obzvlášť významným
spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce, ochranu jej záujmov a šírenie jej dobrého mena vo svete,
alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi ( Štatút obce Vlčkovce).
Starosta obce predložil návrh na udelenie čestného občianstva in memoriam pre národného umelca,
profesora Fraňa Śtefunku pri príležitosti: 115. výročia narodenia.
UZNESENIE č. 22/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 25.6.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
1. schvaľuje
Udelenie Čestného občianstva obce Vlčkovce in memoriam národnému umelcovi, profesorovi
Fraňovi Śtefunkovi pri príležitosti nedožitého jubilea 115. rokov,
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2. ukladá
Obecnému úradu vo Vlčkovciach zabezpečiť slávnostné odovzdanie ocenenia obce Vlčkovce dňa
4. augusta 2018.
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

Po prerokovaní bodu č.10 odišla zo zasadnutia ( o 20.00 hod.) poslankyňa OZ Ing. Mária Bilčíková
11. Žiadosti
Žiadosť o zmenu funkčného využitia
Ing. Juraj Foltýn ako splnomocnenec p. Miroslavy Silnej predložil žiadosť o zmenu funkčného využitia –
investičný zámer na dostavbu a funkčné využitie rozostavaného objektu- tzv. „ pekáreň“ a v návrhu sa jedná
o prestavbu na polyfunkčný objekt s 18 bytovými jednotkami. V uvedenej lokalite je v zmysle UPND obce
plocha určená ako plochy výroby a skladov. Uvedená žiadosť je v rozpore s UPND obce.
UZNESENIE č. 23/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 25.6.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
žiadosť o zmenu funkčného využitia na p.č. 276/1,2,5,6 v k.ú. Vlčkovce vlastníka p. Miroslavy Silnej ,
bytom Olympijská 24, Trnava v zastúpení Ing. Juraj Foltýn- inžinierska činnosť, Ružindol 384
poveruje
starostu obce spracovaním stanoviska k predmetnej žiadosti o zmenu funkčného využitia na p.č.
276/1,2,5,6 v k.ú. Vlčkovce vlastníka p. Miroslavy Silnej , bytom Olympijská 24, Trnava v zastúpení
Ing. Juraj Foltýn- inžinierska činnosť, Ružindol 384 v zmysle ÚPND obce Vlčkovce.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

Žiadosť o zmenu ÚPND obce
Obci bola predložená žiadosť od p. Gašparíka na zmenu ÚP obce na hranici katastra s obcou Križovany nad
Dudváhom ako pokračovanie ich lokality B5. Uvedený pozemok sa nachádza pri hranici katastra
a ochranným pásmom cesty R1 a plošne zasahuje do katastrálneho územia obce Vlčkovce.
UZNESENIE č. 24/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 25.6.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
žiadosť o zmenu ÚPND na p.č. 1360/2 registrovaná na LV č. 1428 v k.ú. Vlčkovce doručenú od
žiadateľa p. Róberta Gašparíka, bytom Pažitná 11, Trnava ako budúceho vlastníka,
súhlasí
a) so zadaním návrhu na vypracovanie zmeny ÚPND obce Vlčkovce na p.č. 1360/2 registrovaná na LV
č. 1428 v k.ú. Vlčkovce v zmysle podanej žiadosti,
b) náklady na vypracovanie predmetnej zmeny ÚPND Vlčkovce bude znášať v plnej miere žiadateľ.
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Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

Počas prerokovania bodu žiadosti sa na zasadnutie dostavilo cca 25 občanov (učitelia zo ZŠ s MŠ,
pracovníčka ZŠ s MŠ a rodičia detí zo ZŠ s MŠ Vlčkovce), ktorí chceli vystúpiť so svojim doplňujúcim
bodom k programu. Na základe rokovacieho poriadku boli oboznámení, že s uvedeným bodom môžu
vystúpiť v rámci diskusie. Na základe návrhu starostu obce bol bod Diskusia presunutý pred bod
Informácie a rôzne.
11. Diskusia
Na začiatku tohto bodu boli vyzvaní prítomní občania aby vystúpili. Slova sa ujala p. Kureková, ktorá
prečítala list, ktorý je v plnom znení súčasťou zápisnice o dôvodoch ktorými vyjadrili znepokojenie nad
situáciou v miestnej škole. Jedná sa podľa ich opisu o neúnosnú situáciu, pričom zo školy chcú odísť štyria
pedagogický pracovníci a ekonómka školy. Svojimi vystúpeniam prišli vyjadriť podporu prítomným p.
učiteľkám a zároveň vyjadrili svoju nespokojnosť s riadením školy riaditeľkou školy, ktorá podľa ich
vyjadrenia neurobila žiadne kroky na zlepšenie situácie v škole, čo sa môže odraziť nielen odchodom
pracovníkov ale rodičia zvažujú aj prepis svojich detí na iné základné školy. Podľa ich vyjadrenia sa
zhoršila situácia v škole aj v rámci vyučovacieho procesu a možných vedľajších aktivít, ktoré riaditeľka
zámerne neguje. V diskusii sa vyjadrilo niekoľko rodičov a taktiež učiteľky zo školy. Príčinou problémov sú
zlé vzťahy na pracovisku školy s jednou s učiteliek školy a nekonaním zo strany riaditeľky, aby prišlo
k náprave. Výhrady k práci danej p. učiteľky a jej prístupu nielen ku kolegom , ale aj deťom vyjadrili aj
prítomní rodičia, pričom uvádzali , že daná p. učiteľka neprimerane pristupuje k deťom, čo spôsobuje
traumatizovanie detí a zhoršenie ich výsledkov.
Zo strany starostu obce boli informovaní, že v pracovno- právnych vzťahoch má obec ako zriaďovateľ nijako
obmedzenú právomoc nakoľko škola má právnu subjektivitu a tieto rieši l riaditeľ školy. Z vyššie uvedených
dôvodov boli minimálne už tri stretnutia medzi pracovníkmi školy, riaditeľkou a starostom obce, pričom ani
na jednom neprišlo k dohode a ani k priamemu pomenovaniu problémov. Obec ako zriaďovateľ v tejto veci
dané záležitosti už konzultovala na KŠU aj s pracovníčkou ministerstva školstva. Na základe dnes podaných
informácii starosta obce opätovne preverí možnosti obce ako do daného stavu zasiahnuť a po dohode s p.
učiteľkami sa dňa 26.6 uskutoční stretnutia s učiteľmi a riaditeľkou školy a následne budú prijaté opatrenia
v rozsahu kompetencií zriaďovateľa,
12. Informácie, rôzne
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018, určenie volebných obvodov a počtu poslancov obecného
zastupiteľstva, určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce
Na základe § 11 ods. 3, zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, počet
poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa
počtu obyvateľov obce. Obec Vlčkovce patrí, podľa počtu obyvateľov, do kategórie od 1001 - 3000
obyvateľov, kde počet poslancov je stanovený v rozpätí od 7 do 9.
Na základe § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva
v nich určí a zverejní obecné zastupiteľstvo v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.
K dnešnému dňu Rozhodnutie o vyhlásení volieb ešte nebolo zverejnené v Zbierke zákonov. Ak
predpokladáme, že aj termín na vytvorenie volebných obvodov bude stanovený spôsobom „najneskôr do
.....”, v tak aj skoršie určenie volebných obvodov by bolo v súlade so zákonom a po vyhlásení volieb bude
rozhodnutie o určení volebných obvodov zverejnené.
V obci je zaužívaný jeden volebný okrsok pre voľby do orgánov samosprávy obcí :
Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Vlčkovce je potrebné v súlade so zákonom č. 369/1990
v znení neskorších predpisov, s § 11 ods. 4, písm., i), preto Obecné zastupiteľstvo určí najneskôr 90 dní pred
voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu pre nové volebné obdobie a úväzok
starostu obce v rozsahu 1,0.
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UZNESENIE č.25/2018
z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 25.6.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach

1) určuje
a) v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018, že pre voľby
poslancov obecného zastupiteľstva tvorí obec Vlčkovce jeden viacmandátový volebný obvod, a pre voľby
starostu obce tvorí obec Vlčkovce jeden jednomandátový volebný obvod,
b) v súlade s § 11 ods. 3, zák. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
pre nové volebné obdobie 2018-2022 počet 9 volených poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vlčkovciach,

2) určuje
v súlade s § 11 ods. 4, písm., i) zák. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pre nové
volebné obdobie 2018 – 2022 úväzok starostu obce v rozsahu 1,0.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

Oznámenie z MŽP SR
Starosta obce informoval o doručení rozhodnutia o predlžení platnosti prieskumného územia Trnava o dobu
10 rokov. Z uvedeného vyplýva pre obec Vlčkovce príjem za prieskumné územie podľa pomerných
podielov.
Senior fit park
V priestoroch ihriska bola zrealizovaná výstavba Senior fit parku a bolo osadených 5 strojov na cvičenie. Príde
ešte k úprave okolia a osadeniu závlahy. Stavba bola zrealizovaná vďaka finančnej podpore SPP.
Rekonštrukcia detského ihriska
Na detskom ihrisku bola upravená dopadová plocha a prišlo k úprave oplotenia z vonkajšej strany s osadením
bránky. Rekonštrukčné práce boli zrealizované na základe inšpekčnej správy.
Zberný dvor
Bola ukončená lehota v ktorej sa skončila platnosť zmluvy, následne bolo realizované VO na realizáciu stavebnej
časti z rozpočtu obce. Práce budú zahájené v priebehu posledného júnového týždňa, pričom realizácia je
stanovená v lehote 90 dní, v zmysle zmluvy o dielo. Práce realizuje spoločnosť Stehel Construction, s.r.o.
Rekonštrukcie pomníka pri kostole
Prebehla rekonštrukcia kríža pri miestnom kostole a bude realizovaná úprava priľahlej plochy. Na zreštaurovaný
kríž bude osadená osadením pamätná tabuľa padlým občanom v I. svetovej vojne. Starosta zároveň informoval
o oprave sochy sv. Vendelína, kde bude ešte upravené okolie sochy.
Prístavba garáže pre DHZ Vlčkovce
Obci bola pridelená dotácia vo výške 30.000 Eur na prístavbu garáže pre DHZ Vlčkovce. V uvedenej veci je
pripravená PD na stavebné povolenie. Spoluúčasť finančných prostriedkov na stavbu zo strany obce je vyčlenená
v rozpočte na rok 2018. V súčasnom období prebieha VO na dodávateľa prác. Súčasťou stavby bude spevnená
plocha , ktorá môže byť využitá aj na iné akcie. V súčasnom období je podaná žiadosť na stavebné povolenie.
Zakúpenie vozidla pre DHZ
Na základe prieskumu je možné zakúpiť vozidlo pre DHZ Vlčkovce. V súčasnom období ešte nebolo zahájené
VO, automobil bude potrebné repasovať, pričom dodanie je možné na začiatku roku 2019.
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Zámena pozemkov na ihrisku
Na základe rokovaní prišlo k dohode na zámenu s dvomi majiteľmi a dvaja majitelia súhlasia s odpredajom
pozemkov. Zostáva ešte rokovať so zvyšnými dvoma majiteľmi o možnej zámene, resp. odpredaji.
MAS Mikroregion
Starosta obce informoval o stretnutiach na ktorých bol informovaný o možnostiach a výške čerpania finančných
prostriedkov – predpokladanej alokácie pre obec v rámci MAS 11 Plus. Zároveň informoval o pripravovaných
podujatiach v rámci mikroregiónu ako budú Friško Fest, Festival Mikroregionu a cyklo Mikroregionu.
O jednotlivých podujatiach budú občania informovaní prostredníctvom web stránky a úradnej tabule obce.
Oznámenie o ukončení zmluvy
Starosta informoval o ukončení zmluvy zo strany obce Malženice- Zmluva o zriadení spoločného obecného
Úradu .k 31.12.2018. Po ukončení zmluvy zo strany obce Malženice bude na základe dohody obcí agendu
vybavovať iná obec zo združenia, chod SOU bude zabezpečený.
Valné zhromaždenie Tavos, a.s.
Starosta obce informoval o valnom zhromaždení akcionárov spoločnosti Tavos, a.s. , ktoré sa konalo dňa
25.6.2018. Jedným z bodov programu bol návrh, že výšku cenotvorby vodného a stočného zostane na
schvaľovaní valného zhromaždenia a nie iba dozornej rady, tak ako bolo navrhované.

Poďakovanie
Starosta poďakoval všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na akciách poriadaných v mesiacoch
máj- jún 2018.

Po prerokovaní všetkých bodov programu Ing. Ivan Dobrovodský poďakoval prítomným za účasť na
zasadnutí a zasadnutie ukončil.

Vo Vlčkovciach, 25.6.2018
Overovatelia:
Vladimír Kollár

_________________

Ing. Ľuboš Šuran

_________________

Zapísala:
Zdenka Štefunková

________________
Ing. Ivan Dobrovodský
starosta obce
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