Zápisnica OZ č. 1/2016
z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce, ktoré sa konalo
29. februára 2016, t.j. v pondelok o 19.00 hodine na OcÚ Vlčkovce

Prítomní: 7 poslancov z celkového počtu 9, hlavný kontrolór obce, zapisovateľka (viď. prezenčná listina)
Neprítomní : Ing. Mária Bilčíková, Mgr. Alžbeta Richtáriková,
Overovatelia + návrhová komisia : Mgr. Marek Kráľovič, Ing. Ľuboš Šuran
Program:

1.Otvorenie zasadnutia
2.Určenie overovateľov a voľba návrhovej komisie
3.Schválenie programu zasadnutia
4.Kontrola plnenia uznesení
5.Správa o činnosti HK za rok 2015
6.Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
7.Schválenie Zmluvy o zriadení vecných bremien medzi obcou a ZSD, a.s.
8.Žiadosť o odkúpenie pozemku
9.Rozpočtové opatrenia
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 Mgr. Mareka Kráľoviča a Ing. Ľuboša Šurana.
Hlasovanie : Hlasovanie :
Prítomní: 7
Za:
5 (T. Bočko, Ing. S. Černý, P. Dano, M. Falath,
V. Kollár, Ing. Ľ. Šuran)
Proti:
0
Zdržal sa: 2 (Mgr. M. Kráľovič, 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:

7
7 (T. Bočko, Ing. S. Černý, P. Dano, M. Falath,
V. Kollár, Mgr. M. Kráľovič, Ing. Ľ. Šuran)
0
0
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4. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce vykonal vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na zasadnutiach OZ dňa 30.11.2015, s ktorými
oboznámil poslancov OZ. Uznesenia z o zasadnutia OZ Vlčkovce dňa 30.11.2015 boli splnené, resp. sa priebežne
plnia. Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ je prílohou zápisnice.

UZNESENIE č. 1/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 29.2.2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
vyhodnotenie plnenia uznesení zo zasadnutia OZ Vlčkovce dňa 30.11.2015.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
7 (T. Bočko, Ing. S. Černý, P. Dano, M. Falath,
V. Kollár, Mgr. M. Kráľovič, Ing. Ľ. Šuran)
0
0

5.Správa o činnosti HK za rok 2015
Hlavná kontrolórka obce p. Mária Morvayová informovala o vypracovaní Správy o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Vlčkovce za rok 2015. Zameranie kontrolnej činnosti v roku 2015 bolo určené
Plánom kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2015, pričom činnosť bola orientovaná na výkony kontrolnej
činnosti, a výkon iných odborných činností, najmä spracovanie odborných stanovísk.
UZNESENIE č. 2/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 29.2.2016

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vlčkovce za rok 2015.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
7 (, T. Bočko, Ing. S. Černý, P. Dano, M. Falath,
V. Kollár, Mgr. M. Kráľovič, Ing. Ľ. Šuran)
0
0

6. Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách

Na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 a I. polrok 2016 vykonala. p. Mária Morvayová – hl.
kontrolórka kontrolu č. 10/2015 - kontrolu stavu evidencie a vymáhania daňových pohľadávok a poplatkov
obce za rok 2014 a kontrolu č.1/2016- kontrolu zákonného zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr
a dodržiavania záväzných platných predpisov v uvedenej oblasti za I. polrok 2015. P. Morvayová
oboznámila prítomných s výsledkami kontrol. Záznamy o výsledku vykonaných kontrol sú prílohou
zápisnice.
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UZNESENIE č. 3/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 29.2.2016

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
správy o vykonaných kontrole hlavnou kontrolórkou obce Vlčkovce č.10/2015 a č. 1/2016.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
7 (T. Bočko, Ing. S. Černý, P. Dano, M. Falath,
V. Kollár, Mgr. M. Kráľovič, Ing. Ľ. Šuran)
0
0

7. Schválenie Zmluvy o zriadení vecných bremien medzi obcou a ZSD, a.s.
Spoločnosť ZSD, a.s. zaslala obci návrh zmluvy o zriadení vecných bremien na p.č. 1359/386 a p.č. 1359/406
z dôvodu stavby „Vlčkovce, IBV Pri cintoríne-NNK“ ktorej súčasťou, ktorej súčasťou sú elektroenergetické
stavby a zariadenia distribučnej sústavy, vrátane rozvodov elektrických vedení a prípojok. 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. 4/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 29.2.2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava o uzatvorenie Zmluvy
o zriadení vecných bremien pre inžiniersku stavbu „Vlčkovce, IBV pri cintoríne- NNK“,

schvaľuje
Zmluvu o zriadení vecných bremien pre inžiniersku stavbu „ Vlčkovce, IBV pri cintoríne-NNK“, na
parcelách v k.ú. Vlčkovce registra „C“ evidovaných na LV č. 1784, p.č. 1359/386 o výmere 1525 m2 a , p.č.
1359/406 o výmere 132 m2, vo vlastníctve obce Vlčkovce,
poveruje
starostu obce podpísaním Zmluvy o zriadení vecných bremien pre inžiniersku stavbu
„ Vlčkovce IBV pri cintoríne- ,NNK“, medzi obcou Vlčkovce a spoločnosťou Západoslovenská
distribučná, a.s. Bratislava.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
7 (T. Bočko, Ing. S. Černý, P. Dano, M. Falath,
V. Kollár, Mgr. M. Kráľovič, Ing. Ľ. Šuran)
0
0

Starosta obce zároveň informoval o podpise Dodatku č.1 k zmluve medzi obcou Vlčkovce a ZSD, a.s.
o zriadení vecných bremien, ktorá bola odsúhlasená uznesením OZ Vlčkovce č. 56/2015 na zasadnutí OZ
Vlčkovce dňa 30.11.2015. Dodatok je potrebný na základe rozhodnutia Okresného úradu - katastrálny odbor
o prerušení konania. , nakoľko bol nesúlad vo výmerách parciel č. 1359/2 a 1359/59 v súlade so zápisom na liste
vlastníctva.
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8. Žiadosť o odkúpenie pozemku
Ing. M. Bilčíková, bytom Vlčkovce 139 požiadala o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce, ktorý je
súčasťou predzáhradky jej rodinného domu, ktorej výstavba jej bola odsúhlasená obcou Vlčkovce dňa
16.2.2009. Na odčlenenie pozemku dala vypracovať GP- novovytvorená parcela č. 175/10 bude vo výmere
26 m2. V uvedenom prípade sa jedná o prevod majetku obce z dôvodu §9a) ods. 8 písmeno b) zákona
138/1991 Z.z. o majetku obce- pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlého
pozemku. Finančná komisia pri OZ Vlčkovce odporučila odpredaj za cenu ako boli riešené predchádzajúce
prípady za cenu 1,66€/m2.
UZNESENIE č. 5/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 29.2.2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
zámer previesť majetok obce v súlade s §9a odst. 8 b) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obce v znení neskorších
predpisov pre Ing. Máriu Bilčíkovú, rod Herzovú bytom Vlčkovce 139 , p.č. č.175/10 o výmere 26 m2 vytvorenú
geometrickým plánom na oddelenie pozemku č. 2-11/2014 zhotoviteľom Petrom Bašom oddelením od p.č. 175/1
vedenej na LV 912 vo vlastníctve obce Vlčkovce v k.ú. Vlčkovce.

súhlasí
s odpredajom pozemku p.č. 175/10 vo výmere 26 m2 ktorý je vo vlastníctve obce Vlčkovce v k. ú. Vlčkovce
vedený na LV č.912 oddelený od pozemku p.č.175/1 geometrickým plánom na oddelenie pozemku č.211/2014 zhotoviteľa Petra Bašu pre Ing. Máriu Bilčíkovú, rod. Herzovú bytom Vlčkovce č.139 za cenu
1,66€ za m2. Vypracovanie kúpnej zmluvy a návrh vkladu do katastra nehnuteľnosti zabezpečí kupujúci,
pričom náklady znáša v plnej výške.
poveruje
starostu obce podpísaním Kúpnej zmluvy o odpredaji pozemku medzi obcou Vlčkovce a Ing. Máriou
Bilčíkovou rod. Herzovou, bytom Vlčkovce 139.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
7 (T. Bočko, Ing. S. Černý, P. Dano, M. Falath,
V. Kollár, Mgr. M. Kráľovič, Ing. Ľ. Šuran)
0
0

8. Rozpočtové opatrenia
Starosta obce informoval o schválených rozpočtových opatreniach na zmenu rozpočtu č. 11/2015 a č.12/2015.
Rozpočtové opatrenia č.11/2015 a č.12/2015 tvoria prílohu zápisnice.

UZNESENIE č.6/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 29.2.2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
rozpočtové opatrenie starostu obce na zmenu rozpočtu č. 11/2015 schválené dňa 2.12.2015 a opatrenie
č.12/2015 schválené dňa 14.12.2015.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
7 (T. Bočko, Ing. S. Černý, P. Dano, M. Falath,
V. Kollár, Mgr. M. Kráľovič, Ing. Ľ. Šuran)
0
0
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10. Informácie, rôzne
Vrátenie finančného vkladu
Starosta obce informoval , že obec pripravuje žiadosť o vrátenie finančného vkladu vo výške 104 986, 83€, ktorý
bol vyplatený obcou Vlčkovce na účet spoločnosti Tavos, a.s. na základe zmluvy o poskytnutí akcií akciovej
spoločnosti prostredníctvom zvýšenia základného imania pre spoločnosť Tavos, a.s. v roku 2012. Uvedené
financie sme previedli na účet spoločnosti Tavos, a.s. v 36- tich splátkach ( 2012-2015). Súčasťou žiadosti musí
byť uznesenie obecného zastupiteľstva, ktorým bude poverený starosta obce vypracovaním a podaním žiadosti.

UZNESENIE č.7/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 29.2.2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
poveruje
starostu obce vypracovaním a zaslaním žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov vo výške 104 986, 83€
(slovom stoštyritisíc deväťstoosemdesiatšesť eur a osemdesiattri eurocentov), ktoré obec Vlčkovce vložila do
spoločnosti Tavos, a.s., Priemyselná 10, Piešťany v zmysle Zmluvy o poskytnutí akcií akciovej spoločnosti
prostredníctvom zvýšenia základného imania, zo dňa 03.05.2012.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
7 (T. Bočko, Ing. S. Černý, P. Dano, M. Falath,
V. Kollár, Mgr. M. Kráľovič, Ing. Ľ. Šuran)
0
0

Výstavba rodinných domov
P. Zaťko, budúci investor výstavby rodinných domov v lokalite „Jamy“ zaslal investičný zámer- nákres
osadenia, ktorý obsahuje návrh na výstavbu 17- tich rodinných domov. Výstavbu bude realizovať sám,
pozemky nebude predávať Je potrebné predložiť zastavovaciu štúdiu, tak ako uplatnená požiadavka na celý
pozemok aj so stanoviskami ako, vybudovanie chodníka súbežne s cestou III. triedy, zelené plochy, odvod
dažďových vôd, parkovanie a pod.. Starosta zároveň informoval o stretnutí s p. Krajčovičom, ktorý chce
v tomto roku zrealizovať výstavbu 4 RD z celkového počtu 17- tich domov v lokalite na „Čupci“, na ktoré
má vydané platné územné rozhodnutie.
Informácie o projektoch
Projekty podané na TTSK
Na podporu kultúrnych a umeleckých aktivít- 1 projekt- „ Príprava a tlač publikácie pri príležitosti 680.
výročia prvej písomnej zmienky v obci Vlčkovce- žiadaná dotácia- 600€,
Na podporu mládežníckych aktivít -1 projekt - „Obnova volejbalového ihriska“ – žiadaná dotácia 400€,
Na podporu športových aktivít pre všetkých -1projekt - „ Futbalový turnaj starých pánov
Vlčkovce“ – žiadaná dotácia 350€ ,
Na podporu zdravia a prevencie chorôb-1 projekt- „Rekondičné pobyty občanov so zdravotným
postihnutím a seniorov“- žiadaná dotácia 600€,
Na podporu aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov a seniorov – 1 projekt„Rehabilitačné cvičenie a plávanie pod vedením rehabilitačného pracovníka“- žiadaná dotácia 650€.
Workoutové ihrisko, Plážové ihrisko
Spracováva sa projekt, následné bude verejné obstaranie na dodávateľa. Pripravuje sa rozpočet na obnovu
volejbalového plážového ihriska – svojpomocne a rozšírenie ihriska na požadované rozmery ( výkop,
výmena piesku, nátery a osadenie obrubníkov).
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Multifunkčné ihrisko
Obec Vlčkovce má vypracovanú projektovú dokumentáciu a vydané právoplatné stavebné povolenie na
výstavbu multifunkčného ihriska, nakoľko v minulom roku žiadala obec na jeho výstavbu dotáciu, pri ktorej
však nebola úspešná. Zo strany poslancov bol návrh na vybudovanie ihriska z vlastných zdrojov obce.
V prípade odsúhlasenia výstavby bude potrebná úprava rozpočtu obce, nakoľko takáto investícia nie je
v rozpočte obce na tento rok naplánovaná.
Oprava spŕch v budove TJ a vybudovanie závlah na ihrisku
Starosta požiadal o predloženie podkladov od členov TJ Vlčkovce v termíne do 5.3.2016. Po tomto termíne
bude zasadnutie finančnej komisie za účelom prejednania budúcej možnej realizácie uvedených prác, aby sa
mohli naceniť materiál a práce a prehodnotiť rozpočet.
Rekonštrukcia a prístavba v ZŠ s MŠ
V súčasnom období sa pripravuje zmluva s dodávateľom prác, ktorý bol vybraný na základe VO, práce na
prístavbe na rozšírenie kapacity materskej školy začnú od 1.4.2016. Inventár do budúcich tried je
zakúpený, je možné zakúpiť prebytočný inventár do triedy v ZŠ zo zrušenej školy v Opoji.
Komunikácia na cintoríne, Rekonštrukčné práce na Dome smútku
Príprava podkladov na VO- návrh inštalácia chodníkového verejného osvetlenia v počte do 10 ks lámp, návrh na
Osadenie 3 ks lavičiek pri Dome smútku. Vybudovanie komunikácie z dlažby cca 700 m2, pričom sa upraví aj
trasa komunikácie na cintoríne, čím vznikne možnosť pre cca 10 nových hrobových miest. Príprava podkladov
k rozpočtu na obnovu fasády, vstupných dverí a oprava atiky na streche Domu smútku.
Rekonštrukcia bytu č.3 v BD č.68
Príprava PD a podkladov k rozpočtu- spracováva Ing. Šimeková. Vzniknú dva jednoizbové byty so samostatným
kúrením v rozlohe cca 45 m2 a 55 m2.
Klaster cestovného ruchu
Starosta obce informoval o stretnutí starostov a návrhu na členstvo v klube s podporou cyklodopravy. Obec sa
v súčasnom období nezapojí do tohto projektu. Zapojenie obce v rámci mikroregiónu Dudváh obec podporí.
Rekonštrukčné práce v RD č.14
Vykonalo sa vyčistenie pozemku, oprava strechy , vymaľovanie dvoch miestností, oprava stropu v jednej
miestnosti, príprava na osadenie signalizačného zabezpečenia, pripojenie el. prípojky k RD a obhliadka statiky.
Obec pripravuje žiadosť ma MF SR- riešenie havarijného stavu statiky a oprava fasády. Rekonštrukcia prebieha
svojpomocne, odborné práce budú riešené prostredníctvom firiem.
Poľné cesty
V januári boli odstránené formálne nedostatky v žiadosti a následne bolo obci oznámené že postúpila do tzv,
finále, kde sa bude rozhodovať o pridelení, resp. nepridelení finančných prostriedkov.
Kamerový systém
Zrealizovali sme v novembri 2015- III: etapu, ktorá je plne funkčná. V januári 2016 bola podaná žiadosť na
doplnenie KS na rok 2016, rozhodovanie bude pravdepodobne v máji, resp. júni 2016.
Zberný dvor
Pozemok zakúpený obcou bude na základe ohlásenia drobnej stavby oplotený barierovým oplotením. Obec
pripraví projekt k prípadnej výzve na výstavbu zberného dvora.
Dar z MV SR
Obec podpísala zmluvu s MV SR- ako dar sme dostali automobil Fiat Scudo, ročník 2006. Zároveň starosta
informoval, že obec dostala aj protipovodňový vozík.
Deň obce
Pri príležitosti 680. výročia o prvej písomnej zmienky o obci sa pripravuje podujatie s názvom – deň obce,
ktoré sa uskutoční v sobotu 25. júna. Počas tohto dňa bude v športovom areáli miestneho ihriska pripravený
športový a kultúrny program. Organizačné zabezpečenie bude predmetom ďalšieho rokovania na OZ, resp.
komisii.
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Sponzorský dar
Starosta zabezpečil finančné prostriedky ako sponzorský dar pre obec od niekoľkých spoločnosti mimo obce,
ktoré budú použité na financovanie osláv Dňa obce , resp. iných kultúrnych a športových podujatí.
Príprava PD pre chodník
Starosta informoval o príprave PD pre stavbu chodníka od motorestu ESO po Cukop. Výstavba chodníka by sa
v tomto roku realizovala len v časti po BD – „Európa“ v súvislosti s možnosťou výstavbou rodinných domov
v časti „ Jamy“, kde by sa chodník budoval pravdepodobne až po ukončení výstavby v danej lokalite.

Farma Majcichov
Výstavba BPS je pozastavená, komunikáciu by budovali súčasne s výstavbou BPS. Čerstvá hnojovica je odvážaná
do BPD Nový Majer v Seredi po R1, cez obec by sa už hnojovica nemala prepravovať. V lagúnach sa bude
uskladňovať len fugát, a to vtedy keď ho nebudú môcť aplikovať na polia. Farmu bude organizovať Deň detí, dňa
28.4. v areáli TJ Majcichov.
Ponuka na www stránky
Spoločnosť Galileo GCM predložila ponuku na zriadenie nových webových stránok pre obec. Za cenu 750 €,
ročná správa stránok je za poplatok 350€ .

Akcie v obci
Starosta informoval o podujatiach ktoré sa budú konať v nasledujúcich týždňoch - Degustácia vín, Jedlá
starých materí, Stavanie mája. a požiadal poslancov o aktívnu účasť. Zároveň poďakoval za účasť a aktivitu
na februárových akciách poslancov OZ, členov komisií, speváckej skupine Vlčkovanka a športovcom.

11. Diskusia
Mgr. Kráľovič ( poslanec OZ)- navrhol zbúranie deliacej priečky v posilňovni z dôvodu zväčšenia priestorov
posilňovne. Jedná sa o malú priečku ,ktorá nie je nosnou stenou. Práce by zrealizovali svojpomocne.
Starosta obce preverí možnosť vybúrania priečky z dôvodu statiky pódia nad posilňovňou.
P. Dano( poslanec OZ)- Zaujímal sa o šírku komunikácie v lokalite pri BD –„ Európa“ z dôvodu šírky budúceho
Chodníka s možnosťou využitia časti komunikácie na odčlenenie chodníka, čím sa ušetrí časť nákladov a vyrieši
sa aj bezpečnosť chodcov.
12. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce Ing. Ivan Dobrovodský poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie ukončil.
Vo Vlčkovciach, 29.2.2016

Overovatelia:
Mgr. Marek Kráľovič

___________________

Ing. Ľuboš Šuran

___________________

Zapísala:
Zdenka Štefunková

___________________

Ing. Ivan Dobrovodský
starosta obce
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