Zápisnica OZ č. 2/2015
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce, ktoré sa konalo
24. februára 2015, t.j. v utorok o 18,00 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.

Otvorenie zasadnutia
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrola plnenia uznesení
Voľba hlavného kontrolóra obce
Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb
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 p. Miroslava Falatha a p. Vladimíra Kollára.

Hlasovanie :

Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
7 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, Ing. S. Černý, P. Dano M. Falath, V.
Kollár, Mgr. A. Richtáriková, Ing. Ľ. Šuran)
0
2 ( M. Falath, V. Kollár))

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:

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

4. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce vykonal vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 26.1.2015, s ktorými
oboznámil poslancov OZ . Vyhodnotenie plnenia uznesení je prílohou zápisnice.
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UZNESENIE č. 8/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 24.2.2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ Vlčkovce zo dňa 26.1.2015
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, Mgr. A. Richtáriková, Ing. Ľ. Šuran)
0
0

5. Voľba hlavného kontrolóra obce
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach v súlade s § 18a ods. (4) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov svojím uznesením č.48/2014 zo dňa 11.11.2014 vyhlásilo voľbu hlavného
kontrolóra obce Vlčkovce. Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlásilo na deň 24.2.2015, určilo
pracovný úväzok na ďalšie volebné obdobie v rozsahu 10% mesačného pracovného času a stanovilo
podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky. V určenom termíne boli
na obecný úrad Vlčkovce doručené a zaevidované dve prihlášky s označením „Voľba hlavného kontrolóraneotvárať“.
Dňa 19.2.2015 o 18.00 hod. sa v zasadacej miestnosti OcÚ Vlčkovce, 919 23 Vlčkovce č.15 uskutočnilo
osobné prestavenie sa záujemcov o funkciu hlavného kontrolóra obce Vlčkovce pred poslancami Obecného
zastupiteľstva Vlčkovce. Prihlášky predložili dve uchádzačky – Ing. Jana Antalová a p. Mária Morvayová.
Po otvorení obálok bolo skonštatované, že obidve kandidátky priložili všetky požadované doklady a tým
splnili podmienky stanovené uznesením OZ Vlčkovce č.48/2014. Na zvolenie hlavného kontrolóra je
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu
nezíska, obecné zastupiteľstvo vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali
v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb
postupujú všetci kandidáti. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet
platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
Na základe uznesenia č.54/2014 ods. g) bola zvolená volebná komisia v zložení- v Ing. Mária Bilčíková,
Tomáš Bočko, Miroslav Falath ktorá dohliadala nad priebehom voľby. Starosta v stručnosti predstavil
obidve kandidátky na funkciu HK. Voľba HK môže byť vykonaná verejným, ale aj tajným hlasovaním.
K uskutočneniu tajnej voľby je potrebné prijať uznesenie OZ. Poslanci navrhli tajnú voľbu, takže bolo
potrebné prijať uznesenie o spôsobe voľby.

UZNESENIE č. 9/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 24.2.2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
tajnú voľbu na funkciu hlavného kontrolóra 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, Mgr. A. Richtáriková, Ing. Ľ. Šuran)
0
0
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Po schválení tajnej voľby obdržali poslanci OZ hlasovacie lístky s menami kandidátok, ktoré boli
zapísané v abecednom poradí . Následne bola vykonaná tajná voľba hlavného kontrolóra. Po vykonaní
voľby boli odovzdané hlasovacie lístky prekontrolované a spočítané volebnou komisiou. Po sčítaní
hlasov bolo zistené, že v prvom kole voľby hlavného kontrolóra obce Vlčkovce boli odovzdané
hlasovacie lístky nasledovne:
Počet všetkých poslancov- 9
Počet prítomných poslancov OZ a odovzdaných hlasovacích lístkov- 9
Počet platných hlasovacích lístkov- 9
Počet neplatných hlasovacích lístkov -0
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov
Č.1- Ing. Jana Antalová
za hlasovalo 0 poslancov OZ
Č.2 - Mária Morvayová
za hlasovalo 9 poslancov OZ
Na základe výsledkov tajného hlasovania starosta obce skonštatoval, že za hlavného kontrolóra obce
Vlčkovce bola v prvom kole nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov OZ zvolená kandidátka č 2
ktorá získala 9 platných hlasov.
UZNESENIE č. 10/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 24.2.2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania voľby hlavného kontrolóra obce Vlčkovce predloženú Ing.
Máriou Bilčíkovou - predsedom volebnej komisie pri OZ Vlčkovce,
volí
do funkcie hlavného kontrolóra obce Vlčkovce p. Máriu Morvayovú, ktorá v tajnom hlasovaní získala 9
hlasov poslancov obecného zastupiteľstva 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, Mgr. A. Richtáriková, Ing. Ľ. Šuran)
0
0

6. Komunitný plán sociálnych služieb
Komunitný plán sociálnych služieb obce Vlčkovce bol spracovaný v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o
sociálnych službách, ktorý je platný od 1.1.2009. Komunitný plán je metóda, pomocou ktorej je možné
plánovať obsah a rozsah sociálnych služieb tak, aby zodpovedali špecifikám obce a potrebám občanov.
Vďaka komunitnému plánu je možné adresnejšie a efektívnejšie využívať financie obecného rozpočtu pre
skvalitnenie sociálnych služieb tam, kde je to potrebné a dôležité. Dokument je podkladom nielen pre
odborníkov, ale pre všetkých obyvateľov obce. Komunitný plán sociálnych služieb je podkladom
k spracovaniu PHSR obce Vlčkovce, ktorý sa bude spracovávať v najbližšom období. Komunitný plán
sociálnych služieb bol poslancom zaslaný elektronickou poštou a bude zobratý na vedomie.
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UZNESENIE č. 11/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 24.2.2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
plán Komunitný plán sociálnych služieb obce Vlčkovce na obdobie rokov 2014-2020.
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, Mgr. A. Richtáriková, Ing. Ľ. Šuran)
0
0

7. Informácie, rôzne
Spracovanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vlčkovce
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHSR) je strednodobý rozvojový dokument, ktorý
musí byť vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a
priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku,
a musí byť vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce Vlčkovce do konca
roka 2015. Na vypracovanie cenových ponúk na spracovanie PHSR bolo oslovených 6 subjektov, pričom
bola vybratá najvýhodnejšia cenová ponuka, v zmysle podmienok verejného obstarávania.

UZNESENIE č. 12/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 24.2.2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
spracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vlčkovce spoločnosťou RRA Trnavského
kraja, so sídlom Herdovo námestie 1, 917 01 Trnava.
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, Mgr. A. Richtáriková, Ing. Ľ. Šuran)
0
0

Žiadosť o predĺženie nájmu
Spoločnosť Frolkovič, s.r.o., 919 22 Majcichov požiadala na základe nájomnej zmluvy č.9/2012 o nájme
poľnohospodárskych nehnuteľností uzatvorenej medzi nimi a obcou Vlčkovce v zmysle uznesenia OZ
Vlčkovce č.28/2012 o predĺženie doby nájmu o jeden rok.
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UZNESENIE č.13/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 24.2.2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
predĺženie doby nájmu k zmluve č.9/2012 o nájme poľnohospodárskej nehnuteľnosti do 30.9.2016,
pre spoločnosť Frolkovič., s.r.o., 919 22 Majcichov,
poveruje
starostu obce podpísaním dodatku k zmluve č.9/2012 o nájme poľnohospodárskej nehnuteľnosti
medzi obcou Vlčkovce a spoločnosťou Frolkovič, s.r.o., 919 22 Majcichov.
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, Mgr. A. Richtáriková, Ing. Ľ. Šuran)
0
0

Žiadosť ZŠ J. Palárika Majcichov
ZŠ J. Palárika v Majcichove požiadala o poskytnutie finančného príspevku vo výške 120 €, na zabezpečenie
stravy na 5- denný cestovateľský kemp pre 2. žiakov – 6. ročníka s trvalým pobytom v obci Vlčkovce, ktorí
navštevujú túto školu. Pobyt získali žiaci ako odmenu za umiestnenie v celoslovenskej súťaži“ Zápisník
cestovateľa“.
UZNESENIE č.14/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 24.2.2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
finančný príspevok vo výške 120€ ,na základe žiadosti ZŠ J. Palárika Majcichov.

Hlasovanie :

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

Seminár pre poslancov OZ
Starosta obce informoval poslancov OZ o možnosti zúčastniť sa seminára „ Základy miestnej samosprávy“,
ktorý sa bude konať 9. marca so začiatkom o 16.00 hod. Seminár je určený pre novozvolených poslancov
a starostov obcí v obci Križovany nad Dudváhom. Seminár bude viesť Mgr. Ladislav Briestenský.
Záverečná správa – kamerový systém 2014
Starosta obce informoval o záverečnej správe- Rozšírenie kamerového systému v roku 2014 , ktorú obec
predložila na Okresný úrad v Trnave.
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Pracovné stretnutie na UPSVaR Trnava
Starosta obce informoval o pracovnom stretnutí na UPSVaR V Trnave, ohľadom možnosti zamestnania
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v zmysle nového projektu podľa §54 zákona o službách
zamestnanosti. Obec pripravila žiadosť o zamestnanie pre 5 znevýhodnených uchádzačov na obdobie 6
mesiacov.
Rekonštrukcia havarijného stavu chodníka v úseku RD č.171-139
V mesiaci apríl až júl 2015 je naplánovaná rekonštrukcia chodníka – „Odstránenie havarijného stavu
chodníka v úseku domov s. č. 171 až po s. č. 139 vo Vlčkovciach.“
Vlastníci nehnuteľností rodinných domov priľahlých k chodníku si môžu po dohode s dodávateľom stavby
dať dobudovať úpravu vstupu medzi chodníkom a rodinným domom totožnou zámkovou dlažbou (na
náklady vlastníka rodinného domu, tak ako bolo realizované v úseku škola – sídlisko Majír, o čom budú
vlastníci priľahlých nehnuteľností informovaní listom zo strany obce.

8. Diskusia
Mgr. M. Kráľovič - poslanec OZ informoval o preverení možností akým spôsobom by bolo možne, aby
majiteľ tzv. „ pekárne „ zabezpečil oplotenie nehnuteľnosti.
Majiteľom tzv. „ pekárne“ je v súčasnosti správca konkurznej podstaty, obec preverí akým zákonným
spôsobom bude možné vyzvať majiteľa k oploteniu nehnuteľnosti.
P. Bočko- požiadal či by bolo možne doplniť osadenie lampy verejného osvetlenia pri RD č.264.
O doplnenie lampy požiadal aj poslanec p. Kollár a to pri RD č. 309, nakoľko v tomto úseku sú stromy ,
ktoré tienia už osadeným lampám.
V tomto roku sa plánuje výmena resp. doplnenie lámp verejného osvetlenia na viacerých úsekoch v obci
Počas diskusie opustil zasadnutie poslanec OZ Ing. Stanislav Černý.
P. Bohunický- informoval sa o možnosti výsadby ovocných drevín na miestnom ihrisku. Poukázal na
pretrvávajúci problém so psími výkalmi, ktoré po sebe nezbierajú majitelia venčiacich psov a zároveň
nerešpektovanie zákazu vstupu so psom na miestne ihrisko. Informoval sa aj na vymeranie poľných ciest,
ktoré majú zabezpečiť prístup k súkromným pozemkom v extraviláne obce. Zaujímal sa o možnosť
vysporiadania pozemku na miestnom cintoríne na ktorom je oplotenie cintorína a o ktorom sa domnieva že je
s časti na jeho pozemku. Informoval sa v akej fáze je príprava výstavby bioplynovej stanice
Úprava plochy na miestnom ihrisku bola vykonaná obcou, v jarných mesiacoch bude táto splanírovaná
a bude sa podľa potreby kosiť. V pláne na tento rok je oplotenie celého ihriska, čím sa zamedzí aj
nepovoleným vstupom. Niekoľko občanov bolo zo strany obce upozornených na vstup na ihrisko so psom.
V obci sa niekoľko násobne zvýšil počet držaných psov, veľa psov hlavne majiteľov so sídliska „ Majír“ nie
je v obci prihlásených. Zbieranie výkalov je o zodpovednosti majiteľa psa. Aj na tento účel bolo v obci
v minulosti zabezpečené osadenie košov, ktoré sú rozmiestnené po celej obci. Vytýčenie poľných ciest je na
pleciach majiteľov jednotlivých pozemkov.
Obec dá v súvislosti s oplotením cintorína vypracovať geometrický plán a podľa výsledku zamerania príde
k ďalšiemu jednaniu.
Obec schválila zmenu ÚP obce na základe ktorého má možnosť investor stavby BPS realizovať ďalšie
kroky, ktoré budú smerovať k výstavbe BPS.
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9. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu Ing. Ivan Dobrovodský poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie ukončil.
Vo Vlčkovciach, 24.2.2015
Overovatelia:

Miroslav Falath
Vladimír Kollár

Zapísala:

Zdenka Štefunková

________________
________________
________________
_____________________
Ing. Ivan Dobrovodský
starosta obce
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