Zápisnica OZ č. 4/2017
z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce, ktoré sa konalo
11. septembra 2017, t.j. v pondelok o 19.00 hodine na OcÚ Vlčkovce

Prítomní: 9 poslancov z celkového počtu 9, hlavný kontrolór obce, zapisovateľka (viď. prezenčná
listina)
Neprítomný :
Overovatelia + návrhová komisia : V. Kollár, Mgr. M. Kráľovič
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa HK o vykonaných kontrolách
6. Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2017
7. Rozpočtové opatrenia
8. Menovanie veliteľa DHZO Vlčkovce
9. Informácie, rôzne
10. Diskusia
11.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 navrhol p. Vladimíra Kollára a Mgr. Mareka Kráľoviča

Hlasovanie :

Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

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, Bc. D. Kvetanová, Ing. Ľ. Šuran)
0
0
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4. Kontrola uznesení
Starosta obce vykonal vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 27.6.2017, s ktorými
oboznámil poslancov OZ. Vyhodnotenie plnenia uznesení obdržali poslanci OZ v materiáloch pred
zasadnutím OZ. Vyhodnotenie plnenia uznesení je prílohou zápisnice.
UZNESENIE č. 27 /2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 11.9.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ Vlčkovce dňa 27.6.2017.
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.Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
Na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 vykonala. p. Mária Morvayová – hl. kontrolórka
obce kontroly č.5/2017 – kontrola pokladničných operácií a dodržiavania súvisiacich predpisov za I. polrok
2017 v ZŠ s MŠ Vlčkovce. Kontrola č.7/2017- – kontrola prijímania, evidencie a prešetrovania sťažností
v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, oznámení, petícií, podnetov
a vyžiadania informácií v zmysle platných zákonov za I. polrok 2017. P. Morvayová oboznámila prítomných
s výsledkami uvedených kontrol. Záznamy o výsledku vykonaných kontrol sú prílohou zápisnice.
UZNESENIE č.28/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 11.9.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
správy o vykonaných kontrolách hlavnou kontrolórkou obce Vlčkovce č.5/2017 a č.7/2017.
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
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6. Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2017
P. Mária Hermanská, ekonómka obce spracovala a predložila čerpanie rozpočtu obce Vlčkovce za I. polrok 2017.
Čerpanie rozpočtu bolo poslancami OZ zaslané pred zasadnutím OZ. K 30.6.2017 dosiahli rozpočtové príjmy
celkové plnenie vo výške 431 730,40 EUR, celkové príjmy boli naplnené na 48%. Výdavky boli čerpané
v celkovom objeme 387 712,40 EUR, čo predstavuje 26 %. Starosta obce vyjadril snahu dodržať rozpočtové
čerpanie výdavkov za rok 2017. Čerpanie rozpočtu obce za I. polrok 2017 je prílohou zápisnice.
UZNESENIE č. 29/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 11.9.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
informáciu o čerpaní a plnení rozpočtu obce Vlčkovce k 30.6.2017.

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

7. Rozpočtové opatrenia
Ekonómka obce p. M. Hermanská vypracovala rozpočtové opatrenia na zmenu rozpočtu č. 6 a č.7/2017,
podľa zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Rozpočtové opatrenie č. 6 - účelovo určené finančné prostriedky
Rozpočtové opatrenie č. 7- povolené prekročenie a viazanie výdavkov
.
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. 30/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 11.9.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
rozpočtové opatrenia na zmenu rozpočtu č.7/2017,
berie na vedomie
rozpočtové opatrenie na zmenu rozpočtu č6/2017.
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
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8. Menovanie veliteľa DHZO Vlčkovce
Na základe oznámenia Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave o zaradení
dobrovoľného hasičského zboru obce je potrebné vymenovať veliteľa DHZO, ktorý je odborne spôsobilý na
výkon funkcie veliteľa podľa zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a v zmysle vyhlášky MV SR
č.611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách. Zároveň bude uznesením OZ schválená zriaďovacia listina DHZO
Vlčkovce.
UZNESENIE č. 31/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 11.9.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
zriaďovaciu listinu DHZO Vlčkovce,
menuje
p. Ivana Mizeru, bytom 919 23 Vlčkovce č. 465 do funkcie veliteľa DHZO 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

9. Informácie, rôzne

Protest prokurátora
Starosta obce informoval o vykonaní previerky z Okresnej prokuratúry v Trnave zameranú na stav
zákonnosti v VZN ako orgánu ochrany ovzdušia pri výkone štátnej správy. Na základe vykonanej previerky
bol vystavený protokol o vykonaní a bol podaný protest prokurátora proti VZN obce Vlčkovce č.1/2006.
Prokurátor navrhol zrušenie predmetného VZN pre jeho neaktuálnosť. Uvedené VZN bude nahradené
novým VZN, ktoré bude pripravené do konca roka 2017.
UZNESENIE č. 32/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 11.9.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
informáciu o stave zákonnosti VZN č.1/2006 a o proteste prokurátora k predmetnému VZN.
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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Plynová prípojka pre budovu na ihrisku
Starosta informoval o príprave realizácie plynovej prípojky pre budovu na miestnom ihrisku, realizácia
prípojky by bola možná v druhej polovici októbra. Pred realizáciou prípojky príde k osadeniu kotla
a rozvodov. Uvedené sa bude realizovať formou ohlásenia drobnej stavby, obec má súhlas na pripojenie od
SPP. Práce a materiál bude zabezpečovať obec.
UZNESENIE č. 33/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 11.9.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
prípravu PD pre realizáciu plynovej prípojky pre budovu na miestnom ihrisku,
poveruje
starostu obce k všetkým potrebným úkonov pre zriadenie plynovej prípojky pre budovu na ihrisku.
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

Vysporiadanie pozemkov na ihrisku
Starosta informoval o aktivitách ohľadom vysporiadania pozemkov na miestnom ihrisku, tak aby pozemky
prešli do vlastníctva obce. Starosta osloví majiteľov s ponukou zámeny pozemkov.
UZNESENIE č. 34/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 11.9.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach

poveruje
starostu obce k všetkým potrebným úkonov na vysporiadanie pozemkov na miestnom ihrisku.
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 navýšenie finančných prostriedkov
Na základe zhodnotenia plnenia rozpočtu v ZŠ s MŠ Vlčkovce požiadali o navýšenie finančných
prostriedkov vo výške 4000,- Eur pre školskú jedáleň. Finančné prostriedky budú použité na nákup
otváracieho systému okien a nákup doplnkového inventáru.
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UZNESENIE č. 35/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 11.9.2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
navýšenie finančných prostriedkov na rok 2017 pre školskú jedáleň vo výške 4000,-Eur na základe predloženej
žiadosti.
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

Rekonštrukcia MK od RD č. 300-336
Starosta informoval o príprave na rekonštrukciu MK- cesty v tzv. „ Papučkovej ulici“, kde príde k oprave
asfaltového krytu s jednostranným rozšírením. Zahájenie prác sa predpokladá po 10. októbri.
V uvedenom úseku príde k úprave jestvujúcej zelene tak, aby nezasahovala do cesty a chodníka.
Rekonštrukcia MK od RD č. 280-359
Starosta informoval o dokončovaní prác na rekonštrukcii chodníka na hlavnej ulici, všetky práce by mali byť
ukončené do polovice septembra. Následne budú vykonané terénne úpravy a výsadba zelene. Po ukončení prác
budú vyznačené priechody pre chodcov.
Multifunkčné ihrisko
Na základe VO bola vybraná spoločnosť Grace Slovakia, s.r.o, ktorá realizovala výstavbu viacúčelového ihriska.
Ihrisko bolo skolaudované a dané do užívania, v súčasnom období je používanie ihriska bezplatné, nakoľko nie je
schválený prevádzkový poriadok s cenníkom. V druhej polovici septembra bude vydaný prevádzkový poriadok
ihriska s cenníkom .
Zmena ÚPD Vlčkovce .6/2017
Na základe žiadosti o zmenu UPD sa pripravuje návrh zmeny 6/2017 Územného plánu obce Vlčkovce,
ktorý je vypracovaný v zmysle § 11 Stavebného zákona a vyhlášky MŽP č. 55/2001 Z. z.
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a po prerokovaní bude schválený v
obecnom zastupiteľstve. Návrh zmeny 6/2017 Územného plánu obce Vlčkovce bude vystavený v zmysle §
22 odsek 1) Stavebného zákona na Obecnom úrade vo Vlčkovciach k verejnému nahliadnutiu od 13.9.2017
do 13.10.2017. Oboznámiť sa s jej obsahom je možné v čase úradných hodín a na webovej stránke obce.
Rekonštrukcia priestorov v ZŚ s MŠ
Starosta informoval o vykonaných prácach na prestavbe počítačovej miestnosti s vytvorením triedy a
prácach na rekonštrukcii priestorov školskej kuchyne s prístavbou skladových priestorov. V rámci tejto
rekonštrukcie boli doplnené a vymenené časti gastro zariadenia v kuchyni.
Kamerový systém v obci
Na základe schválenej žiadosti z roku 2016 prišlo k osadeniu nových kamier a rozšíreniu kamerového
systému podľa schváleného rozpočtu. Ďalšie kamery budú realizované na základe výsledkov podanej žiadosti na
rozšírenie KS na rok 2017.
Dodatok k Zmluve o dielo
Starosta informoval o podpise Dodatkov Zmluvám o dielo- Prestavba 3- izbového bytu na 2x jednoizbový
byt a Prestavba a rekonštrukcia priestorov jedálne v ZŠ s MŠ Vlčkovce.. Predmetom dodatkov je navýšenie
finančných prostriedkov z dôvodu naviac prác, ktoré neboli narozpočtované, a ktoré sa vyskytli v súvislosti
s rekonštrukciou.
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Pripravované akcie
V dňoch 23-24. september prebehne výstava ovocia, zeleniny a kvetov, ktorú organizuje spolok záhradkárov
a vinohradníkov Vlčkovce v spolupráci s obcou. V dňoch 7.-8. októbra bude sprístupnený pre verejnosť
vidiecky dom. , občania budú informovaní prostredníctvom bulletinu, ktorý bude doručený do všetkých
domácností v obci. V októbri je naplánované posedenie so seniormi v rámci mesiaca úcty k starším
a šarkaniáda . Akcie budú zabezpečené cestou obce a kultúrno- športovej komisie pri OZ Vlčkovce.

10. Diskusia
Ing. Černý- upozornil na možnosť parkovania vo dvore školy, tento priestor je nevyužívaný a učitelia
parkujú na ploche pred tzv. starým obchodom, pričom parkovať môžu vo dvore. Takisto požiadal aby
rodičia detí mohli využívať dvor pri tom keď vezú, resp. vyzdvihujú deti zo školy.
Starosta bude dané riešiť s riaditeľkou školy.
p. Falath- kto bude riešiť údržbu pozemkov medzi protihlukovou bariérou a súkromnými pozemkami.
O údržbu týchto plôch sa má starať NDS, a.s.. Do konca septembra by malo prísť ku kolaudácií
protihlukovej bariéry, všetky práce boli ukončené.
Bc. Kvetanová- je potrebné riešiť osadenie nových optických káblov z vnútornej strany stĺpov, nakoľko v jej
prípade sa kábel opiera o strechu.
Starosta obce bude kontrolovať osadenie optického kábla, problémové prípady bude konzultovať
s vlastníkmi.
p. Bohunický- poukázal na nočné prejazdy techniky z Farmy Majcichov počas silážných prác a pálenie
odpadu v záhradách. Informoval sa či spolku záhradkárov a vinohradníkov Vlčkovce boli poskytnuté dotácie
z rozpočtu obce.
V prípade pálenia v záhradách je potrebné veci ohlasovať na OO PZ Zavar.. Spolok záhradkárov
a vinohradníkov nepožiadal o finančnú dotáciu, ich organizácii obec zabezpečuje podľa ich požiadaviek
vecné ceny na akcie ako je degustácia a výstava ovocia a zeleniny. Uskutoční sa rokovanie s vedením Farmy
Majcichov.
Po prerokovaní všetkých bodov programu Ing. Ivan Dobrovodský poďakoval prítomným za účasť na
zasadnutí a zasadnutie ukončil.

Vo Vlčkovciach, 11.9.2017
Overovatelia:
Vladimír Kollár

_________________

Mgr. Marek Kráľovič _________________
Zapísala:
Zdenka Štefunková

________________
Ing. Ivan Dobrovodský
starosta obce
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