Zápisnica OZ č. 3/2015
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce, ktoré sa konalo
27. apríla 2015, t.j. v pondelok 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.

Otvorenie zasadnutia
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrola plnenia uznesení
Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
Schválenie projektu - Multifunkčné ihrisko
Schválenie platu starostu obce
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 Mgr. Mareka Kráľoviča a Mgr. Alžbetu Richtárikovú

Hlasovanie :

Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

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 24.2.2015, s ktorými
oboznámil poslancov OZ . Vyhodnotenie plnenia uznesení je prílohou zápisnice.
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UZNESENIE č. 15/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 27.4.2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ Vlčkovce zo dňa 24.2.2015.
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.Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách
Na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 vykonala p. Mária Morvayová – hl. kontrolórka obce
kontrolu č. 1/2015 – zákonného zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr a dodržiavania záväzných
platných predpisov v uvedenej oblasti za II. polrok 2014 na obci a v ZŠ s MŠ Vlčkovce Hlavná kontrolórka
obce oboznámila prítomných s výsledkami uvedených kontrol a zároveň informovala že v zmysle plánu
kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 nemohla vykonať dve kontroly, ktoré boli naplánované na januárfebruár, nakoľko vo funkcii je od 1.3.2015. Tieto kontroly budú vykonané v náhradnom termíne. Záznam
o výsledku vykonaných kontrol je prílohou zápisnice.

UZNESENIE č. 16/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 27.4.2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
správu o vykonaných kontrolách hlavnou kontrolórkou obce Vlčkovce č 1/2015 a č.2/2015,
schvaľuje
zmenu Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 tak, že kontroly naplánované na obdobie januárfebruár 2015 budú vykonané v náhradnom termíne.
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. Schválenie projektu- Multifunkčné ihrisko
Starosta informoval o výzve z Úradu vlády Slovenskej republiky , ktorý zverejnil dňa 20.3.2015 výzvu na
podporu výstavby multifunkčných ihrísk (pre futbal a volejbal) v obciach SR. Žiadosti vyhodnocuje
komisia, najnižšia výška jednej dotácie je 30.000,- eur, najvyššia výška jednej dotácie je 50.000,- eur,
minimálna výška spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov, na ktorý je dotácia
požadovaná, je najmenej 5 % z celkového rozpočtu projektu. Termín predkladania žiadostí je do 20. mája
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2015 pri ktorom už musí byť právoplatné stavebné povolenie na výstavbu multifunkčného ihriska. Starosta
obce zabezpečil prípravu projektu k vydaniu stavebného povolenia. na ihrisko o rozmeroch 20x40m,
v súčasnom období sa dopĺňajú jednotlivé vyjadrenia dotknutých orgánov.
UZNESENIE č. 17/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 27.4.2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
prípravu projektu a príslušných povolení pre stavebné povolenie na výstavbu Multifunkčného ihriska,
poveruje
starostu obce prípravou podkladov na podanie výzvy z Úradu vlády SR-Podpora výstavby
multifunkčných ihrísk v roku 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

7. Schválenie 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 22.4.2014 bol uznesením OZ č. 158/2014 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 2014 je vo výške 858,-€. Nové stanovenie platu starostu obce
je potrebné schváliť uznesením OZ, pričom odsúhlasený plat starostu v súlade s §4 ods. 9 zákona č.
253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov uviesť v uznesení v presnej výške v eurách.
Komisia finančná a správy majetku pri OZ Vlčkovce na svojom zasadnutí 20.4.2015 prerokovala tento návrh
a odporučila OZ prerokovať návrh platu starostu obce Vlčkovce po zverejnení priemernej mesačnej mzdy
v národnom hospodárstve SR v roku 2014.
Súčasný schválený plat starostu obce uznesením č. 15/2014 je vo výške 1,98 násobku priemernej mzdy
v NH + 70% je vo výške 2775,-€. Komisia finančná a správy majetku pri OZ vo Vlčkovciach na základe
podkladov vypracovala správu a odporúčanie na výšku platu starostu obce pre rok 2015, pričom základný
plat navrhuje ponechať zvýšený o 70% Správa komisie finančnej a správy majetku je prílohou zápisnice.
Výpočet platu starostu obce od 01.01.2015 po zohľadnení priemernej mzdy v národnom hospodárstve za
rok 2014
1,98 x 858 = 1698,84€ + 70 % navýšenie podľa §4 ods.2 zákona = 2888,028€
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UZNESENIE č. 18/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 27.4.2015
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 a v nadväznosti na svoje uznesenie v rovnakej
veci č. 15/2014 zo dňa 22.4.2014
a)berie na vedomie
Správu a odporúčanie komisie finančnej a správy majetku o rozsahu a výsledkoch práce starostu,
b) konštatuje,
že rozsah úloh starostu sa kvantitatívne zvýšil, zvýšila sa aj ich náročnosť a starosta dosiahol
v uplynulom období pri vedení obecnej samosprávy veľmi dobré výsledky,
c) schvaľuje
zvýšenie minimálneho platu starostu o 70 %, t.j. na sumu 2889,-€, takto schválený plat patrí starostovi
obce od 01.01.2015.

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

8. Informácie, rôzne
Odkúpenie nehnuteľnosti RD č.14

Starosta obce informoval o možnosti odkúpenia nehnuteľnosti a priľahlého pozemku susediaceho
s obecným úradom. Ide o rodinný dom a záhradu v k.ú. Vlčkovce, zapísané na LV č. 348 parcela č. 71 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 685 m2 a záhrady parcela č. 70/3 vo výmere 420m2 a parcela č. 70/4
vo výmere 3m2. Trhová cena tohto RD s priľahlým pozemkami ako celku, v súčasnom stave by sa mohla
pohybovať vo výške cca 32.000 €. V uvedenej veci chce vyvolať stretnutie s vlastníkom, ktorý predbežne
prejavil záujem uvedené obci odpredať za cenu určenú úradným odhadom trhovej ceny nehnuteľnosti.
UZNESENIE č. 19/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 27.4.2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
poveruje
starostu obce na zabezpečenie rokovania s p. Františkom Šuranom o odkúpení nehnuteľnosti v k.ú.
Vlčkovce zapísaných na LV č.348 na parcele č.70 a parcele č. 71.
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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, Mgr. A. Richtáriková, Ing. Ľ. Šuran)
0
0

Informácie o schválených projektoch na TTSK
Starosta obce poinformoval o schválených projektoch na TTSK., ktoré boli obci Vlčkovce schválené.
Na podporu mládežníckych aktivít -1 projekt - „ Doplnenie náradia, náčinia a pomôcok do
posilňovne vo Vlčkovciach-2015 - schválená dotácia 200€,
Na podporu športových aktivít pre všetkých -1projekt - „ Futbalový turnaj starých pánov
Vlčkovce“ – schválená dotácia 200€ ,
Na podporu zdravia a prevencie chorôb-1 projekt- „ Rehabilitačné cvičenie a plávanie pod
vedením rehabilitačného pracovníka“- schválená dotácia 500€,
Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov – 1 projekt„Rekondičné pobyty občanov so zdravotným postihnutím a seniorov“- schválená dotácia 400€.
Rekonštrukcia havarijného stavu chodníka v úseku RD č.171-139
V mesiaci máj až júl 2015 je naplánovaná rekonštrukcia chodníka – „Odstránenie havarijného stavu
chodníka v úseku domov s. č. 171 až po s. č. 139 vo Vlčkovciach.“ Vo výške 35 421,90 s DPH.
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 boli
informovaní na stretnutí so starostom obce. Zároveň boli informovaní o osadení žľabov na dažďovú vodu
z ich nehnuteľností. V prípade , že vlastníci nehnuteľností budú chcieť odvádzať dažďovú vodu na obecné
pozemky cez chodník, tak bude možnosť osadiť do chodníka dažďové žľaby, ktoré budú hradené samotnými
vlastníkmi dotknutých nehnuteľností. Dodávateľom stavby bude spoločnosť Stehel Construction, s.r.o., ktorá
realizovala rekonštrukciu chodníka v obci v minulom roku.
Informácie o Farme Majcichov
Starosta obce informoval že vyvolal stretnutie s vedením FM s obhliadkou všetkých poľných ciest, ktoré sú
po ukončení poľných prác v jeseni 2014 v dezolátnom stave. Požiadal predstaviteľov farmy o stanovenie
možností, akým spôsobom príde k oprave týchto ciest a predloženie cenovej kalkulácie. Hnojovica s farmy
Vlčkovce bude odvážaná po rýchlostnej ceste R1 na novo vybudovanú BPS na novom Majeri pri Seredi.
Výstavba BPS vo Vlčkovciach bude zrealizovaná až po určení podmienok na možné čerpanie dotácií na
výstavbu, o ktoré chce FM požiadať. Zároveň informoval o podujatí Deň detí, ktorý organizuje Farma
Majcichov na ihrisku v Majcichove v 31.5.2015. O podrobnostiach budú občania informovaní
prostredníctvom miestneho rozhlasu a webovej stránky.
Rýchlostná cesta R1- protihlukové opatrenia
Starosta obce informoval o doručení oznámenia o začatí stavby – rýchlostná cesta R1- protihlukové
opatrenia. Zhotoviteľom stavby bude spoločnosť STRABAG- Pozemné a inžinierske staviteľstvo, pričom
podľa ich vyjadrenia sa fyzicky začne výstavba protihlukovej bariéry v priebehu máj/jún 2015.
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Vysporiadanie pozemkov na cintoríne
Na základe požiadavky p. Bohunického obec dala spracovať geodetické zameranie cintorín. Na oplotení pri
parcele p. Bohunického je záber oplotením cintorína cca 168 m2. O spôsobe vysporiadania bude starosta
obce rokovať s p. Bohunickým a následne predloží na schválenie Obecnému zastupiteľstvu.
Akcie v obci
Starosta informoval o podujatí- Jedlá starých materí, ktoré bolo tohto roku v sobotu 18. apríla v Majcichove.
Z občanov Vlčkoviec sa tohto podujatia zúčastnilo 15 našich obyvateľov s prezentáciou svojich jedál.
Zároveň poďakoval zúčastneným za účasť na tomto podujatí.
Starosta poďakoval mladým športovcom , ktorí v sobotu 18. apríla vyčistili časť potoka pri mlynskom
náhone.
Stavanie mája- starosta informoval o tradičnej akcii – Stavanie mája, ktorá sa bude konať vo štvrtok
30.apríla pred M- Clubom.
Deň matiek- každoročné kultúrne podujatie sa uskutoční v nedeľu 10. mája. Deti zo školy a škôlky vystúpia
so svojim programom, obec zabezpečí kvety.
Deň detí a Vlčkovský guláš- Starosta informoval o pripravovaných podujatiach, ktoré budú spoločne a to
6.6.2015.

9. Diskusia
p. Urban- vyjadril spokojnosť že sa začne výstavba protihlukovej bariéry. Dal podnet na odstránenie, resp.
úpravu dopravného značenia na autobusovom otoči, zrušenie zákazu pre osobné motorové vozidlá.
p. Miškolci- dal podnet na doplnenie dopravného značenia na vstupe do „Záhumenskej“ ulice od
zdravotného strediska – slepá ulica.
p. Bohunický- upozornil na opakované zhromažďovanie sa automobilov v nočných hodinách v priestore pred
miestnymi potravinami.
Starosta obce preverí osadenie možnosti osadenia navrhovaného dopravného značenia. Priestor pred
potravinami je monitorovaný kamerovým systémom. V prípade potreby budú záznamy vyhodnotené
príslušníkmi PZ.
9. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu Ing. Ivan Dobrovodský poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie ukončil.
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Vo Vlčkovciach, 27.4..2015
Overovatelia:

Zapísala:

Mgr. Marek Kráľovič

________________

Mgr. Alžbeta Richtáriková

________________

Zdenka Štefunková

________________

_____________________
Ing. Ivan Dobrovodský
starosta obce
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