Zápisnica OZ č. 7/2021
z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce, ktoré sa konalo
22. novembra 2021, t.j. v pondelok o 18.00 hodine na OcÚ Vlčkovce

Prítomní: 5 poslancov z celkového počtu 9, hlavný kontrolór obce, zapisovateľka (viď. prezenčná listina)
Neprítomní : Mgr. M. Kráľovič, Ing. M. Muška, V. Kollár, Ing. K. Pribilová
Overovatelia + návrhová komisia : Miroslav Falath a Mária Madarová
Program:

1.Otvorenie zasadnutia
2.Určenie overovateľov a voľba návrhovej komisie
3.Schválenie programu zasadnutia
4.Kontrola plnenia uznesení
5.Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Vlčkovce v šk. roku 2020/2021
6.Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
7. Rozpočtové opatrenia
8.Žiadosti
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 starosta obce navrhol Miroslava Falatha a Máriu Madarovú.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
3 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, P. Dano)
0
2 (M. Falath, M. Madarová )

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:

5
5 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, P. Dano, M. Falath, M. Madarová )
0
0
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4. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce vykonal vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 27.9.2021, s ktorými
oboznámil poslancov OZ. Uznesenia zo zasadnutia OZ Vlčkovce boli splnené, resp. sa priebežne plnia.
Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ je prílohou zápisnice.
UZNESENIE č. 40/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 22.11.2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
vyhodnotenie plnenia uznesení zo zasadnutia OZ Vlčkovce dňa 27.9.2021.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
5 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, P. Dano, M. Falath, M. Madarová )
0
0

5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s Materskou školou Vlčkovce v šk. roku
2020/2021

Riaditeľka ZŠ s MŠ Vlčkovce predložila v súlade so zákonom č. 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a v
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov na tunajší Obecný úrad žiadosť o schválenie
dokumentov – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základnej školy v šk.
roku 2020-2021, vypracovaná riaditeľkou školy a Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach materskej školy v školskom roku 2020/2021 vypracovaná Ivanou Hlavnovou. Na základe § 5
zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve riaditeľ školy predkladá Správu o
výchovno-vzdelávacej činnosti zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie. Rada školy pri ZŠ s
MŠ Vlčkovce uvedené správy prerokovala na svojom zasadnutí dňa 6.10.2021. Členovia Rady školy vzali
uvedené materiály na vedomie.
UZNESENIE č. 41/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 22.11.2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, ich výsledkoch a podmienkach ZŠ s MŠ vo Vlčkovciach v šk. roku
2020/2021.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
5 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, P. Dano, M. Falath, M. Madarová )
0
0

6. Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách

Na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 vykonala. p. Mária Morvayová – hl. kontrolórka
obce kontrolu č.10/2021 - kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly v zmysle zákona č.
357/2015 Z.z. a vnútorného predpisu obce s ktorými oboznámila prítomných. Záznam o výsledku
vykonanej kontroly je prílohou zápisnice.
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UZNESENIE č. 42/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 22.11.2021

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
správu o vykonanej kontrole hlavnou kontrolórkou obce Vlčkovce č.10/2021.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
5 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, P. Dano, M. Falath, M. Madarová )
0
0

7. Rozpočtové opatrenia
P. Šuranová, ekonómka ZŠ s MŠ Vlčkovce vypracovala rozpočtové opatrenie č.16/2021 a č.19/2021účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu. P. Hermanská, ekonómka obce
vypracovala rozpočtové opatrenia č.17/2021- účelovo určené finančné prostriedky a č.18/2021- povolené
prekročenie a viazanie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov do výšky 3000 Eur. Rozpočtové opatrenia
obdržali všetci poslanci a boli prerokované na pracovnej porade. Starosta obce oboznámil prítomných
s obsahom predložených rozpočtových opatrení. Rozpočtové opatrenia sú prílohou zápisnice.
UZNESENIE č. 43/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 22.11.2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
rozpočtové opatrenia na zmenu rozpočtu č.16/2021, č.17/2021, č.18/2021 a č.19/2021
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
5 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, P. Dano, M. Falath, M. Madarová )
0
0

8. Žiadosti
Žiadosť zariadenia pre seniorov Križovany nad Dudváhom
Zariadenie pre seniorov v Križovanoch nad Dudváhom sa prostredníctvom SOU Trnava obrátilo na obec so
žiadosťou o poskytnutie finančného príspevku na spestrenie Vianočných sviatkov pre obyvateľov zariadenia,
medzi ktorými sú aj občania obce Vlčkovce. Uznesením OZ Vlčkovce č. 69/2007 bol schválený príspevok pre
Zariadenie pre seniorov vo výške 30,00 EUR na osobu, ktorá je z obce Vlčkovce. V súčasnosti sú v zariadení 2
občania z Vlčkoviec.
Žiadosť o prenájom obecných bytov
Na základe VZN č.1/2014 boli obci doručené žiadosti o predĺženie nájmu obecných bytov od nájomcov
z bytov na I. poschodí ( p.Smolka, p.Benci). Nájom je potrebné každoročne predlžovať uznesením OZ a to
na dobu 1 roka. Nájomcovia na prízemí majú zmluvy platné od mája 2020, takže žiadosti budú aktuálne na
jar budúceho roku. Iné žiadosti o prenájom bytov neboli na obec doručené.
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UZNESENIE č. 44/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 22.11.2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
na základe žiadosti o predĺženie prenájmu obecných bytov v bytovom dome Vlčkovce č.68 nájomcov
jednotlivých bytov - p. Ľubomíra Smolku, bytom– byt B1 (3A) v BD č.68 a p. Vincenta Benciho
ml. bytom s p. Katarínou Lamošovú, bytom,– byt B2 (3B) BD
č.68,
poveruje
starostu obce podpísaním dodatkov k nájomným zmluvám v zmysle podmienok VZN č.1/2014 o nakladaní
s obecnými bytmi vo vlastníctve obce pre občanov na území obce Vlčkovce.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
5 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, P. Dano, M. Falath, M. Madarová )
0
0

9. Informácie, rôzne
Návrh odmeny pre hlavného kontrolóra obce
Starosta obce navrhol hlavnej kontrolórke obce p. Márii Morvayovej v súlade s ustanovením § 18c ods. 5 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení za jej činnosť počas roka 2021 odmenu vo výške 30 % z ročného platu
kontrolóra obce Vlčkovce.
UZNESENIE č.45/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 22.11.2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
odmenu hlavnej kontrolórke obce p. Márii Morvayovej vo výške 30% z ročného platu za rok 2021.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
5 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, P. Dano, M. Falath, M. Madarová )
0
0

Návrh mimoriadnych odmien poslancom Obecného zastupiteľstva
Starosta obce navrhol nevyčerpané finančné prostriedky určené na odmeny pre poslancov OZ prerozdeliť na
mimoriadne odmeny poslancom OZ za účasť na pracovných poradách a celkovú činnosť počas roka 2021.
UZNESENIE č. 46/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 22.11.2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
mimoriadne odmeny poslancom Obecného zastupiteľstva Vlčkovce vo výške rozdielu medzi rozpočtom a
skutočne čerpanými prostriedkami v rozpočte na položke odmeny poslancom v roku 2021.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
5 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, P. Dano, M. Falath, M. Madarová )
0
0
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Ukončenie prác na rekonštrukcii MK- Cintorín
Starosta informoval o ukončení fakturácie za práce naviac vo výške 7522 Eur, nie je potrebné realizovať
rozpočtové opatrenie. Pripravuje sa odovzdanie vybudovanej kanalizácie do majetku spoločnosti Tavos, a.s.
Výstavba MŠ
V priebehu týždňa bude pripravená PD spolu s výkazom výmer. Následne prebehne VO na dodávateľa prác.
Predpoklad vydania stavebného povolenia je v januári 2021. Práce budú zahájené po právoplatnosti SP a výbere
dodávateľa prác.
Rozšírenie plochy ZD
Starosta informoval o návrhu rozšírenia Zberného dvora s prekládkou časti oplotenia a brány s doplnením
kontajnera.
Akcie v decembri
Z dôvodu epidemickej situácie sa aj v tomto roku nebudú konať vianočné trhy a nebude otvorený vidiecky dom.
Obec pripravuje vianočnú výzdobu v exteriery obce.
10. Diskusia
T. Bočko- upozornil na nevhodné parkovanie návštevníkov cintorína. Občania navštevujúci cintorín majú
možnosť parkovať na parkovisku DHZ, v prípade zhoršenia situácie príde k osadeniu dopravnej značky so
zákazom státia.
M. Madarová- informovala sa ohľadom výzvy ZSE na orez stromov. Výzva je smerovaná na občanov, aby
zabezpečili orez. Obec v minulosti vykonala orez stromov, v prípade potreby sa bude orez opätovne realizovať.
M. Falath- upozornil na potrebu opravy časti preliačených chodníkov a upozornil na zasypaný odtokový kanál
pred RD č. 180. Starosta obce preveril stav nahlásených závad, opravy bude možné realizovať v jarných
mesiacoch. Občan bývajúci v RD č.180 bol upozornený na úpravu odtokového rigolu, v prípade že nepríde
k náprave obec zabezpečí jeho vyčistenie.
p. Bohunický- opätovne upozornil na nedodržiavanie zákazu státia aut pred vstupom k jeho RD, informoval sa
ohľadom možnosti realizácie zberu KO v obci vážením jednotlivých nádob. Vývoz KO vážením jednotlivých
nádob je možné realizovať až po načipovaní nádob. Čipovanie nádob na KO sa bude pravdepodobne realizovať
v budúcom roku.
10. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce Ing. Ivan Dobrovodský poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie ukončil.
Vo Vlčkovciach, 22.11.2021
Overovatelia:
Mária Madarová

___________________

Miroslav Falath

___________________

Zapísala:
Zdenka Štefunková

___________________

Ing. Ivan Dobrovodský
starosta obce
Zápisnica OZ č. 7/2021 z 22.11.2021

5

