Zápisnica OZ č. 2/2019
z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce, ktoré sa konalo
29. apríla 2019, t.j. v pondelok o 19.00 hodine na OcÚ Vlčkovce

Prítomní: 8 poslancov z celkového počtu 9, hlavný kontrolór obce, zapisovateľka (viď. prezenčná listina)
Neprítomný : P. Dano
Overovatelia + návrhová komisia : Ing. Katarína Pribilová PhD., Ing. Mária Bilčíková
Program:
1.Otvorenie zasadnutia
2.Určenie overovateľov a voľba návrhovej komisie
3.Schválenie programu zasadnutia
4..Kontrola plnenia uznesení
5.Správa hl. kontrolórky o vykonaných kontrolách
6.Rozpočtové opatrenia
7.Žiadosti
8.Informácie, rôzne
9..Diskusia
10. 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 Ing. Katarína Pribilovú PhD., Ing. Mária
Bilčíkovú.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
6 (T. Bočko, M. Falath, V. Kollár, Mgr. M. Kráľovič, M. Madarová,
Ing. M. Muška,)
0
2 (Ing. K. Pribilová, PhD, Ing. M. Bilčíková,)

3. Schválenie programu zasadnutia
Ing. Ivan Dobrovodský, starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia. K navrhnutému
programu bolo starostom obce navrhnuté vypustenie bodu č.6- Rozpočtové opatrenia.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, M. Falath, V. Kollár, Mgr. M. Kráľovič,
M. Madarová, Ing. M. Muška, Ing. K. Pribilová, PhD.)
0
0
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4. Kontrola plnenia uznesení

Starosta obce vykonal vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na zasadnutiach OZ dňa 18.2.2019, s ktorými
oboznámil poslancov OZ. Uznesenia z o zasadnutí OZ Vlčkovce boli splnené, resp. sa priebežne plnia.
Vyhodnotenie plnenia uznesení zo zasadnutí OZ sú prílohou zápisnice.
UZNESENIE č. 11/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 29.4.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
vyhodnotenie plnenia uznesení zo zasadnutia OZ Vlčkovce dňa 18.2.2019

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, M. Falath, V. Kollár,
Mgr. M. Kráľovič, M. Madarová, Ing. M. Muška, Ing. K. Pribilová, PhD.)
0
0

5. Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách

Na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 vykonala. p. Mária Morvayová – hl. kontrolórka
obce kontrolu č.2/2019 – Kontrola pokladničných operácií a dodržiavania súvisiacich predpisov za rok 2018
a kontrolu č.3/2019 – kontrola tvorby a čerpania sociálneho fondu na rok 2018. Správa o výsledku kontroly
je prílohou zápisnice..
UZNESENIE č. 12/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 29.4.2019

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
správu o vykonanej kontrole hlavnou kontrolórkou obce Vlčkovce č. 2/2019 a č.3/2019,
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, , M. Falath, V. Kollár,
Mgr. M. Kráľovič, M. Madarová, Ing. M. Muška, Ing. K. Pribilová, PhD.)
0
0

6. Žiadosti

Žiadosť o poskytnutie fin. prostriedkov pre CVČ pri ZŠ J.A. Komenského Sereď
Mesto Sereď ako zriaďovateľ CVČ požiadalo o poskytnutie finančných prostriedkov na dieťa , ktoré má
trvalý pobyt v našej obci a navštevuje CVČ pri ZŠ J.A. Komenského v Seredi vo výške 90,78 Eura.
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UZNESENIE č. 13/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 29.4.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
neschvaľuje
žiadosť mesta Sereď o finančný príspevok na dieťa navštevujúce CVČ pri ZŠ J. A. Komenského v Seredi.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, M. Falath, V. Kollár,
Mgr. M. Kráľovič, M. Madarová, Ing. M. Muška, Ing. K. Pribilová, PhD.)
0
0

Žiadosť o zmenu ÚPND obce Vlčkovce
Spoločnosť Farma Majcichov , a.s. požiadala o zmenu a doplnenie ÚP obce o nimi vybranú lokalitu. Pozemok
v danej lokalite je vo vlastníctve FM. Jedná sa o výstavbu dvoch betónových nádrží s objemom 5000 m3 na
uskladnenie hnojovice.
UZNESENIE č. 14/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 29.4.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti Farma Majcichov zo dňa 29.3.2019 evidovanú p.č.425/2019 o zmenu ÚPND obce
Vlčkovce,
neschvaľuje
žiadosť spoločnosti Farma Majcichov zo dňa 29.3.2019 evidovanú p.č.425/2019 o zmenu ÚPND obce
Vlčkovce.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, , M. Falath, V. Kollár,
Mgr. M. Kráľovič, M. Madarová, Ing. M. Muška, Ing. K. Pribilová, PhD.)
0
0

Žiadosť o zmenu ÚPND obce Vlčkovce
Spoločnosť PS Holding , s.r.o. Šintava požiadala o odsúhlasenie zmeny ÚPND obce Vlčkovce na p.č. 50/1, 54/1,
49/2 a č.46 a ďalších priľahlých parciel. Na uvedených parcelách plánujú výstavbu rodinných domov s príslušnou
infraštruktúrou.
UZNESENIE č. 15/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 29.4.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti PS Holding, s.r.o. Šintava o zmenu ÚPND obce Vlčkovce.
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súhlasí
a) so zadaním návrhu na vypracovanie zmeny ÚPND obce Vlčkovce v zmysle podanej žiadosti,
b) náklady na vypracovanie predmetnej zmeny ÚPND Vlčkovce bude znášať v plnej miere žiadateľ.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
7 (T. Bočko, M. Falath, V. Kollár, Mgr. M. Kráľovič, M. Madarová,
Ing. M. Muška, Ing. K. Pribilová, PhD.)
0
1 ((Ing. M. Bilčíková,)

Návrh na zmenu ÚPND Vlčkovce
Starosta obce informoval o návrhu na zmenu ÚPND obce , ktorý navrhol poslanec OZ Mgr. M. Kráľovič. Ide
o administratívnu zmenu na dvoch parcelách vo vlastníctve SR , správcom je Slovenský pozemkový fond
v lokalite za „Cukrovarom“, ktorá je momentálne vedená ako plocha výroby a skladov. Uvedená plocha by bola
zmenená na plochy verejnej zelene.
UZNESENIE č. 16/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 29.4.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
súhlasí
so zapracovaním navrhovanej zmeny ÚPND obce Vlčkovce v zmysle predloženého návrhu,
poveruje
starostu obce rokovať so spracovateľom ÚPND na zapracovanie zmeny v zmysle predloženého návrhu.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, M. Falath, V. Kollár,
Mgr. M. Kráľovič, M. Madarová, Ing. M. Muška, Ing. K. Pribilová, PhD.)
0
0

7. Informácie, rôzne

Valorizácia platu starostu obce
v zmysle zákona č.320/2018 Z.z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov
miest. Týmto zákonom bol s účinnosťou od 1.12.2018 novelizovaný zákon č. 253/1994 Z.z.
Podľa uvedeného zákona starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny
rok a násobku určeného v zákone .Na tieto účely sa platy starostov zaraďujú do deviatich platových skupín
podľa počtu obyvateľov obce alebo mesta. Na základe počtu obyvateľov je Obec Vlčkovce zaradená podľa
uvedeného zákona do platovej triedy 3: od 1001 do 3000 obyvateľov – 2,20 násobok. Dňa 3.12.2018 bol
uznesením OZ č.50/2018 základný plat starostu zvýšený o 60%. Podľa oznámenia Štatistického úradu SR
nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR v roku 2018 dosiahla hodnotu 1013 Eur. Uvedenú
valorizáciu je potrebné každoročne prerokovať.
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UZNESENIE č. 17/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 29.4.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
na základe § 3 a § 4 zákona 320/2018 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
že na základe uznesenia OZ Vlčkovce č. 50/2018 bol plat starostu doposiaľ stanovený rozhodnutím
obecného zastupiteľstva podľa §4 ods.2 citovaného zákona so zvýšením o 60%, pričom na základe §3
odst.1 citovaného zákona- starostovi od 1.1.2019 patrí plat vypočítaný z priemernej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve vyhlásenej Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, M. Falath, V. Kollár,
Mgr. M. Kráľovič, M. Madarová, Ing. M. Muška, Ing. K. Pribilová, PhD.)
0
0

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
Predseda komisie na ochranu verejného záujmu, Mária Madarová poslankyňa OZ informovala o podaní
Oznámenia, funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov pri výkone
funkcií verejných
funkcionárov, ktoré podal starosta obce za kalendárny rok 2018. Komisia na svojom zasadnutí dňa 23.4.2019
zobrala uvedené oznámenie na vedomie. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
podala v zmysle zákona riaditeľka ZŠ s MŠ Vlčkovce a hlavná kontrolórka obce Vlčkovce.
Informácia o výsledku hospodárenia SOU Malženice za rok 2018
Starosta obce informoval o správe zo Spoločného obecného úradu Malženice o hospodárení s finančnými
prostriedkami za rok 2018 v stavebnej oblasti a sociálnej oblasti. Vyúčtovanie hospodárenia za stavebnú aj
sociálnu oblasť je prílohou zápisnice.

UZNESENIE č. 18/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 29.4.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
informáciu o výsledku hospodárenia Spoločného obecného úradu Malženice za rok 2018,

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, M. Falath, V. Kollár,
Mgr. M. Kráľovič, M. Madarová, Ing. M. Muška, Ing. K. Pribilová, PhD.)
0
0
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Žiadosť o predĺženie nájmu obecných bytov
Na základe VZN č.1/2014 boli obci doručené žiadosti o predĺženie nájmu obecných bytov od nájomcov
z bytov na prízemí (Verbičová, Koštial). Nájom je potrebné každoročne predlžovať uznesením OZ a to na
dobu 1 roka.
UZNESENIE č. 19/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 29.4.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
a) schvaľuje
na základe žiadosti o predĺženie prenájmu obecných bytov v bytovom dome Vlčkovce č.68 nájomcov
jednotlivých bytov - A1- Janku Verbičovú, bytom Vlčkovce 37 s partnerom Lukášom Adámkom, bytom,
Poľovnícka 66, Biely Kostol
bytu A2- Zuzana Henželová, bytom, Rybárska cesta 1, Čechynce s partnerom Martinom Koštialom,
bytom Majcichov 327,
b) 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:

8
8 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, M. Falath, V. Kollár,
Mgr. M. Kráľovič, M. Madarová, Ing. M. Muška, Ing. K. Pribilová, PhD.)
0
0

Program odpadového hospodárstva obce Vlčkovce
Obec Vlčkovce si dala vypracovať POH v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších
predpisov. Na základe uvedeného oznámenia od spracovateľa POH bol tento posúdený a schválený
Okresným úradom Trnava. Obec v zmysle zákona o odpadoch uvedený POH obec po doručení schváli
a zverejní na svojej webovej stránke.
Informačný panel pre meranie rýchlosti
Starosta obce informoval o možnosti osadenia informačného panela pre meranie rýchlosti. Obec neplánuje
osadenie merača, v tomto roku bude zrekonštruovaný prechod pre chodcov pri škole .
Odstránenie drevín bez príslušných povolení
Starosta obce informoval o podanom podnete na prešetrenie odstránenia drevín bez príslušných povolení,
ktorý bol vykonaný na p.č. 359/1- 359/44, ktorých vlastníkom je GOF, s.r.o. Trstín.
Informácia o podaných projektoch
Obec pripravila žiadosť o dotáciu na doplnenie kamerového systému v obci v celkovej výške 12.000 Eur so
spoluúčasťou obce vo výške 3000 Eur. V rámci rôznych výziev a podaných projektov sme boli úspešnýEnvirofond- dotácia vo výške 100.000 Eur na nákup čistiaceho vozidla, nadácia SPP- 6000 Eur na rekonštrukciu
detského ihriska pri ZŠ s MŠ, dotácie z TTSK- 600 Eur na Turnaj starých pánov, 900 Eur na rehabilitačné
plávanie a cvičenie. Pri všetkých schválených dotáciách je príslušná spoluúčasť obce. V rámci MAS 11 Plus sa
obec bude uchádzať o čerpanie vo výške 21.000 Eur, ktoré sa plánujú použiť na projekt rekonštrukcie detského
ihriska pri ZŠ s MŠ. V rámci programu cezhraničnej spolupráce sa budeme uchádzať o dotáciu na označenie
kultúrnych, resp. sakrálnych pamiatok informačnými tabuľami.
Exekučné konanie
Starosta obce informoval o zahájení exekučného konania voči daňovým dlžníkom obce p. Krajčovi o sumu
1114,32 Eur a p. Strýčkovi o sumu 9416,39 Eur.
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Počty zapísaných detí do I. ročníka
Na základe zápisu prvákov na budúci školský rok je predpoklad prvákov v počte 16-19 detí. Zápis do materskej
školy prebehne počas druhého májového týždňa.
Zriadenie bežného účtu
Obec zriadila bežný účet v Uni Credit Bank, kde budú presunuté financie s Privat banky.
Mobilné aplikácie
Obci boli doručené viaceré ponuky na mobilné aplikácie pre občanov a ponuka na zabezpečenie VO v tzv.
outsourcingu. Obec preverí možnosť zobrazovania obecnej stránky v rozhraní pre telefóny.
Akcie v obci
Starosta poďakoval za účasť a pomoc na Slávnostné odovzdanie garáže DHZ a Veľkonočných trhoch a Jedlách
starých materí. Informoval o najbližších akciách- Stavanie mája, Deň matiek, Hasičská súťaž, MDD, Vlčkovský
guláš.
8. Diskusia
p. Bohunický- informoval sa či má obec poplatok za rozvoj, o možnom riešení odstránenia nánosov blata
v potoku, poukázal na verejné priestranstvá pokryté psími výkalmi.
Obec Vlčkovce nemá poplatok za rozvoj, spoločnosť ktorá realizuje výstavbu oproti M- Clubu na svoje náklady
upraví parkovaciu plochu. Majitelia nových bytov budú mať po dve parkovacie miesta vo dvore. Obec nie je
vlastníkom ani správcom vodného toku, takže nemôže realizovať jeho úpravy. Znečisťovanie verejných
priestranstiev je dlhodobý problém v mnohých obciach, je to vždy len o jednotlivcoch a ich postoju k danej
problematike.
p. Falath- informoval sa o možnosti prekrytia rigolov a úpravu na parkovacie miesto na hlavnej ulici. Poďakoval
starostovi obce za prácu ktorú vykonáva pre obec.
V danom úseku boli podané žiadosti, ktoré boli odsúhlasené s danými konkrétnymi podmienkami ( osadenie
odtokových rúr pri prekrytí a úprava plochy v danom rozsahu ohlásenia). Starosta obce poďakoval za prejavené
ocenenie jeho práce.

9. Záver

Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce Ing. Ivan Dobrovodský poďakoval prítomným za
účasť a zasadnutie ukončil.
Vo Vlčkovciach, 29.4.219
Overovatelia:
Ing. Katarína Pribilová, PhD

___________________
Ing. Ivan Dobrovodský
starosta obce

Ing. Mária Bilčíková

___________________

Zapísala:
Zdenka Štefunková

___________________
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