Zápisnica OZ č. 5/2021
z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce, ktoré sa konalo
30. augusta 2021 t.j. v pondelok o 19.00 hodine na OcÚ Vlčkovce

Prítomní: 9 poslancov z celkového počtu 9, zapisovateľka, hl. kontrolórka (viď. prezenčná listina)
Neprítomný :
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. Schválenie Doplnku č.1k VZN č.1/2020
5. Informácie, rôzne
6. Diskusia
7. 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 Ing. Katarína Pribilová PhD, Ing. Mária Bilčíková
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
7 (T. Bočko, P. Dano, M. Falath, V. Kollár,
Mgr. M. Kráľovič, M. Madarová, Ing. M. Muška )
0
2 (Ing. M. Bilčíková, Ing. K. Pribilová, PhD.)

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, P. Dano, M. Falath, V. Kollár,
Mgr. M. Kráľovič, M. Madarová, Ing. M. Muška, Ing. K. Pribilová, PhD.)
0
0

Zápisnica OZ č. 5/2021 z 30.8.2021

1

4. Doplnok č.1 k VZN č.1/2020
Riaditeľka ZŠ s MŠ Vlčkovce , Mgr. Kráľovičová vypracovala a predložila na schválenie uvedený doplnok .
Zmeny v Doplnku č. 1 k VZN 1/2020 sa týkajú poplatkov za stravu v školskej jedálni, poplatku za réžiu,
podmienok úhrady za stravovanie a osobitného ustanovenia. Od 1.8.2021 nadobudla účinnosť úprava zákona
544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Tieto právne úpravy
prinášajú v školskom roku 2021/2022 zmeny v poskytovaní dotácií na stravu, ukončuje sa plošné
poskytovanie dotácii na stravu v ZŠ a v poslednom ročníku MŠ. Preto musí byť schválená zmena výšky
poplatkov za stravu oproti VZN 1/2020, kde bola dotácia zahrnutá. Z dôvodu zrušenej dotácie sa zvýšia
rodičom výdavky na stravu, je návrh na zníženie poplatku za réžiu, zo 7 € na 4 €. Doplnok č.1 bol dňa
13.8.2021 zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce, k uvedenému doplnku neboli doručené
žiadne pripomienky.
UZNESENIE č. 30/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 30.8.2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
Doplnok č.1 k VZN č.1/2020
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
9 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, P. Dano, M. Falath, V. Kollár,
Mgr. M. Kráľovič, M. Madarová, Ing. M. Muška, Ing. K. Pribilová, PhD.)
0
0

5. Informácie, rôzne
Klaster regionálneho rozvoja
Klaster regionálneho rozvoja je záujmové združenie právnických osôb, ktoré pôsobí ako nepolitická
a nezisková organizácia za účelom sieťovania partnerov zo súkromného sektora, verejného sektora a III.
sektora. KRR prešiel v roku 2019 a 2020 zásadnými zmenami a rozvinul nový koncept aktivít v nadväznosti
na schválenú Stratégiu rozvoja klastrovej organizácie. V prípade vstupu obce do KRR je potrebné prijať
uznesenie OZ o vstupe. Členské príspevky: riadny člen 500 Eur/rok (na valnom zhromaždení váha 2 hlasy),
pridružený člen 100 Eur/rok (na valnom zhromaždení váha 1 hlas),člen sympatizant 0 Eur/rok (bez možnosti
hlasovať na valnom zhromaždení).Status člena KRR sa môže v každom jednotlivom roku zmeniť podľa jeho
vlastného uváženia a to výberom úhrady príslušného členského poplatku.
UZNESENIE č. 31/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 30.8.2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
vstup Obce Vlčkovce do Klastra regionálneho rozvoja, IČO: 37 840 371, ktoré je záujmovým združením
právnických osôb a súhlasí s pristúpením k aktuálnym STANOVÁM združenia. Obecné zastupiteľstvo
splnomocňuje starostu obce na podpis príslušných dokumentov a úkonov potrebných na
pristúpenie do Klastra regionálneho rozvoja. V čase vstupu bude mať Obec Vlčkovce status
pridruženého člena a uhradí členský poplatok pre rok 2021 vo výške 100 Eur.
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Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
9 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, P. Dano, M. Falath, V. Kollár,
Mgr. M. Kráľovič, M. Madarová, Ing. M. Muška, Ing. K. Pribilová, PhD.)
0
0

Príprava rozpočtu pre rok 2022
Starosta požiadal poslancov OZ o predloženie návrhov do rozpočtu obce pre rok 2022 v termíne do 20.
9.2021. Zároveň požiadal o predloženie podkladov pre rozpočet na rok 2022 aj riaditeľku ZŠ s MŠ
Vlčkovce, aby predložili návrh rozpočtu v termíne do 30.9.2021.
Príprava PD pre výstavbu MŠ
Poslancom OZ boli predložené výkresy pôdorysu, základov, rezov a situačný výkres pre novostavbu
materskej školy. Poslanci mali niekoľko pripomienok, ktoré budú starostom obce predložené spracovateľovi
PD.
Rekonštrukcia MK pri cintoríne
Starosta obce informoval o ukončení prác na rekonštrukcii MK pri cintoríne, pripravuje sa kolaudácia
stavby, ktorá je naplánovaná na 9.9.2021, resp. 14.9.2021.
Poďakovanie
Starosta obce poďakoval všetkým , ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na prípravách a realizácii osláv
100. výročia DHZ Vlčkovce.
Prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
Starosta informoval o priebehu konania vo veci udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber
odpadov pre spoločnosť Roventon, s.r.o. v extraviláne obce. Obec Vlčkovce zaslala svoje zamietavé
stanovisko k zriadeniu prevádzky, v uvedenej veci bude ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

6. Diskusia
V rámci diskusie vyjadrili poslanci OZ Vlčkovce spokojnosť s priebehom akcie – osláv 100. výrociia DHZ
Vlčkovce.
Vo Vlčkovciach, 30.8.2021

Overovatelia:
Ing. Mária Bilčíková

_________________

Ing. Katarína Pribilová, PhD

_________________

Zapísala:
Zdenka Štefunková

________________
Ing. Ivan Dobrovodský
starosta obce
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