Zápisnica OZ č. 2/2022
z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce, ktoré sa konalo
25. apríla 2022, 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 : Miroslav Falath, Vladimír Kollár
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 Miroslava Falatha a Vladimíra Kollára
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

3. Schválenie programu zasadnutia
Ing. Ivan Dobrovodský, starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia. K navrhnutému
programu nebola navrhnutá žiadna zmena.
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
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4. Kontrola plnenia uznesení

Starosta obce vykonal vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ Vlčkovce dňa 21.2.2022,
s ktorými oboznámil poslancov OZ. Uznesenia zo zasadnutia OZ Vlčkovce boli splnené, resp. sa priebežne
plnia. Vyhodnotenie plnenia uznesení je prílohou zápisnice.
UZNESENIE č.10/2022
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 25.4.2022

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
vyhodnotenie plnenia uznesení zo zasadnutia OZ Vlčkovce dňa 21.2.2022.
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. Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách

Na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 p. Mária Morvayová – hl. kontrolórka obce
informovala o vykonaní kontrol č. 2/2022- kontrola tvorby a čerpania sociálneho fondu za rok 2021, kontrola
č.3/2022- vymáhanie daňových pohľadávok. Správy o výsledku vykonaných kontrol sú prílohou zápisnice.
UZNESENIE č. 11/2022
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 25.4.2022

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
správy o vykonaných kontrolách č.2/2022 a č.3/2022.
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

6. Rozpočtové opatrenie na zmenu rozpočtu
Ekonómka obce p. Hermanská pripravila rozpočtové opatrenie na zmenu rozpočtu č. 3/2022 a p. Šuranová,
ekonómka školy zaslala rozpočtové opatrenie na zmenu rozpočtu č.4/2022. Rozpočtové opatrenia boli
zaslané poslancom OZ Vlčkovce. Uvedené RO boli prerokované na pracovnej porade poslancov OZ dňa
19.4.2022.
UZNESENIE č. 12/2022
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 25.4.2022

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
rozpočtové opatrenie na zmenu rozpočtu č.3/2022,
Zápisnica OZ č. 2/2022 z 25.4.2022

2

schvaľuje
rozpočtové opatrenie na zmenu rozpočtu č.4/2022.
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

7. Žiadosti
Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska k zámeru výstavby veterných turbín
Spoločnosť Eurowind Energy požiadala obec o stanovisko k zámeru výstavby veterných turbín v katastri
obce. Predpokladaný počet turbín je 4-6 ks. Svoj zámer odprezentovali v minulosti na pracovných poradách
poslancov a informovali aj na zasadnutí OZ. Poslanci sa informovali na možné počty turbín, ich výšku,
veľkosť záberu plochy, technické parametre, či dané zariadenia v daných parametroch už sú niekde
v prevádzke, hlučnosť a dopady na okolitú krajinu. Veterné turbíny daných parametrov nie sú momentálne
v prevádzke nikde v EÚ. Zastupujú dánsku spoločnosť, ktorá pripravuje projekty v rámci viacerých krajín.
Elektrická energia by sa odvádzala do siete, nie je možné ju použiť napr. len pre obec. Lokality ktoré
vytypovali sú len predbežné, možná je ich úprava, ako aj úprava počtu veterných turbín. S otázkou vystúpil
aj Ing. Šimo, ktorý sa informoval ako bude riešená plocha pod turbínou. Pôda pod turbínou sa môže obrábať,
na takýto pozemok bude odplatné formou nájomnej zmluvy. V prípade kladného stanoviska by musela byť
spracovaná zmena ÚPND obce Vlčkovce a posudzovanie vplyvu na životné prostredie - EIA, uvedené bude
riešené len v prípade kladného stanoviska obce.
UZNESENIE č. 13/2022
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 25.4.2022

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
zámer spoločnosti Eurowind Energy k výstavbe veterných turbín.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Uznesenie nebolo schválené

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

Žiadosť o doriešenie odpredaja pozemku
P. Ďorďová, vlastníčka bytu v BD č.
požiadala o pomoc obce na doriešenie odpredaja pozemku pod BD
č.178, nakoľko pozemok vrátane dvora je vlastníctvom obce. Na základe uvedenej žiadosti boli vlastníci
bytom pozvaní na zasadnutie finančnej komisie a následne bol finančnou komisiou pri OZ Vlčkovce
vypracovaný návrh riešenia odpredaja pozemku ako celku. Ing. Šimo predložil vyjadrenie k možnosti
odkúpenia v ktorom navrhol cenu 1,66 € /m2, s možnosťou zohľadnenia inflácie. Starosta odprezentoval
žiadosti, informoval o postupe pri odpredaji, informoval aj o možnosti určenia nájmu pre všetkých
vlastníkov bytov, ak by k odpredaju neprišlo. V prípade určenia nájmu bude cena stanovená znaleckým
posudkom. Obec zadá vypracovanie znaleckého posudku, po vyčíslený hodnoty pozemku môže OZ uvedenú
cenu s odôvodnením znížiť, ako prípad osobitného zreteľa. Zasadnutia OZ sa zúčastnili majitelia bytov.
Ing. Šimo prečítal o histórii uvedeného BD, postupe získania nehnuteľnosti, analýzu možnosti prevodu na
katastri, poukázal na platenie dane z nehnuteľnosti za pomernú časť, ich rodinou a nesúhlasil s postupom
predaja o ktorom informoval starosta obce. Starosta obce sa všetkých zúčastnených majiteľov bytov v BD
opýtal, či majú záujem o odkúpenie. Vyjadrili svoj súhlas s odkúpením za primeranú cenu. Po vypracovaní
znaleckého posudku budú vlastníci bytov informovaní a bude predložený návrh zámeru na odpredaj, resp.
prenájom pozemku.
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UZNESENIE č. 14/2022
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 25.4.2022

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
žiadosť vlastníkov bytov v BD č.178 o vysporiadanie pozemku p.č. 93 v k.ú. Vlčkovce vo vlastníctve obce
Vlčkovce,
poveruje
starostu obce zadaním vypracovania znaleckého posudku na určenie hodnoty pozemku, pričom náklady na
vypracovanie budú zohľadnené pri prípadnom predaji dotknutého pozemku.

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

Ponuka spoločnosti AIRNET optický internet
Spoločnosť AIRNET prejavila záujem o poskytovanie optického internetu , pokračovanie v budovaní
optickej siete v obci v nadväznosti na existujúcu optickú sieť s možnosťou ďalších služieb, napr. digitálnej
televízie. Svoj zámer odprezentovali na pracovnej porade poslancov OZ. V prípade záujmu o vypracovanie
zo strany obce bude vyhlásená obchodná verejná súťaž.
UZNESENIE č. 15/2022
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 25.4.2022

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
ponuku spoločnosti AIRNET, s.r.o. o vybudovanie internetovej optickej siete v obci Vlčkovce.
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

Žiadosti o prenájom obecného bytu
Na základe žiadosti o prenájom obecného bytu B1 súčasným nájomníkmi p. Štibravým a p. Kalivodovou a
v zmysle VZN č.1/2014 je potrebné schváliť predĺženie nájmu v uvedených bytoch. Uvedené bolo
prerokované na pracovnej porade dňa 19.4.2022. Poslanci sa zhodli na predlžení nájmu terajším
nájomníkom.
UZNESENIE č. 16/2022
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 25.4.2022

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
na základe žiadosti o prenájom obecného bytu v bytovom dome Vlčkovce č.68 nájomcu
v byte - A1- Ing. Martinu Kalivodovú, bytom
a v byte - B1- Jozefa Štibravého,
bytom
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poveruje
starostu obce podpísaním dodatkov k nájomnej zmluve 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:

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

8. Informácie, rôzne
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 2021. Komisia na svojom zasadnutí dňa 19.4.2022
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, ktoré
skontroloval starosta obce.
Informácia o údržbe multifunkčného ihriska
Starosta obce informoval o ponuke na údržbu multifunkčného ihriska. Na základe obhliadky je navrhnutá
základná údržba, ktorá pozostáva v prečistení ihriska a doplnení kremičitého piesku. Práce budú zrealizované
v priebehu mája 2022.
Ponuka na inštaláciu Z- BOXU
Poslanci boli informovaní o možnosti spolupráce medzi obcou a Packetou. Obec osloví Packetu a následne
zastupiteľstvo prerokuje možnosť umiestnenia Z-BOXU v obci a zhodne sa na konkrétnej lokalite, kde by
bolo ideálne ho postaviť. Po dohodnutí zmluvných podmienok je možné Z-BOX inštalovať. S inštaláciou ZBOXu nie sú spojené žiadne stavebné úpravy.
Výstavba MŠ
Výstavba MŠ pokračuje, realizuje sa stavba konštrukcie obvodového plášťa aj priečok, pripravuje sa montáž
strešných nosníkov, následne sa bude stavba oplášťovať. Bola uhradená prvá faktúra za vykonané práce.
V areáli vzniklo 9 parkovacích miest, prebieha VO na dodávateľa prvkov na detské ihrisko. Doplnky a práce
naviac boli prerokované na finančnej komisii a pracovnej porade poslancov OZ a budú predmetom dodatku.
Zberný dvor
Pripravuje sa oplotenie časti vedľa existujúceho oplotenia a prekládka brány, čím vznikne rozšírenie plochy
na nakladanie s odpadmi.
Rekonštrukcia autobusových zastávok
Bolo zadané vypracovanie PD na autobusovú zastávku pri obecnom úrade, nové zastávky budú osadené aj na
rázcestí. Realizácia prác bude po vysúťažení dodávateľa, predpoklad je v mesiacoch júl až september 2022.
Dotácia z PPA
Obci bolo doručené oznámenie o schválení dotácie z PPA na revitalizáciu verejného priestranstva. Z dotácie
bude zrealizovaná výstavba altánu a spevnenej plochy v areáli miestneho ihriska, čím vznikne oddychová
zóna pre občanov obce. Predpoklad realizácie je počas letných mesiacov 2022.
Osadenie retenčnej nádrže
Na parkovisku pri hasičskej zbrojnici bude osadená retenčná nádrž v objeme 14m3, ktorá bude slúžiť pre
DHZ Vlčkovce na čerpanie vody v prípade zásahu. Práce budú zrealizované v letných mesiacoch.
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Akcie v obci
30.4.2022- stavanie mája- areál ihriska,
8.5.2022- akadémia ku Dňu matiek- parkovisko pri DHZ Vlčkovce,
4.6.2022- Súťaž vo varení gulášu- areál ihriska, MDD – areál ihriska.
9. Diskusia
p. Bohunický- opätovne poukázal na potrebu opráv kanalizačných poklopov na hlavnej ceste, informoval sa
o type oplotenia pri novej materskej škole.
Obec už v minulosti požiadala o opravu, cesta je v správe TTSK, poklopy v správe Tavos, a.s. Plot pri
novobudovanej MŠ bude pletivový. P. Bohunický bol upozornený na zabezpečenie strechy na jeho
hospodárskom objekte (upevnenie krytiny a odstránenie hranolov), ktorá susedí s objektom ZŠ s MŠ
Vlčkovce.
10. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce Ing. Ivan Dobrovodský poďakoval prítomným za
účasť a zasadnutie ukončil.

Vo Vlčkovciach, 25.4.2022

Overovatelia:
Miroslav Falath

___________________
Ing. Ivan Dobrovodský
starosta obce

Vladimír Kollár

___________________

Zapísala:
Zdenka Štefunková
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