Zápisnica OZ č. 3/2020
z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce, ktoré sa konalo
25. mája 2020, 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 : V. Kollár, Ing. M. Muška
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.Schválenie Doplnku č.8 k VZN 1/2013
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 V. Kollára a Ing. M. Mušku.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

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:

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 zasadnutiach OZ dňa 10.2. a 6.3.2020,
s ktorými oboznámil poslancov OZ. Uznesenia zo zasadnutí OZ Vlčkovce boli splnené, resp. sa priebežne
plnia. Vyhodnotenie plnenia uznesení zo zasadnutí OZ sú prílohou zápisnice.
UZNESENIE č. 11/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 25.5.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
vyhodnotenie plnenia uznesení zo zasadnutí OZ Vlčkovce dňa 10.2. 2020 a 6.3.2020.

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. Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách

Na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 vykonala. p. Mária Morvayová – hl. kontrolórka
obce kontrolu č.2/2020 – Kontrola čerpania finančných prostriedkov ZŠ s MŠ za rok 2019 , kontrolu
č.3/2020 – kontrola tvorby a čerpania sociálneho fondu na rok 2019 a kontrola č.4/2020- Kontrola
zákonného zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr za I. polrok 2019 na Obecnom úrade. Správy
o výsledku kontrol sú prílohou zápisnice.
UZNESENIE č. 12/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 25.5.2020

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
správy o vykonaných kontrolách hlavnou kontrolórkou obce Vlčkovce č. 2/2020, č.3/2020 a č.4/2020.
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

Po tomto bode opustila zasadnutie OZ hlavná kontrolórka p. Mária Morvayová.
6.Rozpočtové opatrenia
Ekonómka obce p. M. Hermanská vypracovala návrhy rozpočtových opatrení na zmenu rozpočtu č 1/2020účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu .a č.2/2020 - povolené prekročenie
a viazanie výdavkov.
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UZNESENIE č. 13/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 25.5.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
rozpočtové opatrenia na zmenu rozpočtu č. 1/2020,
schvaľuje.
rozpočtové opatrenia na zmenu rozpočtu č. č.2/2020.

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

7. Návrh Doplnku č. 8 k VZN č. 1/2013 o podrobnostiach financovania a určení dotácie na mzdy a
prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vlčkovce
Obec v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve určuje všeobecne
záväzným nariadením výšku dotácie na prevádzku a mzdy na príslušný rok na školské zariadenia vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti. Na základe pandémie COVID -19 a podkladov o výnose dane z príjmov fyzických
osôb poukázaných mestám a obciam bude zníženie viac ako 10% čím bol vypracovaný návrh Doplnku č. 8
k VZN č. 1/2013 – úprava v spôsobe poskytovania dotácie – úprava bude vo výške min.40% zo skutočného
možného objemu finančných prostriedkov poukázaných obci. Vypracovaný návrh doplnku bol zverejnený na
úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa 11.5.2020 na pripomienkovanie. Na základe pripomienok poslancov
OZ je potrebná úprava Článok 4- Termín a spôsob poskytovania dotácie bude prečíslovaný ako Článok 4a),
zároveň budú upravené pisárske chyby v Článku I. uvedeného dodatku. Na schválenie VZN, resp. jeho
dodatkov je potrebná trojpätinová väčšina prítomných poslancov. Pri prerokovaní tohto bodu
a pripomienkovaní dodatku ako celku je potrebné zohľadniť finančné náklady ZŠ s MŠ, pričom 40% nie je
dostačujúcich na pokrytie mzdových nákladov zamestnancov. So svojimi pripomienkami vystúpili poslanci
p. Falath a Mgr. Kráľovič, ktorí pripomienkovali výšku potrebných finančných prostriedkov na zabezpečenie
prevádzky v každom mesiaci. Návrhom starostu sa poslanci sa zhodli, že schvaľovanie a opätovné
prerokovanie uvedeného dodatku odložiť na júnové zasadnutie s nutnosťou úpravy tak, aby bol doplnený
o finančné prostriedky , ktoré požaduje škola navýšiť v súvislosti s otvorením ďalšej triedy v škôlke, aby
boli pokryté náklady na zabezpečenie financovania chodu ZŠ s MŠ Vlčkovce. Podklady k navýšeniu
a úpravy predloží riaditeľka školy v termíne do 5.6.2020.
8. Žiadosti
Odkúpenie pozemku od p. Vrábla
Starosta obce informoval o rokovaní s vlastníkom pozemkov o odkúpení pozemkov na miestnom ihrisku.
Predávajúci je výlučným vlastníkom, nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území
Vlčkovce:
- parcela registra „C“, parc. č. 198/5, o výmere 861 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
- parcela registra „C“, parc. č. 198/47, o výmere 43 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
- parcela registra „C“, parc. č. 198/50, o výmere 36 m2, druh pozemku: ostatná plocha.
UZNESENIE č. 14/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 25.5.2020

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
1. kúpu pozemkov – parcela registra „C“, parcelné číslo 198/5 o výmere 861 m2, druh pozemku: ostatná
plocha, parcela registra „C“, parcelné číslo 198/47 o výmere 43 m2, druh pozemku: zastavaná plocha
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a nádvorie, parcela registra „C“, parcelné číslo 198/50 o výmere 36 m2, druh pozemku: ostatná plocha
(ďalej len „Pozemky“)nachádzajúcu sa v katastrálnom území Vlčkovce, ktorých vlastníkom je:
- Ing. Augustín Vrábel, rod. nar. bytom (ďalej len „Predávajúci“) vo veľkosti s podielu 1/1 vzhľadom
k celku,
za kúpnu cenu vo výške 2,50 eur za m2 Pozemku, čiže za celkovú kúpnu cenu za Pozemok vo výške 2350,eur.
2. uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude kúpa Pozemku medzi Predávajúcim a Obcou Vlčkovce
ako kupujúcou (ďalej len „Kúpna zmluva“), pričom náklady na vypracovanie Kúpnej zmluvy a správny
poplatok za vklad do katastra nehnuteľností znáša Obec Vlčkovce.
poveruje
starostu obce uzatvorením Kúpnej zmluvy.
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

Žiadosť o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce
P. Vladimír Šturdík požiadal o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce Vlčkovce, ktoré sa nachádzajú pred
jeho nehnuteľnosťou. P. Šturdík zároveň s pozemkami pred jeho nehnuteľnosťou užíva aj pozemky vo
vlastníctve obce, ktoré sa nachádzajú za jeho RD a obec ich nemôže žiadnym spôsobom užívať. Z uvedeného
dôvodu bude zo strany obce navrhnuté doplnenie žiadosti aj o vysporiadanie uvedených pozemkov za RD
žiadateľa.
UZNESENIE č. 15/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 25.5.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach

berie na vedomie
žiadosť p. Vladimíra Šturdíka, zo dňa 24.2.2020 na odkúpenie pozemkov vo vlastníctve
obce Vlčkovce
doporučuje
doplniť žiadosť o vysporiadanie všetkých pozemkov vo vlastníctve obce, ktoré užíva spolu s manželkou
o tie, ktoré sa nachádzajú za RD žiadateľa.
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

Žiadosť o prenájom pozemkov
Spoločnosť Farma Majcichov , a.s. požiadala o prenájom pozemkov vo vlastníctve obce Vlčkovce, ktoré budú
slúžiť na výstavbu komunikácie na priame napojenie zadnej časti areálu FM na existujúcu dopravnú
infraštruktúru. Požiadali o podmienky, aké boli určené pôvodnému investorovi, spoločnosti BPS. Obec pripravila
a zverejní zámer na prenájom ako prípad osobitného zreteľa.
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UZNESENIE č. 16/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 25.5.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
určuje
prenájom pozemkov vo vlastníctve obce Vlčkovce, zapísaných v KÚ Vlčkovce, na liste vlastníctva č. 1784,
parcely registra „C“ – parc.č. 1319/8 - ostatné plochy o výmere 1912 m2, parc.č. 1366/26 - ostatné plochy
o výmere 1361 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 9) písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že Obec Vlčkovce má záujem o presmerovanie
tranzitu poľnohospodárskej techniky z miestnych komunikácií v zastavanom území obce mimo toto
zastavené územie, čím by sa zvýšil komfort obyvateľstva obce ako aj bezpečnosť na miestnych
komunikáciách. Preto chce Obec Vlčkovce prenajať pozemky, ktoré sa nachádzajú mimo zastavaného
územia obce spoločnosti FARMA MAJCICHOV, a. s., ktorá sa zaviazala vybudovať na prenajatých
pozemkoch účelovú komunikáciu, ktorá bude využívaná na tranzit poľnohospodárskej techniky namiesto
miestnych komunikácií v obci.

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

Žiadosť o majetkovo- právne usporiadanie časti parcely
Spoločnosť Ing. Juraj Foltýn v zastúpení vlastníka p. M. Silnej z dôvodu žiadosti o zriadenie vjazdu
z miestnej komunikácie k stavbe Administratívnej budovy so skladom požiadal o prenájom časti parcely č.
349/12, ktorá je vo vlastníctve obce. Predmetom prenájmu je cca 1m2. žiadateľ bude informovaný o doplnení
žiadosti o GP na odčlenenie časti parcely, ktorá by bola v budúcnosti prenajatá, resp. je možné aj odpredať.
UZNESENIE č. 17/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 25.5.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
žiadosť p. Miroslavy Silnej, zo dňa 13.5.2020 na prenájom časti pozemku
p.č. 349/12 vo vlastníctve obce Vlčkovce,
doporučuje
doplniť žiadosť o vypracovaný geometrický plán na odčlenenie časti parcely p.č.349/12, ktorý na vlastné
náklady zabezpečí žiadateľ, aby sa špecifikoval predmet prenájmu.

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

Žiadosť o predĺženie nájmu obecného bytu
Na základe VZN č.1/2014 bola obci doručená žiadosť o predĺženie nájmu obecného bytu od nájomcov
z bytov na prízemí ( Verbičová,). Nájom je potrebné každoročne predlžovať a schváliť uznesením OZ a to
na dobu 1 roka. Nájomcovia môžu opakovane žiadať o predĺženie nájmu, ak sú dodržané podmienky
stanovené v uvedenom VZN.
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UZNESENIE č. 18/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 25.5.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
na základe žiadosti o predĺženie prenájmu obecných bytov v bytovom dome Vlčkovce č.68 nájomcov
v byte - A1- Janku Verbičovú, bytom s partnerom Lukášom Adámkom, bytom,
,
poveruje
starostu obce podpísaním dodatku 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

Žiadosť o zníženie nájmu a poplatkov
Obci bola doručená žiadosť od spoločnosti T- PRESS, s.r.o. o zníženie nájomného a poplatkov súvisiacich
s nájmom za priestory, resp. pozemok, ktoré sú ich spoločnosti prenajímané a to o 50%., pričom uvedené
bolo uhradené už v januári 2020. Keďže stánok uvedenej spoločnosti bol v prevádzke bez obmedzení, nie je
dôvod na zníženie nájmu.
UZNESENIE č. 19/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 25.5.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
neschvaľuje
žiadosť spoločnosti T-PRESS, s.r.o .o zníženie nájomného a poplatkov súvisiacich s nájmom za pozemok vo
vlastníctve 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

9. Informácie, rôzne

Informácia o výsledku hospodárenia SOU Cífer za rok 2019
Starosta obce informoval o správe zo Spoločného obecného úradu Cífer o hospodárení s finančnými
prostriedkami za rok 2019 v stavebnej oblasti a sociálnej oblasti. Poslancom bol materiál zaslaný a starosta o ňom
informoval na zasadnutí. Vyúčtovanie hospodárenia za stavebnú aj sociálnu oblasť je prílohou zápisnice.
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UZNESENIE č. 20/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 25.5.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
informáciu o výsledku hospodárenia Spoločného obecného úradu Cífer za rok 2019

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

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 2019. Komisia na svojom zasadnutí dňa 27.4.2020
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.
Krízová situácia v súvislosti s pandémiou COVID 19

Úvodom starosta obce poďakoval, všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri riešení
vyhlásenej mimoriadnej situácie a núdzového stavu, za vynakladanú prácu v prospech občanov obce
Vlčkovce. V obci sa niekoľko krát konalo zasadnutie Krízového štábu, rozšírené aj o poslancov OZ.
Informovanie verejnosti bolo aktualizované a zabezpečované prostredníctvom webovej, fc stránky obce, ako
aj úradnej tabule a miestneho rozhlasu.
Obec zabezpečila ochranné rúška nákupom cca 3700 ks na viacnásobné použitie, jednorazové rukavice
5000 ks + 1200 párov ochranných rukavíc, dezinfekčné prostriedky mydlá, SAVO, dezinfekčný lieh a pod,
materiál na šitie rúšok ktoré šili občianky a dobrovoľníčky na základe výzvy ušitých bolo cca pre obec cca
2500 ks bavlnených rúšok. Neboli zistené porušenia u občanov, ktorí boli nahlásení do povinnej karantény.
V dvoch fázach bolo zabezpečené príprava, balenie a roznos rúšok a jednorázových rukavíc do všetkých
domácností v obci. DHZO vykonáva v opakovaných intervaloch dezinfekciu verejných priestranstiev,
stráženie stanu pri nemocnici v Trnave. Členovia DHZO ako aj pracovníci obce zabezpečovali doručenie
balíčkov do všetkých domácností. Obec zverejnila výzvu pre seniorov s možnosťou zabezpečovania
nákupov.
Obec Vlčkovce darovala ochranné rúška vyrobené dobrovoľníčkami z obce Fakultnej nemocnici v Trnave,
250 bavlnených ochranných rúšok na viacnásobné použitie a 100 ks jednorazových rúšok s kuklou pre
lekárov a zdravotné sestry a darovali 70ks bavlnených ochranných rúšok na viacnásobné použitie
príslušníkom OR HaZZ Trnava. Rúška šili dobrovoľníčky z obce Vlčkovce a odovzdať ich boli členovia
DHZO Vlčkovce. Obec má v zálohe materiál, ktorý bude použitý aj napr. po otvorení školy a škôlky. Suma
za nákup ochranných pomôcok je vo výške cca 20.000 Eur, časť nákladov bude obci refundovaná z CKF, do
ktorého je obec prispievateľom.
Zmena ÚPND 7/2019
Starosta obce informoval o zverejnení verejnej vyhlášky, prerokovania ÚPD – Zmena 7/2019.
Obec Vlčkovce, ako orgán územného plánovania v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskorších noviel, zabezpečuje prerokovanie návrhu ZMENY 7/2019
Územného plánu obce Vlčkovce. Návrh Zmeny 7/2019 Územného plánu obce Vlčkovce je vypracovaný
v zmysle Stavebného zákona a vyhlášky MŽP č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch
a územnoplánovacej dokumentácii a po prerokovaní bude schválený v obecnom zastupiteľstve.
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Komunálny odpad
Od tohto roku sa v obci stanovil počet nádob na KO podľa počtu osôb v domácnosti. Poplatníkom za KO
boli vydané nálepky , ktorými si tieto nádoby označili. Po rokovaní s FCC boli už v minulom týždni
vyvážané len tie nádoby, ktoré boli označené. Uvedeným opatrením je eliminované množstvo KO, občania
odpad triedia a zároveň sú poplatky hradené včas. Občania, ktorí nemajú uhradený poplatok za KO nemajú
možnosť ani vyvážať triedené druhy odpadov na zberný dvor.
Budovanie optickej siete
Slovak Telekom, a.s. ako investor líniovej stavby bude realizovať rekonštrukciu telekomunikačnej siete ,
výkop a pokládku optických káblov. Hlavné trasy výkopov sa budú realizovať v uličnom pásme medzi
cestou a oplotením, prednostne v nespevnených plochách. V obci Vlčkovce je momentálne projektovaných
cca 7400m výkopu (alebo pretláčania) a 210m využitie existujúcich HDPE rúr. Na 1220m zastavaného
uličného pásu (tri ulice) sú projektované prípojky domov závesným prípojným optickým káblom
z existujúcich stĺpov spoločnosti Slovak Telekom. Uložením do zeme príde v priebehu piatich rokov
k odstráneniu cca 70% stĺpov. V prípade žiadosti iného providera by bolo vhodné umožniť jeho pripoloženie.
Podmienky pripojenia na verejný vodovod a kanalizáciu
Na webovej stránke obce boli zverejnené podmienky pripojenia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu,
ktoré boli obci doručené od spoločnosti Tavos, a.s. Starosta informoval , že v mesiaci jún sa uskutoční valné
zhromaždenie spoločnosti. Podľa posledných dostupných informácii je už vypracovaná projektová
dokumentácia na rekonštrukciu kanalizácie v „ Záhumenskej“ ulici.
Zasadnutie Mikroregiónu a MAS 11 Plus
Starosta informoval o zasadnutí na ktorom boli doplnení noví zástupcovia z podnikateľského sektoru.
Členovia boli informovaní o možnom rozšírení MAS, o príprave VO na výber spoločnosti na likvidáciu
BRO a stavebného odpadu. Žiadosti o dotácie sú momentálne na posúdení na PPA.
Financovanie ZŠ s MŠ
V minulom týždni sa uskutočnilo stretnutie poslancov OZ , starostu a riaditeľky školy, kde boli
prediskutované otázky s ohľadom na zahájenie výučby od 1.6.2020, financovanie v ďalšom období,
príprava PD pre možnú nadstavbu nad jedálňou na rozšírenie kapacít školy. Starosta dohodne stretnutie
poslancov s projektantkou nadstavby.

10. Diskusia
M. Falath- požiadal o zaslanie výziev na kosenie. Obec každoročne zasiela výzvy na kosenie neudržiavaných
pozemkov. Zároveň požiadal o zaslanie výziev pre obyvateľov v „ Záhumenskej“ ulici, ktorá je z dôvodu aut,
ktoré parkujú na miestnej komunikácii často neprejazdná pre nákladné autá a požiadal o možnosť úpravy
nájazdu- zníženie pri miestnych potravinách.
Obec pripraví a zašle výzvy dotknutým a preverí možnosti zníženia nájazdu .
Mgr. Kráľovič- informoval o podmienkach za ktorých bude pre registrovaných cvičencov sprístupnená
posilňovňa. Upozornil na potrebu dodržať model financií pre školu v pomere 1/12 z aktuálne schváleného VZN.
Úprava financovania bude riešená v rámci pripravovaného dodatku VZN.
Ing. Bilčíková- informovala sa na termín júnového zasadnutia, pripravia podklady na zápis do obecnej kroniky za
rok 2019.
Zasadnutie OZ bude 22.6.2020, porada pred zasadnutím 15.6.2020.
T. Bočko – upozornil na parkovanie pri cintoríne, navrhol umiestniť dopravnú značku na zákaz zastavenia pri
oplotení a v zákrute.
Uvedené je vhodné riešiť v rámci rekonštrukcie miestnej komunikácie.
p. Bohunický- upozornil a požiadal o preverenie povolenia na prelet dronu, ktorý je púšťaný miestnym občanom.
Zároveň upozornil na koróziu na cintorínskej bráne a požiadal o napomenutie majiteľa nehnuteľnosti s,č. 7, ktorý
často púšťa psa bez dozoru na verejné priestranstvo.
Starosta obce zabezpečí preverenie podnetov.
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11. Záver

Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce Ing. Ivan Dobrovodský poďakoval prítomným za
účasť a zasadnutie ukončil.
Vo Vlčkovciach, 25.5.2020

Overovatelia:
Vladimír Kollár

___________________
Ing. Ivan Dobrovodský
starosta obce

Ing. Martin Muška

___________________

Zapísala:
Zdenka Štefunková

___________________
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