Zápisnica OZ č. 6/2020
z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce, ktoré sa konalo
28. septembra 2020 t.j. v pondelok o 19.00 hodine na OcÚ Vlčkovce

Prítomní: 7 poslancov z celkového počtu 9, zapisovateľka (viď. prezenčná listina)
Neprítomní : Ing. Mária Bilčíková, Ing. Martin Muška
Overovatelia + návrhová komisia : Miroslav Falath a 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. Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2020
7. Návrh VZN č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť územného plánu obce Vlčkovce
8. Návrh VZN č.2/2020 ktorým sa určuje výška poplatkov v ZŠ s MŠ Vlčkovce
9. Žiadosti
10. Informácie, rôzne
11. Diskusia
12. 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
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

Miroslava Falatha a Vladimíra Kollára.

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

3. Schválenie programu zasadnutia
Ing. Ivan Dobrovodský, starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Nakoľko sa zo
zasadnutia ospravedlnila hlavná kontrolórka, p. Morvayová, bolo starostom obce navrhnuté vypustiť
z programu zasadnutia bod č.5 - Správa HK o vykonaných kontrolách, ostatné body programu budú
prečíslované. Poslancami obecného zastupiteľstva neboli navrhnuté žiadne zmeny v programe.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

Zápisnica OZ č. 6/2020 z 28.9.2020

1

4. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce vykonal vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 24.8.2020 s ktorými
oboznámil poslancov OZ . Vyhodnotenie plnenia uznesení je prílohou zápisnice.
UZNESENIE č. 42/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 28.9.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ Vlčkovce zo dňa 24.8.2020.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

5. Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2020

P. Mária Hermanská, ekonómka obce spracovala a predložila čerpanie rozpočtu obce Vlčkovce za I. polrok
2020. Čerpanie rozpočtu bolo poslancom OZ zaslané pred zasadnutím OZ. K 30.6.2020 dosiahli rozpočtové
príjmy celkové plnenie vo výške 548 174,81 EUR, celkové príjmy boli naplnené na 39,41%. Výdavky boli
čerpané v celkovom objeme 222 368,32 EUR, čo predstavuje 36,72.%. Starosta obce vyjadril snahu dodržať
rozpočtové čerpanie výdavkov za rok 2020. Čerpanie rozpočtu obce za I. polrok 2020 je prílohou zápisnice.
UZNESENIE č. 43/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 28.9.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
informáciu o čerpaní a plnení rozpočtu obce Vlčkovce k 30.6.2020.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

6. Návrh VZN č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť územného plánu obce Vlčkovce
Predmetom riešenia Zmeny 7/2019 Územného plánu obce Vlčkovce je lokalita navrhovanej výstavby B1-B2,
B5, B8– navrhovaná zmena vytvára možnosť rozšírenia plochy pre výstavbu rodinných domov v zastavanom
území obce na jestvujúcich parcelách záhrad.
Obec Vlčkovce objednala vypracovanie návrhu Zmeny 7/2019 Územného plánu obce Vlčkovce u
autorizovaného architekta Ing. arch. Petra Odnogu v Trnave. Obstarávanie územného plánu obce bolo
zabezpečované v zmysle § 2a Stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby Ing. arch. Evy
Krupovej. Po zapracovaní pripomienok vznesených v rámci prerokovania návrhu Zmeny 7/2019 ÚPN obce
bol návrh 7/2019 Územného plánu obce Vlčkovce predložený v zmysle § 25 Stavebného zákona na
preskúmanie Okresnému úradu v Trnave, odboru výstavby a bytovej politiky, ako príslušnému orgánu
územného plánovania. Okresný úrad v Trnave, odbor výstavby a bytovej politiky odporučil Obecnému
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zastupiteľstvu obce Vlčkovce predložený návrh ÚPD „Územný plán obce Vlčkovce - Zmena 7/2019"
schváliť. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa 10.9.2020 na
pripomienkovanie. V zákonom stanovenej lehote neboli k zverejnenému návrhu predložené žiadne
pripomienky.
UZNESENIE č.44/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 28.9.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
1.
a)

Berie na vedomie
správu o postupe obstarávania a prerokovávania Zmeny 7/2019 Územného plánu obce Vlčkovce ( príl.
č.1)

b)

stanoviská a pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k návrhu Zmeny
7/2019 Územného plánu obce Vlčkovce (príloha č. 2)

c)

výrok ku stanoviskám a pripomienkam uplatneným pri prerokovaní návrhu Zmeny 7/2019 Územného
plánu obce Vlčkovce, ktorý bol schválený uzn. OZ č. 37/2020 dňa 24.08.2020 (príloha č. 4)

d)

stanovisko OÚ Trnava č.j. OU-TT-OVBP1-2020/035537-002 zo dňa 25.9.2020 o preskúmaní návrhu
Zmeny 7/2019 Územného plánu obce Vlčkovce (príloha č. 3)

2.
a)

Schvaľuje
Zmenu 7/2019 Územného plánu obce Vlčkovce

b)

VZN č.3 /2020, ktorým sa vyhlasuje zmena záväznej časti územného plánu obce Vlčkovce

3.

Ukladá
Obecnému úradu vo Vlčkovciach
zabezpečiť zverejnenie VZN č. 3 /2020
Termín :
ihneď

a)

b)

označiť textovú časť Zmeny 7/2019 Územného plánu obce Vlčkovce, hlavné výkresy a záväznú časť
schvaľovacou doložkou
Termín :
do 35 dní

c)

vyhotoviť o obsahu Zmeny 7/2019 Územného plánu obce Vlčkovce registračný list a spolu s kópiou
uznesenia o schválení doručiť MDV SR
Termín :
do 35 dní

d)

zabezpečiť uloženie Zmeny 7/2019 Územného plánu obce Vlčkovce v obci, na stavebnom úrade a na
Okresnom úrade v Trnave, odbor výstavby a bytovej politiky
Termín :
do 35 dní
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

7. Návrh VZN č.2/2020 ktorým sa určuje výška poplatkov v ZŠ s MŠ Vlčkovce
Návrh tohto VZN bol vypracovaný riaditeľkou ZŠ s MŠ Vlčkovce. Týmto VZN sa určuje výška poplatkov
za prenájom priestorov v Základnej škole s materskou školou vo Vlčkovciach. Priestory školy sa môžu
prenajímať len v čase, kedy sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces. Návrh VZN bol zverejnený na
úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa 10.9.2020 na pripomienkovanie. V zákonom stanovenej lehote neboli
k zverejnenému návrhu predložené žiadne pripomienky.
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UZNESENIE č. 45/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 28.9.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
VZN č. 2/2020 ktorým sa určuje výška poplatkov za prenájom priestorov v Základnej škole
s materskou školou vo Vlčkovciach v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno- vzdelávací proces.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

8. Žiadosti
MUDr. Darina Marušiaková podala žiadosť o odkúpenie pozemku p.č. 1359/332 o výmere 73 m2 v jej
vlastníctve, na ktorom je vybudovaná miestna komunikácia- chodník. Na zasadnutí OZ dňa 22.6.2020 bola
uvedená žiadosť zobratá na vedomie, je potrebné určiť cenu za aký bude pozemok odkúpený. Cena bola
určená na základe znaleckého posudku, ktoré mala NDS, a.s. v roku 2018 pri vysporiadaní pozemkov
s obcou a to 12,42 eur/m2.
UZNESENIE č. 46/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 28.9.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach

schvaľuje
1. kúpu pozemku – parcela registra „C“, parcelné číslo 1359/332, o výmere 73 m2, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria (ďalej len „Pozemok“) nachádzajúcu sa v katastrálnom území Vlčkovce, vo
vlastníctve MUDr. Dariny Marušiakovej ,bytom na ktorom je vybudovaná miestna komunikácia – chodník.
za kúpnu cenu vo výške 12,42 eur za m2 Pozemku, čiže za celkovú kúpnu cenu za Pozemok vo výške
906,66,- eur.
2. uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude kúpa Pozemku medzi Predávajúcou 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:

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

9. Informácie, rôzne
Zmluva o zriadení vecných bremien
Obec je investorom stavby s názvom „TA Vlčkovce, Rekonštrukcia miestnej komunikácie“ ktorej súčasťou
sú okrem iných stavebných objektov aj stavebné objekty, ktorých predmetom sú preložky
elektroenergetických stavieb a zariadení distribučnej sústavy. V rámci preložky budú na zaťaženú
nehnuteľnosť umiestnené elektroenergetické stavby a zariadenia distribučnej sústavy , ktoré budú
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vybudované v súlade so stavebným povolením. V tejto súvislosti bude uzatvorená zmluva o zriadení vecných
bremien medzi obcou a ZSD, a.s.
UZNESENIE č. 47/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 28.9.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach

prerokovalo
návrh Zmluvy o zriadení vecných bremien v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. IČO:
36 361 518, so sídlom: Čulenova 6, 816 47 Bratislava (ďalej len „Oprávnený“)
schvaľuje.
bezodplatné zriadenie vecných bremien „in personam“ na dobu neurčitú v prospech Oprávneného
spočívajúcich v práve Oprávneného na:
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení,
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné
úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie
na pozemkoch vo výlučnom vlastníctve obce Vlčkovce a to konkrétne:
Parcelné
číslo
215/1
181/3
180/1
198/43
225/6
182/8
198/1
198/45

Regist
Výmer
LV č.
er KN
a v m2
„C“
655
1038
„C“
655
196
„C“
655
1591
„C“
1784
684
„C“
1784
137
„C“
655
49
„C“
1784
1680
„C“
1784
667

Druh pozemku
zast. plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
zast. plocha
záhrada
záhrada
ostatná plocha
ostatná plocha

Katastrálne
územie
Vlčkovce
Vlčkovce
Vlčkovce
Vlčkovce
Vlčkovce
Vlčkovce
Vlčkovce
Vlčkovce

Obec
Vlčkovce
Vlčkovce
Vlčkovce
Vlčkovce
Vlčkovce
Vlčkovce
Vlčkovce
Vlčkovce

Okres
Trnava
Trnava
Trnava
Trnava
Trnava
Trnava
Trnava
Trnava

v rozsahu vyznačenom podľa geometrického plánu na zameranie vecného bremena č.4-7/2020 zo dňa
3.8.2020 vyhotoviteľa Peter Baša , Križovany nad Dudváhom 568, urádne overeného Ing. Ľudmila
Rabárová, č. G1 1128/2020 zo dňa 18.8.2020, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o zriadení
vecných bremien:
1) diel 1 – pozemok reg. KN C parc.č. 215/1 o výmere 80 m2,
2) diel 3 – pozemok reg. KN C parc.č. 215/1 o výmere 10 m2,
3) diel 5 – pozemok reg. KN C parc.č. 215/1 o výmere 4 m2.
4) diel 6 – pozemok reg. KN C parc.č. 215/1 o výmere 10 m2.
5) diel 2 – pozemok reg. KN C parc.č. 181/3 o výmere 1 m2.
6) diel 4 – pozemok reg. KN C parc.č. 181/3 o výmere 66 m2.
7) diel 7 – pozemok reg. KN C parc.č. 180/1 o výmere 88 m2.
8) diel 8 – pozemok reg. KN C parc.č. 198/43 o výmere 8 m2.
9) diel 12 – pozemok reg. KN C parc.č. 198/43 o výmere 16 m2.
10) diel 9 – pozemok reg. KN C parc.č. 225/6 o výmere 3 m2.
11) diel 10 – pozemok reg. KN C parc.č. 182/8 o výmere 17 m2.
12) diel 11 – pozemok reg. KN C parc.č. 198/1 o výmere 1 m2.
13) diel 13 – pozemok reg. KN C parc.č. 198/45 o výmere 9 m2.
poveruje
starostu obce uzatvorením Zmluvy o zriadení vecných bremien, ktorej predmetom bude zriadenie
vecných bremien v prospech Oprávneného v schválenom rozsahu.
Hlasovanie : Prítomní:

7
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Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

Bezúročná pôžička z MF SR
Poslanci boli informovaní o zverejnenom výpadku z podielových daní, ktorý je pre našu obec vo výške
28 486 Eur. MF SR bude poskytovať obciam bezúročnú pôžičku do výšky výpadkov s odkladom splátok od
2024 do roku 2027. Termín podania žiadosti je do 31.10.2020.
UZNESENIE č. 48/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 28.9.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach

schvaľuje
podanie žiadosti na MF SR o bezúročnú pôžičku do výšky výpadkov podielových daní 28 486 eur.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

Žiadosť o prenájom časti pozemku
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 25 m 2, na základe vypracovaného GP.
Uznesením č.17/2020 bola na zasadnutí OZ dňa 25.5.2020 uvedená žiadosť zobratá na vedomie, pričom bolo
odporučené vypracovanie GP.
UZNESENIE č. 49/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 28.9.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
žiadosť p. Miroslavy Silnej, zo dňa 13.5.2020 na prenájom pozemku
p.č. 349/48 vo výmere 25 m2, odčlenenú od p.č. 349/12 vo vlastníctve obce Vlčkovce na základe GP
č.132/2020 za cenu 1Euro/rok, z dôvodu vydania povolenia na zriadenie vjazdu,

poveruje
starostu obce uzatvorením Zmluvy o nájme medzi obcou Vlčkovce a p. Miroslavou Silnou, bytom
.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
7 (, T. Bočko, P. Dano, M. Falath, V. Kollár, Mgr. M. Kráľovič,
M. Madarová, , Ing. K. Pribilová, PhD.)
0
0
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Informácie k novele zákona o odpadoch
Starosta informoval o novele zákona o odpadoch, kedy je obec od 1. januára zabezpečovať zvoz BRKO.
V našej obci tento zvoz je realizovaný v BD v lokalite „ Majír“
Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav kanalizačného potrubia
Okresný úrad Trnava oznámil obci vydanie súhlasu na uskutočnenie stavebných úprav kanalizačného
potrubia v „Záhumenskej“ ulici. V utorok 29. septembra sa uskutoční preberanie stavby vysúťaženým
dodávateľom stavebných prác. Po tomto termíne by mali byť uvedené práce v danej ulici zahájené.
Zmena ÚPD č.8/2020
Na základe zistených skutočností o potrebe doplnenia vo výkresovej časti schválenej ÚPND obce bude
potrebné pripraviť a schváliť touto zmenou ohraničenie hraníc plochy výroby a skladov v časti obce.
Aplikácia v OBRAZE
Táto aplikácia s informáciami bude ukončená do konca septembra, následne budú informácie z webovej
stránky obce preklápané aj na fc stránku obce.
Výročie 100. rokov založenia DHZ
V budúcom roku si obec pripomenie okrúhle výročie založenia DHZ. Obec v spolupráci s DHZ Vlčkovce
pripraví dôstojné pripomenutie si tohto jubilea. Termín osláv bude upresnený až v budúcom roku, aj na
základe epidemiologickej situácie.
Stavebné úpravy budovy DHZ
V rámci stavebných úprav z dôvodu zvýšenia energetickej hospodárnosti budovy DHZ bola realizovaná
oprava strechy, boli vymenené okná. V súčasnom období sa vykonáva zateplenie budovy .
Opatrenia v súvislosti s COVID 19
Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie sa kultúrno spoločenské akcie v obci do konca roka
konať nebudú. Počas hodového víkendu nebude otvorený vidiecky dom. Na základe dnes vydaných opatrení
KŠ SR budú informácie zverejnené na webovej stránke obce. V prípade potreby bude zvolaný KŠ obce.
Vianočný príspevok pre dôchodcov
Na základe návrhu starostu obce sa v rámci Vianočného príspevku navrhuje jeho zvýšenie z 10 Eur na 15
Eur , pričom sa navrhuje rozšíriť aj vekovú hranicu, t.j. od roku narodenia 1956 a starších. V minulom
období sa tento príspevok poskytoval nad 70 rokov. Starosta obce informoval o počtoch aj pri zníženej
vekovej hranici.
10. Diskusia
M. Madarová- informovala sa k možnosti osadenia stojana na bicykel pri autobusovej zastávke na
križovatke. Starosta zabezpečí výrobu a osadenie stojana pracovníkmi obce.
V. Kollár- informoval o informáciách zo zasadnutia Rady školy ohľadom možností na riešenie rozšírenia ,
resp. vybudovania nových priestorov pre materskú školu. K uvedenej problematike bude riešené stretnutie
poslancov OZ, na ktorom sa navrhnú možnosti s nutnosťou naplánovania finančných prostriedkov do
rozpočtu obce na rok 2021. Starosta zároveň požiadal poslancov o zaslanie návrhov do rozpočtu na budúci
rok.
Po prerokovaní všetkých bodov programu Ing. Ivan Dobrovodský poďakoval prítomným za účasť na
zasadnutí a zasadnutie ukončil.
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Vo Vlčkovciach, 28.9.2020
Overovatelia:
Miroslav Falath

_________________

Vladimír Kollár

_________________

Zapísala:
Zdenka Štefunková

________________
Ing. Ivan Dobrovodský
starosta obce
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