Zápisnica OZ č. 1/2022
z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce, ktoré sa konalo
21.februára 2022, t.j. v pondelok o 18.00 hodine na OcÚ Vlčkovce

Prítomní: 8 poslancov z celkového počtu 9, hlavný kontrolór obce, zapisovateľka (viď. prezenčná listina)
Neprítomný : Ing. Mária Bilčíková
Overovatelia + návrhová komisia : Tomáš Bočko a Peter Dano
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. Ročná správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2021
7. Rozpočtové opatrenia
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 navrhol Tomáša Bočka a Petra Dana.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

3. Schválenie programu zasadnutia
Ing. Ivan Dobrovodský, starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia. K navrhnutému
programu nebola navrhnutá zmena.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8 (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 dňa 13.12.2021 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. 1/2022
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 21.2.2022
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
vyhodnotenie plnenia uznesení zo zasadnutia OZ Vlčkovce dňa 13.12.2021.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8 (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 II. polrok 2021 a I. polrok 2022 vykonala p. Mária Morvayová – hl.
kontrolórka obce o vykonaní kontrol č. 12/2021- kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly a č.
1/2022- kontrola prijímania , evidencie a prešetrovania sťažností , oznámení, podnetov a petícií obyvateľov
a žiadostí vyplývajúcich zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Správy o výsledkoch vykonaných
kontrol sú prílohou zápisnice.
UZNESENIE č. 2/2022
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 21.2.2022

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
správy o vykonaných kontrolách č. 12/2021 a č.1/2022
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

6.Správa o kontrolnej činnosti HK obce Vlčkovce za rok 2021
P. Morvayová , HK obce Vlčkovce predložila Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Vlčkovce za rok 2021, ktorá bola vykonaná v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
a zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021
bude prílohou zápisnice.
UZNESENIE č. 3/2022
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 21.2.2022

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
Zápisnica OZ č. 1/2022 z 21.2.2022

2

berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vlčkovce za rok 2021.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

7.Rozpočtové opatrenie na zmenu rozpočtu
P. Šuranová, ekonómka školy predložila rozpočtové opatrenie na zmenu rozpočtu č.21/2021 a č.22/2021
Rozpočtové opatrenia boli zaslané poslancom OZ Vlčkovce. Návrhy rozpočtových opatrení boli prerokované
na porade poslancov, dňa 14.2.2022.
UZNESENIE č. 4/2022
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 21.2.2022

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
rozpočtové opatrenia na zmenu rozpočtu č.21/2021 a č.22/2021.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

7. Žiadosti

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
Starosta informoval o návrhu budúcej zmluvy o zriadení vecných bremien medzi ZSD, a.s. a obcou na
uloženie elektroenergetických zariadení v časti zaťaženej nehnuteľnosti vymedzených geometrickým plánom
pre výstavu IBV pri ESE.
UZNESENIE č. 5/2022
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 21.2.2022
___________________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
prerokovalo
návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku (ďalej len „Zmluva“)
v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. IČO: 36 361 518, so sídlom: Čulenova 6, 816 47
Bratislava (ďalej len „Oprávnený“)

schvaľuje.
záväzok Obce Vlčkovce obsiahnutý v Zmluve spočívajúci v povinnosti Obce Vlčkovce ako budúceho
povinného na výzvu Oprávneného zriadiť vecné bremeno in personam na dobu neurčitú za jednorazovú
odplatu vo výške 10,- EUR (slovom: desať eur) za 1 m2 časti zaťaženej nehnuteľnosti, na ktorej bude
umiestnené elektroenergetické zariadenie, t.j. časti zaťaženej nehnuteľnosti vymedzenej porealizačným
geometrickým plánom v prospech Oprávneného spočívajúcich v práve Oprávneného na:
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení,
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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:
Parceln Registe
é číslo
r KN

LV č.

Výmer
a v m2

408/3

C

655

4539

409

C

655

837

803/15

C

655

2301

1366/52

C

655

6555

C

1784

1026

1366/53

Druh pozemku

Katastrálne
územie

Obec

Okres

Vlčkovce

Vlčkovce

Trnava

Vlčkovce

Vlčkovce

Trnava

Vlčkovce

Vlčkovce

Trnava

Vlčkovce

Vlčkovce

Trnava

Vlčkovce

Vlčkovce

Trnava

zastavaná plocha a
nádvorie
zastavaná plocha a
nádvorie
zastavaná plocha a
nádvorie
zastavaná plocha a
nádvorie
ostatná plocha

c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi
a mechanizmami Oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a činností uvedených v bode
a) a b)
Elektroenergetické zariadenia sa nachádzajú na časti zaťaženej nehnuteľnosti vyznačenej v predbežnom
geometrickom pláne č. 62/2021 zo dňa 29.08.2021 vyhotoviteľ GEOKON s.r.o., 906 02 Dojč 19, ktorý bude
neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
V rámci Elektroenergetickej
elektroenergetické zariadenia:

stavby

budú

na

zaťaženú

nehnuteľnosť

umiestnené

nasledovné

a) podzemné káblové VN (22 kV) vedenie,
b) podzemné káblové NN (1 kV) vedenie,
c) rozpojovacia a istiaca skriňa,
poveruje
starostu obce uzatvorením Zmluvy.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

Zmluva o zriadení vecných bremien medzi ZSD, a.s. a obcou Vlčkovce- MK cintorín
Obec musí schváliť novú zmluvu o zriadení vecných bremien v rámci stavby MK Cintorín.
UZNESENIE č. 6/2022
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 21.2.2022
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“)

Zápisnica OZ č. 1/2022 z 21.2.2022

4

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

Regist
Výmer
LV č.
er KN
a v m2

179

„C“

655

7638

180/1
181/3
182/8

„C“
„C“
„C“
„C“

655
655
655
1784

1591
196
49

„C“

1784

„C“
„C“

1784

667

655

1038

„C“

1784

137

198/1
198/43
198/45
215/1
225/6

1680
684

Druh pozemku
zast. plochy a
nádvoria
ostatné plochy
ostatné plochy
záhrada
zast. plochy a
nádvoria
zast. plochy a
nádvoria
ostatné plochy
zast. plochy a
nádvoria
záhrada

Katastrálne
územie
Vlčkovce

Obec
Vlčkovce

Okres
Trnava

Vlčkovce
Vlčkovce
Vlčkovce
Vlčkovce

Vlčkovce
Vlčkovce
Vlčkovce
Vlčkovce

Trnava
Trnava
Trnava
Trnava

Vlčkovce

Vlčkovce

Trnava

Vlčkovce
Vlčkovce

Vlčkovce
Vlčkovce

Trnava
Trnava

Vlčkovce

Vlčkovce

Trnava

v rozsahu vyznačenom podľa geometrického plánu na zameranie vecného bremena č.2/2022 zo dňa
19.1.2022 vyhotoviteľa CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava, IČO: 44101937 úradne overeného Ing. Eva
Sýkorová, č. G1 75/2022 zo dňa 9.2.2022, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o zriadení vecných
bremien:
1) diel 1 o výmere 1 m2 – pozemok reg. KN“C“ parc.č. 179
2) diel 7 o výmere 88 m2 – pozemok reg. KN“C“ parc.č. 180/1
3) diel 6 o výmere 75 m2 – pozemok reg. KN“C“ parc.č. 181/3
4) diel 10 o výmere 18 m2 – pozemok reg. KN“C“ parc.č. 182/8
5) diel 11 o výmere 1m2 – pozemok reg. KN“C“ parc.č. 198/1
6) diel 8 o výmere 6m2 – pozemok reg. KN“C“ parc.č. 198/1
7) diel 9 o výmere 17m2 – pozemok reg. KN“C“ parc.č. 198/43
8) diel 12 o výmere 3m2 – pozemok reg. KN“C“ parc.č. 198/45
9) diel 2 o výmere 62m2 – pozemok reg. KN“C“ parc.č. 215/1
10) diel 3 o výmere 3 m2 – pozemok reg. KN“C“ parc.č. 215/1
11) diel 4 o výmere 8 m2 – pozemok reg. KN“C“ parc.č. 215/1
12) diel 5 o výmere 8 m2 – pozemok reg. KN“C“ parc.č. 215/1
13) diel 13 o výmere 3 m2 – pozemok reg. KN“C“ parc.č. 225/6

poveruje
starostu obce uzatvorením Zmluvy o zriadení vecných bremien, ktorej predmetom bude zriadenie
vecných bremien v prospech Oprávneného v schválenom rozsahu.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8 (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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Dohoda o zrušení vecných bremien
Na základe uzatvorenia novej zmluvy o zriadení vecných bremien je potrebné zrušiť predchádzajúcu zmluvu
o zriadení vecných bremien uzatvorenú medzi obcou Vlčkovce a ZSD, a.s. a uznesenie č.47/2020, ktorým
bola uvedená zmluva schválená.
UZNESENIE č. 7/2022
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 21.2.2022
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach

schvaľuje
a) dohodu o zrušení Zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 26.2.2021 uzatvorenú medzi obcou
Vlčkovce ako povinným z vecného bremena a ZSD, a.s. ako oprávneným z vecného bremena
b) zrušenie uznesenia č.47/2020 zo dňa 28.9.2020, ktorým bola schválená Zmluva o zriadení vecných
bremien medzi obcou Vlčkovce a ZSD, a.s.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8 (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
VO na stavbu MŠ Vlčkovce
Poslanci boli informovaní o priebehu VO na výstavbu materskej škôlky. Vo VO bola vybraná ponuka po
splnení pravidiel a kritérií hodnotenia ponúk , po kontrole dokladov môže byť uzatvorená zmluva o dielo
s úspešným uchádzačom.
UZNESENIE č. 8/2022
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 21.2.2022
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach

berie na vedomie
informáciu o záveroch verejného obstarávania podlimitnej zákazky v zmysle § 112-116 zákona o verejnom
obstarávaní „Novostavba materskej školy“ obstarávateľ obec Vlčkovce vyhlásená : Vestník Vo č.281/202107.12.2021 značka 58058-WYP,
poveruje
starostu obce podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom MBO- mont, s.r.o., Jasenovská 493, 02957 Oravská
Lesná- vyhodnotená podľa kritérií na hodnotenie ponúk a ich pravidiel uplatnenia, úspešnou ponukou sa
stala ponuka s najnižšou cenou. Hodnota úspešnej ponuky je 556 560,85 Eur vrátane 20% DPH.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8 (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. 1/2022 z 21.2.2022

6

Žiadosť o poskytnutie fin. prostriedkov pre CVČ pri meste Trnava
Mesto Trnava ako zriaďovateľ CVČ požiadalo o poskytnutie finančných prostriedkov na dieťa , ktoré má
trvalý pobyt v našej obci a navštevuje CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava.
UZNESENIE č. 9/2022
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 29.4.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
žiadosť mesta Trnava o finančný príspevok na dieťa navštevujúce CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Trnava.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Uznesenie nebolo schválené

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

Ponuka od spoločnosti Defense Pro
Poslanci boli informovaný o ponuke ohľadom riešenia kontroly zákazu parkovania osobných automobilov na
chodníkoch v obci, po schválení príslušnej legislatívy.
Príspevok pre zamestnancov verejnej správy.
Na základe schválenej kolektívnej zmluvy pre rok 2022, bolo určených príspevok pre zamestnancov verejnej
správy vo výške 350 eur, ktorý musí byť vyplatený do júna roku 2022. V uvedenej veci je potrebné pripraviť
rozpočtové opatrenie.
Ponuka od spoločnosti Eurowind Energy
Na porade poslancov OZ dňa 14.2.2022 bol odprezentovaný zámer spoločnosti k výstavbe veterných turbín
na území obce Vlčkovce. Predstavili zámer postaviť štyri veterné turbíny v lokalite Vlčkovce pri hranici k.ú.
mesta Sereď. K uvedenej žiadosti – zámeru budú ďalšie rokovania..
Cenová ponuka na správcu siete
Poslanci boli informovaní o cenovej ponuke od spoločnosti Litech na správu počítačovej siete na Obecnom
úrade Vlčkovce, ktorú pripravujeme po zmene správcovskej spoločnosti na OcÚ Vlčkovce.
Odpady za rok 2021, percento separácie
Starosta informoval o počtoch odseparovaných odpadov za rok 2021. Podľa uvedeného množstva sa
vypočíta percento separácie ,z čoho sa následne odvíja poplatok pre obec za uloženie odpadov. Percento
separácie s výpočtom bude zverejnené na webovej stránke obce Vlčkovce.
Výstavba RD/ bytov
Poslanci boli informovaní o možnej výstavbe RD s tromi bytovými jednotkami v lokalite za bývalou
družstevnou sálou. Uvedené pozemky sú vo vlastníctve spoločnosti Stehel. s.r.o. Investor musí predložiť na
schválenie urbanistickú štúdiu zóny.
Akcie pre rok 2022
Veľkonočné trhy- návrh na 9.4.2022,
možnosť zrealizovať stavanie mája- 30.4.2022 ,
4.6. – deň detí a súťaž vo varení guláša,
25.6.2022- Výstava poľovných trofejí. Akcie v ďalšom období sa budú následne dopĺňať
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9. Diskusia
M. Madarová- upozornila na prevísajúce káble telefónneho vedenia v „ Papučkovej ulici. Uvedené bude
preverené, prípadne nahlásené na Telekom.
M. Falath- navrhol zrevitalizovať verejné priestranstvo pred RD č.23. Na uvedenej ploche je v súčasnosti
makadam, využíva sa ako parkovacia plocha. Vzhľadom k možnej výstavbe v danej lokalite nie je vhodné
túto plochu upravovať.
Mgr. Kráľovič- informoval sa či je niečo nové ohľadom budovania optiky. V danej veci nie sú žiadne nové
informácie. Navrhol preveriť osadenie Z-boxu od spoločnosti Packeta.
p. Bohunický- informoval sa k výstavbe obslužnej komunikácie FM. V tomto týždni bolo obcou zaslané
potvrdenie o zverejnení verejnej vyhlášky k stavebnému povoleniu na budovanie obslužnej komunikácie.
FM deklaruje zahájiť výstavbu po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia a VO na dodávateľa
diela. Podľa vyjadrenia predsedu predstavenstva, by chceli cestu vybudovať do októbra 2022. Starosta
zároveň informoval o stretnutí na FM v súvislosti s vývozom hnojovice. Povolenie na vývoz hnojovice bolo
FM vydané cez ÚKSÚP.
10. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce Ing. Ivan Dobrovodský poďakoval prítomným za
účasť a zasadnutie ukončil.

Vo Vlčkovciach, 21.2.2022

Overovatelia:
Tomáš Bočko

___________________
Ing. Ivan Dobrovodský
starosta obce

Peter Dano

___________________

Zapísala:
Zdenka Štefunková

Zápisnica OZ č. 1/2022 z 21.2.2022

___________________
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