Zápisnica OZ č. 1/2021
z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce, ktoré sa konalo
15. februára. 2021, t.j. v pondelok o 18.00 hodine na OcÚ Vlčkovce

Prítomní: 9 poslancov z celkového počtu 9, hlavný kontrolór obce, zapisovateľka (viď. prezenčná listina)
Neprítomní :
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.Voľba hlavného kontrolóra obce
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 Tomáša Bočka a Petra Dana.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
7 (Ing. M. Bilčíková, 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 bola navrhnutá zmena – Doplnenie bodu - Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Vlčkovce za rok 2020, za bod č.5. Ostatné body budú prečíslované a posunuté.
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 dňa 14.12.2020 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. 1/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 15.2.2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
vyhodnotenie plnenia uznesení zo zasadnutia OZ Vlčkovce dňa 14.12.2020.

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 II. polrok 2020 a I. polrok 2021 vykonala p. Mária Morvayová – hl.
kontrolórka obce informovala o vykonaní kontrol č. 12/2020- kontrola pokladničných operácií
a dodržiavania súvisiacich predpisov za rok 2019 a č. 1/2021- kontrola tvorby a čerpania sociálneho fondu za
rok 2020. Správy o výsledku vykonaných kontrol sú prílohou zápisnice.
UZNESENIE č. 2/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 15.2.2021

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
správy o vykonaných kontrolách č.12/2020 a č.1/2021
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. Správa o kontrolnej činnosti HK obce Vlčkovce za rok 2020
P. Morvayová , HK obce Vlčkovce predložila Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Vlčkovce za rok 2020, 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 2020
bude prílohou zápisnice.
UZNESENIE č. 3/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 15.2.2021
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Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vlčkovce za rok 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.Voľba hlavného kontrolóra obce
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach v súlade s § 18a ods. (4) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov svojím uznesením č.61/2020 zo dňa 14.12.2020 vyhlásilo voľbu hlavného
kontrolóra obce Vlčkovce. Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlásilo na deň 15.2.2021, určilo
pracovný úväzok na ďalšie volebné obdobie v rozsahu 20% mesačného pracovného času a stanovilo
podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky. V určenom termíne
bola na obecný úrad Vlčkovce doručená a zaevidovaná jedna prihláška s označením „Voľba hlavného
kontrolóra- neotvárať“. Prihlášku predložila uchádzačka p. Mária Morvayová.
Po otvorení obálky bolo skonštatované, že kandidátka predložila všetky požadované doklady a tým splnila
podmienky stanovené uznesením OZ Vlčkovce č.61/2020. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný
súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ. Voľba HK môže byť vykonaná verejným, ale aj
tajným hlasovaním. Poslanci navrhli verejnú voľbu.
UZNESENIE č. 4/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 15.2.2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
volí
do funkcie hlavného kontrolóra obce Vlčkovce p. Máriu Morvayovú s pracovným úväzkom 20% z fondu
pracovného času.
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. Žiadosti

Žiadosť o odstránenie káblov obecného rozhlasu, Žiadosť o predbežný súhlas na zriadenie vecného
bremena
Ing. Martin Dobrovodský a Marek Dobrovodský predložili žiadosť o súhlas na zriadenie vecného bremena
na parcele č. 1366/52 z dôvodu rozšírenia distribučnej siete plynu a žiadosť o odstránenie vedenia rozvodov
obecného rozhlasu a verejného osvetlenia z p.č. 351, ktorá je vo vlastníctve ich rodičov.
UZNESENIE č. 5/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 15.2.2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
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berie na vedomie
žiadosť na zriadenie vecného bremena na p.č. 1366/52 v k.ú. Vlčkovce,
predbežne súhlasí
so zriadením vecného bremena na p.č. 1366/52 v k.ú. Vlčkovce na rozšírenie distribučnej siete plynu pre
výstavbu RD za dodržania ochranných pásiem jestvujúcich inžinierskych sietí uložených na uvedenej
parcele, ako aj rešpektovanie podmienok vlastníkov a správcov inžinierskych sietí. Náklady súvisiace
s realizáciou znáša v plnom rozsahu žiadateľ,
poveruje
starostu obce rokovaním so žiadateľmi.
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
UZNESENIE č. 6/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 15.2.2021

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
žiadosť o odstránenie rozvodov obecného rozhlasu a verejného osvetlenia z p.č. 351 v k.ú. Vlčkovce,
predbežne súhlasí
s premiestnením rozvodov obecného rozhlasu a verejného osvetlenia z p.č. 351 v k.ú. Vlčkovce za
podmienky, že žiadateľ zabezpečí na vlastné náklady po dohode so ZSD, a.s. prepojenie vedenia obecného
rozhlasu a verejného osvetlenia,
poveruje
starostu obce rokovaním so žiadateľmi.
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
Odkúpenie pozemku od p. Jána Mercela
Starosta obce informoval o rokovaní s vlastníkom pozemkov, Ing. Jánom Mercelom o odkúpení pozemkov
na miestnom ihrisku. Predávajúci je výlučným vlastníkom, nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom
území Vlčkovce: - parcela registra „C“, parc. č. 198/3, o výmere 942 m2, druh pozemku: ostatná plocha.
Odkúpením príde k vlastníctvu pozemku obcou Vlčkovce, ktorý je v súčasnosti užívaný v športovom areáli.
UZNESENIE č. 7/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 15.2.2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
1. kúpu pozemku – parcela registra „C“, parcelné číslo 198/3 o výmere 942 m2, druh pozemku: ostatná
plocha, (ďalej len „Pozemok“)nachádzajúcu sa v katastrálnom území Vlčkovce, ktorej vlastníkom je:
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- Ing. Ján Mercel, rod., bytom , (ďalej len „Predávajúci“) vo veľkosti 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 2355,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

Rozpočtové opatrenie na zmenu rozpočtu
P. Falathová, ekonómka školy predložila rozpočtové opatrenie na zmenu rozpočtu č.1/2021. Rozpočtové
opatrenie bolo zaslané poslancom OZ Vlčkovce. Starosta požiadal o skoršie zasielanie návrhov rozpočtových
opatrení tak, aby mohli byť prerokované na porade poslancov OZ, ktorá sa koná vždy týždeň pred
zasadnutím Obecného zastupiteľstva.
UZNESENIE č. 8/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 15.2.2021

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
rozpočtové opatrenie na zmenu rozpočtu č.1/2021.
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

Vypracovanie ÚPND – Zmena 8/2020
Poslanci boli oboznámení s postupom pri riešení uvedenej zmeny. Po doručení stanoviska Okresného úradu
– odboru bytovej politiky k preskúmaniu návrhu ÚPND k uvedenej zmene v zmysle §25 stavebného zákona
bude prijaté uznesenie k schváleniu navrhovanej zmeny.
Celoplošné testovanie
Starosta obce informoval o celoplošnom testovaní, v obci bolo realizované 5 x , realizácia ďalších kôl bude
v zmysle COVID automatu, v prípade ďalších kôl príde k úprave času od 8.00 do 18.00 hod. Obec má
zabezpečené OOP aj na ďalšie kolá. V obci boli seniorom 65+ doručené do domácností 2 ks respirátor, 2 ks
rúšok a 1pár jednorazových rukavíc na osobu. Poslanci boli informovaní ohľadom refundácie finančných
prostriedkov cestou Okresného úradu. Starosta zároveň poďakoval všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
podieľajú na realizácii testovania.
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Práce v „ Záhumenskej“ ulici
Práce realizované pri oprave splaškovej kanalizácie v „ Záhumenskej“ ulici boli momentálne pozastavené,
pokračovať budú po zlepšení počasia.
Otvorenie ZŠ s MŠ Vlčkovce
Základná aj materská škola zostáva naďalej uzavretá v zmysle platného COVID automatu. Pedagogický
pracovníci majú možnosť prihlásiť sa na očkovanie. Otváranie ZŠ s MŠ bude riešené podľa vývoja situácie
v okrese.

10. Diskusia
M. Falath- informoval sa k situácii na vybudovanie altánu na miestnom ihrisku.
Plánovaná bola realizácia prístrešku, ktorú nie je možné realizovať z dôvodu nevysporiadaných pozemkov.
Druhý mal byť realizovaný formou dotácie z MAS 11 Plus. Všetky projekty sú momentálne pozastavené.
Starosta informoval o potrebe opravy strechy budovy na ihrisku. V minulom roku podala obec žiadosť
o dotáciu, žiadosť nebola úspešná. Starosta pripravil o podal dve žiadosti o dotáciu z TTSK- dotácia na
plávanie a cvičenie pre seniorov a žiadosť na financovanie publikácie k oslavám 100. výročia založenia DHZ
Vlčkovce.
P. Bohunický- informácia k zberu BRKO v obci, doplnenie značky Parkovisko.
V obci je rozmiestnených 9 nádob na zber BRKO v obci. Občania boli informovaní prostredníctvom
rozhlasu, webu a da každej domácnosti bol doručený leták. Nádoby na tento zber majú možnosť využívať
všetci občania v obci, samozrejme môžu naďalej odpad kompostovať vo svojich záhradách.
Parkovisko pri DHZ je označené dvomi dopravnými značkami, každý má možnosť parkovať tam počas
dňa, parkovisko je pre verejnosť k dispozícií.
10. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce Ing. Ivan Dobrovodský poďakoval prítomným za
účasť a zasadnutie ukončil.

Vo Vlčkovciach, 15.2.2021

Overovatelia:
Tomáš Bočko

___________________
Ing. Ivan Dobrovodský
starosta obce

Peter Dano

___________________

Zapísala:
Zdenka Štefunková

___________________
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