Zápisnica OZ č. 2/2020
z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce, ktoré sa konalo
6. marca. 2020, t.j. v piatok o 18.00 hodine na OcÚ Vlčkovce

Prítomní: 7 poslancov z celkového počtu 9, , zapisovateľka (viď. prezenčná listina)
Neprítomní : M. Morvayová ( HK obce), V. Kollár, Ing. M. Bilčíková
Overovatelia + návrhová komisia : Mgr. M. Kráľovič, M. Madarová
Program:
1.Otvorenie zasadnutia
2.Určenie overovateľov a voľba návrhovej komisie
3.Schválenie programu zasadnutia
4.Oprava uznesenia č.58/2019
5..Diskusia
6.. 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 Mgr. Mareka Kráľoviča a Máriu Madarovú
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

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:

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

3. Oprava uznesenia č.58/2019
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Odkúpenie pozemku od rodiny Bohunickej
Obec Vlčkovce na základe dohody s vlastníkmi pozemku p.č. 182/2 predložila na schválenie OZ Vlčkovce dňa
9.12.2019 uznesenie č.58/2019, ktorým bolo schválené odkúpenie predmetných pozemkov. Na základe doručeného
rozhodnutia z Okresného úradu- katastrálny odbor bolo predmetné konanie o zápise vkladu prerušené, pričom je
potrebné doplnenie uznesenia č.58/2019.
UZNESENIE č. 10/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 6.3.2020

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach mení a dopĺňa Uznesenie č. 58/2019, ktoré po zmene znie nasledovne:
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
1. kúpu pozemku – parcela registra „C“, parcelné číslo 182/8, o výmere 49 m2, druh pozemku: záhrada (ďalej
len „Pozemok“) nachádzajúcu sa v katastrálnom území Vlčkovce, ktorá bola odčlenená Geometrickým plánom
č. 6-11/2019 zo dňa 6.12.2019 vypracovaným geodetom Petrom Bašom, Križovany nad Dudváhom 568,
úradne overeným Ing. Dagmar Melicherovou dňa 9.12.2019 pod číslom G1-1716/2019 od parcely registra
„C“, parc. č. 182/2, o výmere 4330 m2, druh pozemku: záhrada evidovanej Okresným úradom Trnava,
katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 503 pre katastrálne územie Vlčkovce, obec Vlčkovce, okres
Trnava, ktorej podielovými spoluvlastníkmi sú:
- Michal Bohunický, rod. Bohunický, nar., bytom vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3/8 vzhľadom k celku,
- Jozef Bohunický, rod. Bohunický, nar., bytom vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/4 vzhľadom k celku,
- Ján Bohunický, rod. Bohunický, nar., bytom vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3/8 vzhľadom k celku,
(ďalej spolu len pre všetkých troch spoluvlastníkov „Predávajúci“)
za kúpnu cenu vo výške 25 eur za m2Pozemku, čiže za celkovú kúpnu cenu za Pozemok vo výške 1.225,- eur.
2. uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude kúpa Pozemku medzi Predávajúcimi 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, Mgr. M. Kráľovič,M. Madarová, Ing. M.
Muška, Ing. K. Pribilová, PhD.)
0
0

4. Diskusia
V rámci diskusie starosta obce informoval o týchto bodoch:
Opatrenia obce pre zamedzenie šírenia koronavírusu
Starosta obce informoval o záveroch zo zasadnutia ústredného krízového štábu SR , pričom informácie boli
poskytnuté predsedom vlády prostredníctvom médií. V našej obci je bežný režim. Po obdržaní usmernení
z ústredného krízového štábu SR , resp. pokynov hlavného hygienika SR budú občania obce informovaní o týchto
odporúčaniach prostredníctvom miestneho rozhlasu, webovej stránky a úradnej tabule obce.
Opatrenia smerom k ZŠ s MŠ budú prerokované s riaditeľkou školy, budú dodržané odporúčania ústredného
krízového štábu SR. V prípade potreby bude zvolaný krízový štáb obce Vlčkovce.
Rekonštrukcia časti HZ
Obec obdržala zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na rekonštrukciu HZ Vlčkovce ( časť Klubových
priestorov) , ktorú obec žiada od prezídia HaZZ SR. Po obdržaní finančných prostriedkov bude výberové konanie
na dodávateľa.
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V tejto súvislosti informoval o vybudovaní tzv. vstavanej skrine v klubových priestoroch, ktorá bude slúžiť na
úschovu inventáru speváckeho klubu.
Zmena ÚPND č. 7/2019
V obci bol zverejnené oznámenie o strategickom dokumente, kde bolo možné podávať v 14 dňovej lehote
pripomienky . Pripomienka bola doručená od p. Baňasa. Možnosť riešenia pripomienky bude so spracovateľom
zmeny Ing. Odnogom.
Nadstavba priestorov školy
Starosta absolvoval stretnutie s Ing. Šimekovou, ktorá spracovala návrh na možnú nadstavbu na jedálňou ZŚ s MŠ
Vlčkovce. Poslancom OZ bude doručený návrh na riešenie nadstavby.
Starosta zároveň informoval o návrhu od riaditeľky školy na prvky detského ihriska v areáli školy.
Žiadosť o finančný príspevok
Starosta obce podal žiadosť o finančný príspevok MF SR na rekonštrukciu strechy budovy na miestnom ihrisku.
Zároveň informoval o stave žiadosti o finančný príspevok v rámci MAS 11 Plus- vybudovanie altánku v areáli
miestneho ihriska.
Zmena v spoločnosti TAVOS ,a.s.
Poslanci boli informovaní o zmene na poste generálneho riaditeľa spoločnosti, dočasným vedením bol poverený p.
Vladimír Púčik.
5. Záver

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

Vo Vlčkovciach, 6.3.2020

Overovatelia:
Mgr. Marek Kráľovič

___________________
Ing. Ivan Dobrovodský
starosta obce

Mária Madarová

___________________

Zapísala:
Zdenka Štefunková

___________________
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