Zápisnica OZ č. 3/2021
z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce, ktoré sa konalo
19. apríla 2021, 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 : Vladimír Kollár, Mgr. Marek Kráľovič
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.Žiadosti
7.Informácie, rôzne
8.Diskusia
9.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 V. Kollára a Mgr. M. Královiča.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

3. Schválenie programu zasadnutia
Ing. Ivan Dobrovodský, starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia. K navrhnutému
programu nebola navrhnutá žiadna zmena.
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 Vlčkovce dňa 15.3.2021
s ktorými oboznámil poslancov OZ. Uznesenia zo zasadnutia OZ Vlčkovce boli splnené. Vyhodnotenie
plnenia uznesení je prílohou zápisnice.
UZNESENIE č.15/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 19.4.2021

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
vyhodnotenie plnenia uznesení zo zasadnutia OZ Vlčkovce dňa 15.3.2021.
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

5. Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách

Na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 vykonala p. Mária Morvayová – hl. kontrolórka obce
informovala o vykonaní kontrol č. 2/2020- kontrola prijímania, evidencie a prešetrovania sťažností,
oznámení, podnetov a petícií v zmysle platných zákonov, 3/2021, kontrola pokladničných operácií
a dodržiavania súvisiacich predpisov za rok 2020 v ZŠ s MŠ Vlčkovce, 4/2021- kontrola zákonného
zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr a dodržiavania záväzných platných predpisov v uvedenej oblasti
za prvý polrok 2020. Správy o výsledku vykonaných kontrol sú prílohou zápisnice.
UZNESENIE č. 16/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 19.4.2021

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
správy o vykonaných kontrolách č.2/2021, č.3/2021 a č.4/2021.
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. Žiadosti
Žiadosť o prenájom obecného bytu
Na základe žiadosti o prenájom obecného bytu B1 súčasným nájomníkom p. Štibravým a v zmysle VZN
č.1/2014 je potrebné schváliť predĺženie nájmu v uvedenom byte. V súčasnom období obec eviduje jednu
žiadosť o nájom obecného bytu. Uvedené bolo prerokované na pracovnej porade dňa 12.4.2021. Poslanci sa
zhodli na predlžení nájmu terajšiemu nájomníkovi.
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UZNESENIE č. 17/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 19.4.2021

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
na základe žiadosti o predĺženie prenájmu obecného bytu v bytovom dome Vlčkovce č.68 nájomcu
v byte - B1- Jozefa Štibravého, 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 zmenu územného plánu obce
Ing. M. Silná doručila žiadosť o zmenu územného plánu obce, pričom žiada preklasifikovanie plochy
skladov a výroby na plochy bývania a bytové domy. Uvedená parcela je pri tzv. pekárni, p. Silná je
vlastníčkou uvedenej parcely a priľahlých parciel. Obec v období rokov 2019- 2021 vypracovala a schválila
dve zmeny ÚPND.
UZNESENIE č. 18/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 19.4.2021

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
žiadosť Ing. Miroslavy Silnej o zmenu územného plánu obce Vlčkovce,
schvaľuje
vypracovanie zmeny ÚPND v zmysle žiadosti Ing. Miroslavy Silnej.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
0
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

7. Informácie, rôzne
Rozpočtové opatrenie na zmenu rozpočtu
P. Falathová, ekonómka školy zaslala rozpočtové opatrenie na zmenu rozpočtu č.4/2021 a č.5/2021.
Rozpočtové opatrenia boli zaslané poslancom OZ Vlčkovce. Ekonómka obce pripravila rozpočtové
opatrenia č. 6/2021 a č.7/2021. Uvedené RO boli prerokované na pracovnej porade poslancov OZ.
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UZNESENIE č. 19/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 15.3.2021

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
rozpočtové opatrenia na zmenu rozpočtu č.4/2021 a č.5/2021,

berie na vedomie
rozpočtové opatrenia na zmenu rozpočtu č.6/2021 a č.7/2021.
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

Informácia o výsledku hospodárenia SOU Cífer za rok 2020
Starosta obce informoval o správe zo Spoločného obecného úradu Cífer o hospodárení s finančnými
prostriedkami za rok 2020 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.
UZNESENIE č. 20/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 19.4.2021

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
informáciu o výsledku hospodárenia Spoločného obecného úradu Cífer 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

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 2020. Komisia na svojom zasadnutí dňa 12.4.2021
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.
Rekonštrukcia MK v ulici pri cintoríne
Rekonštrukcia MK bola zahájená od 7.4.2021, práce sú v súčasnom období realizované v úseku od vstupu po
vstup do cintorína, v prvej fáze sa realizuje pokládka kanalizačného potrubia. O uvedenom boli informovaní
dotknutí občania v tejto časti obce. Bol zrealizovaný kontrolný deň na ktorom sa skonštatovalo , že z dôvodu
posunu už položeného vodovodného potrubia je potrebné posunúť uloženie kanalizačného potrubia do telesa
cesty. V projektovej dokumentácii malo byť uloženie v tzv. zelenom páse. Z uvedeného dôvodu príde
Zápisnica OZ č. 3/2021 z 19.4.2021

4

k navýšeniu prác a materiálu pri uvedenej akcii. K uvedenému bolo vyvolané rokovanie zo strany starostu
obce so spoločnosťou Tavos, a.s. ako investorom. Na základe výstupu z rokovania je potrebné prijať
uznesenie o dofinancovaní.
UZNESENIE č. 21/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 19.4.2021

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
informáciu o nutnosti zmeny trasovania stavby „ Vlčkovce SO 03- Kanalizácia splašková Vlčkovce, ulica
Pri cintoríne“. Trasu je potrebné zmeniť zo zelenej plochy do telesa miestnej komunikácie, ktorá je vo
vlastníctve obce Vlčkovce v úseku šachty č.3 ÷ č.7 v dĺžke 123,23 m, z dôvodu obmedzených priestorov, ktoré
vznikli z iného trasovania verejného vodovodu. Predbežne vyčíslená suma za práce naviac je 39.335,30 Eur
vrátane DPH ( 32.779,42 Eur bez DPH),
schvaľuje
a) vyčlenenie finančných prostriedkov v rámci rozpočtu obce Vlčkovce na rok 2021, ako spolufinancovanie
nákladov na stavbu „SO 03- Kanalizácia splašková Vlčkovce, ulica Pri cintoríne“ vo výške zodpovedajúcej
13,61 % z celkovej sumy realizácie po započítaní prác naviac. Uvedená suma je 142.177, 21 Eur s DPH.
Obec Vlčkovce vyčlení sumu vo výške 19.350, 31 Eur ( 13,61%),
b) dodatok k Zmluveč.52/2021 zo dňa 10.3.2021 o spolufinancovaní investičnej akcie medzi Tavos, a.s.
( investor) a obec Vlčkovce ( žiadateľ),
poveruje
starostu obce podpisom dodatku k Zmluve č. 52/2021 zo dňa 10.3.2021.
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

Informácia o výkone ŠZD
Starosta obce informoval o vykonaní štátneho zdravotného dozoru Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva v ZŠ s MŠ vo Vlčkovciach v súvislosti s ochranou , dodržiavaním nariadení a epidemických
opatrení . Poslanci boli zároveň informovaní o zápise do I. ročníka , k 1. septembru bude 15 prvákov.
Celoplošné testovanie
Starosta obce informoval o celoplošnom testovaní, v obci bolo realizované 13 x , pokračuje sa v rámci
aktuálneho Covid automatu. Prišlo k úprave času od 8.00 do 16.00 hod, resp. do 12.00 hod. Poslanci boli
informovaní ohľadom refundácie finančných prostriedkov cestou Okresného úradu. Starosta zároveň
poďakoval všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na realizácii testovania, zdravotníkom,
dobrovoľníkom, členom DHZ, zamestnancom obce, ale aj sponzorom, najmä ženám ktoré pripravujú
občerstvenie pre odberné tímy.
Príprava osláv 100. výročia založenia DHZ
Starosta informoval o prípravách na oslavu 100. výročia založenia DHZ v obci. Predbežný termín bol
stanovený na posledný augustový víkend( 28.8.2021). Starosta pripravuje bulletin k uvedenému výročiu
8. Diskusia
Ing. M. Muška- upozornil na potrebu informácií k harmonogramu prác na rekonštrukcii MK pri cintoríne
a dodržiavanie otvorenia prechodu cez dvor OcÚ pre peších. Po uložení kanalizačného potrubia bude
presunutý stavebný materiál tak, aby bol možný prejazd áut pri oplotení cintorína.
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Mgr. M. Kráľovič- informoval sa ohľadom predmetu umiestnenia a uskladnenia kníh v tzv. starých
potravinách, ktoré bolo odsúhlasené na dočasné uloženie kníh. Knihy by mali byť uskladnené do konca roka
2021. Príspevok pre ZŠ s MŠ Vlčkovce bol zrealizovaný. Starosta preverí plnenie podmienok.
Ing. Bilčíková- informovala sa k možnému termínu osláv 100. výročia DHZ, augustový termín bude možno
kolidovať s dovolenkovými termínmi. Termín nie je možné prispôsobovať tak, aby vyhovoval každému.
p. Bohunický- informoval sa ohľadom možnosti doplnenia kanalizačnej prípojky na parcelu v jeho
vlastníctve. Parcely na prípojky boli zadefinované a schválené v stavebnom povolení, ktoré bolo dostupné
všetkým občanom formou verejnej vyhlášky. Projektová dokumentácia je schválená, zmluva o investičnej
akcii medzi Tavos, a.s. ( investor) a obcou Vlčkovce ( žiadateľom) je uzatvorená a nie je možné o ďalšie
prípojky doplniť.
9. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce Ing. Ivan Dobrovodský poďakoval prítomným za
účasť a zasadnutie ukončil.

Vo Vlčkovciach, 19.4.2021

Overovatelia:
Vladimír Kollár

___________________
Ing. Ivan Dobrovodský
starosta obce

Mgr. Marek Kráľovič

___________________

Zapísala:
Zdenka Štefunková
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