Zápisnica OZ č. 1/2019
z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce, ktoré sa konalo
18. februára. 2019, 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 : Mgr. Marek Kráľovič a Ing. Martin Muška
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 v roku 2018
6.Rozpočtové opatrenia
7.Správa o plnení PHSR
8.Schválenie Doplnku č.5 k VZN 3/2011
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 Mgr. Mareka Kráľoviča a Ing. Martina
Mušku.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

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:

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 zasadnutiach OZ dňa 10.12.2018
a 17.12.2018, s ktorými oboznámil poslancov OZ. Uznesenia z o zasadnutí OZ Vlčkovce boli splnené, resp.
sa priebežne plnia. Vyhodnotenie plnenia uznesení zo zasadnutí OZ sú prílohou zápisnice.
UZNESENIE č. 1/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 18.2.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
vyhodnotenie plnenia uznesení zo zasadnutia OZ Vlčkovce dňa 10.12.2018 a 17.12.2018.

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 2018 vykonala. p. Mária Morvayová – hl. kontrolórka
obce kontrolu č.12/2018– kontrola stavu evidencie a vymáhania daňových pohľadávok a poplatkov za rok
2017 a kontrolu č. 1/2019. Správy o výsledku vykonaných kontrol sú prílohou zápisnice. Zároveň
prečítala Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vlčkovce za rok 2018, ktorá bola vykonaná
v súlade so zákonmi č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite.
UZNESENIE č. 2/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 18.2.2019

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
1.správy o vykonaných kontrolách hlavnou kontrolórkou obce Vlčkovce č.12/2018 a č.1/2019,
2. správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vlčkovce za rok 2018.
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.Rozpočtové opatrenia
Ekonómka obce p. M. Hermanská vypracovala návrhy rozpočtových opatrení na zmenu rozpočtu č.15/2018,
16/2018 a č.2/2019. P. L. Falathová, ekonómka ZŠ s MŠ Vlčkovce, pripravila rozpočtové opatrenie
č.1/2019. Uvedené RO je na základe nepostačujúceho technického vybavenia riaditeľne požiadala ZŠ s MŠ
Vlčkovce o navýšenie finančných prostriedkov vo výške 3000,- Eur. K uvedenému RO sa viaže RO obce
č.2/2019. Rozpočtové opatrenia boli prerokované na porade poslancov dňa 11.2.2019 a budú prílohou
zápisnice
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UZNESENIE č. 3/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 18.2.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
rozpočtové opatrenia na zmenu rozpočtu č.1/2019 a č.2/2019,
berie na vedomie
rozpočtové opatrenia na zmenu rozpočtu č. 15/2018 a č.16/2018..

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.Správa o plnení PHSR
Starosta obce informoval o plnení projektových zámerov obce Vlčkovce schválených v rámci „Plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vlčkovce na roky 2015 – 2022“. PHSR bolo schválené uznesením OZ
Vlčkovce č. 57/2015 zo dňa 30.11.2015.
Jednotlivé projektové zámery z pohľadu termínu, klasifikácie, ukazovateľov vstupov sú vyhodnotené
v prílohe tabuľky, kde je vyhodnotenie plnenia za obdobie rokov 2015 – 2016 – 2017 – 2018.
Projekty realizované v roku 2018:
- rekonštrukcia jestvujúcich chodníkov - Papučková ulica 848m2=23 461,24€, Cukop 40m2=1 476,85
€, DHZ 20m2=1 400,00€,
- vybudovanie prístupovej komunikácie a spevnenej plochy k DHZ 1040m2=74 987,39€,
- Senior Fit Park Vlčkovce - 9 500€,
- prístavba garáže DHZ Vlčkovce - 86 112,50€,
- výstavba nového chodníka (Čupec) 210m2=15 750,00€ (súkromný sektor),
- vybudovanie elektrickej prípojky NN (Čupec) 125bm=12 500,00€ (súkromný sektor),
- rekonštrukcia autobusovej zastávky (Cukop) 1ks=2 261,00€ (obec Vlčkovce) + 7 500,00€ (súkromný
sektor),
- verejné osvetlenie - Zberný dvor 6 756,23€ (obec Vlčkovce) + Cukop, Čupec 14 000,00€ (súkromný
sektor),
- dobudovanie kamerového systému v obci - 13ks=12 685,20€,
- vybudovanie Zberného dvora = 80,000€,
- rozšírenie splaškovej kanalizácie (Čupec) = 17 000,00€ (súkromný sektor),
- výsadba zelene (kostol, DHZ, Zberný dvor, Papučková ulica, škola-križovatka, Senior Fit Park
Vlčkovce) 800m2 = 7 500,00€,
- podpora kultúrnych a spoločenských akcií a aktivít všetkých organizácií, resp. fyzických
a právnických osôb na území obce v roku 2018 – 9 500,00€,
sú ku koncu roka 2018 stavebne aj finančne ukončené. K ďalším projektom sa postupne pripravujú príslušné
dokumentácie na realizovanie v rokoch 2019 – 2022.
V súčasnosti sa nepredkladá návrh na zmeny, resp. doplnenie – aktualizáciu PHSR Vlčkovce 2015 – 2022.
UZNESENIE č. 4/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 18.2.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
Hodnotiacu správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vlčkovce na roky 2015-2022
za obdobie rokov 2015-2018.
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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. Návrh Doplnku č.5 k VZN č.3/2011 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky
a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení

Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje miesto a čas zápisu prihlásenia dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole a výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole, na činnosť školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni. Obec pripravila
návrh Doplnku č.5 k predmetnému VZN na základe schválenej dotácie na stravovanie pre deti ktoré sú
predškolákmi, pričom od 1.9.2019 má byť táto dotácia na stravu aj pre deti z iných ročníkov MŠ a deti ktoré
navštevujú ZŠ. Vypracovaný návrh doplnku bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa
1.2.2019 na pripomienkovanie. V zákonom stanovenej lehote boli doručené pripomienky na doplnenie od
vedúcej jedálne v ZŠ s MŠ vo Vlčkovciach.
UZNESENIE č. 5/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 18.2.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
Doplnok č. 5 k VZN č. 3/2011 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky
a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení s navrhnutými
pripomienkami..

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

Dodatok č.1 K Zmluve o zriadení SOU
Obce zlúčené v Spoločnom obecnom úrade uzavreli zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu, ktorá
nadobudla účinnosť 01.01.2019. Nakoľko Obec Jaslovské Bohunice ukončuje k 31.3.2019 svoju účasť
v tomto združení predčasne a iným spôsobom, ako bolo dojednané v zmluve, dohodli sa obce na uzavretí
dodatku č.1 k uvedenej zmluve.
UZNESENIE č.6/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 18.2.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu ktorá nadobudla účinnosť dňa 1.1.2019,
poveruje
starostu obce podpísaním Dodatku č.1 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu.
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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

Kúpna zmluva medzi obcou a spoločnosťou RK Development, s.r.o.
Na základe Zmluvy o budúcej zmluve medzi spoločnosťou RK Development a obcou Vlčkovce
a kolaudačného konania, ktoré bolo 15.1.2019 obec požiadala o zaslanie návrhu Zmluvy na prevod
chodníka a verejného osvetlenia s príslušnými správami a preberacím protokolom. Návrh Zmluvy bol

prerokovaný na porade poslancov.
UZNESENIE č.7/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 18.2.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
Kúpnu Zmluvu ktorá bude uzatvorená medzi obcou Vlčkovce, 919 23 Vlčkovce 15 , IČO: 00682209 a RK
development, s.r.o., Lúčna ulica 7295/43, 917 05 Trnava, IČO: 47664495 na základe Zmluvy o budúcej
zmluve uzatvorenej dňa 24.6.2016,
poveruje
starostu obce podpísaním Kúpnej Zmluvy medzi obcou Vlčkovce, 919 23 Vlčkovce 15, IČO: 00682209 a RK
development, s.r.o., Lúčna ulica 7295/43, 917 05 Trnava, IČO: 47664495.

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 dotáciu z obce Majcichov
Obec Majcichov predložila žiadosť o dotáciu na prevádzku a mzdy školských zariadení, Školský klub a jedáleň
pri ZŠ J. Palárika . Počet detí ktoré navštevujú ŠKD je 1 a počet detí v ŠJ je 7. S touto žiadosťou bola predložená
aj žiadosť zo ZŠ J. Palárika v Majcichove o poskytnutie finančného príspevku na karneval a akciu „Noc
s Andersenom“.
UZNESENIE č. 8/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 18.2.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
neschvaľuje
Finančný príspevok o dotáciu na prevádzku a mzdy školských zariadení v zmysle žiadosti obce Majcichov.

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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UZNESENIE č. 9/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 18.2.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
neschvaľuje
Finančný príspevok na školskú akciu v zmysle žiadosti ZŠ J. Palárika v Majcichove.

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 poskytnutie fin. prostriedkov pre CVČ pri ZŠ J.A. Komenského Sereď
Mesto Sereď ako zriaďovateľ CVČ požiadalo o poskytnutie finančných prostriedkov na dieťa , ktoré ma
trvalý pobyt v našej obci a navštevuje CVČ pri ZŠ J.A. Komenského v Seredi vo výške 90,78 Eura.
K uvedenej žiadosti sa bude rozhodovať na aprílovom zasadnutí OZ Vlčkovce po preverení potrebnej
legislatívy.
UZNESENIE č. 10/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 18.2.2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
žiadosť mesta Sereď o finančný príspevok na dieťa navštevujúce CVČ pri ZŠ J. A. Komenského v Seredi.

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

Výstavba garáže pre DHZ Vlčkovce
Starosta obce informoval o pripravovanom kolaudačnom konaní na prístavbu garáže a spevnenej plochy pre
DHZ Vlčkovce. Starosta obce predniesol návrh na osadenie sochy sv. Floriána na pozemku pri vstupnej
bráne. Socha bude odhalená pri slávnostnom otvorení. Starosta zároveň informoval o možnom termíne na
dodanie vozidla.
Osadenie bankomatu v obci
Zástupca banky Uni Credit Bank informoval starostu obce o možnosti osadenia bankomatu v obci. Starosta
obce rokoval s majiteľkou o možnom osadení v miestnom obchode s potravinami a zároveň vykonal obhliadku
s technickým pracovníkom banky.
Výstavba chodníka v časti od Cukopu po motorest Eso
Starosta obce informoval o možnom rozdelení PD na niekoľko etáp, pričom by bolo možné v vybudovať určitú
časť chodníka, medzi potokom a RD č.50. V súčasnom období sa pripravuje PD na realizáciu časti výstavby
chodníka s priechodom pre chodcov. Následne bude vyhlásene VO na dodávateľa prác. V riešení je vybudovanie,
rekonštrukcia priechodu pre chodcov pri ZŠ s MŠ.
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Informácia k novele zákona o odpadoch
V súvislosti s novelou zákona o odpadoch pripravil starosta obce podklady k jednotlivým zložkám
vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov za roky 2016-2018. Všetky obce si musia do konca februára
vypočítať úroveň vytriedenia komunálneho odpadu. A podľa tejto úrovne budú po novom, od 1. marca platiť
aj poplatky za uloženie odpadov na skládke odpadov. Ak obec triedi málo, zaplatí si za odpady viac. Ak
triedi dobre, má možnosť ušetriť. Obec pripravuje informačný materiál o potrebe a možnostiach separovania,
ktorý bude zverejnený na webovej stránke obce. Výška poplatku za odpady v ďalších rokoch bude závisieť
od rozsahu separovania všetkými občanmi.
Informácia o podaných projektoch
Obec pripravila žiadosť o dotáciu na doplnenie kamerového systému v obci v celkovej výške 12.000 Eur so
spoluúčasťou obce vo výške 3000 Eur. Obec pripravuje podklady na podanie žiadosti o dotácie z TTSK
a spolupracuje so ZŠ s MŠ na možnosti podania ďalších projektov.
Všeobecné informácie
V obci bol otvorený a spustený do prevádzky výrobný podnik SKARTEK, s.r.o., ktorý sídli v areáli bývalého
Cukopu. Starosta informoval o otvorení detského kútika „ Vĺčatá“, ktorý sa nachádza v priestoroch pod
zdravotným strediskom. V prevádzke sú každú stredu od 16.00 do 18.00 hod.
Akcie v obci
Starosta poďakoval za účasť a pomoc na 9. ročníku Vlčkovskej klobásy. Informoval o najbližších akciáchPochovávanie basy a sprievod maškár, Degustácia vín, ktorú pripravuje Spolok záhradkárov a vinohradníkov
Vlčkovce , Slávnostné odovzdanie garáže DHZ a Veľkonočných trhoch..
10. Diskusia
M. Falath- navrhol doplniť lampy VO na „ Záhumenskej“ ulici . K uvedenej záležitosti je potrebné zmapovať
časti kde bude vhodné doplniť lampy.
K. Pribilová- informovala o prevádzke detského kútika, požiadala o zakúpenie smetného koša na triedenie
odpadov.
J. Bohunický- upozornil na špinenie verejných priestranstiev nezodpovednými občanmi, ktorí si nezberajú výkaly
po psoch. Informoval sa aj o údržbu chodníkov počas zimného obdobia a možnosti riešenia pozdĺžneho
parkovania v hornej časti obce.
Údržba chodníkov od snehu bola realizovaná v rozsahu možnosti obce, v priľahlých uliciach v takých miestach
kde neparkovali osobné autá. Možnosť pozdĺžneho parkovania spôsobom prekrytia odvodňovacieho rigolu bola
umožnená občanom, ktorí o to požiadali a splnili podmienky.
11. Záver

Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce Ing. Ivan Dobrovodský poďakoval prítomným za
účasť a zasadnutie ukončil.
Vo Vlčkovciach, 18.2.2019
Overovatelia:
Mgr. Marek Kráľovič

___________________
Ing. Ivan Dobrovodský
starosta obce

Ing. Martin Muška

___________________

Zapísala:
Zdenka Štefunková

___________________
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