Zápisnica OZ č. 4/2021
z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce, ktoré sa konalo
28. júna 2021 t.j. v pondelok o 19.00 hodine na OcÚ Vlčkovce

Prítomní: 8 poslancov z celkového počtu 9, zapisovateľka, hl. kontrolórka (viď. prezenčná listina)
Neprítomný : Peter Dano
Overovatelia + návrhová komisia : Mária Madarová, 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
6. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021
7. Záverečný účet obce za rok 2020
8. Rozpočtové opatrenia
9. Žiadosti
10. Informácie, rôzne
11 Diskusia
12. Záver

1. Otvorenie zasadnutia
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 navrhol Máriu Madarovú a Ing. Martina Mušku.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

3. Schválenie programu zasadnutia
Ing. Ivan Dobrovodský, starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Poslancami obecného
zastupiteľstva neboli navrhnuté žiadne zmeny v programe.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, 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 19.4.2021 s ktorými
oboznámil poslancov OZ . Vyhodnotenie plnenia uznesení je prílohou zápisnice.
UZNESENIE č. 22/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 28.6.2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ Vlčkovce zo dňa 19.4.2021.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, 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 kontrolu č.5/2021 – kontrola tvorby a čerpania sociálneho fondu za rok 2020 v ZŠ s MŠ Vlčkovce.
O výsledku kontroly informovala hlavná kontrolórka obce. Správa o výsledku vykonanej kontroly je
prílohou zápisnice.
UZNESENIE č. 23/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 28.6.2021

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
Správu o vykonanej kontrole hlavnou kontrolórkou obce Vlčkovce č.5/2021.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov p. Mária Morvayová, hlavný kontrolór obce, vypracovala a predložila na prerokovanie
obecnému zastupiteľstvu návrh Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021. Návrh bol zverejnený dňa.
14.6.2021 na úradnej tabuli a na webovej stránke obce na pripomienkovanie. K predloženému návrhu neboli
doručené žiadne pripomienky. Plán kontrolnej činnosti je prílohou zápisnice.
UZNESENIE č. 24/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 28.6.2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
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schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021,
poveruje
hlavnú kontrolórku obce p. Máriu Morvayovú vykonaním kontrol v zmysle
schváleného Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021,
schvaľuje
vykonanie všetkých kontrol, ktoré nemajú povahu finančnej kontroly, podľa zákona č. 10/1996 Z. z.
o kontrole v štátnej správe.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

7. Záverečný účet obce za rok 2020
V zmysle zákona NR SR č. 611/2005 Z. z. je obec povinná po skončení roka údaje o rozpočtovom
hospodárení spracovať do záverečného účtu a návrh záverečného účtu prerokovať najneskôr do 6 mesiacov
po uplynutí roka. Podklady o plnení rozpočtu obdržali všetci poslanci OZ a hlavná kontrolórka obce .Hlavná
kontrolórka predložila Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu, ktoré bolo zaslané
poslancom OZ. Záverečný účet obce bol zverejnený dňa 7.6.2021 na úradnej tabuli a webovej stránke a bude
tvoriť súčasť zápisnice. P. Mária Hermanská, ekonómka obce spracovala čerpanie rozpočtu za rok 2020,
ktoré bolo zverejnené a bude prílohou zápisnice. Ing. Veronika Tibenská- nezávislý audítor uskutočnila
audit účtovnej závierky obce Vlčkovce. Vypracovala audítorskú správu , ktorá je súčasťou zápisnice. P.
starosta oboznámil poslancov OZ o správe nezávislého audítora, ktorý zhodnotil, že závierka poskytuje
pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu obce Vlčkovce k 31. decembru 2020, na výsledky
hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k danému dátumu. Starosta obce oboznámil prítomných so
stanoviskom hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu. Poslancom bol pred zasadnutím OZ tento materiál
doručený na preštudovanie a bol prerokovaný na porade poslancov OZ.
UZNESENIE č.25/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 28.6.2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
a) správu audítora za rok 2020
b) stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2020.
schvaľuje
a) Záverečný účet Obce Vlčkovce za rok 2020 a celoročné hospodárenie
bez výhrad
b) Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia upraveného a zostatok finančných operácií
v celkovej výške 274 562,71 EUR na tvorbu rezervného fondu obce.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, M. Falath, V. Kollár,
Mgr. M. Kráľovič, M. Madarová, Ing. M. Muška, Ing. K. Pribilová, PhD.)
0
0
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8. Rozpočtové opatrenia
Ekonómka školy p. Šuranová vypracovala rozpočtové opatrenie na zmenu rozpočtu č 8/2021 a č.11/2021
podľa zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rozpočtové
opatrenia– presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu. P. Hermanská predložila
rozpočtové opatrenia č.9/2021- povolené prekročenie a viazanie príjmov a výdavkov a č.10/2021- povolené
prekročenie a viazanie príjmov a výdavkov. Rozpočtové opatrenie obdržali všetci poslanci a boli
prerokované na porade poslancov. Starosta obce oboznámil prítomných s obsahom predložených
rozpočtových opatrení. Rozpočtové opatrenia sú prílohou zápisnice.
UZNESENIE č. 26/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 28.6.2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
rozpočtové opatrenia na zmenu rozpočtu č.8/2021,č.9/2021 a č.11/2021.
schvaľuje
rozpočtové opatrenia na zmenu rozpočtu č.10/2021.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

9. Žiadosti
Opakovaná 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. Na zasadnutí OZ dňa 19.4.2021 nebola uznesením č. 18/2021 uvedená žiadosť schválená.
UZNESENIE č. 27/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 28.6.2021

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

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

Uvedená žiadosť nebola hlasovaním poslancov OZ Vlčkovce schválená.
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Žiadosť o vyjadrenie k urbanistickej štúdii
P. Remenárová požiadala o vyjadrenie k predloženej dokumentácii Obytnej zóny IBV. Uvedená štúdia sa
dotýka parciel č. 1356/17-279, 1358/80-81, 120/147, 148. /236-26 v k.ú. Vlčkovce. K uvedenej žiadosti sa
vyjadril budúci investor p. Stríž, spracovateľ dokumentácie a vlastník susedného pozemku. Starosta požiadal
poslancov OZ o doručenie pripomienok do piatku 2.7.2021.
UZNESENIE č. 28/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 28.6.2021

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
Urbanistickú štúdiu Obytná zóna IBV v zmysle ÚPND obce Vlčkovce za dodržania podmienok určených
príslušnými orgánmi a organizáciami a obcou Vlčkovce,
poveruje
starostu obce vypracovať pripomienky k DUR pre investora budúcej výstavby Obytnej zóny IBV

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

Žiadosť o odkúpenie pozemkov
Ivan Štefunko a manželka Zdenka predložili žiadosť o odpredaj nehnuteľného majetku obce, pozemok p.č.
176/6 vo výmere 2 m2 a pozemok p.č. 176/7 vo výmere 35m2 z dôvodu vysporiadania , nakoľko uvedené je
súčasťou ich dvora, sú v užívaní ich rodiny. Uvedené pozemky vznikli odčlenením od p.č. 176/1. Uvedené
je možné odpredať v súlade s §9 ods. 8 písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov. Kúpna zmluva, návrh na vklad a poplatok bude na náklady žiadateľov.
UZNESENIE č.29/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 28.6.2021

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
žiadosť Ivana Štefunka, nar.... bytom... a manželky Zdenky Štefunkovej rod. Danihelovej nar.... bytom...
(ďalej len „žiadatelia“) o odkúpenie pozemkov – parciel registra „C“
- parcela číslo 176/6 o výmere 2 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a parcela číslo 176/7,
o výmere 35 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej spolu pre obe parcely len
„Pozemky“),nachádzajúce sa v katastrálnom území Vlčkovce, obec Vlčkovce, okres Trnava, ktoré boli
odčlenené Geometrickým plánom č. 4-2/2021 zo dňa 12.4.2021 vypracovaným geodetom Petrom Bašom,
Križovany nad Dudváhom 568, úradne overeným Ing. Dagmar Melicherovou dňa 16.4.2021 pod číslom
G1 184/2021 od parcely registra „C“, parc. č. 176/1, o výmere 5776 m2, druh pozemku: zastavaná plocha
a nádvorie evidovanej Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 655 pre
katastrálne územie Vlčkovce, obec Vlčkovce, okres Trnava, ktorej výlučným vlastníkom je Obec Vlčkovce,
schvaľuje
zámer previesť majetok obce - Pozemky v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko sú Pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve žiadateľov
a vrátane priľahlej plochy svojim umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou žiadateľov,
za sumu 61,42.eur,
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súhlasí
s odpredajom pozemkov registra „C“ parcela číslo 176/6 o výmere 2 m2, druh pozemku: zastavaná plocha
a nádvorie a parcela číslo 176/7, o výmere 35 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie v celkovej
sume 61,42 Eur. Vypracovanie kúpnej zmluvy a návrh vkladu do katastra nehnuteľnosti zabezpečia kupujúci,
pričom náklady znášajú v plnej výške.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

10. Informácie, rôzne
Návrh na prenájom priestorov pre ZZS
Starosta informoval o možnosti prenájmu priestorov pod zdravotným strediskom pre ZZS. Záujem je
o prenájom cca 50m2 , potrebné sú sprchy a toaleta. Poslanci sa vyjadrili kladne k uvedenej možnosti,
starosta preverí možnosti a záujem ZZS.
Rekonštrukcia MK pri cintoríne
Starosta obce informoval o pokračovaní prác na rekonštrukcii MK pri cintoríne, práce sa realizujú v zmysle
naplánovaných prác, realizuje sa pokládka dlažby na chodník, boli osadené odvodňovacie žľaby, v polovici
júla príde k odstráneniu stĺpov elektrického vedenia. Stavba by mala byť dokončená do 15. augusta 2021
v zmysle podpísanej dohody.
Príprava PD pre výstavbu v ZŠ s MŠ Vlčkovce
Starosta oslovil s prípravou projektu troch projektantov, bol vybratý projektant s najnižšou cenovou
ponukou. Do 10. augusta bude pripravená PD pre vyjadrenie dotknutých orgánov.
VO na dodávka elektriny a plynu
V rámci mikroregiónu ZMO je možnosť spoločného VO na dodávateľa elektriny a plynu pre obec. Po
vysúťažení VO budú poslanci informovaní.
Duálne vzdelávanie
Starosta obce bol oslovený s ponukou zapojenia sa do systému duálneho vzdelávania pre stredné školy. Obec
uzatvorí zmluvu s Obchodnou akadémiou v Seredi na možnosť duálneho vzdelávania pre študenta danej
školy. Podmienkou je, že študent bude z našej obce.
PHSR
Obec Vlčkovce zadala vypracovanie PHSR. V súčasnom období je zverejnený dotazník na webovej aj fc
stránke obce, ktorí majú možnosť občania vyplniť, aby sme získali prehľadné informácie o spokojnosti
občanov, ako aj o tom, čo im v obci chýba.
Rada partnerstva TTSK
Bolo realizované stretnutie v rámci mikroregiónu, pripravuje sa spracovanie návrhov na možné čerpanie
dotácií. Obec predložila návrhy, ktoré sú totožné s PHSR.
Príprava 100. výročia DHZ
Starosta pripravil publikáciu, ktorá je v tlači. Oslavy 100.výročia sú naplánované na posledný augustový
víkend. Program, zabezpečenie bude v súčinnosti obce, DHZ Vlčkovce , poslancov OZ a TJ Vlčkovce.
Čipovanie nádob na KO
Obec v spolupráci s FCC pripravuje realizáciu označenia, tzv. čipovanie nádob na KO, nádoby pri zvoze KO
sa budú vážiť. Získa sa prehľad o separovaní odpadu jednotlivých domácností a produkcii KO.
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Dotácie
V rámci podaných žiadostí boli obci Vlčkovce schválené dotácie :
Z TTSK- 500 Eur – na rehabilitačné plávanie a cvičenie seniorov, 800 Eur- tlač publikácie k 100. výročiu
DHZ Vlčkovce. Starosta zabezpečil dotáciu vo výške 2600 Eur na opravu a rekonštrukciu sochy Panny
Márie. Spoločnosť Javys, a.s. poskytla dotáciu vo výške 1500 Eur, spoločnosť Tavos, a.s. dotáciu vo výške
1000 Eur, obe sú určené k 100. výročiu založenia DHZ Vlčkovce.
11. Diskusia
Ing. Bilčíková- informovala o spôsobe, akým pracovníci FCC manipulujú s nádobami na KO pri vývoze.
Starosta obce bude s uvedenou problematikou informovať zodpovedného pracovníka FCC.
M. Falath- informoval sa ohľadom počtu vriec pri separovanom zbere plastov a v akom štádiu je riešenie
zavedenie optického internetu spoločnosťou Telecom. Počet vriec nie je limitovaný na jednotlivé
domácnosti. Pracovníci nezoberú vrece iba v prípade, ak jeho obsah nezodpovedá komoditám zberu.
V súčasnom období je vydané právoplatné územné rozhodnutie k realizácii optiky pre štyri obce- Križovany
nad Dudváhom, Vlčkovce, Opoj a Majcichov, kedy začnú práce je na rozhodnutí investora.
P. Bohunický- opätovne poukázal na parkovanie, resp. odstavovanie vozidiel pred jeho RD rodičmi, ktorí
vedú, resp. si vyzdvihujú deti z školy alebo škôlky. Informoval sa ohľadom vecného bremena zo strany ZSD,
a.s. k pozemkov, kde sú uložené zemné káble NN, resp. elektrických prípojok.
Odstavovanie vozidiel rodičmi detí pred vstupom do nehnuteľnosti je dlhodobý problém, ktorí je
v súčasnosti vystupňovaný aj rekonštrukciou MK pri cintoríne. Vecné bremená pri rekonštrukcii MK pri
cintoríne pre elektroenergetické zariadenia sú zriaďované na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve obce.
Po prerokovaní všetkých bodov programu Ing. Ivan Dobrovodský poďakoval prítomným za účasť na
zasadnutí a zasadnutie ukončil.
Vo Vlčkovciach, 28.6.2021

Overovatelia:
Mária Madarová

_________________

Ing. Martin Muška

_________________

Zapísala:
Zdenka Štefunková

________________
Ing. Ivan Dobrovodský
starosta obce
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