Zápisnica OZ č. 4/2020
z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce, ktoré sa konalo
22. júna 2020 t.j. v pondelok o 19.00 hodine na OcÚ Vlčkovce

Prítomní: 8 poslancov z celkového počtu 9, zapisovateľka (viď. prezenčná listina)
Neprítomný : Mgr. Marek Kráľovič
Overovatelia + návrhová komisia : Ing. Katarína Pribilová, PhD, Ing. Mária Bilčíková
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 2020
7. Záverečný účet obce za rok 2019
8. Rozpočtové opatrenia
9. Schválenie zápisu udalostí z roku 2019 do obecnej kroniky
10. Návrh VZN č. 1/2020
11. Žiadosti
12. Informácie, rôzne
13 Diskusia
14. 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 Ing. Katarínu Pribilovú, PhD a Ing. Máriu Bilčíkovú
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

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, P. Dano, M. Falath, V. Kollár,
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 25.5.2020 s ktorými
oboznámil poslancov OZ . Vyhodnotenie plnenia uznesení je prílohou zápisnice.
UZNESENIE č. 21/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 22.6.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ Vlčkovce zo dňa 25.5.2020.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, P. Dano, M. Falath, V. Kollár,
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 2020 vykonala. p. Mária Morvayová – hl. kontrolórka
obce kontrolu č.5/2020 – kontrola zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok v roku 2019 a súvisiacich
predpisov v danej oblasti v ZŠ s MŠ Vlčkovce. O výsledku kontroly informovala hlavná kontrolórka obce.
Správa o výsledku vykonanej kontroly je prílohou zápisnice.
UZNESENIE č. 22/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 22.6.2020

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
Správu o vykonanej kontrole hlavnou kontrolórkou obce Vlčkovce č.5/2020.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020
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 2020. Návrh bol
zverejnený dňa. 5.6.2020 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. 23/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 22.6.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
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schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020,
poveruje
hlavnú kontrolórku obce p. Máriu Morvayovú vykonaním kontrol v zmysle
schváleného Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020,
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, P. Dano, M. Falath, V. Kollár,
M. Madarová, Ing. M. Muška, Ing. K. Pribilová, PhD.)
0
0

7. Záverečný účet obce za rok 2019
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 1.6.2020 na úradnej tabuli a webovej stránke a bude
tvoriť súčasť zápisnice. P. Mária Hermanská, ekonómka obce spracovala čerpanie rozpočtu za rok 2019,
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 2019, 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.24/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 22.6.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
a) správu audítora za rok 2019
b) stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2019.
schvaľuje
a) Záverečný účet Obce Vlčkovce za rok 2019 a celoročné hospodárenie
bez výhrad
b) Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia upraveného a zostatok finančných operácií
v celkovej výške 267 380,25 EUR na tvorbu rezervného fondu obce.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, P. Dano, M. Falath, V. Kollár,
M. Madarová, Ing. M. Muška, Ing. K. Pribilová, PhD.)
0
0
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8. Rozpočtové opatrenia
Ekonómka školy p. L. Falathová vypracovala rozpočtové opatrenie na zmenu rozpočtu č 3//2020 podľa
zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rozpočtové opatrenie č.
3/2020 – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu. P. Hermanská predložila
rozpočtové opatrenia č.4/2020- účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu
a č.5/2020- povolené prekročenie a viazanie 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. 25/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 22.6.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
rozpočtové opatrenie na zmenu rozpočtu č.4/2020,
schvaľuje
rozpočtové opatrenia na zmenu rozpočtu č.3/2020 a č.5/2020.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

9. Schválenie zápisu udalostí z roku 2019 do obecnej kroniky
Kronikárka obce Mgr. Eva Magulová predložila na zasadnutí Kultúrno-športovej komisie dňa 17.6.2020
návrh zápisu udalostí z roku 2019 do kroniky obce Vlčkovce. Členovia komisie mali niekoľko pripomienok
na doplnenie, ktoré kronikárka obce akceptovala. Komisia odporučila zápis vypracovaný Mgr. Magulovou
schváliť.
UZNESENIE č. 26/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 22.6.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
zápis udalostí do kroniky obce Vlčkovce za rok 2019 predložený kronikárkou obce Mgr. Evou Magulovou
upravený o pripomienky členov Kultúrno- športovej komisie pri OZ Vlčkovce.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

10. Návrh k VZN č.1/2020 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. ZŠ s MŠ Vlčkovce
Zápisnica OZ č. 4/2020 z 22.6.2020

4

pripravila návrh VZN č.1/2020, ktorý bol následne pred zverejnením upravený zo strany obce, navýšením
pôvodných návrhov v jednotlivých poplatkoch. Vypracovaný návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli
a webovej stránke obce dňa 5.6.2020 na pripomienkovanie. Účinnosť VZN bude po schválení od 1.9.2020 ,
jeho účinnosťou bude neplatné VZN č.3/2011.
UZNESENIE č. 27/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 22.6.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
VZN č. 1/2020 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky
a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

11. Žiadosti
Odkúpenie pozemku od p. Vrábla- oprava uznesenia
Starosta obce informoval o potrebe opravy uznesenia č.14/2020, kde bola mylne uvedená rozloha p.č. 198/50
36m2, pričom je to 38 m2.Predávajúci je výlučným vlastníkom, nehnuteľností nachádzajúcich sa
v katastrálnom území Vlčkovce:
- parcela registra „C“, parc. č. 198/5, o výmere 861 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
- parcela registra „C“, parc. č. 198/47, o výmere 43 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
- parcela registra „C“, parc. č. 198/50, o výmere 38 m2 ( oprava z 36 m2), druh pozemku: ostatná plocha. Na
základe prijatia nového uznesenia v tej istej veci bude zrušené pôvodné uznesenie č.14/2020.
UZNESENIE č. 28/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 22.6.2020

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
1. kúpu pozemkov – parcela registra „C“, parcelné číslo 198/5 o výmere 861 m2, druh pozemku: ostatná
plocha, parcela registra „C“, parcelné číslo 198/47 o výmere 43 m2, druh pozemku: zastavaná plocha
a nádvorie, parcela registra „C“, parcelné číslo 198/50 o výmere 38 m2, druh pozemku: ostatná plocha
(ďalej len „Pozemky“)nachádzajúcu sa v katastrálnom území Vlčkovce, ktorých vlastníkom je:
- Ing. Augustín Vrábel, rod. nar., bytom (ďalej len „Predávajúci“) vo veľkosti s 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.
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Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, P. Dano, M. Falath, V. Kollár,
M. Madarová, Ing. M. Muška, Ing. K. Pribilová, PhD.)
0
0
UZNESENIE č. 29/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 22.6.2020

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
ruší
uznesenie č.14/2020 zo dňa 25.5.2020
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

Žiadosť o prenájom pozemkov
Spoločnosť Farma Majcichov , a.s. požiadala o prenájom pozemkov vo vlastníctve obce Vlčkovce, ktoré budú
slúžiť na výstavbu komunikácie na priame napojenie zadnej časti areálu FM, na existujúcu dopravnú
infraštruktúru. Požiadali o podmienky, aké boli určené pôvodnému investorovi, spoločnosti BPS. Obec pripravila
a zverejnila zámer na prenájom ako prípad osobitného zreteľa, ktorý bol od 26.5.2020 zverejnený na webovej
stránke a úradnej tabuli obce. K predmetnému zámeru neboli obci doručené žiadne iné návrhy na prenájom.
UZNESENIE č. 30/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 22.6.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
prenájom pozemkov vo vlastníctve obce Vlčkovce, zapísaných v KÚ Vlčkovce, na liste vlastníctva č. 1784,
parcely registra „C“ – parc.č. 1319/8 - ostatné plochy o výmere 1912 m2, parc.č. 1366/26 - ostatné plochy
o výmere 1361 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 9) písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že Obec Vlčkovce má záujem o presmerovanie
tranzitu poľnohospodárskej techniky z miestnych komunikácií v zastavanom území obce mimo toto
zastavené územie, čím by sa zvýšil komfort obyvateľstva obce ako aj bezpečnosť na miestnych
komunikáciách. Preto chce Obec Vlčkovce prenajať pozemky, ktoré sa nachádzajú mimo zastavaného
územia obce spoločnosti FARMA MAJCICHOV, a. s., Majcichov 50, IČO: 36228095, ktorá sa zaviazala
vybudovať na prenajatých pozemkoch účelovú komunikáciu, ktorá bude využívaná na tranzit
poľnohospodárskej techniky namiesto miestnych komunikácií v obci. Prenájom sa schvaľuje na dobu
neurčitú , pričom cena prenájmu za vyššie spomenuté pozemky bude v sume 1,-euro ročne.
poveruje
starostu obce uzatvorením nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov vo vlastníctve obce Vlčkovce,
zapísaných v KÚ Vlčkovce, na liste vlastníctva č. 1784, parcely registra „C“ – parc.č. 1319/8 - ostatné
plochy o výmere 1912 m2, parc.č. 1366/26 - ostatné plochy o výmere 1361 m2, so spoločnosťou Farma
Majcichov, a.s., Majcichov 50, IČO: 36228095.
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Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti
JUDr. Boris Sedlák predložil žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti p.č. 1356/160 o výmere 142 m2 za účelom
prebudovania na odstavnú plochu , ktorá bude slúžiť na parkovanie, zastavenie a státie motorových vozidiel
okolitých vlastníkov dotknutých nehnuteľností. Uvedené je reakciou na list obce , ktorým boli občania
upozornení na nevhodné parkovanie a státie v uvedenej ulici.
UZNESENIE č. 31/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 22.6.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
neschvaľuje
odpredaj nehnuteľnosti p.č. 1356/160 v k.ú. Vlčkovce vo vlastníctve obce Vlčkovce pre žiadateľa JUDr. Borisa
Sedláka.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

Žiadosť o usporiadanie majetkových pomerov
MUDr. Darina Marušiaková podala žiadosť o odkúpenie pozemku p.č. 1359/332 o výmere 73 m2 v jej
vlastníctve, na ktorom je vybudovaná miestna komunikácia- chodník.
UZNESENIE č. 32/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 22.6.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
žiadosť o odkúpenie pozemku p.č. 1359/332 vo výmere 73m2 v k.ú. Vlčkovce, vo vlastníctve MUDr. Dariny
Marušiakovej , na ktorom je vybudovaná miestna komunikácia – chodník.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

12. Informácie, rôzne
Vnútorný predpis k rozúčtovaniu nákladov medzi prenesené a originálne kompetencie
Riaditeľka ZŠ s MŠ pripravila a schválila vnútorný predpis k rozúčtovaniu nákladov medzi prenesené
a originálne kompetencie, finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu obce. S uvedenou
vnútornou smernicou boli oboznámení poslanci OZ Vlčkovce na pracovnej porade 15.6.2020.
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UZNESENIE č. 33/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 22.6.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
Vnútorný predpis k rozúčtovaniu nákladov medzi prenesené a originálne kompetencie.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
7 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, P. Dano, V. Kollár, M. Madarová,
Ing. M. Muška, Ing. K. Pribilová, PhD.)
0
1 ( M. Falath)

Doplnenie PD – Chodník pri cintoríne
Starosta obce informovalo potrebe doplnenia PD na dobudovanie splaškovej kanalizácie, osadenie stĺpov
VO. O zafinancovanie splaškovej kanalizácie v danom úseku bude obec žiadať spoločnosť Tavos, a.s., ako
zaradenie do investičných akcií spoločnosti.
Príprava PD pre nadstavbu v ZŠ s MŠ
Starosta obce informoval o stretnutiach s projektantkou Ing. Šimekovou, o príprave a návrhoch PD pre
budúcu nadstavbu nad jedálňou v ZŠ s MŠ. Nadstavbou príde k dobudovaniu 2 tried, sociálneho zariadenia
a kabinetu pre potreby školy.
Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav kanalizačného potrubia
Okresný úrad Trnava oznámil obci vydanie súhlasu na uskutočnenie stavebných úprav kanalizačného
potrubia v „Záhumenskej“ ulici. Podľa dostupných informácií by stavba mala byť realizovaná v druhej
polovici tohto roka a prebieha VO na dodávateľa stavby.
Oznámenie o zaslaných výzvach
Na základe podnetov a po preverení situácie boli občanom zo „Záhumenskej“ a „Papučkovej“ ulice zaslané
výzvy na opatrenia s ohľadom na parkovanie na chodníkoch, verejnej zeleni, resp. na MK. Zároveň boli
zaslané výzvy na kosenie neudržiavaných pozemkov a výzva na používanie dronu. Na základe uznesenia
z predchádzajúceho zasadnutia OZ boli zaslané výzvy na vysporiadanie pozemkov pre rodinu Šturdíkovú
a Náhlikovú.
Zmena ÚPD 7/2019
V rámci konania boli všetky pripomienky zaslané na spracovanie Ing. Odnogovi a Ing. Krúpovej na
spracovanie.
Refundácia nákladov v súvislosti s COVID 19
Starosta informoval o preplatení nákladov z CKF vo výške 4583 Eur, obec bude mať refundované aj
náklady z TTSK vo výške cca 1500 Eur. V tejto súvislosti informoval o zaslanej žiadosti na CKF na
protipovodňové opatrenia na prehĺbenie cestnej priekopy a zakúpenie vodného vysávača.
Budovanie optickej siete
Spoločnosť Telecom pripravuje PD pre územné rozhodnutie. Pripravuje sa návrh zmluvy na vybudovanie
chráničiek pre obec na uloženie rozvodov rozhlasu a kamerového systému.
Plánované akcie v obci
V obci sa dňa 4.7.2020 uskutoční futbalový turnaj starých pánov, obec pripravuje aj 10. ročník Vlčkovského
gulášu, v termíne 5.9.2020. V termíne 25.7.2020 sa uskutoční turnaj v plážovom volejbale. Starosta obce
informoval o stretnutí s usporiadateľmi tzv. „Pivného festivalu“, ktorý by sa po dohode mohol uskutočniť
v prvú augustovú sobotu.

Zápisnica OZ č. 4/2020 z 22.6.2020

8

13. Diskusia
M. Madarová- vyjadrila podporu na poriadanie akcií za splnenia požiadaviek obce a ÚVZ.
Ing. M. Bilčíková- informovala o vyjadrení kronikárky obce, ktorá sa rozhodla pokračovať v tejto pozícii.
Informovala o možnosti zrealizovať počas letných mesiacov tzv. „ Vlčkovský blšák“. Uvedené je možné
realizovať po dohode s TJ Vlčkovce.
V. Kollár- požiadal o vypracovanie návrhu riešenia na odvodnenie stojatej dažďovej vody v „Papučkovej „
ulici. Starosta obce preverí možnosti realizácie odvodnenia.
Ing. Pribilová- požiadala o vykonanie dezinfekcie priestorov pod zdravotným strediskom pre detský klub.
Uvedené sa zrealizuje na konci letných mesiacov, pred otvorením klubu.
P. Bohunický- po dohode so starostom obce bude po zbere úrody zrealizované zo strany obce oplotenie
s osadením brány na pozemku p. Bohunického pred vstupom na miestne ihrisko.
Po prerokovaní všetkých bodov programu Ing. Ivan Dobrovodský poďakoval prítomným za účasť na
zasadnutí a zasadnutie ukončil.
Vo Vlčkovciach, 22.6.2020
Overovatelia:
Ing. Katarína Pribilová PhD
Ing. Mária Bilčíková

_________________
_________________

Zapísala:
Zdenka Štefunková

________________
Ing. Ivan Dobrovodský
starosta obce
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