Zápisnica OZ č. 8/2021
z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce, ktoré sa konalo
13. decembra 2021, t.j. v pondelok o 18.00 hodine na OcÚ Vlčkovce

Prítomní:

8 poslancov z celkového počtu 9, hlavný kontrolór obce, zapisovateľka (viď. prezenčná listina)

Neprítomný : Ing. Mária Bilčíková
Overovatelia + návrhová komisia : Mgr. M. Kráľovič a V. Kollár
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Návrh Doplnku č. 9 k VZN č. 1/2013 o podrobnostiach financovania a určení dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vlčkovce
6. Návrhy VZN č. 1-7/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku
7. Návrh rozpočtu obce Vlčkovce na roky 2022-2024
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2022
9. Žiadosti
10. Informácie, rôzne
11. Diskusia
12. 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 Vladimíra Kollára.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
6 (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. Poslancami obecného
zastupiteľstva neboli predložené žiadne zmeny v programe.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8 (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 dňa 22.11.2021, s ktorými
oboznámil poslancov OZ. Uznesenia zo zasadnutia OZ Vlčkovce boli splnené. Vyhodnotenie plnenia uznesení z
predchádzajúceho zasadnutia OZ sú prílohou zápisnice.
UZNESENIE č. 47/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 13.12.2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
vyhodnotenie plnenia uznesení zo zasadnutia OZ Vlčkovce zo dňa 22.11.2021.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

5. Návrh Doplnku č. 9 k VZN č. 1/2013 o podrobnostiach financovania a určení dotácie na
mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vlčkovce
Obec v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve určuje všeobecne
záväzným nariadením výšku dotácie na prevádzku a mzdy na príslušný rok na školské zariadenia vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti. Na základe podkladov z výkazu o počte žiakov a po predložení návrhu rozpočtu
ZŠ s MŠ na rok 2021 bol vypracovaný návrh Doplnku č. 9 k VZN č. 1/2013 a určená výška dotácie na rok
2022 na mzdy a prevádzku žiaka školských zariadení – materská škola, školský klub detí a školskú jedáleň.
Vypracovaný návrh doplnku bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa 26.11.2021 na
pripomienkovanie. V zákonnej lehote nebola doručená žiadna pripomienka.
Nariadenie č.1/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 13.12.2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
Doplnok č.9 k VZN č. 1/2013 o podrobnostiach financovania a určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vlčkovce.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

6. Návrhy VZN č.1/2021 až 7/2021
Obec Vlčkovce pripravila návrhy VZ č.1 až 7/2021, ktorými rozdelila jednotlivé dane a poplatky z VZN č.2/2012
do samostatných návrhov VZN . Uvedené návrhy VZN budú po schválení platné od 1.1.2022.
Návrh VZN č.1/2021 o dani za jadrové zariadenia
Obec Vlčkovce na svojom území ustanovením tohto VZN sadzbu dane za jadrové zariadenia za zastavané
územie obce Vlčkovce. V uvedenom návrhu neprichádza k zmene sadzby.
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Nariadenie č.2/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 13.12.2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
VZN č.1/2021o dani za jadrové zariadenia.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

Návrh VZN č.2/2021 o dani za užívanie verejného priestranstva v obci Vlčkovce
Predmetom tohto návrhu VZN je určenie sadzby dane za užívanie verejného priestranstva za každý začatý
m2 osobitne užívaného verejného priestranstva, pričom VP sú parcely vo vlastníctve obce. V rámci
pripomienkového konania bolo navrhnuté vypustiť z §4 ods.a)-1- v zátvorke uvedené parkovacie miesto.
Nariadenie č.3/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 13.12.2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
VZN č.2/2021o dani za užívanie verejného priestranstva.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

Návrh VZN č.3/2021 o dani za psa
Týmto VZN sa určuje ročná sadzba dane za psa, ktorá sa nemení.
Nariadenie č.4/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 13.12.2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
VZN č.3/2021o dani za psa.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8 (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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Návrh VZN č.4/2021 o dani za nevýherné hracie prístroje
Týmto VZN sa určuje ročná sadzba dane za nevýherné hracie prístroje. Sadzba dane zostáva v rovnakej
výške.
Nariadenie č.5/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 13.12.2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
VZN č.4/2021o dani za nevýherné hracie prístroje.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

Návrh VZN č.5/2021 o dani za predajné automaty
Týmto VZN sa určuje ročná sadzba dane za predajné automaty, v uvedenom návrhu zostáva rovnaká
sadzba.
Nariadenie č.6/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 13.12.2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
VZN č.5/2021o dani za predajné automaty.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

Návrh VZN č.6/2021 o dani z nehnuteľnosti
Týmto VZN sa určuje ročná sadzba dane za nehnuteľnosti v obci Vlčkovce. V uvedenom návrhu je
navrhnuté zvýšenie sadzby dane zo stavieb z 0,12 €/m2 na 0,20€/m2 pri stavbách na bývanie a drobných
stavbách a zvýšenie z 0,12€/m2 na 0,25€/m2 sadzby dane z bytov.
Nariadenie č.7/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 13.12.2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
VZN č.6/2021o dani z nehnuteľnosti.
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Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

Návrh VZN č.7/2021 o dani za ubytovanie
Týmto VZN sa určuje sadzba dane za ubytovanie, neprichádza k zmene sadzby.
Nariadenie č.8/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 13.12.2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
VZN č.7/2021o dani za ubytovanie.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

7. Návrh rozpočtu obce Vlčkovce na roky 2022-2024

V súlade s platnými právnymi predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami obce a s ohľadom na
predpokladané príjmy a výdavky obce bol spracovaný návrh rozpočtu obce Vlčkovce na roky 2022-2024.
Návrh rozpočtu bol prerokovaný poslancami OZ na porade poslancov dňa 15.11.2021 a 6.12.2021.
Rozpočet bol 26.11.2021 zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce na pripomienkovanie
občanmi. V zákonnej lehote neboli doručené žiadne pripomienky. V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm.
c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vypracovala hlavná kontrolórka obce k návrhu rozpočtu
odborné stanovisko, s ktorým prítomných oboznámila.
UZNESENIE č. 48/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 13.12.2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
1. berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2022-2024,
2. schvaľuje
rozpočet obce na rok 2022,
3. berie na vedomie
rozpočet obce na roky 2023-2024.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8 (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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8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení p. Mária
Morvayová, hlavná kontrolórka obce, vypracovala a predložila na prerokovanie obecnému zastupiteľstvu
návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022. Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovej
stránke obce na pripomienkovanie dňa 26.11.2021. K predloženému návrhu neboli doručené žiadne
pripomienky a bol prerokovaný na porade poslancov OZ dňa 6.12.2021. Plán kontrolnej činnosti je prílohou
zápisnice.
UZNESENIE č. 49/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 13.12.2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
1. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022,
2. poveruje
hlavného kontrolóra obce Vlčkovce vykonaním kontrol v zmysle schváleného Plánu kontrolnej činnosti na I.
polrok 2022,
3. 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 (T. Bočko, P. Dano, M. Falath, V. Kollár, Mgr. M. Kráľovič,
M. Madarová, Ing. M. Muška, Ing. K. Pribilová, PhD.)
0
0

9. Žiadosti

Zmluva o uzavretí budúcej darovacej zmluvy
Predmetom zmluvy budú hnuteľné a nehnuteľné veci vo výlučnom vlastníctve darcu- pozemok , chodník.
UZNESENIE č. 50/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 13.12.2021

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
uzatvorenie Zmluvy o uzavretí budúcej darovacej zmluvy, ktorá bude uzatvorená medzi spoločnosťou
SLEZÁK & CO s.r.o., IČO: 31 419 569 ako budúcim darcom a Obcou Vlčkovce ako budúcim obdarovaným,
predmetom ktorej bude záväzok zmluvných strán, že na základe písomnej výzvy druhej zmluvnej strany
v lehote 14 (štrnástich) kalendárnych dní po doručení Výzvy uzavrú, budúci darca, ako darca a budúci
obdarovaný, ako obdarovaný darovaciu zmluvu, ktorej predmetom bude záväzok darcu darovať
obdarovanému hnuteľné a nehnuteľné veci bližšie určené v darovacej zmluve a tieto mu bezplatne prenechať,
a záväzok obdarovaného dar s vďakou prijať, na základe ktorej sa obdarovaný stane výlučným vlastníkom
hnuteľných a nehnuteľných vecí bližšie určených v darovacej zmluve.
poveruje
starostu obce uzatvorením Zmluvy o uzavretí budúcej darovacej zmluvy.
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Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

Zmluva o zriadení vecného bremena Plyn
Predmetom zmluvy je zriadenie vecných bremien za účelom strpieť existenciu inžinierskych sietí –
plynárenských zariadení s ich ochrannými pásmami, strpieť prechod a prejazd za účelom údržby a opravy
plynárenských zariadení.
UZNESENIE č. 51/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 13.12.2021

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
prerokovalo
návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena (ďalej len „Zmluva“), ktorá má byť uzatvorená medzi Obcou
Vlčkovce ako povinným a spoločnosťou SPP - distribúcia, a.s. IČO: 35 910 739, so sídlom: Mlynské Nivy
44B, 825 11 Bratislava ako oprávneným (ďalej len „Oprávnený“)
schvaľuje.
bezodplatné zriadenie vecného bremena „in personam“ na dobu neurčitú v prospech Oprávneného
spočívajúcich v povinnosti Obce Vlčkovce ako povinného:
-

strpieť existenciu inžinierskych sietí – plynárenských zariadení Oprávneného, ich
ochranných a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku a rekonštrukcie týchto zariadení,
strpieť prechod a prejazd Oprávneného za účelom údržby a opravy plynárenských
zariadení, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celú dotknutú
nehnuteľnosť;

na pozemku vo výlučnom vlastníctve Obce Vlčkovce:
Parcelné Register
Výmera
LV č.
Druh pozemku
číslo
KN
v m2
1366/53
C
1784
1026
ostatná plocha

Katastrálne
územie
Vlčkovce

Obec

Okres

Vlčkovce

Trnava

v rozsahu 450 m2 podľa Geometrického plánu na vyznačenie práva uloženia inžinierskej siete č. 74/2021 zo
dňa 27.10.2021 vyhotoveného spoločnosťou GEKON, s.r.o., IČO: 46 998 446, so sídlom Dojč 19, 906 02
Dojč, úradne overeného dňa 7.12.2021 pod sp. zn. G1-1645/2021 (ďalej len „Geometrický plán“), ktorý
bude neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
poveruje
starostu obce uzatvorením Zmluvy, ktorej predmetom bude bezodplatné zriadenie vecného bremena v prospech
Oprávneného v schválenom rozsahu v zmysle Geometrického plánu.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8 (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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Zmluva o zriadení vecného bremena Voda a Kanalizácia
Predmetom zmluvy je zriadenie vecných bremien za účelom strpieť existenciu inžinierskych sietí –
vodohospodárskych zariadení, strpieť prechod a prejazd za účelom údržby a opravy .
UZNESENIE č. 52/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 13.12.2021

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
prerokovalo
návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena (ďalej len „Zmluva“), ktorá má byť uzatvorená medzi Obcou
Vlčkovce ako povinným a spoločnosťou SLEZÁK & CO s.r.o., IČO: 31 419 569, so sídlom: Vlčkovce 57,
919 23 Vlčkovce ako oprávneným (ďalej len „Oprávnený“)
schvaľuje.
bezodplatné zriadenie vecných bremien „in personam“ na dobu neurčitú v prospech Oprávneného spočívajúcich
v povinnosti Obce Vlčkovce ako povinného:

-

strpieť uloženie a existenciu inžinierskych sietí – vodohospodárskych zariadení
Oprávneného (vodovod, kanalizácia, prečerpávacia stanica), ich ochranných a
bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku a rekonštrukcie týchto zariadení,

-

strpieť prechod a prejazd Oprávneného za účelom údržby a opravy vodohospodárskych
zariadení (pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celú dotknutú
nehnuteľnosť).

na pozemkoch vo výlučnom vlastníctve Obce Vlčkovce:
Parcelné Register
Výmera
LV č.
Druh pozemku
číslo
KN
v m2
zastavaná plocha a
1366/52
C
655
6555
nádvorie

Katastrálne
územie

Obec

Okres

Vlčkovce

Vlčkovce

Trnava

v rozsahu podľa Geometrického plánu na vyznačenie práva uloženia inžinierskej siete č. 73/2021
zo
dňa 22.10.2021 vyhotoveného spoločnosťou GEKON, s.r.o., IČO: 46 998 446, so sídlom Dojč 19, 906 02
Dojč, úradne overeného dňa 7.12.2021 pod sp. zn. G1-1647/2021 (ďalej len „Geometrický plán“), ktorý
bude neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
poveruje
starostu obce uzatvorením Zmluvy, ktorej predmetom bude bezodplatné zriadenie vecného bremena v prospech
Oprávneného v schválenom rozsahu v zmysle Geometrického plánu.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

10. Informácie, rôzne

Plán zasadnutí OZ v roku 2022
Starosta obce predložil prítomným návrh na plán zasadnutí OZ na rok 2022 Návrh zasadnutí Obecného
zastupiteľstva bol predrokovaný na pracovnej porade s poslancami OZ.
Termíny zasadnutí na rok 2022: 14.2.2022, 25.4.2022, 27.6.2022,12.9.2022, 21.11.2022, 12.12.2022.
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Zasadnutia sa budú konať v pondelok so začiatkom o 19.00 hod., resp. 18. 00 hod. Program zasadnutí bude
zverejnený v zmysle VZN č.2/2011 na úradnej tabuli, webovej stránke obce a prostredníctvom miestneho
rozhlasu.
UZNESENIE č. 53/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 13.12.2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
Plán verejných zasadnutí Obecného zastupiteľstva Vlčkovce v termínoch: 14.2.2022, 25.4.2022,
27.6.2022,12.9.2022, 21.11.2022, 12.12.2022 so začiatkom o 19.00 hod , resp. o 18.00 hod v budove
Obecného úradu vo Vlčkovciach
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

Termíny sobášov pre rok 2022
Starosta obce zároveň predložil na schválenie návrh harmonogramu sobášnych dní pre rok 2022, ktorý
spracovala matrikárka obce . Sobášne dni sú navrhnuté nasledovne: 22.1.2022, 19.2.2022, 19.3.2022,
23.4.2022, 21.5.2022, 11.6.2022, 17.9.2022, 15.10.2022, 19.11.2022,vždy v sobotu na matričnom úrade
Vlčkovce. V prípade záujmu o iný, ako schválený návrh, resp. sobáš mimo matričného úradu budú tieto
spoplatnené v zmysle zákona č.145/1995 Z o správnych poplatkov v zmení neskorších predpisov.
UZNESENIE č. 54/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 13.12.2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
harmonogram sobášnych dní na rok 2022 nasledovne - 22.1.2022, 19.2.2022, 19.3.2022,
23.4.2022, 21.5.2022, 11.6.2022, 17.9.2022, 15.10.2022, 19.11.2022.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

Rozpočtové opatrenie
P. Hermanská, ekonómka obce vypracovala rozpočtové opatrenie č.20/2021 - účelovo určené finančné
prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu. Rozpočtové opatrenie bolo pred zasadnutím OZ zaslané
všetkým poslancom. Starosta obce oboznámil prítomných s obsahom predloženého rozpočtového opatrenia.
Rozpočtové opatrenie je prílohou zápisnice.
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UZNESENIE č. 55/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 13.12.2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
rozpočtové opatrenie na zmenu rozpočtu č.20/2021.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

Schválenie PHSR obce Vlčkovce na 2022-2029
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHSR“) je strednodobý rozvojový dokument
vypracovaný v zmysle zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014
Z.z. Dokument PHSR je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii
a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe rozvoja vyššieho územného celku a je vypracovaný
podľa územnoplánovacej dokumentácie obce. Z dôvodu končiacej platnosti PHSR, ako aj začiatku nového
programovacieho obdobia bolo zadané vypracovanie PHSR na ďalšie obdobie. PHSR bolo spracované
spoločnosť Prorozvoj.
UZNESENIE č. 56/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 13.12.2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vlčkovce na roky 2022- 2029,
berie na vedomie

informáciu o plnení PHSR obce Vlčkovce za roky 2015-2021, ktoré je súčasťou návrhu
PHSR 2022-2029.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe
Obci bol doručený návrh Zmluvy o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe Vlčkovce- ulica pri
cintoríne – SO 03 Kanalizácia splašková , ktorá bola realizovaná na základe stavebného povolenia .

UZNESENIE č. 57/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 13.12.2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
Zápisnica OZ č. 8/2021 z 13.12.2021
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schvaľuje
Zmluvu o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe medzi Tavos, a.s. ako nadobúdateľom a obcou
Vlčkovce ako prevodcom ,na stavbu “Vlčkovce- ulica pri cintoríne – SO 03 Kanalizácia splašková“,
poveruje
starostu obce uzatvorením Zmluvy o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe “Vlčkovce- ulica pri
cintoríne – SO 03 Kanalizácia splašková“.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

Menovanie veliteľa DHZO Vlčkovce
Na základe žiadosti o uvoľnenie z funkcie veliteľa Hasičskej jednotky DHZ obce Vlčkovce , ktorá bola
obci doručená od p. Martina Ševčíka, ktorý požiadal o uvoľnenie z funkcie bude potrebné vymenovať
nového veliteľa DHZO Vlčkovce.
Informácie k odpadom
Starosta informoval o výške príspevku z environmentálneho fondu, obec dostala príspevok vo výške 16.333
Eur, uvedené je možné použiť len v súvislosti s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom.
MK pri cintorín
Obec zaslala porealizačné zameranie NN uloženia pre ZSD, a.s. V niektorých miestach sa uložené NN
vedenie nachádza mimo koridoru, ako sú zadefinované vecné bremená. Je potrebné vypracovať nové
zadanie a zmluvou upraviť zápis vecných bremien. Splašková kanalizácia bude odovzdaná spoločnosti
Tavos, a.s. do konca roka 2021.
11. Diskusia
T. Bočko- informoval sa o oprave poruchy vedenia káblov optiky pre kamerový systém. Káble budú opravené
v tomto týždni, ich previsom neprišlo k prerušeniu vedenia obrazu kamerového systému v obci.
M. Madarová- informovala sa na výsledky merania hluku. Meranie vykovala NDS, a.s., stanovisko ešte nebolo
doručené. Po doručení bude verejnosť informovaná.
Mgr. Kráľovič- nahlásil poruchy na verejnom osvetlení. Verejné osvetlenie bude prekontrolované, závady budú
odstránené.
P. Bohunický- informoval sa o výške nárastu v daniach za nehnuteľnosti. Pri rodinných domoch bude nárast pre
daňovníka cca vo výške 15 Eur, pri bytoch je nárast cca o 12 Eur pre daňovníka za kalendárny rok.

12. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce Ing. Ivan Dobrovodský poďakoval prítomným za
účasť a zasadnutie ukončil.
Vo Vlčkovciach, 13.12.2021
Overovatelia:
Mgr. Marek Kráľovič

___________________

Ing. Ivan Dobrovodský
starosta obce

Vladimír Kollár

___________________

Zapísala:
Zdenka Štefunková
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