Zápisnica OZ č. 7/2020
z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce, ktoré sa konalo
23. novembra 2020, 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. M. Bilčíková
Overovatelia + návrhová komisia : Mgr. Marek Kráľovič a Mária Madarová
Program:

1.Otvorenie zasadnutia
2.Určenie overovateľov a voľba návrhovej komisie
3.Schválenie programu zasadnutia
4.Kontrola plnenia uznesení
5.Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Vlčkovce v šk. roku 2019/2020
6.Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
7.Žiadosti
8.Informácie, rôzne
9.Diskusia
10. 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 Máriu Madarovú.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

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:

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

4. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce vykonal vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 28.9.2020, s ktorými
oboznámil poslancov OZ. Uznesenia zo zasadnutia OZ Vlčkovce boli splnené., resp. sa priebežne plnia.
Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ je prílohou zápisnice.
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UZNESENIE č. 50/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 23.11.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
vyhodnotenie plnenia uznesení zo zasadnutia OZ Vlčkovce dňa 28.9.2020.

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. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s Materskou školou Vlčkovce v šk. roku
2019/2020

Riaditeľka ZŠ s MŠ Vlčkovce predložila v súlade so zákonom č. 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a v
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov na tunajší Obecný úrad žiadosť o schválenie
dokumentov – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základnej školy v šk.
roku 2019-2020, vypracovaná riaditeľkou školy a Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach materskej školy v školskom roku 2019/2020 vypracovaná Ivanou Hlavnovou. Spolu s týmito
správami bola predložená aj Správa o výchovno vzdelávacej činnosti v čase mimoriadnej situácie,
v súvislosti s vyučovaním v čase pandémie. Na základe § 5 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve riaditeľ školy predkladá Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti zriaďovateľovi na
schválenie a rade školy na vyjadrenie. Rada školy pri ZŠ s MŠ Vlčkovce uvedené správy prerokovala na
svojom zasadnutí dňa 23.9.2020. Členovia Rady školy vzali uvedené materiály na vedomie.
UZNESENIE č. 51/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 23.11.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, ich výsledkoch a podmienkach ZŠ s MŠ vo Vlčkovciach v šk. roku
2019/2020 spolu so Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2019/2020 v čase mimoriadnej situácie.

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. Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách

Na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 vykonala. p. Mária Morvayová – hl. kontrolórka
obce kontroly č.8/2020- kontrola pokladničných operácií a dodržiavanie súvisiacich predpisov, č.9/2019 kontrola stavu evidencie a vymáhania daňových pohľadávok a poplatkov za rok 2019 a kontrola č.10/2020 kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. a vnútorného
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predpisu obce s ktorými oboznámila prítomných. Záznamy o výsledku vykonaných kontrol
zápisnice.

sú prílohou

UZNESENIE č. 52/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 23.11.2020

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
správy o vykonaných kontrolách hlavnou kontrolórkou obce Vlčkovce č.8/2020, č.9/2020 a č.10/2020.
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. Žiadosti
Žiadosť zariadenia pre seniorov Križovany nad Dudváhom
Zariadenie pre seniorov v Križovanoch nad Dudváhom sa prostredníctvom SOU Trnava obrátilo na obec so
žiadosťou o poskytnutie finančného príspevku na spestrenie Vianočných sviatkov pre obyvateľov zariadenia,
medzi ktorými sú aj občania obce Vlčkovce. Uznesením OZ Vlčkovce č. 69/2007 bol schválený príspevok pre
Zariadenie pre seniorov vo výške 30,00 EUR na osobu, ktorá je z obce Vlčkovce. V súčasnosti sú v zariadení 4
občania z Vlčkoviec.
Žiadosť o prenájom obecných bytov
Na základe VZN č.1/2014 boli obci doručené žiadosti o predĺženie nájmu obecných bytov od nájomcov
z bytov na I. poschodí ( p.Smolka, p.Benci). Nájom je potrebné každoročne predlžovať uznesením OZ a to
na dobu 1 roka. Nájomcovia na prízemí majú zmluvy platné od mája 2020, takže žiadosti budú aktuálne na
jar budúceho roku. Iné žiadosti o prenájom bytov neboli na obec doručené.
UZNESENIE č. 53/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 23.11.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
a) schvaľuje
na základe žiadosti o predĺženie prenájmu obecných bytov v bytovom dome Vlčkovce č.68 nájomcov
jednotlivých bytov - p. Ľubomíra Smolku, bytom– byt B1 (3A) v BD č.68 a p. Vincenta Benciho
ml. bytom s p. Katarínou Lamošovú, bytom,– byt B2 (3B) BD
č.68,
b) poveruje
starostu obce podpísaním dodatkov k nájomným zmluvám 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:

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. Informácie, rôzne

Rozpočtové opatrenia
P. Falathová, ekonómka ZŠ s MŠ Vlčkovce vypracovala rozpočtové opatrenie č.8/2020- účelovo určené
finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu. P. Hermanská, ekonómka obce vypracovala
rozpočtové opatrenia č.9/2020- povolené prekročenie a viazanie príjmov a výdavkov a č.10/2020- povolené
prekročenie a viazanie príjmov a povolené prekročenie a viazanie finančných operácií.
Rozpočtové opatrenie obdržali všetci poslanci. Starosta obce oboznámil prítomných s obsahom predložených
rozpočtových opatrení. Rozpočtové opatrenia sú prílohou zápisnice.
UZNESENIE č. 54/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 23.11.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
rozpočtové opatrenie na zmenu rozpočtu č.8/2020,
schvaľuje
rozpočtové opatrenia na zmenu rozpočtu č.9/2020 a č.10/2020.
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 odmeny pre hlavného kontrolóra obce
Starosta obce navrhol hlavnej kontrolórke obce p. Márii Morvayovej v súlade s ustanovením § 18c ods. 5 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení za jej činnosť počas roka 2020 odmenu vo výške 30 % z ročného platu
kontrolóra obce Vlčkovce.
UZNESENIE č.55/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 23.11.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
odmenu hlavnej kontrolórke obce p. Márii Morvayovej vo výške 30% z ročného platu za rok 2020.

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 mimoriadnych odmien poslancom Obecného zastupiteľstva
Starosta obce navrhol nevyčerpané finančné prostriedky určené na odmeny pre poslancov OZ prerozdeliť na
mimoriadne odmeny poslancom OZ za účasť na pracovných poradách a celkovú činnosť počas roka 2020.
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UZNESENIE č. 56/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 23.11.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
mimoriadne odmeny poslancom Obecného zastupiteľstva Vlčkovce vo výške rozdielu medzi rozpočtom a
skutočne čerpanými prostriedkami v rozpočte na položke odmeny poslancom v roku 2020.

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

Príprava žiadosti o dotáciu z Enviro fondu
Starosta informoval o príprave žiadosti o dotáciu z Enviro fondu na zakúpenie váhy do zberného dvora. Žiadosť
bude podaná po kompletizácii , termín je 15.12.2020.

Výška príspevkov na SOU na rok 2021
Starosta obce informoval o výške príspevkov SOU na roky 2021- 2023. Pre stavebnú oblasť a pre sociálnu
oblasť sa poplatky v budúcom roku nebudú meniť.
MK Cintorín
Bolo vyhlásené VO na dodávateľa stavby- chodníka, NN, prípojok. Samostatne sa rieši splašková
kanalizácia, obci bola schválená žiadosť o finančný príspevok od spoločnosti Tavos, a.s., obec sa bude
podieľať financovaním vo výške cca 14.000 Eur, pričom náklady sú vo výške 102.000 Eur.
WiFi4EU- Podpora internetového pripojenia
V rámci dohody o grante podpora internetového pripojenia bolo vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia
pre občanov a návštevníkov obce na verejných priestranstvách, 9 externých pripojení a 2 interné pripojenia.
Stavebné úpravy budovy DHZ
V rámci stavebných úprav z dôvodu zvýšenia energetickej hospodárnosti budovy DHZ bola ukončená.
Zrealizovaná bola nová strecha, výmena okien, zateplenie a fasádne úpravy. Zároveň bola realizovaná
výstavba panelového oplotenia pri budove DHZ.
Informácie k novele zákona o odpadoch
Starosta informoval o novele zákona o odpadoch, kedy je obec od 1. januára zabezpečovať zvoz biologicky
rozložiteľného kuchynského odpadu ( BRKO). V našej obci tento zvoz je realizovaný v BD v lokalite „
Majír“, pripravuje sa doplnenie nádob na BRKO v obci na stojiskách pri zbere skla. Starosta zároveň
informoval o stretnutiach s predstaviteľmi spoločnosti Kosit a FCC, príprava zberu a zvozu komunálneho
odpadu formou množstevného zberu.
Zimná údržba
Obec zakúpila posypový vozík a posypovú soľ na údržbu MK a chodníkov v obci počas zimných mesiacov.
Informácie k pripravovanej výstavbe
Spoločnosť Slezák a CO, s.r.o. pripravuje na parcelách v k.ú. Vlčkovce realizáciu 14 stavebných pozemkov.
K uvedenému predložila na prerokovanie urbanistickú štúdiu, ktorá im bola schválená. V riešení je
momentálne realizácia elektrickej prípojky a žiadosť o výrub drevín.
Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov 2021
Starosta informoval o realizácii sčítania domov a bytov, ktoré sa realizuje v tomto roku a príprave na sčítanie
obyvateľstva v roku 2021.
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Poďakovanie
Starosta obce poďakoval všetkým , ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na celoplošnom testovaní na
COVID 19.

9. Diskusia
Mgr. Kráľovič – informoval o možnosti vypracovania úprav v časti pri potoku formou seminárnej práce
študentov krajinného inžinierstva.
p. Bohunický- informoval sa o prepojení odtoku z cestnej priekopy pri jeho RD . Zároveň poukázal na neustále
parkovanie aut pred vstupom k jeho RD.
Odtok dažďovej vody je v riešení, za parkovanie napriek označeniu neparkovať je zodpovedný vodič
motorového vozidla.
10. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce Ing. Ivan Dobrovodský poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie ukončil.

Vo Vlčkovciach, 23.11.2020
Overovatelia:
Mgr. Marek Kráľovič

___________________

Mária Madarová

___________________

Zapísala:
Zdenka Štefunková

___________________

Ing. Ivan Dobrovodský
starosta obce
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