Zápisnica OZ č. 1/2020
z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce, ktoré sa konalo
10. februára. 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)
Neprítomní : M. Morvayová ( HK obce), T. Bočko
Overovatelia + návrhová komisia : Peter Dano a Miroslav Falath
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.Rozpočtové opatrenia
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 Petra Dana a Miroslava Falatha.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

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 (Ing. M. Bilčíková, 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 9.12.2019 s ktorými
oboznámil poslancov OZ. Uznesenia zo zasadnutí OZ Vlčkovce boli splnené, resp. sa priebežne plnia.
Vyhodnotenie plnenia uznesení zo zasadnutí OZ sú prílohou zápisnice.
UZNESENIE č. 1/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 10.2.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
vyhodnotenie plnenia uznesení zo zasadnutia OZ Vlčkovce dňa 9.12.2019.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8 (Ing. M. Bilčíková, 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 2019 a I. polrok 2020 vykonala. p. Mária Morvayová – hl.
kontrolórka obce kontrolu č.12/2019- Kontrola zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr v ZŠ s MŠ
Vlčkovce za rok 2018, kontrola č. 1/2020- kontrola prijímania , evidencie a prešetrovania sťažností,
oznámení, podnetov a petícií za I. polrok 2019. Správy o výsledku vykonaných kontrol sú prílohou
zápisnice. Zároveň predložila aj Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vlčkovce za rok
2019, 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. O správach informoval starosta obce.
UZNESENIE č. 2/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 10.2.2020

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
1.správy o vykonaných kontrolách hlavnou kontrolórkou obce Vlčkovce č 12/2019 a č.1/2020.
2. správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vlčkovce za rok 2019.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8 (Ing. M. Bilčíková, 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 12
a č.13/2019 , č.12 - rozpočtový presun výdavkov v rámci schváleného rozpočtu obce do výšky 3000 €,
č.13- účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu.
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UZNESENIE č. 3/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 10.2.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
rozpočtové opatrenie na zmenu rozpočtu č. 12/2019,
schvaľuje.
rozpočtové opatrenie na zmenu rozpočtu č. 13/2019.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

7. Žiadosti
Žiadosť o prenájom obecného bytu
Na základe VZN č.1/2014 boli obci doručené tri žiadosti o nájme obecných bytovo od občanov obce
Vlčkovce p.. Štibravého, Ing. Kalivodovej a p. Marica. Uvedené žiadosti je možné prejednať po uvoľnení
bytu , ktorý má byť uvoľnený v mesiacoch marec- apríl 2020 ( p. Koštial)., resp. je možné schváliť nového
nájomcu v predstihu. Na základe ukončenia nájmu je možné uvedený byt prenajať po odporučení poslancov
OZ p. Štibravému.
UZNESENIE č. 4/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 10.2.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
na základe žiadosti o prenájom bytu v bytovom dome Vlčkovce č.68 – byt A1 v BD č.68 pre žiadateľa
p. Jozefa Štibravého, bytom Vlčkovce 112 po ukončení nájmu p. Koštiala v danom byte,
poveruje
starostu obce podpísaním nájomnej zmluvy 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 (Ing. M. Bilčíková, 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.
UZNESENIE č. 5/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 10.2.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
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neschvaľuje
žiadosť mesta Sereď o finančný príspevok na dieťa navštevujúce CVČ pri ZŠ J. A. Komenského v Seredi.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

Žiadosť neverejného poskytovateľa sociálnej služby
Obci boli doručené dve žiadosti od neverejných poskytovateľov sociálnej služby o poskytnutie finančného
príspevku na prevádzku podľa §75 odst.11 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Ide o žiadosti od
Senior dom Terézia, Holíča Pohoda Senior z Galanty. V týchto zariadeniach sú umiestnení dvaja občania z obce.
UZNESENIE č. 6/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 10.2.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb,
neschvaľuje
žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. v zmysle
podaných žiadostí

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

8. Informácie, rôzne

Menovanie veliteľa DHZO Vlčkovce
Na základe žiadosti o uvoľnenie z funkcie veliteľa Hasičskej jednotky DHZ obce Vlčkovce , ktorá bola
obci doručená od p. Ivana Mizeru, ktorý požiadal o uvoľnenie z funkcie . V danej súvislosti je potrebné
vymenovať nového veliteľa DHZ obce Vlčkovce
UZNESENIE č. 7/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 10.2.2020

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
žiadosť p. Ivana Mizeru o uvoľnenie z funkcie veliteľa DHZ obce Vlčkovce,
menuje
p. Martina Ševčíka, bytom 919 23 Vlčkovce č. 286 do funkcie veliteľa DHZ obce Vlčkovce.
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Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

Vysporiadanie pozemkov
Starosta obce informoval o možnom vysporiadaní pozemkov , ktoré sa nachádzajú na ihrisku a sú vo vlastníctve
rod. Mercelovej a p. Vrábla. S uvedenými vlastníkmi bolo zo strany starostu niekoľko rokovaní o možnom
vysporiadaní. Obec Vlčkovce pripraví v tejto súvislosti návrhy zmlúv a starosta bude rokovať s jednotlivými
vlastníkmi pozemkov o možnom prevode na obec.
UZNESENIE č. 8/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 10.2.2020

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
informácie o možnom vysporiadaní pozemkov na ihrisku
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

Ponuka na vybudovanie optickej siete
Starosta obce informoval o ponuke od spoločnosti IP Net, s.r.o. , ktorá v súčasnom období buduje optickú
sieť v susednej obci . ďalšia žiadosť bola doručená od spoločnosti Telpro, s.r.o., pre vydanie ÚR pre Slovak
Telekom, a.s.
Prestavba- dostavba v ZŠ s MŠ Vlčkovce
Poslanci OZ boli informovaní o návrhov- nákresoch od Ing. Šimekovej o možnej realizácii dostavby nad
jedálňou ZŠ s MŠ Vlčkovce.
Rekonštrukcia detského ihriska
Na základe vykonanej obhliadky detského ihriska v areáli školy bude potrebné riešiť nevyhovujúci stav
ihriska zakúpením a osadením vyhovujúcich prvkov.
Výstavba komunikácie pri cintoríne
V súvislosti s prípravou riešenie komunikácie a chodníka pri cintoríne bol oslovený projektant s možnosťou
doplnenia do PD aj riešenie výstavby splaškovej kanalizácie v danom úseku. Náklady na vybudovanie sú
v rozsahu cca 50.000 €, pričom investície by boli z rozpočtu obce, ak nepríde k zaradeniu do investičných
akcií Tavos, a.s. Pri realizácii prekládky stĺpov sa uvažuje aj s realizáciou pokládky elektrického vedenia do
zeme na ihrisku aj od PB pri RD č.6 - dvojstĺp. Starosta rokoval aj so spoločnosťou Tavos, a.s. o možnom
zaradení ako investičná akcia.
UZNESENIE č. 9/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 10.2.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach

berie na vedomie
informácie o príprave podkladov na rozšírenie projektovej dokumentácie- Rekonštrukcia miestnej
komunikácie – doprojektovanie splaškovej kanalizácie a osadenie vedenia NN do zeme.
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Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

Sadzobník poplatkov obce Vlčkovce
Na obci sa pripravuje aktualizácia vnútornej smernice- Sadzobník poplatkov pri výkone samosprávnych
činností na OcÚ Vlčkovce a úhrad za prenájom nehnuteľného a hnuteľného majetku obce s termínom od
1.3.2020.
Informácia o odbornej príprave CO
Starosta obce informoval o odbornej príprave starostov obcí na úseku civilnej ochrany a krízového riadenia
obce, ktorá sa konala na Okresnom úrade v Trnave. V rámci inštrukcií budú doplnené a upravené materiály
obce k civilnej ochrane a krízovému riadeniu. Obec Vlčkovce bude v jesenných mesiacoch predkladať na
rokovanie bezpečnostnej rady okresu Trnava Správu o zabezpečení úloh v oblasti riadenia štátu v krízových
situáciách mimo vojny. Zároveň na pracovnej porade dňa 3.2.2020 boli všetci poslanci oboznámení
s príslušnými materiálmi k CO a KR.
Informácia o podaných projektoch
Zo strany obce boli podané dve žiadosti o dotácie z TTSK na rehabilitačné plávanie a cvičenie a turnaj
starých pánov
Voľby do NR SR 2020
Starosta informoval o zabezpečení k voľbám do NR SR , ktoré sa budú konať 29.2.2020.
Vypracovanie ÚPND – Zmena 7/2019
Poslanci boli oboznámení s podaním na ÓU Trnava- Oznámenie o strategickom dokumente k Zmene ÚPND
7/2019.
Plánované podujatia
V tomto mesiaci sa pripravuje sa tradičné „Pochovávanie basy“, akcia sa uskutoční v sobotu 22.2.2020.
Podľa oznámenia zo strany záhradkárov a vinohradníkov Vlčkovce sa v tomto roku neuskutoční Degustácia
vína. Plánovanou akciou sú aj tzv. Veľkonočné trhy. Starosta zároveň poďakoval za účasť na akciáchOdovzdanie čestného občianstva, Vlčkovská klobása.
9. Diskusia
M. Kráľovič- informoval o možnostiach zapojenia sa v rámci dobrovoľníckej činnosti, Ak bude záujem
o dobrovoľnícku činnosť v roku 2020, obec bude prístupná na realizáciu.
M. Madarová- poukázala na nutnosť opravy výtlku na ceste v „ Papučkovej“ ulici. Starosta preverí a zabezpečí
opravu.
P. Bohunický-informoval sa o osadení unimobunky v areáli ihriska, o možnostiach výsadby ovocných stromov
v areáli ihriska . Požiadal obec o riešenie, resp. vybudovanie tzv. protipovodňového opatrenia, aby v prípade
prudkých dažďov nedochádzalo k zatápaniu jeho nehnuteľnosti.
Starosta zabezpečí odborne spôsobilú osobu, ktorá pripraví návrh na možnú realizáciu takých opatrení, ktoré
bude možné realizovať v danej časti obce pri ZŠ s MŠ.
11. Záver

Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce Ing. Ivan Dobrovodský poďakoval prítomným za
účasť a zasadnutie ukončil.
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Vo Vlčkovciach, 10.2.2020
Overovatelia:
Peter Dano

___________________
Ing. Ivan Dobrovodský
starosta obce

Miroslav Falath

___________________

Zapísala:
Zdenka Štefunková

___________________
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