Zápisnica OZ č. 6/2021
z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce, ktoré sa konalo
27. septembra 2021 t.j. v pondelok o 19.00 hodine na OcÚ Vlčkovce

Prítomní: 7 poslancov z celkového počtu 9, zapisovateľka, hl. kontrolórka (viď. prezenčná listina)
Neprítomní : Ing. M. Bilčíková ( do 19.25 hod.), Mgr. M. Kráľovič, Ing. M. Muška
Overovatelia + návrhová komisia : Tomáš Bočko, Peter Dano
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. Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2021
7. Rozpočtové opatrenia
8. Žiadosti
9. Informácie, rôzne
10. Diskusia
11. 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
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

Tomáš Bočko a Peter Dano.

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

3. Schválenie programu zasadnutia
Ing. Ivan Dobrovodský, starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Na zasadnutie OZ sa
dostavil p. Černek, ako zástupca spoločnosti Roventon, s.r.o., ktorá požiadala o vydanie rozhodnutia na
umiestnenie zeminy v lokalite bývalej obaľovačky. Na základe uvedeného navrhol starosta obce, aby bol v
bode programu č.4 vypočutý p. Černek, ktorý chcel s uvedeným zámerom oboznámiť poslancov OZ.
Následne príde k prečíslovaniu nasledovných bodov programu. Poslancami obecného zastupiteľstva neboli
navrhnuté žiadne zmeny v programe.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6
6 (, T. Bočko, P. Dano, M. Falath, V. Kollár, M. Madarová,
Ing. K. Pribilová, PhD.)
0
0
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4. Prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
Starosta informoval o priebehu konania vo veci udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber
odpadov pre spoločnosť Roventon, s.r.o. v extraviláne obce. Obec Vlčkovce zaslala svoje zamietavé
stanovisko k zriadeniu prevádzky, v uvedenej veci je nariadené ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním. K uvedenému vystúpil p. Černek, ktorý oboznámil poslancov OZ s uvedeným zámerom
uskladnenia zeminy v areáli bývalej obaľovačky. K uvedenému boli zo strany poslancov vznesené otázky na
ktoré p. Černek odpovedal. Počas tohto bodu sa na zasadnutie OZ dostavila o 19.25 hod. poslankyňa OZ,
Ing. Mária Bilčíková.
UZNESENIE č. 32/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 27.9.2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
žiadosť a informácie p. Černeka, zástupcu spoločnosti Roventon, s.r.o. Madunice k možnosti umiestnenia
zeminy na parcele č. 886/27 a p.č. 935/1 v k.ú. Vlčkovce.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

5. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce vykonal vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 28.6.2021 a 30.8.2021
s ktorými oboznámil poslancov OZ . Vyhodnotenie plnenia uznesení je prílohou zápisnice.
UZNESENIE č. 33/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 27.9.2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ Vlčkovce zo dňa 28.6.2021 a 30.8.2021.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

6. Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách

Na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 vykonala. p. Mária Morvayová – hl. kontrolórka
obce kontrolu č.7/2021 – kontrola čerpania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce, kontrolu č.8/2021Kontrolu zákonného zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr v ZŠ s MŠ Vlčkovce a kontrolu č.9/2021kontrola stavu, evidencie a vymáhania daňových pohľadávok a poplatkov obce za rok 2020. O výsledku
kontrol informovala hlavná kontrolórka obce. Správy o výsledku vykonaných kontrol sú prílohou zápisnice.
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UZNESENIE č. 34/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 27.9.2021

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
Správy o vykonaných kontrolách hlavnou kontrolórkou obce Vlčkovce č.7/2021, č.8/2021 a č.9/2021.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

7. Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2021

P. Mária Hermanská, ekonómka obce spracovala a predložila čerpanie rozpočtu obce Vlčkovce za I. polrok
2021. Čerpanie rozpočtu bolo poslancom OZ zaslané pred zasadnutím OZ. K 30.6.2021 dosiahli rozpočtové
príjmy celkové plnenie vo výške 742 203,09 EUR, celkové príjmy boli naplnené na 42,43%. Výdavky boli
čerpané v celkovom objeme 167 984,12 EUR, čo predstavuje 34,64.%. Starosta obce vyjadril snahu dodržať
rozpočtové čerpanie výdavkov za rok 2021. Čerpanie rozpočtu obce za I. polrok 2021 je prílohou zápisnice.
UZNESENIE č. 35/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 27.9.2021

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
informáciu o čerpaní a plnení rozpočtu obce Vlčkovce k 30.6.2021.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

8. Rozpočtové opatrenia
Ekonómka školy p. Šuranová vypracovala rozpočtové opatrenie na zmenu rozpočtu č 12/2021 a č.15/2021
podľa zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rozpočtové
opatrenia– povolené prekročenie a viazanie výdavkov. P. Hermanská predložila rozpočtové opatrenia
č.13/2021- účelovo určené finančné prostriedky a č.14/2021- 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. 36/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 27.9.2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
rozpočtové opatrenia na zmenu rozpočtu č.12/2021,č.13/2021 a č.15/2021.
schvaľuje
rozpočtové opatrenia na zmenu rozpočtu č.14/2021.
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Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

9.Žiadosti
Žiadosť o predĺženie nájmu
Obec Vlčkovce dala v roku 2012 do prenájmu pozemky- ostatné plochy ( poľné cesty) vo výmere 9,9 ha.
Tieto pozemky sú dávane do prenájmu na obdobie jedného roku s tým, že v prípade záujmu vlastníkov
susediacich pozemkov im musí byť umožnený prístup- vymeranie cesty. Spoločnosť Frolkovič, s.r.o.,
919 22 Majcichov požiadala na základe nájomnej zmluvy č.9/2012 o nájme poľnohospodárskych
nehnuteľností uzatvorenej medzi nimi a obcou Vlčkovce v zmysle uznesenia OZ Vlčkovce č.28/2012
a dodatkov č.1-8 k uvedenej zmluve o predĺženie doby nájmu o jeden rok.
UZNESENIE č.37/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 27.9.2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
predĺženie doby nájmu k zmluve č.9/2012 o nájme poľnohospodárskej nehnuteľnosti od 1.10.2021 do
30.9.2022, pre spoločnosť Frolkovič., s.r.o., 919 22 Majcichov 253, IČO: 36242535,
poveruje
starostu obce podpísaním Dodatku č.9 k zmluve č.9/2012 o nájme poľnohospodárskej nehnuteľnosti
medzi obcou Vlčkovce a spoločnosťou Frolkovič, s.r.o., 919 22 Majcichov 253, IČO: 36242535.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

Žiadosť o uzatvorenie Rámcovej zmluvy na rok 2022
Obci bola doručená žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, opatrovateľská služba
medzi obcou a spoločnosťou Sýkorka, n.o. na rok 2022 v rozsahu 18.585,60 Eur na rok .
UZNESENIE č.38/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 27.9.2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
uzatvorenie Rámcovej zmluvy medzi obcou Vlčkovce a spoločnosťou Sýkorka, n.o. pre rok 2022.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:

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

Zdržal sa: 0
Uznesenie nebolo schválené.
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9. Informácie, rôzne
Schválenie zápisu udalostí z roku 2020 do obecnej kroniky
Kronikárka obce Mgr. Eva Magulová predložila na zasadnutí Kultúrno-športovej komisie dňa 13.9.2021
návrh zápisu udalostí z roku 2020 do kroniky obce Vlčkovce. Členovia komisie mali niekoľko pripomienok
na doplnenie, prípadne na skrátenie niektorých pasáží, ktoré kronikárka obce akceptovala. Komisia
odporučila zápis vypracovaný Mgr. Magulovou schváliť.
UZNESENIE č. 39/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 27.9.2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
zápis udalostí do kroniky obce Vlčkovce za rok 2020 predložený kronikárkou obce Mgr. Evou Magulovou
upravený o pripomienky členov Kultúrno- športovej komisie pri OZ Vlčkovce.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

Prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
K uvedenému vystúpil p. Černek, ktorý oboznámil poslancov OZ s uvedeným zámerom uskladnenia zeminy
v areáli bývalej obaľovačky, ktoré bolo na začiatku zasadnutia OZ. K uvedenému bolo zo strany poslancov
OZ opätovne potvrdené zamietavé stanovisko k zriadeniu prevádzky na zber odpadov- uskladnenie zeminy.
Zo 7 prítomných poslancov bolo 7 proti vydaniu súhlasu, t.j. trvali na pôvodnom stanovisku.
Kontrolné meranie hluku
V obci bude rozmiestnených niekoľko stanovíšť na meranie hluku z rýchlostnej cesty R1 v súvislosti
s prípravou kolaudačného rozhodnutia k PHB, ktorá je v skúšobnej prevádzke. Obec zaslala žiadosť
o doplnenie stanovíšť k meraniu hluku.
Informácie k farme
Starosta obce informoval o stretnutí s konateľom/ majiteľom farmy Majcichov, ohľadom riešenia zápachu
z farmy a budovania obslužnej komunikácie. Konateľ spoločnosti deklaroval , že neprišlo k technologickým
zmenám , problém je v odstavenej BPS, do ktorej sa vyvážala močovka. Majiteľ FM navrhol stretnutie aj za
účasti poslancov OZ. Ohľadom výstavby komunikácie je potrebné počkať do vydania stavebného povolenia.
Kolaudácia stavby „ Ulica pri cintoríne“
Poslanci boli informovaní o vykonanej kolaudácii kanalizácie, NN vedenia, prípojok , ako aj samotnej
komunikácie v ulici pri cintoríne, ktoré boli realizované v dňoch 9. a 14. septembra. Na kolaudácii neboli
vznesené žiadne pripomienky účastníkov konania. Pripravuje sa zmluva na odovzdanie kanalizácie do
majetku spoločnosti Tavos, a.s. Je potrebné , aby bolo požiadané o pripojenie na kanalizáciu od majiteľov
jednotlivých pozemkov, na ktorých boli vybudované kanalizačné prípojky.
Informácie k odpadom
Starosta obce informoval o možnosti rozšírenia ZD oplotením priľahlej parcely, kde by sa umiestnili
kontajnery na papier, sklo a pod. Poslanci boli informovaní, že obec nebola úspešná v žiadosti o dotáciu na
vybudovanie váhy na ZD Vlčkovce. Obec sa zapojila do projektu kompostárne, ktorá by sa mala vybudovať
v obci Cífer. V obci bol navýšený počet nádob na BRKO v lokalitách kde prichádzalo k prepĺňaniu nádob.
Obec požiadala o príspevok z Envirofondu na zber BRKO.
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Klaster regionálneho rozvoja
Starosta informoval o valnom zhromaždení KRR, kde bola obec Vlčkovce prijatá za člena. Obec z KRR
čerpala dotáciu na rekonštrukciu sochy p. Márie, počas tohto týždňa dostala k realizácii výsadby 15 ks lipy
a 3 ks drevených lavičiek. Uvedené je v hodnote cca 3000,- Eur.
Vlčkovské hody
V rámci hodového víkendu budú v areáli miestneho ihriska kolotoče, v sobotu a v nedeľu sa odohrajú
futbalové zápasy, v sobotu aj nedeľu bude pre verejnosť otvorený vidiecky dom a v nedeľu sa uskutoční
hudobné vystúpenie Kašubovcov na parkovisku DHZ Vlčkovce.

10. Diskusia
T. Bočko- informoval, že DHZ Vlčkovce bolo odovzdané od primátora Šaštína poďakovanie za spoluprácu
pri pastoračnej návšteve svätého otca. DHZ bola ocenená aj od TTSK za spoluprácu počas prvej a druhej
vlny pandémie COVID 19.
K. Pribilová- informovala sa z podnetu občanov na možnosť úpravy otváracích hodín ZD. ZD je verejnosti
prístupný počas dvoch dní v týždni v rozsahu 7 hodín ( streda, sobota), tento čas je dostatočný.
p. Bohunický- poukázal na stav poklopov kanalizácie na hlavnej ceste. Informoval sa na výšku príspevku
z farmy Majcichov.
Požiadavka na opravu poklopov bola zo strany starostu odkomunikovaná so spoločnosťou Tavos, a.s., ako
majiteľom kanalizácie. Výška príspevku z FM je každoročne rovnaká, upravená len o výšku inflácie,
príspevok je určený na podporu školstva, mládeže a športu a kultúry v obci.
Vo Vlčkovciach, 27.9.2021

Overovatelia:
Tomáš Bočko

_________________

Peter Dano

_________________

Zapísala:
Zdenka Štefunková

________________
Ing. Ivan Dobrovodský
starosta obce
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