Zápisnica OZ č. 5/2020
z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce, ktoré sa konalo
24. augusta 2020 t.j. v pondelok o 19.00 hodine na OcÚ Vlčkovce

Prítomní: 7 poslancov z celkového počtu 9, zapisovateľka (viď. prezenčná listina)
Neprítomní : Mgr. Marek Kráľovič, Mária Madarová
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. Schválenie Zmluvy o spolupráci medzi obcou a Tavos, a.s.
7. Prerokovanie vyjadrení a námietok k Zmene ÚPD 7/2019
8. Rozpočtové opatrenia
9. Žiadosti
10. Informácie, rôzne
11 Diskusia
12. 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 Tomáša Bočka a Petra Dana.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:

7
5 (Ing. M. Bilčíková, M. Falath, V. Kollár,
Ing. M. Muška, Ing. K. Pribilová, PhD.)
Proti:
0
Zdržal sa: 2 (T. Bočko, P. Dano)

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:

7
7 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, P. Dano, M. Falath, V. Kollár,
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 22.6.2020 s ktorými
oboznámil poslancov OZ . Vyhodnotenie plnenia uznesení je prílohou zápisnice.
UZNESENIE č. 34/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 24.8.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ Vlčkovce zo dňa 22.6.2020.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
7 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, P. Dano, M. Falath, V. Kollár,
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.7/2020 – kontrola dotácii poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2019 a súvisiacich
predpisov v danej oblasti. O výsledku kontroly informovala hlavná kontrolórka obce. Správa o výsledku
vykonanej kontroly je prílohou zápisnice.
UZNESENIE č. 35/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 24.8.2020

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
Správu o vykonanej kontrole hlavnou kontrolórkou obce Vlčkovce č.7/2020.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

6.Schválenie Zmluvy o spolupráci medzi obcou a Tavos, a.s
V súlade s návrhom predložil starosta obce návrh na schválenie zmluvy o spolupráci medzi obcou
a spoločnosťou Tavos, a.s. pri realizácii investície- vodnej stavby, splaškovej kanalizácie v ulici pri
cintoríne. V rámci diskusie boli zodpovedané otázky k financovaniu a vlastníckemu právu domových
prípojok.
UZNESENIE č. 36/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 24.8.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
a) návrh Zmluvy o spolupráci pri realizácii investície na stavbu „Vlčkovce SO 03 Kanalizácia splašková ul.
Pri cintoríne“ medzi obcou Vlčkovce a investorom Tavos, a.s. Priemyselná 10, Piešťany
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b) vyčlenenie finančných prostriedkov v rámci rozpočtu obce Vlčkovce na rok 2021 ako spolufinancovanie
nákladov vo výške 14.000 Eur( slovom štrnásťtisíc eur) s vysúťaženej sumy 102.841,92 Eur ( slovom stodva
tisíc osemstoštyridsať jedna eur, deväťdesiatdva centov), čo je spoluúčasť vo výške 13,61 %.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

7. Prerokovanie vyjadrení a námietok k Zmene ÚPD 7/2019
Starosta obce predložil na prerokovanie stanoviská a pripomienky k Zmene ÚPD č.7/2019, ktoré spracovala
Ing. Krúpová a boli v zákonnej lehote vznesené k predloženému návrhu. Zo strany obce bolo vyvolané
stretnutie z navrhovateľom zmeny a navrhovateľom pripomienky. K návrhu bolo niekoľko pripomienok zo
strany poslancov a občanov.
p. Falath- je možné pri budúcej výstavbe zadať túto časť ako rezidenciu ( vstup len pre majiteľov),
p. Baňas- navrhol ponechať cestu okolo jeho RD, informoval sa či jeho pripomienka bola akceptovaná.
Pripomienka bola akceptovaná.
p. Mrva- apeloval na to , aby zmena nebola prijatá, nakoľko cesta je v blízkosti jeho RD, bude veľmi
zhustená doprava, ktorá môže narušiť statiku,
Ing. Bilčíková- informovala sa o návrhu uznesenia.
Starosta opätovne poukázal , že aj v prípade neakceptovania pripomienky p. Mrvu, bude táto prerokovaná
vyšším orgánom, t.j. Okresným úradom, odborom bytovej politiky. Pre celú lokalitu sa spracovávať
investorom urbanistická štúdia, ktorá bude riešiť všetky podrobnosti a aj dopravu. Urbanistickú štúdiu musí
schvaľovať OZ. Musia byť rešpektované všetky normy a požiadavky orgánov a organizácií.
UZNESENIE č.37/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 24.8.2020
Obecné zastupiteľstvo obce Vlčkovce po prerokovaní :
1.

Berie na vedomie

a)

stanoviská a pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k návrhu Zmeny
7/2019 Územného plánu obce Vlčkovce

b)

pripomienku a nesúhlas Bohuša Mrvu, Vlčkovce 24,91923 a Klaudie Mrvovej, Vlčkovce 24, 91923 so
zmenou návrhu územnoplánovacej dokumentácie 7b/2019- lokalita B5 - doprava zo dňa 29.05.2020

2.

Neakceptuje
pripomienku a nesúhlas so zmenou návrhu územnoplánovacej dokumentácie 7b/2019- lokalita B5 doprava Bohuša Mrvu a Klaudie Mrvovej, Vlčkovce 24, 919 23 zo dňa 29.05.2020

3.

Schvaľuje
výrok ku stanoviskám a pripomienkam uplatneným pri prerokovaní návrhu Zmeny 7/2019 Územného
plánu obce Vlčkovce

4.

Ukladá
Obecnému úradu vo Vlčkovciach
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a)

znovu prerokovať pripomienku a nesúhlas so zmenou návrhu územnoplánovacej dokumentácie
7b/2019- lokalita B5 - doprava s Bohušom Mrvom a Klaudiou Mrvovou, Vlčkovce 24, 919 23 podľa §
22 ods. (7) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov

b)

zabezpečiť dopracovanie Zmeny 7/2019 Územného plánu obce Vlčkovce v zmysle schváleného výroku
ku stanoviskám a pripomienkam uplatneným pri prerokovaní návrhu Zmeny 7/2019 Územného plánu
obce Vlčkovce.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

8. Rozpočtové opatrenia
P. Hermanská predložila rozpočtové opatrenia č.6/2020- účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo
štátneho rozpočtu a č.7/2020- presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu.
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. 38/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 24.8.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
rozpočtové opatrenie na zmenu rozpočtu č.6/2020,
schvaľuje
rozpočtové opatrenia na zmenu rozpočtu č.7/2020.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

9. Žiadosti
Žiadosť o prerokovanie urbanistickej štúdie
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, prostredníctvom splnomocnenca SK
Investment Bratislava. Do štúdie boli zapracované predbežne všetky pripomienky obce, hlavne riešenie
infraštruktúry v danej oblasti.
UZNESENIE č. 39/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 24.8.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
žiadosť o prerokovanie urbanistickej štúdie IBV Vlčkovce pri ESE predloženú spoločnosťou Slezák & CO,
s.r.o. so sídlom Vlčkovce 57,
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schvaľuje
urbanistickú štúdiu IBV Vlčkovce pri ESE predloženú spoločnosťou Slezák & CO, s.r. so sídlom
Vlčkovce 57,
poveruje
starostu obce spracovaním stanoviska k ďalšiemu konaniu
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

10. Informácie, rôzne
Prenájom nehnuteľného majetku
Obec na základe uznesenia č.28/2012 prenajíma pozemky mimo zastavaného územia obce, ktoré sú
v súčasnosti využívané na poľnohospodársku výrobu. Jedná sa o plochy určené na výstavbu budúcich
poľných ciest a vetrolamov, ktoré sa však v najbližšej dobe neplánujú upravovať na tento účel. Spoločnosť
Frolkovič, s.r.o. Majcichov predložila žiadosť o predĺženie nájmu na obdobie jedného roka, uvedené
pozemky má v nájme od roku 2012.
UZNESENIE č. 40/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 24.8.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
prenájom pozemkov vo vlastníctve obce Vlčkovce, zapísaných v KÚ Vlčkovce na LV č. 1784
na dobu 1 roku od 1.10.2020 za cenu 200,- EUR/ha/hospodársky rok za účelom poľnohospodárskej
výroby spoločnosti Frolkovič, s.r.o. Majcichov,
poveruje
starostu obce uzatvorením dodatku k zmluve o prenájme nehnuteľného majetku obce so spoločnosťou
Frolkovič, s.r.o. Majcichov.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

Informácie k odchytu túlavých zvierat
Obec je v zmysle platnej legislatívy povinná zabezpečiť odchyt a umiestnenie túlavých zvierat pohybujúcich
sa na verejných priestranstvách. Starosta informoval o možnostiach riešenia uzatvorením zmluvy
s odchytovou spoločnosťou.
UZNESENIE č. 41/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 24.8.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach

berie na vedomie
informáciu o povinnosti obce v zmysle zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov o odchyte túlavých zvierat na území obce,
Zápisnica OZ č. 5/2020 z 24.8.2020

5

poveruje
starostu obce uzatvorením zmluvy medzi obcou Vlčkovce a spoločnosťou Defense Pro, s.r.o. o odchyte
a umiestnení túlavých a zabehnutých zvierat do karanténnej stanice.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

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. Starosta predložil návrh dokumentácie pre realizáciu stavby od spoločnosti Tavos, a.s.
Stavba bude rozdelená na etapy, obec požiadala o vydanie dočasného dopravného značenia. Dodávateľ
podpísal zmluvu so spoločnosťou Tavos, a.s., doba realizácie do dvoch mesiacov od podpisu.
Stavebné úpravy budovy DHZ
V rámci stavebných úprav z dôvodu zvýšenia energetickej hospodárnosti budovy DHZ bola vo VO na
základe vyhodnotenia vybraná spoločnosť Stehel Construction, s.r.o., ktorá bude realizovať dané úpravy.
Predpokladaný termín od 15.9. do 15.11.2020.
Informácie k možnosti nadstavby 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. Nadstavbu nie je možné realizovať zo statických a priestorových
dôvodov, je potrebné zvažovať inú formu riešenia na rozšírenie priestorov. Ďalší postup riešenia bude
riešený v septembri 2020, na porade poslancov OZ.
WiFi4EU- Podpora internetového pripojenia
V rámci dohody o grante podpora internetového pripojenia beží výberové konanie na dodávateľa a dotácia
je vo výške 15.000 Eur. Predmetom je vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia pre občanov
a návštevníkov obce na verejných priestranstvách, 9 externých pripojení a 2 interné pripojenia.
Dotácia z CKF
Obec dostala dotáciu vo výške. 4583 Eur ako časť refundácie nákladov ktoré boli použité v rámci riešenia
s pandémiou COVID 19 a 6000 Eur v rámci žiadosti na riešenie preventívnych opatrení pred krízovými
udalosťami a klimatickými zmenami pre rok 2020. Spoluúčasť obce je vo výške 1000 Eur.
Členstvo v komore územnej samosprávy v Rade partnerstva
Starosta informoval o vzniku Rady partnerstva na území TTSK a možnosťou vstupu obce. Obec bude v rade
zastúpená prostredníctvom ZMO región JE J.Bohunice.
Podielové dane v roku 2020
Poslanci boli informovaní o zverejnenom výpadku z podielových daní, ktorý je pre našu obec vo výške
28 486 Eur. MF SR bude poskytovať obciam bezúročnú pôžičku do výšky výpadkov s odkladom splátok od
2024 do roku 2027. Termín podania žiadosti je do 31.10.2020.
Vyžiadanie odborného stanoviska
Obec si vyžiadala odborné stanovisko z KPU Trnava k umiestneniu stavby základňovej stanice GSM na
objekte komínov v Cukope, nakoľko podľa dostupných informácii sú tieto zaradené medzi technické
pamiatky na Slovensku.
CCE Zavar
Starosta informoval o verejnom stretnutí občanov v obci Zavar kde bol predstavený zámer vybudovania
spaľovne komunálnych odpadov. K danej problematike boli poslancom doručené pripomienky, ktoré boli
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zaslané od obč. združenia "Priatelia zeme“. Zámer je v rozpore s ÚPND obce Zavar a v rámci toho OZ Zavar
vydalo nesúhlasné stanovisko k zámeru, nakoľko je zámer v rozpore s ÚPND obce Zavar a poslanci nebudú
súhlasiť so zmenou ÚPD.
Správa o zabezpečovaní úloh CNP
Starosta obce bude v mesiaci september predkladať na Okresný úrad Trnava, odbor CO a KR správu
o zabezpečení úloh v zmysle zákonov riadení štátu v krízových situáciách mimo vojny a vojnového stavu,
zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii, zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov a zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v obci Vlčkovce: od
01.01.2019 do 31.7.2020
Aplikácia v obraze
Starosta informoval o štatistike na využívanie aplikácie v Obraze. Vhodnejším sa javí prepojenie web
stránky s Fc stránkou obce.
Plánované akcie v obci
V obci sa plánuje v termíne 5.9.2020 akcia na ukončenie leta, futbalový zápas , atrakcie pre deti, vystúpenie
Ľ. Kašubu. Akcia sa bude uskutočňovať len v prípade priaznivej epidemiologickej situácie.

11. Diskusia
M. Falath- požiadal o riešenie ohľadom pretrvávajúceho zápachu z FM. Starosta pripraví list na otvorenie
uvedenej problematiky na MŽP SR.
Ing. Pribilová- informovala, že detský kútik Vĺčik zostane zatvorený
p. Baňas- upozornil na prejazd techniky z FM a parkovanie áut počas futbalových zápasov popri ceste,
pričom často má znemožnený výjazd zo svojho RD.V tejto veci bude riešením výstavba obslužnej
komunikácie, v súčasnom období sa pripravuje zmluva na prenájom pozemkov od obce. Všetci návštevníci
ihriska môžu využívať parkovisko pri HZ, v prípade je možné uvažovať s osadením DZ na zákaz státia.
p. Bohunický- poukázal na zvýšenie dopravy počas silážnych prác. Požiadal aby sa tieto práce nerobili počas
noci. V prípade navrhol ako riešenie štrajk občanov so zablokovaním dopravy.
p. Baňas- V súvislosti s možnosťou výstavby na jeho pozemku sa informoval na termín prác – prekládka el.
zariadení pri cintoríne. Práce sa začnú najskôr v apríli 2021, pričom ako prvé sa bude realizovať výstavba
splaškovej kanalizácie a následne ostatné IS, teleso komunikácie a chodníka.
Po prerokovaní všetkých bodov programu Ing. Ivan Dobrovodský poďakoval prítomným za účasť na
zasadnutí a zasadnutie ukončil.
Vo Vlčkovciach, 24.8.2020
Overovatelia:
Tomáš Bočko

_________________

Peter Dano

_________________

Zapísala:
Zdenka Štefunková

________________
Ing. Ivan Dobrovodský
starosta obce
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