Zápisnica OZ č. 8/2020
z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce, ktoré sa konalo
14. decembra 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 : Miroslav Falath
Overovatelia + návrhová komisia : Ing. Martin Muška, Ing. Katarína Pribilová, PhD.
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. 8 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. Návrh VZN č. 4/2020 o ustanovení poplatku za rozvoj
7. Návrh rozpočtu obce Vlčkovce na roky 2021-2023
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021
9. Návrh na odpis nezaradeného majetku
10. Určenie predpokladov na výkon funkcie hlavného kontrolóra
11. Informácie, rôzne
12. Diskusia
13. 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 Ing. Martina Mušku a Ing. Katarínu Pribilovú,
PhD.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

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 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, P. Dano, 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 23.11.2020, s ktorými
oboznámil poslancov OZ. Uznesenia zo zasadnutia OZ Vlčkovce boli splnené. Vyhodnotenie plnenia uznesení z
predchádzajúceho zasadnutia OZ sú prílohou zápisnice.
UZNESENIE č. 57/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 14.12.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
vyhodnotenie plnenia uznesení zo zasadnutia OZ Vlčkovce zo dňa 23.11.2020.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

5. Návrh Doplnku č. 8 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. 8 k VZN č. 1/2013 a určená výška dotácie na rok
2021 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 27.11.2020 na
pripomienkovanie. V zákonom stanovenej lehote bola doručená pripomienka od Finančnej komisie pri OZ
Vlčkovce o zmenu a doplnenie zverejneného Doplnku v zmysle navrhnutej pripomienky. Všeobecne záväzné
nariadenie č. 1/2013 bolo poslancami Obecného zastupiteľstva Vlčkovce prijaté dňa 16.04.2013,
s účinnosťou od 01.05.2013, teda pred 7 rokmi. K dnešnému dňu bolo menené celkovo 7x. K návrhu
Doplnku č. 8 k predmetnému VZN boli predložené pripomienky na jeho doplnenie. Svoje pripomienky
odôvodnili tým, že do Návrhu Dodatku č. 8 je potrebné upraviť a doplniť:
a) Výpočet výšky dotácie,
b) konkrétnejšie stanoviť Podrobnosti financovania, a to z dôvodu lepšej kontroly poskytnutých finančných
prostriedkov v rámci originálnych kompetencií. Zároveň navrhli, aby ku koncu roka 2021, s účinnosťou od
01.01.2022 bolo predmetné VZN prepracované v celosti a neupravovalo sa prostredníctvom jednotlivých
Doplnkov. Uvedená pripomienka bola prerokovaná na porade poslancov OZ dňa 7.12.2020 za účasti
riaditeľky ZŠ s MŠ Vlčkovce a bude zapracovaná do návrhu Doplnku č.8.
Nariadenie č.1/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 14.12.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
Doplnok č.8 k VZN č. 1/2013 o podrobnostiach financovania a určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vlčkovce so zapracovaním navrhnutej
pripomienky Finančnej komisie pri OZ Vlčkovce.
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Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

6. Návrh VZN č.4/2020 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj

Obec Vlčkovce na svojom území ustanovením tohto VZN miestny poplatok za rozvoj (v ďalšom
texte iba „poplatok“) a to v sadzbách a za podmienok, ako je určené v tomto VZN. Účelom tohto
VZN je určiť sadzby poplatku pre jednotlivé stavby nachádzajúce sa na území obce v členení podľa
tohoto VZN. Návrh VZN bol 27.11.2020 zverejnený na úradnej tabuli na a webovej stránke obce. V termíne
neboli k návrhu VZN doručené žiadne pripomienky.
Nariadenie č.2/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 14.12.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
VZN č.4/2020 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

7. Návrh rozpočtu obce Vlčkovce na roky 2021-2023

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 2021-2023.
Návrh rozpočtu bol prerokovaný poslancami OZ na porade poslancov dňa 18.11.2020 a 7.12.2020.
Rozpočet bol 27.11.2020 zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce na pripomienkovanie
občanmi. Od občanov bola k zverejnenému návrhu doručená 1 pripomienka (od občana), ktorá bola
prerokovaná na porade poslancov OZ dňa 7.12.2020, za účasti riaditeľky ZŠ s MŠ Vlčkovce. Pripomienka
k návrhu rozpočtu nebola akceptovaná. 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. 58/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 14.12.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
1. berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2021-2023,
2. schvaľuje
rozpočet obce na rok 2021,
3. berie na vedomie
rozpočet obce na roky 2022-2023.
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Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2021
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 2021. Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovej
stránke obce na pripomienkovanie dňa 27.11.2020. K predloženému návrhu neboli doručené žiadne
pripomienky a bol prerokovaný na porade poslancov OZ dňa 7.12.2020. Plán kontrolnej činnosti je prílohou
zápisnice.
UZNESENIE č. 59/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 14.12.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
1. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2021,
2. poveruje
hlavného kontrolóra obce Vlčkovce vykonaním kontrol v zmysle schváleného Plánu kontrolnej činnosti na I.
polrok 2021,
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 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, P. Dano, , V. Kollár,
Mgr. M. Kráľovič, M. Madarová, Ing. M. Muška, Ing. K. Pribilová, PhD.)
0
0

9. Návrh na odpis nezaradeného majetku
Ekonómka obce vypracovala a predložila návrh na odpis nezaradeného majetku . Na základe príslušných
ustanovení Zásad hospodárenia s majetkom obce bol vypracovaný zoznam majetku, tzv. nedokončenej , resp.
nezaradenej investície, ktorý sa navrhuje vyradiť z evidencie. Jedná sa o projektovú dokumentáciu na stavbu
obecného vodovodu, ktorá bola financovaná z prostriedkov obce.
UZNESENIE č. 60/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 14.12.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
odpis nezaradeného majetku v obstarávacej cene 28 743,80 Eur

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, P. Dano, , V. Kollár,
Mgr. M. Kráľovič, M. Madarová, Ing. M. Muška, Ing. K. Pribilová, PhD.)
0
0
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10.Určenie predpokladov na výkon funkcie hlavného kontrolóra

Starosta obce informoval , že v zmysle § 18a odst. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, je potrebné určiť predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce, nakoľko
k 28.2.2021 končí funkčné obdobie súčasnej kontrolórky obce. Starosta ďalej informoval o skutočnosti, že
v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, je uvedené
potrebné vykonať spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba
vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra.
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí v zmysle § 18a ods. (2) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom
konania voľby na obecnom úrade. Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
a doklad o vzdelaní.
Starosta ďalej informoval, že hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej
zmluvy s obcou. Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí obecné
zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra. V súvislosti s uvoľnením sa volenej funkcie hlavného
kontrolóra obce Vlčkovce budú zverejnené informácie pre potenciálnych záujemcov prostredníctvom úradnej
tabule obce Vlčkovce, na webovej stránke obce Vlčkovce a printových médií. Predstavenie záujemcov s
otváraním obálok sa uskutoční na pracovnej porade poslancov OZ Vlčkovce vo februári 2021, na základe
pozvánky.
UZNESENIE č. 61/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 14.12.2020

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
a) vyhlasuje termín voľby hlavného kontrolóra obce Vlčkovce
na deň 15.2.2021 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Vlčkovce o 18.00 hod. v spoločenskej
miestnosti obecného úradu vo Vlčkovciach, Vlčkovce č.15, 919 23 Vlčkovce.
b) určuje
1. Pracovný úväzok pre funkciu hlavného kontrolóra obce Vlčkovce na ďalšie volebné obdobie v rozsahu
20% mesačného pracovného času.
2.Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky:
- úplné stredné vzdelanie,
- písomná prihláška,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace v súlade s ustanovením § 18a odsek 2 zákona o obecnom
zriadení
- úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- doklady o ďalších odborných kurzoch a vzdelaniach súvisiacich s prácou hlavného kontrolóra,
- súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve v zmysle zákona
18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Záujemcovia o funkciu hlavného kontrolóra predložia písomnú prihlášku s doloženými písomnými
materiálmi osobne alebo poštou tak, aby všetky materiály boli doručené na Obecný úrad Vlčkovce, 919 23
Vlčkovce č.15, najneskôr do 23.1.2021 do 12.00 hod., nápis na obálke- „Voľba hlavného kontrolóraneotvárať“.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

Plán zasadnutí OZ v roku 2021
Starosta obce predložil prítomným návrh na plán zasadnutí OZ na rok 2021 Návrh zasadnutí Obecného
zastupiteľstva bol predrokovaný na pracovnej porade s poslancami OZ.
Termíny zasadnutí na rok 2021: 15.2. 2021, 19.4.2021, 28.6.2021, 27.9.2021, 22.11.2021, 13.12.2021
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. 62/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 14.12.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
Plán verejných zasadnutí Obecného zastupiteľstva Vlčkovce v termínoch: 15.2. 2021, 19.4.2021,
28.6.2021, 27.9.2021, 22.11.2021, 13.12.2021 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 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, P. Dano, , V. Kollár,
Mgr. M. Kráľovič, M. Madarová, Ing. M. Muška, Ing. K. Pribilová, PhD.)
0
0

Termíny sobášov pre rok 2021
Starosta obce zároveň predložil na schválenie návrh harmonogramu sobášnych dní pre rok 2021, ktorý
spracovala matrikárka obce Ing. Zlatica Bobeková. Sobášne dni sú navrhnuté nasledovne: 23.01.2021
06.02.2021, 20.03.2021,17.04.2021,22.05.2021,19.06.2021,10.07.2021,14.08.2021,25.09.2021,16.10.2021,
20.11.2021,18.12.2021,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. 63/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 14.12.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
harmonogram sobášnych dní na rok 2021 nasledovne- 23.01.2021
06.02.2021,20.03.2021,17.04.2021,22.05.2021,19.06.2021,10.07.2021,14.08.2021,25.09.2021,16.10.2021,
20.11.2021,18.12.2021.

Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, P. Dano, V. Kollár,
Mgr. M. Kráľovič, M. Madarová, Ing. M. Muška, Ing. K. Pribilová, PhD.)
0
0
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Plnenie projektov vyplývajúcich z PHSR Vlčkovce 2015 - 2022 k 31.12.2020
Starosta obce informoval o plnení projektových zámerov obce Vlčkovce schválených v rámci „Plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vlčkovce na roky 2015 – 2022“. PHSR bolo schválené uznesením
OZ Vlčkovce č. 57/2015 zo dňa 30.11.2015.
Jednotlivé projektové zámery z pohľadu termínu, klasifikácie, ukazovateľov vstupov sú vyhodnotené
v prílohe tabuľky, kde je vyhodnotenie plnenia za obdobie rokov 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 - 2020.
Projekty realizované v roku 2020:
- stavebné úpravy z dôvodu zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy hasičskej zbrojnice DHZ
Vlčkovce – zrealizované XI/2020 = 11 200,00 € dotácia MVSR, 22 000,00 € spoluúčasť obce
Vlčkovce,
- oplotenie spevnenej plochy pri DHZ Vlčkovce – zrealizované XI/2020 = 8 700,00 € (vlastné zdroje),
- rekonštrukcia splaškovej kanalizácie na ul. Záhumenskej – zrealizované
X-XII/2020 = 75 000,00 € TAVOS, a.s.,
- preventívne opatrenia pred krízovými udalosťami a klimatickými zmenami pre rok 2020, úprava
dažďových cestných priekop a nákup techniky, 6 000,00 € dotácia CKF TTSK, 1 100,00 €
spoluúčasť obce Vlčkovce,
sú ku koncu roka 2020 stavebne aj finančne ukončené. K ďalším projektom sa postupne pripravujú príslušné
dokumentácie na realizovanie v rokoch 2021 – 2022.
V súčasnosti sa nepredkladá návrh na zmeny, resp. doplnenie – aktualizáciu PHSR Vlčkovce 2015 – 2022,
nakoľko v priebehu roku 2021 je predpoklad spracovania nového PHSR na obdobie 2023 – 2030.
UZNESENIE č. 64/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 14.12.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
informáciu o plnení projektov vyplývajúcich z PHSR Vlčkovce 2015-2022.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, P. Dano, 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.11/2020 - povolené prekročenie
a viazanie príjmov a výdavkov. Rozpočtové opatrenie bolo pred zasadnutím OZ zaslané všetkým
poslancom. Starosta obce oboznámil prítomných s obsahom predloženého rozpočtového opatrenia.
Rozpočtové opatrenie je prílohou zápisnice.
UZNESENIE č. 65/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 14.12.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
rozpočtové opatrenie na zmenu rozpočtu č.11/2020.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8 (Ing. M. Bilčíková, T. Bočko, P. Dano, V. Kollár,
Mgr. M. Kráľovič, M. Madarová, Ing. M. Muška, Ing. K. Pribilová, PhD.)
0
0
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Navýšenie denného limitu pokladne
Ing. Bobeková pripravila návrh na zvýšenie denného limitu pokladničnej hotovosti z 1500 Eur na 3000 Eur.
Uznesením OZ Vlčkovce č. 35/2009 z 11.8.2009 bol stanovený denný limit pokladničnej hotovosti vo výške
1500 Eur. Vzhľadom na zvýšený pohyb finančných prostriedkov, najmä v čase výberu daní a poplatkov je
potrebné zvážiť zvýšenie denného limitu na 3000 Eur.
UZNESENIE č. 66/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 14.12.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
schvaľuje
zvýšenie denného limitu pokladničnej hotovosti na sumu 3000,- Eur s účinnosťou od 1.1.2021.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

Žiadosť o vyjadrenie k projektu IBV pri ESE
Starosta obce informoval o výstavbe inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve obce . Spoločnosť
Healty Work ako splnomocnenec spoločnosti Slezák & CO, s.r.o. Jedná sa o prekládku Anódového
uzemnenia a kiosku a káblovú NN prípojku pre SKAO. Zmluvy budú predložené na odsúhlasenie na OZ
Vlčkovce.
UZNESENIE č. 67/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 14.12.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
informáciu k výstavbe inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve obce,
poveruje
starostu obce určením podmienok na umiestnenie stavieb na pozemkoch vo vlastníctve obce Vlčkovce
pre stavbu IBV pri ESE, následne predložiť návrhy zmlúv na rokovanie OZ Vlčkovce
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

Výstavba MK Vlčkovce – Ulica pri cintoríne
Poslanci OZ boli informovaní o VO na zákazku – výstavbu MK v Ulici pri cintoríne. Bolo vyhlásené VO
na dodávateľa prác, víťazom VO sa stala spoločnosť Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Trnava,
ktorá predloží Zmluvu na realizáciu diela.
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UZNESENIE č. 68/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 14.12.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
berie na vedomie
informáciu o verejnom obstaraní na stavbu MK Vlčkovce – Ulica pri cintoríne po VO, úspešný
uchádzač- Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Trnava za najnižšiu vysúťaženú sumu
208.471,06 Eur s DPH,
poveruje
starostu obce podpisom Zmluvy s víťazným uchádzačom verejného obstarávania.
Hlasovanie : Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

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

Dobudovanie Zberného dvora
Poslanci boli informovaní o podaní žiadosti o dotáciu z Envirofondu na zakúpenie váhy a kontajnerov na Zberný
dvor. Dotácia bude vyhodnotená cca apríl 2021, nebola daná podmienka finančnej spoluúčasti obce.
Oplotenie pozemku
Poslanci boli informovaní, že sa realizuje oplotenie pozemku p. Bohunického v zmysle dohody.
Poďakovanie
Starosta obce poďakoval všetkým poslancom ,zamestnancom aj organizáciám za prácu počas roka 2020 a najmä
za spoluúčasť na zabezpečovaní opatrení v súvislosti s Covid 19.
12. Diskusia
P. Madarová- informovala, že v prípade ak nepríde k plneniu poistnej zmluvy za poškodenie brány z poistky obce
je vhodné vyzvať k nahláseniu danej udalosti zo strany vodiča motorového vozidla, ktorý danú škodu spôsobil.
Uvedená udalosť bola nahlásená k riešeniu na políciu, k dnešnému dňu nebolo ešte šetrenie ukončené.
P. Kollár- informoval o podnete na riešenie odtoku z cestnej priekopy (rigolu) v hornej časti obce. Cestné
priekopy ( rigoly) sú riešené na vsak dažďovej vody, prietok nie je v miestach kde občania pri budovaní
mostíkov nezabezpečili vloženie odtokových rúr, takýchto úsekov je minimum a aj pri väčších dažďoch nebolo
v uvedenom úseku zaznamenané vytekanie vody mimo cestných priekop.

13. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce Ing. Ivan Dobrovodský poďakoval prítomným za
účasť a zasadnutie ukončil.
Vo Vlčkovciach, 14.12.2020
Overovatelia:
Ing. Martin Muška

___________________

Ing. Katarína Pribilová, PhD.

___________________

Ing. Ivan Dobrovodský
starosta obce

Zapísala:
Zdenka Štefunková
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