ZÁPISNICA
z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vlková, konaného dňa 16.03.2012
v zasadačke Obecného úradu vo Vlkovej.
Prítomní:
Starosta obce:

Bc. Peter Bendík

Poslanci OZ:

Peter Dunajčan, Tomáš Kovalčík, Radoslav Majerčák, Ing. Ján Nebus,
JUDr. Pavol Zavacký, Peter Ivančák, Ján Binek

Hlavná kontrolórka:
Ostatná verejnosť :

Ľudmila Magutová
Patrik Budzák, Vlková 158

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisníc
Zmena územného plánu
Rôzne (sudca z ľudu, centrum voľného času -financovanie smernica, VZN územný plán,
ARPROG)
6. Diskusia
7. Záver
k bodu č. 1
8. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Vlková otvoril a viedol starosta obce Bc. Peter
Bendík, pričom konštatoval, že pozvánky na zasadnutie obecného zastupiteľstva s návrhom
programu zasadnutia boli riadne doručené všetkým poslancom v súlade s § 12 zákona o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, na otvorení zasadnutia a prezentácii je prítomných 7
poslancov OZ a zasadnutie OZ je uznášania schopné.
k bodu č. 2
Kontrola plnenia uznesení z 07. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva predniesol
zastupiteľstvu starosta obce, pričom konštatoval že uznesenia boli splnené.
k bodu č. 3
Starosta obce za zapisovateľku zápisnice zo zasadnutia určil pracovníčku obecného úradu Danu
Bodyovú a za overovateľov zápisnice poslancov OZ Tomáš Kovalčík, Radoslav Majerčák
k bodu č. 4
Starosta obce informoval poslancov o zmene územného plánu – zmena funkčného využitia
pozemku p.č. 506/23k.ú. Vlková- vlastníkom pozemku-( Budzák Patrik)
k bodu č. 5 rôzne
 Starosta obce informoval poslancov, že na obec bola doručená žiadosť Ing. Miloša Pitvora o
vykonanie voľby prísediaceho na okresnom súde v Kežmarku.
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Starostovi bolo doručené finančné vyúčtovanie Centra voľného času vo Vrbove za
vzdelávacie poukazy Základnej školy s materskou školou Vlková 4.000,00 €.
Starosta obce predkladá poslancom návrh Všeobecného záväzného nariadenia o vyhlásení
záväznej časti Územného plánu obce Vlková – doplnok č.1/2012
Starosta obce predkladá poslancom návrh vnútornej smernice č.1/2012 obce Vlková
o verejnom obstarávaní
Starosta obce informoval poslancov, že firma ARPROG zaslala žiadosť o stanovisko
k dokončeniu Polyfunkčného objektu – Hasičská zbrojnica Vlková.

k bodu č. 6 Diskusia
 Centrum voľného času – Navrhnuté bolo
Krúžok počítačový 600,00 €
Krúžok futbalový
600,00 €
Krúžok výtvarný
300,00 €
Údržba MŠ
2.500,00 €
Poslanec Kovalčík žiada podrobnejšie dokladovanie počítačového krúžku - ZŠ pre ktorý je
určených 600,00 €.
 Poslanci prehodnotili dokončenie Polyfunkčného objektu firmou ARPROG, a rozhodli sa že
je to veľmi drahé a preto skonštatovali ukončiť spoluprácu s firmou (vypovedať zmluvu
s dodávateľom). Urobiť dohodu o prevzatí diela.
 Poslanci prejednávali ukončenie zmluvy s p. Šulíkom pre vypratanie domu. Ak nevyprace
bude sa riešiť súdnou cestou.
 Poslanci prejednávali aj zapratanie zelene traktormi, a držanie psov v rodinných domoch,
dali návrh aby sa urobila relácia a vyhlásila v miestnom rozhlase o umiestnení traktorov na
zeleni a držanie psov v rodinných domoch.
 Poslanec Majerčák predložil poslancom návrh o zakúpení pozemku v obci Levkovce, ktorý
bude slúžiť deťom ako ihrisko. Rokoval s vlastníčkou, ktorá by to predala za 13.300,00 €
celú parcelu, ktorá na liste vlastníctva je 1.100 m2, ale v skutočnosti je táto parcela menšia.
Poslanci odporučili starostovi rokovať s vlastníčkou o kúpe pozemku na splátky ,informovať
sa ako je to s výmerou, cenou.
k bodu č.7
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce.
vo Vlkovej , dňa 16.03.2012
zapísala: Dana Bodyová
Bc., Peter BENDÍK
starosta obce
Overovatelia
Tomáš Kovalčík
Radoslav Majerčák
__________________________________________________________________________________________
Zápisnica z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vlkovej dňa 16.03.2012
Strana 2 z 5

UZNESENIA
z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlková, konaného dňa
16.03.2012.
K bodu č. 4 Zmena územného plánu
––––––––––––––––––––––––––––––––
Uznesenie č. 48/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej
I. Prerokovalo
v zmysle § 11 ods.4 písm. c) a g) zákona č.369/1990 Zb. návrh Zmeny Územného plánu obce
Vlková
II. Berie na vedomie
II.1 správu o prerokovaní návrhu Zmeny Územného plánu obce Vlková – zmena funkčného
využitia pozemku p.č.506/23 k.ú. Vlková
II.2 schválený návrh Zmeny Územného plánu obce Vlková – zmena funkčného využitia
pozemku p.č.506/23 k.ú. Vlková je v určenom rozsahu záväzným a smerným podkladom
pre vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie
II.3 výsledok preskúmania návrhu Zmeny Územného plánu obce Vlková – zmena
funkčného využitia pozemku p.č.506/23 k.ú. Vlková – Krajským stavebným úradom
v Prešove, ako príslušným orgánom územného plánovania vyjadrenom v stanovisku č.
zo dňa
III.súhlasí
III.1 s návrhom na vyhodnotenie pripomienok z prerokovania návrhu Zmeny Územného
plánu obce Vlková – zmena funkčného využitia pozemku p.č.506/23 k.ú. Vlková
IV. schvaľuje
IV.1 návrh Zmeny Územného plánu obce Vlková – zmena funkčného využitia pozemku
p.č.506/23 k.ú. Vlková
IV.2 Doplnok č.1/2011 v Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Vlková č.1/2005 ktorým
sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny Územného plánu obce Vlková – zmena funkčného
využitia pozemku p.č.506/23 k.ú. Vlková
V. ukladá
V.1 zverejniť záväznú časť Zmeny Územného plánu obce Vlková – zmena funkčného
využitia pozemku p.č.506/23 k.ú. Vlková vyvesením na úradnej tabuli obce obvyklým
spôsobom po dobu 30 dní a doručením dotknutých orgánom
Zodpovedná : Ing. Eva Kelbelová
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V.2 vyhotoviť registračný list a spolu s kópiou uznesenia o schválení Zmeny Územného plánu
obce Vlková – zmena funkčného využitia pozemku p.č.506/23 k.ú. Vlková a doručiť
MDVARR SR.
Zodpovedná : Ing. Eva Kelbelová
V.3 Zmeny Územného plánu obce Vlková – zmena funkčného využitia pozemku
p.č.506/23 k.ú. Vlková zaslať spolu s výpisom uznesenia OZ na spoločný stavebný
úrad a Krajský stavebný úrad v Prešove.
Zodpovedná : Ing. Eva Kelbelová
ZA UZNESENIE Zmeny Územného plánu obce Vlková – zmena
Vlková HLASOVALI :

funkčného využitia pozemku p.č.506/23 k.ú.

Ján Binek, Peter Ivančák, Peter Dunajčan, Tomáš Kovalčík, Radoslav Majerčák, Ing. Ján Nebus,
JUDr. Pavol Zavacký
Proti uzneseniu hlasovali : Zdržal sa hlasovania:
Neprítomní: -

Bc. Peter BENDÍK
starosta obce
k bodu č. 5 Rôzne
––––––––––––––––Uznesenie č. 49/2012
Obecné zastupiteľstvo na základe žiadosti v zmysle zákona č.335/1991 Zb. o súdoch
a sudcoch, zák. č.80/1992 Zb. o štátne j správe súdov a voľbách prísediacich a zák. č.385/2000 Z.z.
o sudcoch a prísediacich volí za prísediaceho pre Okresný súd Kežmarok pre roky 2011-2014
 Ing. Miloš Pitvor, Vlková 35
ZA UZNESENIE voľby prísediaceho na súde HLASOVALI :

Ján Binek, Peter Ivančák, Peter Dunajčan, Tomáš Kovalčík, Radoslav Majerčák, Ing., Ján Nebus,
JUDr. Pavol Zavacký

Proti uzneseniu hlasovali : Zdržal sa hlasovania:
Neprítomní: Bc. Peter BENDÍK
starosta obce
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Uznesenie č. 50/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prerozdelenie finančných prostriedkov z Centra voľného času
Vrbov takto:
krúžok počítačový 600,00 EUR
krúžok futbalový
600,00 EUR
krúžok výtvarný
300,00 EUR
údržba MŠ2.500,00 EUR
ZA UZNESENIE prerozdelenia finančných prostriedkov z Centra voľného času Vrbov HLASOVALI :

Ján Binek, Peter Ivančák, Peter Dunajčan, Tomáš Kovalčík, Radoslav Majerčák, Ing., Ján Nebus,
JUDr. Pavol Zavacký

Proti uzneseniu hlasovali : Zdržal sa hlasovania:
Neprítomní: -

Bc. Peter BENDÍK
starosta obce
Uznesenie č. 51/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie obce Vlková č.1/2005
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Vlková – doplnok č.1/2012 ktorým sa
vyhlasuje záväzná časť plánu obce Vlková - zmena
funkčného využitia pozemku
p.č.506/23 k.ú. Vlková
ZA UZNESENIE schválenia VZN obce Vlková č.1/2005 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce
Vlková – doplnok č.1/2012 HLASOVALI :

Ján Binek, Peter Ivančák, Peter Dunajčan, Tomáš Kovalčík, Radoslav Majerčák, Ing., Ján Nebus,
JUDr. Pavol Zavacký

Proti uzneseniu hlasovali : Zdržal sa hlasovania:
Neprítomní: -

Bc. Peter BENDÍK
starosta obce
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Uznesenie č. 52/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Smernicu č.1/2012 o verejnom obstarávaní prác, tovarov,
služieb v súlade so zákonom č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov v podmienkach obce Vlková.
ZA UZNESENIE schválenia Smernice č.1/2012 o verejnom obstarávaní prác, tovarov a služieb v podmienkach obce
Vlková HLASOVALI :

Ján Binek, Peter Ivančák, Peter Dunajčan, Tomáš Kovalčík, Radoslav Majerčák, Ing., Ján Nebus,
JUDr. Pavol Zavacký
Proti uzneseniu hlasovali : Zdržal sa hlasovania:
Neprítomní: Bc. Peter BENDÍK
starosta obce

Uznesenie č. 53/2012
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odkúpením pozemku KN „ C“ par. č. 473/4 od p.
Handzušovej na výstavbu ihriska s podmienkou, že predaj bude uskutočnený na splátky a zistí sa
reálna výmera, nakoľko aktuálna výmera nezodpovedá skutočnosti a cene pozemku.

ZA UZNESENIE súhlasu s odkúpením pozemku na výstavbu ihriska HLASOVALI :

Ján Binek, Peter Ivančák, Peter Dunajčan, Tomáš Kovalčík, Radoslav Majerčák, Ing., Ján Nebus,
JUDr. Pavol Zavacký
Proti uzneseniu hlasovali : Zdržal sa hlasovania:
Neprítomní: -

Bc. Peter BENDÍK
starosta obce
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Uznesenie č. 54/2012
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s ukončením spolupráce s firmou ARPROG
ZA UZNESENIE súhlasu ukončením spolupráce s firmou ARPROG HLASOVALI :

Ján Binek, Peter Ivančák, Peter Dunajčan, Tomáš Kovalčík, Radoslav Majerčák, Ing., Ján Nebus,
JUDr. Pavol Zavacký
Proti uzneseniu hlasovali : Zdržal sa hlasovania:
Neprítomní: -

Bc. Peter BENDÍK
starosta obce
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