ZÁPISNICA
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vlková, konaného dňa 13.12.2012
v zasadačke Obecného úradu vo Vlkovej.
Prítomní:
Starosta obce:

Bc. Peter Bendík

Poslanci OZ:

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

Hlavná kontrolórka:
Ostatná verejnosť :
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisníc
4. Schválenie VZN č.3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
5. Schválenie VZN č. 4/2012 o poskytovaní o dotácií a darov z rozpočtu obce Vlková.
6. Schválenie VZN č.5/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školskej jedálne so sídlom na území obce Vlková.
7. Schválenie programového rozpočtu na rok 2013
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
k bodu č. 1
13. 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 5
poslancov OZ a zasadnutie OZ je uznášania schopné.
k bodu č. 2
Kontrolu plnenia uznesení z 12. 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 Ján Binek, Radoslav Majerčák
k bodu č. 4
Poslancom spolu s pozvánkou bol doručený návrh VZN č. č.3/2012 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, na preštudovanie. Starosta
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obce požiadal poslancov o doplnenie alebo zmenu návrhu o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálny odpad. Poslanci nemali k návrhu žiadne pripomienky a schválili VZN
č.3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
k bodu č. 5
Poslancom spolu s pozvánkou bol doručený návrh VZN č. 4/2012 o poskytovaní o dotácií a darov
z rozpočtu obce Vlková na preštudovanie. Poslanci nemali k návrhu žiadne pripomienky a tento
návrh schválili.
k bodu č.6
Poslancom spolu s pozvánkou bol doručený návrh VZN č.5/2012 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školskej jedálne so sídlom na území obce Vlková.
Starosta obce vysvetlil že je to VZN v ktorom sa určili mzdové prostriedky na rok 2013 pre MŠ
a ŠJ vo Vlkovej.
k bodu č.7
Poslancom spolu s pozvánkou bol doručený návrh programového rozpočtu na roky 2013- 2015, kde
rok 2013 sa schvaľuje. Poslanci k rozpočtu nemali žiadne pripomienky a rozpočet schválili.
k bodu č.8
 Starosta obce predložil poslancom zmenu rozpočtu – opatrenie č.3/2012(viď príloha), ktorá
sa týkala úpravy rozpočtu Základnej školy a presuny medzi položkami. Poslanci túto zmenu
rozpočtu schválili.
 Starosta obce informoval poslancov o financovaní CVČ v súlade s novelou Nariadenia vlády
SR, ktoré bolo prijaté dňa 28.11.2012 s účinnosťou od 01.01.2013.Každá obec bude
dostávať finančné prostriedky na dieťa s trvalým pobytom na území obce v podielových
daniach 62,– € až 65,– €.
 Starosta obce oboznámil poslancov o vyhotovení geometrického plánu pre p. Liptáka Jozefa,
Vlková 116 kde výmera je 20 m2. Nakoľko sa od p. Liptáka bude v roku 2013 odkupovať
cesta.
 Starosta obce predložil návrh poslancom aby určili výšku odmien pre MŠ, kontrolóra a pre
seba. Poslanci schválili pre MŠ 500,00 €, kontrolór vo výške 72,00 € a svojich odmien sa
vzdali v prospech akcie obce.
 Starosta obce informoval poslancov o záujme výstavby bytovky vo Vlkovej so Fondu
rozvoja bývania. Aby poslanci urobili prieskum medzi občanmi či by bol o takúto bytovku
záujem.
vo Vlkovej , dňa 13.12.2012
zapísala: Dana Bodyová
Bc., Peter BENDÍK
starosta obce Vlková
Overovatelia :
Ján BINEK
Radoslav Majerčák
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UZNESENIA
z 13. riadne zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlková, konaného dňa
k bodu č.4
Schválenie VZN č.3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Uznesenie č. 78/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Za uznesenie VZN č.3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady HLASOVALI:
Ján Binek, Radoslav Majerčák, Ján Nebus, , Peter Ivančák, JUDr. Pavol Zavacký
Proti uzneseniu hlasovali :
Zdržal sa hlasovania :
Neprítomní : Tomáš Kovalčík, Peter Dunajčan
Bc., Peter Bendík
starosta obce Vlková

k bodu č.5
Schválenie VZN č. 4/2012 o poskytovaní o dotácií a darov z rozpočtu obce Vlková.
Uznesenie č. 79/2012
Obecne zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 4/2012 o poskytovaní o dotácií a darov z rozpočtu obce
Vlková.
Za uznesenie pre bezplatný prevodu pozemku z vlastníctva SPF na obec Vlková HLASOVALI:
Ján Binek, Peter Ivančák, Radoslav Majerčák, Ján Nebus, JUDr. Pavol Zavacký
Proti uzneseniu hlasovali :
Zdržal sa hlasovania :
Neprítomní : Tomáš Kovalčík , Peter Dunajčan

Bc., Peter Bendík
starosta obce Vlková
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k bodu č.6
Schválenie VZN č.5/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školskej jedálne so sídlom na území obce Vlková.
Uznesenie č. 80/2012
Obecne zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.5/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a školskej jedálne so sídlom na území obce Vlková.
Za uznesenie VZN č.2/2012 o poskytovaní dotácií a darov z rozpočtu obce Vlková HLASOVALI:
Ján Binek, Radoslav Majerčák, Ján Nebus, , Peter Ivančák, JUDr. Pavol Zavacký
Proti uzneseniu hlasovali :
Zdržal sa hlasovania :
Neprítomní : Tomáš Kovalčík, Peter Dunajčan
Bc., Peter Bendík
starosta obce Vlková

k boduč.7
Schválenie programového rozpočtu na rok 2013
Uznesenie č. 81/2012
Obecne zastupiteľstvo schvaľuje programový rozpočet na rok 2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s § 11, ods. 4, písm. b) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov určuje, že zmeny rozpočtu Obce Vlková môže vykonávať
starosta obce do výšky 20 % schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok. Nad uvedený limit
musí zmenu rozpočtu schváliť obecné zastupiteľstvo.
Za uznesenie programový rozpočet na rok 2013 HLASOVALI: Ján Binek, Radoslav Majerčák,
Ján Nebus, , Peter Ivančák, JUDr. Pavol Zavacký

Proti uzneseniu hlasovali :
Zdržal sa hlasovania :
Neprítomní : Tomáš Kovalčík, Peter Dunajčan
Bc., Peter Bendík
starosta obce Vlková
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K bodu č.8
Rôzne
Uznesenie č. 82/2012
Obecne zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu – opatrenie č.3/2012(viď príloha).

Za uznesenie inventarizačnej komisie HLASOVALI: Ján Binek, Radoslav Majerčák, Ján Nebus, ,
Peter Ivančák, JUDr. Pavol Zavacký
Proti uzneseniu hlasovali :
Zdržal sa hlasovania :
Neprítomní : Tomáš Kovalčík, Peter Dunajčan
Bc., Peter Bendík
starosta obce Vlková

k bodu č.8
Rôzne
Uznesenie č. 83/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu pre MŠ vo výške 500,00 €.

Za uznesenie o poskytovaní pôžičkách, jednorazových dávkach a úľavy pre invalidných dôchodcov
HLASOVALI: Ján Binek, Radoslav Majerčák, Ján Nebus, , Peter Ivančák, JUDr. Pavol Zavacký
Proti uzneseniu hlasovali :
Zdržal sa hlasovania :
Neprítomní : Tomáš Kovalčík, Peter Dunajčan
Bc., Peter Bendík
starosta obce Vlková
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k bodu č.8
Rôzne
Uznesenie č. 83 A /2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu pre hlavného kontrolóra vo výške 72,00 Eúr.

Za uznesenie o poskytovaní pôžičkách, jednorazových dávkach a úľavy pre invalidných dôchodcov
HLASOVALI: Ján Binek, Radoslav Majerčák, Ján Nebus, , Peter Ivančák, JUDr. Pavol Zavacký
Proti uzneseniu hlasovali :
Zdržal sa hlasovania :
Neprítomní : Tomáš Kovalčík, Peter Dunajčan
Bc., Peter Bendík
starosta obce Vlková
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