ZÁPISNICA
z 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vlková, konaného dňa 08.03.2013
v zasadačke Obecného úradu vo Vlkovej.
Prítomní:
Starosta obce:

Bc. Peter Bendík

Poslanci OZ:

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

Hlavná kontrolórka: Ľudmila Magutová
Ostatná verejnosť : Mgr. Jana Kaletová – riaditeľka ZŠ s MŠ Vlková

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisníc
4. Financovanie centra voľného času
5. Odpredaj nehnuteľnosti
6. Rôzne (prevod pozemku ihrisko, prevod pozemkov)
7. Diskusia
8. Záver
k bodu č. 1
14. 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 6
poslancov OZ a zasadnutie OZ je uznášania schopné. Starosta obce doplnil program o bod
Základná škola s Materskou školou.
k bodu č. 2
Kontrolu plnenia uznesení z 13. 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 Tomáša Kovalčíka, Petra Dunajčana.

k bodu č.4
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Starosta obce informoval poslancov o situácii, ktorá vznikla pri chrípkových prázdninách v MŠ.
Pani riaditeľka Mgr. Jana Kaletová bola práce neschopná a telefonicky zisťovala koľko percent detí
v MŠ chýba. Ak chýba 20% detí oznamuje sa to Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva
v Poprade, ktorý vydá rozhodnutie na zatvorenie MŠ. Chýbalo 38 % detí preto riaditeľka ZŠ s MŠ
to oznámila Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Poprade, ktorý MŠ zatvoril z dôvodu
chrípkových prázdnin. Rodičia sa sťažovali prečo je MŠ zatvorená. Po oboznámení s problémom
poslanci odporučili riaditeľke ZŠ s MŠ prijať internú smernicu kde sa určí že pri tretej
neospravedlnenej neprítomnosti dieťaťa, okrem choroby sa môže dieťa vylúčiť z MŠ Vlková.
k bodu č. 5
Starosta obce oboznámil poslancov s novelou č. 325/2012 Z. z. ktorou sa menil zákon č. 597/2003
Z.z. o financovaní škôl a školských zariadení s účinnosťou od 01.01.2013, ktorým sa menilo
financovanie Centier voľného času. Na obec boli doručené žiadosti o poskytnutie finančných
prostriedkov na záujmové vzdelávanie Obec Vrbov (104 detí) a Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo
Spišské Podhradie ( 1 dieťa). Starosta predniesol návrh sumy 62,00 € na dieťa od 5 -15 rokov.
k bodu č. 6
Starosta informoval poslancov že na zverejnenú súťaž na odpredaj nehnuteľnosti neprišla žiadna
ponuka, ako budú konať ďalej. Poslanci navrhli preto je potrebné znížiť cenu na sumu 6.000,00
EUR a opakovať verejnú súťaž, zverejniť to.
k bodu č.7
 Starosta obce informoval poslancov o prevode pozemku ihriska pri Základnej škole, že je
už aj vypracovaná zmluva k podpisu. Ďalej informoval poslancov, že je potrebné odsúhlasiť
ďalšie parcely v obci, hlavne komunikácie, ČOV a obecný park na to aby prešli
bezodplatným prevodom do vlastníctva obce zo štátu. Poslanci súhlasia s bezodplatným
prevodom pozemkov z SPF na obec. Parc. KN- „C“ č. 48/4, parc., par. KN-„C“ č. 446/2,
parc. KN-C č. 45/1, parc. KN-„C“ č. 6/8, parc. KN-„C“ č. 41 a parc. KN-„C“ č. 350/8.
 Dňa 28.02.2013 bola na obec doručená sťažnosť P. Budzáka a manželky, Vlková 124 o
prešetrenie hnojiska a vylievanie močovky z maštale M. Budzáka ,Vlková 81. Zriadila sa
poriadková komisia v zložení Predseda : JUDr. Pavel Zavacký, Ján Binek, Tomáš Kovalčík.
Komisia sa dohodla na stretnutí na deň 16.03.2013 o 14.00 hod. pri P. Budzákovi, Vlková
124.
 Starosta obce oboznámil poslancov so zámerom použiť rezervný fond na výstavbu šatní
Futbalového oddielu vo Vlkovej pri ihrisku. Predložil im aj nákres a rozpočet, a vysvetlil
poslancom, že sa to bude stavať svojpomocne.
 Dňa 08.03.2013 bola doručená na obecný úrad žiadosť od Anny Baranovej, Vlková 51
o poskytnutie nájmu nebytových priestorov v Hasičskej zbrojnici za účelom otvorenie BARESSPRESO.
V žiadosti uvádza že priestory ktoré si na vlastné náklady ukončí a chcela by započítanie
nákladov do výšky nájmu. Poslanci sa zhodli v tom, aby A. Baranová predložila
podnikateľský zámer (aké úpravy by urobila a koľko by za to zaplatila).
k bodu č.8
Diskusia - poslanci nemali pripomienky ani otázky mimo prejednávaných bodov programu.
k bodu č.9
Starosta obce prečítal návrh uznesení k prejednávaným bodom programu a opýtal sa poslancov, či
chcú hlasovať o niektorom z návrhov uznesení osobitne. Poslanci nepredniesli požiadavku vyčleniť
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niektorý z návrhov uznesení na samostatné hlasovanie. Na základe uvedeného dal starosta obce
o návrhoch hlasovať ako celku, pričom uznesenia boli jednohlasne schválené.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce.
vo Vlkovej , dňa 08.03.2013
zapísala: Dana Bodyová
Bc., Peter BENDÍK
starosta obce Vlková
Overovatelia :
Tomáš KOVALČÍK
Peter DUNAJČAN

UZNESENIA
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z 14. riadne zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlková, konaného dňa 08.03.2013
k bodu č.5
Financovanie Centra voľného času
Uznesenie č. 84/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výšku príspevku na jedno dieťa od 5-15 rokov, ktoré navštevuje
krúžky v CVČ vo výške 62,00 EUR na rok 2013.
Za uznesenie Financovanie centra voľného času HLASOVALI:
Ján Binek, Radoslav Majerčák, Tomáš Kovalčík, Peter Ivančák, Peter Dunajčan, JUDr. Pavol
Zavacký
Proti uzneseniu hlasovali :
Zdržal sa hlasovania :
Neprítomní : Ing. Ján Nebus

Bc., Peter Bendík
starosta obce Vlková

k bodu č.6
Odpredaj nehnuteľnosti
Uznesenie č. 85/2013
Obecne zastupiteľstvo schvaľuje podmienky verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti – rodinný
dom s.č.16, stojaci na par. č. KN „C“ 38/3 v katastri obce
Za uznesenie podmienky verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti HLASOVALI:
Ján Binek, Radoslav Majerčák, Tomáš Kovalčík, Peter Ivančák, Peter Dunajčan, JUDr. Pavol
Zavacký
Proti uzneseniu hlasovali :
Zdržal sa hlasovania :
Neprítomní : Ing. Ján Nebus

Bc., Peter Bendík
starosta obce Vlková
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k bodu č.7
Rôzne
Uznesenie č. 86/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje bezplatný prevod pozemkov v obci a to parcelu registra KN-C č.
45/1 ostatná plocha o výmere 30 677 m2, pozemok na ktorom sa nachádza park a verejná zeleň,
parcelu registra KN-C č. 48/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 180 m2, pozemok na ktorom sa
nachádza miestna komunikácia, parcelu registra KN-C č. 446/2 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 7 m2, pozemok na ktorom sa nachádza miestna komunikácia, parcelu registra KN-C 6/8
záhrady o výmere 42 m2, pozemok na ktorom sa nachádza miestna komunikácia, parcelu KN-C 41
vodné plochy o výmere 1359 m2, pozemok na ktorom sú vodné plochy, parcelu registra KN-C č.
350/8 ostatná plocha o výmere 741 m2, plocha na ktorej stojí verejno-prospešná stavba ČOV,
parcelu KN-C č. 46/2 ostatná plocha o výmere 5609 m2, pozemok na ktorom sa nachádza park
a verejná zeleň zo Slovenského pozemkového fondu bezplatným prevodom na obec Vlková.
Za uznesenie bezodplatný prevod pozemkov z SPF na obec HLASOVALI:
Ján Binek, Radoslav Majerčák, Tomáš Kovalčík, Peter Ivančák, Peter Dunajčan, JUDr. Pavol
Zavacký
Proti uzneseniu hlasovali :
Zdržal sa hlasovania :
Neprítomní : Ing. Ján Nebus
Bc., Peter Bendík
starosta obce Vlková
k bodu č.7
Rôzne
Uznesenie č. 87/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Poriadkovú komisiu v zložení :
predseda JUDr. Pavel ZAVACKÝ
Ján BINEK
Tomáš KOVALČÍK
Za uznesenie za zriadenie poriadkovej komisie HLASOVALI:
Ján Binek, Radoslav Majerčák, Tomáš Kovalčík, Peter Ivančák, Peter Dunajčan, JUDr. Pavol
Zavacký
Proti uzneseniu hlasovali :
Zdržal sa hlasovania :
Neprítomní : Ing. Ján Nebus
Bc., Peter Bendík
starosta obce Vlková
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k bodu č.7
Rôzne
Uznesenie č. 88/2013
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s výstavbou šatní pre Futbalový Oddiel Vlková a zároveň schvaľuje
z rezervného fondu obce sumu 10 000 € na ich výstavbu, ktorá sa bude konať svojpomocne.
Za uznesenie výstavba šatní pre Futbalový oddiel Vlková HLASOVALI:
Ján Binek, Radoslav Majerčák, Tomáš Kovalčík, Peter Ivančák, Peter Dunajčan, JUDr. Pavol
Zavacký
Proti uzneseniu hlasovali :
Zdržal sa hlasovania :
Neprítomní : Ing. Ján Nebus
Bc., Peter Bendík
starosta obce Vlková

k bodu č.7
Rôzne
Uznesenie č. 89/2013
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so žiadosťou Anny Baranovej, Vlková 51, aby dostala do nájmu
nebytové priestory v Hasičskej zbrojnici za účelom otvorenia BAR-ESSPRESA. Priestory v HZ si
na vlastné náklady ukončí, potom sa jej to odráta z nájomnej zmluvy. Zároveň predloží
podnikateľský zámer ( aké úpravy urobí a koľko to bude stáť).
Za uznesenie
HLASOVALI:
Ján Binek, Radoslav Majerčák, Tomáš Kovalčík, Peter Ivančák, Peter Dunajčan, JUDr. Pavol
Zavacký
Proti uzneseniu hlasovali :
Zdržal sa hlasovania :
Neprítomní : Ing. Ján Nebus
Bc., Peter Bendík
starosta obce Vlková

Zápisnica z 14. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vlkovej dňa 08.03.2013

Strana 1 z 6

