ZÁPISNICA
z 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vlková, konaného dňa 02.06.2013
v zasadačke Obecného úradu vo Vlkovej.
Prítomní:
Starosta obce:

Bc. Peter Bendík

Poslanci OZ:

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

Hlavná kontrolórka: Ľudmila Magutová
Ostatná verejnosť : Monika Liptáková Vlková 15, Ján Lipták Vlková 15, Ján Goldiňák Vlková 67

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisníc
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Odkúpenie nehnuteľnosti - vyhodnotenie
Prenájom nebytových priestorov HZ
Stanovisko kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2012
Pre jednanie záverečného účtu Obce Vlková za rok 2012
Žiadosť FO Vlková o poskytnutie dotácie na rok 2013
Rôzne
Diskusia
Záver

k bodu č. 1
15. 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
Starosta obce za zapisovateľku zápisnice zo zasadnutia určil pracovníčku obecného úradu Danu
Bodyovú a za overovateľov zápisnice poslancov OZ Jána Bineka, Petra Ivančáka
k bodu č. 3
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Pavel Zavacký a Ján Binek. O predloženom návrhu dal
starosta hlasovať.
k bodu č.4
Kontrolu plnenia uznesení z 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva predniesol
zastupiteľstvu starosta obce, pričom konštatoval že uznesenia boli splnené.
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k bodu č. 5
Starosta obce oboznámil poslancov, že verejná súťaž na odpredaj nehnuteľnosti – rodinný dom
s.č.16, stojaci na parcele KN „C“ č.38/3 zapísaný na liste vlastníctva č.1 v katastrálnom území
obce Vlková bola ukončená dňa 20.04.2013.Na obecný úrad bola doručená jedná obálka. Starosta
a poslanci otvorili obálku a vyhodnotili verejnú súťaž. Keďže bola jedna ponuka, a pozvaní
manželia Liptákoví súhlasili s cenou, poslanci schválili odpredaj nehnuteľnosti prítomným
pozvaným manželom Liptákovým.
k bodu č. 6
Starosta obce oboznámil poslancov, že do dňa konania zastupiteľstva, čo je viac ako mesiac od
konania verejnej schôdze občanov, nebol doručený žiadny návrh na prenájom nebytových
priestorov v Hasičskej zbrojnici. Preto sa poslanci rozhodli súhlasiť s nájmom nebytových
priestorov v Hasičskej zbrojnici za účelom prevádzkovania BAR- ESSPRESO s Annou Baranovou,
Vlková 51. Poslanci poverili starostu obce aby pripravil podmienky s prenájmom nebytových
priestorov. Nebola zatiaľ schválená cena nájmu nebytových priestorov
k bodu č.7
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Vlková k záverečnému účtu obce Vlková predniesla
hlavná kontrolórka obce Ľudmila Magutová, ktorá skonštatovala, že návrh záverečného účtu je
spracovaný v súlade s príslušnými predpismi.
k bodu č.8
Programový záverečný účet obce Vlková za rok 2012 predniesol obecnému zastupiteľstvu starosta
obce. Záverečný účet Obce Vlková za rok 2012, bol doručený poslancom. Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje záverečný účet v súlade s § 4, ods. 3, písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení). Záverečný účet bol zverejnený
spôsobom v mieste obvyklým na úradnej tabuli v súlade s § 9, ods. 3 zákona o obecnom zriadení
najmenej po dobu 15 dní (od 13.05.2013 do 28.05.2013) a § 16, ods. 7 zák. č. 583/2004 Z.z. v znení
neskorších predpisov, aby sa občania mohli k nemu vyjadriť, pričom ku dňu prerokovania
záverečného účtu neboli doručené žiadne vyjadrenia od občanov obce.
Podľa § 9, ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb., ročnú účtovnú závierku overuje audítor.
Podľa § 16, ods. 3 zák. č. 583/2004 Z.z. v znení zák. č. 611/2005 Z.z. je obec povinná dať si overiť
účtovnú závierku podľa zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (zákon
o účtovníctve). Z uvedeného dôvodu bol k ročnej účtovnej závierke vypracovaný audit nezávislej
audítorky Ing. Daniely Dudovej, Levočská 10, Poprad, s ktorým bolo oboznámené obecné
zastupiteľstvo. Podľa názoru audítorky účtovná závierka Obce Vlková poskytuje pravdivý
a objektívny pohľad na finančnú situáciu obce k 31.12.2012. Obecné zastupiteľstvo schválilo
záverečný účet Obce Vlková za rok 2012 a v súlade s § 16, ods. 10, písm. a) zák. č. 583/2004 Z.z.
v znení neskorších predpisov celoročné hospodárenie za rok 2012 bez výhrad.
Podľa § 16, ods. 7 zák. č. 583/2004 Z.z v znení neskorších predpisov nevyčerpané prostriedky obec
prevedie na osobitný účet a v nasledujúcich rokoch ich zaradí do rozpočtu obce ako príjmovú
finančnú operáciu. Použitie prostriedkov na určený účel je výdavkom rozpočtu obce
v nasledujúcich rozpočtových rokoch. Podľa § 16, ods. 8 uvedeného zákona o použití prebytku
rozpočtu rozhoduje obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu obce.
Na základe uvedeného Obecné zastupiteľstvo podľa § 16, ods. 8 zák. č. 583/2005 Z.z v znení
neskorších predpisov r o z h o d l o, že prebytok hospodárenia bežného roku ( 19. 778,67 €) sa
prevedie do rezervného fondu a bude použitý na kapitálové výdavky obce.
k bodu č.9
Na obecný úrad bola doručená žiadosť futbalového oddielu Vlková o poskytnutie dotácie na rok
2013. Starosta obce oboznámil, že pre Futbalový oddiel schválili v rozpočte na rok 2013 sumu
2.000,00 €, ktorá im bude poskytnutá vo forme dotácia.
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k bodu č.10
Rôzne
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje komisiu pre verejné obstarávanie v zložení :
Ing. Ján Nebus, Peter Ivančák, JUDR. Pavel Zavacký.
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plat starostovi obce Vlková Bc. Petrovi Bendíkovi
s účinnosťou od 01.01.2013 podľa § 4 odst.2 zák.č.253/1994 Z. z. zvýšený o 20 % t.j.:
1.595,00 €.
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doterajšiu výšku nájomného pre potraviny.
 Obecné zastupiteľstvo rozhodlo nemeniť úradné hodiny na Obecnom úrade.
k bodu č.11
Diskusia - poslanci nemali pripomienky ani otázky mimo prejednávaných bodov programu.
JUDr. Pavel Zavacký prečítal návrh uznesení ktoré poslanci jednohlasne schválili.
k bodu č.12
Program 15. riadneho zasadnutia OZ bol vyčerpaný, starosta obce Bc. Peter Bendík poďakoval
všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

vo Vlkovej , dňa 02.06.2013

zapísala: Dana Bodyová

Bc. Peter BENDÍK
starosta obce Vlková

Overovatelia :
Ján Binek

.................................

Peter Ivančák

..................................

3

UZNESENIA
z 15. riadne zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlková,
konaného dňa 02.06.2013

Uznesenie č. 90/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : Jána Bineka
JUDr. Pavla Zavackého
Za uznesenie návrhovej komisie HLASOVALI:
Ján Binek, Peter Dunajčan, Peter Ivančák Tomáš Kovalčík, Radoslav Majerčák, Ing. Ján Nebus,
JUDr. Pavel Zavacký
Proti uzneseniu hlasovali :
Zdržal sa hlasovania :
Neprítomní :
Bc. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 91/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle ustanovenia § 9a ods.1 písm. a) zákona SNR č.138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov odpredaj


nehnuteľnosti – rodinný dom súp.č.16 stojaci na par. č. KN „C“ 38/3 v katastri obce
Vlková, zapísaný na liste vlastníctva č.1 o výmere 93 m2 – zastavaná plocha a nádvorie,



pozemok par. č. KN „C“ 38/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 93 m2

žiadateľom Ján Lipták, rod. Lipták, nar.31.05.1982, r. č.:820531/9034, bytom Vlková 15, a manž.
Monika Liptáková, rod. Kišková, nar.05.01.1988, r. č.: 885105/9360, bytom Vlková 15, za kúpnu
cenu 6.000,00 € do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1-iny v pomere k celku.
Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti a pozemku hradí kupujúca strana.
Za uznesenie predaj nehnuteľnosti HLASOVALI:
Ján Binek, Peter Dunajčan, Peter Ivančák Tomáš Kovalčík, Radoslav Majerčák, Ing. Ján Nebus,
JUDr. Pavel Zavacký
Proti uzneseniu hlasovali :
Zdržal sa hlasovania :
Neprítomní :

Bc. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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Uznesenie č. 92/2013
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s nájmom nebytových priestorov v Hasičskej zbrojnici za účelom
prevádzkovania BAR-ESSPRESO s p. A. Baranovou, Vlková 51. Obecné zastupiteľstvo poveruje
starostu obce aby pripravil podmienky na prenájom nebytových priestorov.
Za uznesenie nájom nebytových priestorov v Hasičskej zbrojnici HLASOVALI:
Ján Binek, Peter Dunajčan, Peter Ivančák Tomáš Kovalčík, Radoslav Majerčák, Ing. Ján Nebus,
JUDr. Pavel Zavacký
Proti uzneseniu hlasovali :
Zdržal sa hlasovania :
Neprítomní :

Bc. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 93/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje komisiu pre verejné obstarávanie v zložení :
predseda JUDr. Pavel Zavacký
Ing. Ján Nebus
Peter Ivančák
Za uznesenie zriadenie komisie pre verejné obstarávanie HLASOVALI:
Ján Binek, Peter Dunajčan, Peter Ivančák Tomáš Kovalčík, Radoslav Majerčák, Ing. Ján Nebus,
JUDr. Pavel Zavacký
Proti uzneseniu hlasovali :
Zdržal sa hlasovania :
Neprítomní :

Bc. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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Uznesenie č. 94/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie výdavkov v skladbe
a) výsledok hospodárenia za bežný rozpočet
+ 6 190,78 €
b) výsledok hospodárenia za kapitálový rozpočet
- 20 250,09 €
c) finančné operácie
+ 34 137,98 €
d) Vylúčené prostriedky za rok 2012
300,00 €
2. celkový výsledok hospodárenia Obce Vlková za rok 2012
+ 19 778,67 €
3. obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie za rok 2012 bez výhrad v súlade s
§ 16, ods. 8, písm. a) zák. č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Za uznesenie záverečný účet za rok 2012 HLASOVALI:
Ján Binek, Peter Dunajčan, Peter Ivančák Tomáš Kovalčík, Radoslav Majerčák, Ing. Ján Nebus,
JUDr. Pavel Zavacký
Proti uzneseniu hlasovali :
Zdržal sa hlasovania :
Neprítomní :

Bc. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 95/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu pre Futbalový oddiel Vlková na rok 2013
sumu 2.000,00 €.
Za uznesenie dotácia pre Futbalový oddiel na rok 2013 HLASOVALI :
Ján Binek, Peter Dunajčan, Peter Ivančák Tomáš Kovalčík, Radoslav Majerčák, Ing. Ján Nebus,
JUDr. Pavel Zavacký

Proti uzneseniu hlasovali :
Zdržal sa hlasovania :
Neprítomní :

Bc. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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Uznesenie č. 96/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plat starostovi obce Vlková Petrovi Bendíkovi s účinnosťou od
01.01.2013 podľa § 4 ods.2 zák. č. 253/1994 Z. z. zvýšený o 20 % t.j.: 1595,00 €.
Za uznesenie schválenie platu starostovi obce HLASOVALI :
Ján Binek, Peter Dunajčan, Peter Ivančák Tomáš Kovalčík, Radoslav Majerčák, Ing. Ján Nebus,
JUDr. Pavel Zavacký

Proti uzneseniu hlasovali :
Zdržal sa hlasovania :
Neprítomní :

Bc. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 97/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doterajšiu výšku nájomného pre potraviny p. A. Baranovej,
Vlková 51.
Za uznesenie výšku nájomného v obchode HLASOVALI :
Ján Binek, Peter Dunajčan, Peter Ivančák Tomáš Kovalčík, Radoslav Majerčák, Ing. Ján Nebus,
JUDr. Pavel Zavacký

Proti uzneseniu hlasovali :
Zdržal sa hlasovania :
Neprítomní :

Bc. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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