ZÁPISNICA
z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vlková, konaného
dňa 14.12.2013 v zasadačke Obecného úradu vo Vlkovej.
Prítomní:
Starosta obce:

Mgr. Peter Bendík

Poslanci OZ:

Radoslav Majerčák, Ing. Ján Nebus, Tomáš Kovalčík, JUDr. Pavel
Zavacký

Hlavná kontrolórka: Ľudmila Magutová
Ostatná verejnosť : František Kozák, Záborske 177
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisníc
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Žiadosť FO Vlková o poskytnutie dotácie na rok 2014
Žiadosť FO Vlková o poskytnutie dotácie na rok 2013
Návrh programového rozpočtu Obce Vlková na rok 2014-2016
Vysporiadanie pozemkov (Kozák)
Rôzne
Diskusia
Záver

1. Otvorenie
18 riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Vlková otvoril a viedol starosta obce Mgr. 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 4
poslancov OZ a zasadnutie OZ je uznášania schopné.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisníc
Starosta obce za zapisovateľku zápisnice zo zasadnutia určil pracovníčku obecného úradu Danu
Bodyovú a za overovateľov zápisnice poslancov OZ, JUDr. Pavla Zavackeho, Tomáša Kovalčíka
3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Ing. Ján Nebus, Radoslav Majerčák. Poslanci OZ návrhovú
komisiu jednohlasne zvolili.
4. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z 17.mimoriadného zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa
18.10.2013 predniesol zastupiteľstvu starosta obce, pričom konštatoval že uznesenia boli splnené.
5. Žiadosť FO Vlková o poskytnutie dotácie na rok 2014
Starosta obce predložil poslancom žiadosť FO Vlková o poskytnutie dotácie na rok 2014 v sume
2.000,00 Eur. Poslanci OZ, žiadosť o poskytnutie dotáciu na rok 2014 pre FO jednohlasne
schválili.
6. Žiadosť FO Vlková o poskytnutie dotácie na rok 2013
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť FO Vlková o poskytnutie
dotácie na rok 2013 v sume 165,11€ a zdôvodnil, že Futbalový oddiel Vlková postúpil do vyššej
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triedy, pričom sa navýšili platby za rozhodcov. Poslanci OZ, žiadosť o poskytnutie dotáciu na rok
2014 pre FO jednohlasne schválili.
7. Návrh programového rozpočtu Obce Vlková na rok 2014-2016
Návrh programového rozpočtu Obce Vlková na rok 2014-2016 predniesol obecnému zastupiteľstvu
starosta obce. Návrh rozpočtu bol poslancom doručený s pozvánkou, aby sa s nim mohli oboznámiť
a prerokovať ho na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Rozpočet obce rieši zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenie vlády SR č.
668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších
predpisov.
Rozpočet obce sa podľa § 10, ods. 3 zák. č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov vnútorne
člení na:
 bežné príjmy a bežné výdavky
 kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
 finančné operácie
Podľa § 10, ods. 7 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa rozpočet obce zostavuje ako
vyrovnaný alebo prebytkový. Obec je povinná zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný, alebo
prebytkový; kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok je vykrytý
z iných zdrojov, napr. z prebytku bežného rozpočtu.
Návrh rozpočtu bol zverejnený spôsobom v mieste obvyklým na úradnej tabuli obecného úradu
v zmysle § 9 ods. 3 zák. SNR. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 15
dní pred dnešným rokovaním obecného zastupiteľstva, pričom k návrhu neboli doručené
pripomienky občanov.
V programovom rozpočte na roky 2014 – 2016 sú výdavky Obce Vlková alokované do 14
programov. Obecné zastupiteľstvo návrh programového rozpočtu Obce Vlková na rok 2014
jednohlasne schválilo, pričom zároveň 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. Bolo prijaté uznesenie č.
8. Vysporiadanie pozemkov (Kozák)
Starosta obce predniesol návrh zámeny pozemku, ktorým je vlastníkom Obec Vlková, parcely
registra „C“ č.351/16 ostatné plochy o výmere 606 m2, zapísanej na LV č.1 s pozemkom parcely
registra „C“ č.39/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 270 m2, zapísanej na LV č.740, ktorým je
vlastníkom p. František Kozákom, bytom Záborske 177. Prítomný bol aj p. Kozák, ktorý
poslancom vysvetlil, že má záujem o zámenu a zvyšok 336 m2 zaplatí v cene akej OZ rozhodne.
Poslanci diskutovali a rozhodli, že schvaľujú zámenu pozemkov parcely registra „C“ č. 351/16
za parcelu č. 39/1 a 336 m2 p. Kozák zaplatí do pokladne pri podpise zmluvy v sume 3,30 € /1m2
t.j. 336 m2 x 3,30 € = 1.108,80 €. Bolo prijaté uznesenie č.
9.Rôzne
 Starosta obce predložil poslancom OZ návrh rozpočtového opatrenia č.3/2013, kde
poslancom vysvetlil, že je to povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutých príjmov
a presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky. Rozpočtové opatrenie je prílohou zápisnice. Poslanci
rozpočtové opatrenie jednohlasne schválili, bolo prijaté uznesenie č.
 Starosta obce oboznámil poslancom OZ, že v zmluve o nájme nebytových priestorov je
dohodnutý samostatný odber plynu, pričom pri realizácií na odbernom mieste SPP, bolo
vysvetlené, že to nie je technický možné, aby mala samostatný odber plynu, preto OZ
schvaľuje za rok 2013 zaplatiť rozdiel ročnej spotreby plynu. A od roku 2014 bude mať
pomerové merače na každom radiátore.
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 ZŠ s MŠ predložili na OZ žiadosť o schválenie koncoročných odmien pre zamestnancov MŠ
a ŠJ. Poslanci OZ schválili pre MŠ a ŠJ odmeny vo výške 500,00 Eur.
 Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na preplatenie tohoročnej dovolenky v počte 10
dní. Poslanci OZ schválili preplatenie dovolenky starostovi v počte 10 dní.
 Starosta obce navrhol poslancom aby, si schválili odmeny. Počas troch rokov mali vyplatené
odmeny len za zasadnutia OZ. Padol navrhol 70,00 € pričom poslanci diskutovali a schválili
túto sumu.
10. Diskusia
Diskusia - poslanci nemali pripomienky ani otázky mimo prejednávaných bodov programu.
Radoslav Majerčák prečítal návrh uznesení, ktoré poslanci jednohlasne schválili.
11. Záver
Program 18.riadneho zasadnutia OZ bol vyčerpaný, starosta obce Mgr. Peter Bendík poďakoval
všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

vo Vlkovej , dňa 20.12.2013
zapísala: Dana Bodyová
Mgr. Peter BENDÍK
starosta obce Vlková

Overovatelia :
JUDr. Pavel Zavacký

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

Tomáš Kovalčík

.................................
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UZNESENIA
z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlková,
konaného dňa 14.12.2013

Uznesenie č. 113/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej určuje
1. zapisovateľku zápisnice: p. Bodyovú Danu
2. Overovateľov zápisnice : p. JUDr. Pavel Zavacký
p. Tomáš Kovalčík

HLASOVANIE ZA :
Radoslav Majerčák, Ing. Ján Nebus, Tomáš Kovalčík,JUDr. Pavel Zavacký
Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : Ján Binek, Peter Dunajčan, Peter Ivančák

Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 114/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : Ing. Ján Nebus
Radoslav Majerčák
Za uznesenie návrhovej komisie HLASOVALI:
Radoslav Majerčák, Ing. Ján Nebus, Tomáš Kovalčík,JUDr. Pavel Zavacký
Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : Ján Binek, Peter Dunajčan, Peter Ivančák

Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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Uznesenie č. 115/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu pre Futbalový oddiel Vlková na rok 2014 v sume
2.000,00 Eur.
Za uznesenie dotácia pre Futbalový oddiel Vlková na rok 2014 HLASOVALI:
Radoslav Majerčák, Ing. Ján Nebus, Tomáš Kovalčík, JUDr. Pavel Zavacký

Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : Ján Binek, Peter Dunajčan, Peter Ivančák

Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 116/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu pre Futbalový oddiel Vlková na rok 2013
sumu 165,11 €.
Za uznesenie dotácia pre Futbalový oddiel Vlková na rok 2013 HLASOVALI:
Radoslav Majerčák, Ing. Ján Nebus, Tomáš Kovalčík,JUDr. Pavel Zavacký

Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : Ján Binek, Peter Dunajčan, Peter Ivančák

Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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Uznesenie č. 117 A /2013
Obecne zastupiteľstvo schvaľuje programový rozpočet na rok 2014.
Za uznesenie programový rozpočet na rok 2014 HLASOVALI:
Radoslav Majerčák, Ing. Ján Nebus, Tomáš Kovalčík,JUDr. Pavel Zavacký

Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : Ján Binek, Peter Dunajčan, Peter Ivančák
Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 117 B /2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s § 11, ods. 4, písm. b) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, 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 vykonávanie zmien rozpočtu HLASOVALI:
Radoslav Majerčák, Ing. Ján Nebus, Tomáš Kovalčík,JUDr. Pavel Zavacký

Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : Ján Binek, Peter Dunajčan, Peter Ivančák

Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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Uznesenie č. 118/2013
Obecne zastupiteľstvo schvaľuje
A) zámenu pozemku vo výlučnom vlastníctve obce Vlková v k.ú. Vlková, zapísaný na liste
vlastníctva č.1, parcela registra „C“ číslo 351/16 – ostatné plochy o výmere 606 m2
v prospech vlastníka František Kozák, rod. Kozák, nar.:14.01.1951, rod. č.:
510114/298, bytom Záborské 177, do výlučného vlastníctva v celku, kde František
Kozák, nar. 14.01.1951, bytom Záborské 177, uhradí finančné vyrovnanie (336 m2 za
kúpnu cenu 3,30 € za 1 m2 t.j. vo výške 1.108,80 eur (slovom: jedentisícstoosem eur 80
centov), pričom ide o prípad podľa § 9a ods. 8 písm. b Z.z č. 138/1991 z dôvodu, že tento
pozemok priamo nadväzuje na pozemky KN “C“ par. č. 350/3, a 351/23, ktorých žiadateľ je
vlastníkom a tvorí s jeho nehnuteľnosťami celok.
B)

zámenu pozemku vo výlučnom vlastníctve František Kozák, rod. Kozák, nar. 14.01.1951,
rod. č.: 510114/298, bytom Záborské 177, zapísaný na liste vlastníctva č. 740, parcela
registra „C“ číslo 39/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 270 m2 v prospech vlastníka
Obec Vlková, Vlková 107, 059 72, IČO:00326704, do výlučného vlastníctva, bez nároku na
finančné vyrovnanie

Za uznesenie zámennú pozemkov HLASOVALI:
Radoslav Majerčák, Ing. Ján Nebus, Tomáš Kovalčík,JUDr. Pavel Zavacký
Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : Ján Binek, Peter Dunajčan, Peter Ivančák

Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 119/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č.3/2013.
Za uznesenie rozpočtové opatrenie č.3/2013 HLASOVALI:
Radoslav Majerčák, Ing. Ján Nebus, Tomáš Kovalčík,JUDr. Pavel Zavacký

Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : Ján Binek, Peter Dunajčan, Peter Ivančák

Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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Uznesenie č. 120/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje koncoročné odmeny pre MŠ a ŠJ vo výške 500,00 eur.

Za uznesenie koncoročné odmeny MŠ a ŠJ HLASOVALI:
Radoslav Majerčák, Ing. Ján Nebus, Tomáš Kovalčík,JUDr. Pavel Zavacký

Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : Ján Binek, Peter Dunajčan, Peter Ivančák

Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 121/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje starostovi obce Vlková Mgr. Petrovi Bendíkovi preplatenie
dovolenky v počte 10 dní.

Za uznesenie preplatenie dovolenky pre starostu obce HLASOVALI:
Radoslav Majerčák, Ing. Ján Nebus, Tomáš Kovalčík,JUDr. Pavel Zavacký

Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : Ján Binek, Peter Dunajčan, Peter Ivančák

Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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Uznesenie č. 122/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ročnú odmenu pre poslancov OZ vo výške 70,00 eur. pre každého
poslanca OZ.

Za uznesenie ročná odmena pre poslancov HLASOVALI:
Radoslav Majerčák, Ing. Ján Nebus, Tomáš Kovalčík,JUDr. Pavel Zavacký

Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : Ján Binek, Peter Dunajčan, Peter Ivančák

Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 123/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa
31.10.2013 s tým, že nájomca bude mať od roku 2014 na každom radiátore samostatné pomerové
merače, podľa ktorých sa bude vypočítavať spotreba plynu štvrťročne podľa dodávateľskej faktúry.

Za uznesenie dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.10.2013
HLASOVALI:
Radoslav Majerčák, Ing. Ján Nebus, Tomáš Kovalčík,JUDr. Pavel Zavacký

Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : Ján Binek, Peter Dunajčan, Peter Ivančák

Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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