ZÁPISNICA
z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vlková, konaného
dňa 15.08.2014 v zasadačke Obecného úradu vo Vlkovej.
Prítomní:
Starosta obce:

PhDr. Mgr. Peter Bendík

Poslanci OZ:

Peter Dunajčan, Peter Ivančák, Radoslav Majerčák,
Tomáš Kovalčík, JUDr. Pavel Zavacký,

Hlavná kontrolórka: Ľudmila Magutová
Ostatná verejnosť :
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisníc
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Určenie počtu poslancov a určenie rozsahu výkonu funkcie
starostu obce na volebné obdobie 2015 – 2018
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
1. Otvorenie
21. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Vlková otvoril a viedol starosta obce PhDr.
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 5 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, Pavla Zavackého, Tomáša Kovalčíka.
3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Peter Ivančák, Radoslav Majerčák. Poslanci OZ návrhovú
komisiu jednohlasne zvolili.
4. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa
12.06.2014 predniesol zastupiteľstvu starosta obce, pričom konštatoval že uznesenia boli splnené.
5. Určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2015 – 2018
Starosta obce oboznámil poslancov, že podľa § 11, ods. 3) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, obecné zastupiteľstvo určuje počet poslancov pred voľbami
na celé volebné obdobie podľa počtu obyvateľov obce a zverejní ich najneskôr 65 dní pred dňom
volieb. Obec Vlková podľa počtu obyvateľov môže mať 5 - 7 poslancov. Obecné zastupiteľstvo
navrhlo, aby obecné zastupiteľstvo vo volebnom období 2015 -2018 malo 7 poslancov tak ako
doposiaľ a budú volení v jednom volebnom obvode.
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6. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2015 – 2018
Starosta obce oboznámil poslancov, že podľa § 11, ods.4) písm. i) zák. SNR č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, obecné zastupiteľstvo určuje na celé funkčné
obdobie rozsah výkonu funkcie starostu najneskôr 90 dní pred voľbami Obecné zastupiteľstvo
navrhlo, aby starosta obce Vková vykonával funkciu starostu v celom rozsahu na plný úväzok tak
ako doposiaľ.
7. Rôzne
 Starosta obce informoval poslancov o júlovej povodni v obci, aké zabezpečovacie
a záchranné práce sa vykonávali.
 Starosta obce oboznámil poslancov s poskytnutím dotácie na individuálne potreby obce na
rok 2014 - Vybudovanie miestnych komunikácií, kapitálové výdavky vo výške 13.500,00
eur. OZ berie na vedomie poskytnutie dotácie .
 Starosta obce ďalej informoval poslancov o poskytnutí dotácií z Prešovského
samosprávneho kraja, Prešov na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovísk a ich
vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru - Prestavba jestvujúceho objektu
na futbalové šatne vo výške 1.350, Eur. Obecné zastupiteľstvo berie ne vedomie poskytnutie
dotácie z PSK.
 Starosta obce informoval poslancov že obec musí mať vypracovaný bezpečnostný projekt na
ochranu osobných údajov. Dostal ponuku, ktorú prekonzultoval s poslancom JUDr.
Zavackým a po niektorých úpravách súhlasil s vypracovaním BP.
8. Diskusia
Diskusia - poslanci nemali pripomienky ani otázky mimo prejednávaných bodov programu.
JUDr. Pavel Zavacký prečítal návrh uznesení, ktoré poslanci jednohlasne schválili.
9. Záver
Program 21.riadneho zasadnutia OZ bol vyčerpaný, starosta obce PhDr. Mgr. Peter Bendík
poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

vo Vlkovej , dňa 26.08.2014
zapísala: Dana Bodyová
PhDr. Mgr. Peter BENDÍK
starosta obce Vlková

Overovatelia :
JUDr. Pavel Zavacký

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

Tomáš Kovalčík

.................................
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UZNESENIA
z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlková,
konaného dňa 15.08.2014

Uznesenie č. 153/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej určuje
1. zapisovateľku zápisnice: p. Bodyovú Danu
2. Overovateľov zápisnice : p. JUDr. Pavel Zavacký
p. Tomáš Kovalčík

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

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 154/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : Peter Ivančák
Radoslav Majerčák
Za uznesenie Návrhová komisia HLASOVALI:, Peter Dunajčan, Peter Ivančák, Radoslav
Majerčák, Tomáš Kovalčík, JUDr. Pavel Zavacký
Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : Ján Binek, Ing. Ján Nebus

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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Uznesenie č. 155/2014
Obecné zastupiteľstvo určuje v súlade s § 11 ods.3 písm. c) zákona SNR č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9 ods.3 zákona SNR č.346/1990
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, že vo volebnom období
2015 - 2018 bude mať obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej 7 poslancov, ktorí budú volení v jednom
volebnom obvode.
Za uznesenie Počet poslancov na volebné obdobie 2015-2018 HLASOVALI:
Peter Dunajčan, Peter Ivančák, Radoslav Majerčák, Tomáš Kovalčík, JUDr. Pavel Zavacký

Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : Ján Binek, Ing. Ján Nebus,

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 156/2014
Obecné zastupiteľstvo určuje v súlade s § 11 ods.4 písm. i) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, že vo volebnom období 2015 – 2018 bude starosta obce
Vlková vykonávať funkciu v celom rozsahu na plný úväzok.
Za uznesenie Rozsah výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2015-2018 HLASOVALI:
Peter Dunajčan, Peter Ivančák Radoslav Majerčák, Tomáš Kovalčík, JUDr. Pavel Zavacký

Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : Ján Binek, Ing. Ján Nebus,

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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Uznesenie č. 157 /2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie poskytnutie dotácie na individuálne potreby obce na rok
2014 z MF SR účelovo určenú : Vybudovanie miestnych komunikácií vo výške 13.500,00 Eur.

Za uznesenie Dotácia na individuálne potreby obce HLASOVALI:
Peter Dunajčan, Peter Ivančák, Radoslav Majerčák, Tomáš Kovalčík, JUDr. Pavel Zavacký

Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : Ján Binek, Ing. Ján Nebus,

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 158 /2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie dotáciu z PSK Prešov na výstavbu, rekonštrukciu
a modernizáciu športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru Prestavba jestvujúceho objektu na futbalové šatne vo výške 1.350, Eur.

Za uznesenie Dotácia z PSK HLASOVALI: Peter Dunajčan, Peter Ivančák, Radoslav Majerčák,
Tomáš Kovalčík, JUDr. Pavel Zavacký

Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : Ján Binek, Ing. Ján Nebus,

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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