ZÁPISNICA
z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vlková, konaného dňa
12.12.2014 v zasadačke Obecného úradu vo Vlkovej.
Prítomní:
Doterajší starosta obce:
PhDr. Mgr. Peter Bendík
Novozvolený starosta obce: PhDr. Mgr. Peter Bendík
Poslanci OZ:
JUDr. Pavol Zavacký, Ladislav Kurčák, Ing. Katarína
Klimková, Tomáš Kovalčík, Jozef Majerčák, Jozef Kolcun,
Marián Vnenčák,
Predsedníčka miestnej
volebnej komisie:

Dana Bodyová

Prizvaní hostia:

Ján Binek, Peter Dunajčan, Peter Ivančák, Radoslav Majerčák,
Ing. Ján Nebus,

Hlavná kontrolórka:

Ľudmila Magutová

Program:
1. Úvodné náleţitosti:
a) Otvorenie
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisníc
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva.
d) Zloţenie sľubu novozvoleného starostu obce.
e) Zloţenie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
f) Príhovor starostu.
2. Voľba návrhovej komisie
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia OZ obce
4. Schválenie platu starostu obce
5. Schválenie komisie
6. Schválenie rozpočtu na roky 2015-2017
7. Schválenie rozpočtového opatrenia č.5/2014
8. Schválenie VZN č.1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
9.
Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
k bodu č. 1 a)
1. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Vlková otvoril PhDr. Mgr. Peter Bendík,
doterajší starosta obce Vlková, ktorý konštatoval, ţe zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo
zvolané v súlade so zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a všetci poslanci obecného zastupiteľstva boli písomne včas na zasadnutie pozvaní. Ďalej
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konštatoval, ţe z celkového počtu 7 poslancov je prítomných 7 poslancov, teda zasadnutie je
podľa § 12, ods. 2 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších
predpisov uznášania schopné.
k bodu č. 1 b)
Predsedajúci za zapisovateľku zápisnice zo zasadnutia určil pracovníčku obecného úradu
Danu Bodyovú a za overovateľov zápisnice poslancov OZ Jozefa Majerčáka a Mariána
Vnenčáka
k bodu č. 1 c)
Predsedajúci poţiadal predsedníčku miestnej volebnej komisie, p. Danu Bodyovú, aby
oboznámila obecné zastupiteľstvo s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce Vlková.
Predsedníčka miestnej volebnej komisie oboznámila prítomných s výsledkami volieb starostu
a poslancov obecného zastupiteľstva a odovzdala im osvedčenia o zvolení.
k bodu č. 1 d)
Novozvolený starosta obce PhDr. Mgr. Peter Bendík zloţil sľub v súlade s § 13, ods. 2 zák.
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, čo potvrdil svojim
podpisom.
k bodu č. 1 e)
Starosta obce PhDr. Mgr. Peter Bendík prečítal sľub poslanca obecného zastupiteľstva
a novozvolení poslanci zloţili sľub do rúk starostu obce, v súlade s § 26 zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, čo potvrdili svojim podpisom.
Sľub poslanca zložili:
JUDr. Pavol Zavacký, Ladislav Kurčák, Marián Vnenčák, Ing. Katarína Klimková, Tomáš
Kovalčík, Jozef Majerčák, Jozef Kolcun,
k bodu č. 1 f)
Novozvolený starosta obce predniesol príhovor k bývalým a novozvoleným orgánom obce
Vlková.
k bodu č. 2
Do návrhovej komisie boli navrhnutí JUDr. Pavol Zavacký, Ladislav Kurčák. Poslanci OZ
návrhovú komisiu jednohlasne schválili.
k bodu č. 3
Starosta obce navrhol, poslanca JUDr. Pavla Zavackého, ktorý bude oprávnený zvolávať a
viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta,
ods. 5 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov. Poslanci OZ jednohlasne schválili.
Ďalej v tomto bode starosta obce informovala prítomných, ţe za zástupcu starostu obce
Vlková určuje poslanca JUDr. Pavla Zavackého z dôvodu, ţe získal vo voľbách najviac
hlasov.
k bodu č.4
Plat starostu obce určuje obecné zastupiteľstvo podľa zák. NR SR č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest ktorý určuje
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minimálnu výšku mesačného platu starostov zodpovedajúcu počtu obyvateľov obce.
Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslený na základe údajov štatistického úradu SR za predchádzajúci
kalendárny rok a násobku koeficienta podľa počtu obyvateľov v zmysle § 4, ods. 1 zák. NR
SR č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstva za r. 2013:
824,00 EUR
Koeficient podľa § 4, ods. 1 zák. NR SR č. 253/1994 Z.z.:
1,65
Plat starostu 824,00 x 1,65 = 1.359,60 eur,– zaokrúhľuje na cele euro nahor- 1.360,00 EUR
Obecné zastupiteľstvo podľa ods. 2 § 4 zákona č. 253/1994 Z.z. môţe plat zvýšiť aţ o 70 %.
Návrh na zvýšenie o 40 %
544,00 EUR
Plat podľa § 3 ods.1 a podľa § 4 ods.2 zák. č.253/1994 Z.z. spolu
1.904,00 EUR
Obecné zastupiteľstvo schválilo plat starostu v uvedenej výške s účinnosťou od 13.12.2014.
k bodu č. 5
Starosta obce informoval poslancov, ţe podľa článku 7, ods. 5, písm. a) ústavného zák. č.
357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
neskorších predpisov, obec musí zriadiť komisiu obecného zastupiteľstva na ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Obecné zastupiteľstvo zvolilo za členov komisie týchto poslancov: JUDr. Pavol Zavacký,
Jozef Majerčák.
Obecné zastupiteľstvo zriadilo poriadkovú komisiu v zloţení : Tomáš Kovalčík,
Marián Vnenčák,
Jozef Kolcún.
k bodu č. 6
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 beţný rozpočet ako
vyrovnaný, alebo prebytkový; kapitálový rozpočet sa môţe zostaviť ako schodkový, ak tento
schodok je vykrytý z iných zdrojov, napr. z prebytku beţného 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.
Obecné zastupiteľstvo návrh rozpočtu Obce Vlková na rok 2015 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, ţe zmeny rozpočtu Obce Vlková môţe vykonávať
starosta obce do výšky 20 % schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok. Nad
uvedený limit musí zmenu rozpočtu schváliť obecné zastupiteľstvo.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh rozpočtov na roky 2016, 2017.
k bodu č. 7
Starosta obce predloţil poslancom rozpočtové opatrenie č. 5/2014, kde navrhol presun
finančných prostriedkov kde sa nemenia príjmy a výdavky a povolené prekročenie výdavkov
pri dosiahnutí vyšších príjmov. OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č.5/2014
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k bodu č. 8
Starosta obce predloţil poslancom návrh VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Poslanci diskutovali o cene za
komunálny odpad, kde sa zhodli ţe ostáva nezmenená v sume 0,034 EUR za deň. Ţiadosti o
zníţení poplatku za komunálny odpad prehodnocovať kaţdú samostatne.
k bodu č. 9
- Starosta obce navrhol za člena školskej rady poslanca Ladislava Kurčáka. Poslanci OZ ho
jednohlasne schválili.
- Starosta obce predloţil poslancom návrh vyuţívania motorového vozidla PEUGEOT,
PARTNER COMBI e. č.: KK 205 BI na sluţobné účely pre potreby obce Vlková,
stravovanie pre starostu obce vo forme stravných lístkov.
- Starosta obce predloţil poslancom ţiadosť FO Vlková o poskytnutie dotácie na rok 2015
v sume 2.500,00 Eur. Poslanci OZ dotáciu na rok 2015 pre FO jednohlasne schválili.
- Starosta obce predloţil poslancom obecného zastupiteľstva ţiadosť FO Vlková
o poskytnutie dotácie na rok 2014 v sume 145,00€ a zdôvodnil, navýšením platieb za
rozhodcov. Poslanci OZ dotáciu na rok 2014 pre FO jednohlasne schválili.
- Starosta obce informoval poslancov, ţe obci schválili dotáciu pre obnovu ZŠ s MŠ
(strecha, zateplenie školy) z enviromentálneho fondu ŢP. Je potrebné určiť poslancov do
komisie pre verejné obstarávanie, navrhol JUDr. Pavla Zavackého a Jozefa Kolcuna.
- Starosta obce informoval poslancov, ţe je potrebné pouţiť rezervný fond na prefinancovanie
faktúr za povodne 2014.
k bodu č.10
Diskusia - poslanci nemali pripomienky ani otázky mimo prejednávaných bodov programu.
JUDr. Pavol Zavacký prečítal návrh uznesení, ktoré poslanci jednohlasne schválili.
k bodu č.11
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce.

vo Vlkovej

25.12.2014

zapísala: Dana Bodyová

..............................................................
PhDr. Mgr. Peter BENDÍK
starosta obce

Overovatelia:
Jozef
Marián

MAJERČÁK .......................................
VNENČÁK .....................................
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UZNESENIE
z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlková, konaného dňa
12.12.2014.

Uznesenie č.01/2014 - A. b e r i e n a v e d o m i e
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B. k o n š t a t u j e , ž e
1. novozvolený starosta obce PhDr. Mgr. Peter Bendík zloţil zákonom predpísaný sľub
starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zloţili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva : - JUDr. Pavol ZAVACKÝ
- Ladislav KURČÁK
- Marián VNENČÁK
- Ing. Katarína KLIMKOVÁ
- Tomáš KOVALČÍK
- Jozef MAJERČÁK
- Jozef KOLCÚN

--------------------------------PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 02/2014 - p o v e r u j e
poslanca JUDr. Pavla ZAVACKÉHO zvolávaním a vedením zasadnutí obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a
ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov

--------------------------------PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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Uznesenie č. 03/2014 - b e r i e n a v e d o m i e
zastupovanie starostu na celé funkčné obdobie poslancom obecného zastupiteľstva
JUDr. Pavlom ZAVACKÝM.
.

--------------------------------PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 04/2014 – s ch v a ľ u j e
plat starostu obce Vlková PhDr. Mgr. Petrovi Bendíkovi s účinnosťou od 13.12.2014 podľa
§ 4 ods.2 zák.253/1994 Z. z. zvýšený o 40 % t.j.: vo výške 1.904 €.

HLASOVANIE :
Za : JUDr. Pavol Zavacký, Ladislav Kurčák, Marián Vnenčák, Ing. Katarína Klimková,
Tomáš Kovalčík, Jozef Majerčák, Jozef Kolcún
Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdrţal sa hlasovania : 0
Neprítomní : 0

--------------------------------PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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Uznesenie č. 05/2014 – s ch v a ľ u j e
Poriadkovú komisiu v zložení :

Tomáš KOVALČÍK
Marián VNENČÁK
Jozef KOLCÚN

Komisiu o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v zložení :
Jozef MAJERČÁK
JUDr. Pavol ZAVACKÝ

HLASOVANIE :
Za : JUDr. Pavol Zavacký, Ladislav Kurčák, Marián Vnenčák, Ing. Katarína Klimková,
Tomáš Kovalčík, Jozef Majerčák, Jozef Kolcún
Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdrţal sa hlasovania : 0
Neprítomní : 0

--------------------------------PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 06/2014 – s ch v a ľ u j e
Rozpočet obce Vlková na rok 2015.

HLASOVANIE :
Za : JUDr. Pavol Zavacký, Ladislav Kurčák, Marián Vnenčák, Ing. Katarína Klimková,
Tomáš Kovalčík, Jozef Majerčák, Jozef Kolcún
Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdrţal sa hlasovania : 0
Neprítomní : 0

--------------------------------PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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Uznesenie č. 07/2014 – s ch v a ľ u j e že,
zmeny rozpočtu Obce Vlková môţe vykonávať starosta obce do výšky 20 % schváleného
rozpočtu na príslušný rozpočtový rok. Nad uvedený limit musí zmenu rozpočtu schváliť
obecné zastupiteľstvo. Jednohlasne schválené.

HLASOVANIE :
Za : JUDr. Pavol Zavacký, Ladislav Kurčák, Marián Vnenčák, Ing. Katarína Klimková,
Tomáš Kovalčík, Jozef Majerčák, Jozef Kolcún
Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdrţal sa hlasovania : 0
Neprítomní : 0

--------------------------------PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 08/2014 – s ch v a ľ u j e
Rozpočtové opatrenie obce Vlková č.5/2014.

HLASOVANIE :
Za : JUDr. Pavol Zavacký, Ladislav Kurčák, Marián Vnenčák, Ing. Katarína Klimková,
Tomáš Kovalčík, Jozef Majerčák, Jozef Kolcún

Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdrţal sa hlasovania : 0
Neprítomní : 0

--------------------------------PhDr. Mgr. Peter Bendík
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starosta obce Vlková
Uznesenie č. 09/2014 – b e r i e n a v e d o m i e
Rozpočet obce Vlková na roky 2016, 2017.

HLASOVANIE :
Za : JUDr. Pavol Zavacký, Ladislav Kurčák, Marián Vnenčák, Ing. Katarína Klimková,
Tomáš Kovalčík, Jozef Majerčák, Jozef Kolcún
Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdrţal sa hlasovania : 0
Neprítomní : 0

--------------------------------PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 10/2014 – s ch v a ľ u j e
VZN č. 1/2014 miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.

HLASOVANIE :
Za : JUDr. Pavol Zavacký, Ladislav Kurčák, Marián Vnenčák, Ing. Katarína Klimková,
Tomáš Kovalčík, Jozef Majerčák, Jozef Kolcún

Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdrţal sa hlasovania : 0
Neprítomní : 0

--------------------------------PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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Uznesenie č. 11/2014 – s ch v a ľ u j e
vyuţívanie motorového vozidla PEUGEOT PARTNER COMBI e. č.: KK 205 BI na
sluţobné účely pre potreby obce Vlková, stravovanie pre starostu obce vo forme stravných
lístkov.

HLASOVANIE :
Za : JUDr. Pavol Zavacký, Ladislav Kurčák, Marián Vnenčák, Ing. Katarína Klimková,
Tomáš Kovalčík, Jozef Majerčák, Jozef Kolcún

Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdrţal sa hlasovania : 0
Neprítomní : 0

--------------------------------PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 12/2014 – s ch v a ľ u j e
Dotáciu pre FK Vlková na rok 2015 vo výške 2.500,00 EUR.

HLASOVANIE :
Za : JUDr. Pavol Zavacký, Ladislav Kurčák, Marián Vnenčák, Ing. Katarína Klimková,
Tomáš Kovalčík, Jozef Majerčák, Jozef Kolcún

Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdrţal sa hlasovania : 0
Neprítomní : 0

--------------------------------PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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Uznesenie č. 13/2014 – s ch v a ľ u j e
Navýšenie dotácie pre FK Vlková na rok 2014 o 145,00 EUR.

HLASOVANIE :
Za : JUDr. Pavol Zavacký, Ladislav Kurčák, Marián Vnenčák, Ing. Katarína Klimková,
Tomáš Kovalčík, Jozef Majerčák, Jozef Kolcún
Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdrţal sa hlasovania : 0
Neprítomní : 0

--------------------------------PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 14/2014 – s ch v a ľ u j e
Za člena školskej rady poslanca Ladislava Kurčáka.

HLASOVANIE :
Za : JUDr. Pavol Zavacký, Ladislav Kurčák, Marián Vnenčák, Ing. Katarína Klimková,
Tomáš Kovalčík, Jozef Majerčák, Jozef Kolcún
Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdrţal sa hlasovania : 0
Neprítomní : 0

--------------------------------PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

__________________________________________________________________________________________
Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vlkovej dňa 12.12.2014

Uznesenie č. 15/2014 – s ch v a ľ u j e
Komisiu pre verejné obstarávanie na otváranie obálok akcie : „Obnova Základnej školy s
materskou školou vo Vlkovej“ v zloţení : JUDr. Pavol Zavacký
Jozef Kolcun

HLASOVANIE :
Za : JUDr. Pavol Zavacký, Ladislav Kurčák, Marián Vnenčák, Ing. Katarína Klimková,
Tomáš Kovalčík, Jozef Majerčák, Jozef Kolcún
Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdrţal sa hlasovania : 0
Neprítomní : 0

--------------------------------PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 16/2014 – s ch v a ľ u j e
Pouţitie rezervného fondu na mimoriadnu okolnosť – povodeň 2014 vo výške 4.330,49 eur.

HLASOVANIE :
Za : JUDr. Pavol Zavacký, Ladislav Kurčák, Marián Vnenčák, Ing. Katarína Klimková,
Tomáš Kovalčík, Jozef Majerčák, Jozef Kolcún
Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdrţal sa hlasovania : 0
Neprítomní : 0

--------------------------------PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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