ZÁPISNICA
z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vlková, konaného
dňa 15.04.2015 v zasadačke Obecného úradu vo Vlkovej.
Prítomní:
Starosta obce:
Poslanci OZ:

PhDr. Mgr. Peter Bendík
JUDr. Pavol Zavacký, Ing. Katarína Klimková, Tomáš Kovalčík,
Jozef Majerčák, Jozef Kolcun, Marián Vnenčák,

Hlavná kontrolórka:
Hostia :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Šalitroš Radomír

Program:
Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisníc
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Doplnenie informácií o zámere výstavby komplexu
Rôzne
Diskusia
Záver

1. Otvorenie
3. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Vlková otvoril PhDr. Mgr. Peter Bendík,
starosta obce Vlková, ktorý konštatoval, že 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 konštatoval, že
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.
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. Pavol Zavacký, Jozef Kolcun.
3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Ing. Katarína Klimková, Tomáš Kovalčík. Poslanci OZ
návrhovú komisiu jednohlasne zvolili.
4. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa
11.03.2015 predniesol zastupiteľstvu starosta obce, pričom konštatoval že uznesenia boli splnené.
5. Doplnenie informácií o zámere výstavby komplexu
Na zasadnutie obecného zastupiteľstva prišiel Ing. Radomír ŠALITROŠ generálny riaditeľ
a spolumajiteľ firmy Saffron beds HQ s. r. o., Košice, ktorý oboznámil poslancov so zámerom
pestovania poľnohospodárskych plodín (levandula) v našich pôdno-klimatických podmienkach a
výroba luxusných showroomových postelí. Neskôr aj výstavba hotela so 40. lôžkami a výstavby
výrobnej haly. Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zmenou (doplnenie) územného plánu obce Vlková
na parcele KN „E“ č.604 vedená na LV č.466 vo výmere 10.085 m 2 so zámerom ako bol
predložený: výstavba komplexu spracovania poľnohospodárskych plodín, ktorý nebude narúšať
celkový kolorit okolitej prírody. Zmenu územného plánu si bude financovať žiadateľ.
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6. Rôzne
 Starosta obce informoval poslancov, že ihrisko v Levkovciach, parcela KN „C“ č.473/4,
vedený na LV č.1 o výmere 880 m2, ako zastavané plochy a nádvoria je špecifikované v
územnom pláne obce Vlková, ako plochy, objekty rodinných domov a poľnohospodárskej
výroby. Starosta predložil návrh na zmenu územného plánu ihriska t.j.: na plochu a objekt
športu a plochu ihriska.
 Starosta obce informoval poslancov, že na obec bola doručená žiadosť p. BUDZÁKOVEJ
Anny a manžela Petra, bytom Vlková 124 o vybudovanie prístupovej asfaltovej cesty k
domu č.124 a domu č.96 v obci Levkovce. Menovaní žiadajú o vybudovanie cesty z
dôvodu, že majú len poľnú prístupovú cestu, a keď je daždivé počasie nie je možné sa
dostať k domom ani autom. Obecne zastupiteľstvo zamieta žiadosť p. Anny
BUDZÁKOVEJ s manželom Petrom, bytom Vlková 124 z dôvodu, že pozemok je
spoločnou nehnuteľnosťou ôsmich vlastníkov a obec nemôže zasahovať do vlastníckych
práv spoluvlastníkov.
 Starosta obce informoval poslancov, že na obec bola doručená žiadosť pána BUDZÁKA
Milana, bytom Vlková 89 o kúpu pozemku pod garážou na parcele KN „C“ č. 613/1, ktorú
obci omylom v roku 2012 odpredal. Menovaný žiada o kúpu pozemku pod garážou za takú
cenu, za ktorú to obci odpredal. Na uvedený pozemok si pán BUDZAK Milan, bytom
Vlková 89, vypracuje geometrický plán. Obecné zastupiteľstvo súhlasí podľa § 9a ods.8
písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, s odpredajom
pozemku podľa odčleneného geometrického plánu v kat. území Vlková za cenu 1,00 EUR.
 Starosta obce informoval poslancov, že Ministerstvo financií SR zaslalo finančné
prostriedky za protipovodňové záchranné práce, ktoré boli zrealizované v mesiacoch júli –
september 2014. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č.2/2015 zo dňa
15.04.2015, ktoré tvorí prílohu č.1.
7. Diskusia
Diskusia - poslanci nemali pripomienky ani otázky mimo prejednávaných bodov programu.
Ing. Katarína Klimková prečítala návrh uznesení, ktoré poslanci jednohlasne schválili.
8. Záver
Program 3.riadneho zasadnutia OZ bol vyčerpaný, starosta obce PhDr. Mgr. Peter Bendík
poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
vo Vlkovej, dňa 30.04.2015
zapísala: Dana Bodyová

PhDr. Mgr. Peter BENDÍK
starosta obce Vlková
Overovatelia :
JUDr. Pavol ZAVACKÝ

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

Jozef KOLCUN

...............................
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UZNESENIA
z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlková,
konaného dňa 15.04.2015

Uznesenie č. 31/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej určuje
1. zapisovateľku zápisnice: p. Danu BODYOVÚ
2. Overovateľov zápisnice : p. JUDr. Pavol ZAVACKÝ
p. Jozef KOLCUN

HLASOVANIE ZA : JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Tomáš KOVALČÍK,
Jozef MAJERČÁK, Jozef KOLCUN, Marián VNENČÁK
Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : Ladislav KURČÁK

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 32/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej schvaľuje návrhovú komisiu v zložení :
Tomáš KOVALČÍK
Ing. Katarína KLIMKOVÁ
Za uznesenie Návrhová komisia HLASOVALI:
JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Tomáš KOVALČÍK, Jozef MAJERČÁK,
Jozef KOLCUN, Marián VNENČÁK,

Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : Ladislav KURČÁK

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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Uznesenie č. 33/2015
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zmenou (doplnenie) územného plánu obce Vlková na parcele KN
„E“ č.604 vedená na LV č.466 vo výmere 10.085 m2 ako orná pôda, podľa zámeru ako bol
predložený: výstavba komplexu spracovania poľnohospodárskych plodín, ktorý nebude narúšať
celkový kolorit okolitej prírody. Zmenu územného plánu si bude financovať žiadateľka.
Za uznesenie Zmena územného plánu- výstavba komplexu HLASOVALI
JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Tomáš KOVALČÍK, Jozef MAJERČÁK,
Jozef KOLCUN, Marián VNENČÁK,

Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : Ladislav KURČÁK

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 34 /2015
Obecne zastupiteľstvo zamieta žiadosť p. Anny BUDZÁKOVEJ s manželom Petrom, bytom
Vlková 124 o vybudovanie prístupovej asfaltovej cesty k domu č.124 a domu č.96 v obci Levkovce,
z dôvodu, že pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou ôsmich vlastníkov a obec nemôže zasahovať
do vlastníckych práv spoluvlastníkov.
Za uznesenie Žiadosť o vybudovanie prístupovej asfaltovej cesty HLASOVALI:
JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Tomáš KOVALČÍK, Jozef MAJERČÁK,
Jozef KOLCUN, Marián VNENČÁK,
Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : Ladislav KURČÁK

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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Uznesenie č. 35 /2015
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zmenou (doplnenie) územného plánu obce Vlková na parcele
KN „C“ č.473/4, vedený na LV č.1 o výmere 880 m2, ako zastavané plochy a nádvoria
na plochu a objekt športu a plochu ihriska.

Za uznesenie Zmena územného plánu – ihrisko Levkovce HLASOVALI: JUDr. Pavol
ZAVACKÝ, Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Tomáš KOVALČÍK, Jozef MAJERČÁK, Jozef
KOLCUN, Marián VNENČÁK,

Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : Ladislav KURČÁK

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 36 /2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa § 9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, odpredaj pozemku Budzákovi Milanovi, nar.: 30.05.1967,
r.č.:670530/6135, bytom Vlková 89, podľa odčleneného geometrického plánu v kat. území Vlková
za cenu 1,00 EUR.

Za uznesenie Predaj pozemku podľa § 9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb.o majetku obcí
HLASOVALI: JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Tomáš KOVALČÍK, Jozef
MAJERČÁK, Jozef KOLCUN, Marián VNENČÁK,

Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : Ladislav KURČÁK

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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Uznesenie č. 36A /2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č.2/2015 zo dňa 15.04.2015, povolené
prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.
Za uznesenie Rozpočtové opatrenie č.2/2015 HLASOVALI: JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Ing.
Katarína KLIMKOVÁ, Tomáš KOVALČÍK, Jozef MAJERČÁK, Jozef KOLCUN, Marián
VNENČÁK,

Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : Ladislav KURČÁK

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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