ZÁPISNICA
z 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vlková, konaného
dňa 15.05.2015 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, Ladislav Kurčák
prišiel 19 20 hod.

Hlavná kontrolórka: Ľudmila Magutová
Ostatná verejnosť:

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

Budzáková Anna, Vlková 124
Budzák Peter, Vlková 124

Program:
Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisníc
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Zmena územného plánu
Rôzne
Diskusia
Záver

1. Otvorenie
4. 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, Ing. Katarína Klimková, Jozef Majerčák.
3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí JUDr. Pavol Zavacký, Marián Vnenčák. Poslanci OZ
návrhovú komisiu jednohlasne zvolili.
4. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa
15.04.2015 predniesol zastupiteľstvu starosta obce, pričom konštatoval že uznesenia boli splnené.
5. Zmena územného plánu
Na obecný úrad bola doručená žiadosť pána Kitana Lukáša z Ľubice a Denisy Vernarskej z Vlkovej
97 o doplnenie (zmenu) územného plánu obce Vlková. Menovaní žiadajú o doplnenie územného
plánu na parcele KN „C“ č.473/28 ako záhrada o výmere 998 m2, a parcele KN „C“ č.473/29 ako
záhrada o výmere 828 m2, vedených na LV č.926 na výstavbu rodinného domu. Zmenu územného
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plánu si bude financovať žiadateľ. OZ súhlasí so zmenou územného plánu pre menovaných na
výstavbu rodinného domu
6. Rôzne
 Starosta obce informoval poslancov, že pozemok na ktorom má byť vybudovaný bytový
dom je v územnom pláne špecifikovaný, ako plochy občianskej vybavenosti a plochy
záhrad. Starosta obce navrhuje doplnenie (zmenu) územného plánu na parcele KN “C“
č. 8/7, ako zastavené plochy a nádvoria o výmere 799 m2 vedeného na LV č.1 a parcele KN
„C“ č.11/2, ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 147 m2 vedeného na LV č.1 na
plochy a objekty rodinných domov, resp. obytnej zástavby.
 Pani Budzáková Anna a manžel Peter, Vlková 124 prišli na obecné zastupiteľstvo z
dôvodu, že 06.05.2015 bola v obci Vlková a Levkovce prietrž mračien, veľmi intenzívne
pršalo a začali padať krúpy. Voda tiekla z poľnohospodárskych pozemkov, záhrad po ceste
smerom dole dedinou. Pani Budzáková povedala, že im bola spôsobená škoda. Poslanec
JUDr. Zavacký sa jej opýtal, aby presne povedala kto jej urobil škodu. Povedala že obec,
čiže poslanci obecného zastupiteľstva jej zničili súkromný pozemok, lebo voda, ktorá tiekla
od oploteného ihriska, ktorý je majetkom obce zapchala výtok z rúry a liala sa priamo k ich
domu, kde strhla so sebou časť makadamu, ktorým bol vysypaný pozemok, ktorý slúži ako
cesta. Pán Budzák, sa pýtal, či ihrisko má vybavené stavebné povolenie. Pán starosta
povedal, že nie. Pán Budzák povedal, že ihrisko je čierna stavba. Poslanec JUDr. Zavacký
povedal pánu Budzákovi, že oplotenie ihriska je drobná stavba, na drobnú stavbu nie je
potrebné stavebné povolenie. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo pripomienku manželov
Budzákovych, bytom Vlková 124, prietrž mračien v Levkovciach, s tým, že v súčasnosti nie
je možne zaujať stanovisko, lebo zo strany manželov Budzákovych bol podaný podnet na
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru a starosta nedal k tomu žiadne stanovisko.

7. Diskusia
Diskusia - poslanci nemali pripomienky ani otázky mimo prejednávaných bodov programu.
JUDr. Pavol Zavacký prečítal návrh uznesení, ktoré poslanci jednohlasne schválili.
8. Záver
Program 4.riadneho zasadnutia OZ bol vyčerpaný, starosta obce PhDr. Mgr. Peter Bendík
poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
vo Vlkovej, dňa 25.05.2015
zapísala: Dana Bodyová

PhDr. Mgr. Peter BENDÍK
starosta obce Vlková
Overovatelia :
Ing. Katarína KLIMKOVÁ

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

Jozef MAJERČÁK

...............................
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UZNESENIA
z 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlková,
konaného dňa 15.05.2015

Uznesenie č. 37/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej určuje
1. zapisovateľku zápisnice: p. Danu BODYOVÚ
2. Overovateľov zápisnice : p. Ing. Katarína KLIMKOVÁ
p. Jozef MAJERČÁK

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

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 38/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej schvaľuje návrhovú komisiu v zložení :
JUDr. Pavol ZAVACKÝ
Marián VNENČÁK
Za uznesenie Návrhová komisia HLASOVALI:
JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Tomáš KOVALČÍK, Jozef MAJERČÁK,
Jozef KOLCUN, Marián VNENČÁK, Ladislav KURČÁK

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

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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Uznesenie č. 39/2015
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zmenou (doplnenie) územného plánu obce Vlková na parcele
KN „C“ č.473/28, ako záhrada o výmere 998 m2 a parcele KN „C“ č.473/29, ako záhrada
o výmere 828 m2 vedené na LV č.926, na výstavbu rodinného domu. Zmenu územného
plánu si bude financovať žiadateľ.
Za uznesenie Zmena územného plánu – Kitan, Vernarská HLASOVALI
JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Tomáš KOVALČÍK, Jozef MAJERČÁK,
Jozef KOLCUN, Marián VNENČÁK, Ladislav KURČÁK

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

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 40/2015
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zmenou (doplnenie) územného plánu obce Vlková na parcele
KN “C“ č. 8/7, ako zastavené plochy a nádvoria o výmere 799 m2 vedeného na LV č.1 a parcele
KN „C“ č. 11/2, ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 147 m2 vedeného na LV č.1 na objekty
rodinných domov.

Za uznesenie Zmena územného plánu – bytový dom HLASOVALI:
JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Tomáš KOVALČÍK, Jozef MAJERČÁK,
Jozef KOLCUN, Marián VNENČÁK,
Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : 0

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

4

Uznesenie č. 41 /2015
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo pripomienku manželov Budzákovych, bytom Vlková 124,
prietrž mračien v Levkovciach, s tým, že v súčasnosti nie je možne zaujať stanovisko, lebo zo
strany manželov Budzákovych bol podaný podnet na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru a
starosta nedal k tomu žiadne stanovisko.
Za uznesenie Pripomienka manželov Budzákovych, bytom Vlková 124 HLASOVALI: JUDr.
Pavol ZAVACKÝ, Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Tomáš KOVALČÍK, Jozef MAJERČÁK, Jozef
KOLCUN, Marián VNENČÁK, Ladislav KURČÁK

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

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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