ZÁPISNICA
z 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vlková, konaného
dňa 11.09.2015 v zasadačke Obecného úradu vo Vlkovej.
Prítomní:
Starosta obce:
Poslanci OZ:

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

Hlavná kontrolórka: Ľudmila Magutová
Ostatná verejnosť:

Ing. Kamil Binek – Vlková 131

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisníc
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Monitorovacia správa k 30.06.2015(čerpanie rozpočtu)
Konsolidovaná výročná správa obce Vlková za rok 2014
Rozpočtové opatrenie č.4/2015
Rôzne
Diskusia
Záver

1. Otvorenie
7. 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 kontrolórku obce Ľudmilu Magutovú
a za overovateľov zápisnice poslancov OZ, Jozef Kolcun, Marián Vnenčák
3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Tomáš Kovalčík, Ladislav Kurčák. Poslanci OZ návrhovú
komisiu jednohlasne zvolili.
4. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa
26.06.2015 predniesol zastupiteľstvu starosta obce, pričom konštatoval že uznesenia boli splnené.
5. Monitorovacia správa plnenie príjmov a výdavkov k 30.06.2015 (čerpanie rozpočtu)
Starosta obce oboznámil poslancov, s monitorovacou správou k 30.06.2015, ktorá im bola doručená
s pozvánkou na OZ. Táto správa obsahuje hodnotenie plnenia rozpočtu obce s prihliadnutím na
plnenie určených ukazovateľov. Poslanci OZ berú na vedomie správu o plnení programového
rozpočtu k 30.06.2015.
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6. Konsolidovaná výročná správa obce Vlková za rok 2014
Starosta obce oboznámil poslancov, s konsolidovanou výročnou správou obce Vlková za rok 2014.
Táto správa obsahuje hodnotenie plnenia rozpočtu obce a Základnej školy s materskou školou
Vlková za rok 2014. Poslanci OZ berú na vedomie konsolidovaná výročná správa obce Vlková za
rok 2014.
7. Rozpočtové opatrenie č.4/2015
Starosta obce predložil poslancom rozpočtové opatrenie č. 4/2015, ktoré tvorí prílohu č.1
8. Rôzne

Starosta obce oboznámil poslancov, že je potrebné vypracovať Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Vlková na roky 2015-2020. Poslanci OZ schvaľujú vypracovanie
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vlková na roky 2015-2020

Starosta obce oboznámil poslancov, že na uvoľnené miesto riaditeľa školy je poverený
nový zamestnanec riadením až do výberového konania a zároveň aj učí.
V rade školy je poslanec Ladislav Kurčák, ktorý oboznámil poslancov o aktivitách
a činnosti školy nasledovné:
- riaditeľ poverený vedením mal požiadavku na rozšírenie vybavenia stravovacej jednotky,
poskytovanie obedov pre dôchodcov, zabezpečiť obsluhu v jedálni – upraviť pracovnú náplň
pomocného personálu v MŠ.
- prejavil aktivitu s deťmi – návrh na zriadenie družiny pre deti zatiaľ je malý počet
záujemcov, zriadiť ihrisko pre deti – zrealizovanie lavičiek, návrh na zavedenie kamier pre
objekt ihriská. OZ berie na vedomie odporúčanie Rady školy.

Starosta obce oboznámil poslancov so stratégiami masiek – to znamená rôzne účelové
dotácie, spolufinancované na schválenie pre rozvoj obce môže byť podaná maximálne 1
žiadosť do konca novembra 2015. V rámci týchto programov pre obce do 1.000 obyvateľov
je možnosť čerpať 300.000,- €, podmienkou je mať vypracovaný projekt, podľa potreby aj
stavebné povolenie. Rozdelenie finančných prostriedkov sa bude realizovať priebežne,
pričom finančné prostriedky sa budú poskytovať preddavkovo 50% t.j. na výstavbu alebo
na dobudovanie.
Pre našu obec – návrh na rekonštrukciu historického parku, pričom v rámci obnovy dediny
bol zhotovený projekt, ktorý stál 5.000,- €. Poslanci navrhli zhotoviť prioritné riešenie na
predpokladanú akciu – výzva na vypracovanie projektu.

Zmena územného plánu – bytovka nájomné byty.

Starosta je členom pracovného týmu, ktorý sa zúčastnil spolu s delegáciou v polovici
augusta v Rožňave. Programom bola taktiež koncepcia piatich okresov s menej rozvinutím
a nezamestnanosť. Znevýhodnený okres má možnosť dostať finančné prostriedky z fondu
rozvoja bývania t.j. 50 % zabezpečiť na – nájomné byty
80 % zabezpečiť na byty nižšieho štandardu.

Na 22.09 2015 obec dostala pozvánku na kontrolu vodného toku v Levkovciach.

Návrh na úpravu alebo odstránenie jedlí na cintoríne.

9. Diskusia
Diskusia - poslanci nemali pripomienky ani otázky mimo prejednávaných bodov programu.
Tomáš Kovalčík prečítal návrh uznesení, ktoré poslanci jednohlasne schválili.
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10. Záver
Program 7. riadneho zasadnutia OZ bol vyčerpaný, starosta obce PhDr. Mgr. Peter Bendík
poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

vo Vlkovej, dňa 21.09.2015
zapísala: Dana Bodyová

PhDr. Mgr. Peter BENDÍK
starosta obce Vlková
Overovatelia :

Jozef KOLCUN

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

Marián VNENČÁK

...............................
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UZNESENIA
z 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlková,
konaného dňa 11.09.2015

Uznesenie č. 59/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej určuje
1. zapisovateľku zápisnice: p. Ľudmilu MAGUTOVÚ
2. overovateľov zápisnice : p. Jozef KOLCUN
p. Marián VNENČÁK

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

Uznesenie č. 60/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej schvaľuje návrhovú komisiu v zložení :
Tomáš KOVALČÍK
Ladislav KURČÁK
Za uznesenie Návrhová komisia HLASOVALI:
Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Tomáš KOVALČÍK, Jozef MAJERČÁK, Jozef KOLCUN,
Marián VNENČÁK, Ladislav KURČÁK, JUDr. Pavol ZAVACKÝ

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

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
4

Uznesenie č. 61/2015
Obecné zastupiteľstvo berie ne vedomie monitorovaciu správu plnenia príjmov a výdavkov obce
Vlková k 30.06.2015

Za uznesenie Monitorovacia správa k 30.06.2015 HLASOVALI:
Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Tomáš KOVALČÍK, Jozef MAJERČÁK, Jozef KOLCUN,
Marián VNENČÁK, JUDr. Pavol ZAVACKÝ
Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : 0
PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 62 /2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu Obce Vlková za rok 2014.
Za uznesenie Konsolidovaná výročná správa obce Vlková za rok 2014 HLASOVALI :
Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Tomáš KOVALČÍK, Jozef MAJERČÁK, Jozef KOLCUN,
Marián VNENČÁK, Ladislav KURČÁK, JUDr. Pavol ZAVACKÝ
Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : 0

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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Uznesenie č. 63/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č.4/2015.
Za uznesenie Rozpočtové opatrenie č.4/2015 HLASOVALI:
Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Tomáš KOVALČÍK, Jozef MAJERČÁK, Jozef KOLCUN,
Marián VNENČÁK, JUDr. Pavol ZAVACKÝ

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

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 64/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypracovať Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Vlková na roky 2015 -2020.
Za uznesenie Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vlková na roky 2015 -2020
HLASOVALI: Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Tomáš KOVALČÍK, Jozef MAJERČÁK, Jozef
KOLCUN, Marián VNENČÁK, Ladislav KURČÁK, JUDr. Pavol ZAVACKÝ

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

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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Uznesenie č. 65/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške
3.234,00 eur na obnovu ZS s MS vo Vlkovej a 616,00 eur na zmenu územného plánu.
Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : 0

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 66/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu územného plánu – najomné byty .

Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : JUDr. Pavol ZAVACKÝ

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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