ZÁPISNICA
z 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vlková, konaného
dňa 09.03.2018 v zasadačke Obecného úradu vo Vlkovej.
Prítomní:
Starosta obce:
Poslanci OZ:

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

Hlavná kontrolórka: Ľudmila Magutová
Ostatná verejnosť : Juraj Chodanič ml.,
Program:
1.
2.
3.
2.
3.
4.
5.
8.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisníc
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Zmeny a doplnky UP obce Vlková
Rôzne
Diskusia
Záver

1. Otvorenie
20. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Vlková otvoril PhDr. 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 6 poslancov, teda zasadnutie je podľa § 12, ods. 2 zák. SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov uznášania schopné. Starosta obce navrhol
doplniť do programu bod 4a) Cesta k rodinnému domu Vlková 121 z dôvodu prítomného pána
Chodaniča Juraja ml. Poslanci nemali pripomienky k programu, starosta dal o programe
20.riadneho zasadnutia OZ hlasovať. Z celkového počtu 6 prítomných poslancov hlasovalo 6
poslancov za predložený návrh.
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, Marián Vnenčák, Ing. Katarína Klimková
3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí JUDr. Pavol Zavacký, Jozef Majerčák. Poslanci OZ návrhovú
komisiu jednohlasne zvolili.
4. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z 19. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa
08.12.2017 predniesol zastupiteľstvu starosta obce, pričom konštatoval že uznesenia boli splnené.

1

4a) Cesta k rodinnému domu č.121
Miestna komunikácia k rodinnému domu č.121 bude realizovaná podľa žiadosti o poskytnutie
dotácie z PPA projektov.
5. Zmeny a doplnky UP obce Vlková
Starosta informoval poslancov o zmenách územného plánu obce Vlková. Sú to :
• Rodinný dom v záhrade rodinného domu č.152 za potokom parcela KN „C“ č.230/5
• ČOV IBV Panorama není zakreslená v grafickej časti UP
• Zberný dvor za Zemedarom v sivej časti UP, parcela KN „E“ č.261/3
• BELHOUSE občianská vybavenosť – stred
Poslanci Obecného zastupiteľstvo súhlasia so zmenami územného plánu.
6. Rôzne
• Pozemky pod ČOV IBV Panoráma Vlková
Starosta obce informoval poslancov OZ, že pozemky pod ČOV IBV Panoráma a okolo ČOV je
potrebné previesť na obec z SPF. Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú bezodplatný prevod
pozemkov z SPF na Obec Vlková
•
•
•
•
•

Parcela KN „E“ č.353/1- orná pôda o výmere 1.129 m2
Parcela KN „E“ č.353/2 – orná pôda o výmere 1.192 m2
Parcela KN „E“ č.353/3 – trvalé trávne porasty o výmere 1.597 m2
Parcela KN „E“ č.354/1 - trvalé trávne porasty o výmere 1.901 m2
Parcela KN „E“ č.354/2 – orná pôda o výmere 2.357 m2

•

Pozemok kde bude vybudovaný zberný dvor previesť bezodplatne na obec z SPF

- Parcela KN „E“ č.261/3 - orná pôda o výmere 5.659 m2
Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú bezodplatný prevod pozemku na obec Vlková z SPF.
• Dotáciu v rámci výzvy č. VI. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2018 s názvom
Starosta obce informoval poslancov, že podáva žiadosť o „Prístavba k hasičskej zbrojnici v obci
Vlková „ kde je potrebné schváliť predloženie žiadosti a spolu financovanie projektu vo výške min.
5% z celkových oprávnených výdavkov projektu. Poslanci OZ schválili predloženie žiadosti
„Prístavba k hasičskej zbrojnici v obci Vlková„ a 5 % spolu financovanie projektu celkových
oprávnených výdavkov.
• Rozpočtové opatrenie č.1/2018
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh rozpočtového opatrenie č.1, povolené prekročenie
výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. Poslanci OZ rozpočtové opatrenie
č.1/2018 jednohlasne schválili.
• Žiadosť o dotáciu – zberný dvor
Starosta obce informoval poslancov OZ na žiadosť zberný dvor je 5 % spolu financovanie nákladov
oprávnených nákladov. Poslanci OZ schválili 5 % spolu financovanie celkových oprávnených
výdavkov.
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7. Diskusia
Diskusia - poslanci nemali pripomienky ani otázky mimo prejednávaných bodov programu.
Jozef Majerčák prečítal návrh uznesení, ktoré poslanci jednohlasne schválili.
8. Záver
Program 20. riadneho zasadnutia OZ bol vyčerpaný, starosta obce PhDr. Mgr. Peter Bendík
poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

vo Vlkovej, dňa 23.03.2018
zapísala: Dana Bodyová
PhDr. Peter BENDÍK
starosta obce Vlková
Overovatelia :
Marián VNENČÁK

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

Ing. Katarína KLIMKOVÁ

...............................
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UZNESENIA
z 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlková,
konaného dňa 09.03.2018
Uznesenie č. 180/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej určuje
1. zapisovateľku zápisnice: p. Danu BODYOVÚ
2. overovateľov zápisnice : p. Marián VNENČÁK
p. Ing. Katarína KLIMKOVÁ
HLASOVANIE ZA : Jozef MAJERČÁK, JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Jozef KOLCUN,
Ladislav KURČÁK, Marián VNENČÁK, Ing. Katarína KLIMKOVÁ
Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : Tomáš KOVALČÍK

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 181/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej schvaľuje návrhovú komisiu v zložení :
JUDr. Pavol ZAVACKÝ
Jozef MAJERČÁK
Za uznesenie Návrhová komisia HLASOVALI:
Jozef MAJERČÁK, Jozef KOLCUN, JUDr. Pavol ZAVACKÝ , Ladislav KURČÁK,
Marián VNENČÁK, Ing. Katarína KLIMKOVÁ

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

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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Uznesenie č. 182/2018
Obecné zastupiteľstvo súhlasia so zmenami územného plánu :
•
•
•
•

Rodinný dom v záhrade rodinného domu č.152 za potokom parcela KN „C“ č.230/5
ČOV IBV Panorama není zakreslená v grafickej časti
Zberný dvor za Zemedarom v sivej časti UP, parcela KN „E“ č.261/3
BELHOUSE občianská vybavenosť – stred

Za uznesenie Zmena územného plánu HLASOVALI: Jozef MAJERČÁK, Jozef KOLCUN,
Ladislav KURČÁK, Marián VNENČÁK, Ing. Katarína KLIMKOVÁ, JUDr. Pavol ZAVACKÝ

Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : Tomáš KOVALČÍK,

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 183/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje bezodplatný prevod pozemkov z SPF na Obec Vlková :
•
•
•
•
•
•

Parcela KN „E“ č.353/1- orná pôda o výmere 1.129 m2 Parcela KN „E“ č.353/2 – orná pôda o výmere 1.192 m2 Parcela KN „E“ č.353/3 – trvalé trávne porasty o výmere 1.597 m2 – ČOV Vlková
Parcela KN „E“ č.354/1 - trvalé trávne porasty o výmere 1.901 m2 Parcela KN „E“ č.354/2 – orná pôda o výmere 2.357 m2 Parcela KN „E“ č.261/3 - orná pôda o výmere 5.659 m2 – zberný dvor

Za uznesenie Bezplatný prevod pozemkov z S PF na obec Vlková HLASOVALI:
Jozef MAJERČÁK, Jozef KOLCUN, , Ladislav KURČÁK, JUDr. Pavol ZAVACKÝ
Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Marián VNENČÁK,

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

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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Uznesenie č. 184/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č.1/2018
Za uznesenie Rozpočtové opatrenie č.1/2018 HLASOVALI: Jozef MAJERČÁK, Jozef KOLCUN,
Ladislav KURČÁK, Marián VNENČÁK, Ing. Katarína KLIMKOVÁ, JUDr. Pavol ZAVACKÝ

Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : Tomáš KOVALČÍK,

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 185/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku v rámci 32. výzvy zameranej na triedený zber komunálnych odpadov,
mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s 5 % spolufinancovaním opravnených výdavkov na zberný dvor
stavebná činnosť + technika

-

Za uznesenie Predloženie ŽoNFP zberný dvor HLASOVALI:
Jozef MAJERČÁK, Jozef KOLCUN, , Ladislav KURČÁK, JUDr. Pavol ZAVACKÝ
Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Marián VNENČÁK,

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

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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Uznesenie č. 186/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie poskytnutie dotacie z Pôdohospodárskej platobnej
agentúry na rekonštrukciu miestných komunikácií obec Vlková a rekonštrukciu historického parku
v obci Vlková.
Za uznesenie Dotácie z Pôdohospodárskej agentúry HLASOVALI: Jozef MAJERČÁK, Jozef
KOLCUN, Ladislav KURČÁK, Marián VNENČÁK, Ing. Katarína KLIMKOVÁ, JUDr. Pavol
ZAVACKÝ
Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : Tomáš KOVALČÍK,

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 187/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
•

Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy č.VI. Prezídia Hasičského
a záchranného zboru 2018 na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho
rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra Slovenskej republiky
s názvom :
„ Prístavba k hasičskej zbrojnici v obci Vlková „

•

Spolufinancovanie projektu vo výške min. 5% z celkových oprávnených nákladov projektu

Za uznesenie Žiadosť a predloženie žiadosti a spolufinancovanie dotácie Prístavba k hasičskej
zbrojnici v obci Vlková HLASOVALI: Jozef MAJERČÁK, Jozef KOLCUN, Ladislav KURČÁK,
Marián VNENČÁK, Ing. Katarína KLIMKOVÁ, JUDr. Pavol ZAVACKÝ

Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : Tomáš KOVALČÍK,

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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