ZÁPISNICA
z 23. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vlková, konaného
dňa 16.08.2018 v zasadačke Obecného úradu vo Vlkovej.
Prítomní:
Starosta obce:

PhDr. Peter Bendík

Poslanci OZ:

Jozef Majerčák, Ladislav Kurčák, Jozef Kolcun, Mariín Vnenčák

Hlavná kontrolórka: Ľudmila Magutová
Ostatná verejnosť :
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisníc
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
AT stanica vodovodu v Levkovciach
Zberný dvor
Rôzne
Diskusia
Záver

1. Otvorenie
23. 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. Predstavil a oboznámil poslancov s
programom dnešného zasadnutia, opýtal sa prítomných poslancov, či k programu majú nejaké
ďalšie návrhy. Nikto z poslancov nemal žiadny návrh.Ďalej konštatoval, že z celkového počtu 7
poslancov je prítomných 4 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, Jozef Majerčák, Jozef Kolcun.
3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Ladislav Kurčák, Marián Vnenčák. Poslanci OZ návrhovú
komisiu jednohlasne zvolili.
4. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z 22. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa
27.06.2018 predniesol zastupiteľstvu starosta obce, pričom konštatoval že uznesenia boli splnené.
5. AT stanica vodovodu v Levkovciach
Starosta obce oboznámil poslancov, že k vybudovaniu AT stanice vodovodu v Levkovciach je
potrebné schváliť prevzatie investorstva nad stavbou AT stanica vodovodu v Levkovciach a je

potrebné schváliť umiestnenie AT stanice. Poslanci Obecného zastupiteľstva schvaľujú, aby
investorstvo nad stavbou AT stanica vodovodu v Levkovciach prevzala od obce Vlková
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad.
Všetci poslanci hlasujú za.
6. Zberný dvor
Starosta obce oboznámil poslancov, že k predloženiu žiadosti o nenávratný finančný príspevok na
zberný dvor je potrebné schváliť 5 % spoluúčasť, ale musí tam suma, koľko to je 5 %. Poslanci OZ
schvaľujú predloženie ŽoNFP s názvom projektu : Triedený zber komunálnych odpadov v obci
Vlková, kód výzvy : OPKZP-PO1-SC111-2017-32, výška spolufinancovania projektu vo výške
5 % z celkových oprávnených výdavkov : 292 765,06 EUR, teda vo výške 14.638,25 EUR s DPH.
Všetci poslanci hlasujú za.
7. Rôzne
• Rezervný fond
Starosta obce predniesol poslancom, že bude potrebné dofinancovať akciu : rekonštrukcia
miestnych komunikácii, kde sa robili práce na viac. Poslanci OZ schvaľujú rozpustenie rezervného
fondu na investičné akcie. Všetci poslanci hlasujú za.
• Preklenovací úver na úhradu
Starosta obce oboznámil poslancov, že dotácie z PPA pozostávajú z fondov EÚ (EPFRV) 75 % a
zo štátneho rozpočtu 25 %. Dotáciu poskytuje Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA)
systémom refundácie, preto je potrebné z banky žiadať úver na pred financovanie nenávratného
finančného príspevku pri projektoch : Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Vlková a
Rekonštrukcia historického parku. Poslanci Obecného zastupiteľstva schvaľujú prijatie úveru
na pred financovanie nenávratného finančného príspevku pri projektoch.
• Rozpočtové opatrenie č.3/2018
Starosta obce oznámil poslancom, že v súvislosti s prijatím úveru je potrebné schváliť rozpočtové
opatrenie č.3/2018. Poslanci OZ schvaľujú rozpočtové opatrenie č.3/2018.
8. Diskusia
Diskusia - poslanci nemali pripomienky ani otázky mimo prejednávaných bodov programu.
Ladislav Kurčák prečítal návrh uznesení, ktoré poslanci jednohlasne schválili.
9. Záver
Program 23. riadneho zasadnutia OZ bol vyčerpaný, starosta obce PhDr. Mgr. Peter Bendík
poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
vo Vlkovej, dňa 31.08.2018
zapísala: Dana Bodyová
PhDr. Peter BENDÍK
starosta obce Vlková
Overovatelia :
Jozef MAJERČÁK

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

Jozef KOLCUN

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

UZNESENIA
z 23. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlková,
konaného dňa 16.08.2018
Uznesenie č. 212/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej určuje
1. zapisovateľku zápisnice: p. Danu BODYOVÚ
2. overovateľov zápisnice : p. Jozef MAJERČÁK
p. Jozef KOLCUN
HLASOVANIE ZA : Jozef MAJERČÁK, Ladislav KURČÁK, Marián VNENČÁK,
Jozef KOLCUN

Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Tomáš KOVALČÍK

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 213/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej schvaľuje návrhovú komisiu v zložení :
Ladislav KURČÁK
Marián VNENČÁK
Za uznesenie Návrhová komisia HLASOVALI:
Marián VNENČÁK, Jozef KOLCUN

Jozef MAJERČÁK, Ladislav KURČÁK,

Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Tomáš KOVALČÍK

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 214/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje AT stanicu vodovodu

Za uznesenie AT stanica vodovodu v Levkovciach HLASOVALI: Jozef MAJERČÁK,
Ladislav KURČÁK, Marián VNENČÁK, Jozef KOLCUN

Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Tomáš KOVALČÍK

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 215/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Vlková schvaľuje predloženie ŽoNFP s názvom projektu :
Triedený zber komunálnych odpadov v obci Vlková
kód výzvy, t.j.: OPKZP-PO1-SC111-2017-32
výška spolufinancovania projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov :
230 348,70 EUR, teda vo výške 11 517,44 EUR s DPH.
Za uznesenie Predloženie ŽoNFP na triedený odpad v obci Vlková HLASOVALI: Jozef
MAJERČÁK, Ladislav KURČÁK, Marián VNENČÁK, Jozef KOLCUN

Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Tomáš KOVALČÍK

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 216/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpustenie rezervného fondu na investičné akcie
Za uznesenie Rozpustenie rezervného fondu HLASOVALI: Jozef MAJERČÁK,
Ladislav KURČÁK, Marián VNENČÁK, Jozef KOLCUN

Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Tomáš KOVALČÍK

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 217/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie úveru vo výške 89 027,63 EUR poskytnutého zo strany
Prima banky Slovensko, a.s. so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO :
31 575 921, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline,
Oddiel: Sa, Vložka číslo:148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej
úverovej zmluve, s možnosťou prolongácie zmluvy dodatkom, vrátane možnosti zmeny úveru na
dlhodobý termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu :
Rekonštrukcia miestnych komunikácií obec Vlková s podporou projektu v zmysle príslušných
predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva formou: výstavba a
rekonštrukcia miestných komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk,
autobusových zastávok.
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie blankozmenky na rad banky za účelom
zbezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru, vrátane možnosti vystavenia blankozmenky na
rad banky za účelom nahradenia poskytnutého zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru.
Za uznesenie Prijatie úveru na investičný projekt : Rekonštrukcia miestnych komunikácií
obec Vlková HLASOVALI: Jozef MAJERČÁK, Ladislav KURČÁK, Marián VNENČÁK,
Jozef KOLCUN

Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Tomáš KOVALČÍK

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 218/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie úveru vo výške 83 877,60 EUR poskytnutého zo strany
Prima banky Slovensko, a.s. so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO :
31 575 921, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline,
Oddiel: Sa, Vložka číslo:148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej
úverovej zmluve, s možnosťou prolongácie zmluvy dodatkom, vrátane možnosti zmeny úveru na
dlhodobý termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu :
Rekonštrukcia historického parku v obci Vlková s podporou projektu v zmysle príslušných
predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva formou: zlepšenie
vzhľadu obci – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie blankozmenky na rad banky za účelom
zbezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru, vrátane možnosti vystavenia blankozmenky na
rad banky za účelom nahradenia poskytnutého zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru.

Za uznesenie Prijatie úveru na investičný projekt : Rekonštrukcia historického parku v obci
Vlková HLASOVALI: Jozef MAJERČÁK, Ladislav KURČÁK, Marián VNENČÁK,
Jozef KOLCUN

Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Tomáš KOVALČÍK

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 219/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č.3/2018

Za uznesenie Rozpočtové opatrenie č.3/2018 HLASOVALI: Jozef MAJERČÁK,
Ladislav KURČÁK, Marián VNENČÁK, Jozef KOLCUN
Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Tomáš KOVALČÍK

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

