ZÁPISNICA
z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vlková, konaného
dňa 31.05.2019 v zasadačke Obecného úradu vo Vlkovej.

Prítomní:
Starosta obce:
Poslanci OZ:

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

Hlavná kontrolórka: Ľudmila Magutová
Ostatná verejnosť :
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisníc
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Schválenie VZN č.2/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
OBCE VLKOVÁ
6. Stanovisko kontrolórky obce Vlková k zaverečnému účtu obce Vlková za rok 2018
7. Prejednanie záverečného účtu obce Vlková za rok 2018
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver

1. Otvorenie
3. 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 6 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, Peter Dunajčan, Jozef Majerčák
Z celkového počtu 6 poslancov hlasovalo za 6 poslancov.
3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí JUDr. Pavol Zvacký, Ladislav Kurčák. Poslanci OZ návrhovú
komisiu jednohlasne zvolili.
Z celkového počtu 6 poslancov hlasovalo za 6 poslancov.
4. Kontrola plnenia uznesení
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Kontrolu plnenia uznesení z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa
12.04.2019 predniesol zastupiteľstvu starosta obce, pričom konštatoval že uznesenia boli splnené,
až na uznesenie č.31/2019, ktoré je potrebné zrušiť.
Z celkového počtu 6 poslancov hlasovalo za 6 poslancov.
5. Schválenie VZN č.2/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti OBCE VLKOVÁ

Starosta obce informoval poslancov, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR mení od
01.09.2019 finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov.
Starosta predložil poslancov návrh VZN, kde je určené do ktorého pásma budú zaradení deti z MŠ,
žiaci zo ZŠ, a dospelý stravníci, a akú výšku príspevku na režijné náklady budú prispievať. Po
prečítaní návrhu VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti OBCE VLKOVÁ,
poslanci obecného zastupiteľstva schválili.
Z celkového počtu 6 poslancov hlasovalo za 6 poslancov.
6. Vecné bremeno pre miestny vodovod v časti Levkovce
Starosta obce informoval poslancov, že je potrebné vytvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena s
Ing. Jánom Nebusom, ktorého obsahom bude právo obce na uloženie inžinierskych sieti (voda,
plyn, kanalizácia) na parcele KN „C“ č.607/47 a povinnosť p. Nebusa toto právo trpieť.
Z celkového počtu 6 poslancov hlasovalo za 6 poslancov.
7. Všeobecné záväzné nariadenie Obce Vlková č.3/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a
doplnkov č.5 územného plánu obce Vlková
Starosta obce predložil poslancom návrh VZN Obce Vlková č.3/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
zmien a doplnkov č.5 územného plánu obce Vlková, ktoré je potrebné schváliť. Poslanci obecného
zastupiteľstva schvaľujú VZN Obce Vlková č.3/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná Zmien a doplnkov č.5
územného plánu obce Vlková.

Z celkového počtu 6 poslancov hlasovalo za 6 poslancov.
8. Územný plán Obce Vlková - Zmeny a doplnky č.5
Starosta obce informoval poslancov, že zmeny a doplnky územného plánu obce Vlková č.5 sú
ukončené a je potrebné ich schváliť. Poslanci OZ schvaľujú Územný plán obce Vlková Zmeny a
doplnky č.5.
Z celkového počtu 6 poslancov hlasovalo za 6 poslancov
9. Informácie o odpadovom hospodárstve – výpoveď zmluvy Služby obce Ľubica
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že Obec Ľubica nám ukončila zmluvu
na uloženie odpadu z dôvodu nedostatočnej kapacity skládky. Obec zvažuje iné ponuky.
Z celkového počtu 6 poslancov hlasovalo za 6 poslancov
10. Stanovisko kontrolórky obce Vlková k záverečnému účtu obce Vlková za rok 2018
Stanovisko kontrolórky obce Vlková k záverečnému účtu za rok 2018 predniesla hlavná kontrolórka
obce p. Ľudmila Magutová, ktorá skonštatovala, že návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade
s prislušnými ustanoveniami a obsahuje všetky povinné náležitosti podľa § 16 a § 16 ods.5 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Hlavná kontrolórka odporúča obecnému zastupiteľstvu obce Vlková uzatvoriť prerokovanie návrhu
zaverečného účtu obce Vlková za rok 2018 s výrokom celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez
výhrad. Obecné zastupiteľstvo berie ne vedomie správu kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu
za rok 2018.
Z celkového počtu 6 poslancov hlasovalo za 6 poslancov
11. Prejednanie zaverečného účtu obce Vlková za rok 2018
Návrh zaverečného účtu obce Vlková za rok 2018 predniesol starosta obce. Návrh záverečného účtu
obce Vlková za rok 2018 bol poslancom doručený a zverejnený na stranke obce. Po diskusii
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce Vlková a celoročné hospodárenie bez výhrad.
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zostatok finančných operácií použiť na tvorbu rezervného fondu
vo výške 4.761,41 EUR.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 232.455,96
EUR.
Z celkového počtu 6 poslancov hlasovalo za 6 poslancov
12. Rôzne
• Vodovod v Levkovcia
Starosta obce informoval poslancov, že občania v Levkovciach na ulici p. Ing. Jana Nebusa si môžu
podávať žiadosti o drobnú stavbu – prípojka RD na verejný vodovod.
Z celkového počtu 6 poslancov hlasovalo za 6 poslancov.
8. Diskusia
Diskusia – poslanci nemali pripomienky ani otázky mimo prejednávaných bodov porogramu.
JUDr. Pavol Zavacký prečítal návrh uznesení, ktoré poslanci jednohlasne schválili.
9. 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 13.06.2019
Zapísala: Dana Bodyová

PhDr. Mgr.Peter BENDÍK
starosta obce Vlková

Overovatelia :
Peter DUNAJČAN

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

Jozef MAJERČÁK

...............................
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UZNESENIA
z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlková,
konaného dňa 31.05.2019
Uznesenie č. 34/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej určuje
1. zapisovateľku zápisnice: p. Danu BODYOVÚ
2. overovateľov zápisnice : p. Peter DUNAJČAN
p. Jozef MAJERČÁK
HLASOVANIE ZA : Jozef MAJERČÁK, Ladislav KURČÁK, Marián VNENČÁK,
Peter DUNAJČAN, JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Jozej KOLCUN

Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : Ing. Katarína KLIMKOVÁ

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 35/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej schvaľuje návrhovú komisiu v zložení :
JUDr. Pavol ZAVACKÝ
Ladislav KURČÁK
Za uznesenie Návrhová komisia HLASOVALI: Jozef MAJERČÁK, Ladislav KURČÁK,
Marián VNENČÁK, JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Peter DUNAJČAN, Jozef KOLCUN

Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : Ing. Katarína KLIMKOVÁ

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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Uznesenie č. 36/2019
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č.31/2019 zo dňa 12.04.2019

Za uznesenie Rušenie uznesenia č.31/2019 zo dňa 12.04.2019 HLASOVALI: Jozef MAJERČÁK,
Ladislav KURČÁK, Marián VNENČÁK, JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Tomáš KOVALČÍK, Jozef
KOLCUN

Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : Ing. Katarína KLIMKOVÁ

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 37/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.2/2019 o určení mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Vlková.
Za uznesenie VZN č.2/2019 o určení mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vlková.
HLASOVALI: Jozef MAJERČÁK, Ladislav KURČÁK, Marián VNENČÁK, Jozef KOLCUN,
JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Peter DUNAJČAN

Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : Ing. Katarína KLIMKOVÁ

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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Uznesenie č. 38/2019
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena,
obsahom ktorého bude právo oprávneného z vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí na
pozemku uvedenom v bode I. tejto zmluvy – voda, elektrika, plyn a povinnosť povinného z
vecného bremena a všetkých ďalších vlastníkov pozemku parc. č.607/47- orná pôda o výmere 1.003
m2 toto právo trpieť a to v rozsahu vyznačenom GP č.2/2019 na vyznačenie vecného bremena na
priznanie práva na uloženie inžinierskych sietí na parcelách KN-C č.614/2, 596/6, 595,54, 596/5,
607/55, 607/54, 594/3, 607/4 a 607/47 vyhotoveným Ing. Pavlom Basaríkom – GEOPLÁN, L.
Svobodu 4885/91, Poprad, dňa 14.03.2019.
Za uznesenie Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena HLASOVALI: Jozef
MAJERČÁK, Ladislav KURČÁK, Marián VNENČÁK, Jozef KOLCUN, JUDr. Pavol
ZAVACKÝ, Peter DUNAJČAN

Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : Ing. Katarína KLIMKOVÁ
PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 39/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN obce Vlková č.3/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
Zmien a doplnkov č.5 Územného plánu obce Vlková.

Za uznesenie VZN obce Vlková č.3/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná Zmien a doplnkov č.5
Územného plánu obce Vlková HLASOVALI: Jozef MAJERČÁK, Ladislav KURČÁK, Marián
VNENČÁK, Jozef KOLCUN, JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Peter DUNAJČAN.

Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : Ing. Katarína KLIMKOVÁ

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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Uznesenie č. 40/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Územný plán obce Vlková – Zmeny a doplnky č.5.
Za uznesenie Územný plán obce Vlková – Zmeny a doplnky č.5 HLASOVALI: Jozef
MAJERČÁK, Ladislav KURČÁK, Marián VNENČÁK, JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Peter
DUNAJČAN, Jozef KOLCUN

Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : Ing. Katarína KLIMKOVÁ

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 41/2019
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k
Záverečnému účtu za rok 2018.
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Vlková za rok 2018 a celoročné
hospodárenie bez výhrad.
3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zostatok finančných operácií použiť na tvorbu rezervného
fondu vo výške 4.761,41 eur.
4. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hgospodárenia vo
výške 232.455,96 eur.

Za uznesenie Prejednanie záverečného účtu Prejednanie záverečného účtu obce Vlková za rok
2018 HLASOVALI: Jozef MAJERČÁK, Ladislav KURČÁK, Marián VNENČÁK, Jozef
KOLCUN, JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Peter DUNAJČAN

Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : Ing. Katarína KLIMKOVÁ

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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