ZÁPISNICA
z 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vlková, konaného
dňa 27.03.2020 v sále hasičskej zbrojnice vo Vlkovej.
Prítomní:
Starosta obce:
Poslanci OZ:

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

Hlavná kontrolórka: Ľudmila Magutová
Ostatná verejnosť :

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Kúpa pozemku na vysporiadanie miestnych komunikácii - BEL-HOUSE
Kúpa novovytvorených parciel odčlenením - PSK
Žiadosť o vrátenie časti pozemku odčlenením
Správa kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019
Rozpočtové opatrenie č.1/2020
Diskusia – otázky poslancov
Záver

1. Otvorenie
7. 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 5 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, Ing. Katarína Klimková.
Z celkového počtu 5 poslancov hlasovalo za 5 poslancov.
3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Peter Dunajčan, JUDr. Pavol Zavacký. Poslanci OZ návrhovú
komisiu jednohlasne zvolili.
Z celkového počtu 5 poslancov hlasovalo za 5 poslancov.
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4. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa
06.12.2019 predniesol zastupiteľstvu starosta obce, pričom konštatoval že uznesenia boli splnené.
5. Kúpa pozemku na vysporiadanie miestnych komunikácii - BEL-HOUSE
Starosta obce predkladá poslancom zámer kúpy pozemkov, nachadzajúcich sa vo vlastníctve BELHOUSE a.s. Prešov zapísaných na liste vlastníctva č.744 a 1034. Dôvodom kúpy je vysporiadanie
pozemov na verejnoprospešný účel – miestne komunikácie, suma dohodou. OZ schvaľuje zámer
kúpy pozemkov.
Z celkového počtu 5 poslancov hlasovalo za 5 poslancov.
6. Kúpa novovytvorených parciel odčlenením – PSK
Starota obce predkladá poslancom zámer na kúpu novovytvorených parciel, nachadzajúcich sa vo
vlastníctve v správe Správy a údržby ciest PSK Prešov, odčlenením od parcely č.460/1. Dôvodom
kúpy je vysporiadanie pozemkov týkajúcich sa časti chodníka pri kostole a pozemku autobusovej
zastávky, suma 1,00 euro. OZ schvaľuje zámer kúpy novovytvorených parciel od PSK Prešov.
Z celkového počtu 5 poslancov hlasovalo za 5 poslancov.
7. Žiadosť o vrátenie časti pozemku odčlenením
Obecnému úradu bola dňa 12.03.2020 doručená žiadosť na vysporiadanie parciel vlastníckych
vzťahov s prihliadnutím, že došlo k pochybeniu pri nadobudnutí parciel. Jedná sa o vysporiadanie
parciely KN C č.613/1. OZ schvaľuje zámer na vysporiadanie pozemku parcelu KN C č.613/8 o
výmere 161 m2 odčlenením od parcely KN C č.613/1, suma 1,00 euro.
Z celkového počtu 5 poslancov hlasovalo za 5 poslancov.
8. Správa kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019
Hlavná kontrolórka obce Ľudmila Magutová predložila poslancom správu kontrolnej činnosti za rok
2019.OZ beria na vedomie správu o kontrolnej cinnosti za rok 2019.
Z celkového počtu 5 poslancov hlasovalo za 5 poslancov.
9. Rozpočtové opatrenie č.1/2020
Poslancom bolo predložené rozpočtové opatrenie č.1/2020. Poslanci OZ rozpočtové opatrenie
č.1/2020 schvalili.
Z celkového počtu 5 poslancov hlasovalo za 5 poslancov.
10. Predĺženie nájomnej zmluvy nebytových priestorov - Espresso-bar
Obecnému úradu bola doručená žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy nebytových priestorov
Espresso-bar, ktorá končí 30.04.2020. Po diskusii poslanci Obecného zastupiteľstva súhlasia s
obnovením nájmu nebytových priestorov Espresso-bar za podmienok, že žiadateľka si doplatí
nedoplatky nájmu a nájom do 15.03.2020 a zároveň Obecné zastupiteľstvo odpúšťa platenie
najomného za nebytové priestoru Espresso-bar od 16.03.2020 do zrušenia mimoriadnej situácie
COVID -19.
Z celkového počtu 5 poslancov hlasovalo za 5 poslancov.
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11.

Diskusia – poslanci nemali pripomienky ani otázky mimo prejednávaných bodov

programu.
JUDr. Pavol Zavacký prečítal návrh uznesení, ktoré poslanci jednohlasne schválili.
12. 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 09.04.2020
Zapísala: Dana Bodyová

PhDr. Mgr. Peter BENDÍK
starosta obce Vlková

Overovatelia :
Jozef MAJERČÁK

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

Ing. Katarína KLIMKOVÁ

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

3

UZNESENIA
z 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlková,
konaného dňa 27.03.2020
Uznesenie č. 69/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej určuje
1. zapisovateľku zápisnice: p. Danu BODYOVÚ
2. overovateľov zápisnice : p. Jozef MAJERČÁK
p. Ing. Katarína KLIMKOVÁ
Za hlasovali :

Ladislav KURČÁK, JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Peter DUNAJČAN
Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Jozef MAJERČÁK

Proti hlasovali :
Zdržali sa hlasovania :
Nehlasoval :
Neprítomný :

0
0
0
Jozef KOLCUN, Marián VNENČÁK

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 70/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení : p. Peter DUNAJČAN
p. JUDr. Pavol ZAVACKÝ

Za hlasovali :

Ladislav KURČÁK, JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Peter DUNAJČAN,
Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Jozef MAJERČÁK

Proti hlasovali :
Zdržali sa hlasovania :
Nehlasoval :
Neprítomný :

0
0
0
Jozef KOLCUN, Marián VNENČÁK

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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Uznesenie č. 71/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1.

Zámer kúpy pozemkov, nachádzajúcich sa vo vlastníctve BEL-HOUSE a.s. Prešov,
Volgogradská 13, 080 01 Prešov. Predmetom kúpy majú byť pozemky – parcely registra
„C“ KN zapísané na LV č.744 a na LV č.1034 k.ú. Vlková.
par. č. 349/39 o celkovej výmere 3861 m2, druh pozemku ostatná plocha,
par. č. 349/228 o celkovej výmere 4404 m2, druh pozemku ostatná plocha
par. č. 349/97 o celkovej výmere 2189 m2, druh pozemku ostatná plocha
par. č. 349/40 o celkovej výmere 1616 m2, druh pozemku ostatná plocha
par. č. 349/230 o celkovej výmere 22848 m2, druh pozemku ostatná plocha
par. č. 349/242 o celkovej výmere 128 m2, druh pozemku ostatná plocha
par. č. 349/151 o celkovej výmere 127 m2, druh pozemku ostatná plocha
par. č. 349/249 o celkovej výmere 182 m2, druh pozemku ostatná plocha
par. č. 349/112 o celkovej výmere 185 m2, druh pozemku ostatná plocha
par. č. 349/245 o celkovej výmere 35 m2, druh pozemku ostatná plocha
pozemky – parcely registra „C“ KN zapísané na LV č.1034 k. ú. Vlková.
par. č. 349/140 o celkovej výmere 420 m2, druh pozemku ostatná plocha
(3 vlastníci)
Dôvodom hodným osobitného zretaľa bude skutočnosť, že Obec Vlková si chce týmto
spôsobom vysporiadať pozemky na verejnoprospešný účel t.j. miestne komunikácie a
vybudovanie infraštruktúru v obci Vlková za sumu (dohodou).

Za hlasovali :

Ladislav KURČÁK, JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Peter DUNAJČAN,
Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Jozef MAJERČÁK

Proti hlasovali :
Zdržali sa hlasovania :
Nehlasoval :
Neprítomný :

0
0
0
Jozef KOLCUN, Marián VNENČÁK

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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Uznesenie č. 72/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. Zámer kúpy novovytvorených parciel nachádzajúcich sa vo vlastníctve v správe
Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 01 Prešov odčlenením z parc.č.460/1
podľa geometrického plánu. Predmetom kúpy majú byť pozemky – parcely registra
„C“ KN
▪ parc. č.460/6 o celkovej výmere 6 m2, druh pozemku – ostatná plocha
▪ parc. č.460/5 o celkovej výmere 21 m2, druh pozemku – ostatná plocha
Dôvodom hodným osobitného zreteľa bude skutočnosť, že Obec Vlková si chce
týmto spôsobom vysporiadať pozemky týkajúce sa časti chodníka pri kostole a
pozemku autobusovej zastávky. Prevádzaný pozemok bude plniť verejnoprospečný
účel a bude slúžiť verejnosti, obyvateľom a návštevníkom obce (za kúpnu cenu 1,00
euro).
Za hlasovali :

Ladislav KURČÁK, JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Peter DUNAJČAN,
Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Jozef MAJERČÁK

Proti hlasovali :
Zdržali sa hlasovania :
Nehlasoval :
Neprítomný :

0
0
0
Jozef KOLCUN, Marián VNENČÁK
PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 73/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. Zámer na vysporiadanie pozemku k.ú.Vlková „ C“ KN parc. č.613/8 – zastavané
plochy o výmere 161 m2 odčlenením od parcely KN C č. 613/1 – zastavané plochy
časti parcely, ktorej vlastníkom je obec Vlková, suma 1,00 euro.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa bude vysporiadanie parciel vlastníckych
vzťahov s prihliadnutím, že došlo k pochybeniu pri nadobudnutí parciel a následné
vrátenie v rámci dobrých vzťahov, tak ako je to uvedené v žiadosti v sume 1,00 euro.
Za hlasovali :

Ladislav KURČÁK, JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Peter DUNAJČAN,
Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Jozef MAJERČÁK

Proti hlasovali :
Zdržali sa hlasovania :
Nehlasoval :
Neprítomný :

0
0
0
Jozef KOLCUN, Marián VNENČÁK
PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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Uznesenie č. 74/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. Správu kontrolnej činnosti za rok 2019

Za hlasovali :

Ladislav KURČÁK, JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Peter DUNAJČAN,
Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Jozef MAJERČÁK

Proti hlasovali :
Zdržali sa hlasovania :
Nehlasoval :
Neprítomný :

0
0
0
Jozef

KOLCUN, Marián VNENČÁK

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 75/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. Rozpočtové opatrenie č.1/2020.

Za hlasovali :

Ladislav KURČÁK, JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Peter DUNAJČAN,
Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Jozef MAJERČÁK

Proti hlasovali :
Zdržali sa hlasovania :
Nehlasoval :
Neprítomný :

0
0
0
Jozef KOLCUN, Marián VNENČÁK

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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Uznesenie č. 76/2020
Obecné zastupiteľstvo
1. súhlasí s obnovením nájmu nebytových priestorov Espresso-bar za podmienky, že
žiadateľka si doplatí nedoplatky nájmu a nájom do 15.03.2020.
2. odpúšťa platenie nájomného za nebytové priestoru Espresso-bar od 16.03.2020 do
zrušenia mimoriadnej situácie COVID-19.

Za hlasovali :

Ladislav KURČÁK, JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Peter DUNAJČAN,
Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Jozef MAJERČÁK

Proti hlasovali :
Zdržali sa hlasovania :
Nehlasoval :
Neprítomný :

0
0
0
Jozef

KOLCUN, Marián VNENČÁK

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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