ZÁPISNICA
z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vlková, konaného
dňa 12.06.2020 v sále hasičskej zbrojnice vo Vlkovej.
Prítomní:
Starosta obce:
Poslanci OZ:

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

Hlavná kontrolórka: Ľudmila Magutová
Ostatná verejnosť :
Program:
Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisníc
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Stanovisko kontrolórky obce Vlková k zaverečnému účtu obce Vlková za rok 2019
Prejednanie zaverečného účtu obce Vlková za rok 2019
Regionálna nízkouhliková stratégia pre spadovú oblasť mesta Spišská Belá
Schválenie vrátenie pozemku.
Schválenie kúpy pozemku - PSK
Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2020
Rôzne
Diskusia
13. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1. Otvorenie
8. 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, Marián Vnenčák, JUDr. Pavol Zavacký.
Z celkového počtu 6 poslancov hlasovalo za 6 poslancov.
3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Ing. Katarína Klimková, Jozef Majerčák. Poslanci OZ
návrhovú komisiu jednohlasne zvolili.
Z celkového počtu 6 poslancov hlasovalo za 6 poslancov.
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4. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa
27.03.2020 predniesol zastupiteľstvu starosta obce, pričom konštatoval že uznesenia boli splnené.
5. Stanovisko kontrolórky obce Vlková k zaverečnému účtu obce Vlková za rok 2019
Hlavná kontrolórka obce p. Ľudmila Magutová predložila a prečítala poslancom stanovisko k
zaverečnému účtu za rok 2019, 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 2019 s výrokom celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez
výhrad. Obecné zastupiteľstvo berie ne vedomie správu kontrolóra a stanovisko k Záverečnému
účtu za rok 2019.
Z celkového počtu 6 poslancov hlasovalo za 6 poslancov.
6. Prejednanie zaverečného účtu obce Vlková za rok 2019
Návrh zaverečného účtu obce Vlková za rok 2019 predniesol starosta obce. Návrh záverečného účtu
obce Vlková za rok 2019 bol poslancom doručený a zverejnený na stranke obce. Po diskusii Obecné
zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce Vlková a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 2.170,53 EUR.
Z celkového počtu 6 poslancov hlasovalo za 6 poslancov.
7. Regionálna nízkouhliková stratégia pre spadovú oblasť mesta Spišská Belá
Mesto Spišská Belá realizovalo v rámci výzvy projekt “ Regionálna nízkouhliková stratégia pre
spadovú oblasť mesta Spišská Belá „ do príslušného územia patrí aj naša obec je potrebné tento dokument
schváliť zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie dokument“ Regionálna

nízkouhlíková stratégia pre spadovú oblasť mesta Spišská Belá, stratágia tvorí prílohu tohto
uznesenia.
Z celkového počtu 6 poslancov hlasovalo za 6 poslancov.
8. Schválenie vrátenia pozemku.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle § 9a ods.8 písm.e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov, Kúpnu zmluvu z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
je vysporiadanie parciel vlastníckych vzťahov s prihliadnutím, že došlo k pochybeniu pri
nadobudnutí parciel a následné vrátenie v rámci dobrých vzťahov.
 KN C par.č.613/8, zastavané plochy a nádvorie o výmere 161 m2
podľa GP G1 256/20 zo dňa 03.04.2020, ktorý vyhotovil Ján Rajtár a úradne overil Okresný úrad
Kežmarok dňa 22.04.2020 Ing. Iveta Kapolková, za kúpnu cenu pozemku 1,00 EUR za 161 m2.
Náklady spojené s prevodom pozemku hradí kupujúca strana.
M. B., bytom Vlková
Z celkového počtu 6 poslancov hlasovalo za 6 poslancov.
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9.

Schválenie kúpy pozemku – PSK, Prešov

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle § 9a ods.8 písm.e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov Kúpnu zmluvu na odkupenie pozemkov, ktoré sú
v správe Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 01 Prešov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, je 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.
 KN C parc.č.460/6 - ostatná plocha o výmere 6 m2
 KN C parc.č.460/5 – ostatná plocha o výmere 21 m2
podľa GP G1 182/20 zo dňa 10.03.2020, ktorý vyhotovil Ing. Ján Maniak a úradne overil Okresný
úrad Kežmarok dňa 18.03.2020 Ing. Iveta Kapolková, za kúpnu cenu pozemku 1,00 EUR za 27 m2
Z celkového počtu 6 poslancov hlasovalo za 6 poslancov.
10. Schválenie kúpy pozemku – BEL-HOUSE, Prešov
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle § 9a ods.8 písm.e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov Kúpnu zmluvu na odkupenie pozemku, ktorý je
vo vlastníctve BEL-HOUSE a.s. Prešov, Volgogradská 13, 080 01 Prešov, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, je skutočnosť, že Obec Vlková si chce týmto spôsobom vysporiadať pozemok
na verejnoprospešný účel a bude slúžiť verejnosti, obyvateľom a návštevníkom obce.
 KN C par.č.349/39 – ostatná plocha o výmere 3.861 m2
pozemok je zapísaný na LV č.1034 k.ú. Vlková, za kúpnu cenu 1,00 EUR za 3.861 m2.
Z celkového počtu 6 poslancov hlasovalo za 6 poslancov.
11. Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2020
Kontrolórka obce predložila poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020.
Poslanci Obecného zastupiteľstva berú na vedomie návrh plánu kontrolnej činnosti na II. Polrok
2020.
Z celkového počtu 6 poslancov hlasovalo za 6 poslancov.
12. Rôzne
 Komisia obecného zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone
verejných funkcionárov
Starosta obce informoval poslancov, že obecné zastupiteľstvo nemá zriadenú Komisia obecného
zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov. Obecné
zastupiteľstvo zriaďuje Komisiu obecného zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri
výkone verejných funkcionárov zloženú z členov : Jozef Majerčák, Ladislav Kurčák, Marián
Vnenčák, Peter Dunajčan, Ing. Katarína Klimková, JUDr. Pavol Zavacký, Jozef Kolcun.
Z celkového počtu 6 poslancov hlasovalo za 6 poslancov.
 Uvedenie trvalého pobytu na dokladoch pre občanov Vlkovej v časti Levkovce
Obecný úrad mal za úlohu zistiť pre občanov Levkoviec, akým spôsobom by mohli mať uvedený
trvalý pobyt v dokladoch Vlková časť Levkovce alebo ulica Levkovce. Obecný úrad musí
vypracovať VZN o označovaní ulíc a iných verejných prestrianstiev a číslovaní stavieb na území
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obce Vlková a dať vypracovať geograficku os ulice. Obecné zastupiteľstvo schvačuje vypracovať
VZN o označovaní ulíc a iných verejných prestrianstiev a číslovaní stavieb na území obce Vlková.
12. Diskusia – poslanci nemali pripomienky ani otázky mimo prejednávaných bodov
programu.
Jozef Majerčák prečítal návrh uznesení, ktoré poslanci jednohlasne schválili.
13. Záver
Program 8. riadneho zasadnutia OZ bol vyčerpaný, starosta obce PhDr. Mgr.Peter Bendík
poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
vo Vlkovej, dňa 29.06.2020
Zapísala: Dana Bodyová

PhDr. Mgr. Peter BENDÍK
starosta obce Vlková
Overovatelia :
Marián VNENČÁK

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

JUDr. Pavol ZAVACKÝ

...............................
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UZNESENIA
z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlková,
konaného dňa 12.06.2020
Uznesenie č. 77/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej určuje
1. zapisovateľku zápisnice: p. Danu BODYOVÚ
2. overovateľov zápisnice : p. Marián VNENČÁK
p. JUDr. Pavol ZAVACKÝ
Za hlasovali :

Ladislav KURČÁK, JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Ing. Katarína
KLIMKOVÁ, Jozef MAJERČÁK, Jozef KOLCUN, Marián
VNENČÁK

Proti hlasovali :
Zdržali sa hlasovania :
Nehlasoval :
Neprítomný :

0
0
0
Peter DUNAJČAN

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 78/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení : p. Ing. Katarína KLIMKOVÁ
p. Jozef MAJERČÁK

Za hlasovali :

Ladislav KURČÁK, JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Ing. Katarína
KLIMKOVÁ, Jozef MAJERČÁK, Jozef KOLCUN, Marián
VNENČÁK

Proti hlasovali :
Zdržali sa hlasovania :
Nehlasoval :
Neprítomný :

0
0
0
Peter DUNAJČAN,

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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Uznesenie č. 79/2020
1. Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a
stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2019.
2. Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej schvaľuje Záverečný účet obce Vlková za rok 2019
a celoročné hospodárenie bez výhrad.
3. Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia
na tvorbu rezervného fondu vo výške 2.170,53 EUR.

Za hlasovali :

Ladislav KURČÁK, JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Ing. Katarína
KLIMKOVÁ, Jozef MAJERČÁK, Jozef KOLCUN, Marián
VNENČÁK

Proti hlasovali :
Zdržali sa hlasovania :
Nehlasoval :
Neprítomný :

0
0
0
Peter DUNAJČAN,

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 80/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej berie na vedomie
1. dokument“ Regionálna nízkouhlíková stratégia pre spadovú oblasť mesta Spišská
Belá, stratégia tvorí prílohu tohto uznesenia.
Za hlasovali :

Ladislav KURČÁK, JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Ing. Katarína
KLIMKOVÁ, Jozef MAJERČÁK, Jozef KOLCUN, Marián
VNENČÁK

Proti hlasovali :
Zdržali sa hlasovania :
Nehlasoval :
Neprítomný :

0
0
0
Peter DUNAJČAN,
PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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Uznesenie č. 81/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej schvaľuje
1. v zmysle § 9a ods.8 písm.e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, Kúpnu zmluvu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, je vysporiadanie parciel
vlastníckych vzťahov s prihliadnutím, že došlo k pochybeniu pri nadobudnutí parciel a
následné vrátenie v rámci dobrých vzťahov.
 KN C par.č.613/8, zastavané plochy a nádvorie o výmere 161 m2
podľa GP G1 256/20 zo dňa 03.04.2020, ktorý vyhotovil Ján Rajtár a úradne overil Okresný úrad
Kežmarok dňa 22.04.2020 Ing. Iveta Kapolková, za kúpnu cenu pozemku 1,00 EUR za 161 m2.
Náklady spojené s prevodom pozemku hradí kupujúca strana.
M.B., bytom Vlková
Za hlasovali :

Ladislav KURČÁK, JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Ing. Katarína
KLIMKOVÁ, Jozef MAJERČÁK, Jozef KOLCUN, Marián
VNENČÁK

Proti hlasovali :
Zdržali sa hlasovania :
Nehlasoval :
Neprítomný :

0
0
0
Peter DUNAJČAN,
PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 82/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej schvaľuje
1. v zmysle § 9a ods.8 písm.e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov Kúpnu zmluvu na odkupenie pozemkov, ktoré sú v správe
Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 01 Prešov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, je 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.
 KN C parc.č.460/6 - ostatná plocha o výmere 6 m2
 KN C parc.č.460/5 – ostatná plocha o výmere 21 m2
podľa GP G1 182/20 zo dňa 10.03.2020, ktorý vyhotovil Ing. Ján Maniak a úradne overil Okresný
úrad Kežmarok dňa 18.03.2020 Ing. Iveta Kapolková, za kúpnu cenu pozemku 1,00 EUR za 27 m2
Za hlasovali :

Ladislav KURČÁK, JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Ing. Katarína
KLIMKOVÁ, Jozef MAJERČÁK, Jozef KOLCUN, Marián
VNENČÁK

Proti hlasovali :
Zdržali sa hlasovania :
Nehlasoval :
Neprítomný :

0
0
0
Peter DUNAJČAN,
PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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Uznesenie č. 83/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej schvaľuje
1. v zmysle § 9a ods.8 písm.e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov Kúpnu zmluvu na odkupenie pozemku, ktorý je
vo vlastníctve BEL-HOUSE a.s. Prešov, Volgogradská 13, 080 01 Prešov, z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, je skutočnosť, že Obec Vlková si chce týmto spôsobom
vysporiadať pozemok na verejnoprospešný účel a bude slúžiť verejnosti, obyvateľom
a návštevníkom obce.
 KN C par.č.349/39 – ostatná plocha o výmere 3.861 m2
pozemok je zapísaný na LV č.1034 k.ú. Vlková, za kúpnu cenu 1,00 EUR za 3.861 m2.
Za hlasovali :

Ladislav KURČÁK, JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Ing. Katarína
KLIMKOVÁ, Jozef MAJERČÁK, Jozef KOLCUN, Marián
VNENČÁK

Proti hlasovali :
Zdržali sa hlasovania :
Nehlasoval :
Neprítomný :

0
0
0
Peter DUNAJČAN,

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 84/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej berie na vedomie
1. plán kontrolnej činnosti na II. Polrok 2020

Za hlasovali :

Ladislav KURČÁK, JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Ing. Katarína
KLIMKOVÁ, Jozef MAJERČÁK, Jozef KOLCUN, Marián
VNENČÁK

Proti hlasovali :
Zdržali sa hlasovania :
Nehlasoval :
Neprítomný :

0
0
0
Peter DUNAJČAN,

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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Uznesenie č. 85/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej ukladá
1. vypracovať VZN o označovaní ulíc a iných verejných prestrianstiev a
číslovaní stavieb na území obce Vlková
2. vypracovať geografickú os ulice Levkovce

Za hlasovali :

Ladislav KURČÁK, JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Ing. Katarína
KLIMKOVÁ, Jozef MAJERČÁK, Jozef KOLCUN, Marián
VNENČÁK

Proti hlasovali :
Zdržali sa hlasovania :
Nehlasoval :
Neprítomný :

0
0
0
Peter DUNAJČAN,

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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