ZÁPISNICA
z 10. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vlková, konaného
dňa 02.10.2020 v zasadačke obecného úradu.
Prítomní:
Starosta obce:
Poslanci OZ:

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

Hlavná kontrolórka: Ľudmila Magutová
Ostatná verejnosť :
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisníc
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov
financovania.
Návratná finančná výpomoc z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v
dôsledku pandémie ochorenia COVID -19
Schválenie poslanca za člena školskej rady
Rôzne
Diskusia
Záver

1. Otvorenie
10. 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, Ladislav Kurčák.
Z celkového počtu 5 poslancov hlasovalo za 5 poslancov.
3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí JUDr. Pavol Zavacký, Marián Vnenčák. 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 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 04.09.2020
predniesol zastupiteľstvu starosta obce, pričom konštatoval že uznesenia boli splnené.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov
financovania.

Hlavná kontrolórka obce pani Ľudmila Magutová prečítala stanovisko k dodržaniu podmienok na
prijatie návratných zdrojov financovania, kde konštatuje že podmienky uvedené v § 17 ods.6 písm.
a) a b) zákona č.583/2004 Z.Z budú v prípade prijatia uvedeného úveru dodržané. Obecné
zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko kontrolóra obce k prijatiu vyššie uvedenej návratnej
finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív (zo štátneho rozpočtu SR) poskytnutej
Ministerstvom financií SR pre Obec Vlková z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov
fyzických osôb v roku 2020 spôsobených pandémiou ochorenia COVID – 19.
Z celkového počtu 5 poslancov hlasovalo za 5 poslancov.
6. Návratná finančná výpomoc z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v
dôsledku pandémie ochorenia COVID -19

Starosta obce oboznámil poslancov s možnosťou prijatia návratnej finančnej výpomocí obciam,
mestám a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb
v roku 2020 spôsobených pandémiou COVID-19, ktorá bola uznesením Vlady SR č.494/2020 zo
dňa 12.08.2020 schválená..
Bezúročná návratná finančná výpomoc určená na krytie výdavkov samosprávnych funkcií sa
poskytne na základe žiadosti obce maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za
rok 2020. Výpadok dane z príjmov fyzických osôb oproti schválenému rozpočtu verejnej správy na
rok 2020 podľa prognózy Ministerstva financií Slovenskej republiky za jún 2020 predstavuje u obcí
a miest sumu 121 527 tis. eur. Pre Obec Vlková je tento výpadok dane z príjmov fyzických osôb vo
výške 16 818 eur.
Splácanie návratnej finančnej výpomoci je odložené do roku 2023, pričom prvá splátka bude
uhradená v roku 2024 a posledná splátka je splatná v roku 2027. Výška ročných splátok bude
rovnomerná. Dôvodom odkladu splátok, ako aj ich rozloženie v čase je konsolidácia príjmov na
výkon samosprávnych pôsobností negatívne ovplyvnených pandémiou. Prijaté prostriedky
z návratných finančných výpomocí možno použiť na kompenzáciu výdavkov vyčerpaných
subjektom územnej samosprávy v priebehu roka 2020.
Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci je podmienené finančnou disciplínou subjektu územnej
samosprávy, a preto nemôže byť poskytnutá subjektu územnej samosprávy, ktorý je v ozdravnom
režime, nútenej správe alebo nespĺňa podmienku dodržania limitu dlhu a dlhovej služby. S cieľom
podpory ekonomicky Slovenskej republiky negatívne ovplyvnenej pandémiou ochorenia COVID –
19 je povinnosťou obce použiť prostriedky z návratnej finančnej výpomoci do konca roka 2020.
Poskytnutím bezúročnej návratnej finančnej výpomoci s odkladom splácania istiny dochádza
k poskytnutiu výhody, ktorá by mohla viesť k narušeniu hospodárskej súťaže medzi členskými
štátmi, a preto môžu obce použiť návratnú finančnú výpomoc len na:
a) financovanie činnosti/projektu nehospodárskeho charakteru,
b) sprievodné hospodárske činnosti,
c) financovanie činnosti/projektu lokálneho charakteru, v prípade ktorého nehrozí (ani potenciálne)
narušenie hospodárskej súťaže medzi členskými štátmi.
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Obec môže požiadať o návratnú finančnú výpomoc do 31. októbra 2020 a žiadosť sa bude
uplatňovať prostredníctvom elektronického formulára, na základe ktorého bude vyhotovená zmluva
o návratnej finančnej výpomoci. Jednou z podmienkou pre poskytnutie uvedenej výpomoci je
schválenie prijatia tejto výpomoci obecným zastupiteľstvom.
Odpustenie sumy splátok poskytnutej návratnej finančnej výpomoci, ktorým dochádza k zníženiu
štátnych finančných aktív, je možné len na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky podľa §
13 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zhrnutie:
Výška návratnej finančnej výpomoci: 16.818,00 eur
Úroková sadzba : bezúročná finančná výpomoc
Čerpanie návratnej finančnej výpomoci: do konca roka 2020
Splatnosť: rovnomerné ročné splátky od r. 2024 do roku 2027
Zabezpečenie: bez potreby zabezpečenia
Úverové zaťaženie obce pred prijatím finančnej výpomoci : 29,34 %
Úverové zaťaženie obce po priatí finančnej výpomoci : 33,19 %
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej schvaľuje prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci zo
štátnych finančných aktív (zo štátneho rozpočtu SR) poskytnutej Ministerstvom financií SR pre
Obec Vlková na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov
fyzických osôb v roku 2020 spôsobených pandémiou ochorenia COVID – 19 vo výške 16818,- eur
za podmienok určených v uznesení vlády SR č.494/2020 zo dňa 12.08.2020
Z celkového počtu 5 poslancov hlasovalo za 5 poslancov.
7. Schválenie poslanca za člena školskej rady
Starosta obce navrhol za člena školskej rady poslanca p. Kurčáka z dôvodu že jeho deti navštevujú
našu školu. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za člena rady školy poslanca Ladislava Kurčáka.
Z celkového počtu 5 poslancov hlasovalo za 5 poslancov.
8. Rôzne


Kúpna zmluva p. M.K.

Starosta obce predložil poslancom geometrický plán na odkúpenie pozemku - majetkovoprávne
vysporiadať pozemok, na realizáciu“ Výstavby chodníkov s autobusovými zástavkami v obci
Vlková“. Obecné zastupiteľstvo obce Vlková schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov kúpnu zmluvu na odkúpenia
nehnuteľného majetku parcely KN-C č.350/11 ostatná plocha o výmere 220 m2 a to odčlenením od
parcely KN-C č. 350/7 trvalé trávnaté plochy s výmerou 202 m2 v k.ú. Vlková, a odčlenením od
parcely KN-C č.350/6 trvalé trávnaté plochy s výmerou 18 m2 v k.ú. Vlková, ktorej vlastníčkou
je p. M.K. bytom Záborského 177, 082 53 Petrovany, za kúpnu zmluvu 1,00 euro za výmeru 220
m2.
Z celkového počtu 5 poslancov hlasovalo za 5 poslancov.


Zmeny a doplnky územného plánu obce Vlková

Na obecný úrad boli doručené žiadosti občanov na zaradenie pozemkov do najbližších zmien a
doplnkov územného plánu obce.(K.Ľ, V.A, L.J, B.T, L.Ľ) Obecné zastupiteľstvo súhlasí so
zaradením pozemkov do zmien a doplnkov územného plánu obce Vlková.
Z celkového počtu 5 poslancov hlasovalo za 5 poslancov.
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Voľba hlavného kontrolóra

Starosta obce oboznámil poslancov, že hlavnej kontrolórke našej obci, končí funkčné obdobie a
preto je potrebné vyhlásiť voľby hlavného kontrolóra. Po diskusii sa poslanci OZ dohodli na deň
11.12.2020, kedy sa budú konať voľby hlavného kontrolóra, je to deň zasadnutia Obecného
zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra, určuje rozsah výkonu
funkcie, konštatuje že aké požiadavky musí spĺňať uchádzač, stanovuje náležitosti prihlášky.
Z celkového počtu 5 poslancov hlasovalo za 5 poslancov.


Výberové konanie riaditeľa školy

Starosta obce oboznámil poslancov, že riaditeľovi Základnej školy a materskej školy vo Vlkovej,
končí funkčne obdobie a je potrebné vyhlásiť výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ
s MŠ Vlková 18. Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje voľby výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa ZŠ s MŠ Vlková 18.
Z celkového počtu 5 poslancov hlasovalo za 5 poslancov


VZN č.1/2020 o určení názvov nových ulíc v obci Vlková

Starosta obce predložil poslancom Návrh VZN č.1/2020 o určení názvov nových ulíc v obci
Vlková, ktorý sa zverejní na stránku obce na pripomienkovanie.
Z celkového počtu 5 poslancov hlasovalo za 5 poslancov
9. Diskusia – poslanci nemali pripomienky ani otázky mimo prejednávaných bodov programu.
Marián Vnenčák prečítal návrh uznesení, ktoré poslanci jednohlasne schválili.
10. Záver
Program 10. riadneho zasadnutia OZ bol vyčerpaný, starosta obce PhDr. Mgr .Peter Bendík
poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
vo Vlkovej, dňa 16.10.2020
Zapísala: Dana Bodyová

PhDr. Mgr. Peter BENDÍK
starosta obce Vlková
Overovatelia :
Jozef MAJERČÁK

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

Ladislav KURČÁK

...............................
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UZNESENIA
z 10. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlková,
konaného dňa 02.10.2020
Uznesenie č. 98/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej určuje
1. zapisovateľku zápisnice: p. Danu BODYOVÚ
2. overovateľov zápisnice : p. Jozef MAJERČÁK
p. Ladislav KURČÁK
Za hlasovali :

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

Proti hlasovali :
Zdržali sa hlasovania :
Nehlasoval :
Neprítomný :

0
0
0
Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Peter DUNAJČAN

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 99/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej schvaľuje
1. návrhovú komisiu v zložení : p. JUDr. Pavol ZAVACKÝ
p. Marián VNENČÁK

Za hlasovali :

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

Proti hlasovali :
Zdržali sa hlasovania :
Nehlasoval :
Neprítomný :

0
0
0
Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Peter DUNAJČAN

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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Uznesenie č. 100/2020
a) Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej schvaľuje poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej
výpomoci zo štátnych finančných aktív (zo štátneho rozpočtu SR) poskytnutej
Ministerstvom financií SR pre Obec Vlková na výkon samosprávnych pôsobností
z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020
spôsobených pandémiou ochorenia COVID – 19 vo výške 16818,- eur za podmienok
určených v uznesení vlády SR č.494/2020 zo dňa 12.08.2020.
b) Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej berie na vedomie stanovisko kontrolóra obce k prijatiu
vyššie uvedenej návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív (zo štátneho
rozpočtu SR) poskytnutej Ministerstvom financií SR pre Obec Vlková z dôvodu
kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 spôsobených
pandémiou ochorenia COVID – 19.
c) Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej schvaľuje použitie bezúročnej návratnej finančnej
výpomoci zo štátnych finančných aktív (zo štátneho rozpočtu SR) poskytnutej
Ministerstvom financií SR pre Obec Vlková na výkon samosprávnych pôsobností
z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020
spôsobených pandémiou ochorenia COVID – 19 vo výške 16.818,- eur za podmienok
určených v uznesení vlády SR č.494/2020 zo dňa 12.08.2020, na bežné výdavky.
Za hlasovali :

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

Proti hlasovali :
Zdržali sa hlasovania :
Nehlasoval :
Neprítomný :

0
0
0
Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Peter DUNAJČAN

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 101/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej schvaľuje
1. za člena školskej rady poslanca Ladislava Kurčáka
Za hlasovali :

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

Proti hlasovali :
Zdržali sa hlasovania :
Nehlasoval :
Neprítomný :

0
0
0
Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Peter DUNAJČAN
PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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Uznesenie č. 102/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej súhlasí
1. So zaradením pozemkov do zmien a doplnkov územného plánu od občanov.
(K. Ľ, V. A, L. J, B.T, L.Ľ)
Za hlasovali :

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

Proti hlasovali :
Zdržali sa hlasovania :
Nehlasoval :
Neprítomný :

0
0
0
Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Peter DUNAJČAN
PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 103/2020
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, že Obec Vlková si chce
týmto spôsobom majetkovoprávne vysporiadať pozemok, na realizáciu“ Výstavby
chodníkov s autobusovými zástavkami v obci Vlková“.



KN C par. č.350/11, ostatná plocha o výmere 220 m2 v k.ú. Vlková, za cenu pozemku vo
výške 1,00 EUR za 220 m2, a to odčlenením od parcely KN-C č. 350/7- trvalé trávnaté
plochy s výmerou 202 m2 v k.ú. Vlková, a odčlenením od parcely KN-C č.350/6 trvalé trávnaté plochy s výmerou 18 m2 v k.ú. Vlková, podľa GP č.81/2020 ktorý
vyhotovil Ing. Ján Maniak, úradne overil G1 698/20 zo dňa 01.10.2020. Vlastníčkou
pozemku je p. Mária Kozáková, nar.: 17.07.1957, rod. č.: 575717/7162, bytom Záborského
177, 082 53 Petrovany,

Za hlasovali :

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

Proti hlasovali :
Zdržali sa hlasovania :
Nehlasoval :
Neprítomný :

0
0
0
Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Peter DUNAJČAN

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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Uznesenie č. 104/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej
1. Vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Vlková 18.
Za hlasovali :

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

Proti hlasovali :
Zdržali sa hlasovania :
Nehlasoval :
Neprítomný :

0
0
0
Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Peter DUNAJČAN

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 105/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej
1. Vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce na deň 11.12.2020
2. určuje rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra vo výške
3. konštatuje, že uchádzač musí spĺňať požiadavky podľa §18 ods.1 zákona č.369/1990Zb. O
obecnom zriadení a podľa § 3 ods.1 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom
záujme.
4. stanovuje náležitosti prihlášky nasledovne:
a) prihlášku je potrebné doručiť najneskôr do 27.11.2020 do 12.00 hod.- na adresu
obecného úradu,
b) v prihláške uvedie svoje osobné údaje v rozsahu podľa § 10 ods.4 písm. a) zákona
č.330/2007 Z.Z. o registri trestov, ako aj telefonický, prípadne e-mailový kontakt,
c) súčasťou prihlášky je aj úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a
životopis uchádzača,
d) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
Za hlasovali :

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

Proti hlasovali :
Zdržali sa hlasovania :
Nehlasoval :
Neprítomný :

0
0
0
Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Peter DUNAJČAN

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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