ZÁPISNICA
z 11. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vlková, konaného
dňa 11.12.2020 v sále hasičskej zbrojnice
Prítomní:
Starosta obce:
Poslanci OZ:

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

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

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
VZN č.1/2020 o určení názvov nových ulíc v obci Vlková
VZN č.1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
7. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2019/2020
8. Voľba hlavného kontrolóra
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021
10. Určenie inventarizačnej komisie
11. Odborné stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2021 -2023
12. Schválenie rozpočtu na roky 2021 - 2023
13. Schválenie rozpočtového opatrenia č.3/2020
14. Použitie výnosu z miestneho poplatku za rozvoj na úhradu bežných výdavkov
15. Rôzne
16. Diskusia – otázky poslancov
17. Záver

1. Otvorenie

11. 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, kde navrhol vypustiť bod č.14-použitie výnosu z miestneho
poplatku za rozvoj na úhradu bežných výdavkov, iné návrhy od poslancov neboli. Ďalej
konštatoval, že z celkového počtu 7 poslancov je prítomných 7 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 Kolcun, Peter Dunajčan.
Z celkového počtu 7 poslancov hlasovalo za 7 poslancov.
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3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Ing. Katarína Klimková, Jozef Majerčák. Poslanci OZ
návrhovú komisiu jednohlasne zvolili.
Z celkového počtu 7 poslancov hlasovalo za 7 poslancov.
4. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 02.10.2020
predniesol zastupiteľstvu starosta obce, pričom konštatoval že uznesenia boli splnené.
Z celkového počtu 7 poslancov hlasovalo za 7 poslancov.
5. VZN č.1/2020 o určení názvov nových ulíc v obci Vlková
Na obecný úrad boli doručené pripomienky od občanov k VZN č.1/2020 o určení názvov nových
ulíc v obci Vlková. Tieto pripomienky boli poslancom prečítané, kde poslanec Zavacký navrhol
urobiť komplexné názvy ulíc pre celú Vlkovú. Poslanci po diskusii sa rozhodli že pripomienkované
VZN č.1/2020 o určení názvov nových ulíc v obci Vlková bude zatiaľ odpočívaní.
Z celkového počtu 7 poslancov hlasovalo za 7 poslancov.
6. VZN č.1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Starosta obce oboznámil poslancov so sadzbami za vývoz, skladkovanie a zneškodnenie odpadu na
rok 2021 a upozornil poslancov, že je potrebné navýšiť miestny poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady, pretože obec nemôže doplácať za vývoz odpadu. Po diskusii poslanci
schválili sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 0,0660 € za
osobu a kalendárny deň.
Z celkového počtu 7 poslancov hlasovalo za 7 poslancov.
7. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za
školský rok 2019/2020
Starosta obce prečítal poslancom Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach školy za školský rok 2019/2020 za Základnú školu s materskou školou Vlková18.
Poslanci schválil Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za
školský rok 2019/2020 za Základnú školu s materskou školou Vlková 18.
Z celkového počtu 7 poslancov hlasovalo za 7 poslancov.
8. Voľba hlavného kontrolóra
Obecné zastupiteľstvo vyhlásilo na 11.12.2020 voľbu hlavného kontrolóra pre Obec Vlková na
funkčné obdobie šesť rokov, 10 % úväzok, ktorá bola zverejnená na stránke obce. Na Obecný úrad
bola doručená jedna obálka. Zástupca starostu Zavacký obálku otvoril oboznámil poslancov že
prihláška spĺňa potrebné náležitosti pre voľbu hlavného kontrolóra. Obecné zastupiteľstvo
hlasovalo verejne za pani Ľudmilu Magutovú. Menovaná získala 7 hlasov poslancov obecného
zastupiteľstva, bola zvolená za kontrolóra obce Vlková. Obecné zastupiteľstvo určuje hlavnému
kontrolórovi plat vo výške § 18c ods.1 zákona o obecnom zriadení, a to ako súčin priemernej
mesačnej mzdy obyvateľov obce k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka podľa
údajov ŠÚ SR.
Z celkového počtu 7 poslancov hlasovalo za 7 poslancov.
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9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021
Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom Návrh kontrol na I. polrok 2021v ktorom určila cieľ
a rozsah kontrolnej činnosti. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Návrh plánu kontrolnej
činnosti na I. polrok 2021.
Z celkového počtu 7 poslancov hlasovalo za 7 poslancov.
10. Určenie inventarizačnej komisie
Starosta obce informoval poslancov, že obec je povinná robiť každé dva roky inventarizáciu
majetku obce, preto je potrebné určiť komisiu. Obecné zastupiteľstvo určilo komisiu v zložení :
JUDr. Pavel Zavacký, Jozef Kolcun.
Z celkového počtu 7 poslancov hlasovalo za 7 poslancov.
11. Odborné stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2021 -2023
Kontrolórka obce Vlková prečítala poslancom odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 20212023 a odporučila poslancom OZ návrh rozpočtu na rok 2021 schváliť a návrh rozpočtu na roky
2022-2023 zobrať na vedomie. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko
kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2021 -2023.
Z celkového počtu 7 poslancov hlasovalo za 7 poslancov.
12. Schválenie rozpočtu na roky 2021 – 2023
Podľa § 10, ods. 7 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa rozpočet obce zostavuje ako
vyrovnaný alebo prebytkový. Obec je povinná zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný, alebo
prebytkový; kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok je vykrytý
z iných zdrojov, napr. z prebytku bežného rozpočtu.
Návrh rozpočtu bol zverejnený spôsobom v mieste obvyklým na úradnej tabuli obecného úradu
v zmysle § 9 ods. 3 zák. SNR. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 15
dní pred dnešným rokovaním obecného zastupiteľstva, pričom k návrhu neboli doručené
pripomienky občanov.
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje, že Obec Vlková nebude uplatňovať programový rozpočet pre rok
2021,
Obecné zastupiteľstvo návrh rozpočtu Obce Vlková na rok 2021 jednohlasne schválilo,
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh rozpočtov na roky 2022, 2023.
Z celkového počtu 7 poslancov hlasovalo za 7 poslancov.
13. Schválenie rozpočtového opatrenia č.3/2020
Starosta obce predložil poslancom rozpočtové opatrenie č.3/2020. Obecné zastupiteľstvo schválilo
rozpočtové opatrenie č.3/2020.
Z celkového počtu 7 poslancov hlasovalo za 7 poslancov.
14. Použitie výnosu z miestneho poplatku za rozvoj na úhradu bežných výdavkov
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypustenie bodu 14 z programu.
Z celkového počtu 7 poslancov hlasovalo za 7 poslancov.
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15. Rôzne


Menovanie do funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Vlková

Dňa 10.12.2020 sa konalo výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Vlková 18. Rada školy pri ZŠ s MŠ
Vlková 18 predložila poslancom Obecného zastupiteľstva návrh na vymenovanie do funkcie riaditeľa ZŠ
s MŠ Vlková 18 zvoleného kandidáta Mgr. Martina Beliša. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
informáciu, že Rada školy pri ZŠ s MŠ Vlková 18 na základe výberového konania navrhla starostovi obce
vymenovať za riaditeľa ZŠ s MŠ Vlková 18, Mgr. Martina BELIŠA na dobu 5 rokov od 01.01.2021 do
31.12.2025.
Z celkového počtu 7 poslancov hlasovalo za 7 poslancov.
•

A. Baranová- žiadosť odpustenia platenia nájomného

Na obecný úrad bola doručená žiadosť pani A. Baranovej na odpustenie nájomného za nebytové priestory
Espresso-bar od 08.10.2020 z dôvodu mimoriadnej situácie COVID-19 a z dôvodu že nebytové priestory
boli poskytnuté na celoplošné testovanie COVID-19. Obecné zastupiteľstvo odpúšťa platenie nájomného za
nebytové priestory Espresso-bar od 08.10.2020 do odvolania mimoriadnej situácie COVID-19

Z celkového počtu 7 poslancov hlasovalo za 7 poslancov.


Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2021

Starosta obce predložil poslancom plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2021
19.03.2021
11.06.2021
24.09.2021
10.12.2021 o 18.00 hod.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán zasadnutí na rok 2021
Z celkového počtu 7 poslancov hlasovalo za 7 poslancov



Financovanie Centrum voľného času na rok 2021

Starosta obce predložil poslancom návrh na financovanie centra voľného času na rok 2021 vo výške 30,00 €
na jedno dieťa od 5-15 rokov, ktoré navštevujú krúžky v CVČ a majú trvalý pobyt na území obce Vlková.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výšku príspevku na jedno dieťa od 5-15 rokov, ktoré navštevujú krúžky v
CVČ a má trvalý pobyt na území obce Vlková vo výške 30,00 eur na rok 2021.
Z celkového počtu 7 poslancov hlasovalo za 7 poslancov


Žiadosť FO o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021

Starosta obce predložil poslancom žiadosť FO Vlková o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 vo
výške 5.000 eur. Obecné zastupiteľstvo schvaľujú dotáciu z rozpočtu obce pre FO Vlková na rok 2021 vo
výške 5.000 eur.
Z celkového počtu 7 poslancov hlasovalo za 7 poslancov

 Pripomienky Ing. K. Binek
Parkovanie v obci – pán Binek navrhuje vypracovať VZN parkovanie osobných automobilov a spoplatnenie
parkovania na verejnom priestranstve. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie pripomienku parkovanie v
obci, bude vypracované oznámenie a výzva na preparkovanie a odstránenie motorových vozidiel z
miestnych komunikácií a obecných pozemkov.
Odvod dažďovej vody - pán Binek navrhuje vypracovať VZN.
Oplotenie pozemku - pán Binek navrhuje vypracovať VZN.
Územný plán obce - pán Binek navrhuje vypracovať komplexný územný plán.
Zápisnice – Starosta obce vysvetlil pánu Binekovi, že z dôvodu modernizácie a rekonštrukcie webovej
stránky neboli zápisnice zverejnené.
16. Diskusia – poslanci nemali pripomienky ani otázky mimo prejednávaných bodov programu.
prečítal návrh uznesení, ktoré poslanci jednohlasne schválili.
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17. Záver
Program 11. riadneho zasadnutia OZ bol vyčerpaný, starosta obce PhDr. Mgr .Peter Bendík
poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
vo Vlkovej, dňa 23.12.2020
Zapísala: Dana Bodyová

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

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

Peter DUNAJČAN

...............................
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UZNESENIA
z 11. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlková,
konaného dňa 11.12.2020
Uznesenie č. 106/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej určuje
1. zapisovateľku zápisnice: p. Danu BODYOVÚ
2. overovateľov zápisnice : p. Jozef KOLCUN
p. Peter DUNAJČAN
Za hlasovali :

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

Proti hlasovali :
Zdržali sa hlasovania :
Nehlasoval :
Neprítomný :

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

Uznesenie č. 107/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej schvaľuje
1. návrhovú komisiu v zložení : p. Ing. Katarína KLIMKOVÁ
p. Jozef MAJERČÁK

Za hlasovali :

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

Proti hlasovali :
Zdržali sa hlasovania :
Nehlasoval :
Neprítomný :

0
0
0
0

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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Uznesenie č. 108/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej rozhoduje
1. že pripomienkované VZN č.1/2020 o určení názvov nových ulíc v obci Vlková bude
zatiaľ odpočívať.

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. 109/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej schvaľuje
1. VZN č.1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
Za hlasovali :

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

Proti hlasovali :
Zdržali sa hlasovania :
Nehlasoval :
Neprítomný :

0
0
0
0
PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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Uznesenie č. 110/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej schvaľuje
1. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský
rok 2019/2020 za Základnú školu s materskou školou Vlková 18.
Za hlasovali :

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

Proti hlasovali :
Zdržali sa hlasovania :
Nehlasoval :
Neprítomný :

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

Uznesenie č. 111/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej
1.
2.

volí Ľudmilu MAGUTOVÚ za hlavného kontrolóra obce,
určuje hlavnému kontrolórovi plat vo výške podľa § 18c ods.1 zákona o obecnom zriadení,
a to ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za predchádzajúci
kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce k 31. decembru
predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov Štatistického úradu SR.

Za hlasovali :

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

Proti hlasovali :
Zdržali sa hlasovania :
Nehlasoval :
Neprítomný :

0
0
0
0

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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Uznesenie č. 112/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej schvaľuje
1.

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021

Za hlasovali :

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

Proti hlasovali :
Zdržali sa hlasovania :
Nehlasoval :
Neprítomný :

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

Uznesenie č. 113/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej určuje
1.

Inventarizačnú komisiu v zložení : JUDr. Pavel ZAVACKÝ
Jozef KOLCUN

Za hlasovali :

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

Proti hlasovali :
Zdržali sa hlasovania :
Nehlasoval :
Neprítomný :

0
0
0
0

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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Uznesenie č. 114/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej
1.
2.
3.
4.

rozhoduje, že Obec Vlková nebude uplatňovať programový rozpočet pre rok 2021
schvaľuje rozpočet Obce Vlková na rok 2021 podľa prílohy
berie na vedomie rozpočet obce Vlková na roky 2022 -2023
berie na vedomie odborné stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Vlková na
roky roky 2021 -2023.

Za hlasovali :

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

Proti hlasovali :
Zdržali sa hlasovania :
Nehlasoval :
Neprítomný :

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

Uznesenie č. 115/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej schvaľuje
1.

Rozpočtové opatrenie č.3/2020

Za hlasovali :

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

Proti hlasovali :
Zdržali sa hlasovania :
Nehlasoval :
Neprítomný :

0
0
0
0

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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Uznesenie č. 116/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej berie na vedomie
1.

informáciu, Rady školy pri ZŠ s MŠ Vlková 18, že na základe výberového konania
navrhla starostovi obce vymenovať za riaditeľa ZŠ s MŠ Vlková 18 Mgr. Martina
BELIŠA na dobu 5 rokov od 01.01.2021 do 31.12.2025

Za hlasovali :

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

Proti hlasovali :
Zdržali sa hlasovania :
Nehlasoval :
Neprítomný :

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

Uznesenie č. 117/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej odpúšťa
1. platenie nájomného za nebytové priestory Espresso-bar od 08.10.2020 do odvolania mimoriadnej
situácie COVID-19.

Za hlasovali :

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

Proti hlasovali :
Zdržali sa hlasovania :
Nehlasoval :
Neprítomný :

0
0
0
0

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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Uznesenie č. 118/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej schvaľuje
1.

Plán zasadnutí na rok 2021
19.03.2021
11.06.2021
24.09.2021
10.12.2021 o 18.00 hod.

Za hlasovali :

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

Proti hlasovali :
Zdržali sa hlasovania :
Nehlasoval :
Neprítomný :

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

Uznesenie č. 119/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej schvaľuje
1. výšku príspevku na jedno dieťa od 5-15 rokov, ktoré majú trvalý pobyt na území obce
Vlková a navštevujú krúžky v CVČ vo výške 30,00 eur na kalendárny rok 2021.

Za hlasovali :

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

Proti hlasovali :
Zdržali sa hlasovania :
Nehlasoval :
Neprítomný :

0
0
0
0

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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Uznesenie č. 120/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej schvaľuje
1. dotáciu z rozpočtu obce Vlková na rok 2021 pre FO Vlková vo výške 5.000 eur.
Za hlasovali :

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

Proti hlasovali :
Zdržali sa hlasovania :
Nehlasoval :
Neprítomný :

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

Uznesenie č. 121/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej berie na vedomie
1. pripomienku parkovania v obci, bude vypracované oznámenie a výzva na preparkovanie a
odstránenie motorových vozidiel z miestnych komunikácií a obecných pozemkov.

Za hlasovali :

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

Proti hlasovali :
Zdržali sa hlasovania :
Nehlasoval :
Neprítomný :

0
0
0
0

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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