
UZNESENIE 

z XXIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach, konaného dňa 24. marca 2018 

v zasadačke obecného úradu. 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo schvaľuje: 

 

XXIII/1 – program zasadnutia OZ 

 

XXIII/2 – prerušenie prác na vypracovaní urbanistickej štúdie individuálnej bytovej výstavby 

domov na ul. M. R. ŠTEFÁNIKA od vodárenskej stanice po základnú školu 

 

XXIII/4 – rozpočet obce Volkovce na rok 2018 vyrovnaný tak v príjmovej ako aj výdavkovej 

časti vo výške 620 905,- eur 

 

XXIII/7 -  V nadväznosti na žiadosť Ing. Ľudovíta Frajku, trvale bytom Veľký Ďur ul. 

Okružná č. 19/52 zo dňa 11.12.2017 Obecné zastupiteľstvo vo Volkovciach schvaľuje predaj 

novovytvorenej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Volkovce parcelného 

čísla 252/40 ostatná plocha o výmere 98 m
2
 podľa geometrického plánu č. 101/2017 

vypracovaného zhotoviteľom Geodetická kancelária, Moravecká 8, 951 03 Topoľčianky 

kupujúcemu  

 

Ing. Ľudovítovi Frajkovi, rod. Frajka, nar. 17.02.1966, r.č. 660217/6746 

trvale bytom Veľký Ďur, Okružná č. 19/52, PSČ 935 34 

 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa.  

 Osobitný zreteľ je v tomto prípade odôvodnený tým, že predmetný pozemok susedí 

s nehnuteľnosťami KÚ Volkovce parc. čísla 201 a 204/2, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve 

žiadateľa. Novovytvorený pozemok parcelného čísla 2052/40 užíval Ing. Ľudovít Frajka 

a jeho právni predchodcovia a tento pozemok spolu so susednými nehnuteľnosťami v jeho 

vlastníctve vytvára vhodný pozemok pre zastavanie rodinným domom. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj novovytvorenej nehnuteľnosti KÚ Volkovce 

parcelného čísla 2052/40 ostatná plocha o výmere 98 m
2
 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 

XXIII/8 - Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj novovytvorenej nehnuteľnosti podľa § 9a 

ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa kupujúcemu Ing. Ľudovítovi Frajkovi rod. Frajka, nar. 17.02.1966, r.č. 660217/6746, 

trvale bytom Veľký Ďur, Okružná č. 19/52 PSČ 953 34 za celkovú kúpnu cenu spolu vo 

výške  328,30 eur, slovom: tristodvadsaťosem eur  a tridsať centov. 

 

XXIII/9 - V nadväznosti na zámer odpredať majetok obce Volkovce zo dňa 2. marca 2018 

Obecné zastupiteľstvo vo Volkovciach schvaľuje predaj časti pozemku novovytvorenej 

nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Závada parcelného čísla 1/4 zastavaná 

plocha diel č. 19 o výmere 3 m
2
 podľa geometrického plánu č. 115/2014 vypracovaného 

zhotoviteľom GEO Nitra s.r.o., 951 04 Malý Lapáš  kupujúcemu 

 

 



Zite Danáčovej, rod. Mlynková, nar. 28.6.1969, r.č. 695628/6777 

trvale bytom Volkovce, 1. mája 27, PSČ 951 87 

 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

zmien a doplnkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  

 Osobitný zreteľ je v tomto prípade odôvodnený tým, že menovaná Zita Danáčová rieši 

usporiadanie dotknutého územia a  pozemok o výmere 3 m
2 

(diel č. 19)
 
susedí s dotknutými 

pozemkami KÚ Závada  ktorých je spoluvlastníčkou.  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj časti pozemku novovytvorenej nehnuteľnosti KÚ 

Závada parcelného čísla 1/4 zastavaná plocha diel č. 19 o výmere 3 m
2
 podľa § 9a ods. 8 

písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 

XXIII/10 - Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj časti pozemku novovytvorenej 

nehnuteľnosti KÚ Závada parcelného čísla 1/4 zastavaná plocha diel č. 19 o výmere 3 m
2
 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

zmien a doplnkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa kupujúcemu Zita Danáčovej rod. 

Mlynková, nar. 28.6.1969, r.č. 695628/6777, trvale bytom Volkovce, 1. mája č. 27 PSČ 951 

87 za celkovú kúpnu cenu spolu vo výške  10,05 eur, slovom: Desať eur  a päť centov. 

 

XXIII/11 – V nadväznosti na zámer odpredať majetok obce Volkovce zo dňa 2. marca 2018 

Obecné zastupiteľstvo vo Volkovciach schvaľuje predaj časti pozemku novovytvorenej 

nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Závada parcelného čísla 2/7 záhrada 

diel č. 20 o výmere 11 m2 podľa geometrického plánu č. 115/2014 vypracovaného 

zhotoviteľom GEO Nitra s.r.o., 951 04 Malý Lapáš kupujúcemu 

 

Márii Frajkovej, rod. Krajčiová, nar. 5.5.1954, r.č. 545505/2768 

trvale bytom Trnava, ul. Vajanského č. 6, PSČ 917 01 

 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

zmien a doplnkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

     Osobitný zreteľa je v tomto prípade odôvodnený tým, že menovaná Mária Frajková rieši 

usporiadanie dotknutého územia a pozemok o výmere 11 m2 (diel č. 20) je v susedstve 

dotknutého pozemku KÚ Závada ktorého je spoluvlastníčkou. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj časti pozemku novovytvorenej nehnuteľnosti KÚ 

Závada parcelného čísla 2/7 záhrada diel č. 20 o výmere 11 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. a) 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa. 

 

XXIII/12 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj časti pozemku novovytvorenej 

nehnuteľnosti KÚ Závada parcelného čísla 2/7 záhrada diel č. 20 o výmere 11 m2 podľa § 9a 

ods. 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien 

a doplnkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa kupujúcemu Márii Frajkovej rod. 

Krajčiová, nar. 5.5.1954, r.č. 545505/2768, trvale bytom Trnava, ul. Vajanského č. 6, PSČ 

917 01 za celkovú kúpnu cenu spolu vo výške 36,85 eur, slovom: tridsaťšesť eur 

a osemdesiatpäť centov. 

 



XXIII/14 – poskytnutie finančných prostriedkov FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble a.s. na 

činnosť futbalového mužstva dospelých, mladších žiakov a prípravky, ktoré pôsobia v obci 

Volkovce pre rok 2018 vo výške 10 000 ,- eur. 

 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje: 

XXIII/19 – žiadosť Občianskeho združenia Carmina Vocum Zlaté Moravce o finančný 

príspevok na ich činnosť 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

XXIII/3 – kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva 

 

XXIII/5 – rozpočty obce Volkovce na rok 2019 a 2020 

 

XXIII/6 – stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Volkovce na rok 2018 

a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2019 – 2020 

 

XXIII/15 – informácie o pripravovanej bytovej výstavbe na ul. P. O. HVIEZDOSLAVA 

 

XXIII/16 – informáciu o pripravovanom investičnom zámere Západoslovenskej distribučnej 

a. s. ohľadne rekonštrukcie elektrickej siete vrátane stanoviska obce Volkovce zo dňa 

29.1.2018 

 

XXIII/17 – správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2017 

 

XXIII/18 – informáciu o vydaní vodoprávneho povolenia na realizáciu projektu kanalizácie 

v miestnej časti Olichov 

 

Obecné zastupiteľstvo odložilo: 

XXIII/13 – rozhodnutie o žiadosti Štefana ŠVECA ohľadne predaja pozemku parc. čísla 

252/2 a 255/4 na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva 

 

 

 

                                                                                                JUDr. Ondrej KOZOLKA 

                                                                                                          starosta obce 

 

  

 

 

 

 

 


