UZNESENIE
z XXIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach, konaného dňa 16. júna 2018
v zasadačke obecného úradu.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
XXIV/1 – program zasadnutia OZ
XXIV/3 – prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 9 251,26 eur (t. j. vo výške 100%)
použiť na tvorbu rezervného fondu obce Volkovce
XXIV/4 – rezervný fond vo výške 9 251,26 eur použiť v plnej výške v roku 2018 na splátky
dlhodobého úveru č. 12/011/12
XXIV/5 – záverečný účet obce Volkovce za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad
XXIV/10 – plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Volkovce na II. polrok 2018
XXIV/11 – komunitný plán sociálnych služieb obce Volkovce pre roky 2018 – 2022
XXIV/16 – predaj časti pozemku:
- novovytvorenej nehnuteľnosti KÚ ZÁVADA parc. čísla ¼ zastavaná plocha diel č. 19
o výmere 3 m2
- novovytvorenej nehnuteľnosti KÚ ZÁVADA parc. čísla 108/4 záhrada diel č. 21 o výmere
15 m2
podľa geometrického plánu č. 115/2014 vypracovaného zhotoviteľom GEO NITRA s.r.o.
951 04 Malý Lapáš kupujúcim:
Nikolete DANÁČOVEJ rod. DANÁČOVÁ nar. 6.4.1990 rod. č. 905406/7033, trvale bytom
VOLKOVCE, ul. 1. mája č. 27, PSČ 951 87 v podiele ½ vzhľadom k celku,
Klaudii DANÁČOVEJ rod. DANÁČOVÁ nar. 12.8.1991 rod. č. 915812/7066, trvale bytom
VOLKOVCE, ul. 1. mája č. 27, PSČ 951 87 v podiele ½ vzhľadom k celku
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 sestry Nikoleta a Klaudia
DANÁČOVÉ riešia usporiadanie dotknutého územia a pozemok o výmere 3 m2 (diel č. 19)
ako aj pozemok o výmere 15 m2 (diel č. 21) sú v susedstve dotknutých nehnuteľností, ktoré
menované nadobudnú od svojich rodičov.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj časti pozemkov katastrálneho územia ZÁVADA:
- novovytvorenej nehnuteľnosti parc. č. ¼ zastavaná plocha diel č. 19 o výmere 3 m2
- novovytvorenej nehnuteľnosti parc. č. 108/4 záhrada diel č. 21 o výmere 15 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
XXIV/17 – odpredaj časti pozemkov KÚ ZÁVADA:
novovytvorenej nehnuteľnosti parc. č. ¼ zastavaná plocha diel č. 19 o výmere 3 m2
-„-

parc. č. 108/4 záhrada diel č. 21 o výmere 15 m2

v zmysle geometrického plánu č. 115/2014 vypracovaného zhotoviteľom GEO NITRA s.r.o.
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 kupujúcim:
Nikolete DANÁČOVEJ rod. DANÁČOVÁ nar. 6.4.1990 rod. č. 905406/7033,
trvale bytom VOLKOVCE, ul. 1. mája č. 27, PSČ 951 87 v podiele ½ vzhľadom k celku
za kúpnu cenu 30 eur a 15 centov, slovom: tridsať eur a pätnásť centov,
Klaudii DANÁČOVEJ rod. DANÁČOVÁ nar. 12.8.1991 rod. č. 915812/7066,
trvale bytom VOLKOVCE, ul. 1. mája č. 27, PSČ 951 87 v podiele ½ vzhľadom k celku
za kúpnu cenu 30 eur a 15 centov, slovom: tridsať eur a pätnásť centov
XXIV/19 – nájomnú zmluvu so spoločnosťou ViOn a. s. Zlaté Moravce dotýkajúcu sa
pozemkov KÚ VOLKOVCE parc. č. 1439/40 a 1324/6
XXIV/20 – poskytnutie sociálnej výpomoci Anne BALÁŽOVEJ vo výške 1 000,- eur na
náklady súvisiace so zabezpečením zdravotnej starostlivosti ťažko chorého syna Patrika
BALÁŽA
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
XXIV/2 – kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva
XXIV/6 – stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Volkovce za rok 2017
XXIV/7 – správu z auditu individuálnej účtovnej závierky za rok 2017
XXIV/8 – konsolidovanú výročnú správu obce Volkovce za rok 2017
XXIV/9 – správu audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2017
XXIV/21 – informácie o projektoch zakúpenia kompostérov a kompostovacích síl,
kanalizácie miestnej časti OLICHOV a rekonštrukcie školského bytu a školskej kuchyne
Obecné zastupiteľstvo určuje:
XXIV/12 – v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 rozsah
výkonu funkcie starostu obce Volkovce na plný pracovný úväzok
XXIV/13 – v súlade s § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 9 poslancov

Obecného zastupiteľstva obce Volkovce volených v jednom volebnom obvode utvorenom pre
celú obec Volkovce vrátane jej miestnej časti Olichov
Obecné zastupiteľstvo ruší:
XXIV/14 – svoje predchádzajúce uznesenie OZ č. XXIII/9 z dôvodu, že Zita DANÁČOVÁ
neprejavila záujem o odkúpenie časti pozemku novovytvorenej nehnuteľnosti nachádzajúcej
sa v KÚ ZÁVADA parc. č. ¼ zastavaná plocha diel č. 19 o výmere 3 m2 podľa GP č.
115/2014
XXIV/15 – svoje predchádzajúce uznesenie OZ č. XXIII/10 z toho istého dôvodu ako
v predchádzajúcom uznesení
Obecné zastupiteľstvo žiada:
XXIV/18 – komisiu výstavby, verejného poriadku, financií, správy obecného majetku,
telovýchovy a športu o odborné posúdenie žiadosti Štefana ŠVECA ohľadom odkúpenia
pozemku v KÚ VOLKOVCE v zmysle jeho žiadosti zo dňa 13.3.2018.

JUDr. Ondrej KOZOLKA
starosta obce

