ZÁPISNICA
z XXV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach, ktoré sa konalo dňa
3. novembra 2018 v zasadačke obecného úradu.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – ospravedlnení: Bc. M. Segíňová, Ing. Ľ. Frajka,
JUDr. J. Horňák – kontrolór obce
Program: príloha k zápisnici
K bodu l:
Rokovanie zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce JUDr. Ondrej
KOZOLKA. Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním schválili program zasadnutia tak,
ako bol uvedený v pozvánke na zasadnutie OZ.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu 2:
Za zapisovateľa z dnešného zasadnutia bol určený: Ing. Tomáš KOZOLKA
Za overovateľov zápisnice boli určení: Jozef JURÍK
Bc. Peter KOZOLKA
K bodu 3:
Starosta obce uskutočnil kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcich
zasadnutiach obecného zastupiteľstva. V plnení zostávajú nasledovné uznesenia OZ prijaté na
predchádzajúcich zasadnutiach:
XVII/4 – odkúpenie zanedbaných pozemkov na ul. J. KALINČIAKA
XXIII/11 a XXIII/12 – odpredaj pozemkov Mária FRAJKOVÁ
XXIII/13 – žiadosť o odkúpenie pozemku Štefan ŠVEC bude predmetom rokovania tohto
obecného zastupiteľstva.
XXIV/16 a XXIV/17 – odpredaj pozemkov Nikoleta DANÁČOVÁ a Klaudia DANÁČOVÁ.
Ostatné uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí OZ sú splnené.
OZ zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
K bodu 4:
V rámci tohto bodu rokovania obecného zastupiteľstva informoval starosta obce JUDr.
Ondrej KOZOLKA o:
a) postupe prác na projekte rekonštrukcie školskej kuchyne a školského bytu
b) o distribúcii kompostérov na biologický odpad do jednotlivých domácností
c) o podaní žiadosti na Environmentálny fond pre projekt „Kanalizácia Olichov“
d) ako aj o stave projektových prác pre stavbu „bytového domu na ul. P. O.
Hviezdoslava“ – kde sa čaká na projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informácie o investičnej výstavbe a aktuálnej
realizácii projektov na vedomie.

K bodu 5:
Starosta obce JUDr. Ondrej KOZOLKA informoval poslancov OZ o verejných
obstarávaniach pre zákazky s nízkou hodnotou v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, ktoré
boli uskutočnené v II. polroku 2018.
a) projekt: VOLKOVCE KANALIZÁCIA OLICHOV - bolo oslovených 5 firiem,
ponuku predložili 4 uchádzači. Víťaznú ponuku s najnižšou cenou predložila
spoločnosť KANVOD spol. s.r.o. Zlaté Moravce s cenou 172 464,60 eur s DPH.
b) projekt: REKONŠTRUKCIA BUDOVY ŠKOLSKÉHO BYTU A ŠKOLSKEJ
KUCHYNE VOLKOVCE – bolo oslovených 5 dodávateľov z ktorých ponuku
predložili 3 uchádzači. Víťaznú ponuku s najnižšou cenou predložila spoločnosť
PRIEMSTAV LEVICE s.r.o. Levice s cenou 44 111,32 eur s DPH.
c) projekt: OBSTARANIE KOMPOSTÉROV A KOMPOSTOVACÍCH SÍL NA
ZHODNOCOVANIE BRKO V OBCI VOLKOVCE
Obstaranie prebehlo cez elektronické trhovisko v ktorom súťažili dve spoločnosti
JRK SLOVENSKO s.r.o. Bratislava
MEVA – SK s.r.o. Rozňava
Elektronická aukcia vygenerovala cenu 32 000,- eur, ktorá bola po jednaní
s víťaznou spoločnosťou JRK SLOVENSKO s.r.o. znížená na konečnú cenu vo
výške 29 611,44 eur s DPH za dodávku:
 270 ks kompostérov
 6 ks kompostovacích síl
 270 ks prekopávačov bioodpadu
 zaškolenia obyvateľov obce 1,5 hod. prednáškou
 zabezpečenie informovania obyvateľov obce formou informačného letáku
o správnom kompostovaní.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informácie o uskutočnených verejných
obstarávaniach v II. polroku 2018 na vedomie.
K bodu 6:
V rámci tohto bodu rokovania OZ Ing. Tomáš KOZOLKA uviedol možnosti výzvy WIFI
pre teba a Ing. Rastislav FRAJKA vysvetlil technickú realizovateľnosť tohto projektu
v podmienkach obce Volkovce.
Obecné zastupiteľstvo podporilo prihlásenie sa obce Volkovce do výzvy WIFI pre teba
a za týmto účelom schválilo nasledovné uznesenia:
a) Obecné zastupiteľstvo vo Volkovciach schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok na Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program
Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 pod názvom „WIFI PRE TEBA – OBEC
VOLKOVCE“ s výškou maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo
strany žiadateľa vo výške 750,- eur v rámci výzvy s kódom OPII-2018/7/1-DOP.
Hlasovanie:

Za: 6
Proti: 0
Zdržalo sa: 1 (P. Galamboš)

b) Obecné zastupiteľstvo vo Volkovciach schvaľuje doplnenie aktivity projektu
„WIFI PRE TEBA – OBEC VOLKOVCE“ do akčného plánu Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Volkovce na roky 2016 – 2023 v časti
prioritná oblasť 1 Hospodárska oblasť, opatrenie 1.1. aktivita 1.1.7 a s tým spojené
aktualizovanie finančnej a monitorovacej časti.
Hlasovanie:

Za: 6
Proti: 0
Zdržalo sa: 1 (P. Galamboš)

K bodu 7:
Starosta obce JUDr. Ondrej KOZOLKA v zmysle § 22 Štatútu obce Volkovce na záver
volebného obdobia 2014 – 2018 udelil cenu starostu obce nasledovným obyvateľom obce
Volkovce:
Veronike KOMÁREKOVEJ – za obetavú 25 ročnú prácu v prospech obyvateľov obce
v pracovnom zaradení samostatnej odbornej referentky
obecného úradu vo Volkovciach
Petrovi GALAMBOŠOVI – za dlhoročnú činnosť poslanca Obecného zastupiteľstva vo
Volkovciach a zástupcu starostu obce v rokoch 2014 -2018
Ing. Ľubomírovi FRAJKOVI – za dlhoročnú činnosť poslanca Obecného zastupiteľstva vo
Volkovciach
Oceneným bola odovzdaná pamätná plaketa.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie udelenie ceny starostu obce Volkovce Veronike
KOMÁREKOVEJ, Petrovi GALAMBOŠOVI a Ing. Ľubomírovi FRAJKOVI.
K bodu 8:
JUDr. Ondrej KOZOLKA zhodnotil volebné obdobie 2014 – 2018 vo viacerých rovinách
života obce Volkovce:
a) v investičnej oblasti sa podarilo v končiacom volebnom období realizovať viacero
projektov, napr.:
 obnova verejného osvetlenia
 vybudovanie multifunkčného ihriska v základnej škole
 spevnené plochy v areáli základnej školy ako aj na Závadskom cintoríne
 rekonštrukcia kultúrneho domu
 kamerový systém v obci
 rekonštrukcia budovy školského bytu a školskej kuchyne
 a niekoľko ďalších menších projektov
b) v oblasti školstva – starosta obce poďakoval všetkým pedagogickým ako aj
nepedagogickým zamestnancom za bezproblémový
chod oboch školských
zariadení v priebehu celého volebného obdobia 2014 – 2018
c) v oblasti kultúry – sa v obci zachovali tradície ochotníckeho divadla najmä vďaka
Bc. Márie Segíňovej, folklóru v podaní folklórnej skupiny Volkovčanka pôsobiacej
pri JDS, organizovanie vianočného koncertu ale aj rôznych podujatí ako je stavanie
mája, mesiac úcty k starším, Mikuláša, plesov a zábav.

d) v oblasti športu – sme stratili v priebehu volebného obdobia stolných tenistov,
ktorých činnosť bola ukončená, ale aktívna je činnosť futbalistov a turistov.
e) spolková činnosť – v rámci tohto života obce bola vyzdvihnutá činnosť Jednoty
dôchodcov Slovenska a Slovenského skautingu.
f) podnikateľská oblasť – starosta obce poďakoval všetkým podnikateľským
subjektom za spoluprácu v priebehu celého volebného obdobia 2014 – 2018
Riaditeľka základnej školy PaedDr. Mária POVAŽANOVÁ ako aj riaditeľka materskej
školy Daniela HUSÁROVÁ poďakovali starostovi obce JUDr. Ondrejovi KOZOLKOVI,
zástupcovi starostu obce Petrovi GALAMBOŠOVI ako aj poslancom obecného zastupiteľstva
za starostlivosť o obe školské zariadenia v obci Volkovce.
Obecné zastupiteľstvo zobralo zhodnotenie volebného obdobia 2014 – 2018 na vedomie.
K bodu 9:
JUDr. Ondrej KOZOLKA informoval poslancov OZ o pripravenosti volieb do orgánov
samosprávy obce Volkovce, ktoré sa uskutočnia 10. novembra 2018. Oboznámil prítomných
s kandidátmi na starostu obce ako aj na poslancov obecného zastupiteľstva a taktiež s členmi
volebnej komisie.
Vyzval na účasť vo voľbách a vyjadril presvedčenie na pokračovanie spoločnej práce
všetkých kandidujúcich.
Obecné zastupiteľstvo zobralo informácie o príprave volieb do orgánov samosprávy obce
Volkovce ktoré sa uskutočnia dňa 10. novembra 2018 na vedomie.
K bodu 10:
a) K žiadosti Štefana ŠVECA o odkúpenie pozemku bývalého zberného dvora sa
vyjadrila príslušná komisia výstavby, verejného poriadku, financií, správy obecného
majetku, telovýchovy a športu, ktorá neodporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť
odpredaj tohto majetku z dôvodu v budúcnosti možnej prístupovej cesty k pozemkom
pri potoku Bočovka a následnej bytovej výstavby.
Obecné zastupiteľstvo hlasovaním neschválilo žiadosť Štefana ŠVECA ohľadne odpredaja
pozemkov bývalého zberného dvora Štefanovi ŠVECOVI.
Hlasovanie:

Za: 0
Proti: 7
Zdržalo sa: 0

b) JUDr. Ondrej KOZOLKA – starosta obce prezentoval nelegálnu situáciu v časti
Slance, kde pán MANYAK začal nelegálnu vodnú stavbu – rybník o rozmeroch cca
130 m x 27 m, ktorú prešetruje polícia SR ako aj Inšpekcia životného prostredia SR.
Pri realizácii tejto nelegálnej vodnej stavby došlo aj k nepovolenému výrubu drevín.
O situácii bol zo strany obce oboznámený aj Okresný úrad Zlaté Moravce – odbor
životného prostredia. Po vyšetrení tejto záležitosti príslušnými orgánmi Slovenskej
republiky bude obecné zastupiteľstvo následne o celej záležitosti opätovne informovať.

Obecné zastupiteľstvo zobralo informácie ohľadne nelegálnej vodnej stavby v osade
Slance na vedomie.
c) JUDr. Ondrej KOZOLKA – starosta obce vzhľadom ku koncu volebného obdobia
a nemožnosti vyčerpania dovolenky požiadal obecné zastupiteľstvo o jej preplatenie
v rozsahu 15 dní.
Obecné zastupiteľstvo schválilo náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku volebného
obdobia 2014 – 2018 starostovi obce JUDr. Ondrejovi KOZOLKOVI v rozsahu 15
pracovných dní.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
d) Ing. Rastislav FRAJKA sa dotazoval o možnosti zákazu domácich prác v nedeľu,
najmä prác ktoré robia hluk ako pílenie, kosenie a podobne.
e) Peter GALAMBOŠ – požadoval opravu plotu areálu základnej školy za detským
ihriskom materskej školy.
K bodu 11:
Na záver posledného zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach vo volebnom
období 2014 - 2018 starosta obce JUDr. Ondrej KOZOLKA poďakoval prítomným za účasť
na zasadnutí a následne XXV. zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
Overovatelia zápisnice: Jozef JURÍK
Bc. Peter KOZOLKA
Zapisovateľ: Ing. Tomáš KOZOLKA
vo Volkovciach dňa 3. novembra 2018

JUDr. Ondrej KOZOLKA
starosta obce

