Zápisnica
z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach, ktoré sa konalo dňa 6.12.2018 v sále
kultúrneho domu vo Volkovciach.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny + obyvatelia obce
Program: príloha k zápisnici
K bodu l:
Rokovanie zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce JUDr. Ondrej
KOZOLKA.
K bodu 2:
Za zapisovateľku z dnešného zasadnutia bola určená Veronika KOMÁREKOVÁ.
Za overovateľov zápisnice boli určení: Bc. Mária SEGÍŇOVÁ
Ing. František KOZOLKA
K bodu 3:
Predseda miestnej volebnej komisie p. Klement TESÁRSKY oboznámil prítomných
s výsledkami voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva, ktoré sa konali 10.
novembra 2018. Následne odovzdal osvedčenie o zvolení starostovi obce a poslancom
obecného zastupiteľstva.
K bodu 4:
Starosta obce JUDr. Ondrej KOZOLKA zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
tohto znenia.
Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy obce a Slovenskej republiky.
Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné
predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho
vedomia a svedomia.
K bodu 5:
Poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslancov obecného
zastupiteľstva tohto znenia.
Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné
všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

K bodu 6:
Poslanci hlasovaním schválili program ustanovujúceho zasadnutia.
Hlasovanie: Za: 9
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu 7:
Starosta obce JUDr. Ondrej KOZOLKA navrhol voľbu mandátovej komisie
v nasledovnom zložení: Bc. Peter KOZOLKA – predseda
Ing. Ľudovít KOZOLKA
Ivan SOPKO
Poslanci zvolili predsedu a členov mandátovej komisie verejným hlasovaním tak, ako bola
navrhnutá.
Hlasovanie: Za: 9
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Starosta obce JUDr. Ondrej KOZOLKA navrhol voľbu návrhovej – volebnej komisie
v zložení: Ing. Tomáš KOZOLKA – predseda
Jozef JURÍK
Rastislav CHREN
Poslanci zvolili predsedu a členov návrhovej – volebnej komisie verejným hlasovaním tak,
ako bola navrhnutá.
Hlasovanie: Za: 9
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu 8:
Predseda mandátovej komisie Bc. Peter KOZOLKA predložil správu mandátovej komisie
o overení zloženia sľubu novozvoleného starostu obce, ako aj zloženie sľubu novozvoleného
obecného zastupiteľstva.
Mandátová komisia zároveň prekontrolovala podpísané čestné prehlásenia starostu obce
a poslancov obecného zastupiteľstva o nezlučiteľnosti funkcie do ktorej boli zvolení s inou
funkciou, ktorá by bola nezlučiteľná s funkciou starostu obce a poslancov obecného
zastupiteľstva.
Mandátová komisia zároveň konštatovala, že I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo
Volkovciach je uznášaniaschopné, nakoľko sa ho zúčastňujú všetci poslanci obecného
zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo zobralo predloženú správu mandátovej komisie na vedomie.
K bodu 9:
Vo svojom príhovore starosta obce JUDr. Ondrej KOZOLKA zhodnotil celé volebné
obdobie 2014 – 2018 s realizáciou viacerých rozvojových projektov ako napr.
- rekonštrukcia kultúrneho domu

- obnova verejného osvetlenia
- rekonštrukcia budovy školskej kuchyne a školského bytu
- kamerový systém v obci
- multifunkčné ihrisko v základnej škole
- spevnené plochy v areáli základnej školy a na Závadskom cintoríne
a niektorými menšími projektami.
Za pomoc počas celého volebného obdobia 2014 – 2018 poďakoval:
- poslancom obecného zastupiteľstva a kontrolórovi obce
- pracovníkom obecného úradu
- pracovníkom školských zariadení
- vedúcim pracovníkom neziskových organizácií, spoločenských organizácií ako aj
podnikateľských subjektov
- ako aj všetkým spoluobčanom.
Zvlášť poďakoval tým, ktorí vo svojich funkciách končia svoju činnosť:
Veronike KOMÁREKOVEJ – ktorá po štvrťstoročí práce na obecnom úradu odchádza na
starobný dôchodok
Petrovi GALAMBOŠOVI a Ľubomírovi FRAJKOVI, ktorí sa rozhodli pre ďalšie volebné
obdobie už nekandidovať na posty poslancov obecného zastupiteľstva.
Z plánov pre nové volebné obdobie 2018 – 2022 starosta obce spomenul pripravenosť
projektov: - bytový dom na ul. P. O. HVIEZDOSLAVA
- kanalizácia miestnej časti OLICHOV.
Zamýšľať sa je však potrebné nad rekonštrukciou kostola, domu smútku, kaplnky sv.
JOZEFA, množstvom nevyužívaných pozemkov vrátane pozemku v areáli základnej školy,
verejného priestranstva pred kostolom a miestnej komunikácie SNP.
Vyzdvihol činnosť subjektov v oblasti ochotníckeho divadla, folklóru, chrámového spevu,
športu. Zvlášť vyzdvihol činnosť JEDNOTY DÔCHODCOV a jej folklórnej skupiny
VOLKOVČANKA, ale aj činnosť SLOVENSKÉHO SKAUTINGU v obci.
Zároveň poďakoval aj duchovnému pastierovi Petrovi PATÚCOVI za jeho duchovnú
činnosť a všetkým obyvateľom za prejavenú dôveru v komunálnych voľbách 10. novembra
2018.
K bodu 10:
V rámci tohto bodu starosta obce JUDr. Ondrej KOZOLKA informoval prítomných, že
v zmysle § 13b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poverí zastupovaním starostu obce
jedného z poslancov obecného zastupiteľstva v lehote do 60 dní od zloženia sľubu starostu
obce.
Obecné zastupiteľstvo predloženú informáciu o poverení zastupovaním starostu obce
zobralo na vedomie.
K bodu 11:
Starosta obce JUDr. Ondrej KOZOLKA navrhol poveriť poslankyňu obecného
zastupiteľstva Bc. Máriu SEGÍŇOVÚ zvolávaním a vedením zasadnutí obecného

zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta, ods. 6 tretia
veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie: Za: 8
Proti: 0
Zdržalo sa: 1
K bodu 12:
Starosta obce JUDr. Ondrej KOZOLKA navrhol zriadenie troch komisií Obecného
zastupiteľstva vo Volkovciach pre volebné obdobie 2018 – 2022 takto:
a) komisiu výstavby, verejného poriadku, financií, správy obecného majetku, telovýchovy
a športu
b) komisiu kultúry, školstva, sociálnych a zdravotných vecí
c) komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v zmysle
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním zriadili navrhnuté tri komisie.
Hlasovanie: Za: 9
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Za predsedu komisie výstavby, verejného poriadku, financií, správy obecného majetku,
telovýchovy a športu bol navrhnutý a následne zvolený Ing. František KOZOLKA.
Hlasovanie: Za: 8
Proti: 0
Zdržalo sa: 1
Za členov komisie výstavby, verejného poriadku, financií, správy majetku, telovýchovy
a športu boli navrhnutí a následne zvolení: Jozef JURÍK
Ing. Ľudovít KOZOLKA
Ivan SOPKO
Hlasovanie: Za: 9
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Za predsedkyňu komisie kultúry, školstva, sociálnych a zdravotných vecí bola navrhnutá
a následne zvolená Bc. Mária SEGÍŇOVÁ.
Hlasovanie: Za: 8
Proti: 0
Zdržalo sa: 1
Za členov komisie kultúry, školstva, sociálnych a zdravotných vecí boli navrhnutí a zároveň
zvolení: Rastislav CHREN
Ing. Rastislav FRAJKA
Bc. Peter KOZOLKA

Ing. Tomáš KOZOLKA
Hlasovanie: Za: 9
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov bol
navrhnutý a následne zvolený Rastislav CHREN.
Hlasovanie: Za: 8
Proti: 0
Zdržalo sa: 1
Za členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov boli
navrhnutí a následne zvolení: Ing. Rastislav FRAJKA
Ivan SOPKO
Hlasovanie: Za: 9
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu 13:
Obecné zastupiteľstvo vo Volkovciach na základe § 11 ods. 4 písmeno i) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 4 ods. 2 druhá
veta zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov schválilo zvýšenie minimálneho platu
starostu obce o 33%.
Hlasovanie: Za: 9
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu 14:
Poslancom obecného zastupiteľstva bol predložený návrh 2. zmeny rozpočtu obce
Volkovce na rok 2018, ktorá je v prílohe tejto zápisnice. Po prijatí tejto 2. zmeny rozpočtu sú
príjmy a výdavky rozpočtu obce Volkovce rozpočtované v celkovej čiastke 655 410,- eur.
Poslanci obecného zastupiteľstva druhú zmenu rozpočtu obce Volkovce na rok 2018
schválili.
Hlasovanie: Za: 9
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu 15:
V rámci tohto bodu rokovania obecného zastupiteľstva bol predložený návrh Všeobecne
záväzného nariadenia obce Volkovce č. 1/2018 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok
2019.

Poslanci predložený návrh bez pripomienok schválili.
Hlasovanie: Za: 9
Proti: 0
Zdržalo sa:
K bodu 16:
Na rokovanie obecného zastupiteľstva bol predložený návrh Všeobecne záväzného
nariadenia obce Volkovce č. 2/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Volkovce.
Starosta obce porovnal sadzby miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady s okolitými obcami a vysvetlil potrebu jeho zvýšenia vzhľadom na zvýšenie
zákonného poplatku za skládkovanie resp. nákladov na zber a likvidáciu komunálneho
odpadu.
Poslanci obecného zastupiteľstva návrh po prejednaní schválili.
Hlasovanie: Za: 9
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu 17:
V rámci tohto bodu rokovania I. zasadnutia obecného zastupiteľstva nezišiel z radov
poslancov obecného zastupiteľstva, ako aj obyvateľov obce Volkovce žiadny diskusný
príspevok.
K bodu 18:
Na záver zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce JUDr. Ondrej KOZOLKA ešte
raz poďakoval občanom obce Volkovce za prejavenú dôveru, poslancom obecného
zastupiteľstva ako aj všetkým prítomným za účasť na zasadnutí.
Zvlášť poďakoval folklórnej skupine Volkovčanka za dotvorenie slávnostného rámca I.
zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach.
Následne obecné zastupiteľstvo ukončil a pozval všetkých prítomných na malé
občerstvenie.
Overovatelia zápisnice: Bc. Mária SEGÍŇOVÁ
Ing. František KOZOLKA
Zapisovateľka: Veronika KOMÁREKOVÁ
vo Volkovciach dňa 6. decembra 2018

JUDr. Ondrej KOZOLKA
starosta obce

