ZÁPISNICA
z XXIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach, ktoré sa konalo dňa 16. júna
2018 v zasadačke obecného úradu.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
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: Ing. František KOZOLKA
Ing. Rastislav FRAJKA
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/7 a XXIII/8 – odpredaj pozemku Ing. Ľudovít FRAJKA
XIII/11 a XXIII/12 – odpredaj pozemku Mária FRAJKOVÁ
XXIII/13 – žiadosť o odkúpenie pozemku Štefan ŠVEC
Uznesenia XXIII/9 a XXIII/10 – odpredaj pozemku Zita DANÁČOVÁ bude opätovne
predmetom rokovania dnešného zasadnutia OZ.
Ostatné uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí OZ sú splnené.
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
K bodu 4:
Ing. Ingrid HORŇÁKOVÁ ekonómka obecného úradu predložila poslancom OZ
záverečný účet obce Volkovce k 31.12.2017 spolu so stanoviskom hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu obce, ako aj správu nezávislého audítora. Jednotlivé otázky poslancov
OZ k záverečnému účtu obce zodpovedali Ing. Ingrid HORŇÁKOVÁ, ako aj JUDr. Ondrej
KOZOLKA starosta obce.
Následne obecné zastupiteľstvo schválilo:
- prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 9 251,26 eur (t. j. vo výške 100%) použiť na
tvorbu rezervného fondu obce Volkovce
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

- rezervný fond vo výške 9 251,26 eur použiť v plnej výške v roku 2018 na splátky
dlhodobého úveru č. 12/011/12
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
- záverečný účet obce Volkovce za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Obecné zastupiteľstvo vo Volkovciach následne zobralo na vedomie:
- stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Volkovce za rok 2017
- správu z auditu individuálnej účtovnej závierky za rok 2017.
K bodu 5:
Konsolidovanú výročnú správu obce Volkovce za rok 2017 predložila Ing. Ingrid
HORŇÁKOVÁ ekonómka obecného úradu. Po rozbore tejto konsolidovanej výročnej správy
poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie:
- konsolidovanú výročnú správu obce Volkovce za rok 2017
- správu audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2017.
K bodu 6:
JUDr. Jozef HORŇÁK hlavný kontrolór obce VOLKOVCE predložil poslancom
obecného zastupiteľstva plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Volkovce na II.
polrok 2018, ktorý poslanci OZ bez výhrad schválili.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu 7:
Poslancom obecného zastupiteľstva bol v rámci tohto bodu rokovania obecného
zastupiteľstva predložený
„KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE VOLKOVCE
pre roky 2018 – 2022“.
Poslanci obecného zastupiteľstva po prejednaní a zodpovedaní otázok „Komunitný plán
sociálnych služieb obce Volkovce pre roky 2018 – 2022“ schválili.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu 8:
Vzhľadom na blížiace sa voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 obecné
zastupiteľstvo vo Volkovciach určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej
národnej rady 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.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

K bodu 9:
Z toho istého dôvodu ako v bode 8 Obecné zastupiteľstvo vo Volkovciach určuje v súlade
s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady 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.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu 10:
V rámci tohto bodu rokovania obecného zastupiteľstva navrhol starosta obce zrušiť
uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ č. XXIII/9 a XXIII/10, nakoľko Zita
DANÁČOVÁ neprejavila záujem o odkúpenie časti pozemku novovytvorenej nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v KÚ ZÁVADA parc. čísla ¼ zastavaná plocha diel č. 19 o výmere 3 m2
podľa geometrického plánu č. 115/2014 z dôvodu, že dotknuté územie si vysporiadajú jej
dcéry Nikoleta a Klaudia DANÁČOVÉ. Z tohto titulu obecné zastupiteľstvo ruší svoje
uznesenie XXIII/9 zo dňa 24. marca 2018,
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržalo s: 0
ako aj svoje uznesenie XXIII/10 zo dňa 24. marca 2018.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
JUDr. Ondrej KOZOLKA starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu z titulu
vysporiadania dotknutého územia návrh na predaj časti pozemku:
- novovytvorenej nehnuteľnosti KÚ ZÁVADA parc. č. ¼ zastavaná plocha diel č. 19
o výmere 3 m2
- novovytvorenej nehnuteľnosti KÚ ZÁVADA parc. č. 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.
V nadväznosti na tento návrh a zámer odpredať majetok obce Volkovce zo dňa 17. apríla
2018 Obecné zastupiteľstvo vo Volkovciach schvaľuje 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.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 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.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

K bodu 11:
Obecné zastupiteľstvo vo Volkovciach sa vrátilo k žiadosti Štefana ŠVECA, ul.
Pekáreňská 28 ohľadne odkúpenia pozemku v KÚ VOLKOVCE podľa jeho žiadosti zo dňa
13.3.2018.
Po opätovnom prejednaní jeho žiadosti obecné zastupiteľstvo žiada komisiu výstavby,
verejného poriadku, financií, správy obecného majetku, telovýchovy a športu o odborné
posúdenie celej záležitosti a zaujatia stanoviska najmä z hľadiska využitia daného územia
v rozvoji obce v budúcom období.
K bodu 12:
Pre zabezpečenie procesu prípravy výstavby bytového domu na ulici P. O. Hviezdoslava
bola na schválenie obecnému zastupiteľstvu predložená nájomná zmluva ohľadne prenájmu
nehnuteľností zapísaných v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Zlaté
Moravce, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 818
- pozemok KÚ VOLKOVCE parc. číslo 1439/40 o výmere 638 m2
ostatné plochy, parc. reg. „C“
- pozemok KÚ VOLKOVCE parc. číslo 1324/6 o výmere 2 212 m2
trvalé trávnaté porasty, parc. reg. „C“
spoločnosti: ViOn a. s. Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce, IČO 36526185 zastúpenej Ing.
Martinom ONDREJKOM – predsedom predstavenstva podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že spoločnosť ViOn a. s. vybuduje na prenajatých
pozemkoch bytový dom vrátane technickej vybavenosti.
Poslanci OZ vo Volkovciach predloženú nájomnú zmluvu so spoločnosťou ViOn a.s. Zlaté
Moravce dotýkajúcu sa pozemkov KÚ VOLKOVCE parc. č. 1439/40 a 1324/6 schválili 3/5
väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu 13:
Na základe podnetu od spoluobčanov obce bola na rokovanie obecného zastupiteľstva
predložená požiadavka poskytnutia sociálnej finančnej výpomoci pre
Annu BALÁŽOVÚ s trvalým pobytom
VOLKOVCE, ul. P. O. Hviezdoslava č. 3
z dôvodu vážneho ochorenia syna Patrika BALÁŽA.
Poslanci obecného zastupiteľstva po prejednaní daného stavu schválili poskytnutie Anne
BALÁŽOVEJ sociálnu výpomoc vo výške 1 000,- eur na náklady súvisiace so zabezpečením
zdravotnej starostlivosti syna Patrika BALÁŽA.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

K bodu 14:
V rámci tohto bodu rokovania obecného zastupiteľstva informoval starosta obce
poslancov o nasledovných projektoch:
- zakúpenie kompostérov a kompostovacích síl po uzatvorení zmluvy o poskytnutí dotácie
s Environmentálnym fondom SR. Predpoklad realizácie do konca augusta 2018.
- realizácii verejného obstarávania projektu VOLKOVCE – KANALIZÁCIA miestna časť
OLICHOV, proces výberu dodávateľa zrealizovať tak, aby mohla byť podaná žiadosť
o poskytnutie dotácie na Environmentálny fond v mesiaci október 2018
- realizácii projektu rekonštrukcie školského bytu a školskej kuchyne tak, aby práce na tomto
projekte boli realizované v tomto volebnom období.
Obecné zastupiteľstvo vo Volkovciach zobralo informácie o spomenutých projektoch na
vedomie.
K bodu 15:
Na záver zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach starosta obce JUDr. Ondrej
KOZOLKA poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a následne XXIV. zasadnutie
obecného zastupiteľstva ukončil.
Overovatelia zápisnice: Ing. František KOZOLKA
Ing. Rastislav FRAJKA
Zapisovateľ: Ing. Tomáš KOZOLKA
vo Volkovciach dňa 16. júna 2018

JUDr. Ondrej KOZOLKA
starosta obce

