Zápisnica
z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach, ktoré sa konalo dňa 25. októbra
2019 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:
Proti:
Zdržalo sa:

9
0
0

K bodu 2:
Za zapisovateľa z dnešného zasadnutia bol určený: Ing. Tomáš KOZOLKA
Za overovateľov zápisnice boli určení:

Ing. Rastislav FRAJKA
Ing. František KOZOLKA

K bodu 3:
JUDr. Ondrej KOZOLKA 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
III/7 – riešenie nelegálnej činnosti V. MANYAKA na území obce Volkovce je v
riešení kompetentných orgánov
Ostatné uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí OZ sú splnené.
Obecné zastupiteľstvo zobralo kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí na
vedomie.
K bodu 4:
JUDr. Ondrej KOZOLKA starosta obce oboznámil poslancov OZ so stavom jednotlivých
projektov a žiadostí o dotácie.
a) Bytový dom 13 bj. – V dôsledku nerealizácie bytového domu vrátane technickej
vybavenosti formou ich následnej kúpy, došlo dohodou zo dňa 19.9.2019 so
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spoločnosťou ViOn a.s. k ukončeniu nájomného vzťahu k dotknutým pozemkom KÚ
Volkovce a prevode práv a povinností stavebníka z územného rozhodnutia
a príslušných stavebných povolení na Obec Volkovce.
V snahe pokračovať vo výstavbe bytového domu klasickým spôsobom, t. j.
dodávateľsky, Obec Volkovce pripravovala verejné obstarávanie a dala si projektantovi
bytového domu vypracovať rozpočet stavby, ktorý priniesol nasledovné rozdiely
v stavebnej časti bytového domu, financovaného z dotácie a úveru zo ŠFRB.
cena bez DPH

DPH

spolu

STAVEBNÁ ČASŤ

678 387,76 eur

135 677,55 eur

814 065,31 eur

ZDRAVOTECHNIKA
+ VYKUROVANIE

74 567,09 eur

14 913,42 eur

89 480,51 eur

ELEKTROINŠTALÁCIA 31 646,35 eur
6 329,27 eur
37 975,62 eur
_____________________________________________________________________
784 601,20 eur
156 920,24 eur
941 521,44 eur
Dotácia + úver ŠFRB
648 050,00 eur
_____________________________________________________________________
Rozdiel
+ 293 471,44 eur
% vyjadrenie
+
45,28 %
Vzhľadom k týmto skutočnostiam Obec Volkovce bude hľadať možný spôsob výstavby
bytového domu v uvažovanej lokalite na ulici P.O. Hviezdoslava, resp. iné využitie
daného územia
b) Rekonštrukcia WC – kultúrny dom - práce na tomto projekte sú ukončené
a dodávateľovi sú uhradené finančné prostriedky.
c) Kanalizácia Olichov – do 10.11.2019 je predpoklad ukončenia všetkých prác
hradených z dotácie z Environmentálneho fondu SR. V mesiaci november bude
zúčtovaná dotácia vo výške 90 000,- eur. Je predpoklad do konca roku ukončiť
napojenie 4-5 rodinných domov.
d) Projekt WIFI 4EU - tento projekt je v technickom riešení prípravy realizácie projektu,
samotná realizácia sa predpokladá v jarných mesiacoch 2020.
e) Kamerový systém- rozšírenie – žiadosť o dotáciu z Ministerstva vnútra nám pre rok
2019 nebola schválená.
f) 745. výročie prvej písomnej zmienky – na Nitriansky samosprávny kraj bola podaná
žiadosť o poskytnutie dotácie.
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Obecné zastupiteľstvo vo Volkovciach berie na vedomie informácie o jednotlivých
projektoch a žiadostiach o dotácie v pôsobnosti obce Volkovce.
K bodu 5:
Ing. Ingrid HORŇÁKOVÁ ekonómka obecného úradu predniesla v obecnom
zastupiteľstve vypracovanú I. úpravu rozpočtu obce Volkovce pre rok 2019 v týchto číselných
ukazovateľoch:
príjmy celkom po I. úprave rozpočtu
bežné príjmy (obec)
kapitálové príjmy
príjmové finančné operácie

bez zmeny
bez zmeny
bez zmeny
bez zmeny

výdavky celkom po I. úprave rozpočtu
bežné výdavky (obec)

bez zmeny
úpravy
vrámci
rozpočtu
podľa
predloženého návrhu
navýšenie o 8 000,- eur
zníženie o 8 000,- eur a úpravy vrámci
rozpočtu
bez zmeny
bez zmeny

bežné výdavky (ZŠ)
kapitálové výdavky (obec)
kapitálové výdavky (ZŠ)
výdavkové finančné operácie

Pred samotnou rozpravou k predloženému návrhu predložil JUDr. Ondrej KOZOLKA
starosta obce žiadosť FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble a.s. o navýšenie dotácie na činnosť
futbalového „C“ mužstva dospelých pôsobiaceho v obci Volkovce pre rok 2019 o 2 000,- eur
z titulu zvýšených nákladov postupom tohto mužstva do krajskej súťaže riadenej
Západoslovenským futbalovým zväzom.
Poslanci OZ predloženú žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov v prospech FC ViOn
Zlaté Moravce – Vráble a.s. schválili.
Hlasovanie:

Za:
Proti:
Zdržalo sa:

9
0
0

Následne obecné zastupiteľstvo prejednalo návrh I. úpravy rozpočtu obce Volkovce na rok
2019 a hlasovaním túto úpravu schválilo tak, ako bola predložená.
Hlasovanie:
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Za:
Proti:
Zdržalo sa:

9
0
0

K bodu 6:
V materskej škole vo Volkovciach je pre školský rok 2019/2020 zapísaných 37 detí o ktoré
sa starajú 4 učiteľky a jedna prevádzková pracovníčka. Teší nárast počtu detí MŠ a historicky
prvý krát sú v MŠ štyri učiteľky. Ing. Tomáš KOZOLKA predniesol závery zo zasadnutia
Rady školy pri Materskej škole o požiadavke zvýšenia poplatku na dieťa za kalendárny
mesiac. Táto požiadavka bude zapracovaná v pripravovanom Všeobecne záväznom nariadení
obce Volkovce s účinnosťou od 1.1.2020.
Základnú školu vo Volkovciach v školskom roku 2019/2020 navštevuje 81 detí, z toho 43
dievčat a 38 chlapcov.
I. stupeň navštevuje 32 žiakov.
II. stupeň navštevuje 49 žiakov.
Z Volkoviec je 67 detí a z obce Čierne Kľačany je 14 detí.
Pred začiatkom školského roku bola zo strany zriaďovateľa venovaná pozornosť najmä
stravovacej prevádzke. Do školskej kuchyne bol zakúpený konvektomat a niektoré kuchynské
stroje boli opravené. V školskej jedálni bola vymenená podlahová krytina a vymaľované
steny. Od začiatku školského roku sa pri prevádzke oboch školských zariadení nevyskytli
žiadne problémy.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o stave obidvoch školských zariadení
v obci Volkovce v školskom roku 2019/2020.
K bodu 7:
Starosta obce odovzdal poslancom obecného zastupiteľstva a kontrolórovi obce materiál
o nevyužívaných pozemkoch na ul. J. Kalinčiaka, špecifikovaný v osobách vlastníkov
dotknutých nehnuteľností vrátane výmery a pripadajúcich podielov pre jednotlivých
vlastníkov.
Poslanci OZ zobrali predložený materiál na vedomie so záverom, že sa k tomuto materiálu
vrátia na niektorom z nasledujúcich zasadnutí OZ.
K bodu 8:
Starosta obce odovzdal poslancom obecného zastupiteľstva štúdiu „PRESTREŠENIA
PRED DOMOM SMÚTKU“, ktorú vypracoval Ing. Dušan ONDREJKA ml.
Poslanci OZ zobrali vypracovanú štúdiu „PRESTREŠENIA PRED DOMOM SMÚTKU“
na vedomie so záverom, že jej po jej preštudovaní sa k nej vrátia na niektorom
z nasledujúcich zasadnutí OZ.
K bodu 9:
a) Starosta obce oboznámil poslancov OZ s požiadavkou Slovenskej pošty a.s. o riešenie
opadávania omietky a vlhnutia steny, nakoľko prevádzka pošty v obci Volkovce sa
nachádza v priestoroch vo vlastníctve samotnej obce.
Poslanci požiadavku Slovenskej pošty schválili s tým, že k realizácii prác pristúpime
v jarných mesiacoch 2020.
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Hlasovanie:

Za:
Proti:
Zdržalo sa:

9
0
0

b) JUDr. Ondrej KOZOLKA starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva
o výmenách nájomníkov v bytovom dome na ul. Hlavná:
3 izbový byt – opustil Jakub KVAŠŠAY s rodinou, následne tento byt bol pridelený
Milanovi ADAMCOVI s rodinou.
2 izbový byt – opustil Milan ADAMEC s rodinou a následne tento byt bol pridelený
Martinovi ŠKOLNÍKOVI s priateľkou.
1 izbový byt – opustil Martin ŠKOLNÍK a následne tento byt bol pridelený Romanovi
GURVAIOVI ml. s rodinou.
Poslanci OZ zobrali informácie o výmenách nájomníkov v bytovom dome na ul. Hlavná
v obci Volkovce na vedomie.
K bodu 10:
Na záver zasadnutia Obecného zastupiteľstvo vo Volkovciach starosta obce JUDr. Ondrej
KOZOLKA poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a následne V. zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončil.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Rastislav FRAJKA
Ing. František KOZOLKA

Zapisovateľ:

Ing. Tomáš KOZOLKA

vo Volkovciach dňa 25.10.2019

JUDr. Ondrej KOZOLKA
starosta obce
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