Zápisnica
zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach, ktoré sa konalo dňa 13. decembra
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:

8
0
0

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

Bc. Mária SEGÍŇOVÁ
Ivan SOPKO

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
V/9 – požiadavka Slovenskej pošty a.s. o riešenie opadávania omietky a vlhnutia steny
v prevádzke pošty.
Ostatné uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí OZ sú splnené.
Obecné zastupiteľstvo zobralo kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí na
vedomie.
K bodu 4:
Ing. HORŇÁKOVÁ predložila poslancom obecného zastupiteľstva II. zmenu rozpočtu
obce Volkovce na rok 2019 podľa predloženého návrhu, ktorá spočíva v navýšení
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schváleného objemu celkových rozpočtovaných prostriedkov o 27 650,- eur oproti
schválenému rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu.
A. Bežné príjmy za obec – navýšenie o 27 650,- eur
+ 7 900,- eur stravné ZŠ
+ 19 750,- eur prenesené normatívne kompetencie
B. Kapitálové príjmy – bez zmeny
C. Príjmové finančné operácie – bez zmeny
D. Bežné výdavky za obec – ide o úpravu výdavkových položiek vrámci schváleného
rozpočtu + 13 850,- eur
E. Bežné výdavky za ZŠ + 27 650,- eur
F. Kapitálové výdavky – bez zmeny
G. Kapitálové výdavky ZŠ – bez zmeny
H. Výdavkové finančné operácie – bez zmeny
Po prejednaní predloženého návrhu poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním schválili II.
zmenu rozpočtu obce Volkovce na rok 2019.
Hlasovanie:

Za:
Proti:
Zdržalo sa:

8
0
0

K bodu 5:
JUDr. Ondrej KOZOLKA, starosta obce predložil návrh Všeobecne záväzného nariadenia
obce Volkovce č. 2/2019 o príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole. Podľa
predloženého návrhu príspevok za pobyt v Materskej škole vo Volkovciach uhrádza zákonný
zástupca mesačne na jedno dieťa sumou 7,- eur. Návrh tohto VZN ďalej rieši za akých
podmienok sa tento príspevok neuhrádza.
Obecné zastupiteľstvo hlasovaním schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Volkovce
č. 2/2019 o príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole.
Hlasovanie:

Za:
Proti:
Zdržalo sa:

8
0
0

K bodu 6:
JUDr. Ondrej KOZOLKA, starosta obce predložil návrh Všeobecne záväzného nariadenia
č. 3/2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Volkovce. Vzhľadom na neustále sa zvyšujúce náklady na zber a likvidáciu komunálneho
odpadu sa sadzba poplatku mení od 1.1.2020 nasledovne:
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a) sadzba poplatku u poplatníkov uvedených v § 7 ods. 2 písm. b) a c) všeobecných
ustanovení VZN je 0,1069 eur za 1 kg komunálnych odpadov
b) sadzba poplatku u poplatníkov uvedených v § 7 ods. 2 písm. a) všeobecných
ustanovení VZN je 0,0548 eur za osobu a kalendárny deň, t.j. 20,- eur na osobu
a rok.
Obecné zastupiteľstvo hlasovaním schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Volkovce.
Hlasovanie:

Za:
Proti:
Zdržalo sa:

8
0
0

K bodu 7:
JUDr. Ondrej KOZOLKA, starosta obce predložil na rokovanie OZ návrh Všeobecne
záväzného nariadenia obce Volkovce č. 4/2019 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok
2020. Tento návrh VZN nepredpokladá žiadne zmeny voči stavu v problematike daní
z nehnuteľností v predchádzajúcich rokoch.
Obecné zastupiteľstvo hlasovaním schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Volkovce
č. 4/2019 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2020.
Hlasovanie:

Za:
Proti:
Zdržalo sa:

8
0
0

K bodu 8:
JUDr. Ondrej KOZOLKA, starosta obce predložil návrh Všeobecne záväzného nariadenia
obce Volkovce č. 5/2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Volkovce č.
5/2015 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce
Volkovce. Materiál predložený starostom obce doplnila Ing. HORŇÁKOVÁ – ekonómka
obecného úradu o prepočty finančných prostriedkov na deti v materskej škole, školskom
klube detí a zariadení školského stravovania.
Obecné zastupiteľstvo hlasovaním schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Volkovce č. 5/2015 o financovaní
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Volkovce.
Hlasovanie:

Za:
Proti:
Zdržalo sa:

8
0
0

K bodu 9:
JUDr. Ondrej KOZOLKA, starosta obce predložil na rokovanie obecného zastupiteľstva
návrh sadzobníka poplatkov platný od 1.1.2020. Po rozprave a vysvetlení nákladov
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v jednotlivých položkách návrhu poslanci OZ schválili sadzobník poplatkov s účinnosťou od
1.1.2020.
Hlasovanie:

Za:
Proti:
Zdržalo sa:

8
0
0

K bodu 10:
JUDr. Ondrej KOZOLKA, starosta obce zhodnotil rok 2019 z pohľadu viacerých
ukazovateľov:
- V roku 2019 nám zomrelo 17 obyvateľov, čo je najviac od roku 2000, narodilo sa iba 6
detí, čo je najmenej za posledných 5 rokov.
-

V rozvoji obce bola vybudovaná základná vetva tlakového kanalizačného systému
v časti obce Olichov a štyri rodinné domy budú v krátkom čase napojené na tento
kanalizačný systém. Ostatné obývané rodinné domy budú napojené v roku 2020.
V kultúrnom dome boli zrekonštruované sociálne zariadenie a v školskej kuchyni
zakúpený nový konvektomat a vylepšené podmienky školského stravovania.

-

Školské zariadenia prevádzkujeme v podstate bez problémov, v materskej škole je
počet žiakov 36 základnú školu navštevuje 81 detí. Za starostlivosť o deti v obidvoch
školských zariadeniach poďakoval starosta obce pedagogickým, ako aj
nepedagogickým pracovníkom.

-

V oblasti kultúry boli zorganizované viaceré podujatia (fašiangy, stavanie mája, deň
matiek, deň detí, stretnutie folklórnych skupín, hodové slávnosti, volkovecký kotlík,
mesiac úcty k starším, roľnícka nedeľa, Mikuláš, divadelné predstavenie, vianočný
koncert). Všetkým organizátorom týchto podujatí starosta obce za ich činnosť
poďakoval.

-

V oblasti športu aktívnu činnosť vykazuje futbalový klub a Turistický klub Volkoviec
a Závady, ale v roku 2019 sa o nezvyčajné športové výkony pričinili Erik KOZOLKA
svojím výstupom v Himalájach a Samuel FRAJKA svojou účasťou na Majstrovstvách
sveta v elektronickom športe.

Starosta obce poďakoval za činnosť v roku 2019 Jednote dôchodcov Slovenska
a folklórnej skupine VOLKOVČANKA, skautom, manželom FRAJKOVÝM za činnosť
kostolného zboru, dôstojnému pánovi PATÚCOVI za jeho pastoračnú činnosť, Bc. Márii
SEGÍŇOVEJ za snahu o zachovanie ochotníckeho divadla v obci a občianskym aktivistom
okolo Oľgy GALAMBOŠOVEJ a Drahoslavy KOZOLKOVEJ.
Za zodpovedné plnenie pracovných úloh a vzájomnú spoluprácu v roku 2019 starosta obce
poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva, kontrolórovi obce, pracovníčkam obecného
úradu.
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V roku 2020 treba ukončiť realizáciu kanalizácie v časti obce Olichov, stred obce pred
kostolom, v cintoríne, kostol a v neposlednom rade bytovú otázku.
Obecné zastupiteľstvo zobralo zhodnotenie roku 2019 predložené starostom obce na
vedomie.
K bodu 11:
a) Obec Kolíňany a Obec Jelenec organizujú verejnú zbierku finančných prostriedkov,
ktoré budú použité na zmiernenie následkov a bolesti rodín priamo dotknutých
dopravnou nehodou nákladného auta a autobusu pravidelnej linky Nitra – Kolíňany –
Jelenec, pri ktorej zahynulo 12 osôb. Medzi nimi 6 maloletých detí a jeden manželský
pár. Práve deti po tomto manželskom páre Lucia KUDRYOVÁ (15 rokov) a Adriana
KUDRYOVÁ (12 rokov) pripadli do starostlivosti nášho rodáka Rudolfa GURVAYA
trvale bytom Kolíňany, ul. Vratovský rad 191. Obecné zastupiteľstvo vo Volkovciach
rozhodlo o finančnom dare v hodnote 300,- eur mimo verejnej zbierky priamo
pozostalým deťom Lucii KUDRYOVEJ a Adriane KUDRYOVEJ prostredníctvom
rodiny Rudolfa GURVAYA, ktorým boli tieto zverené do starostlivosti.
Hlasovanie:

Za:
Proti:
Zdržalo sa:

8
0
0

b) Ing. Ingrid HORŃÁKOVÁ v spojitosti s riaditeľkou materskej školy Danielou
HUSÁROVOU predložili na rokovanie OZ návrhy na vyradenie
- OTE 0,- - 16,60 eur podľa priloženej prílohy v celkovej hodnote 355,17 eur
- DHM od 16,60 – 1 700,- eur podľa priloženej prílohy v celkovej hodnote 252,91
eur
Poslanci obecného zastupiteľstva vyradenie majetku materskej školy podľa predložených
návrhov v celkovej hodnote 608,08 eur schválili.
Hlasovanie:

Za:
Proti:
Zdržalo sa:

8
0
0

c) PaedDr. Mária POVAŽANOVÁ, riaditeľka ZŠ poďakovala za pomoc a spoluprácu
základnej škole zo strany obce Volkovce a jej predstaviteľov v roku 2019 s vierou, že
táto spolupráca bude pokračovať aj v roku 2020. K tomuto poďakovaniu sa pripojila aj
riaditeľka materskej školy Daniela HUSÁROVÁ.
Bc. Mária SEGÍŇOVÁ pozvala všetkých prítomných na divadlo a vianočný punč do
kultúrneho domu dňa 22.12.2019, Bc. Peter KOZOLKA na výstup na Inovec dňa
26.12.2019 a Ing. Rastislav FRAJKA na Vianočný koncert v kostole sv. Jakuba dňa
25.12.2019.
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Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie poďakovanie riaditeliek školských zariadení,
ako aj pozvania na spoločenské podujatia počas vianočných sviatkov 2019.
K bodu 12:
Na záver posledného zasadnutia Obecného zastupiteľstvo vo Volkovciach v roku 2019
starosta obce JUDr. Ondrej KOZOLKA poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí, za
prospešnú spoluprácu v roku 2019, všetkým zaželal šťastné a pokojné vianočné sviatky
a následne VI. zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

Overovatelia zápisnice:

Bc. Mária SEGÍŇOVÁ
Ivan SOPKO

Zapisovateľ:

Ing. Tomáš KOZOLKA

vo Volkovciach dňa 13.12.2019

JUDr. Ondrej KOZOLKA
starosta obce
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