UZNESENIE
zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach, konaného dňa 6. marca 2020
v zasadačke obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
VII/1 – Program zasadnutia OZ
VII/3 – Pozemok „školskej záhrady“ využiť na výstavbu rodinných domov
VII/4 – Návrh na vytvorenie 10 stavebných pozemkov v lokalite „školskej záhrady“
VII/5 – Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie a realizáciu stavby k 10
stavebným pozemkom v lokalite „školskej záhrady“
VII/9 – Rozpočet obce Volkovce na rok 2020
VII/11 – Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Volkovce za rok 2019.
VII/12 – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Volkovce na I. polrok 2020
VII/13 – Zakúpenie a následné zavedenie systému zberu komunálneho odpadu „SEPARUS“
do plnej prevádzky ako množstvový zber TKO od 1. januára 2021.
VII/17 – Poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 12 000,- eur pre rok 2020 na činnosť
futbalového mužstva dospelých FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble „C“ pôsobiaceho
v našej obci.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
VII/2 – Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva.
VII/7 – Informácie o investičnej výstavbe v obci mimo uznesení, ktoré boli prijaté
hlasovaním.
VII/8 – Stanovisko hlavného kontrolóra obce Volkovce k návrhu rozpočtu obce Volkovce na
rok 2020, ako aj k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2021 – 2022.
VII/10 – Viacročný rozpočet obce Volkovce na roky 2021 – 2022.
VII/15 – Informácie o demografickom vývoji v obci Volkovce a počte žiakov v Materskej
škole aj pre nasledujúce kalendárne roky.
VII/16 – Informácie o 745. výročí I. písomnej zmienky a hodových slávnostiach 2020.

VII/18 – Požiadavky obyvateľov časti obce Olichov predložené Emíliou ŠIMOVOU a Ing.
Danielou UHRINOVOU PhD.
Obecné zastupiteľstvo ukladá:
VII/6 – Komisii výstavby, verejného poriadku, financií, správy majetku, telovýchovy a športu
zaoberať sa zámermi rekonštrukcie verejného priestranstva pred kostolom
a rekonštrukciou spevnenej plochy v rámci cintorína a pre najbližšie zasadnutie OZ
predložiť odborné stanovisko i ich realizácii.
Obecné zastupiteľstvo prehlasuje:
VII/14 - a)

že nehnuteľnosť katastrálneho územia Závada parc. čísla 263/1 zastavaná plocha
o výmere 928 m2 odčlenená geometrickým plánom č.20/2020 zo dňa 25.2.2020
od pôvodnej nehnuteľnosti KÚ Závada parc. čísla 263/1 zapísanej na liste
vlastníctva č. 1009 tvorí verejné priestranstvo miestnej komunikácie A.
Sládkoviča v obci Volkovce a bolo zriadené MNV vo Volkovciach približne v
polovici šesťdesiatich rokov minulého storočia.

b) že nehnuteľnosť katastrálneho územia Závada parc. čísla 709/2 ostatná plocha o
výmere 1447 m2, ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č.
1009 v skutočnosti tvorí verejné priestranstvo časti miestnej komunikácie SNP v
obci Volkovce, ktorá je na rozhraní dvoch katastrálnych území Volkovce a
Závada. Dotknutá časť miestnej komunikácie SNP bola zriadená MNV vo
Volkovciach približne okolo roku 1970.
c) že nehnuteľnosť katastrálneho územia Volkovce parc. čísla 1377 trvalý trávnatý
porast o výmere 931 m2, ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností na liste
vlastníctva 1105 je v skutočnosti súčasťou futbalového areálu a jeho bočnej
prístupovej cesty, zároveň časť tejto nehnuteľnosti slúži na zavlažovanie
futbalového ihriska v obci Volkovce. Futbalový areál bol zriadený MNV vo
Volkovciach v roku 1950.

JUDr. Ondrej KOZOLKA
starosta obce

