Zápisnica
zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach, ktoré sa konalo dňa
6. marca 2020 v zasadačke obecného úradu.
Prítomní: 7 poslanci obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny
ospravedlnení: Ing. Ľudovít KOZOLKA, Rastislav CHREN
ďalej prítomní: Emília ŠIMOVÁ, Ing. Daniela UHRINOVÁ PhD.
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:

7
0
0

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

Jozef JURÍK
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:
V rámci tohto bodu rokovania obecného zastupiteľstva boli jednotlivé projekty rozdelené
do dvoch častí.
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PRVÁ ČASŤ – ROZPRACOVANÉ PROJEKTY
a) Kanalizácia miestnej časti Olichov - v roku 2020 pokračovať v napájaní ďalších
rodinných domov. V rozpočte obce na rok 2020 boli vyčlenené finančné prostriedky na
tento účel vo výške 60 000,- eur.
b) Projekt WIFI 4EU – bude ukončený do 06/2020.
c) Bytový dom ul. P. O. Hviezdoslava – konečné riešenie prijme obecné zastupiteľstvo na
ďalších zasadnutiach.
d) Kuchynská linka v kultúrnom dome – zrealizovaná v mesiaci február z vlastných
finančných prostriedkov obce.
e) Odvetranie v školskej kuchyni – realizácia zadaná dodávateľovi a samotná realizácia
najneskôr v letných mesiacoch 2020.
DRUHÁ ČASŤ – NOVÉ PROJEKTY
f) Stavebné pozemky areál ZŠ – daná lokalita je nevyužívaná a pozemky sú vo vlastníctve
obce Volkovce. Už v minulom volebnom období boli myšlienky pre jej využitie buď na
bytovú výstavbu, resp. výstavbu rodinných domov. Sú to azda jediné pozemky vo
vlastníctve obce Volkovce, kde je možné realizovať zámer ďalšieho rozvoja obce pre
realizáciu novostavieb.
Po rozprave k danému pozemku bolo predložené obecnému zastupiteľstvu návrh
uznesenia, že predmetný voľný pozemok tzv. Školská záhrada využiť na výstavbu
rodinných domov.
Hlasovanie: Za:
7
Proti:
0
Zdržalo sa: 0
Následne boli poslancom obecného zastupiteľstvo predložené návrhy vytvorenia stavebných
pozemkov v dvoch alternatívach: poslanci hlasovaním rozhodli o alternatíve vyhotovenia 10
stavebných pozemkov o rozlohe približne 800 m2.
Hlasovanie:

Za:
Proti:
Zdržalo sa:

6
0
1 (Bc. M. SEGÍŇOVÁ)

Poslanci obecného zastupiteľstva následne schválili vypracovanie projektovej dokumentácie
pre územné konanie, resp. stavebné povolenie 10 stavebných pozemkov za účelom realizácie
zámeru.
Hlasovanie:
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Za:
Proti:
Zdržalo sa:

7
0
0

g) JUDr. Ondrej KOZOLKA informoval poslancov obecného zastupiteľstva o možnosti
čerpania finančných prostriedkov cca 20 000,- eur z projektu LEADER/CLLD v priebehu
roku 2020 so zámerom rekonštrukcie verejného priestranstva pred kostolom, resp.
spevnená plocha v rámci cintorína.
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním rozhodli, že so zámermi verejného
priestranstva pred kostolom, resp. spevnenej plochy v cintoríne a následnej možnosti
využitia finančných prostriedkov sa bude zaoberať komisia výstavby, verejného poriadku,
financií, správy majetku, telovýchovy a športu.
Hlasovanie:

Za:
Proti:
Zdržalo sa:

7
0
0

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informácie o investičnej výstavbe v obci mimo
uznesení, ktoré prijali hlasovaním.
K bodu 5:
Ing. Ingrid HORŇÁKOVÁ ekonómka obecného úradu, predložila poslancom OZ
viacročný rozpočet obce Volkovce na roky 2020 – 2022. S osobitným zreteľom sa poslanci
obecného zastupiteľstva venovali návrhu rozpočtu na rok 2020, ktorý schválili
v nasledovných finančných objemoch:
Bežný rozpočet

Príjmy 785 387,- eur

Výdavky

717 962,- eur

Kapitálový rozpočet

Príjmy

1 000,- eur

Výdavky

68 100,- eur

Finančné operácie

Príjmy 32 646,- eur

Výdavky

32 971,- eur

Rozpočet celkom

Príjmy 819 033,- eur

Výdavky

819 033,- eur

Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef HORŇÁK predložil svoje stanovisko k návrhu
rozpočtu obce Volkovce na rok 2020, ako aj k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2021 –
2022, ktoré obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce Volkovce na rok 2020.
Hlasovanie:

Za:
Proti:
Zdržalo sa:

7
0
0

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2021 a 2022.
K bodu 6:
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef HORŇÁK predložil Správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra za rok 2019 v členení:
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a) činnosť v rozsahu povinností hlavného kontrolóra
b) iná činnosť hlavného kontrolóra
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra za rok 2019 a schválilo jej obsah.
Hlasovanie:

Za:
Proti:
Zdržalo sa:

7
0
0

K bodu 7:
Hlavný kontrolór obce JUDr. Jozef HORŇÁK predložil obecnému zastupiteľstvu „Plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020“ v členení:
- kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií
- kontrola plnenia záväzným nariadení obce a interných predpisov
- kontrola vybavovania sťažností a petícií
- kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
na I. polrok 2020.
Hlasovanie:

Za:
Proti:
Zdržalo sa:

7
0
0

K bodu 8:
Problematika zberu komunálneho odpadu bola v samospráve vždy problémom, ale časom
a navyšovaním finančných požiadaviek za ich zber, skládkovanie a uloženie sa stáva aj
finančnou záťažou nielen pre obec, ale aj samotných občanov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné
zaoberať sa uvedenými systémami pri zbere a evidencii komunálneho odpadu v obci.
Poslancom obecného zastupiteľstva boli predložené ponuky pre zabezpečenie takéhoto
systému.
1) Odpadový systém SEPARUS od spoločnosti Enecol s.r.o.
Na identifikáciu smetných nádob slúžia bezkontaktné identifikačné čipy (RFID), ktoré
sa inštalujú na smetné nádoby.
cena 1 600 eur bez DPH, udržiavací poplatok systému 60,- eur bez DPH ročne
2) Odpadový systém ELWIS od spoločnosti JRK Slovensko s.r.o.
Na identifikáciu smetných nádob slúžia QR kódy
cena 1 272,- eur bez DPH, udržiavací poplatok 110,- eur bez DPH mesačne
3) Odpadový systém EVOD od spoločnosti BARTECH SLOVAKIA spol. s.r.o.
Na identifikáciu smetných nádob taktiež slúžia QR kódy.
cena 1 275,- eur bez DPH, ktorý však spoločnosť bližšie neozrejmila.
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Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním schválili zakúpenie a následne zavedenie
systému zberu komunálneho odpadu SEPARUS od spoločnosti Enecol s.r.o. v roku 2020
v skúšobnej prevádzke a v plnej prevádzke ako množstevný zber TKO od 1. januára 2021.
Hlasovanie:

Za:
Proti:
Zdržalo sa:

7
0
0

K bodu 9:
JUDr. Ondrej KOZOLKA starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu spôsob
delimitácie majetku Slovenského pozemkového fondu k nehnuteľnostiam:
katastrálneho územia Závada
- parc. čísla 263/1 zastavaná plocha o výmere 928 m2
- parc. čísla 709/2 ostatná plocha o výmere 1447 m2
katastrálneho územia Volkovce

- parc. čísla 1377 trvalý trávnatý porast o výmere 931 m2

v zmysle prípisov SPF Bratislava zo dňa 14.10.2019 upresneného prípisom zo dňa 11.2.2020.
Pre uskutočnenie delimitácie týchto nehnuteľností prijíma obecné zastupiteľstvo nasledovné
uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Volkovciach prehlasuje:
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.
Hlasovanie:
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Za:
Proti:
Zdržalo sa:

7
0
0

K bodu 10:
JUDr. Ondrej KOZOLKA v rámci tohto bodu rokovania obecného zastupiteľstva
predniesol niekoľko informácii ohľadne demografického vývoja v obci Volkovce.
a) Za posledných 15 rokov vzrástol počet obyvateľov s trvalým pobytom na území obce
Volkovce o + 69 obyvateľov, avšak v zariadení sociálnych služieb „SVETLO“ Olichov za
to isté obdobie klesol počet obyvateľov s trvalým pobytom o – 59 obyvateľov čo znamená
celkový nárast počtu obyvateľov za uvedené obdobie o + 10 obyvateľov.
b) V Materskej škole vo Volkovciach máme prihlásených pre školský rok 2019/2020 36 detí.
Pre najbližšie dva školské roky 2020/2021 a 2021/2022 je tendencia ešte mierneho rastu
počtu detí, čo nezodpovedá povolenému počtu detí v triedach našej materskej školy. Je
nevyhnutné riešiť počet detí v MŠ počnúc zápisom detí pre nastávajúci ročník, prípadné
možnosti navýšenia kapacity materskej školy.
c) V roku 2019 nám v obci zomrelo – priamo v obci bez zariadenia sociálnych služieb
„SVETLO“, 17 spoluobčanov, čo po roku 2000 kedy zomrelo 18 spoluobčanov je najviac
za posledných 25 rokov.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informácie o demografickom vývoji v obci
Volkovce a počte žiakov v Materskej škole vo Volkovciach na vedomie.
K bodu 11:
V rámci tohto bodu JUDr. Ondrej KOZOLKA starosta obce pripomenul, že v oku 2020 si
obec pripomína 745. výročie I. písomnej zmienky o našej obci. K tomuto jubileu je vhodné
pripraviť kultúrny program v rámci hodových dní 24. – 26. júla 2020. Ku konkrétnemu
programu sa vrátime na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Predsedníčka komisie
kultúry, školstva, sociálnych a zdravotných vecí Bc. Mária SEGÍŇOVÁ bola požiadaná
o možnosť divadelného predstavenia dospelých.
Poslanci obecného zastupiteľstva informácie o 745. výročí I. písomnej zmienky
a hodových slávnostiach 2020 zobrali na vedomie.
K bodu 12:
V rámci tohto bodu rokovania JUDr. Ondrej KOZOLKA starosta obce predložil žiadosť
FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble a.s. o poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť
futbalového „C“ mužstva dospelých pre rok 2020 v celkovej výške 12 000,- eur.
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním schválili poskytnutie finančných
prostriedkov vo výške 12 000,- eur na činnosť futbalového „C“ mužstva pôsobiaceho v našej
obci.
Hlasovanie: Za:
6
Proti:
0
Zdržalo sa: 1 (Bc. M. SEGÍŇOVÁ)
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V rámci tohto bodu rokovania vystúpili obyvatelia časti obce Olichov Emília ŠIMOVÁ
a Ing. Daniela UHRINOVÁ PhD. s nasledovnými požiadavkami:
-

vybudovanie chodníka
obmedzenie rýchlosti na 40 km/hod.
opätovného zriadenia prechodu pre chodcov na ceste Nitra – B. Bystrica

Na ich požiadavky JUDr. Ondrej KOZOLKA starosta obce odpovedal, že v roku 2020 sa
uvažuje s dobudovaním kanalizácie a v princípe všetky finančné prostriedky kapitálového
rozpočtu obce Volkovce sú určené na realizáciu tejto investičnej aktivity práve v miestnej
časti Olichov.
Požiadavka obmedzenia rýchlosti a opätovného zriadenia prechodu pre chodcov bude
postúpená na príslušné orgány a organizácie.
K bodu 13:
Na záver zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach starosta obce JUDr. Ondrej
KOZOLKA poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a následne VII. zasadnutie obecného
zastupiteľstvo ukončil.

Overovatelia zápisnice:

Jozef JURÍK
Ivan SOPKO

Zapisovateľ:

Ing. Tomáš KOZOLKA

vo Volkovciach dňa 6.3.2020

JUDr. Ondrej KOZOLKA
starosta obce
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