Zápisnica
z VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach, ktoré sa konalo dňa
24. júna 2020 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:

Ing. Ľudovít KOZOLKA
Ing. Rastislav FRAJKA

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:
III/7 – riešenie nelegálnej činnosti V. MANYAKA na území obce Volkovce je v
riešení príslušných orgánov
V/9 – požiadavka Slovenskej pošty a.s. o riešenie opadávania omietky a vlhnutia steny
v prevádzke pošty.
Uznesenie obecného zastupiteľstva XVII/4 odkúpenie zanedbaných pozemkov na ul. J.
Kalinčiaka bolo vypustené zo sledovania, nakoľko pozemky boli vysporiadané ale toho času
bez záujmu obce o ich odkúpenie.
Ostatné uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí OZ sú splnené.
Obecné zastupiteľstvo zobralo kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
na vedomie.
K bodu 4:
Od 1. júna 2020 sme zaviedli do skúšobnej prevádzky elektronický systém zberu
komunálneho odpadu „SEPARUS“.
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Bolo očipovaných približne:

260 ks plechových 110 l kuka nádob
112 ks plastových 120 l kuka nádob
26 ks plastových 240 l kuka nádob
8 ks veľkých 1100 l kontajnerov.
Už prvý zber ukázal úsporu vo váhe TKO v našej obci. Skúšobná prevádzka systému bude
uskutočňovaná do konca roku 2020 s následnou ostrou prevádzkou systému od 1. januára
2021.
Obecné zastupiteľstvo zobralo informácie o nakladaní s komunálnym odpadom v obci
prostredníctvom systému SEPARUS na vedomie.
K bodu 5:
Ing. Ingrid HORŇÁKOVÁ – ekonómka obecného úradu predložila poslancom OZ
záverečný účet obce Volkovce k 31.12.2019 spolu so stanoviskom hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu obce, ako aj správu nezávislého audítora. Otázky poslancov OZ
k predloženému záverečnému účtu obce Volkovce zodpovedali Ing. HORŇÁKOVÁ, resp.
JUDr. Ondrej KOZOLKA.
Následne obecné zastupiteľstvo schválilo:
- Prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 32 130,18 eur, t. j. vo výške 100%
použiť na tvorbu rezervného fondu obce Volkovce.
Hlasovanie:

Za:
Proti:
Zdržalo sa:

8
0
0

-

Rezervný fond vo výške 14 029,72 eur použiť na splátky dlhodobého úveru č.
12/011/12 a vo výške 18.100,46 použiť na pokračovanie v realizácii stavby kanalizácia
Olichov.
Hlasovanie: Za:
8
Proti:
0
Zdržalo sa: 0

-

Záverečný účet obce Volkovce za rok 2019 a jej celoročné hospodárenie bez výhrad.
Hlasovanie:

Za:
Proti:
Zdržalo sa:

8
0
0

Obecné zastupiteľstvo vo Volkovciach následne zobralo na vedomie:
- Stanovisko hlavného kontrolóra obce Volkovce k záverečnému účtu obce Volkovce za
rok 2019.
-

Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky Ing. Anna POHÁNKOVÁ,
štatutárny audítor.
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K bodu 6:
Konsolidovanú výročnú správu obce Volkovce za rok 2019 predložila Ing. Ingrid
HORŇÁKOVÁ ekonómka obecného úradu. Po rozbore tejto konsolidovanej výročnej správy
poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie:
- Konsolidovanú výročnú správu obce Volkovce, vrátane správy audítora ku
konsolidovanej výročnej správe.
-

Správu z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019.

K bodu 7:
Obec Volkovce spláca 2 úvery na bytové domy na ulici Obrancov mieru a ul. Hlavná
Štátnemu fondu rozvoja bývania. Tieto úverové prostriedky sa nezapočítavajú do zadĺženosti
obce, nakoľko sú prostredníctvom obce splácané jednotlivým nájomníkmi.
Počnúc mesiacom júl 2020 splácame 1. komerčný úver v zostatkovej výške 17.721,- eur.
Z hľadiska pandémie Koronavírus došlo v prvom polroku 2020 k výpadku podielových
daní, avšak za obdobie január – jún 2020 sme obdržali o 9 330,- eur viac, ako za to isté
obdobie roku 2019, čo nám dovoľuje rozvojové projekty obce, najmä kanalizáciu miestnej
časti Olichov.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informácie o aktuálnom stave finančných
prostriedkov obce Volkovce.
K bodu 8:
a) V oblasti investičnej výstavby najskôr JUDr. Ondrej KOZOLKA poďakoval
- za realizáciu projektu
WIFI 4 EU Ing. Rastislavovi FRAJKOVI a Ing. Tomášovi KOZOLKOVI
- za NÁTER KOSTOLNEJ VEŽE Richardovi URDOVI, Ing. Ľudovítovi
KOZOLKOVI a Ernestovi HASPROVI, všetkým za prípravu projektu jeho
realizáciu, resp. poskytnutie potrebného materiálu.
b) Projekt obytnej zóny – NA KONOPNISKÁCH je v riešení, pripravuje sa projekt pre
územné rozhodnutie.
c) KANALIZÁCIA MIESTNEJ ČASTI OLICHOV – poslanci schválili pokračovanie
realizácie v II. polroku 2020 v obývaných rodinných domoch.
Hlasovanie:

Za:
Proti:
Zdržalo sa:

8
0
0

d) VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA – PRIESTOR PRED KOSTOLOM – vypracovať
projektovú dokumentácia a predložiť na riadiaci orgán žiadosť o NFP.
Hlasovanie:
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Za:
Proti:
Zdržalo sa:

8
0
0

e) SPEVNENÁ PLOCHA V CINTORÍNE – vypracovať projektovú dokumentáciu.
Hlasovanie:

Za:
Proti:
Zdržalo sa:

8
0
0

f) DOM SMÚTKU – vypracovať projektovú dokumentáciu realizácie WC a prístrešku
podľa štúdie Ing. Dušana ONDREJKU ml.
Hlasovanie:

Za:
Proti:
Zdržalo sa:

8
0
0

K bodu 9:
JUDr. Ondrej KOZOLKA predložil informácie o stave MŠ Volkovce pre pripravovaný
školský rok 2020/2021. Kapacita MŠ je aktuálne 33 detí. Záujemcov o návštevu MŠ v našej
obci je 44 detí.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje začatie školského roku 2020/2021 v Materskej škole vo
Volkovciach s deťmi narodenými v rokoch 2014, 2015, 2016, 2017 a pripravovať alternatívu
III. triedy v objekte školského bytu.
Hlasovanie:

Za:
Proti:
Zdržalo sa:

8
0
0

K bodu 10:
JUDr. Ondrej KOZOLKA predstavil program hodových slávností 2020 vrátane programu
745. výročia prvej písomnej zmienky o obci Volkovce v dňoch 24. - 26. júla 2020.
piatok: krčma U Filipa – vystúpenie hudobnej skupiny Q-ty
sobota: priestor na futbalovom ihrisku – hlavný program:
- vystúpenie ľudovej hudby „Vozokanka“
- vystúpenie ľudového rozprávača „Jožko Jožka“
- vystúpenie hudobnej skupina „Traky“
- vystúpenie hudobnej skupiny „BackSpace“
- tanečná zábava so skupinov „Be happy“
nedeľa: krčma u Filipa – vystúpenie ľudovej hudby „Vrchári“
Kolorit osláv bude dotvárať slávnostná svätá omša a tradičný futbalový zápas.
Poslanci OZ hlasovaním program hodových slávností a 745. výročia prvej písomnej
zmienky o obci Volkovce schválili.
Hlasovanie:
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Za:
Proti:
Zdržalo sa:

8
0
0

K bodu 11:
a) JUDr. Jozef HORŇÁK predložil plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Volkovce na II. polrok 2020, ktorý poslanci obecného zastupiteľstva schválili.
Hlasovanie:

Za:
Proti:
Zdržalo sa:

8
0
0

b) JUDr. Ondrej KOZOLKA starosta obce zablahoželal Ing. Petrovi KOZOLKOVI
k úspešnému ukončeniu štúdia na vysokej škole a k získaniu titulu Ing.
K bodu 12:
Na záver zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach starosta obce JUDr. Ondrej
KOZOLKA poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a následne VIII. zasadnutie
obecného zastupiteľstvo ukončil.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ľudovít KOZOLKA
Ing. Rastislav FRAJKA

Zapisovateľ:

Ing. Tomáš KOZOLKA

vo Volkovciach dňa 24.6.2020

JUDr. Ondrej KOZOLKA
starosta obce
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