Zápisnica
z X. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach, ktoré sa konalo dňa
25. septembra 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:

9
0
0

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

Bc. Mária SEGÍŇOVÁ
Ing. Peter 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:
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 stien
v prevádzke pošty – jej realizácia je naplánovaná od 23. októbra 2020 do 31. októbra 2020.
VIII/15 – vypracovanie projektovej dokumentácie spevnenej plochy v cintoríne.
VIII/16 – vypracovanie projektovej dokumentácie realizácie WC a prístrešku domu
smútku.
Ostatné uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí OZ sú splnené.
Obecné zastupiteľstvo zobralo kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
na vedomie.
K bodu 4:
JUDr. Ondrej KOZOLKA starosta obce oboznámil prítomných o postupe prác na
jednotlivých investičných akciách, zabezpečovaných obcou Volkovce.
a) Kanalizácia miestnej časti Olichov – realizujú sa práce na pripojení ďalších rodinných
domov, celkovo by mohlo byť pripojených v miestnej časti Olichov na kanalizáciu
v tomto roku 15 rodinných domov.
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b) Ku koncu mesiaca august bola predložená na Ministerstvo životného prostredia SR
žiadosť o NFP pre projekt „VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA - PRIESTOR PRED
KOSTOLOM“. Za vypracovanie žiadosti poďakoval starosta obce Ing. Tomášovi
KOZOLKOVI.
c) Projektové dokumentácie WC V DOME SMÚTKU, SPEVNENEJ PLOCHY
V CINTORÍNE ako aj PRÍSTREŠKU DOMU SMÚTKU sa pripravujú.
d) Na realizáciu projektu „OBYTNÁ ZÓNA VOLKOVCE – NA KONOPNISKÁCH“
v súčasnosti prebieha územné konanie formou verejnej vyhlášky.
Obecné zastupiteľstvo zobralo informácie o investičných aktivitách obce Volkovce na
vedomie.
K bodu 5:
Informácie o stave dvoch školských zariadení na začiatku školského roku 2020/2021
poskytol JUDr. Ondrej KOZOLKA starosta obce.
ZÁKLADNÁ ŠKOLA – navštevuje v školskom roku 2020/2021 82 žiakov, z toho:
I. stupeň 30 žiakov
II. stupeň 52 žiakov,
z Volkoviec
z Čiernych Kľačian
z Nemčinian

62 detí
18 detí
2 deti,

z 82 žiakov ZŠ Volkovce je

45 dievčat
37 chlapcov.
Na základe požiadavky Rady školy pri Základnej škole vo Volkovciach zo dňa 24.9.2020
navrhol starosta obce za zástupcu obce Volkovce do Rady školy pri ZŠ vo Volkovciach na
nové funkčné obdobie Ing. Petra KOZOLKU.
Poslanci OZ hlasovaním návrh schválili.
Hlasovanie:

Za:
Proti:
Zdržalo sa:

9
0
0

MATERSKÁ ŠKOLA – v školskom roku 2020/2021 navštevuje 34 detí rozdelených do
dvoch tried:
staršia trieda
22 detí
mladšia trieda
12 detí.
V školskom roku 2020/2021 by mohlo navštevovať MŠ ešte 9 detí. Riešenie nachádzame
v otvorení tretej triedy v bývalom školskom byte od 1. januára 2021, resp. od II. polroku tohto
školského roku. Na základe požiadavky Materskej školy vo Volkovciach zo dňa 24.9.2020
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navrhol starosta obce za zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ
Tomáša KOZOLKU. Poslanci OZ hlasovaním tento návrh schválili.
Hlasovanie: Za:
Proti:
Zdržalo sa:

vo Volkovciach Ing.
9
0
0

K bodu 6:
JUDr. Ondrej KOZOLKA starosta obce v rámci tohto bodu rokovania obecného
zastupiteľstva predložil návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci pre rok 2020 od
Ministerstva financií SR vo výške 19 865,- eur ako kompenzáciu výpadku dane z príjmov
fyzických osôb v roku 2020. Návratná finančná výpomoc vo výške 19 865,- eur bude použitá
na prefinancovanie nákladov projektu „VOLKOVCE – KANALIZÁCIA MIESTNEJ ČASTI
OLICHOV“.
Obecné zastupiteľstvo hlasovaním tento návrh schválilo.
Hlasovanie: Za:
9
Proti:
0
Zdržalo sa: 0
K bodu 7:
V rámci tohto bodu rokovania obecného zastupiteľstva vystúpil Cyril GAŠPARÍK –
obyvateľ obce s požiadavkou odkúpenia pozemkov pod bytovkou a v jej okolí na ul. Hlavná
v obci Volkovce (stará bytovka) s prihliadnutím na uznesenie obecného zastupiteľstva XI/6
z roku 2004. JUDr. Ondrej KOZOLKA starosta obce prisľúbil žiadateľovi analýzu daného
stavu a obecné zastupiteľstvo žiadosť Cyrila GAŠPARÍKA zobralo na vedomie.
K bodu 8:
Na záver zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach JUDr. Ondrej KOZOLKA –
starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a následne X. zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončil.

Overovatelia zápisnice:

Bc. Mária SEGÍŇOVÁ
Ing. Peter KOZOLKA

Zapisovateľ:

Ing. Tomáš KOZOLKA

vo Volkovciach dňa 25.9.2020

JUDr. Ondrej KOZOLKA
starosta obce
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