Zápisnica
z XII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach, ktoré sa konalo dňa
16. decembra 2020 v zasadačke obecného úradu.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (ospravedlnení: Rastislav Chren, Ing. Peter Kozolka)
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:

Ing. František Kozolka
Jozef Jurík

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.
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 zhodnotil postup prác na jednotlivých
investičných akciách
- Kanalizácia miestnej časti Olichov – bez zmeny
- Obytná zóna Na Konopniskách – bez zmeny
- VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA- žiadosť o nenávratný finančný príspevok podaná na
riadiaci orgán. Na základe obdržanej výzvy prebieha doplnenie žiadosti
- Spevnené plochy na cintoríne - projektová dokumentácia je pripravená, žiadosť
o nenávratný finančný príspevok bude podaná v mesiaci január.
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-

Projekt WC v dome smútku je vypracovaný a projekt prístrešku domu smútku je
potrebné dopracovať a bude sa realizovať v roku 2021
Rekonštrukcia vnútorných priestorov pošty je ukončená.
Spodná zasadačka obecného úradu je zrekonštruovaná a ukončená.

Obecné zastupiteľstvo zobralo informácie o investičných aktivitách obce Volkovce na
vedomie.
K bodu 5:
Ing. Ingrid HORŇÁKOVÁ predložila poslancom obecného zastupiteľstva návrh I. zmeny
rozpočtu Obce Volkovce na rok 2020, prehľad ktorej následne uvádzame

Prehľad 1. úpravy v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu Obce Volkovce na rok 2020.
schválený
rozpočet

1.úprava
rozpočtu

Bežné príjmy OÚ
Bežné príjmy ZŠ
Bežné príjmy spolu
Kapitálové príjmy OÚ
Príjmové finančné operácie OÚ
Príjmové finančné operácie ZŠ
Príjmy spolu

769.375,00
16.012,00
785.387,00
1.000,00
32.236,00
410,00
819.033,00

Bežné výdavky OÚ
Bežné výdavky ZŠ
Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky OÚ
Kapitálové výdavky ZŠ
Výdavkové finančné operácie
Výdavky spolu

379.200,00
338.762,00
717.962,00
68.100 ,00
0,00
32.971,00
819.033,00

+
12.922,00
+
0,00
+ 12.922,00
+
0,00
+ 19.865,00
+
0,00
+ 32.787,00
+
+
+
+
+
+
+

420,00
4.087,00
4.507,00
17.865,00
0,00
0,00
22.372,00

rozpočet
po 1. úprave
782.297,00
16.012,00
798.309,00
1.000,00
52.101,00
410,00
851.820,00
379.620,00
342.849,00
722.469,00
85.965,00
0,00
32.971,00
841.405,00

Úpravami v zmysle navrhovaných zmien dôjde k zvýšeniu schváleného objemu celkových
rozpočtovaných prostriedkov, (oproti schválenému rozpočtu) v príjmovej časti o 32.787,- € a
vo výdavkovej časti rozpočtu o 22.372,00 €, čím bude upravený rozpočet prebytkový vo
výške 10.415,00 €. Prebytok spočíva v nevyčerpanej dotácii na SODB vo výške 2.415,- € a
výber poplatku za KO na r.2021 – dobitie kreditu vo výške 8.000,- €
Obecné zastupiteľstvo hlasovaním schválilo I. zmenu rozpočtu Obce Volkovce na rok
2020 podľa predloženého návrhu
Hlasovanie: Za:
7
Proti:
0
Zdržalo sa: 0
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K bodu 6:
JUDr. Ondrej KOZOLKA starosta obce predložil návrh Všeobecne záväzného nariadenia
obce Volkovce č. 8/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce
Volkovce č. 3/2020 o poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Potreba prijať toto Všeobecne záväzné nariadenie vyplynula z potreby stanoviť sadzbu
poplatku za 1kg komunálnych odpadov likvidovaných prostredníctvom veľkokapacitných
kontajnerov 5m3, 7m3, a jeho množstvo je možné určiť váhou.
Obecné zastupiteľstvo hlasovaním schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Volkovce
č. 8/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Volkovce č. 3/2020
o poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Hlasovanie: Za:
7
Proti:
0
Zdržalo sa: 0
K bodu 7:
Ing. Ingrid HORŇÁKOVÁ, ekonómka obecného úradu, predložila obecnému
zastupiteľstvu návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Volkovce č. 9/2020 o financovaní
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Volkovce, ktorý odôvodnila.
Obecné zastupiteľstvo Všeobecne záväzné nariadenie obce Volkovce č. 9/2020
o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Volkovce
hlasovaním schválilo.
Hlasovanie: Za:
7
Proti:
0
Zdržalo sa: 0
K bodu 8:
JUDr. Jozef HORŇÁK, hlavný kontrolór obce Volkovce predložil Obecnému
zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021, ktorý dostatočne odôvodnil.
Obecné zastupiteľstvo hlasovaním schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Volkovce na I. polrok 2021.
Hlasovanie: Za:
7
Proti:
0
Zdržalo sa: 0
K bodu 9:
V rámci tohto bodu rokovania Obecného zastupiteľstva JUDr. Ondrej KOZOLKA
zhodnotil kalendárny rok 2020 z rôznych hľadísk:
a) investičný rozvoj – (odkanalizovanie miestnej časti Olichov, rekonštrukcia
vnútorných priestorov pošty, obnova priestorov spodnej zasadačky Obecného
úradu) ako aj prípravu projektov ohľadom obytnej zóny Na Konopniskách, ako aj
projektov súvisiacich s domom smútku a verejného priestranstva pred kostolom.
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b) počtu obyvateľstva – (v roku 2020 zomrelo 23 obyvateľov s trvalým pobytom,
narodilo sa 8 detí) na trvalý pobyt sa prihlásilo 21 obyvateľov, odhlásilo sa 8
obyvateľov (uvedené čísla sú bez ZSS Olichov). Celkový počet obyvateľov sa
pohybuje na hrane 1000 obyvateľov.
c) školstvo, kultúra, šport – boli ovplyvnené pandémiou COVID 19, ale aj napriek
tomu sme zabezpečili chod obidvoch školských zariadení, ako aj vydarené hody
2020 a pokiaľ sa dalo aj činnosť futbalového družstva.
Obecné zastupiteľstvo zobralo zhodnotenie kalendárneho roku 2020 na vedomie.
K bodu 10:
V rámci tohto bodu rokovania OZ predložil požiadavku Jozef JURÍK na vyriešenie
bezpečnosti a funkčnosti odtokového žľabu pred obchodom Ľudmily ŠVECOVEJ.
Obecné zastupiteľstvo žiada túto požiadavku realizovať.

K bodu 11:
Na záver posledného zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach v roku 2020
JUDr. Ondrej KOZOLKA, starosta obce, poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí, za ich
snahu, obetavosť a prácu v prospech obyvateľov obce v roku 2020, všetkým zaželal šťastné
a pokojné vianočné sviatky a následne XII. zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

Overovatelia zápisnice:

Ing. František KOZOLKA
Jozef JURÍK

Zapisovateľ:

Ing. Tomáš KOZOLKA

vo Volkovciach dňa 16.12.2020

JUDr. Ondrej KOZOLKA
starosta obce

4

