ZÁPISNICA
napísaná na 6. zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Vlky
konaného dňa 09. decembra 2019
Prítomní:

Poslanci obecného zastupiteľstva: Valter Árva, Vojtech Barica, Ing. Pavel Dömötör,
Ing. Ľudovít Koszorús, RNDr. Katarína Kozics PhD.
Starosta obce: Baltazár Fejes
Hlavný kontrolór obce: Ing. Štefan Demian
Zapisovateľka: Ildikó Kollerová
Mária Privitšová, PaedDr. Juraj Jánošík – poslanec BSK

k bodu 1.

Otvorenie
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vlky otvoril o 16:35 hod. a viedol starosta
obce p. Fejes, ktorý privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že zasadnutie je
zvolané v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 5 poslancov, z celkového počtu 5, takže je
uznášaniaschopné.
Starosta obce predniesol návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa
pozvánky. O programe rokovania dal starosta obce hlasovať.
Výsledok hlasovania: všetci 5 poslanci za.
Uznesenie číslo 60/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Vlky
A/ schvaľuje
Program rokovania obecného zastupiteľstva v nasledovnom znení:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
3. Kontrola čerpania rozpočtu obce k 30.09.2019
4. Stav nedoplatkov a preplatkov na miestnych daniach a miestnom poplatku a
nájomnom k 30.09.2019
5. Dlhová služba obce
6. Doručené podania obecnému zastupiteľstvu
7. VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady
8. Návrh rozpočtu obce na roky 2020, 2021, 2022
9. Súdne pojednávanie o ochrane vlastníctva a určení hranice nehnuteľnosti
10. Prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
11. Voľby do NR SR – 2020
12. Rôzne
13. Interpelácia poslancov obecného zastupiteľstva
14. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
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15. Dotazy a dopyty občanov
16. Záver
Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie poslancov:
Ing. Ľudovíta Koszorúsa a Vojtecha Baricu
O obsadení návrhovej komisie dal hlasovať starosta obce.
Výsledok hlasovania: všetci 5 poslanci za.
Uznesenie číslo 61/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Vlky
A/ schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Ľudovít Koszorús
Vojtech Barica
Za overovateľov zápisnice starosta obce určil poslancov: Ing. Pavla Dömötöra a
RNDr. Katarínu Kozics PhD.
Za zapisovateľku Ildikó Kollerovú.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia, všetci 5 poslanci hlasovali za.
Uznesenie číslo 62/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Vlky
A/ berie na vedomie
1. Overovateľov zápisnice: Ing. Pavel Dömötör
RNDr. Katarína Kozics PhD.
2. Zapisovateľku: Ildikó Kollerová
k bodu 2.

Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva. S plnením uznesení obecného
zastupiteľstva zo dňa 28. októbra 2019 oboznámil poslancov starosta obce.
Po prerokovaní tohoto bodu programu starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia.
Výsledok hlasovania: všetci 5 poslanci za.
Uznesenie číslo 63/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Vlky
A/ berie na vedomie
stav plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Vlky čís. 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59/2019

k bodu 3.

Správu o čerpaní rozpočtu obce Vlky k 30.09.2019 predniesol starosta obce.
Rozdiel príjmov a výdavkov je 22.449,60 Eur.
Starosta obce dal hlasovať o navrhovanom uznesení, ktoré bolo schválené všetkými 5
prítomnými poslancami za.
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Uznesenie číslo 64/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Vlky
A/ berie na vedomie
Správu o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov obce Vlky k 30.09.2019
k bodu 4.

Správu o stave nedoplatkov a preplatkov na miestnych daniach, miestnom poplatku
a nájomnom k 30.09.2019 predložil starosta obce.
Nedoplatky k sledovanému obdobiu sú celkom v sume 7.197,68 Eur.
O návrhu uznesenia k tomuto bodu programu dal hlasovať starosta obce.
Predložený návrh uznesenia bol schválený všetkými 5 poslancami za.
Uznesenie číslo 65/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Vlky
A/ berie na vedomie
stav nedoplatkov, preplatkov na miestnych daniach a miestnom poplatku
k 30.09.2019.

k bodu 5.

Správu o dlhovej službe predniesol starosta obce.
Obec k 30.09.2019 nečerpá žiadny úver.
O navrhovanom uznesení dal hlasovať starosta obce. Návrh uznesenia bol
odsúhlasený všetkými 5 poslancami za.
Uznesenie číslo 66/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Vlky
A/ berie na vedomie
stav a vývoj dlhu obce k 30.09.2019

k bodu 6.

Obecnému zastupiteľstvu boli doručené nasledujúce podania:
1, Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce od žiadateľa: Valter Árva,
Vlky č. 82. Menovaný žiada o kúpu novovytvoreného pozemku, parc. č. 99/15,
zastav. plochy a nádvoria o výmere 30 m2, parc. reg. ,,C“, ktorý je odčlenený
z pozemku, parc. č. 99/1, zast. plochy a nádvoria o výmere 1.4153 m2,
vedeného na LV obce Vlky č. 186 v k. ú. Vlky.
Obecné zastupiteľstvo obce Vlky uznesením č. 31/2019 zo dňa 20. mája 2019
súhlasilo s predbežným zámerom predaja časti obecného pozemku parc. č. 99/1
o rozlohe cca 30 m2 menovanému.
Žiadateľ dal vypracovať geometrický plán na odčlenenie príslušného pozemku.
Obecné zastupiteľstvo obce Vlky na 5. zasadnutí dňa 28.10.2019 prerokovalo
zámer predaja uvedeného novovytvoreného pozemku. Po prerokovaní zámeru
a spochybnení formy predaja obecné zastupiteľstvo uznesením čís. 51/2019 zo
dňa 28.10.2019 schválilo prekonzultovať formu predaja pozemku
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v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Návrh
uznesenia bol prekonzultovaný s odborníkom na komunálne právo, ktorý
odobril formu predaja ako prípad hodný osobitného zreteľa. Ak obecné
zastupiteľstvo schváli zámer predaja majetku 3/5 väčšinou, tak schvaľovací
proces bude v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
Návrh uznesenia je v prílohe.
Na rokovanie sa dostavil poslanec BSK za náš obvod PaedDr. Juraj Jánošík.
Pri prejednaní tohoto bodu programu namietal Ing. Koszorús, či môže poslanec
hlasovať vo svoj prospech, či to nie je konflikt záujmov. Poslankyňa
RNDr. Kozics hovorila, že ona nevedela o tom, že na daný pozemok je pripravený
projekt. Hlavný kontrolór obce potvrdil, že keď obecné zastupiteľstvo má
právomoc odpredávať majetok, tak môže odpredať uvedený pozemok.
Ing. Koszorús navrhol hlasovať o návrhu uznesenia po častiach, čím ostatní
poslanci súhlasili.
Starosta obce dal hlasovať o časti A návrhu uznesenia o vyhlásení, že pozemok je
prebytočný. Výsledok hlasovania: 1 x za (Valter Árva), zdržali sa 3 (Vojtech
Barica, Ing. Pavel Dömötör, RNDr. Katarína Kozics PhD.) 1 x proti (Ing. Ľudovít
Koszorús), teda návrh nebol schválený. Keďže návrh uznesenia nebol schválený,
tým nebol schválený ani odpredaj pozemku Valterovi Árvovi.
Po prerokovaní bodu programu pán poslanec PaedDr. Juraj Jánošík požiadal
o slovo, ktoré mu starosta obce aj udelil. Pán poslanec pozdravil prítomných,
v krátkosti zhodnotil spoluprácu poslancov BSK so samosprávami obcí, a hovoril
o plánoch na rok 2020. V závere p. poslanec poprial veľa úspechov v novom roku.
2, Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 35/30 o výmere 283 m2, podaná
Ladislavom Jakubčom, 900 44 Vlky č. 178 zo dňa 15.11.2019.
O uvedený pozemok žiadal aj ďalší záujemca, ktorému odpredaj v minulosti nebol
schválený z dôvodu prestavby kolkárne.
Ing. Koszorús argumentoval, aby sa pozemok nepredával, skôr obec by mala
odkúpiť pozemok parc. č. 35/26 v k. ú. Vlky od Dávida Mikócziho, Mlynská 48,
900 44 Tomášov.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia o odpredaji pozemku s výsledkom
hlasovania: všetci 5 poslanci proti. Týmto žiadosť p. Jakubča o odkúpenie
pozemku nebola schválená.
Rokovanie obecného zastupiteľstva o 17:32 hod. opustil poslanec BSK
PaedDr. Juraj Jánošík.
k bodu 7.

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2019 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady predniesol starosta obce. Poslanci
prejednali aj návrh na zavedenie miestneho poplatku za rozvoj v obci Vlky.
Zavedenie tohoto poplatku nebolo odsúhlasené. Obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo
o odsúhlasení zvýšenia dane z nehnuteľností o 10% v porovnaní s rokom 2019.
Zvýšenie poplatku za odvoz komunálneho odpadu bolo zapríčinené zvyšovaním ceny
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odvozu TKO od 1. januára zberovou spoločnosťou o 8%. Zvýšenie poplatku za psov
bolo zdôvodnené s nákladmi na odchyt túlavých psov. Po prerokovaní tohoto bodu
programu starosta obce dal hlasovať o schválení VZN. Výsledok hlasovania: všetci 5
poslanci za.
Obecné zastupiteľstvo obce Vlky
sa uznáša
na Všeobecnom záväznom nariadení obce o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobný stavebný odpad číslo 1/2019.
k bodu 8. Návrh rozpočtu obce Vlky na roky 2020, 2021, 2022 a dôvodovú správu
predniesol starosta obce.
Návrh rozpočtu obce na roky 2020-2022 bol zostavený na základe vývoja
hospodárenia obce v roku 2019 a monitoringu rozpočtového hospodárenia.
Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce,
ktorý vyjadruje zámery rozvoja obce. Povinnosť zostavovať rozpočet na tri
rozpočtové roky vyplýva z ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách).
Pre rozpočet obce je najdôležitejšou a najvyššou položkou príjem za výnos dane
z príjmov FO. Po upresnení jednotlivých položiek príjmovej časti rozpočtu bude
potrebné upresniť a prehodnotiť príjmovú aj výdajovú časť v priebehu roka 2020.
Ostatné položky rozpočtu boli stanovené na plnenie úloh vyplývajúcich z platnej
právnej úpravy na zabezpečenie plnenia samosprávnych funkcií obce.
Predložený návrh rozpočtu je zostavený v zmysle zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy ako vyrovnaný na roky 2020-2022. Návrh
rozpočtu bol zverejnený dňa 20.11.2019.
K predloženému návrhu rozpočtu predložil stanovisko hlavný kontrolór obce,
ktorý doporučil poslancom OZ predložený návrh na rok 2020 schváliť, návrhy
rozpočtov na roky 2021, 2022 brať na vedomie.
Po prejednaní návrhov rozpočtov starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia.
Za predložený návrh hlasovali všetci 5 poslanci.
Uznesenie číslo 67/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Vlky
A/ schvaľuje
rozpočet obce Vlky na rok 2020 ako vyrovnaný v zmysle § 9, ods. 1 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
B/ berie na vedomie
rozpočty obce Vlky na rok 2021, 2022
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C/ splnomocňuje
starostu obce v zmysle § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov v priebehu roka
rozpočet na rok 2020 upravovať medzi bežnými a kapitálovými výdavkami
podľa potreby do výšky 10% rozpočtu tak, aby bolo zabezpečené, že rozpočet
bude vyrovnaný a celkové príjmy a celkové výdaje sa nezmenia.
k bodu 9.

O výsledkoch súdneho pojednávania o ochrane vlastníctva a určenie hranice
nehnuteľnosti informoval starosta obce.
Na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva starosta obce informoval
o rozhodnutí Krajského súdu v Bratislave, ktorým zamietol odvolanie žalovaných
proti rozsudku Okresného súdu Pezinok zo dňa 6. novembra 2018.
Žalovaní Ing. Koleková a Ing. Kolek v zastúpení VRBA & PARTNERS s. r. o.
podali Dovolanie proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave, vydaného dňa
19.06.2019 na Najvyšší súd SR v Bratislave dňa 10.09.2019.
Obec Vlky v zastúpení advokátom JUDr. Miroslavom Kučerom zaslalo
vyjadrenie k dovolaniu žalovaných proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave,
vydaného dňa 19.06.2019.
Žalovaní doteraz neodstránili zábrany a rampu z prístupovej cesty.
O návrhu uznesenia dal hlasovať starosta obce. Výsledok hlasovania: všetci 5 za.
Uznesenie číslo 68/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Vlky
A/ berie na vedomie
informáciu o dovolaní žalovaných 1,2 (Ing. Kolek, Ing. Koleková) proti rozsudku
Krajského súdu v Bratislave, vydaného dňa 19.06.2019 na Najvyšší súd SR.

k bodu 10.

Návrh na prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a,
ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predložil starosta obce.
1. Ing. Pavel Dömötör - SHR, bytom 900 44 Vlky 15 dňa 10.10.2019 predložil
žiadosť o predĺženie nájmu poľnohospodárskej pôdy o výmere 1,4868 ha
na ďalších 10 rokov.
Uznesením Obecného zastupiteľstva obce Vlky č. 52/2019 zo dňa
28. októbra 2019 bol 4/5 väčšinou všetkých poslancov schválený zámer
prenajať uvedený majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa Ing. Pavlovi
Dömötörovi – SHR, 900 44 Vlky 15, ktoré boli odôvodnené takto:
Žiadateľ prenajíma uvedený majetok obce od r. 1995 a zmluvné podmienky
riadne a včas plnil počas celej doby trvania nájmu. V zmysle ust. § 13,
ods. 2 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov,
poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých
zákonov platí, že ak nájomca riadne a včas plní svoje záväzky zo zmluvy, má
právo na prednostné uzavretie novej nájomnej zmluvy na pozemok, ktorý
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nájomca doteraz užíval, za nájomné v obvyklej výške; to neplatí, ak pri
skončení nájmu uplynutím dohodnutého času trvania nájmu alebo uplynutím
výpovednej lehoty prenajímateľ podniká v poľnohospodárstve alebo ak má byť
nájomcom blízka osoba prenajímateľa alebo právnická osoba, ktorej je
prenajímateľ členom alebo spoločníkom, alebo ide o pozemok, ktorý je podľa
osobitného predpisu určený na iné ako poľnohospodárske účely, alebo ak došlo
k prevodu alebo prechodu vlastníckeho práva k pozemku. Ak došlo k
porušeniu práva nájomcu podľa prvej vety uzatvorením nájomnej zmluvy s
inou osobou, takýto právny úkon prenajímateľa je neplatný.
Obec splnila aj podmienku zverejnenia zámeru prenajať tento majetok
z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 9 písm. c)
zák. 138/1991 Zb. tým, že tento zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce
od 18.11.2019 do 10.12.2019 a internetovej stránke obce od 18.11.2019
neustále.
Dôvodom pre navrhované riešenie je ust. § 13, ods. 2 zákona č. 504/2003 Z. z.
o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku
a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia. Výsledok hlasovania: 4
poslanci za, 1 (Ing. Pavel Dömötör) sa zdržal.
Uznesenie číslo 69/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Vlky
A/ schvaľuje
v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
nájomnú zmluvu na prenájom majetku obce – poľnohospodárskej pôdy,
v rozlohe 1,4868 ha, ktorá je vymeraná ako náhradný pozemok a to pre
nájomcu Ing. Pavla Dömötöra – SHR, 900 44 Vlky 15 na dobu 10 rokov
s výškou nájomného 110,-- Eur/ha/rok.
2. Baltazár Fejes – SHR, 900 44 Vlky 50 predložil dňa 10.10.2019 žiadosť
o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom majetku obce – poľnohospodárskej
pôdy vymeranej ako náhradné pozemky v k. ú. Vlky o výmere 7,1972 ha na
dobu 10 rokov.
Uznesením Obecného zastupiteľstva obce Vlky č. 53/2019 zo dňa 28. októbra
2019 bol jednohlasne všetkými poslancami schválený zámer prenajať uvedený
majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa Baltazárovi Fejesovi – SHR,
ktoré boli zdôvodnené takto:
Žiadateľ prenajíma uvedený majetok obce od r. 1998 a zmluvné podmienky
riadne a včas plnil počas celej doby trvania nájmu. V zmysle ust. § 13,
ods. 2 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov,
poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých
zákonov platí, že ak nájomca riadne a včas plní svoje záväzky zo zmluvy, má
právo na prednostné uzavretie novej nájomnej zmluvy na pozemok, ktorý
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nájomca doteraz užíval, za nájomné v obvyklej výške; to neplatí, ak pri
skončení nájmu uplynutím dohodnutého času trvania nájmu alebo uplynutím
výpovednej lehoty prenajímateľ podniká v poľnohospodárstve alebo ak má byť
nájomcom blízka osoba prenajímateľa alebo právnická osoba, ktorej je
prenajímateľ členom alebo spoločníkom, alebo ide o pozemok, ktorý je podľa
osobitného predpisu určený na iné ako poľnohospodárske účely, alebo ak došlo
k prevodu alebo prechodu vlastníckeho práva k pozemku. Ak došlo k
porušeniu práva nájomcu podľa prvej vety uzatvorením nájomnej zmluvy s
inou osobou, takýto právny úkon prenajímateľa je neplatný.
Obec splnila aj podmienku zverejnenia zámeru prenajať tento majetok
z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 9 písm. c)
zák. 138/1991 Zb. tým, že tento zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce
od 18.11.2019 do 10.12.2019 a internetovej stránke obce od 18.11.2019
neustále.
Dôvodom pre navrhované riešenie je ust. § 13, ods. 2 zákona č. 504/2003 Z. z.
o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku
a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov.
O návrhu uznesenia dal hlasovať starosta obce s výsledkom: všetci 5 poslanci
za.
Uznesenie číslo 70/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Vlky
A/ schvaľuje
v súlade s ust. § 9a, ods. 9, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
nájomnú zmluvu na prenájom majetku obce – poľnohospodárskej pôdy
o rozlohe 7,1972 ha v k. ú. Vlky, ktorá je vymeraná ako náhradný pozemok
a to pre nájomcu Baltazár Fejes – SHR, 900 44 Vlky 50 na dobu 10 rokov
s výškou nájomného 110,-- Eur/ha/rok.
k bodu 11.

Informáciu o príprave volieb do NR SR 2020 predniesol starosta obce.
Predseda NR SR vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
na 29. februára 2020.
V zmysle tohoto rozhodnutia v obci Vlky bol utvorený 1 volebný okrsok. Za
volebnú miestnosť bola určená zasadačka OU.
Bol vypracovaný harmonogram organizačno – technického zabezpečenia volieb
do NR SR.
Prípravy na voľby sa zabezpečujú priebežne podľa harmonogramu.
O návrhu uznesenia dal hlasovať starosta obce. Výsledok hlasovania: všetci 5
poslanci za.
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Uznesenie číslo 71/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Vlky
A/ berie na vedomie
informáciu o príprave volieb do NR SR 2020 v obci Vlky

k bodu 12.

V rôznom starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o:
1. Požiadavke Okresnej prokuratúry Bratislava III o zaslanie spisového materiálu,
ktorý sa vzťahuje k obstarávaniu príp. schvaľovaniu územného plánu obce Vlky
,,Zmeny a doplnky č. 1/2019 ÚPN obce Vlky“ na základe podnetu na
preskúmanie zákonnosti postupu obce pri obstarávaní ,, Zmien a doplnkov
č. 1/2019 ÚPN obce Vlky“.
Obec Vlky na základe žiadosti o súčinnosť pri plnení úloh prokuratúry žiadané
doklady a stanoviská zasiela na Okresnú prokuratúru Bratislava III.
2. O obsadení pracovného miesta učiteľky Materskej školy – Óvoda v obci Vlky
informoval starosta obce. Na obsadenie pracovného miesta bolo vypísané
výberové konanie, ktoré bolo zverejnené dňa 06.11.2019. Do ukončenia termínu
prihlášky – 30. novembra sa prihlásila 1 uchádzačka, ktorá splnila všetky
podmienky výberového konania. Táto uchádzačka predložila všetky potrebné
doklady a bol s ňou dohodnutý nástup k 01.01.2020 na pracovné miesto.
3. O záujme o prenájom priestorov kultúrneho domu na športové účely od 1. januára
2020 do 31. mája 2020. Je potrebné upresniť podmienky, ktoré vyžaduje športový
klub, potom je možné pristúpiť k prejednaniu podmienok nájmu alebo užívania.
O návrhu uznesenia starosta obce dal hlasovať. Výsledok hlasovania: všetci 5
poslancov za.
Uznesenie číslo 72/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Vlky
A/ berie na vedomie
1. súčinnosť obce Vlky pri preskúmaní podnetu na zákonnosť postupu obce Vlky
ako orgánu územného plánovania pri obstarávaní Zmien a doplnkov č. 1/2019
ÚPN obce Vlky
2. obsadenie pracovného miesta učiteľky MŠ – Óvoda v obci Vlky od 01.01.2020
3. záujem o poskytnutie priestorov kultúrneho domu pre športové účely –
- šermiarsky klub

k bodu 13.

Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva neboli

k bodu 14.

Dotazy a dopyty poslancov neboli
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k bodu 15.

Dotazy a dopyty občanov neboli

k bodu 16.

V závere starosta obce poďakoval prítomným za účasť, poďakoval za vykonanú
prácu v roku 2019. Záverom zaželal všetkým prítomným krásne a pokojné vianočné
sviatky, veľa úspechov v novom roku 2020, a ukončil zasadnutie OZ o 18:27 hod.

.

.................................
Baltazár Fejes
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Ing. Pavel Dömötör

RNDr. Katarína Kozics PhD.

Zapísala: Ildikó Kollerová

Zverejnené: 12.12.2019
Zvesené:

