Prijaté uznesenia z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlčany
zo dňa 12.decembra 2018

Uznesenie č. 13 /2018/ 2
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
s c h v a ľ u je

program 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva nasledovne:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Správa návrhovej a mandátovej komisie
3. Schválenie programu rokovania 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
5. Kontrola uznesení z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
6. Návrh členov do komisie návrhovej a mandátovej
7. Návrh uznesenia o harmonograme zasadnutí OZ vo Vlčanoch na rok 2019
8. Návrh VZN obce Vlčany o dani z nehnuteľností na rok 2019
9. Návrh VZN obce Vlčany o miestnych daniach na rok 2019
10. Návrh VZN obce Vlčany o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na rok 2019
11. Štefan Morvai a manž. Renáta – schválenie Dodatku č. 1 ku KZ č. 4/2018, oprava uznesenia č. 563/
2018/35 z 35. zasadnutia OZ
12. Csaba Pál a manž. Kristína – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
13. Teodor Seres – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
14. Schválenie zámeru zámeny nehnuteľností pre Jána Szórádiho ml.,
15. Delegovanie členov do Rady školy pri ZŠ s MŠ vo Vlčanoch
16. Delegovanie členov do Rady školy pri ZŠ s MŠ s VJM vo Vlčanoch
17. Výročná správa Rady školy pri ZŠ s MŠ s VJM vo Vlčanoch za rok 2018
18. Výročná správa Rady školy pri ZŠ s MŠ vo Vlčanoch za rok 2018
19. Správa hlavnej kontrolórky obce
- Správa o výsledku FK č. 6/2018
- Správa o výsledku FK č. 7/2018
- Stanovisko k žiadosti
- Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2019
20. Info starostu
21. Diskusia
22. Záver

Hlas.: za-9 poslancov, proti-0 poslanec, zdržal sa-0 poslanec
Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov
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Uznesenie č. 14 /2018/ 2
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
berie na vedomie
1. určenie Júlie Szőcs za zapisovateľku
2. určenie overovateľov zápisnice: Ing. Tibora Czibulu a Mgr. Pála Erdélyiho PhD.


Uznesenie č. 15 /2018/ 2
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva


Uznesenie č. 16 /2018/ 2
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
volí
za členov komisie návrhovej a mandátovej
poslancov: Ing. Viviánu Bódiovú a Františka Fabiána

Hlas.: za-9 poslancov, proti-0 poslanec, zdržal sa-0 poslanec
Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov



Uznesenie č. 17 /2018/ 2
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
schvaľuje
harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Vlčanoch pre rok 2019 nasledovne:
23. január
13. február
13. marec
17. apríl
15. máj
12. jún
11. september
16. október
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13. november
11. december
Hlas.: za-9 poslancov, proti-0 poslanec, zdržal sa-0 poslanec
Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov


Uznesenie č. 18 /2018/ 2
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
b e r i e n a v e d o m i e, ž e
1. návrh VZN obce Vlčany o dani z nehnuteľností na rok 2019 podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v.z.n.p. a v súlade s ust. § 2, § 4 a § 98 a súvisiacich
ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na webovej stránke obce pred
jeho schválením dňa 13.11.2018
2. v rámci pripomienkového konania k návrhu VZN o dani z nehnuteľností na rok 2019 neboli
predložené pripomienky



Uznesenie č. 19 /2018/ 2
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
schvaľuje
VZN obce Vlčany o dani z nehnuteľnosti na rok 2019

Hlas.: za-9 poslancov, proti-0 poslanec, zdržal sa-0 poslanec
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou prítomných poslancov
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Uznesenie č. 20 /2018/ 2
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
b e r i e n a v e d o m i e, ž e
1. návrh VZN obce Vlčany o miestnych daniach na rok 2019 podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v.z.n.p. a v súlade s ust. § 29, § 36, § 43, § 51, § 59 a súvisiacich
ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na webovej stránke obce pred
jeho schválením dňa 13.11.2018
2. v rámci pripomienkového konania k návrhu VZN o miestnych daniach na rok 2019 neboli
predložené pripomienky



Uznesenie č. 21 /2018/ 2
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
schvaľuje
VZN obce Vlčany o miestnych daniach na rok 2019 s nasledovnými zmenami:
-

v § 3, ods. 2) Správca dane určuje sadzbu dane za psa na území obce Vlčany vo výške 3,50 € za
každého jedného psa chovaného fyzikou alebo právnickou osobou za kalendárny rok.

-

v § 4, ods. 1) Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane za psa chovaného fyzickou osobou –
samostatne žijúceho dôchodcu vo veku nad 65 rokov.

-

v § 6, ods. 1) Správca dane určuje za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 osobitne
užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň v nasledovnom rozsahu:

za umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb v dočasných posedeniach pred trvalou
prevádzkovou jednotkou za obdobie od 1.5. do 31.10.

0,15 €

za umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb v dočasných posedeniach pred trvalou
prevádzkovou jednotkou bez predaja alkoholických nápojov za obdobie od 1.5. do 31.10.

0,10 €

za užívanie verejného priestranstva za každý m2 pri uskutočňovaní výkupu zeleniny
a ďalšej obchodnej činnosti vyplývajúcej zo živnostenského listu, ako aj vystavenie tovaru , za
umiestnenie predajného zariadenia na ambulantný predaj, za umiestnenie predajného zariadenia
na predaj výrobkov, za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb za každý aj
začatý deň
za umiestnenie skládky (stavebného materiálu) a stavebného zariadenia. Pri skládkach materiálu
do 30 dní sa daň neúčtuje, ak bol vydaný predchádzajúci súhlas obce Vlčany
za umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií:
 na parcele reg. „C“ par. č. 1441/5 špecifikovanej v § 5 ods.1 písm. b) tohto všeobecne
záväzného nariadenia (3 353 m2 * 0,05)
 na parcele reg. „C“ par. č. 69/1 špecifikovanej v §5 ods.1 písm. c) tohto všeobecne
záväzného nariadenia (1 951 m2* 0,05)
za umiestnenie pojazdnej predajne a zariadenia so živými zvieratami (teráriá, akváriá a pod.)
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0,10 €

0,02 €
0,15 €
0,15 €
0,25 €

-

v § 6, ods. 2) V prípade konania príležitostných trhov, športových a kultúrnych akcií sa stanovujú
sadzby dane za užívanie verejného priestranstva špecifikovaného v § 5 ods. 1 písm. a) až e) tohto
všeobecne záväzného nariadenia za každý aj začatý m² osobitne užívaného verejného priestranstva
a každý aj začatý deň v nasledovnom rozsahu:
€/m2/deň

za umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb občerstvenia (jedlá, alkoholické a nealkoholické
nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste

15,00 €

3m x 2 m= 6m2 – 1 miesto s elektrickou energiou ďalej len „EE“)
za umiestnenie predajného zariadenia tovaru: trdelník, cukrová vata, cukrárenské výrobky, sušené
ovocie, oriešky, korbáčiky, langoše, pražená kukurica, varená kukurica, syry, burčiak, kávové
nápoje, mäsové výrobky, bižutéria

7,50 €

3m x 2 m (bez EE)
za umiestnenie predajného zariadenia tovaru: trdelník, cukrová vata, cukrárenské výrobky, sušené
ovocie, oriešky, korbáčiky, langoše, pražená kukurica, varená kukurica, syry, burčiak, kávové
nápoje, mäsové výrobky, bižutéria

10 €

3m x 2 m (s EE)
za umiestnenie predajného zariadenia tovaru: výrobky spotrebnej elektroniky, domáce potreby,
textil, obuv, kožená galantéria, kozmetika, drogistický tovar, športové potreby, hobby potreby ,
hračky, umelé kvety, nábytok, koberec a iný spotrebný tovar

7,50 €

3m x 2 m (bez EE)
za umiestnenie predajného zariadenia tovaru: prírodná kozmetika, sušené bylinky, med,
medovníky, cukrovinky preukázateľne vyrobené daňovníkom

3,00 €

3m x 2 m (bez EE)
za umiestnenie predajného zariadenia tovaru: prírodná kozmetika, sušené bylinky, med,
medovníky, cukrovinky preukázateľne vyrobené daňovníkom

6,00 €

3m x 2 m (s EE)
za umiestnenie predajného zariadenia tovaru ľudovoumeleckých a remeselníckých výrobkov
preukázateľne vyrobené daňovníkom

2,00 €

3m x 2 m ( bez EE)
za umiestnenie predajného zariadenia tovaru ľudovoumeleckých a remeselníckých výrobkov
preukázateľne vyrobené daňovníkom

4,50 €

3m x 2 m (s EE)
prezentácia: cestovný ruch, automobily, ostatné

5,00 €

3mx2m
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-

v § 10 ods. 1) Správca dane určuje sadzbu dane na osobu a prenocovanie vo výške 2 €.

Hlas.: za-9 poslancov, proti-0 poslanec, zdržal sa-0 poslanec
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou prítomných poslancov


Uznesenie č. 22 /2018/ 2
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
b e r i e n a v e d o m i e, ž e
1. návrh VZN obce Vlčany o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na rok 2019 podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v.z.n.p. a v súlade s ust. § 83 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol vyvesený na úradnej tabuli
a zverejnený na webovej stránke obce pred jeho schválením dňa 13.11.2018
2. v rámci pripomienkového konania k návrhu VZN o miestnych poplatkoch za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2019 neboli predložené pripomienky


Uznesenie č. 23 /2018/ 2
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
schvaľuje
VZN obce Vlčany o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na rok 2019 s nasledovnými zmenami:
-

v § 4 ods. a) Sadzba poplatku sa určuje vo výške 0,0574 € na kalendárny deň a osobu, čo predstavuje
čiastku 21,00 € na kalendárny rok 2019
v § 4 ods. b) Sadzba poplatku sa určuje vo výške 0,0574, hodnota ukazovateľa dennej produkcie
komunálnych odpadov sa vypočíta na základe § 79 ods. 4 zákona č. 582/2004 Z.z., pričom obec
určuje hodnotu koeficientu vo výške 1,0
v § 6 sa vynechá ods. 1) a 2)
v § 6 ods. 4) V prípade, že doklad nie je v slovenskom, maďarskom a českom jazyku, je potrebné
k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad.
vypustiť celý § 7

Hlas.: za- 9 poslancov, proti-0 poslanec, zdržal sa-0 poslanec
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou prítomných poslancov
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Opravné uznesenie č. 24 /2018/ 2
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
schvaľuje
Opravné uznesenie č. 24/2018/2, ktorým sa mení a dopĺňa Uznesenie č. 563/ 2018/35 z 35. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva vo Vlčanoch zo dňa 26. septembra 2018, ktoré po zmene a doplnení znie
nasledovne:
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
a.) prerokovalo
žiadosť Štefana Morvaiho a manž. Renáty, obaja trvale bytom Vlčany s.č. 939 o odkúpenie obecnej
nehnuteľnosti a to:
- parcelu reg. „C“ KN, par.č. 1441/113 o výmere 21 m², druh pozemku: zastavaná plocha
- parcelu reg. „C“ KN, par.č. 1441/114 o výmere 4 m², druh pozemku: zastavaná plocha
- parcelu reg. „C“ KN, par.č. 1441/38 o výmere 8 m², druh pozemku: zastavaná plocha
- parcelu reg. „C“ KN, par.č. 1441/115 o výmere 203 m², druh pozemku: zastavaná plocha
- parcelu reg. „C“ KN, par.č. 1441/116 o výmere 1 m², druh pozemku: zastavaná plocha
ktoré vznikli rozčlenením pôvodnej parcely reg. „C“ KN par.č. 1441/76, LV č. 2236 vo vlastníctve obce
Vlčany na základe GP č. 82/2018 zo dňa 27.06.2018 vyhotovenou firmou Geomat – Karol Janda.
Odôvodnenie ich žiadosti: ide o dodatočné majetko-právne vysporiadanie priľahlých pozemkov okolo
rodinného domu s.č. 939, ktorý majú v bezpodielovom spoluvlastníctve.
b.) schvaľuje
podľa § 9 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod a
spôsob prevodu majetku obce Vlčany – priamym predajom a to:
na základe Geometrického plánu č. 82/2018 vyhotoveného dňa: 25.6.2018 geodetom Geomat- Karol Janda,
ul. Vajanského 873/9, 924 01 Galanta, IČO: 323 525 22, úradne overeným Okresným úradom Šaľa,
katastrálnym odborom dňa: 30.8.2018 pod číslom: 314/2018:
-

novovytvorenej parcely reg. ,,C“ č. 1441/113, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
o výmere 21 m2,
novovytvorenej parcely reg. ,,C“ č. 1441/114, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
o výmere 4 m2,,
novovytvorenej parcely reg. ,,C“ č. 1441/38, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
o výmere 8 m2,
novovytvorenej parcely reg. ,,C“ č. 1441/115, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
o výmere 203 m2,
novovytvorenej parcely reg. ,,C“ č. 1441/116, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1 m2,
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v prospech: Štefana Morvaiho a manž. Renáty Morvaiovej, obaja bytom: 925 84 Vlčany č. 939 do ich
bezpodielového spoluvlastníctva manželov za kúpnu cenu vo výške 6,63,- €/m2 na základe § 2 písm. a.)
Smernice č. 7/2008 o cenách pozemkov v intraviláne obce Vlčany, čo činí sumu 1.571,30 €, slovom:
jedentisícpäťstosedemdesiatjeden eur a 30 eurocentov.
c.) schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zmluvný
prevod vlastníctva obce – kúpnou zmluvou:
na základe Geometrického plánu č. 82/2018 vyhotoveného dňa: 25.6.2018 geodetom Geomat- Karol Janda,
ul. Vajanského 873/9, 924 01 Galanta, IČO: 323 525 22, úradne overeným Okresným úradom Šaľa,
katastrálnym odborom dňa: 30.8.2018 pod číslom: 314/2018:
-

novovytvorenej parcely reg. ,,C“ č. 1441/113, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
o výmere 21 m2,
novovytvorenej parcely reg. ,,C“ č. 1441/114, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
o výmere 4 m2,,
novovytvorenej parcely reg. ,,C“ č. 1441/38, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
o výmere 8 m2,
novovytvorenej parcely reg. ,,C“ č. 1441/115, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
o výmere 203 m2,
novovytvorenej parcely reg. ,,C“ č. 1441/116, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1 m2,

v prospech: Štefana Morvaiho a manž. Renáty Morvaiovej, obaja bytom: 925 84 Vlčany č. 939 do ich
bezpodielového spoluvlastníctva manželov za kúpnu cenu vo výške 6,63,- €/m2 na základe § 2 písm. a.)
Smernice č. 7/2008 o cenách pozemkov v intraviláne obce Vlčany, čo činí sumu 1.571,30 €, slovom:
jedentisícpäťstosedemdesiatjeden eur a 30 eurocentov.
Ďalšie náklady spojené s prevodom vlastníctva znáša nadobúdateľ.
Odôvodnenie: predmetom prevodu sú pozemky zastavané stavbou, resp. sú priľahlými plochami k pozemku
zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov, ktoré svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný
celok so stavbou.
Dôvodom opravného uznesenia je prerušené konanie pred katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa.

Hlas.: za-9 poslancov, proti-0 poslanec, zdržal sa-0 poslanec
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov
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Uznesenie č. 25 /2018/ 2
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
schvaľuje
1. uzavretie Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 4/2018 vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zo dňa
19.10.2018 medzi účastníkmi Obec Vlčany ako predávajúca a Štefan Morvai a manž. Renáta Morvaiová,
obaja bytom: 925 84 Vlčany č. 939 ako kupujúci,
2. návrh Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 4/2018 vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zo dňa 19.10.2018,
ktorý bude uzatvorený medzi účastníkmi medzi účastníkmi Obec Vlčany ako predávajúca a Štefan Morvai
a manž. Renáta Morvaiová, obaja bytom: 925 84 Vlčany č. 939 ako kupujúci.
Dôvodom uzavretia dodatku je prerušenie katastrálneho konania.
Hlas.: za-9 poslancov, proti-0 poslanec, zdržal sa-0 poslanec
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov


Uznesenie č. 26 /2018/ 2
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
schvaľuje
A) v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
spôsob prevodu majetku obce priamym predajom, a to:
-

nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve obce Vlčany, označenú ako parcela registra „C“ KN číslo:
3141/100, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m² evidovanú na LV č. 2236
vedenom na Okresnom úrade Šaľa, katastrálny odbor pre obec Vlčany, kat. územie: Vlčany

v prospech: Csabu Pála, rod. Pál, nar.: 15.04.1986, bytom Vlčany s.č. 792 a manželky p. Ing. Kristíny
Pálovej Czibulovej, rod. Czibulová, nar.: 04.04.1986, bytom: Vlčany č. 789, 925 84 Vlčany za kúpnu cenu
vo výške 6,63 za 1 m² (slovom: šesť eur a šesťdesiattri eurocentov), t.j. za kúpnu cenu celkom vo výške
192,30 € (slovom:jedenstodeväťdesiatdva eur a tridsať eurocentov)
B) v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zmluvný prevod vlastníctva obce – kúpnou zmluvou:
-

nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve obce Vlčany, označenej ako parcela registra „C“ KN číslo:
3141/100, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m² evidovanej na LV č. 2236
vedenom na Okresnom úrade Šaľa, katastrálny odbor pre obec Vlčany, kat. územie: Vlčany

v prospech: Csabu Pála, rod. Pál, nar.: 15.04.1986, bytom: Vlčany s.č. 792 a manželky p. Ing. Kristíny
Pálovej Czibulovej, rod. Czibulová, nar.: 04.04.1986, bytom: Vlčany č. 789, 925 84 Vlčany za kúpnu cenu
vo výške 6,63.€ za 1 m² (slovom: šesť eur a šesťdesiattri eurocentov), t.j. za kúpnu cenu celkom vo výške
192,30 € (slovom:jedenstodeväťdesiatdva eur a tridsať eurocentov) z dôvodu hodného osobitného zreteľa
spočívajúceho v tom, že pozemok: parcelu registra „C“ KN číslo: 3141/100, druh pozemku: Zastavané
plochy a nádvoria o výmere 29 m² už niekoľko rokov užívajú žiadatelia, predmetná parcela registra „C“ KN
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číslo: 3141/100, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m² susedí s nehnuteľnosťami vo
vlastníctve žiadateľov evidovanými na LV č. 1889 vedenom Okresným úradom Šaľa, katastrálny odbor pre
obec Vlčany, kat. úz. Vlčany, a zároveň slúži ako vstup k nehnuteľnostiam v bezpodielovom
spoluvlastníctve žiadateľov.
Hlas.: za-9 poslancov, proti-0 poslanec, zdržal sa-0 poslanec
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov


Uznesenie č. 27 /2018/ 2

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
A) p r e r o k o v a l o
žiadosť Teodora Seresa, bytom Vlčany s.č. 1085 o odkúpenie obecnej nehnuteľnosti a to:
- par. č. 814/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 655 m², LV č. 363 v podiele 1/3 v pomere
k celku, v prepočte t.j. 218 m²
- par. č. 816/1- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 61 m², RD s.č. 468 na par. č. 816/1
(podľahla samozrúteniu), LV č. 2236, v podiele 18/1
B) o d k l a d á
žiadosť Teodora Seresa, bytom Vlčany s.č. 1085 o odkúpenie obecnej nehnuteľnosti
C) u k l a d á
OcÚ rozšírenie Znaleckého posudku na stavbu RD so s.č. 468
Hlas.: za-9 poslancov, proti-0 poslanec, zdržal sa-0 poslanec
Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov


Uznesenie č. 28 /2018/ 2
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
schvaľuje
v zmysle § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
zámer previesť majetok obce Vlčany z dôvodu hodného osobitného zreteľa
na základe Geometrického plánu č. 06-11/2017 na určenie vlast. vzťahov k parc. č. 3154/9-14 a zameranie
stavieb na p.č. 3154/9-11, vyhotovený spoločnosťou Realitná a geodetická kancelária, IČO: 32353766, so
sídlom: Mierové námestie 4, 924 00 Galanta zo dňa 23.3.2018
- novovytvorenú parcelu reg. ,,C“ č. 3154/14, druh pozemku: zastavané plochy o výmere 304 m²,
ktorá vznikla oddelením dielu č. 6 od parc. reg. ,,E“ č. 3142/103 druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 706 m² evidovanej na LV č. 5813 vedenom na katastrálnom odbore Okresného
úradu Šaľa, kat. územie: Vlčany, do výhradného vlastníctva žiadateľa – Jána Szórádiho, bytom
Vlčany s.č. 1285 za kúpnu cenu 6,63 eur za 1 m2, t.j. za kúpnu cenu celkom vo výške 2.015,50 eur
na základe Smernice č. 7/2008 o cenách pozemkov v intraviláne obce Vlčany z dôvodu hodného
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osobitného zreteľa .
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ danú nehnuteľnosť dlhodobo užíva , zveľaďuje a stará sa
oň.
Hlas.: za-9 poslancov, proti-0 poslanec, zdržal sa-0 poslanec
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov


Uznesenie č. 29 /2018/ 2
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
s poukazom na ustanovenie § 25 ods. 12 písm. h) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z.
A) o d v o l á v a
z Rady školy pri ZŠ s MŠ vo Vlčanoch: Ing. Karola Csizmadiu, Violu Sovíkovú, Norberta Šereša
a Máriu Kurz
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
s poukazom na ustanovenie § 25 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z.
B) d e l e g u j e
do Rady školy pri ZŠ s MŠ vo Vlčanoch: Bc. Andreu Maron, Ing. Františka Ondrušeka, Joela
Molnára a Františka Fabiána
Hlas.: za-9 poslancov, proti-0 poslanec, zdržal sa-0 poslanec
Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov


Uznesenie č. 30 /2018/ 2
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
s poukazom na ustanovenie § 25 ods. 12 písm. h) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z.
A) o d v o l á v a
z Rady školy pri ZŠ s MŠ s VJM vo Vlčanoch: Ing. Karola Csizmadiu, Violu Sovíkovú, Norberta
Šereša a Máriu Kurz
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
s poukazom na ustanovenie § 25 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z.
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B) d e l e g u j e
do Rady školy pri ZŠ s MŠ s VJM vo Vlčanoch: Bc. Andreu Maron, Ing. Viviánu Bódiovú, Júliu
Szőcs a Bc. Norberta Polgára
Hlas.: za-9 poslancov, proti-0 poslanec, zdržal sa-0 poslanec
Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov


Uznesenie č. 31 /2018/ 2
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
berie na vedomie
Výročnú správu Rady školy pri ZŠ s MŠ s VJM vo Vlčanoch za rok 2018


Uznesenie č. 32 /2018/ 2
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
berie na vedomie
Výročnú správu Rady školy pri ZŠ s MŠ vo Vlčanoch za rok 2018


Uznesenie č. 33 /2018/ 2
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky obce Vlčany
-

FK č. 6/2018
FK č. 7/2018
Stanovisko k žiadosti


Uznesenie č. 34 /2018/ 2
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
A) b e r i e n a v e d o m i e
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019
B) s c h v a ľ u j e
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019 s nasledovnými zmenami:
- vypustiť bod B. Tematické kontroly
- vypustiť v bode C. Ostatné kontroly ods. 2
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