UZNESENIA
22. zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 10. septembra 2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch:

A. Schvaľuje:
1. Program 22. zasadnutia s navrhnutými zmenami
2. Žiadosť Klubu dôchodcov o rozšírenie spoločenskej miestnosti
3. Združenie miestnych akčných skupín MAS CSÁNGÓ a VIA ROMANUM, obce
Kráľová nad Váhom a mesta Šaľa
4. Žiadosť ČOV Vlčany – Neded, s. r. o. o prenájom kancelárskych priestorov
5. Udelenie čestného občianstva obce Vlčany pre p. Csizmadia Margit – Barcs Józsefné
6. Návrh opatrení navrhnutých na odstránenie zistených nedostatkov uvedených v správe
hlavného kontrolóra č. 7/2014
7. Predaj pozemku podľa zákona o majetku obcí, § 9a, odsek 8, písm. b) (priľahlý
pozemok), v katastrálnom území Vlčany evidovaného na Okresnom úrade Šaľa –
katastrálny odbor, parcela registra „C“ č. 1441/99 o výmere 100 m2 – zastavaná plocha,
č. 1441/100 o výmere 16 m2 – zastavaná plocha a č. 1441/101 o výmere 54 m2 záhrada, ktorá vznikla odčlenením od parcely registra „C“ č. 1441/77 – zastavaná
plocha, na základe GP č. 71/2014 vyhotoveného firmou Karol Janda - GEOMAT,
Galanta, IČO: 32352522, overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálny odbor dňa
27.08.2014 pod číslom 340/2014, p. Attilovi Géczymu, r. Géczy, nar. 07.10.1968,
bytom Vlčany č. 1581. Dohodnutá kúpna cena je vo výške 1130,00 EUR, slovom:
Tisícstotridsať eur, na základe Smernice č. 7/2008 o cenách pozemkov v intraviláne
obce Vlčany, podľa § 2, písm. a).
8. Predaj pozemku podľa zákona o majetku obcí, § 9a, odsek 8, písm. b) (priľahlý
pozemok), v katastrálnom území Vlčany evidovaného na Okresnom úrade Šaľa –
katastrálny odbor, parcela registra „C“ 8027/6 o výmere 87 m2 - zastavaná plocha,
ktorá vznikla odčlenením od parcely registra „E“ č. 8027/1 – zastavaná plocha, LV č.
5813, na základe GP č. 44538359 – 157/2014 vyhotoveného firmou Vörös Attila,
Zlatná na Ostrove, IČO: 44538359, overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálny
odbor dňa 21.08.2014 pod číslom 327/2014, p. Edmundovi Ádámovi, r. Ádám, nar.
02.09.1948, bytom Vlčany č. 1575. Dohodnutá kúpna cena je vo výške 580,00 EUR,
slovom: päťstoosemdesiat eur, na základe Smernice č. 7/2008 o cenách pozemkov
v intraviláne obce Vlčany, podľa § 2, písm. a).
9. Podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov a § 11 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, že Obecné
zastupiteľstvo vo Vlčanoch bude mať 11 poslancov.
10. V zmysle § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení výkon funkcie starostu na
celé funkčné obdobie v rozsahu 100 %

B. Odkladá:
1. Žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Vlčany o navýšenie rozpočtu na interiérové
vybavenie hasičskej zbrojnice vo výške 1500 €
C. Berie na vedomie:
Správu hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 8/2014
Čerpanie rozpočtu obce Vlčany za I. polrok 2014
Informáciu o programe a organizačnom zabezpečení jarmoku
Informatívnu správu o hospodárení podniku verejnoprospešných služieb obce Vlčany
za I. polrok 2014
5. Žiadosť katolíckej a reformovanej cirkvi
1.
2.
3.
4.

D. Ukladá:
1. Hlavnému kontrolórovi obce preveriť dôvody penalizácie hlavnej a vedľajšej činnosti
príspevkovej organizácie PVPS obce Vlčany za obdobie 2011 – 2013 podľa
predloženej prílohy PVPS obce Vlčany
2. Riaditeľovi PVPS obce Vlčany zahájiť vymáhanie pohľadávok u nasledovných
odberateľov: Hastra s. r. o. Žilina, Bautech Projekt s. r. o. Šaľa, Domov na pol ceste
Horné Saliby n. o., Barlička n. o. Výsledok vymáhania v písomnej správe predložiť
poslancom OZ.
E. Odporúča:
1. Zapracovať do Zmluvy o dielo - „Spevnenie vozovky MK „Loger“ vo Vlčanoch
zádržné vo výške 5 %.

Starosta obce:
Ing. Gyula Iván

..............................................

Prednostka obecného úradu:
Ing. Ida Ivánová

..............................................

Overovatelia:
Tímea Bódiová, poslanec OZ

...............................................

Zoltán Füri, poslanec OZ

...............................................

Zapísala: Adriána Orelová
Vo Vlčanoch, 10.09.2014

