UZNESENIA
21. zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 25. júna 2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch:
A. Schvaľuje:
1. Program 21. zasadnutia
2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014 obce Vlčany o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní
obsahu žúmp
3. Celoročné hospodárenie obce Vlčany za rok 2013 bez výhrad
4. Rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2013 vo výške 94.644,45€ takto:
- do rezervného fondu sa pridelí 10 % - 9.464,44 €
- do peňažného fondu sa pridelí 85.180,01 € na financovanie časového nesúladu
medzi príjmami a výdavkami
5. Plat starostu vo výške 2376 €
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2014
7. Rozpočtové opatrenie č. 1: navýšenie príjmových finančných operácií o 870 €
a navýšenie výdavkov na dohody a odvody do poistných fondov obecnej polície o
870 €.
8. Zámer predaja pozemku v k. ú. Vlčany p. Júliusovi Deákovi, bytom Vlčany č. 1242
a p. Ambrózovi Kürthymu, bytom Vlčany č. 413 podľa § 9a, ods. 8, písm. b) zákona
o majetku obcí ako priľahlý pozemok po predložení geometrického plánu. Všetky
výdavky spojené s prevodom nehnuteľností vrátane vyhotovenia geometrického plánu
hradia kupujúci
9. Zámer predaja pozemku v k. ú. Vlčany p. Marekovi Ordódymu, bytom Vlčany č. 138
a p. Klaudii Pálovej, bytom Vlčany č. 792 podľa § 9a, ods. 8, písm. b) zákona
o majetku obcí ako priľahlý pozemok po predložení geometrického plánu. Všetky
výdavky spojené s prevodom nehnuteľností vrátane vyhotovenia geometrického plánu
hradia kupujúci
10. Zámer vybudovania trafostanice na parcele č. 4/1, v k. ú. Vlčany
11. Zámer predaja pozemku podľa zákona o majetku obcí, § 9a, odsek 8, písm. b) (priľahlý
pozemok), v katastrálnom území Vlčany p. Františkovi Ondrušekovi, bytom Vlčany č.
755 a p. Patrícii Ondrušekovej, bytom Vlčany č. 755, po predložení geometrického
plánu. Všetky výdavky spojené s prevodom nehnuteľností vrátane vyhotovenia
geometrického plánu hradia kupujúci
B. Odkladá:
1. Žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Vlčany o navýšenie rozpočtu na interiérové
vybavenie hasičskej zbrojnice vo výške 1500 €
C. Berie na vedomie:
1. Že z prebytku rozpočtu vo výške 199.492,89 € sa podľa § 16 ods. zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
vylučujú: nevyčerpané fin. prostriedky z účelovo určených dotácií v objeme
104.848,44 €

2. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Vlčany za rok
2013
3. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej uzávierky a hospodárenia obce
4. Informatívnu správu o hospodárení podniku verejnoprospešných služieb
5. Informáciu o ponuke na aktualizáciu pasportizácie hrobových miest
6. Petíciu obyvateľov obce Vlčany s nasledovným stanoviskom: Uznesením obecného
zastupiteľstva vo Vlčanoch zo dňa 26.03.2014, č. 20/2014, písm. A/1 bol schválený
prísľub a nie zámer vypísania obchodnej verejnej súťaže za účelom vybudovania
obchodného centra
D. Ruší:
1. Uznesenie zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 14.3.2011, č. 2 - OZ/2011,
písmeno A/7
E. Neschvaľuje:
1. Žiadosť Náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia, zbor Vlčany o využívanie
verejného priestranstva
F. Ukladá:
1. Vedúcemu podniku verejnoprospešných služieb obce Vlčany:
- predložiť výsledok vyšetrenia, spôsob riešenia a prijatých opatrení k prideleniu
pokút pre PVPS obce Vlčany v rokoch 2011 – 2013
- predložiť spôsob riešenia pohľadávok a záväzkov k 31.12.2013
- príkazom stanoviť výšku pokladničnej hotovosti v pokladni hlavnej a v pokladni
podnikateľskej činnosti
- predložiť návrh na tvorbu rezervného fondu Podniku verejnoprospešných služieb
Vlčany podľa § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy
Starosta obce:
Ing. Gyula Iván
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Prednostka obecného úradu:
Ing. Ida Ivánová

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

Overovatelia:
Ladislav Fehér, poslanec OZ

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

Štefan Holbík, poslanec OZ

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

Zapísala: Adriána Orelová
Vo Vlčanoch, 25.06.2014

