Prijaté uznesenia z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlčany
zo dňa 14. apríla 2021

Uznesenie č. 374/2021/25
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch

schvaľuje

program rokovania 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Správa návrhovej a mandátovej komisie
Schválenie programu rokovania 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Určenie zapisovateľa zápisnice
Kontrola uznesení z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Schválenie zámeru nájmu budovy so súp. č. 97
Schválenie zámeru predaja hnuteľných vecí nachádzajúcich sa v budove
so súp. č. 97
8. Vyhodnotenie OVS
9. Vyhodnotenie OVS – pozemok v ulici Pontyos
10. Návrh VZN obce Vlčany o podmienkach umiestňovania plagátov a
reklamných billboardov
11. Žiadosť o odkúpenie obecnej nehnuteľnosti – František Kürthi, Božena
Pölzl
12. Odkúpenie nehnuteľností – J. Balog
13. Odkúpenie nehnuteľností – P. Krokavec, E. Kovács, A. Takácsová
14. Použitie fin. prostriedkov rezervného fondu obce Vlčany – kúpa
nehnuteľností
15. Odstránenie havarijného stavu verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
16. Použitie fin. prostriedkov z fondu rozvoja bývania obce – odstránenie
hav. stavu verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
17. Úprava rozpočtu
18. Nadobudnutie parc. č. 964/2 a časti parciel č. 963/1, 963/2 a 964/1
v kat.ú. Vlčany
19. Info starostu
20. Diskusia
21. Záver
Hlas.: za-11 poslanci, proti-0 poslanec, zdržal sa-0 poslanec

Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov
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Uznesenie č. 375/2021/25

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
berie na vedomie
určenie Júlie Szőcs za zapisovateľku zápisnice
Hlas.: za-11 poslanci, proti-0 poslanec, zdržal sa-0 poslanec
Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov

Uznesenie č. 376/2021/25
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Hlas.: za-11 poslanci, proti-0 poslanec, zdržal sa-0 poslanec
Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov

Uznesenie č. 377/2021/25
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
schvaľuje
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámer prenajať majetok obce Vlčany z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nájomcovi:
ADVENTUS, n. o., so sídlom Sv. Gorazda 526/8, 951 31 Močenok, IČO: 45 739 790, na dobu
určitú, a to 15 rokov so začiatkom doby nájmu od 01.06.2021, za mesačné nájomné vo výške
500,- EUR, s tým, že výška nájomného sa bude každoročne zvyšovať oproti výške nájomného
z predchádzajúceho roku o toľko percent, koľko je medziročná miera inflácie meraná indexom
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spotrebiteľských cien zverejnená Štatistickým úradom SR. Valorizácia nájomného sa prvýkrát
uplatní s účinnosťou od 01.06.2022.
Predmetom nájmu budú nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Vlčany, zapísané na LV č. 2236
pre kat. úz. Vlčany ako :
stavba strediska sociálnej starostlivosti so súpisným číslom 97, postavená na
pozemku registra “C” s parcelným číslom 10/15 v katastrálnom území Vlčany a
pozemok registra “C” s parcelným číslom 10/15, vedený ako zastavaná plocha a
nádvorie, o výmere 2413 m2
Účel nájmu: prevádzkovanie zariadenia sociálnych služieb.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že nájomca bude využívať nehnuteľnosť,
ktorá je predmetom nájmu, na prevádzkovanie zariadenia sociálnych služieb, na ktorý účel bola
budova aj postavená a v prípade záujmu dotknutých osôb prevezme aj súčasných klientov
zariadenia prevádzkovaného obcou, čím bude zabezpečená kontinuita poskytovania sociálnych
služieb pobytovou formou v obci.

Hlas.: za-9 poslanci, proti-0 poslanec, zdržal sa-2 poslanec
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov

Uznesenie č. 378/2021/25
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámer predať majetok obce Vlčany z dôvodu hodného osobitného zreteľa, kupujúcemu:
ADVENTUS, n. o., so sídlom Sv. Gorazda 526/8, 951 31 Močenok, IČO: 45 739 790.
Predmetom predaja budú všetky hnuteľné veci nachádzajúce sa v budove so súp. č. 97,
postavenej na pozemku registra “C” s parcelným číslom 10/15 v katastrálnom území Vlčany,
okrem súčastí a príslušenstva budovy, ktoré sú vo vlastníctve obce.
Kúpna cena: 10.000,- EUR
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci bude v budove so súp. č. 97
v kat. úz. Vlčany, v ktorej sa hnuteľné veci nachádzajú, prevádzkovať zariadenie sociálnych
služieb, čím bude zabezpečená kontinuita poskytovania sociálnych služieb pobytovou formou
v obci. Dotknutý majetok bude pre obec prebytočný a nebude slúžiť na plnenie úloh obce v
rámci predmetu jej činnosti alebo v súvislosti s ním

Hlas.: za-11 poslanci, proti-0 poslanec, zdržal sa-0 poslanec
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Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov

Uznesenie č. 379/2021/25
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
A) v y h o d n o t i l o
OVS na najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nasledovných
nehnuteľností, resp. spoluvlastníckeho podielu obce na nehnuteľnostiach zapísaných
v katastri nehnuteľností pri Okresnom úrade Šaľa – katastrálnom odbore, pre obec
Vlčany, kat. úz. Vlčany
a) na LV č. 5813 ako :
aa) pozemok registra E-KN č. 3226/9, druh pozemku: orná pôda, výmera: 2680 m2
ab) pozemok registra E-KN č. 3236/20, druh pozemku: orná pôda, výmera: 3298 m2
ac) pozemok registra E-KN č. 3241/4, druh pozemku: orná pôda, výmera: 850 m2
ad) pozemok registra E-KN č. 3246/36, druh pozemku: orná pôda, výmera: 2677 m2
ae) pozemok registra E-KN č. 3248/41, druh pozemku: orná pôda, výmera: 4407 m2
af) pozemok registra E-KN č. 4146, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
výmera: 3953 m2
ag) pozemok registra E-KN č. 4148, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
výmera: 3377 m2
ah) pozemok registra E-KN č. 4151, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
výmera: 3313 m2
Nehnuteľnosti pod písm. aa) až ah) sú vo výlučnom vlastníctve obce Vlčany.
b) na LV č. 5970 ako pozemok reg. E-KN č. 3672, druh pozemku: orná pôda, výmera:
2215 m2; spoluvlastnícky podiel obce na nehnuteľnosti je 3/5 v pomere k celku
c) na LV č. 3801 ako pozemok reg. E-KN č. 3807/1, druh pozemku: orná pôda,
výmera: 1525 m2; spoluvlastnícky podiel obce na nehnuteľnosti je 1/2 v pomere
k celku
d) na LV č. 9355 ako pozemok reg. E-KN č. 3717, druh pozemku: orná pôda,
výmera: 6086 m2; spoluvlastnícky podiel obce na nehnuteľnosti je 1/6 v pomere
k celku
B) k o n š t a t u j e ,
že v súlade s kritériami pre posudzovanie súťažných návrhov uvedenými v podmienkach
obchodnej verejnej súťaže, najvhodnejšiu ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy podal
Agro Divízia, s.r.o. Selice, Sovietskej armády 431, 925 72 Selice a tejto ponuke sa
v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vlčany a s majetkom
štátu, ktorý obec užíva, prideľuje poradie č. 1
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C) s c h v a ľ u j e
podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov spôsob prevodu majetku obce Vlčany – nehnuteľností špecifikovaných v písm.
A) tohto uznesenia, na základe obchodnej verejnej súťaže
D) o d p o r ú č a
na základe výsledkov vyhodnotenia súťaže uzatvorenie kúpnej zmluvy s Agro
Divízia, s.r.o. Selice, Sovietskej armády 431, 925 72 Selice
Hlas.: za-11 poslanci, proti-0 poslanec, zdržal sa-0 poslanec
Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov

Uznesenie č. 380/2021/25
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
A) v y h o d n o t i l o
OVS na najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností
zapísaných v katastri nehnuteľností pri Okresnom úrade Šaľa – katastrálnom odbore,
pre obec Vlčany, kat. úz. Vlčany na LV č. 2236 ako:
- pozemok registra C-KN č. 247, druh pozemku: záhrada, výmera: 241 m2
- pozemok registra C-KN č. 250, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
výmera: 717 m2
B) k o n š t a t u j e ,
že v rámci obchodnej verejnej súťaže obec neobdržala žiadny súťažný návrh
C) z r u š u j e ,
OVS na najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností
špecifikovaných v bode A) tohto uznesenia
Hlas.: za-11 poslanci, proti-0 poslanec, zdržal sa-0 poslanec
Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov

Uznesenie č. 381/2021/25
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
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A) p r e r o k o v a l o
Návrh VZN obce Vlčany o podmienkach umiestňovania plagátov a reklamných
bilboardov
B) b e r i e n a v e d o m i e, ž e
1. Návrh VZN obce Vlčany o podmienkach umiestňovania plagátov
a reklamných bilboardov bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na
webovej stránke obce pred jeho schválením dňa 29.03.2021.
2. v rámci pripomienkového konania k návrhu VZN obce Vlčany o udržiavaní
čistoty v obci a o ochrane verejnej zelene neboli predložené pripomienky
C) s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlčany č. 4/2021 o podmienkach umiestňovania
plagátov a reklamných bilboardov

Hlas.: za-11 poslanci, proti-0 poslanec, zdržal sa-0 poslanec
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou prítomných poslancov

Uznesenie č. 382/2021/25
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
A) schvaľuje
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:
Geometrickým plánom č. 100/2020 na zameranie stavieb p. č. 770/2, 770/3 a určenie
vlastníckych práv k nehnuteľnostiam p. č. 1439/5, 1439/6 vyhotoveným Geo Advice,
s.r.o., so sídlom: Jazerná 585/30, 92701 Šaľa, úradne overeným Okresným úradom
Šaľa, katastrálnym odborom pod č. G1-481/2020 zo dňa 18.11.2020:
novovytvorená parcela registra „C“ KN číslo: 1439/5, druh pozemku:
zastavaná plocha vo výmere 22 m², ktorá bola vytvorená oddelením dielu č. 5 z
parcely reg. ,,E“ č.: 1440/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie vo výmere
36277m2 evidovanej na LV č. 5813 vedenom Okresným úradom Šaľa, katastrálny
odbor pre kat. úz.: Vlčany, obec: Vlčany a pridelením k novovytvorenej parcele č.
1439/5,
novovytvorená parcela registra „C“ KN číslo: 1439/6, druh pozemku:
zastavaná plocha vo výmere 19 m², ktorá bola vytvorená oddelením dielu č. 6 z
parcely reg. ,,E“ č.: 1440/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie vo výmere
36277m2 evidovanej na LV č. 5813 vedenom Okresným úradom Šaľa, katastrálny
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odbor pre kat. úz.: Vlčany, obec: Vlčany a pridelením k novovytvorenej parcele č.
1439/6,
v prospech: František Kürthi, bytom: Neded s.č. 747 a Bc. Božena Pölzl, bytom:
.Grimminggasse 150, Stainach – Prügg, Rakúsko za kúpnu cenu 10,- €/m2, spolu vo výške 410,€, pričom spoluvlastnícky podiel každého žiadateľa je ½- ½ k celku.
B) schvaľuje
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:
Geometrickým plánom č. 100/2020 na zameranie stavieb p. č. 770/2, 770/3 a určenie
vlastníckych práv k nehnuteľnostiam p. č. 1439/5, 1439/6 vyhotoveným Geo Advice,
s.r.o., so sídlom: Jazerná 585/30, 92701 Šaľa, úradne overeným Okresným úradom
Šaľa, katastrálnym odborom pod č. G1-481/2020 zo dňa 18.11.2020:
novovytvorená parcela registra „C“ KN číslo: 1439/5, druh pozemku:
zastavaná plocha vo výmere 22 m², ktorá bola vytvorená oddelením dielu č. 5 z
parcely reg. ,,E“ č.: 1440/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie vo výmere
36277m2 evidovanej na LV č. 5813 vedenom Okresným úradom Šaľa, katastrálny
odbor pre kat. úz.: Vlčany, obec: Vlčany a pridelením k novovytvorenej parcele č.
1439/5,
novovytvorená parcela registra „C“ KN číslo: 1439/6, druh pozemku:
zastavaná plocha vo výmere 19 m², ktorá bola vytvorená oddelením dielu č. 6 z
parcely reg. ,,E“ č.: 1440/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie vo výmere
36277m2 evidovanej na LV č. 5813 vedenom Okresným úradom Šaľa, katastrálny
odbor pre kat. úz.: Vlčany, obec: Vlčany a pridelením k novovytvorenej parcele č.
1439/6,
v prospech: František Kürthi, bytom: Neded s.č. 747 a Bc. Božena Pölzl, bytom:
.Grimminggasse 150, Stainach – Prügg, Rakúsko za kúpnu cenu 10,- €/m2, spolu vo výške 410,€, pričom spoluvlastnícky podiel každého žiadateľa je ½- ½ k celku.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že pozemok: novovytvorené parcely registra
„C“ KN číslo: 1439/5
a1439/6 tvoria neoddeliteľný funkčný celok so
stavbami nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov evidovanými na LV č. 566 vedenom
Okresným úradom Šaľa, katastrálny odbor pre obec: Vlčany, kat. územie: Vlčany, žiadatelia
o parcely sa budú starať a zveľaďovať ich.

Hlas.: za-11 poslanci, proti-0 poslanec, zdržal sa-0 poslanec
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov

Uznesenie č. 383/2021/25
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
schvaľuje
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odkúpenie nasledovných nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce Vlčany:
- nehnuteľnosti zapísané na LV č. 5844 ako pozemky reg. C-KN parc. č. 711/1, druh
pozemku: vinica o výmere 224 m2, parc. č. 711/2, druh pozemku: záhrada o výmere
135 m2, parc. č. 711/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 116 m2,
parc. č. 711/4, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m2, parc.
č. 711/7, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 65 m2
- 1/2 spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 5845 ako pozemok reg.
C-KN parc. č. 711/5, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 90 m2
od predávajúceho: Jozef Balogh, bytom Chabičovice 4, 382 31 Mirkovice, Česká republika za
kúpnu cenu 7.000,- € (slovom: sedemtisíc eur).
Náklady spojené s prevodom nehnuteľností znáša nadobúdateľ.
Hlas.: za-11 poslanci, proti-0 poslanec, zdržal sa-0 poslanec
Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov

Uznesenie č. 384/2021/25
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
schvaľuje
odkúpenie nasledovných nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce Vlčany:
- 1/4 spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 5845 ako pozemok reg.
C-KN parc. č. 711/5, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 90 m2 a 1/2
spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 5846 ako pozemok reg. CKN parc. č. 711/6, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 50 m2 od
predávajúceho: Peter Krokavec, bytom 925 71 Trnovec nad Váhom 750, za kúpnu cenu
475,- € (slovom: štyristosedemdesiatpäť eur)
- 1/8 spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 790 ako pozemok reg.
C-KN parc. č. 710/2, druh pozemku: záhrada o výmere 367 m2 a pozemok reg. C-KN
parc. č. 710/3, druh pozemku: záhrada o výmere 83 m2 a 1/2 spoluvlastnícky podiel na
nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 1142 ako pozemok reg. C-KN parc. č. 715/1, druh
pozemku: záhrada o výmere 422 m2 od predávajúcej: Alžbeta Takácsová, bytom 925 85
Neded 329 za kúpnu cenu 2.672,50 EUR (slovom: dvetisíc šesťstosedemdesiatdva eur
a päťdesiat eurocentov)
- 1/8 spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 790 ako pozemok reg.
C-KN parc. č. 710/2, druh pozemku: záhrada o výmere 367 m2 a pozemok reg. C-KN
parc. č. 710/3, druh pozemku: záhrada o výmere 83 m2 a 1/2 spoluvlastnícky podiel na
nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 1142 ako pozemok reg. C-KN parc. č. 715/1, druh
pozemku: záhrada o výmere 422 m2 od predávajúcej: Emília Kovács, bytom 925 84
Vlčany 321 za kúpnu cenu 2.672,50 EUR (slovom: dvetisíc šesťstosedemdesiatdva eur
a päťdesiat eurocentov)
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Hlas.: za-11 poslanci, proti-0 poslanec, zdržal sa-0 poslanec
Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov

Uznesenie č. 385/2021/25
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
schvaľuje
podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce na
kapitálové výdavky – kúpu nehnuteľností vo výške 13.000,- EUR.
Hlas.: za-11 poslanci, proti-0 poslanec, zdržal sa-0 poslanec
Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov

Uznesenie č. 386/2021/25
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
A) k o n š t a t u j e, ž e
verejné osvetlenie a obecný rozhlas v časti Somola a ulici Silváš je kvôli častým a opakovaným
poruchám spôsobeným tak vadami na elektrickom vedení a jeho príslušenstve, ako aj
poruchami reproduktorov, v havarijnom stave a vyžaduje okamžitú výmenu
B) s c h v a ľ u j e
zámer zabezpečiť čiastočnú opravu obecného rozhlasu a verejného osvetlenia v časti Somola a
ulici Silváš, vrátane výmeny elektrických vedení, rozvádzačov verejného osvetlenia,
reproduktorov a ďalšieho príslušenstva; a poveruje starostu obce za týmto účelom vypísať
verejné obstarávanie a uzatvoriť zmluvu s víťazom verejného obstarávania
Hlas.: za-11 poslanci, proti-0 poslanec, zdržal sa-0 poslanec
Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov

Uznesenie č. 387/2021/25
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
schvaľuje
9

podľa § 15 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov použitie finančných prostriedkov z fondu rozvoja
bývania obce sumu vo výške 25.000,- EUR na čiastočnú opravu obecného rozhlasu a verejného
osvetlenia v časti Somola a ulici Silváš, za účelom odstránenia ich havarijného stavu
Hlas.: za-11 poslanci, proti-0 poslanec, zdržal sa-0 poslanec
Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov

Uznesenie č. 388/2021/25
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
schvaľuje
rozpočtové opatrenie v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písm. b ) zákona č. 583/2004 Z.z. v
znení neskorších zmien a doplnkov:
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
Progra
m

KZ

EK

46

454001

46

454002

text

Schválený
rozpočet

Úprava
rozpočtu

Rozpočet
po úprave

Prevod
peňažných
prostriedkov z
rezervného
fondu obce
Prevod
peňažných
prostriedkov
z fondu
rozvoja
bývania obce

95.000,00

+ 13.000,00

108.000,00

0,00

+ 25.000,00

25.000,00

text

Schválený
rozpočet

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
Progr
am

KZ

EK

01.1.1

46

711001

06.4.0

46

711002

Nákup
pozemkov
Rekonštrukcia
verejného
osvetlenia

Úprava
rozpočtu

Rozpočet
po úprave

0,00

+ 13.000,00

13.000,00

0,00

+ 25.000,00

25.000,00
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Hlas.: za-11 poslanci, proti-0 poslanec, zdržal sa-0 poslanec
Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov

Uznesenie č. 389/2021/25
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
schvaľuje
zámer zahájiť rokovania s vlastníkmi nehnuteľností evidovaných v kat. úz. Vlčany na:
- LV č. 5858 ako pozemky reg. C-KN č. 964/2 – záhrada o výmere 162 m2 a parc. č. 964/1záhrada o výmere 333 m2
- LV č. 5596 ako pozemky reg. C-KN č. 963/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 637
m2 a parc. č. 963/2- záhrada o výmere 334 m2, a to
za účelom nadobudnutia častí týchto parciel zobrazených na priloženej katastrálnej mape do
vlastníctva obce.

Hlas.: za-11 poslanci, proti-0 poslanec, zdržal sa-0 poslanec
Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov

Uznesenie č. 390/2021/25
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
berie na vedomie
informácie starostu o:
-

Schválenej dotácie z NSK pre rok 2021
Otvorení novej obecnej knižnice
Výmene strešnej krytiny na budove so s.č. 481 „Bikadomb“
Návrhu označenia jednotlivých ulíc a verejných priestranstiev v obci Vlčany
11

-

Podanej žiadosti na zmenu obecného erbu na MV SR

Hlas.: za-11 poslanci, proti-0 poslanec, zdržal sa-0 poslanec
Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov
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