UZNESENIA
23. zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 05. novembra 2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch:
A. Schvaľuje:
1.
2.
3.
4.
5.

Program 23. zasadnutia OZ
Rozpočtové provizórium na rok 2015
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vlčany na I. polrok 2015
VZN č. 4 o dani z nehnuteľnosti na rok 2015
VZN č. 5 o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
rok 2015
6. VZN č. 6 o miestnych daniach na rok 2015
7. Podľa § 9a) ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí ako prípad hodný
osobitného zreteľa, dlhodobý prenájom nehnuteľnosti – vodnej plochy v k. ú. Vlčany,
parc. č. 328/5, o výmere 1172 m2, na dobu určitú - 10 rokov, za cenu 1 €/rok, avšak sa
musí zachovať pôvodný funkčný stav vodnej plochy, p. Matejovi Sedliačikovi, Vlčany
č. 168. Uznesenie odsúhlasené 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Odôvodnenie: Jedná sa o vodnú plochu, ktorá slúži na zber dažďovej vody.
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“ č. 1440/37 o výmere 75 m2 – zastavaná plocha,
ktorá vznikla odčlenením od parcely registra „E“ č. 1440/3 – zastavaná plocha, na
základe GP č. 35/2014 vyhotoveného firmou Viktor Mesároš, Cintorínska 6, 927 05
Šaľa, IČO: 37515357, overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálny odbor dňa
10.10.2014 pod číslom 384/2014, p. Františekovi Ondrušekovi, r. Ondrušek, nar.
09.11.1978, bytom Vlčany č. 755 a p. Patrícii Ondrušekovej, r. Szabová, nar.
30.12.1976, bytom Vlčany č. 755. Dohodnutá kúpna cena je vo výške 498,00 EUR,
slovom: štyristodeväťdesiatosem eur, na základe Smernice č. 7/2008 o cenách
pozemkov v intraviláne obce Vlčany, podľa § 2, písm. a).
9. 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“ KN č. 239/6 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 13 m2, parcela registra „C“ KN č. 239/7 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 18 m2, parcela registra „C“ KN č. 1441/93 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 40 m2, parcela registra „C“ KN č. 239/3 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 47 m2 p. Gyöngyi Nagy, r. Fazekasová, nar. 05.06.1964, bytom Vlčany č.
163. Dohodnutá kúpna cena je vo výške 785,00 EUR, slovom: Sedemstoosemdesiatpäť
eur, na základe Smernice č. 7/2008 o cenách pozemkov v intraviláne obce Vlčany,
podľa § 2, písm. a).
10. Podľa § 11 Štatútu obce Vlčany nasledujúcich nominantov na cenu obce: František
Ember, Ing. Štefan Jancsó, neb. Dezider Ladič
11. Vstup obce a zaradenie svojho územia do miestnej akčnej skupiny VIA ROMANUM
ku dňu 1.11.2014.

B. Ukladá:
1.

Riaditeľovi PVPS vyvodiť závery z oneskorených úhrad faktúr, z neodvedených
preddavkov na daň a poistného na základe správy hlavného kontrolóra č. 10/2014,
podľa platných právnych predpisov ( Zákonník práce a Občiansky zákonník ).
O výsledku predložiť správu OZ.

C. Berie na vedomie:
1.
2.

3.

Správu hlavného kontrolóra obce Vlčany č. 10/2014
Informáciu riaditeľa PVPS obce Vlčany o vymáhaní 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. Uznesenie č. 22/OZ – 2014, písm. D/2 zo dňa
10.09.2014 zostáva v platnosti.
Správu komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov obce Vlčany

D. Konštatuje:
1.

Že nie sú potrebné zmeny územného plánu obce Vlčany ani doplnky a nie je potrebné
obstarať novú územnoplánovaciu dokumentáciu, pretože sa nezmenili
územnotechnické, hospodárske ani sociálne predpoklady na základe ktorých bola
navrhnutá koncepcia organizácie územia, nie je potrebné umiestniť verejnoprospešné
stavby, ani nie je potrebné zosúladenie územného plánu obce s územným plánom
regiónu.

E. Ruší:
1.

Uznesenie 22 - OZ/2014, písm. A/3 zo dňa 10.09.2014

Starosta obce:
Ing. Gyula Iván

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

Prednostka obecného úradu:
Ing. Ida Ivánová

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

Overovatelia:
Ing. Karol Csizmadia, poslanec OZ

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

Ing. Norbert Szabó, poslanec OZ

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

Zapísala: Adriána Orelová
Vo Vlčanoch, 05.11.2014

