ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Žlkovciach, ktoré sa konalo
dňa 20.03.2019 o 18.00 hod. v Kultúrnom dome v Žlkovciach
Prezencia poslancov:
Meno
Mgr. Alena Kováčiková
JUDr. Anton Ukropec
Mgr. Jana Kováčová
Ing. Alexandra Korbeľová
Ing. Marek Molda
Mgr. Miroslav Valovič
Ing. Timotej Bokor

Prítomnosť
Prítomná
Prítomný
Prítomná
Prítomná
Prítomný
Prítomný
Prítomný

Čas
18:00 – 20:45
18:00 – 20:45
18:00 – 20:45
18:00 – 20:45
18:00 – 20:45
18:00 – 20:45
18:00 – 20:45

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, schválenie programu zasadnutia
Predkladateľ:
Jozef Daniška

Funkcia:

Útvar/Orgán:
starosta

Zápis z rokovania:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Jozef Daniška, privítal prítomných
poslancov, obecnú kontrolórku, zapisovateľku a hostí. Skonštatoval, že počet prítomných
poslancov je 7, obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Starosta obce určil za zapisovateľku pani Máriu Kinčiovú.
Starosta obce navrhol schválenie programu tak, ako bol zverejnený v pozvánke:
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh na prevádzkovane televízneho káblového rozvodu
4. Rozpočtové opatrenia č. 02/2019, 03/2019, 04/2019
5. VZN č. 2/2019 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Žlkovce
6. Zásady odmeňovania poslancov - dodatok č. 1
7. Komunitný plán sociálnych služieb obce Žlkovce
8. Doplnenie členov komisií pri obecnom zastupiteľstve
9. Schválenie kúpnych zmlúv
10. Správa o inventarizácii majetku
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver

Hlasovanie:
Hlasovanie č. 9/2019
Návrh:
Obecné zastupiteľstvo obce Žlkovce schvaľuje program zasadnutia obecného
zastupiteľstva ako bol zverejnený v pozvánke.
Schválený: Áno
Prítomných: 7 Za: 7
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 0

Uznesenia:
Uznesenie č. 8/2019 schválené hlasovaním č. 9/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Žlkovce schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva ako
bol zverejnený v pozvánke.
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2. Kontrola plnenia uznesení
Predkladateľ:
Jozef Daniška

Funkcia:

Útvar/Orgán:
starosta

Zápis z rokovania:
Správa č. 2/2019
o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva v Žlkovciach:
Uznesenie 2/2018 - odpredaj pozemku č. p. 73/19 o výmere 131m2, minimálna cena 8€/m2, predaj
bude uskutočnený obchodnou verejnou súťažou (OVS).
- Nakoľko nastali nové okolnosti, a p. Zachar odkúpil nehnuteľnosť rodinný dom č. p. 228
a priľahlé parcely, na obec bola doručená nová žiadosť o odkúpenie parciel 73/19, 73/20 a 73/21
z dôvodu hodného osobitného zreteľa – bod rôzne.
Uznesenie 4/2018 – Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemkov parc. č. 180/2 o výmere
1102 m2 a parc. č. 181/2 o výmere 1147 m2 za cenu 1 €/m2 formou verejnej obchodnej súťaže.
- Verejná obchodná súťaž bola vyhlásená dňa 8.2.2019, bola doručená 1 ponuka p. Milana Bokora
s cenou 1€/m2, kúpnu zmluvu schvaľujeme v bode 9.
Uznesenie č. 8/2018 - Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosti pána Mareka Ukropca
• Odkúpenie časti pozemku obecnej parcely číslo 1203/01 na stavbu rodinného domu, starosta
obce navrhuje odpredať pozemok po vypracovaní geometrického plánu, ktorý dá vypracovať
Marek Ukropec, kde bude určená výmera za cenu schválenú 8 €/m2.
• Zápis parciel č. 1213/29 a 1203/1 do územného plánu obce Žlkovce do zmien a doplnkov 2/2018,
starosta informoval poslancov že toto už nie je možné zmeny a doplnky 2/2018 sú už rozbehnuté,
zápis uvedených parciel je možný až do zmien a doplnkov č. 3, keďže obec ma povinnosť
aktualizovať územný plán raz za 4 roky, aktualizáciu č. 3 by si mal zaplatiť pán Marek Ukropec.
- p. Marek Ukropec predložil geometrický plán - bod rôzne
- p. Marek Ukropec je ochotný zaplatiť Zmeny a doplnky územného plánu obce- bod rôzne
Uznesenie 12/2018 – Obecné zastupiteľstvo schválilo predaj pozemku parcelné číslo 984/3 p.
Milanovi Jančovičovi 578 m2 a p. Vladimírovi Hornáčkovi 372 m2 za 8 €/m2 podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č 138/1991 Zb. z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa.
- Kupujúci obstarali geometrické plány na rozdelenie predmetnej parcely, zmluvy schvaľujeme
v bode 9.
Uznesenie 13/2018 – Obecné zastupiteľstvo ukladá vyhotoviť o obsahu Zmien a doplnkov
02/2018 Územného plánu obce Žlkovce Registračný list a spolu s kópiou uznesenia o schválení
doručiť MDV SR.
- Všetky dokumenty boli vypracované, rozposlané na príslušné úrady a proces zmien a doplnkov
02/2018 bol uzatvorený.
Uznesenie 3/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Žlkovce
a) berie na vedomie návrh na prevádzkovanie TKR Žlkovce – Ratkovce
b) žiada navrhovateľa o doplnenie informácií
c) odporúča starostovi vyžiadať od navrhovateľa cenovú ponuku na nutnú opravu káblového
rozvodu.
Navrhovateľ doplnil informácie na stretnutí dňa 1.2.2019 a na spoločnom neoficiálnom zasadnutí
obecných zastupiteľstiev obcí Žlkovce a Ratkovce.
Cenová ponuka na nutnú opravu káblového rozvodu pre prípad prevádzkovania TKR obcou bola
vyžiadaná, jej výška cca 6.000,- € je pre obce nereálna.

Hlasovanie:
Hlasovanie č. 10/2019
Návrh:
Obecné zastupiteľstvo obce Žlkovce berie na vedomie správu o plnení uznesení
z predchádzajúcich zastupiteľstiev
Schválený: Áno
Prítomných: 7 Za: 7
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 0
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Uznesenia:
Uznesenie č. 9/2019 schválené hlasovaním č. 10/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Žlkovce berie na vedomie správu o plnení
z predchádzajúcich zastupiteľstiev.

uznesení

3. Návrh na prevádzkovane televízneho káblového rozvodu
Predkladateľ:
Jozef Daniška

Funkcia:

Útvar/Orgán:
starosta

Zápis z rokovania:
Starosta obce informoval poslancov, že na základe zverejneného zámeru na prenájom televízneho
káblového rozvodu prišli ponuky spoločností WESTCOM a M2Tech. Ponuka spoločnosti
WESTCOM je dosť nejasná, preto sa starosta obce prikláňa k ponuke M2Tech, ktorá poslala aj
návrh zmluvy.
Poslanec Ing. Marek Molda navrhuje požiadať firmu WESTCOM o doplnenie ponuky a návrhu
zmluvy a na budúcom zasadnutí bude vybraný nájomca a zároveň prevádzkovateľ. Starosta obce
informoval, že dá spoločnosti WESTCOM čas na doplnenie informácií do pondelka 25.3.2019, a
o zvolaní ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva začiatkom mesiaca apríl, kedy obecné
zastupiteľstvo vyberie nájomcu.

Hlasovanie:
Hlasovanie č. 11/2019
Návrh:
Obecné zastupiteľstvo obce Žlkovce
a) berie na vedomie návrhy na prenájom TKR Žlkovce
b) žiada navrhovateľa, f. WESTCOM o doplnenie informácií
Schválený: Áno
Prítomných: 7 Za: 7
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 0

Uznesenia:
Uznesenie č. 10/2019 schválené hlasovaním č. 11/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Žlkovce
a) berie na vedomie návrhy na prenájom TKR Žlkovce
b) žiada navrhovateľa, f. WESTCOM o doplnenie informácií

4. Rozpočtové opatrenia č. 02/2019, 03/2019, 04/2019
Predkladateľ:
Mária Kinčiová

Funkcia:
Ekonóm-účtovník

Útvar/Orgán:

Zápis z rokovania:
Starosta obce požiadal účtovníčku pani Máriu Kinčiovú o informáciu k jednotlivým položkám
rozpočtových opatrení. Po vysvetlení položiek poslanci zobrali na vedomie rozpočtové opatrenia č.
02/2019 a 03/2019. V rozpočtovom opatrení č. 04/2019, ktoré mení rozpočet obce o prognózovaný
a v rámci prognóz sa vyvíjajúci vyšší výnos pri podielových daniach zohľadnil starosta obce i
plánovanú opravu miestnych komunikácií. Poslanci súhlasili s opravou miestnej komunikácie na
oboch koncoch cesty popred predajňu potravín, uličky pri Manivieri, a z dvoch alternatív – oprava
cesty v dolnom konci, alebo v ulička na Pažiti poslanci skonštatovali horší stav v uličke na Pažiti.
Starosta obce prisľúbil v budúcoročnom rozpočte opravu miestnej komunikácie a tiež opravu
chodníka v Dolnom konci. Cenovú ponuku za opravu starosta obce zašle poslancom.
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Hlasovanie:
Hlasovanie č. 12/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Žlkovce
a) berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 02/2019 a 03/2019
b) schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 04/2019
Schválený: Áno
Prítomných: 7 Za: 7
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Návrh:

Uznesenia:
Uznesenie č. 11/2019 schválené hlasovaním č. 12/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Žlkovce
a) berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 02/2019 a 03/2019
b) schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 04/2019

5. VZN č. 2/2019 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Žlkovce
Predkladateľ:
JUDr. Anton Ukropec

Funkcia:
Zástupca starostu

Útvar/Orgán:

Zápis z rokovania:
Zástupca starostu obce JUDr. Anton Ukropec predložil poslancom na schválenie VZN č. 2/2019 o
umiestňovaní volebných plagátov na území obce Žlkovce. Cieľom predkladaného návrhu VZN je
splnenie zákonnej povinnosti ustanovenej v § 16 zákona o volebnej kampani.

Hlasovanie:
Hlasovanie č. 13/2019
Návrh:
Obecné zastupiteľstvo v Žlkovciach schvaľuje VZN č. 2/2019 o umiestňovaní
volebných plagátov na území obce Žlkovce.
Schválený: Áno
Prítomných: 7 Za: 7
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 0

Nariadenie:
Nariadenie č. 2/2019 schválené hlasovaním č. 13/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Žlkovciach schvaľuje VZN č. 2/2019 o umiestňovaní volebných
plagátov na území obce Žlkovce

6. Zásady odmeňovania poslancov - dodatok č. 1
Predkladateľ:
JUDr. Anton Ukropec

Funkcia:
Zástupca starostu

Útvar/Orgán:
starosta

Zápis z rokovania:
Zástupca starostu obce JUDr. Anton Ukropec predložil poslancom na schválenie dodatok č. 1
zásad odmeňovania poslancov. Dodatok je potrebné prijať z dôvodu zmien v zákone o obecnom
zriadení, hlavne v oblasti odmeňovania zástupcu starostu.

Hlasovanie:
Hlasovanie č. 14/2019
Návrh:
Obecné zastupiteľstvo v Žlkovciach schvaľuje Dodatok č.1 Zásad odmeňovania
poslancov.
Schválený: Áno
Prítomných: 7 Za: 7
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 0
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Uznesenia:
Uznesenie č. 12/2019 schválené hlasovaním č. 14/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Žlkovciach schvaľuje Dodatok č.1 Zásad odmeňovania poslancov.

7. Komunitný plán sociálnych služieb obce Žlkovce
Predkladateľ:
Jozef Daniška

Funkcia:

Útvar/Orgán:
Starosta

Zápis z rokovania:
Starosta obce predložil poslancom na schválenie Komunitný plán sociálnych služieb obce Žlkovce.
Komunitný plán bol vypracovaný odbornou firmou a zverejnený na webovom sídle obce.
Spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb vyplýva z § 83 zákona č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Obec doteraz plán nemala spracovaný.

Hlasovanie:
Hlasovanie č. 15/2019
Návrh:
Obecné zastupiteľstvo v Žlkovciach schvaľuje dokument „Komunitný plán
sociálnych služieb obce Žlkovce“.
Schválený: Áno
Prítomných: 7 Za: 7
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 0

Uznesenia:
Uznesenie č. 13/2019 schválené hlasovaním č. 15/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Žlkovciach schvaľuje dokument „Komunitný plán sociálnych služieb
obce Žlkovce“.

8. Doplnenie členov komisií pri obecnom zastupiteľstve
Predkladateľ:
Jozef Daniška

Funkcia:

Útvar/Orgán:
starosta

Zápis z rokovania:
Na základe žiadosti predsedkyne komisie pre šport a kultúru boli do komisie navrhnutí noví
členovia, p. Valéria Korecová a p. Jozef Polakovič.

Hlasovanie:
Hlasovanie č. 16/2019
Obecné zastupiteľstvo v Žlkovciach schvaľuje doplnenie Komisie pre šport a
kultúru o p. Valériu Korecovú a p. Jozefa Polakoviča.
Schválený: Áno
Prítomných: 7 Za: 7
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Návrh:

Uznesenia:
Uznesenie č. 14/2019 schválené hlasovaním č. 16/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Žlkovciach schvaľuje doplnenie Komisie pre šport a kultúru o p. Valériu
Korecovú a p. Jozefa Polakoviča.
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9. Schválenie kúpnych zmlúv
Predkladateľ:
Jozef Daniška

Funkcia:

Útvar/Orgán:
starosta

Zápis z rokovania:
Starosta obce predložil na schválenie kúpnu zmluvu s p. Milanom Jančovičom a p. Monikou
Jančovičovou, a s p. Vladimírom Hornáčkom a p. Evou Hornáčkovou a tiež schválenie prevodu
majetku obce. Zástupca starostu obce informoval, že kúpnu zmluvu nie je potrebné schvaľovať,
schvaľuje sa len prevod majetku obce. Starosta obce argumentoval predošlou praxou pri prevode
majetku obce a požiadavkami katastrálneho odboru. Pre upresnenie informácií a postupu pri
predaji a prevode pozemkov obce navštívi starosta obce spolu so zástupcom Katastrálny odbor
Okresného úradu v Hlohovci.

Hlasovanie:
Hlasovanie č. 17/2019
Návrh:
Obecné zastupiteľstvo v Žlkovciach odporúča starostovi obce a zástupcovi
starostu obce dohodnúť s Katastrálnym odborom Okresného úradu v Hlohovci
požadované postupy a návrhy uznesení o prevode pozemkov.
Schválený: Áno
Prítomných: 7 Za: 7
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 0

Uznesenia:
Uznesenie č. 15/2019 schválené hlasovaním č. 17/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Žlkovciach odporúča starostovi obce a zástupcovi starostu obce
dohodnúť s Katastrálnym odborom Okresného úradu v Hlohovci požadované postupy a návrhy
uznesení o prevode pozemkov.

10. Správa o inventarizácii majetku
Predkladateľ:
Jozef Daniška

Funkcia:

Útvar/Orgán:
starosta

Zápis z rokovania:
Pani Mária Kinčiová informovala poslancov o inventarizačnom zápise a o výsledku inventarizácie
majetku a záväzkov k 31.12.2018.

Hlasovanie:
Hlasovanie č. 18/2019
Návrh:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Inventarizačný zápis inventarizačnej
komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a
záväzkov k 31.12.2018.
Schválený: Áno
Prítomných: 7 Za: 7
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 0

Uznesenia:
Uznesenie č. 16/2019 schválené hlasovaním č. 18/2019:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Inventarizačný zápis inventarizačnej komisie o výsledku
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018.
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11. Rôzne
Starosta obce informoval poslancov:
- Pán Ľubomír Zachar požiadal obec o odpredaj časti parcely 73/2, ide o novovytvorené parcely
č. 73/19, 73/20 a 73/21. Uvedené parcely sa nachádzajú pred rodinným domom č. p. 228, obec
ich nevyužíva a sú spolu s parcelami č. 36/1 a 36/2 súčasťou uceleného oploteného priestoru pred
rodinným domom.

Hlasovanie:
Hlasovanie č. 19/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Žlkovce schvaľuje zámer prevodu časti parcely č.
73/2, vo vlastníctve obce Žlkovce, k.ú. Žlkovce, LV č. 600, zastavaná plocha, o
výmere 257 m2 (novovzniknuté parcely č. 73/19, 73/20 a 73/21) nachádzajúcich sa
pred rodinným domom č. p. 228, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v cene
8€/m2 v prospech p. Ľubomíra Zachara a p. Kataríny Zacharovej.
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že obec predmetnú časť parcely 73/2 nevyužíva a
novovzniknuté parcely sú spolu s parcelami č. 36/1 a 36/2 súčasťou uceleného
oploteného priestoru pred rodinným domom č.p. 228.
Schválený: Áno
Prítomných: 7 Za: 7
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Návrh:

Uznesenia:
Uznesenie č. 17/2019 schválené hlasovaním č. 19/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Žlkovce schvaľuje zámer prevodu časti parcely č. 73/2, vo vlastníctve
obce Žlkovce, k.ú. Žlkovce, LV č. 600, zastavaná plocha, o výmere 257 m2 (novovzniknuté
parcely č. 73/19, 73/20 a 73/21) nachádzajúcich sa pred rodinným domom č. p. 228, z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v cene 8€/m2 v prospech p. Ľubomíra Zachara a p. Kataríny
Zacharovej.
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že obec predmetnú časť parcely 73/2 nevyužíva a novovzniknuté
parcely sú spolu s parcelami č. 36/1 a 36/2 súčasťou uceleného oploteného priestoru pred
rodinným domom č.p. 228.
- Pán Marek Ukropec požiadal o odpredaj časti pozemku 1203/1, ide o parcelu č. 1203/4 vo
výmere 389 m2. Rodina tento pozemok dlhodobo užíva a kúpou pozemku by vznikol
menovanému ucelený pozemok na stavbu rodinného domu.

Hlasovanie:
Hlasovanie č. 20/2019
Návrh:
Obecné zastupiteľstvo obce Žlkovce schvaľuje zámer prevodu časti parcely č.
1203/1, vo vlastníctve obce Žlkovce, k.ú. Žlkovce, LV č. 600, zastavaná plocha, o
výmere 389 m2 (novovzniknutá parcela č. 1203/4) z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v cene 8€/m2 v prospech p. Mareka Ukropca.
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že obec predmetnú časť parcely 1203/1 nevyužíva a
novovzniknutá parcela spolu s parcelou č. 1213/4 v majetku žiadateľa vytvoria
ucelený stavebný pozemok.
Schválený: Áno
Prítomných: 7 Za: 7
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 0

Uznesenia:
Uznesenie č. 18/2019 schválené hlasovaním č. 20/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Žlkovce schvaľuje zámer prevodu časti parcely č. 1203/1, vo
vlastníctve obce Žlkovce, k.ú. Žlkovce, LV č. 600, zastavaná plocha, o výmere 389 m2
(novovzniknutá parcela č. 1203/4) z dôvodu hodného osobitného zreteľa v cene 8€/m2 v prospech
p. Mareka Ukropca.
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Osobitný zreteľ spočíva v tom, že obec predmetnú časť parcely 1203/1 nevyužíva a novovzniknutá
parcela spolu s parcelou č. 1213/4 v majetku žiadateľa vytvoria ucelený stavebný pozemok.
- Starosta obce informoval poslancov, že s prevodom parcely 1203/4 bude spojená i zmena
Územného plánu obce (ÚPO) Žlkovce. Zmenu ÚPO si zaplatí Marek Ukropec a ďalší možní
žiadatelia o zmenu územného plánu, ktorí sa prihlásia na základe Verejnej vyhlášky o Zmene a
doplnkoch ÚPO Žlkovce.
Obec aktualizovala ÚPO Žlkovce Zmenami a doplnkami č. 2/2018 a táto povinnosť vznikne obci
znovu až v roku 2022, preto si vyžiadanie zmien a doplnkov musia zaplatiť občania, ktorí
vyvolali zmenu.
Starosta obce požiadal poslancov o súhlas na začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov
Územného plánu obce.

Hlasovanie:
Hlasovanie č. 20/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Žlkovce odporúča starostovi obce začať proces
obstarania Zmien a doplnkov Územného plánu obce Žlkovce.
Schválený: Áno
Prítomných: 7 Za: 7
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Návrh:

Uznesenia:
Uznesenie č. 18/2019 schválené hlasovaním č. 20/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Žlkovce odporúča starostovi obce začať proces obstarania Zmien a
doplnkov Územného plánu obce Žlkovce.
- Starosta obce informoval poslancov o výzve z Environmentálneho fondu „Zvyšovanie
energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“. Odporúča požiadať o
dotáciu na kultúrny dom, prípadne budovu ZŠ a MŠ. Okrem zateplenia objektu a výmeny strechy
na kultúrnom dome je možnosť použitia inovatívnych technológií, napr. rekuperácie vzduchu,
čím by sa zabezpečilo trvalé vetranie s minimálnou stratou tepla. Poslanci odporučili zaoberať sa
v žiadosti budovou kultúrneho domu. Okrem zvýšenia energetickej účinnosti je nezanedbateľné
i zlepšenie vzhľadu objektu. Projekt a spolufinancovanie projektu bude zabezpečené z príjmov
z predaja parciel občanom v roku 2019. V prílohách k žiadosti je potrebné okrem iného zaslať
projekt a právoplatné stavebné povolenie, čo sa určite nestihne obstarať do termínu podania
(16.4.2019), a pravdepodobne ani do výzvy na doplnenie žiadosti, podobné výzvy však
vychádzajú niekoľkokrát do roka, využijeme niektorú z ďalších výziev, v ďalších rokoch
prípadne aj pre budovu ZŠ a MŠ.

Hlasovanie:
Hlasovanie č. 21/2019
Obecné zastupiteľstvo v Žlkovciach schvaľuje prípravu žiadosti o dotáciu z
environmentálneho fondu na projekt „Zvyšovanie energetickej účinnosti
existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“, v zmysle obstarania projektu
a stavebného povolenia.
Schválený: Áno
Prítomných: 7 Za: 7
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Návrh:

Uznesenia:
Uznesenie č. 19/2019 schválené hlasovaním č. 21/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Žlkovciach schvaľuje prípravu žiadosti o dotáciu z environmentálneho
fondu na projekt „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane
zatepľovania“, v zmysle obstarania projektu a stavebného povolenia.
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- Starosta obce predložil žiadosť o dotáciu od TJ Žlkovce vo výške 2.000 € na bežnú celoročnú
činnosť TJ Žlkovce. Dotácia v tejto výške je už schválená v rozpočte obce, vzhľadom k prijatiu
VZN č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Žlkovce považuje TJ za potrebné
postupovať v zmysle VZN. Dotáciu využije na prevádzkové výdavky a vytvorenie mužstva
žiakov.

Hlasovanie:
Hlasovanie č. 22/2019
Návrh:
Obecné zastupiteľstvo v Žlkovciach schvaľuje dotáciu vo výške 2.000 € na
bežnú celoročnú činnosť TJ Žlkovce.
Schválený: Áno
Prítomných: 7 Za: 7
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Nehlasovali: 0

Uznesenia:
Uznesenie č. 20/2019 schválené hlasovaním č. 22/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Žlkovciach schvaľuje dotáciu vo výške 2.000 € na bežnú celoročnú
činnosť TJ Žlkovce.
- Starosta obce informoval poslancov o žiadosti pána Petra Kováča o odkúpenie hasičskej
techniky. Starosta obce v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce v hodnote do 3.500€
nesúhlasí s predajom techniky. Pokiaľ by hodnota techniky bola vyššia ako 3.500 €, v zmysle
zákona o majetku obcí by nebolo možné odpredať ju p. Petrovi Kováčovi priamym predajom.
Stanovisko starostu podporili aj členovia hasičského zboru, ktorí nesúhlasia s odpredajom.
V diskusii k tomuto bodu bol daný podnet na opravu techniky a obnovenie činnosti
dobrovoľných hasičov v obci.

10. Diskusia
V diskusii požiadal o slovo Mgr. Michal Daniška, PhD., vyštudovaný jadrový fyzik. Informoval
prítomných poslancov o zámere spracovania zahraničného rádioaktívneho odpadu v JAVYS, a.s.
Jaslovské Bohunice. Mgr. Michal Daniška, PhD. vysvetlil, že by sa spaľoval odpad z Talianska,
množstvo spaľovaného odpadu by sa navýšilo z 240 t na 500 t ročne. Riziko zvýšenia radiačnej
záťaže by nehrozilo, rizikom je záťaž prostredia z iných druhov spaľovaných odpadov, ktoré
obsahujú ďalšie škodlivé látky. Pri 99,9% účinnosti filtračných zariadení sa do ovzdušia dostane
100 kg nových druhov škodlivých látok ročne. Treba brať do úvahy že naša lokalita je zaťažená
starými záťažami ako je Manivier.
Poslanci obecného zastupiteľstva vyjadrili nesúhlas so spracovaním odpadov zo zahraničia
v lokalite, niektorí dokonca ani v prípade kompenzácií zo strany JAVYS, a.s..
Ďalej Mgr. Michal Daniška, PhD. informoval poslancov, že v Malženiciach bude realizovaný na
štátnej pôde prieskumný vrt na zistenie ložiska zemného plynu. Vrt bude realizovaný do hĺbky 1
km, kde budú znova používané na prieskum prevádzkové kvapaliny v objeme 350 kubíkov a
nešpecifikované chemikálie. Kvapalina sa môže dostať až do pitnej vody. V prípade nálezu bude
ťažba pokračovať na Žlkovce. Navrhuje obci Žlkovce, aby bola účastníkom konania a dotknutou
obcou pri prieskumnom vrte v Malženiciach, navrhuje aby obec vytvorila VZN, ktoré zakazuje
ťažbu nerastného bohatstva na svojom území a to zakotviť i do Územného plánu obce.
Starosta obce a poslanci poďakovali Mgr. Michalovi Daniškovi, PhD. za veľmi podnetné
informácie.
Poslankyňa Mgr. Jana Kováčová sa spýtala, či sa obec prihlásila do „Súťaže pre vodu“, či je
možné zakúpiť vybavenie pre floorbal, čo je treba urobiť aby deti mohli na tenisovom ihrisku hrať
floorbal, že je potrebné pri zábradlí pred ZŠ urobiť prechod z chodníka cez odvodňovací kanál na
druhú stranu, kde je parkovisko, aby sa predišlo úrazu, že do MŠ treba zakúpiť nový nábytok,
koberec, linoleum, ku kostolu treba umiestniť lavičku, doplniť na stránke informácie o ZŠ a MŠ.
Starosta obce odpovedal, že „Súťaže pre vodu“ sa obec nezúčastňuje, neodporúča teraz púšťať sa
do nových malých výziev, potrebujeme dokončiť neukončené projekty. Jedinou žiadosťou, ktorá
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bola zaslaná je žiadosť Nadácii Allianz, v ktorej žiadame o príspevok na merače rýchlosti v obci.
Floorbal na tenisovom ihrisku zrejme hrať nepôjde, je to hra na hladký povrch. Žiadosť
o obstaranie nábytku do MŠ, koberca a linolea už zaslala riaditeľka MŠ, ktorej prislúcha táto
kompetencia. Je potrebné konkretizovať a definovať presne čo potrebuje, starosta nemôže poznať
potreby a predstavy vedenia MŠ. Pre lavičku ku kostolu je potrebné nájsť vhodné miesto, zábradlie
na cintorín bolo preberané na stavebnej komisii. Informácie o ZŠ a MŠ na obecnú stránku musí
poskytnúť vedenie týchto inštitúcií.
Poslankyňa Ing. Alexandra Korbeľová informovala, že by bolo vhodné urobiť niečo na školskom
dvore, kde je nasypaný kameň, priestor je nevyužitý - buď priestor vydláždiť alebo zatrávniť.
Starosta obce odpovedal a pani Mária Kinčiová doplnila, že podľa vývoja finančných prostriedkov
Základnej školy, najmä podľa počtu prihlásených detí pre budúci školský rok bude tento problém
riešený.
Starosta obce informoval:
- 29.03. – 01.04. bude v obci pristavený veľkokapacitný kontajner na objemný odpad,
- 06.04.2019 bude akcia za krajšiu obec, zber odpadu pri cestách a čistenie kanála Vítová,
- nedarí sa nájsť pracovníka na kosenie, preto uvažuje osloviť firmu, ktorá by sa starala o
trávnaté porasty v obci.

11. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za spoluprácu a ukončil rokovanie obecného
zastupiteľstva.

Výkaz o hlasovaniach:
Poslanec / Hlasovanie č.

9

10

11

12

13

14

15

16

Mgr. Alena Kováčiková
JUDr. Anton Ukropec
Mgr. Jana Kováčová
Ing. Alexandra Korbeľová
Ing. Marek Molda
Mgr. Miroslav Valovič
Ing. Timotej Bokor

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

Poslanec / Hlasovanie č.

17

18

19

20

21

22

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

ZA
ZA
Mgr. Alena Kováčiková
ZA
ZA
JUDr. Anton Ukropec
ZA
ZA
Mgr. Jana Kováčová
ZA
ZA
Ing. Alexandra Korbeľová
ZA
ZA
Ing. Marek Molda
ZA
ZA
Mgr. Miroslav Valovič
ZA
ZA
Ing. Timotej Bokor
Legenda:
ZA
hlasoval/a za návrh
PR
hlasoval/a proti návrhu
NEPR v čase hlasovania neprítomný/á

Starosta obce:

Jozef Daniška

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

Zapisovateľka:

Mária Kinčiová

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

10/10

