Prijaté uznesenia 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vlčanoch,
konaného dňa 28. apríla 2016
Uznesenie
č. 176/2016/13
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
schvaľuje
program rokovania 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vlčanoch nasledovne:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Správa návrhovej a mandátovej komisie
3. Schválenie programu rokovania 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo
Vlčanoch
4. Schválenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky
5. Voľba 4 delegovaných zástupcov zriaďovateľa školy do Rady školy – ZŠ s MŠ s
VJS
6. Voľba 4 delegovaných zástupcov zriaďovateľa školy do Rady školy – ZŠ s MŠ s
VJM
7. Záver
Rozširuje program zasadnutia o nasledovný bod:
- Žiadosť o predaj – Zs. Orosziová
- Žiadosť o predaj nehnuteľnosti – E. Komlósiová
- Žiadosť o predaj nehnuteľnosti – M. Pintérová
- Rekonštrukcia Domu smútku
- Prezentácia p. A. Csillaga – socha pri artézskej studni

Uznesenie
č. 177/2016/13
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
a) berie na vedomie
určenie Zsófie Maczala, Ing. za zapisovateľku
b) schvaľuje
za overovateľov zápisnice Máriu Kurz a Ing. Tibora Czibulu

Uznesenie
č. 178/2016/13
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
a) prerokovalo

žiadosť Zs. Orosziovej o odkúpenie obecného pozemku
b) schvaľuje
zámer previesť z dôvodu hodného osobitného zreteľa nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve
obce Vlčany, kat. územie: Vlčany, označené ako:
‒ parc. reg. ,,C” č.: 7181/11, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
o výmere 511 m2 a
‒ parc. reg. ,,C” č.: 7181/13, druh pozemku: záhrady o výmere 480 m2.
Predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočíva v tom, že p. Orosziová nehnuteľnosť
dlhodobo užíva, zveľaďuje a stará sa o ňu.
c) schvaľuje
predaj nehnuteľností podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov, kat. územie Vlčany, označené ako:
‒ parc. reg. ,,C” č.: 7181/11, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
o výmere 511 m2 a
‒ parc. reg. ,,C” č.: 7181/13, druh pozemku: záhrady o výmere 480 m2,
Zs. Orosziovej, trvale bytom Vlčany č. 1474. Dohodnutá kúpna cena je vo výške 365,13
EUR, slovom: tristošesťdesiatpäť eur a trinásť centov.
Odôvodnenie predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa je, že Zs. Orosziová nehnuteľnosť
dlhodobo užíva, zveľaďuje a stará sa o ňu. Predaj bol schválený trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov.

Uznesenie
č. 179/2016/13
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
a) prerokovalo
žiadosť M. Pintérovej o odkúpenie obecného pozemku
b) schvaľuje
zámer previesť z dôvodu hodného osobitného zreteľa nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve
obce Vlčany, kat. územie: Vlčany, označené ako:
‒ parc. reg. ,,C” č.: 329/10, druh pozemku: záhrada o výmere 204 m2,
‒ parc. reg. ,,C” č.: 329/9, druh pozemku: záhrada o výmere 48 m2,
ktoré vznikli odčlenením od parc. reg. „C“ č. 329/2, druh pozemku: záhrada o výmere 316 m2,
na základe geometrického plánu č. 08-01/2016 vyhotoveného dňa 18.01.2016 Ing. Ernestom
Hollósim, úradne overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálny odbor dňa 25.01.2016.
Predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočíva v tom, že p. Pintérová nehnuteľnosť
dlhodobo užíva, zveľaďuje a stará sa o ňu.

c) schvaľuje
predaj nehnuteľnosti podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí znení
neskorších predpisov, kat. územie Vlčany, označené ako:
‒ parc. reg. ,,C” č.: 329/10, druh pozemku: záhrada o výmere 204 m2,
‒ parc. reg. ,,C” č.: 329/9, druh pozemku: záhrada o výmere 48 m2,
ktoré vznikli odčlenením od parc. reg. „C“ č. 329/2, druh pozemku: záhrada o výmere 316 m2,
na základe geometrického plánu č. 08-01/2016 vyhotoveného dňa 18.01.2016 Ing. Ernestom
Hollósim, úradne overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálny odbor dňa 25.01.2016, M.
Pintérovej, bytom Vlčany č. 1651. Dohodnutá kúpna cena je vo výške 1672,97 €, slovom:
tisícšesťstosedemdesiatdva eur a deväťdesiatsedem centov, na základe § 2 písm. a) Smernice
č. 7/2008 o cenách pozemkov v intraviláne obce Vlčany.
Odôvodnenie predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa je, že M. Pintérová nehnuteľnosť
dlhodobo užíva, zveľaďuje a stará sa o ňu. Predaj bol schválený trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov.

Uznesenie
č. 180/2016/13
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
a) prerokovalo
žiadosť E. Komlósiovej o odkúpenie obecného pozemku
b) schvaľuje
zámer previesť z dôvodu hodného osobitného zreteľa nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve
obce Vlčany, kat. územie: Vlčany, označené ako:
‒ parcela registra „C“ KN č. 4569/4 diel 14 o výmere 2 m2, ktorá bola odčlenená
od parc. reg. „E“ č. 4569/4 – lesné pozemky o výmere 180 m2, evidovanej na
LV č. 5813 vedenom na Okresnom úrade Šaľa - katastrálny odbor pre obec
Vlčany, kat. úz. Vlčany a pričlenená k parc. reg. „C“ č. 4427/5 – zastavaná
plocha o výmere 430 m2 a
‒ parcela registra „C“ KN č. 4569/4 diel 30 o výmere 2 m2, ktorá bola odčlenená
od parc. reg. „E“ č. 4569/4 – lesné pozemky o výmere 180 m2, evidovanej na
LV č. 5813 vedenom na Okresnom úrade Šaľa - katastrálny odbor pre obec
Vlčany, kat. úz. Vlčany a pričlenená k parc. reg. „C“ č. 4427/7 – zastavaná
plocha o výmere 51 m2,
a to na základe GP č. 03-07/2012 vyhotoveného Ing, Ernestom Hollósim dňa 09.07.2012
overeného vtedajšou Správou katastra Šaľa dňa 10.07.2012 pod číslom 260/2012.
Predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočíva v tom, že p. Komlósiová nehnuteľnosť
dlhodobo užíva, zveľaďuje a stará sa o ňu.
c) schvaľuje
predaj nehnuteľnosti podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí znení
neskorších predpisov, kat. územie Vlčany, označené ako:

parcely registra „C“ KN č. 4569/4 diel 14 o výmere 2 m2, ktorá bola odčlenená od
parc. reg. „E“ č. 4569/4 – lesné pozemky o výmere 180 m2, evidovanej na LV č. 5813
vedenom na Okresnom úrade Šaľa - katastrálny odbor pre obec Vlčany, kat. úz.
Vlčany a pričlenená k parc. reg. „C“ č. 4427/5 – zastavaná plocha o výmere 430 m2 a
- parcely registra „C“ KN č. 4569/4 diel 30 o výmere 2 m2, ktorá bola odčlenená od
parc. reg. „E“ č. 4569/4 – lesné pozemky o výmere 180 m2, evidovanej na LV č. 5813
vedenom na Okresnom úrade Šaľa - katastrálny odbor pre obec Vlčany, kat. úz.
Vlčany a pričlenená k parc. reg. „C“ č. 4427/7 – zastavaná plocha o výmere 51 m2,
a to na základe GP č. 03-07/2012 vyhotoveného Ing, Ernestom Hollósim dňa 09.07.2012
overeného vtedajšou Správou katastra Šaľa dňa 10.07.2012 pod číslom 260/2012, E.
Komlósiovej, r. Vargová, bytom Vlčany č. 724. Dohodnutá kúpna cena je vo výške 26,55 €,
slovom: dvadsaťšesť eur a päťdesiatpäť centov, na základe § 2 písm. a) Smernice č. 7/2008 o
cenách pozemkov v intraviláne obce Vlčany.
Odôvodnenie predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa je, že E. Komlósiová
nehnuteľnosť dlhodobo užíva, zveľaďuje a stará sa o ňu. Predaj bol schválený trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov.
-

Uznesenie
č. 181/2016/13
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
odkladá
žiadosť N. Beneš o odkúpenie záhrady.

Uznesenie
č. 182/2016/13
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
a) berie na vedomie
zánik členstva delegovaných zástupcov zriaďovateľa (Bc. Adriana Orelová, Eva Czibulová,
Mgr. Melinda Jeskóová, Ing. Ida Ivánová) v rade školy Základnej školy s materskou školou,
Vlčany č. 1547 (ZŠ s MŠ Vlčany č. 1547) v zmysle § 25 ods. 12 písm. a) zákona 596/2003 Z.
z. t.j. uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy, a to dňa 04. 05. 2016
b) schvaľuje
delegovanie zástupcov zriaďovateľa, obce Vlčany do rady školy Základnej školy s materskou
školou, Vlčany č. 1547 (ZŠ s MŠ Vlčany č. 1547):
Meno a priezvisko delegovaného zástupcu zriaďovateľa do rady školy v ZŠ s MŠ Vlčany č.
1547
1. Mgr. Melinda Jeskóová

2. Ing. Karol Csizmadia
3. Mária Kurz
4. Ing. Ida Ivánová

Uznesenie
č. 183/2016/13
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
a) berie na vedomie
zánik členstva delegovaných zástupcov zriaďovateľa ( Mgr. Melinda Jeskóová, Bc. Adriána
Orelová, Eva Czibulová, Bc. Tímea Mészárosová ) v rade školy Základnej školy s materskou
školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Vlčany č. 1547 (ZŠ s MŠ s
VJM Vlčany č. 1547) v zmysle § 25 ods. 12 písm. a) zákona 596/2003 Z. z. t.j. uplynutím
funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy, a to dňa 10.05.2016
b) schvaľuje
delegovanie zástupcov zriaďovateľa, obce Vlčany do rady školy Základnej školy s materskou
školou s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Vlčany
č. 1547 (ZŠ s MŠ s VJM Vlčany č. 1547):
Meno a priezvisko delegovaného zástupcu zriaďovateľa do rady školy v ZŠ s MŠ s VJM
Vlčany č. 1547
1. Margita Mikleová
2. Zoltán Pál
3. Norbert Šereš
4. Kristián Varga

Gyula Iván, Ing.
starosta obce

Overovatelia: 1/ Mária Kurz

2/Ing. Tibor Czibula

_______________________

_______________________

