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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VRBOVE

ZÁPISNICA
z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrbove,
konaného dňa 13. 06. 2012
Prítomní:
Poslanci: Radovan Bartko, PaedDr. Zuzana Dučáková, Mgr. Klaudia Fassingerová,
Ing. Norbert Fassinger, Mgr. Michal Kovalčík, Martin Michalčík, Peter Kuzmiak,
Hlavný kontrolór obce: Ing. Mgr. Pavol Bujňák
Neprítomní poslanci: Ján Gáll, Daniel Krempaský
Hostia: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
Otvorenie
2.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
Voľba návrhovej komisie
4.
Kontrola plnenia uznesení
5.
Záverečný účet Obce Vrbov za rok 2011
6.
Všeobecne záväzné nariadenie Obec Vrbov č.1/2012 o sociálnych službách
7.
Prerokovanie platu starostu obce
8.
Schválenie PHSR Obce Vrbov
9.
Zásady pre nadobúdanie pozemkov do vlastníctva obce v intraviláne a extraviláne obce
10. Základná škola Vrbov
- Návrh na počty prijímaných žiakov
- Návrh školského vzdelávacieho programu
- Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení
procesu na nasledujúci školský rok
11. Návrh OHZ
12. Návrh na odpis pohľadávok
13. Štatút obce Vrbov
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Záver
1. Otvorenie
Dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Jozef Kovalčík starosta obce
Vrbov, ktorý zároveň privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že sú prítomní 6 poslanci
a zasadanie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.
Predložil poslancom program dnešného zasadnutia a navrhol vypustiť bod č. 11 „Návrh
OHZ“ a doplniť za bod 4, bod 4a) „Text kroniky obce za rok 2011“, následne sa opýtal či
chce niekto z prítomných poslancov program doplniť. Nikto z prítomných poslancov nemal
doplňujúci návrh, preto starosta dal o zmenenom a doplnenom programe hlasovať. K tomuto
bodu bolo prijaté uznesenie č.35/2012 Z celkového počtu 6 prítomných poslancov hlasovalo
ZA predložený návrh 6 poslancov.
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2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku na dnešnom zasadnutí bola určená Ing. Eva Demjénová
Za overovateľov zápisnice boli určení Mgr. Klaudia Fassingerová a Mgr. Michal Kovalčík
3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí PaedDr. Zuzana Dučáková a Martin Michalčík.
O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č.
34/2012. Z celkového počtu 6 prítomných poslancov hlasovalo 6 poslancov ZA návrh.
4. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce Ing. Jozef Kovalčík prečítal uznesenia z 8. riadneho zasadnutia OZ konaného
24. 04. 2012 a skonštatoval, že uznesenia sú splnené alebo sú v plnení. Z minulého zasadnutia
OZ vyplynulo pre starostu obce na dnešnom zasadnutí predložiť projektovú dokumentáciu,
ktorá rieši kanalizačný zberač do ktorého bude možne zaústiť prípojku pre RD č. 6. Nakoľko
na OZ bol prítomný pán Ján Kováč, starosta predložil projektovú dokumentáciu pôvodnú ako
aj všetky zmeny ktoré boli vykonané v PD z dôvodu zmien vlastníckych vzťahov. Z PD
jednoznačne vyplynulo že nebola zrušená žiadna vetva ktorá údajne mala riešiť napojenie rod.
domu č.6. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení, uznesením č.
36/2012. O tomto bode sa nehlasovalo.
5. Text kroniky Obce Vrbov za rok 2011
-

Starosta obce odovzdal slovo kronikárovi obce Jozefovi Žembovi aby v skratke
oboznámil poslancov s obsahom kroniky obe za rok 2011.

-

Kronikár pán Žemba oboznámil prítomných s obsahom kroniky , ktorá pozostáva
z textovej časti a fotoalbumu. V kronike je zachytené dianie v obci, štáte a aj
najdôležitejšie udalosti vo svete. Kronikár podrobnejšie informoval poslancov
o demografickom vývoji v obci za rok 2011. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č.
50/2012. Z celkového počtu 6 prítomných poslancov hlasovalo 6 poslancov ZA
schválenie textu kroniky.

-

Starosta obce sa poďakoval pánovi Žembovi a ten zo zasadnutia OZ odišiel.

6. Záverečný účet Obce Vrbov za rok 2011
Starosta obce Ing. Kovalčík poslancov oboznámil
a) so správou nezávislého audítora z overenia riadnej účtovnej uzávierky za rok 2011,
z ktorej vyplynulo stanovisko, že účtovná uzávierka poskytuje pravdivý a verný obraz
finančnej situácie Obce Vrbov k 31. 12. 2011 a v súlade so zákonom o účtovníctve,
b) s odporúčacím listom za účtovné obdobie od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2011,
následne starosta dal slovo Ing. Mgr. Bujňákovi hlavnému kontrolórovi obce, aby sa
vyjadril k návrhu záverečného účtu obce za rok 2011 a zaujal k nemu stanovisko.
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Kontrolór skonštatoval, že návrh je spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových
pravidlách a odporúča schváliť celoročné hospodárenie obce za rok 2011 bez výhrad.
Na zasadnutie OZ prišiel poslanec Peter Kuzmiak
Diskusia k bodu
Počas diskusie k záverečnému účtu sa prešlo k bodu „Návrh odpisu pohľadávok.“
PaedDr. Dučáková, navrhla aby sa pohľadávky neodpísali, ale dôslednejšie vymáhali
Mgr. Fassingerová odporučila, aby sa pohľadávky vymáhali prostredníctvom právnika
Po diskusii o stave pohľadávok a možnostiach ich vymáhania poslanci nesúhlasili
s odpisom pohľadávok a prijali uznesenie č. 51/2012. Z celkového počtu 7 prítomných
poslancov hlasovalo 6 poslancov ZA neschválenie odpisu pohľadávok a 1 poslanec sa
hlasovania ZDRŽAL.
Následné sa poslanci vrátili k bodu Záverečný účet za rok 2011 a prijali uznesenie č.
38/2012. Z celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo 7 poslancov ZA
schválenie záverečného účtu bez výhrad.
7. Všeobecne záväzné nariadenie obce Vrbov č. 1/2012 o sociálnych službách
Starosta oboznámil prítomných, že prijatie VZN o sociálnych službách obci vyplynulo
z novely zákona 448/2008 o sociálnych službách účinnej od 01. 03. 2012, ktorá ukladá
obci určiť vo VZN sumu úhrady klienta za sociálnu službu tak, aby bola najmenej vo
výške 50 % priemerných ekonomických nákladov spojených s poskytovaním tejto služby.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 40/2012. Z celkového počtu 7 prítomných
poslancov hlasovalo 7 poslancov ZA schválenie VZN 1/2012.
8. Plat starostu
Starosta obce Ing. Kovalčík poveril rokovaním o tomto bode zástupcu Ing. Norberta
Fassingera a následne opustil rokovaciu miestnosť.
Ing. Fassinger oboznámil poslancov, že prerokovanie platu starostu obce raz ročne
vyplýva zo zákona 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch poslancov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Poslanci po diskusii hlasovali
o návrhu poslankyne PaedDr. Zuzany Dučákovej, ktorá navrhla zvýšiť základný plat
starostu o 40%. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 41/2012. Z celkového počtu 7
prítomných poslancov hlasovalo 5 poslancov ZA zvýšenie platu a 2 poslanci sa
hlasovania ZDRŽALI.
Z rokovania odišiel poslanec Martin Michalčík
9. Kanalizačná prípojka k RD č. 6
Zástupca starostu Ing. Fassinger na základe žiadosti p. Jána Kováča, Vrbov č. 6, dal
hlasovať o zvolaní stavebnej komisie za účelom riešenia prípojky kanalizácie a riešenia
stavu chodníka pri RD č.6 do 30. 06. 2012. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č.
53/2012. Z celkového počtu 6 prítomných poslancov hlasovalo 6 poslancov ZA návrh.
Zástupca starostu Ing. Fassinger vyhlásil 10 minútovú prestávku v rokovaní OZ.
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Počas prestávky oslovila poslancov pani Anna Hrebeňárová bytom Vrbov 131 a predniesla
svoju sťažnosť na susedov p. Mašlonku a p. Zummera, ktorí podľa jej slov robia naprieky,
ich konanie, ohrozuje jej nehnuteľnosti a žiada aby sa prišli na to pozrieť poslanci, riešila
to už aj cez políciu, ale bezvýsledne. Poslanci sa dohodli, že po prestávke sa budú ešte
touto problematikou zaoberať.
Na zasadanie prišiel Ing. Jozef Bernát, riaditeľ ZŠ Vrbov
Pokračovanie rokovania – po prestávke opätovne prevzal vedenie zasadnutia OZ, Ing. Jozef
Kovalčík, starosta obce Vrbov a vrátil sa ešte k bodu „Záverečný účet“. Vysvetlil poslancom,
že je ešte potrebné prerokovať použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške
132 765,93 €. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 39/2012. Z celkového počtu 6
prítomných poslancov hlasovalo 6 poslancov ZA návrh.
OZ sa vrátilo aj k sťažnosti pani Hrebeňárovej a dohodli sa, že do konca júna 2012, pôjde
stavebná komisia a komisia na ochranu verejného poriadku vykonať miestne šetrenie.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 54/2012. Z celkového počtu 6 prítomných poslancov
hlasovalo 6 poslancov ZA návrh.
10. Základná škola Vrbov – schválenie dokumentov
Starosta obce privítal riaditeľ školy Ing. Bernáta a navrhol poslancom aby, bol prerokovaný
bod ZŠ Vrbov. Následne starosta prečítal vyjadrenie Rady školy pri ZŠ Vrbov, k dokumentu
pre organizáciu školského roka 2012/2013 a odovzdal slovo riaditeľovi ZŠ, aby poslancom,
priblížil jednotlivé dokumenty na šk. r. 2012/2013, ktoré musia byť schválené OZ.
Jedná sa o tieto dokumenty:






počty prijímaných žiakov do Základnej školy Vrbov v školskom roku 2012/2013,
v zmysle návrhu riaditeľa ZŠ Vrbov.
zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu na školský rok 2012/2013 v ZŠ Vrbov
výchovný plán Centra voľného času pri ZŠ Vrbov.
výchovno-vzdelávací program Školského klubu detí pri ZŠ Vrbov na šk. rok
2012/2013.
školský vzdelávací program Základnej školy Vrbov na šk. rok 2012/2013.

Riaditeľ ZŠ, v skratke informoval poslancov o obsahu dokumentov. Po vystúpení Ing.
Bernáta, sa starosta opýtal poslancov, či majú nejaké pripomienky k týmto dokumentom.
Mgr,. Fassingerová odpovedala, že dvaja poslanci OZ sú aj členmi Rady školy pri ZŠ Vrbov,
a zúčastnili sa na rokovaní rady, a tak je im obsah týchto dokumentov známy a navrhuje ich
schváliť. Následne starosta navrhol aby sa o týchto bodoch hlasovalo spolu. K tomuto bodu
boli prijaté uznesenia č. 44, 45, 46, 47, 48, 49/2012. Z celkového počtu 6 prítomných
poslancov hlasovalo 6 poslancov ZA schválenie dokumentov ZŠ
Starosta sa poďakoval za účasť Ing. Bernátovi, a ten z rokovania odišiel.
11. Žiadosť manželov Jolany a Milana Mirgu, bytom Vrbov 305
Na zasadnutí OZ boli, prítomní Jolana a Milan Mirgoví, starosta obce dal hlasovať, či im
poslanci udelia slovo. Z celkového počtu 6 prítomných poslancov hlasovalo 6 poslancov
ZA udelenie slova. Následne, starosta oboznámil poslancov, so žiadosťou manželov
Mirgových, ktorí si chcú postaviť rodinný dom, podľa vlastného projektu, a nie podľa
projektu, ktorý bol schválený na ostatnom zasadnutí OZ, kde je výstavba riešená formou
trojdomov. Menovaní manželia, chcú riešiť svoju bytovú situáciu samostatne stojacim,
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jednopodlažnym domom. Po diskusii, v ktorej jednotliví poslanci vyslovili svoj názor na
zachovanie pôvodného riešenia, sa nakoniec zhodli na riešení, aby sa pozdĺž štátnej cesty
smerom na Žakovce, zachovalo pôvodné riešenie štyroch trojbytových RD a pozdĺž
potoka smerom na sever budú pozemky určené pre samostatne stojace RD podľa.
individuálnych PD záujemcov o výstavbu.
Na zasadnutie OZ sa vrátil poslanec Martin Michalčík.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 55/2012. Z celkového počtu 7 prítomných
poslancov hlasovalo 7 poslancov ZA navrhované riešenie.
12. Žiadosť o kúpu pozemku
Starosta oboznámil poslancov s obsahom znaleckého posudku na pozemok p.č. KN E
5035/2 o výmere 2864 m2, zapísaného na LV 1, ktorý je určený na riešenie bytovej otázky
rómskych spoluobčanov obce Vrbov. Cena pozemku podľa znaleckého pozemku je 5,13
€/m2.
Následne starosta predniesol žiadosť Jozefa Mirgu, bytom Vrbov 236, o odkúpenie
pozemku p.č. 5035/36 o výmere 86 m2, ktorý je odčlenený z parcely KNE 5032/2
Geometrickým plánom č. 34/2012 zo dňa 01. 06. 2012, vyhotoveným Ing. Vladimírom
Kupčom. Posalnci schválili zámer odpredaja predmetnej parcely uznesením číslo 56/2012.
Z celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo 7 poslancov ZA zámer odpredaja.
13. Program sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce Vrbov
Starosta sa spýtal poslancov, či má niekto pripomienky k PHSR na roky 2012 – 2018
Mgr. Michal Kovalčík – našiel niekoľko nezrovnalostí v údajoch, tieto pripomienky
nanesie priamo autorke PHSR. Po krátkej diskusii poslanci PHSR obce Vrbov na roky
2012 – 2018 schválili a uložili autorke, zapracovať zmeny podľa pripomienok poslanca
OZ. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č 42/2012. Z celkového počtu 7 prítomných
poslancov hlasovalo 7 poslancov ZA schválenie PHSR.
14. Zásady pre nadobúdanie pozemkov do vlastníctva obce v intraviláne a extraviláne
obce
Starosta predniesol poslancom problematiku nadobúdania pozemkov do vlastníctva obce,
ktorou sa poslanci zaoberajú skoro rok. K tomuto problému mali poslanci aj pracovné
stretnutie na, ktorom padli rôzne návrhy riešenia tejto problematiky napr. nákup za 40,- €/m2.
Posledný návrh poslancov bol, že pozemky sa budú nadobúdať do vlastníctva obce v cene
podľa znaleckého posudku. Starosta vyzval poslancov, aby sa zamysleli, že keď obec nakúpi
pozemok za 40,- €/m2, následne ho zhodnotí, či bude takýto pozemok za vyššiu cenu
predajný. Poslanci následne o tomto bode diskutovali, že ak to pôjde podľa znaleckého
posudku, kto ho dá zhotoviť:
-

PaedDr. Dučáková navrhla, aby sa nakupovalo podľa znaleckého posudku,
ktorý dá zhotoviť predávajúci,

-

Ing. Fassinger navrhol, aby znalecký posudok dá zhotoviť ten, kto má záujem
predať alebo kúpiť,

-

Peter Kuzmiak navrhol aby sa k cene podľa znaleckého posudku pripočítalo
určité percento

Nakoniec sa poslanci dohodli, že od 01. 07. 2012, obec bude nadobúdať pozemky v cene
podľa znaleckého posudku, a posudok dá zhotoviť ten, kto má záujem predať alebo kúpiť.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 43/2012
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15. Štatút Obce Vrbov
Starosta poslancov oboznámil so zmenami v novej verzii štatútu, oproti verzii, ktorú mali
k dispozícii pred rokovaním OZ a opýtal sa, či má ešte niekto k nemu pripomienky. Poslanci
nemali žiadne pripomienky a tak starosta Ing. Jozef Kovalčík pristúpil k hlasovaniu o tomto
bode, bolo prijaté uznesenie č. 52/2012. Z celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo
7 poslancov ZA schválenie štatútu obce Vrbov.
16. Rôzne
16.1. Ponuka na odpredaj pozemkov Vladimír Vízner a Anna Wiesnerová
Starosta prečítal ponuku Vladimíra Víznera, bytom Kežmarok a Anny Wiesnerovej, bytom
Vrbov, ktorí ponúkajú obci na odpredaj lesné pozemky p.č. 2493 a 2494, evidované na LV
198, v cene 0,20 €/m2. Menovaní majú podiel na týchto pozemkoch 6/8 a Obec Vrbov 2/8. Po
krátkej diskusii poslanci schválil kúpu pozemku a prijali uznesenie č. 57/2012. Z celkového
počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo 7 poslancov ZA kúpu pozemkov.
16.2. Žiadosť o nájom pozemku, Ján Ondrejka
Starosta prečítal žiadosť Jána Ondrejku, bytom Vrbov 313 o nájom pozemku pri 6 B.J č. 313,
ktorú chce využívať ako záhradu, jedná sa o 136 m2. Poslanci nájom schválili,
s podmienkami, ktoré boli schválené pri nájme pozemku pánovi Jánovi Demjénovi. K tomuto
bodu bolo prijaté uznesenie č. 58/2012. Z celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo
7 poslancov ZA prenájom pozemku.
16.3. Miestna komunikácia – cenová ponuka
Starosta oboznámil poslancov so zámerom vyrovnať miestnu komunikáciu smerom od
hlavnej cesty pri RD č. 140 k RD 117, cesta by mala byť vyrovnaná hrubozrnym asfaltom
a následne položená 5 cm vrstva asfaltu.
Diskusia k bodu:


Ing. Fassinger – navrhol aby sa upravil aj svah pred poštou, a vytvoril sa tak priestor na
parkovanie pred poštou, lebo vznikajú problémy pri prejazde áut, ak je pred poštou
zaparkované nejaké auto,



Peter Kuzmiak – sa spýtal, na technické parametre opravy, či bude cesta dostatočne
pevná, aby ju nebolo potrebné za pár rokov znovu opravovať



Radovan Bartko sa pýtal, kedy bola naposledy táto cesta robená



Starosta – po uložení kanalizačného zberača v rámci opráv narušeného asfaltového
krytu nad ryhou



PaedDr. Dučáková – je za vyrovnanie cesty ale aj za parkovisko pred poštou



Mgr. Fassingerová či by sa nemohla opraviť cesta na Kúpeľskej ulici, lebo sú tam
prepady po kanalizácii



Starosta – tam sa zatiaľ, neplánuje oprava, tie prepady plnia funkciu retardérov,



Peter Kuzmiak – ako dlho trvá legislatívny proces a v akom časovom horizonte, by sa
mohla oprava cesty uskutočniť



Starosta – legislatívny proces je zdĺhavý, možno do konca roka 2012 by to mohlo byť
zrealizované
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K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 59/2012. Z celkového počtu 7 prítomných poslancov
hlasovalo 7 poslancov ZA predloženie výzvy na obstaranie prác pri oprave cesty.
16.4. Pozemky pod rómskou osadou
Starosta oboznámil poslancov s obsahom listu JUDr. Martina Tomasa, právneho zástupcu
spoluvlastníkov pozemkov pod rómskou osadou.
16.5. Žiadosť o zámenu pozemkov – Katarína Kovalčíková
Starosta predniesol žiadosť rodiny Kovalčíkovej, bytom Vrbov 249, o zámenu pozemkov.
rodina Kovalčíkova vlastní pozemky, ktoré využíva obec ako prístupovú cestu, a naopak
rodina Kovalčíkova užíva pozemok pri DR ako záhradu, ktorá je vo vlastníctve obce. Po
diskusii poslanci schválili zámenu, s tým, že rozdiel v m2 sa bude riešiť kúpnopredajnou
zmluvou podľa zákona o majetku obce. a prijali uznesenie č. 60/2012. Z celkového počtu 6
prítomných poslancov hlasovalo 6 poslancov ZA zámenu pozemkov.
17. Diskusia
 Peter Kuzmiak – predniesol podnet občanov obce Vrbova na chýbajúce detské ihrisko
a zároveň navrhol, či by neboli vhodné priestory záhrady , medzi RD č.100 a RD č.69,
ktorá je vo vlastníctve rodiny Scholtzovej,
 PaedDr. Dučáková navrhovala priestory pri futbalovom ihrisku, kde bola ubytovňa
BELINEA
 Radovan Bartko – navrhol lokalitu pri Materskej škole, a zároveň sa opýtal na
kanalizáciu dažďovej vody na Šípkovom vrchu
 Starosta reagoval, že v súčasnej dobe, je rozbehnutý projekt Domu smútku a kanalizácia
dažďovej vody na Šípkovom vrchu, z dôvodu financií nemôže byť riešená
 Mgr. Fasingerová navrhla osloviť kňaza rím.-kat. cirkvi vo Vrbove, či by detské ihrisko
nemohlo byť v priestoroch farskej záhrady
Po diskusii poslanci prijali uznesenie č. 61/2012, v ktorom ukladajú Obecnému úradu
preveriť možnosti umiestnenia detského ihriska v priestoroch záhrady rodiny Scholtzovej
a farskej záhrady. Z celkového počtu 6 prítomných poslancov hlasovalo 6 poslancov ZA
uznesenie.
PaedDr. Zuzana Dučáková, prečítala návrh uznesení z 9. Riadneho zasadnutia OZ, a poslanci
ho jednohlasne schválili.
18. Záver
Program 9. riadneho zasadnutia OZ bol vyčerpaný, starosta obce Ing. Jozef Kovalčík
poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapísala: Ing. Eva Demjénová
Ing. Jozef Kovalčík
starosta obce
Overovatelia:
Mgr. Klaudia Fassingerová ........................................
Mgr. Michal Kovalčík

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