OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VRBOVE
z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vrbov,
konaného dňa 5.10.2017

Prítomní:
Poslanci: Radovan Bartko, Daniel Krempaský, Peter Kuzmiak, Ivan Mirga, Radovan Parimucha, Ing.
Norbert Fassinger, Ján Gáll, Ing. Pavel Hrebeňár
Hlavný kontrolór obce: Bc. Martin Hoffmann
Neprítomní: Peter Regec,
Hostia: Ján Ragaly, Helena Čujová, Ing. Trošok, Mgr. Antónia Jakubíková, Anna Gállová
Program:
1.
Otvorenie
2.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
Voľba návrhovej komisie
4.
Kontrola plnenia uznesení
5.
Materská škola Vrbov – delegácia zástupcu do Rady školy pri MŠ
- vyradenie inventára
6.
Hlavný kontrolór obce: Správa o vykonanej kontrole
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
7.
Návrh VZN č. 3/2017 o zrušení VZN
8.
SAD Poprad – cestovný poriadok
9.
ZŠ – plán práce na šk. rok 2017/2018
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti
10.
Uznesenie ŽONFP, telocvičňa
11.
PVPS a.s. – žiadosť o odovzdanie kanalizácie
12.
Podtatranské noviny
13.
Dodatok k VZN č. 1/2012
14.
Žiadosti občanov:
- Šoltésová Viera, Imrichová Darina, Gállová Anna: žiadosť o odkúpenie susediacej parcely
- Ivan Mirga: žiadosť o zmenu územného plánu
- Iveta Ochlanová – odkúpenie pozemku
- Anna Jankurová – odkúpenie pozemku
- Mgr. Mária Madejová – odkúpenie pozemku
- Ján Ragaly – žiadosť o odkúpenie pozemku
- Miroslav Migáč a Veronika Migáčová – žiadosť o odkúpenie
- JUDr. Pavol Závacký – žiadosť o odkúpenie spoluvlast. podielu
- Magdaléna Mirgová – žiadosť o odkúpenie pozemku
- Marián Hlaváč - žiadosť o odkúpenie pozemku
- Michaela Mirgová - žiadosť o odkúpenie pozemku
- Žiadosť p. Jozefa Kuruca - žiadosť o zámenu pozemku
- Veronika Pichnarčíková - žiadosť o zahájenie procesu obstarávania zmeny územného plánu
- Timea Mačáková – žiadosť o odpredaj pozemku
- Mária Kurucová – žiadosť o vysporiadanie majetku

- Jana Pirožeková – ponuka na odpredaj spornej časti pozemku
15.
16.
17.

Rôzne
Diskusia
Záver

Priebeh rokovania
1. Otvorenie
Dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla Mgr. Tatiana Faltinová, starostka obce,
ktorá zároveň privítala všetkých prítomných a skonštatovala, že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Predstavila a oboznámila poslancov s programom dnešného zasadnutia a do programu navrhla doplniť
vzdanie sa mandátu poslanca Mariána Zummera, ktorému zároveň poďakovala za jeho prácu počas
zasadnutí. Ďalej navrhla doplniť zloženie sľubu nového poslanca, zaradiť bod o požiarnej zbrojnici
a vylúčiť bod č. 8, keďže lehota na zaslanie pripomienok k cestovným poriadkom vypršala. Následne
vyzvala poslancov, či majú nejaké ďalšie návrhy, prihlásil sa p. Fassinger, ktorý navrhol, aby sa opäť
prerokoval rokovací poriadok a prijal sa pôvodný, načo ho starostka upozornila, že v tomto prípade
treba vypracovať nový, keďže rokovací poriadok sa nedá priebežne dopĺňať. Tento bod programu
bude zaradený v ďalšom zasadnutí zastupiteľstva po vypracovaní nového rokovacieho poriadku.
Starostka dala hlasovať o programe.
K tomuto bodu bolo prijaté Uznesenie č. 64/2017, v ktorom bol program OZ prijatý so zmenami.
Z celkového počtu 5 poslancov (Radovan Bartko, Peter Kuzmiak, Ivan Mirga, Ing. Norbert Fassinger,
Ján Gáll) hlasovalo 5 poslancov (Radovan Bartko, Peter Kuzmiak, Ivan Mirga, Ing. Norbert Fassinger,
Ján Gáll) ZA návrh.
Vzdanie sa poslaneckého mandátu poslanca Mariána Zummera
Starostka oboznámila poslancov s tým, že poslanec Marián Zummer sa ku dňu 2.10.2017 vzdal svojho
poslaneckého mandátu, čo odôvodnil tým, že sa dlhodobo zdržiava v zahraničí a preto je mimo
udalostí, problémov a života jej občanov. Uvedené okolnosti pokladá za nepriaznivé pre efektívne
zastupovanie občanov obci Vrbov v obecnom zastupiteľstve.
K tomuto bodu bolo prijaté Uznesenie č. 65/2017, kde poslanci berú na vedomie zánik poslaneckého
mandátu poslanca Mariána Zummera podľa § 25 ods. 2 písm. c/ zákona SNR č. 369/1990 o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov písomným vzdaním sa mandátu dňom 02.10.2017.
Zloženie sľubu Radovana Parimuchu
Vzhľadom k vzdaniu sa mandátu, na miesto pána Zummera nastupuje ďalší poslanec – náhradník
v poradí. Pri tomto bode programu starostka obce vyzvala poslanca k zloženiu sľubu.
K tomuto bodu bolo prijaté Uznesenie č. 66/2017, kde OZ berie na vedomie informáciu, že na
uprázdnený mandát nastupuje Radovan Parimucha, ktorý zložil sľub poslanca Obecného
zastupiteľstva do rúk starostu obce.
Zároveň sa novému poslancovi priradil obvod a komisia.
K tomuto bodu bolo prijaté Uznesenie č. 67/2017, v ktorom Obecné zastupiteľstvo vo Vrbove
schvaľuje pridelenie obvodu poslancovi pánovi Radovanovi Parimuchovi obvod č. 8 a zároveň
menuje poslanca Radovana Parimuchu do komisie pre ochranu verejného poriadku po pánovi
Zummerovi.
Z celkového počtu 6 poslancov (Radovan Bartko, Peter Kuzmiak, Ivan Mirga, Ing. Norbert Fassinger,
Ján Gáll, Radovan Parimucha) hlasovalo 5 poslancov (Radovan Bartko, Peter Kuzmiak, Ivan Mirga,
Ing. Norbert Fassinger, Ján Gáll) ZA návrh a 1 poslanec (Radovan Parimucha) sa hlasovania
ZDRŽAL.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku na dnešnom zasadnutí bola určená Mgr. Mária Zubalová.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Radovan Bartko a Ivan Mirga.
O tomto bode sa nehlasovalo.

- Prišiel poslanec Krempaský.
3.Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí : Daniel Krempaský a Ján Gáll.
K tomuto bodu bolo prijaté Uznesenie č. 68/2017, v ktorom Obecné zastupiteľstvo vo Vrbove
schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : Daniel Krempaský, Ján Gáll.
Z celkového počtu 7 poslancov (Radovan Bartko, Daniel Krempaský, Peter Kuzmiak, Ivan Mirga, Ing.
Norbert Fassinger, Ján Gáll, Radovan Parimucha) hlasovalo 5 poslancov (Radovan Bartko, Peter
Kuzmiak, Ivan Mirga, Ing. Norbert Fassinger, Radovan Parimucha) Za návrh a 2 poslanci (Daniel
Krempaský, Ján Gáll) sa hlasovania ZDRŽALI.
4. Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce v tomto bode skonštatovala, že uznesenia sú v plnení. Zástupcovia HZ vrátili všetko,
k čomu boli vyzvaní, finančné prostriedky sa presunuli podľa schválených uznesení, bol podpísaný
dodatok k zmluve s Vojenskými lesmi, prebehla aj oprava miestnych komunikácií a začalo sa
s prestavbou rodinného domu, už sa čaká len na osadenie okna a náter.
5. Materská škola Vrbov
– delegácia zástupcu do Rady školy pri MŠ
V tomto bode sa prejednávalo delegovanie člena do Rady rpi MŠ, keďže končí funkčné obdobie
jedného z členov. Navrhnutí bol Radovan Bartko, voči tomuto návrhu nemal nikto námietky, ani
nijaký ďalší
K tomuto bodu bolo prijaté Uznesenie č. 69/2017, kde Obecné zastupiteľstvo vo Vrbove d e l e gu j e
do Rady školy pri MŠ v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov: Radovana Bartka.
Z celkového počtu 7 poslancov (Radovan Bartko, Daniel Krempaský, Peter Kuzmiak, Ivan Mirga, Ing.
Norbert Fassinger, Ján Gáll, Radovan Parimucha) hlasovalo 6 poslancov (Radovan Bartko, Ján Gáll,
Peter Kuzmiak, Ivan Mirga, Ing. Norbert Fassinger, Radovan Parimucha) Za návrh a 1 poslanec
(Daniel Krempaský) sa hlasovania ZDRŽAL.
- vyradenie inventára
Prečítala sa žiadosť MŠ o vyradenie drobného majetku z účtovnej evidencie v hodnote 6.361,22 €. Ide
o majetok, ktorý je poškodený, opotrebovaný a morálne zastaraný.
K tomuto bodu bolo prijaté Uznesenie č. 70/2017, v ktorom Obecné zastupiteľstvo vo Vrbove
schvaľuje vyradenie drobného majetku z účtovnej evidencie v účtovnej hodnote 6.361,22 €.
Z celkového počtu 7 poslancov (Radovan Bartko, Daniel Krempaský, Peter Kuzmiak, Ivan Mirga, Ing.
Norbert Fassinger, Ján Gáll, Radovan Parimucha) hlasovalo 6 poslancov (Radovan Bartko, Ján Gáll,
Peter Kuzmiak, Ivan Mirga, Ing. Norbert Fassinger, Radovan Parimucha) Za návrh a 1 poslanec
(Daniel Krempaský) sa hlasovania ZDRŽAL.
6. Hlavný kontrolór obce:
● Správa o vykonanej kontrole
Kontrolór obce predstavil správu o výsledkoch kontroly, ktorú vykonával od 10.7. – 24.7.2017.
Predmetom kontroly boli VZN obce a ich aktuálnosť. Zároveň kontrolór obce oboznámil poslancov so
svojim stanoviskom k niekoľkokrát prejednávanej nájomnej zmluve s ECO STAR-om, ktorého
záverečným stanoviskom je, že sú pochybnosti o určení platnosti, či neplatnosti nájomnej zmluvy zo

dňa 27.2.2008, ale v konečnom dôsledku môže určiť, posúdiť a rozhodnúť platnosť nájomnej zmluvy
iba súd.
K tomuto bodu bolo prijaté Uznesenie č. 71/2017, v ktorom Obecné zastupiteľstvo vo Vrbove berie
na vedomie:
a)Správu o kontrole vykonanej hlavným kontrolórom obce Vrbov.
B) stanovisko hlavného kontrolóra k nájomnej zmluve s firmou ECO STAR
● Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
Hlavný kontrolór obce informval poslancov s plánom kontrolnej činnosti, ktorý zahŕňa kontrolu
zákonnosti, účelnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami, kontrolu pokladne,
účtovných dokladov ZŠ a MŠ, kontrola plnenia uznesení. Kontrolór sa opýtal, či má niekto nejaké
otázky, nikto sa neprihlásil.
K tomuto bodu bolo prijaté Uznesenie č. 72/2017, Obecné zastupiteľstvo vo Vrbove schvaľuje plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017.
Z celkového počtu 7 poslancov (Radovan Bartko, Daniel Krempaský, Peter Kuzmiak, Ivan Mirga, Ing.
Norbert Fassinger, Ján Gáll, Radovan Parimucha) hlasovalo 6 poslancov (Radovan Bartko, Ján Gáll,
Peter Kuzmiak, Daniel Krempaský, Ivan Mirga, Ing. Norbert Fassinger,) Za návrh a 1 poslanec
(Radovan Parimucha) sa hlasovania ZDRŽAL.
- Odišiel poslanec Bartko.
7. Návrh VZN č. 3/2017 o zrušení VZN
Kontrolór obce oboznámil poslancov, že pri kontrole VZN obce prišiel na neaktuálnosť 3 VZN, ktoré
je potrebné zrušiť. K tomuto bodu nikto nemal otázky ani pripomienky.
Uznesenie č. 73/2017: Obecné zastupiteľstvo vo Vrbove schvaľuje VZN obce Vrbov č. 3/2017,
ktorým sa zrušuje VZN obce Vrbov č. 2/2017 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečistenie
ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území obce Vrbov pre právnické a fyzické osoby
oprávnené na podnikanie, č. 4/2005 o vylepovaní plagátov a č. 5/2005 zoznam utajovaných
skutočností – služobné tajomstvo.
Z celkového počtu 6 poslancov (Daniel Krempaský, Peter Kuzmiak, Ivan Mirga, Ing. Norbert
Fassinger, Ján Gáll, Radovan Parimucha) hlasovalo 6 poslancov (Ján Gáll, Peter Kuzmiak, Daniel
Krempaský, Ivan Mirga, Ing. Norbert Fassinger, Radovan Parimucha) Za návrh.
- Prišiel poslanec Bartko.
8. SAD Poprad – cestovný poriadok – bod bol zrušený
9. ZŠ – plán práce na šk. rok 2017/2018
V tomto bode vystúpila zástupkyňa ZŠ Vrbov pani. Mgr. Jakubíková, v ktorom predstavila plán
práce , ktorý bol prerokovaný na Rade školy, ktorej členovia sú aj niektorí poslanci. Skonštatovalo sa,
že správa obsahuje všetky náležitosti, ktoré sú stanovené vo vyhláške M%S SR č. 9/2005 Z.z.
Informácie sú zrzumiteľné, prehľadne spracované a má svoju výpovednú hodnotu.
K tomuto bodu bolo prijaté Uznesenie č. 74/2017, kde Obecné zastupiteľstvo vo Vrbove schvaľuje
Plán práce na školský rok 2017/2018.
Z celkového počtu 7 poslancov (Radovan Bartko, Daniel Krempaský, Peter Kuzmiak, Ivan Mirga, Ing.
Norbert Fassinger, Ján Gáll, Radovan Parimucha) hlasovalo 7 poslancov (Radovan Bartko, Ján Gáll,
Peter Kuzmiak, Daniel Krempaský, Ivan Mirga, Ing. Norbert Fassinger, Radovan Parimucha) Za
návrh.

- Prišiel poslanec Hrebeňár.
● ZŠ - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti
Zástupkyňa školy súbežne predstavila aj správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2016/2017. Nikto k správe nemal otázky a tak sa pristúpilo
k hlasovaniu.
Uznesenie č75./2017 Obecné zastupiteľstvo vo Vrbove berie na vedomie Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2016/2017.
10. Uznesenie ŽONFP, telocvičňa
● Telocvičňa
Prebehlo verejné obstarávanie (ďalej len VO) na výstavbu telocvične a nikto sa neprihlásil. Obec
Budimír mala rovnaký problém, tu sú zápisnice z ich VO, tieto materiály sú verejne dostupné. Táto
obec v marci tohto roka vyvesila, že chce stavať telocvičňu v sume cez 300 tis.€.
- Odišiel poslanec Fassinger.
- Starostka: Skončilo to tak, že zápisnica konštatovala, že sa žiadna firma neprihlásila, mali aj
technickú štúdiu. Riešili to potom tak, že sa vytvorilo nové VO a v zápisnici z konca augusta je
uvedené, že vyhrala firma Hupro v sume cca 441 tis. €. Na agrokomplexe, na ktorom sme boli
s riaditeľkou ZŠ bol zástupca firmy Hupro a ten vravel, že haly sa predražili a pôjde to nad 400 tis.€
Ak by sme to chceli aj my riešiť, tá čiastka bude zhruba rovnaká alebo aj vyššia, keďže škola stojí na
močiari. V Nitre otvorili tiež oblúkovú halu v sume cca 480 tis.€
- poslanec Kuzmiak: veľkosť haly je približne taká ako my chceme?
- Starostka:: áno a ráta sa tam aj s rezervou 2-3 m. Bola výzva od ministerstva na zapojenie sa do
výzvy ohľadom telocviční, výzva bola ukončená 29. sept. Obec sa do nej zapojila. 28 sept. som bola
v Prešove a pán, čo má na starosti túto výzvu, ukázal ako má vyzerať rozpočet, ktorý bolo potrebné
k žiadosti doložiť. Je tu aj pani projektantka Čujvá, ktorá spolupracovala na rozpočte.
Prišiel poslanec Fassinger a odišiel poslanec Kuzmiak.
- Starostka: Dodala aj nejakú architektonickú štúdiu a prerábal sa projekt z 2004, upravovali sa
rozmery vzhľadom na počet žiakov, ktorý klesol. Ak by sme znížili rozmer telocvičňe na rozmer
24x12 dalo by sa do 500 tis vmestiť. Bojujeme aj s tým , kde bola plánovaná telocvičňa, pretože
v 2010, keď boli najväčšie povodne a tam kde tá telocvičňa mala stáť, je záplavová zóna. V rámci toho
projektu by mohla projektantka povedať, či má ten projekt z 2004 význam, keďže sa menili aj normy.
- Čujová: videla som starý projekt a keďže je v záplavovej zóne, tá telocvičňa by musela byt postavená
na pilotoch, v zásade je to najdrahšia časť stavby, ale keďže by sa posunula ako sa spomínalo, už by to
nebolo také drahé.
Prišiel poslanec Kuzmiak.
- Starostka:: spravila by sa prepojovacia chodba, ako bol kurt
- poslanec Kuzmiak: tam je podložie pevné?
- Starostka: je tam o 1,5 m lepšie a musíme sa vyhnúť záplavovej zóne
- Čujová: doporučujem murovanú stavbu nie sendvičovú
- Trošok: tie sendvičové vyzerajú cenovo rovnako ako murované, ale z požiarneho hľadiska sa to berie
ako otvorená stena a musela by byt od školy vzdialená min. 15 m
- poslanec Kuzmiak: sú sendvičové panely s minerálnym vláknom
- Trošok: sú veľmi drahé a sú veľmi náchylné na vlhkosť, ak by sa niečo stalo, musel by sa meniť
komplet celý panel
- Čujová: samotná stavba sendvič pre telocvičňu – nedýcha, trebalo by vetranie, vzduchotechniku
a myslím, že to by bolo pre obec nevýhodné a finančne náročné

- Jakubíková: tieto výzvy nebudú každý rok, dali to len tento rok s tým, že musia byť...z ich pohľadu,
každá ZŠ, ktorá má viac ako 150 detí musí mať telocvičňu
- poslanec Kuzmiak: ja osobne si myslím, že by bolo prijateľné aby sme dostali túto dotáciu a mohli sa
pustiť do telocvične
- poslanec Gáll: a aké podmienky by sme mali?
- poslanec Kuzmiak: to by sa riešilo po schválení dotácie
- Starostka: oni nám určia podmienky, prvá pôjde naša spoluúčasť t.j. 30 tis., ak my budeme lavírovať
či do toho ideme alebo nie, môže sa stať, že kým získame všetky povolenia, nebudeme opäť
pripravený, treba sa rozhodnúť, či ideme do toho alebo nie, čakáme len na uznesenie zastupiteľstva,
- Čujová: rozpočet vyšiel do 500 tis. €
- poslanec Fassinger: telocvičňu treba
- Jakubíková: bola som v škole pred tým, kde boli 2 telocvične a keď som prišla sem, bolo divné, že
deti cvičia na chodbe, minulý rok sa deti dostali na krajské kolo vo florbale a s pani riaditeľkou sme
ich vozili na vlastné náklady do Huncoviec, aby mali možnosť hrať aj v normálnej hale
- poslanec Kuzmiak: znevýhodňujeme vlastné deti
- Jakubíková: ak chceme napredovať, tak neviem prečo to tu ešte nestojí
- poslanec Kuzmiak: myslím si, že ten projekt z 2004 je legislatívne úplné mimo, a ten nový projekt
bude treba a myslím si, že by sme mali do toho isť aj keď dotáciu nedostaneme
- poslanec Hrebeňár: keď vieme kde posunúť, treba spraviť projekt, dať žiadosť a do toho isť, keďže
150 tis, na ceste nenájdeme, telocvičňu treba
- poslanec Fassinger. Ráta sa aká veľkosť?
- Čujová: 24x12
- Jakubíková: toto úplné stačí

K tomuto bodu bolo prijaté Uznesenie č. 76/2017, v ktorom Obecné zastupiteľstvo vo Vrbove súhlasí
a) s predložením žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania
žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej
telocvične na rok 2017
b) s výškou spoluúčasti, najmenej 10 % z poskytnutých finančných prostriedkov ministerstvom, ktorú
zriaďovateľ školy poskytne z vlastných zdrojov
Z celkového počtu 8 poslancov (Radovan Bartko, Ing. Pavel Hrebeňár, Daniel Krempaský, Peter
Kuzmiak, Ivan Mirga, Ing. Norbert Fassinger, Ján Gáll, Radovan Parimucha) hlasovalo 7 poslancov
(Radovan Bartko, Ing. Pavel Hrebeňár, Daniel Krempaský, Peter Kuzmiak, Ivan Mirga, Ing. Norbert
Fassinger, Radovan Parimucha) Za návrh a 1 poslanec (Ján Gáll) sa hlasovania ZDRŽAL.
V nadväznosti na tento bod bolo prijaté aj Uznesenie č. 77/2017, v ktorom OZ schvaľuje
vypracovanie nového projektu na telocvičňu pri ZŠ.
Z celkového počtu 8 poslancov (Radovan Bartko, Ing. Pavel Hrebeňár, Daniel Krempaský, Peter
Kuzmiak, Ivan Mirga, Ing. Norbert Fassinger, Ján Gáll, Radovan Parimucha) hlasovalo 7 poslancov
(Radovan Bartko, Ing. Pavel Hrebeňár, Daniel Krempaský, Peter Kuzmiak, Ivan Mirga, Ing. Norbert
Fassinger, Radovan Parimucha) Za návrh a 1 poslanec (Ján Gáll) sa hlasovania ZDRŽAL.

● ŽONFP – polytechnická učebňa
Starostka obce informovala poslancov, že sa zmenili podmienky a je potrebné upraviť aj uznesenie.
Keďže vybavenie polyfunkčnej učebne a učebne IKT už bolo na zastupiteľstve prejednávané,
pristúpilo sa k hlasovaniu, v ktorom bolo prijaté Uznesenie č. 78/2017, kde Obecné zastupiteľstvo vo
Vrbove schvaľuje:
- predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Vybavenie polytechnickej učebne a učebne
IKT ZŠ vo Vrbove“ realizovaného v rámci „Výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 - na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových

učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách“, ktorého ciele sú v
súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 2
634,93 €;
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce/mesta/kraja
súhlasí:
S predložením žiadosti o NFP v rámci špecifického cieľa IROP 2.2.2, výzvy IROP-PO2-SC222-201613.
Z celkového počtu 8 poslancov (Radovan Bartko, Ing. Pavel Hrebeňár, Daniel Krempaský, Peter
Kuzmiak, Ivan Mirga, Ing. Norbert Fassinger, Ján Gáll, Radovan Parimucha) hlasovalo 8 poslancov
(Radovan Bartko, Ing. Pavel Hrebeňár, Daniel Krempaský, Ján Gáll, Peter Kuzmiak, Ivan Mirga, Ing.
Norbert Fassinger, Radovan Parimucha) Za návrh.
● Požiarna zbrojnica
Bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie na technické zhodnotenie a oprava budovy hasičskej
zbrojnice – zateplenie požiarnej zbrojnice. Žiadosť bola odoslaná a teraz čakáme len nato, kedy nás
vyzvú k zaslaniu uznesenia ohľadom financovania, t.j. spoluúčasti na financovaní. Výška spoluúčasti
je min. 5 %. Poslanci nemali nijaké otázky a tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
K tomuto bodu bolo prijaté Uznesenie č. 79/2017, kde Obecné zastupiteľstvo vo Vrbove súhlasí
s výškou spoluúčasti, najmenej 5 % z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov alebo iných ako
verejných prostriedkov.
Z celkového počtu 8 poslancov (Radovan Bartko, Ing. Pavel Hrebeňár, Daniel Krempaský, Peter
Kuzmiak, Ivan Mirga, Ing. Norbert Fassinger, Ján Gáll, Radovan Parimucha) hlasovalo 8 poslancov
(Radovan Bartko, Ing. Pavel Hrebeňár, Daniel Krempaský, Ján Gáll, Peter Kuzmiak, Ivan Mirga, Ing.
Norbert Fassinger, Radovan Parimucha) Za návrh.
11. PVPS a.s. – žiadosť o odovzdanie kanalizácie
- Starostka: Mali sme stretnutie stavebnej komisie aj s dvoma pánmi z PVPS, v podstate je potrebné
odoslať žiadosť o odovzdanie kanalizácie.
Súčasný riaditeľ p. Ďuraško to musí dať výboru a bude sa brať do úvahy koľko sa dalo na
prečerpávačku, doplácať nebudeme nič.
- poslanec Krempaský: p. Ďuroška povedal, že obec bude mať ešte nejaké výdavky, keďže niektoré
skruže sa nenašli a bude treba ich nájsť vykonaním kamerovej skúšky a pred spustením bude treba
kanalizáciu prečistiť
- Starostka: teraz sa robí nový chodník okolo Karaša a potiahlo sa pár metrov kanalizácie a už vedľa
kanalizačných išli aj nejaké vodovodné, aby sa mohli ponapájať ďalší, je to predpripravené.
Po krátkej diskusii sa pristúpilo k hlasovaniu.
Bolo prijaté Uznesenie č. 80/2017, kde Obecné zastupiteľstvo vo Vrbove schvaľuje odovzdanie
kanalizácie spoločnosti PVPS a.s.
Z celkového počtu 8 poslancov (Radovan Bartko, Ing. Pavel Hrebeňár, Daniel Krempaský, Peter
Kuzmiak, Ivan Mirga, Ing. Norbert Fassinger, Ján Gáll, Radovan Parimucha) hlasovalo 8 poslancov
(Radovan Bartko, Ing. Pavel Hrebeňár, Daniel Krempaský, Ján Gáll, Peter Kuzmiak, Ivan Mirga, Ing.
Norbert Fassinger, Radovan Parimucha) Za návrh.
12. Podtatranské noviny
Starostka obce informovala poslancov, že bola na stretnutí akcionárov Podtatranských novín. Keďže
obec je jedným z akcionárov, bolo tam povedané predsedom p. Dudom, že noviny idú do straty
a bavilo sa o tom, či sú nejaké firmy, ktoré majú záujem o odkúpenie pohľadávok, ktoré sú vo výške

približne 62 tis. €. Ak by sa žiadna firma neprihlásila, na tieto pohľadávky by sa skladali akcionári
podľa podielu akcií. Teraz je už internet a technológie a sám predseda povedal, že by bolo dobré
predať to. Táto informácia je iba informatívna, keďže nemáme ešte oficiálnu žiadosť od nijakej firmy,
hoci jedna firma záujem má.. Hodnota akcií je nejakých 35 € a akcií máme asi 12. Firma sa
samozrejme zaviaže tieto pohľadávky vyplatiť.
13. Dodatok k VZN č. 1/2012
Ide o VZN, ktoré pojednáva o právnej ochrane občana pred platením úhrady neprimeranej jeho príjmu,
majetku a rodinným pomerom, t.j. po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi
sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,4 násobku sumy životného minima.
K tomuto bodu bolo prijaté Uznesenie č. 81/2017, v ktorom Obecné zastupiteľstvo vo Vrbove
schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN obce Vrbov č. 1/2012 o sociálnych službách.
Z celkového počtu 8 poslancov (Radovan Bartko, Ing. Pavel Hrebeňár, Daniel Krempaský, Peter
Kuzmiak, Ivan Mirga, Ing. Norbert Fassinger, Ján Gáll, Radovan Parimucha) hlasovalo 8 poslancov
(Radovan Bartko, Ing. Pavel Hrebeňár, Daniel Krempaský, Ján Gáll, Peter Kuzmiak, Ivan Mirga, Ing.
Norbert Fassinger, Radovan Parimucha) Za návrh.
14.

Žiadosti občanov:

● Šoltésová Viera, Imrichová Darina, Gállová Anna: žiadosť o odkúpenie susediacej parcely
Prečítala sa žiadosť p. Šoltésovej, p. Gállovej a p. Imrichovej o odkúpenie susediacej parcely CKN
4007/33, ktorá vznikla pri vysporiadaní pôvodných pozemkov na Šípkovom vrchu, kde sa pôvodne
nachádzala roľa ich matky. Táto parcela sa stala zbytkovou potom, čo vedľajší vlastník, skôr ako obec,
vysporiadal vlastníctvo s cirkevným zborom.
- poslanec Gáll: je to zbytok, ktorý nebol poriešený
- poslanec Hrebeňár: sú tam susedia?
- poslanec Gáll: Frederika Kušmirková, od nej máme aj súhlasné stanovisko
Poslanci pristúpili k hlasovaniu a k tomuto bodu bolo prijaté Uznesenie č. 82/2017, v ktorom
schvaľujú v súlade s § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámer odpredaja pozemku vo vlastníctve obce Vrbov a to parcelu C-KN 4007/33 o výmere 145m2,
evidovanej na LV č.1, k.ú. Vrbov s povinnosťou kupujúceho uhradiť náklady spojené s vkladom
vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností. Predaj sa uskutoční v zmysle §
9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Z celkového počtu 8 poslancov (Radovan Bartko, Ing. Pavel Hrebeňár, Daniel Krempaský, Peter
Kuzmiak, Ivan Mirga, Ing. Norbert Fassinger, Ján Gáll, Radovan Parimucha) hlasovalo 8 poslancov
(Radovan Bartko, Ing. Pavel Hrebeňár, Daniel Krempaský, Ján Gáll, Peter Kuzmiak, Ivan Mirga, Ing.
Norbert Fassinger, Radovan Parimucha) Za návrh.
● Ivan Mirga: žiadosť o zmenu územného plánu
Prečítala sa žiadosť, v ktorej občania rómskej osady žiadajú o zmenu územného plánu v tejto lokalite,
nakoľko momentálne tam nie sú pozemky, na ktorých by sa dalo stavať.
- starostka: my ako obec tam máme veľmi málo pozemkov, potom tam je SPF a ďalší vlastníci
- poslanec Gáll: my máme v úz pláne rezervu...pri pozemkových úpravách je možné ešte zrobiť
výmenu na obec, len to nesmie byť v intraviláne...v terajšom stave úz. plán sa tam nedá, ale na druhej
strane áno
- poslanec Mirga: prečo tam nie?
- poslanec Gáll: to nehovorím ja, ale úz. plán

- poslanec Fassinger: oni si mali vysporiadať pozemky s Ernou a odkúpiť pozemky, na ktorých stoja
ich domy
- poslanec Krempaský: my keď spravíme zmenu úz. plánu, budú tam stavebné pozemky a budú
drahšie...
- poslanec Kuzmiak: prečo my máme niekomu zveľaďovať pozemky na naše náklady?
- poslanec Gáll: preto som povedal jednoduchšie, čiastková zmena je tam navrhnutá na druhej strane
- poslanec Fassinger: Treba počkať do vysporiadaniu pozemkových úprav
K tomuto bodu bolo prijaté Uznesenie č. 83/2017, kde Obecné zastupiteľstvo vo Vrbove berie na
vedomie žiadosť o zmenu územného plánu v lokalite rómskej osady, ktorú predložil Ivan Mirga
v zastúpení občanov.
- Odišiel poslanec Krempaský.
● Iveta Ochlanová – odkúpenie pozemku

Žiadosť o odkúpenie pozemku, o ktorý žiada p. Ochlanová bola už prejenávaná a tak sa
pristúpilo k hlasovaniu, kde bolo prijaté Uznesenie č. 84./2017, v ktorom Obecné zastupiteľstvo vo
Vrbove schvaľuje podľa §9a ods.1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce Vrbov žiadateľovi Ivete Ochlanovej a to:
novovytvoreného pozemku KN E 7588/60 o výmere 12m2, vytvoreného z parcely KN E 7588/12,
zast. pl. a nádvoria, evidovaného na LV. č. 1352, k.ú. Vrbov a odkúpenie novovytvoreného pozemku
KN C 3678/12 o výmere 32m2, vytvoreného z parcely KN C 3678/6, ost. plochy, evidovaného na LV
č. 1, k.ú. Vrbov v zmysle Geometrického plánu č. 4/2017 zo dňa 19.1.2017, vytvorený Ing. Jánom
Maniakom za cenu uvedenú v Znaleckom posudku č. 11/2017 zo dňa 23.5.2017 vyhotovený Ing.
Ladislavom Tomaškovičom: 270,00 EUR (dvestosedemdesiat eur).
Z celkového počtu 7 poslancov (Radovan Bartko, Ing. Pavel Hrebeňár, Peter Kuzmiak, Ivan Mirga,
Ing. Norbert Fassinger, Ján Gáll, Radovan Parimucha) hlasovalo 7 poslancov (Radovan Bartko, Ing.
Pavel Hrebeňár, Ján Gáll, Peter Kuzmiak, Ivan Mirga, Ing. Norbert Fassinger, Radovan Parimucha) Za
návrh.
● Anna Jankurová – odkúpenie pozemku
Táto žiadosť už bola prejednávaná na predošlom zasadnutí a tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
Uznesenie č. 85/2017: Obecné zastupiteľstvo vo Vrbove schvaľuje v súlade s § 9a ods. 2 zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer odpredaja pozemku v vlastníctve
obce Vrbov a to: novovytvoreného pozemku 182/20, zast. pl. a nádvoria o výmere 23m2, vytvoreného
z parcely KN C 182/1, zast. pl., k.ú. Vrbov, evidovanej na LV č. 1 v zmysle GP č. 2004 za cenu
stanovenú Znaleckým posudkom s povinnosťou kupujúceho uhradiť náklady spojené s vkladom
vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností. Predaj sa uskutoční v zmysle §
9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Z celkového počtu 7 poslancov (Radovan Bartko, Ing. Pavel Hrebeňár, Peter Kuzmiak, Ivan Mirga,
Ing. Norbert Fassinger, Ján Gáll, Radovan Parimucha) hlasovalo 7 poslancov (Radovan Bartko, Ing.
Pavel Hrebeňár, Ján Gáll, Peter Kuzmiak, Ivan Mirga, Ing. Norbert Fassinger, Radovan Parimucha) Za
návrh.
● Mgr. Mária Madejová – odkúpenie pozemku
Uznesenie č. 86/2017: Obecné zastupiteľstvo vo Vrbove schvaľuje v súlade s § 9a ods. 2 zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer odpredaja pozemku vo vlastníctve
obce Vrbov a to: novovytvoreného pozemku KN C 182/31, zast. pl. a nádvoria o výmere 31m2
vytvoreného z parcely KN C 182/1, zast. pl., k.ú. Vrbov, evidovanej na LV č. 1 v zmysle GP č.
63/2017 za cenu stanovenú Znaleckým posudkom s povinnosťou kupujúceho uhradiť náklady spojené

s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností. Predaj sa uskutoční
v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Z celkového počtu 7 poslancov (Radovan Bartko, Ing. Pavel Hrebeňár, Peter Kuzmiak, Ivan Mirga,
Ing. Norbert Fassinger, Ján Gáll, Radovan Parimucha) hlasovalo 7 poslancov (Radovan Bartko, Ing.
Pavel Hrebeňár, Ján Gáll, Peter Kuzmiak, Ivan Mirga, Ing. Norbert Fassinger, Radovan Parimucha) Za
návrh.
● Ján Ragaly – žiadosť o odkúpenie pozemku
Prečítala sa žiadosť p. Ragalyho o odkúpenie parcely za účelom zriadenia jazdiarne na výcvik
jazdeckých koní.
- p. Ragaly: mne je jedno kde by to bolo, potreboval by som rovinu o rozmere cca 60x20 , ide o to
žeby som chodil jazdiť a potrebujem trénovať mladé kone a problém je v tom, že k tomu potrebujem
jazdiareň
- poslanec Hrebeňár: oproti škole by sa to tam nedalo vyplanírovať?
- p. Ragaly: lenže to nie je obecné
- Odišiel poslanec Hrebeňár.
- poslanec Kuzmiak: a nebolo by lepšie dať do dlhodobejšieho prenájmu 20 rokov?
- Prišiel poslanec Hrebeňár
- poslanec Fassinger: dohodnime sa, že mu dáme do najmú tú našu časť bezplatne, alebo za euro
Po krátkej diskusii sa poslanci zhodli na tom, že p. Ragalymu dajú do nájmu parcelu, ktorá sa
nachádza pri futbalovom ihrisku, ktorá nie je v súčasnosti využívaná.
K tomuto bodu bolo prijaté Uznesenie č. 87/2017, v ktorom sa schvaľuje v súlade s § 9a ods. 2 zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenájmu pozemkov vo
vlastníctve obce Vrbov a to parcelu E KN 486/1 o výmere 253m2, evidovanej na LV č. 1 a parc. E
KN 488 o výmere 124m2, evidovanej na LV č. 1 v prospech žiadateľa.
Z celkového počtu 7 poslancov (Radovan Bartko, Ing. Pavel Hrebeňár, Peter Kuzmiak, Ivan Mirga,
Ing. Norbert Fassinger, Ján Gáll, Radovan Parimucha) hlasovalo 7 poslancov (Radovan Bartko, Ing.
Pavel Hrebeňár, Ján Gáll, Peter Kuzmiak, Ivan Mirga, Ing. Norbert Fassinger, Radovan Parimucha) Za
návrh.
- Odišiel poslanec Fassinger.
● Miroslav Migáč a Veronika Migáčová – žiadosť o odkúpenie
Precitala sa žiadosť o odpredaj verejného priestranstva, z dôvodu realizácie výstavby. Bez dlhšej
diskusie poslanci pristúpili k hlasovaniu a prijali Uznesenie č. 88/2017, v ktorom sa udeľuje
predbežný súhlas s odpredajom časti parcely 7588/1 vo vlastníctve obce s podmienkou vypracovania
a následného zamerania parciel za účasti účastníkov konania.
Z celkového počtu 6 poslancov (Radovan Bartko, Ing. Pavel Hrebeňár, Peter Kuzmiak, Ivan Mirga,
Ján Gáll, Radovan Parimucha) hlasovalo 6 poslancov (Radovan Bartko, Ing. Pavel Hrebeňár, Ján Gáll,
Peter Kuzmiak, Ivan Mirga, Radovan Parimucha) Za návrh.
● JUDr. Pavol Závacký – žiadosť o odkúpenie spoluvlast. Podielu
Prečítala sa žiadosť p. Závackého, ktorý žiada o odkúpenie ¼ spoluvlastníckeho podielu pozemkov
1525/108 – lesný pozemok a 1525/109 – ost.pl.

Poslanci diskutovali o tom, že aj v prípade odpredaja týchto pozemkov, sú na nich ďalší
spoluvlastníci, ktorí majú predkupné právo, ale vzhľadom k tomu, že ide o pozemky v rekreačnej
oblasti, nie je v záujme obce ich odpredávať.
K Tomuto bodu bolo prijaté Uznesenie č. 89/2017, v ktorom Obecné zastupiteľstvo vo Vrbove
neschvaľuje žiadosť JUDr. Pavla Závackého o odkúpenie ¼ spoluvlastníckeho podielu pozemku KN
C 1525/108, lesná pôda o výmere 4472m2 a ¼ spoluvlastníckeho podielu pozemku KN C 1525/109,
ost. pl. o výmere 52m2, evidované na LV č. 985.
Z celkového počtu 6 poslancov (Radovan Bartko, Ing. Pavel Hrebeňár, Peter Kuzmiak, Ivan Mirga,
Ján Gáll, Radovan Parimucha) hlasovalo 6 poslancov (Radovan Bartko, Ing. Pavel Hrebeňár, Ján Gáll,
Peter Kuzmiak, Ivan Mirga, Radovan Parimucha) Za návrh.
- Magdaléna Mirgová – žiadosť o odkúpenie pozemku
Uznesenie č. 90/2017 Obecné zastupiteľstvo vo Vrbove berie na vedomie žiadosť Magdalény
Mirgovej.
- Prišiel poslanec Krempaský.
● Marián Hlaváč - žiadosť o odkúpenie pozemku
Aj túto žiadosť vzali poslanci na vedomie, nakoľko v žiadosti nebolo špecifikované, o akú parcelu
majú záujem a je potrebné vyhotovenie geometrického plánu a takisto pozrieť na tvár miesta.
Uznesenie č. 91/2017: Obecné zastupiteľstvo vo Vrbove berie na vedomie žiadosť Mariána Hlaváča.
- Michaela Mirgová - žiadosť o odkúpenie pozemku
Ako aj pri predošlej žiadosti, pre ďalšie rozhodovanie je potrebné ísť pozrieť na tvár miesta.
Uznesenie č. 92/2017 Obecné zastupiteľstvo vo Vrbove berie na vedomie žiadosť Michaely
Mirgovej.
● Žiadosť p. Jozefa Kuruca - žiadosť o zámenu pozemku + Mária Kurucová
V tomto prípade sa o dve rôzne žiadosti týkajúce sa tej istej parcely č. 1647/5. Pán Kuruc žiadal
o zámenu pozemku s obcou a pani Kurucová žiadala o vysporiadanie daného pozemku. Každý z nich
vlastní ½. Ak má dôjsť k vysporiadaniu pozemku, predkupné právo má p. Kuruc, ktorý musí byť
oslovený ako prvý. Č o sa týka žiadosti p. Kuruca o zámenu, tá nemôže prebehnúť kým nedôjde
k vysporiadaniu pozemku. Vzhľadom na uvedené, bolo prijaté Uznesenie č. 93/2017, v ktorom
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbove berie na vedomie žiadosť Jozefa Kuruca o zámenu pozemku
susediacou s parcelou č. 1647/5 a žiadosť Márie Kurucovej o vysporiadanie parcely č. 1647/5, s tým,
že opätovné prerokovanie zámeny pozemku môže nastať až po vysporiadaní predmetnej parcely.
● Veronika Pichnarčíková - žiadosť o zahájenie procesu obstarávania zmeny územného plánu
Prečítala sa žiadosť o vydanie súhlasu k zahájeniu procesu obstarávania zmeny úz. plánu na ploche
pozemkov KN C 313/1, 313/2 a 313/3.
- poslanec Gáll: chcú čiastkovú zmenu úz. plánu, aby tam nebol polyfunkčný objekt, ale rodinný dom
K tomuto bodu bolo prijaté Uznesenie č. 94/2017, kde Obecné zastupiteľstvo vo Vrbove berie na
vedomie žiadosť o zmenu územného plánu obce Vrbov, ktorú predložila Veronika Pichnarčíková,
súhlasí so zmenou a zahájením procesu obstarávania zmeny pre parcely C KN 313/1 a 313/3,
neschvaľuje zmenu teraz platnej plochy parcely C KN 313/2 – izolačná zeleň.
Z celkového počtu 7 poslancov (Radovan Bartko, Ing. Pavel Hrebeňár, Daniel Krempaský, Peter
Kuzmiak, Ivan Mirga, Ján Gáll, Radovan Parimucha) hlasovalo 7 poslancov (Radovan Bartko, Ing.
Pavel Hrebeňár, Ján Gáll, Daniel Krempaský Peter Kuzmiak, Ivan Mirga, Radovan Parimucha) Za
návrh.

● Timea Mačáková – žiadosť o odpredaj pozemku
Ako pri predošlých žiadostiach o odpredaj pozemkov v lokalite rómskej osady, aj táto žiadosť bola
vzatá na vedomie s tým, že bude opätovne prerokovaná po vypracovaní potrebných podkladov.
Uznesenie č. 95./2017: Obecné zastupiteľstvo vo Vrbove berie na vedomie žiadosť Timey
Mačákovej o odpredaj pozemku po vypracovaní potrebných podkladov.
● Jana Pirožeková – ponuka na odpredaj spornej časti pozemku
Ide o pozemok – cestu, kde máme duplicitné vlastníctvo, prvé ponuky na odpredaj boli 20 €, potom
15 €. Momentálne je ponuka na 5€/m2 s tým, že všetky výdavky a súdne trovy bude znášať obec. Skôr
ako obec bude súhlasiť, mali by sa doriešiť všetky legislatívne veci, ako bude na katastri prebiehať
výmaz duplicitného vlastníctva, ako bude treba postupovať a čo všetko bude k tomu potrebné. Po
krátkej diskusii poslanci prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 96/2017: OZ predbežne schvaľuje po doriešení legislatívnych nezrovnalosti –
odstránenie duplicity na príslušnom LV v súčinnosti s katastrálnym odborom v Kežmarku a Okresným
súdom v Kežmarku.
Z celkového počtu 7 poslancov (Radovan Bartko, Ing. Pavel Hrebeňár, Daniel Krempaský, Peter
Kuzmiak, Ivan Mirga, Ján Gáll, Radovan Parimucha) hlasovalo 7 poslancov (Radovan Bartko, Ing.
Pavel Hrebeňár, Ján Gáll, Daniel Krempaský Peter Kuzmiak, Ivan Mirga, Radovan Parimucha) Za
návrh.
15. Rôzne
Starostka obce oboznámila poslancov s podnetom, že v chatovej oblasti chýba verejné osvetlenie,
vykrádajú im to tam, trebalo by naťahať 7-8 stĺpov, čo by vyšlo na 8 tis čo je nereálne. Potom druhý
návrh je zriadiť skrinku, z ktorej by šlo 5 lámp a vyšlo by to cca 2 tis bez DPH.
- poslanec Kuzmik: a čo solárne panely
- poslanec Krempaský: treba zistiť všetky varianty
Záverom bolo, že sa zistia všetky dostupné možnosti riešenia osvetlenia v tejto oblasti spolu
s približnou sumou.
Problém je aj so škôlkou a ich loggiami nakoľko do nich zateká a sú narušené. Prizvaný bol aj statik,
ktorý povedal, že je potrebné zrezať stromy, načo donesie aj posudok. Ide o havarijný stav a návrch je
taký, že už keď bude vypracovaný posudok, bude sa to riešiť cez ministerstvo školstva ako havarijný
stav s tým, že by nám vyriešenie mohli poskytnúť finančné prostriedky, alebo aspoň časť.
16. Záver
Poslanec Ján Gáll prečítal návrh prijatých uznesení. Poslanci nemali žiadne otázky a program 24.
zasadnutia Obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný. Starostka poďakovala prítomným poslancom za
účasť a zasadnutie ukončila.
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