OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VRBOVE
z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vrbov,
konaného dňa 28.06.2018

Prítomní:
Poslanci: Peter Kuzmiak, Ivan Mirga, Ján Gáll, Peter Regec, Daniel Krempaský, Ing. Norbert
Fassinger, Radovan Parimucha, Radovan Bartko
Hlavný kontrolór obce: Bc. Martin Hoffmann
Neprítomní: Ing. Pavel Hrebeňár
Hostia: Tomáš Krátky, Zdenko Krátky, Jana Krátka, Mária Rybková, Michal Dučák, Michal Jankura,
Ján Kováč, Lucia Bodyová, Katarína Ramsová, Mária Bodyová
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Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Oprava uznesenia č. 3/2018 zo dňa 12.2.2018
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva vo Vrbove
Správa o kontrole vykonanej hlavným kontrolórom obce Vrbov
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Vrbov k záverečnému účtu obce za rok 2017
Kontrola poskytnutia a použitia dotácii obce Vrbov za rok 2017
Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej uzávierky obce Vrbov
Záverečný účet obce Vrbov za rok 2017
Použitie prebytku rozpočtového opatrenia
Použitie rezervného fondu
Rozpočtové opatrenie č.2
Dodatok č. 2 k VZN obce Vrbov č. 1/2012 o sociálnych službách
Voľby 2018
Oprava uznesenia č. 32/2018 zo dňa 10.4.2018 (Salmotherm)
Technická správa stavebno - technické posúdenie – Materská škola Vrbov
Petícia
RKC farnosť Vrbov – Žiadosť o odpredaj pozemku
Žiadosti občanov:
Marián Hlaváč – žiadosť o odkúpenie pozemku
Jozef Regec – žiadosť o odkúpenie parciel
Magdaléna Mirgová – žiadosť o odpredaj pozemku
Michal Jankura, Otília Zajacová – žiadosť o spolufinancovanie domovej čističky odpadových
vôd
Milan Dučák – žiadosť
Jana Krátka – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
Timea Mačáková – žiadosť o odpredaj pozemkov
Eduard Mirga – žiadosť o odkúpenie parciel
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, opýtala sa prítomných
poslancov, či k programu majú nejaké ďalšie návrhy. Nikto z poslancov nemal žiadny návrh tak sa
pristúpilo k hlasovaniu.
K tomuto bodu bolo prijaté Uznesenie č. 49 /2018.
Z celkového počtu 6 poslancov hlasovalo 6 poslancov ZA návrh.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku na dnešnom zasadnutí bola určená Mariana Vilgová.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Radovan Parimucha a Peter Kuzmiak
O tomto bode sa nehlasovalo.

3.Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí : Daniel Krempaský a Ján Gáll
K tomuto bodu bolo prijaté Uznesenie č. 50/2018.
Z celkového počtu 6 poslancov hlasovalo 6 poslancov ZA návrh

4. Kontrola plnenia uznesení
Starostka previedla kontrolu plnenia uznesení, uznesenia z predošlého zasadnutia Obecného
zastupiteľstva boli splnené. Zámery odpredaja a nájmu, ktoré boli schválené boli vyvesené na úradnej
tabuli obce. Informovala o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške 49 778,62 €
na vybavenie polytechnickej učebne a učebne IKT ZŠ Vrbov od Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR, o ktorý obec požiadala ešte v roku 2017. Ďalej informovala, že dnes bol
v telocvični kontrolný deň, do konca júla sa plánuje telocvičňa zastrešiť a plánujú sa osadiť okná.
V súčasnosti je stavba telocvične v polovici výstavby a nasledujúci týždeň vystaví firma Milanko
faktúru za prvú polovicu prác. Výstavba postupuje podľa harmonogramu. Nakoľko sa zdá, že
telocvičňa rozlohovo malá, starostka uviedla, že telocvičňa je o rozmeroch 24 m x 12 m (je stredne
veľká) je plne dostačujúca.

5. Oprava uznesenia č. 3/2018 zo dňa 12.2.2018
Starostka informovala poslancov, že banka si vyžiadala aby boli v uznesení uvedené náležitosti, ktoré
si banka vyžaduje pri schválení úveru. Do konca júna je potrebné podpísať úver, pretože sa úroky
budú zvyšovať.

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 51/2018.
Z celkového počtu 7 poslancov hlasovalo 6 poslancov ZA návrh a 1 poslanec sa zdržal.

6. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva vo Vrbove
Starostka informovala poslancov o potrebe schválenia rokovacieho poriadku, ktorý je vypracovaný
podľa platného zákona.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 52/2018.
Z celkového počtu 7 poslancov hlasovalo 7 poslancov ZA návrh

7. Správa o kontrole vykonanej hlavným kontrolórom obce Vrbov
Hlavný kontrolór Bc. Martin Hoffman informoval poslancov o správe a kontrole ktorú vykonal.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 53/2018, v ktorom sa berie na vedomie Správa o kontrole
vykonanej hlavným kontrolórom obce Vrbov.

8. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Vrbov k záverečnému účtu obce za rok 2017
Hlavný kontrolór Bc. Martin Hoffman informoval o stanovisku hlavného kontrolóra obce Vrbov
k záverečnému účtu obce za rok 2017, ktoré vypracoval.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 55/2018, v ktorom sa berie na vedomie Stanovisko hlavného
kontrolóra obce Vrbov k záverečnému účtu obce za rok 2017

9. Kontrola poskytnutia a použitia dotácii obce Vrbov za rok 2017
Hlavný kontrolór Bc. Martin Hoffman informoval poslancov, že obec poskytuje siedmim subjektom
dotácie. Obec nemôže poskytnúť dotáciu inej fyzickej osobe a iným fyzickým osobám. Obec má právo
poskytnúť z rozpočtu bežných výdavkov dotáciu podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy právnickým osobám a fyzickým osobám- podnikateľom.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 54/2018, v ktorom sa berie na vedomie Kontrola
poskytnutia a použitia dotácii obce Vrbov za rok 2017

10. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej uzávierky obce Vrbov
Starostka informuje poslancov o tom, že audítorka vyčíta inventarizáciu. Pozemky nie sú zosúladené
so skutočnosťou.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 56/2018, v ktorom sa berie na vedomie Správa
nezávislého audítora z auditu účtovnej uzávierky obce Vrbov

11. Záverečný účet obce Vrbov za rok 2017
Starostka informuje, že obec splnila svoju povinnosť vypracovaním záverečného účtu, ktorý
bol vyvesený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce. Hlavný kontrolór Bc. Martin
Hoffman odporúča schváliť záverečný účet bez výhrad.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 57/2018.
Z celkového počtu 7 poslancov hlasovalo 6 poslancov ZA návrh a 1 poslanec sa zdržal
hlasovania.
12. Použitie prebytku rozpočtového opatrenia
Starostka informuje poslancov o plusových hodnotách, ktoré obec ušetrila. Ušetrených cca 140 000 €
je potrebné presunúť do rezervného fondu a následne presunúť na opravu chodníkov. Tým, že obec
ušetrila financie v takej výške je dôsledok dobrého hospodárenia v obci.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 58/2018.

Z celkového počtu 7 poslancov hlasovalo 7 poslancov ZA návrh.
13. Použitie rezervného fondu

Starostka informuje poslancov o potrebe schválenia použitia rezervného fondu na výstavbu
chodníkov v obci Vrbov.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 59/2018.
Z celkového počtu 7 poslancov hlasovalo 7 poslancov ZA návrh.
14. Rozpočtové opatrenie č.2
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 60/2018.
Z celkového počtu 7 poslancov hlasovalo 7 poslancov za návrh.

15. Dodatok č. 2 k VZN obce Vrbov č. 1/2012 o sociálnych službách
Starostka informovala poslancov o zmene zákona o sociálnych službách. Z toho dôvodu bolo potrebné
dodatkom k VZN upraviť pôvodné VZN č. 1/2012 o sociálnych službách.

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie 61/2018.

Z celkového počtu 7 poslancov hlasovalo 7 poslancov ZA návrh.
16. Voľby 2018
Starostka informuje poslancov o blížiacom sa termíne komunálnych volieb. Zo zákona nám
vyplývajú povinnosti schváliť úväzok starostu, počet poslancov a volebný obvod. Hlavný
kontrolór Bc. Martin Hoffman uviedol, že nakoľko sme stredne veľká obec, je potrebné
schváliť plný rozsah starostu.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 62/2018.
Z celkového počtu 7 poslancov hlasovalo 7 poslancov ZA návrh.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 63/2018.
Z celkového počtu 7 poslancov hlasovalo 7 poslancov ZA návrh
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 64/2018.
Z celkového počtu 7 poslancov hlasovalo 7 poslancov ZA návrh.
17. Oprava uznesenia č. 32/2018 zo dňa 10.4.2018 (Salmotherm)
Starostka informuje poslancov o potrebe opravy uznesenia č. 32/2018, ktorým OZ schválilo odpredaj
pozemku spoločnosti Salmotherm-Invest, s.r.o. Z katastra nám bolo doručené prerušenie konania
z dôvodu nepostačujúceho predchádzajúceho uznesenia.
Poslanci pristúpili k hlasovaniu.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 65/2018.
Z celkového počtu 7 poslancov hlasovalo 7 poslancov ZA návrh.
18. Technická správa stavebno - technické posúdenie – Materská škola Vrbov
Starostka informuje poslancov o stavebno- technickom posúdení MŠ Vrbov, ktoré statik doručil na
obecný úrad. Viackrát sa stav MŠ prerokovával na zasadnutiach OZ.
Riaditeľka Mária Rybková informuje poslancov o zlom technickom stave loggie v MŠ.
Poslanci viedli diskusiu pri ktorej sa zhodli na tom, že je potrebná oprava loggie v MŠ a dali starostke
súhlas na začatie procesu verejného obstarávania.
Poslanci pristúpili k hlasovaniu.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 66/2018.
Z celkového počtu 7 poslancov hlasovalo 7 poslancov ZA návrh.
19. Petícia
Starostka prečítala petíciu, ktorá bola doručená na obecný úrad, ktorú spísala pani Petra Hatasová ma
základe jazdenia traktorov a ťažkej poľnohospodárskej techniky po ulici „Horná“.
Poslanci viedli diskusiu a prijali stanovisko majiteľa hospodárskeho dvora Ing. Fassingera, že
upozorní vodičov, aby jazdili pomalšie a v čase zvýšenej prašnosti bude polievať cestu vodou.
Poslanci sa po dlhšej diskusii zhodli na tom, že na ulici „Horná“ je potrebné osadiť značku
obmedzenie rýchlosti na 20 km/h a pristúpili k hlasovaniu.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 67/2018.
Z celkového počtu 7 poslancov hlasovalo 7 poslancov ZA návrh.
20. RKC farnosť Vrbov – Žiadosť o odpredaj pozemku
Starostka prečítala žiadosť RKC –farnosť Vrbov a uviedla, že OZ sa už touto žiadosťou zaoberalo aj
v minulosti.

Poslanci viedli diskusiu a pristúpili k hlasovaniu.
Z celkového počtu 6 poslancov sa 6 poslancov zdržalo hlasovania.
21. Žiadosti občanov:
- Jana Krátka - žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
Starostka prečítala žiadosť pani Jany Krátkej a uviedla, že deň pred zasadnutím OZ sa na miesto bola
pozrieť spolu so stavebnou komisiou.
Poslanci viedli diskusiu spolu so žiadateľkou a jej synmi, kde si objasňovali situáciu.
Poslanci pristúpili k hlasovaniu.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 69/2018.
Z celkového počtu 8 poslancov hlasovalo 8 poslancov ZA návrh.
- Michal Jankura, Otília Zajacová – žiadosť o spolufinancovanie domovej čističky odpadových
vôd
Starostka prečítala žiadosť pána Jankuru a pani Zajacovej a uviedla, že OZ sa už so žiadosťou
o dofinancovanie kanalizačnej prípojky zaoberalo na predchádzajúcom zasadnutí OZ, kde OZ
prisľúbilo spoluúčasť na dofinancovaní kanalizačnej prípojky. Obecné zastupiteľstvo sa musí opäť
zaoberať žiadosťou z dôvodu, že suseda pána Jankuru zo spodnej strany pani Vanečková mu nedovolí
prekopať kanalizačnú prípojku cez svoj pozemok.
Poslanci viedli diskusiu a hľadali vhodné riešenie tejto vzniknutej situácie. Zhodli sa na tom, že
stavebná komisia prekonzultuje pôvodný návrh pripojenia na kanalizáciu
so spodnou susedou pani Vanečkovou.
K tomuto bodu nebolo prijaté uznesenie.
- občania
Starostka informovala poslancov o tom, z akého dôvodu sa zišli občania na zasadnutí OZ. Potrebujú
okolo svojich domov bezpečnostné zábradlie z dôvodu, že bývajú v bezprostrednej blízkosti hlavnej
cesty. Poslanci viedli diskusiu a zhodli sa na tom, že z hľadiska bezpečnosti je potrebné osadiť okolo
hlavnej cesty zábradlie s výplňou.
Pán Kováč ešte poznamenal, že kanál pred jeho domom je upchatý a v prípade dažďa voda dvíha
poklop. Starostka uviedla, že kanál je potrebné prečistiť s veľkou hadicou.
Poslanci pristúpili k hlasovaniu.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 70/2018.
Z celkového počtu 6 poslancov hlasovalo 6 poslancov ZA návrh.
- Milan Dučák – žiadosť
Starostka prečítala žiadosť pána Dučáka o opravu prístupovej cesty k rodinným domom č. 92, 97, 91
a 96.
Poslanci viedli diskusiu a zhodli sa na tom, že v súčasnosti obec nedisponuje s dostatočným
množstvom finančných prostriedkov na vybudovanie prístupovej cesty pre žiadateľa. Prisľúbili
žiadateľovi, že ak obec bude dobre hospodáriť, tak ako do teraz budúci rok sa táto prístupová cesta
k rodinným domom č. 92, 97, 91 a 96 vybuduje.
K tomuto bodu nebolo prijaté uznesenie.
- Marián Hlaváč – žiadosť o odkúpenie pozemku
Starostka prečítala žiadosť pána Hlaváča o odkúpenie pozemku a uviedla, že touto žiadosťou sa OZ už
niekoľkokrát zaoberalo na predchádzajúcich zasadnutiach OZ.
Poslanci si ešte objasnili situáciu, zhodli sa na schválení zámeru odpredaja pozemku žiadateľovi
a pristúpili k hlasovaniu.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 71/2018.
Z celkového počtu 6 poslancov hlasovalo 5 poslancov ZA návrh.

- Jozef Regec – žiadosť o odkúpenie parciel
Starostka uviedla, že aj touto žiadosťou sa už OZ zaoberalo na predchádzajúcich zasadnutiach OZ.
Poslanci si objasnili situáciu a zhodli sa na odpredaji pozemku žiadateľovi, pristúpili k hlasovaniu.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 72/2018.
Z celkového počtu 6 poslancov hlasovalo 6 poslancov ZA návrh.
- Magdaléna Mirgová – žiadosť o odpredaj pozemku
Touto žiadosťou sa bude OZ zaoberať po doložení GP.
K tomuto bodu nebolo prijaté uznesenie.
- Timea Mačáková – žiadosť o odpredaj pozemkov
Starostka prečítala žiadosť Timei Mačákovej.
Keďže stavebná komisia bola na obhliadku v teréne, poslanci sa zhodli na schválení zámeru
odpredaja pozemku žiadateľke, pristúpili k hlasovaniu.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 73/2018.
Z celkového počtu 5 poslancov hlasovalo 5 poslancov ZA návrh.
- Eduard Mirga – žiadosť o odkúpenie parciel
Starostka prečítala žiadosť pána Eduarda Mirgu.
Stavebná komisia bola na obhliadke v teréne, poslanci sa zhodli na schválení zámeru odpredaja
pozemku žiadateľovi.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 74/2018.
Z celkového počtu 5 poslancov hlasovalo 5 poslancov za návrh.

22. Rôzne
Poslanec Ján Gáll informuje, že v rómskej osade Valter Koky postavil čiernu stavbu, nakoľko
je blízko pri ceste, navrhuje, aby časť zbúrali a hranicu posunuli. Ďalej informuje, o výstavbe
na Šípkovom vrchu, kde boli v minulosti odcudzené skrinky na plyn, navrhuje, aby obec
osadila nové. Taktiež navrhol, aby sa v rómskej osade vybudavalo námestie pre rómov pri
stavbe Ivana Mirgu, aby tam mali lavičky a prístup na internet.
Poslanec Peter Regec sa informuje o nájme pozemku pána Jána Ragalyho. Ďalej informuje,
o kosení ihriska. Požiadal za futbalistov o zapožičanie traktorika na kosenie. Starostka dala
súhlas na zapožiačanie s hmotnou zodpovednosťou. Na záver poznamenal, že je potrebné
zakúpiť sito.
23. Diskusia
24. Záver
Poslanec Ján Gáll prečítal návrh prijatých uznesení. Poslanci nemali žiadne otázky a program 29.
zasadnutia Obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný. Starostka poďakovala prítomným poslancom za
účasť a zasadnutie ukončila.
Zapísala: Mariana Vilgová

Overovatelia:

Radovan Parimucha

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

Peter Kuzmiak

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

Mgr. Tatiana Faltinová

starostka obce

