OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VRBOVE
z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vrbov,
konaného dňa 05.09.2018

Prítomní:
Poslanci: Peter Kuzmiak, Ivan Mirga, Ján Gáll, Peter Regec, Daniel Krempaský, Ing. Norbert
Fassinger, Radovan Parimucha, Radovan Bartko, Ing. Pavel Hrebeňár
Hlavný kontrolór obce: Bc. Martin Hoffmann
Neprítomní: Hostia: Mgr. Patrícia Balážová, Anton Hriňák, Tomáš Krátky, Zdenko Krátky, Michal Jankura
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
18.
19.
20.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Oprava uznesenia č. 72/2018 zo dňa 28.6.2018
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vrbov na II. polrok 2018
Voľba zástupcov do rady školy
Cesty v rómskej osade
Dodatok č.1 k zmluve o dielo
Materská škola Vrbov
Správa za výchovno-vzdelávaciu činnosť za školský rok 2017/2018
Plán práce na školský rok 2018/2019
Inovovaný školský vzdelávací program
Rozpočtové opatrenie č. 3
ECAV – Žiadosť o vrátenie pozemkov
RKC Vrbov – Žiadosť o odpredaj pozemku
Žiadosti občanov
Petra Hatasová – Žiadosť o prehodnotenie uznesenia č. 67/2018
Lenka Pľutová – Žiadosť o penájom
Anton Hriňák – Žiadosť o prenájom nebytových priestorov
Mgr. K. Schmőgner – ponuka na odkúpenie spoluvlastníckych podielov v rámci predkupného
práva
Michal Jankura, Otília Zajacová – Žiadosť s polufinancovanie domovej čističky odpadových
vôd
Marián Hlaváč – Žiadosť o odpredaj pozemku
Timea Mačáková – Žiadosť o odpredaj pozemkov
Martin Mirga – Žiadosť o odpredaj pozemku
Erna Olejárová – Žiadosť o zmenu a doplnok k UP obce Vrbov
Milena Kokyová a manž. Valter – Žiadosť o odpredaj pozemku
Slavomír Zummer – Žiadosť o prenájom vo vlastníctve obce Vrbov
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. 76 /2018.
Z celkového počtu 9 poslancov hlasovalo 9 poslancov ZA návrh.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku na dnešnom zasadnutí bola určená Mariana Vilgová.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Radovan Bartko a Radovan Parimucha
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. 78/2018.
Z celkového počtu 9 poslancov hlasovalo 7 poslancov ZA návrh a 2 poslanci sa zdržali hlasovania.

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.

5. Oprava uznesenia č. 72/2018 zo dňa 28.6.2018
Starostka informovala poslancov, že z katastrálneho úradu prišlo prerušenie konania na predaj
pozemku Jozefovi Regecovi, z dôvodu potreby opraviť uznesenie, v ktorom nebola vycitovaná suma
za m2 a bolo za potreby uviesť dôvod hodný osobitného zreteľa na odpredaj predmetného pozemku.

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 79/2018.
Z celkového počtu 9 poslancov hlasovalo 9 poslancov ZA návrh.

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vrbov na II. polrok 2018
Hlavný kontrolór Bc. Martin Hoffman informoval poslancov o pláne kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Vrbov na II. polrok 2018.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 80/2018.
Z celkového počtu 9 poslancov hlasovalo 9 poslancov ZA návrh

7. Voľba zástupcov do rady školy
Starostka informovala poslancov o tom, že skončilo funkčné obdobie poslancom, ktorý boli v rade
školy. Je potrebné opäť zvoliť zástupcov do rady školy, aby rada školy mohla ďalej fungovať.
Poslanci z pomedzi seba určili za členov do rady školy Daniela Krempaského, Ivana Mirgu, Petra
Kuzmiaka a starostku obce Mgr. Tatianu Faltinovú.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 81/2018.
Z celkového počtu 9 poslancov hlasovalo 9 poslancov za návrh.
8. Cesty v rómskej osade
Starostka informovala poslancov, že často sa chodia rómovia informovať a žiadať cestu v osade. Cesty
sú v zlom stave, deti chodia špinavé. Dala premerať cesty v rómskej osade a približne prepočítať
sumu, za akú by sa mohli cesty vysypať makadamom s následným uvalcovaním makadamu. Za 360 m
cesty o šírke 4 m by stálo cca 10 000 € .
Poslanci viedli diskusiu po ktorej sa rozhodli, že do sumy 15 000 € aj so zaliatím makadamu živicou
môže starostka zrealizovať opravu ciest v rómskej osade.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 82/2018.
Z celkového počtu 9 poslancov hlasovalo 9 poslancov za návrh.

9. Dodatok č.1 k zmluve o dielo
Starostka informovala poslancov, že na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva schválili
sumu 8 000 € na zábradlie popri ceste II/536 na chodníku centrum-kúpalisko. Ďalej informovala, že
bolo potrebné opraviť dažďovú kanalizáciu a zrealizovať splaškovú kanalizáciu pri rodinných domoch
súp. číslo 6 a 5. Všetky práce boli nacenené na sumu 7 795,20 €. Z toho zrealizovanie zábradlia za
cenu 2 822,40 €, oprava dažďovej kanalizácie za cenu 3 841,20 € a zrealizovanie splaškovej
kanalizácie za cenu 1 131,60 €.
Poslanci viedli diskusiu.

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 83/2018.
Z celkového počtu 9 poslancov hlasovalo 9 poslancov za návrh.
10. Materská škola Vrbov
Starostka informovala poslancov o tom, že bol vypracovaný projekt za 2 000 €. Bolo vyhlásené
verejné obstarávanie, no nikto sa neprihlásil. Starostka navrhla poslancom aby sa finančné prostriedky
vo výške 50 000 , ktorými disponuje obec a 10 000 €, ktorými disponuje materská škola presunuli do
ďalšieho roka.

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 84/2018
Z celkového počtu 9 poslancov hlasovalo 9 poslancov za návrh.
11. Správa za výchovno-vzdelávaciu činnosť za školský rok 2017/2018
Starostka oslovila riaditeľku ZŠ Mgr. Patríciu Balážovú, aby informovala poslancov o správe.
Riaditeľa ZŠ uviedla, že v správe sú uvedené výsledky žiakov jednotlivo po triedach,
umiestnenie žiakov 9 ročníka na stredných školách a taktiež počet žiakov, ktorý nastúpili do
prvého ročníka. Uviedla, že v súčasnosti je na škole 236 žiakov. Počet žiakov za posledné
obdobie stúpol o 12.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 85/2018, kde obecné zastupiteľstvo berie na
vedomie Správu za výchovno-vzdelávaciu činnosť za školský rok 2017/2018.
12. Plán práce na školský rok 2018/2019
Riaditeľka ďalej informovala poslancov o pláne práce na školský rok 2018/2019, o cieľoch , krúžkoch
a o spolupráci s obecným úradom.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 86/2018.

Z celkového počtu 8 poslancov hlasovalo 8 poslancov ZA návrh.

13. Inovovaný školský vzdelávací program

Riaditeľka informuje, že v 4. a v 8. ročníku sa upravovali predmety, okrem anglického jazyka
je povinný ešte jeden cudzí jazyk. V programe je uvedené, čo všetko majú žiaci ovládať na
prvom a na druhom stupni ZŠ.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 87/2018.
Z celkového počtu 9 poslancov hlasovalo 9 poslancov ZA návrh.

14. Rozpočtové opatrenie č.3
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 88/2018.
Z celkového počtu 9 poslancov hlasovalo 9 poslancov za návrh.

15. ECAV – Žiadosť o vrátenie pozemkov
Starostka prečítala žiadosť ECAV o vrátenie pozemkov.

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie 89/2018.
Z celkového počtu 9 poslancov sa 9 poslancov zdržalo hlasovania.

16. RKC Vrbov – Žiadosť o odpredaj pozemku
Starostka prečítala prípis – namietanie uznesenia č. 68/2018 z 29. riadneho zasadnutie OZ vo
Vrbove zo dňa 28.6.2018 a žiadosť o opätovné prejednanie žiadosti RKC, ktoré doručil Ing.
Mgr. Andrej Legutký na obecný úrad k predchádzajúcej žiadosti o odpredaj pozemku.
Poslanci vzali na vedomie prípis – namietanie uznesenia ....
Podľa zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení § 12 ods. 12 hovorí, že podrobné pravidlá
o rokovaní OZ upraví rokovací poriadok. Rokovací poriadok OZ v čl. 10 ods. 5 upravuje 3
spôsoby hlasovania: ZA, PROTI a ZDRŽAL SA.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 90/2018.

17. Žiadosti občanov:
- Petra Hatasová – Žiadosť o prehodnotenie uznesenia č. 67/2018
Starostka prečítala žiadosť o prehodnotenie uznesenia č. 67/2018, ktorú adresovala Petra Hatasová
obecnému zastupiteľstvu. Starostka informovala poslancov o rozhovore s dopravnými policajtmi, kde
policajti oboznámili starostku o tom, že na ulicu horná sa nemôže osadiť značka obmedzenie rýchlosti
na 20 km/h, z dôvodu, že by bolo za potreby dať na cestu aj spomaľovacie prahy.
Poslanci viedli diskusiu, po ktorej sa uzhodli na tom, že po jednaní s dopravným inšpektorátom
starostkou obce sa na hornú ulicu osadí značka obytná zóna.
Poslanci pristúpili k hlasovaniu.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č.91/2018.
Z celkového počtu 9 poslancov hlasovalo 9 poslancov ZA návrh.
- Lenka Pľutová – Žiadosť o prenájom
Starostka prečítala žiadosť o prenájom a informovala poslancov, že pán Jozef Živčák ukončil
Prevádzku potravín v nebytových priestoroch pri obecnom úrade vo vlastníctve obce.
Poslanci viedli diskusiu.
Z celkového počtu 9 poslancov hlasoval 1 poslanec ZA návrh a 8 poslancov sa zdržalo hlasovania.
UZNESENIE NEBOLO PRIJATÉ.
- Anton Hriňák – Žiadosť o prenájom nebytových priestorov
Starostka prečítala žiadosť o prenájom nebytových priestorov.
Poslanci viedli diskusiu.
Z celkového počtu 8 poslancov hlasovali 4 poslanci za návrh a 4 poslanci sa zdržali hlasovania.
UZNESENIE NEBOLO PRIJATÉ.

Odišiel poslanec Ing. Norbert Fassinger.
Z dôvodu, že k daným žiadostiam nebolo prijaté žiadne uznesenie vyhlásili poslanci verejnú
obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov súp. číslo 204, parcela číslo 325 za
týchto podmienok: - Nájom minimálne 100 €/mesiac
- Rekonštrukcia interiéru vo vlastných nákladoch nájomcu

Schválenie výhernej ponuky komisiou určenou obecným zastupiteľstvom v zložení: Peter Regec,
Radovan Parimucha, Ing. Pavel Hrebeňár.
Následné uzavretie nájomnej zmluvy starostkou obce.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 94/2018.
Z celkového počtu 8 poslancov hlasovalo 8 poslancov za návrh.
- Michal Jankura, Otília Zajacová – Žiadosť s polufinancovanie domovej čističky odpadových
vôd
Starostka uviedla, že telefonicky kontaktovala pani A. Vanečkovú a starostke oznámila, že nesúhlasia
s prekopaním a uložením kanalizačného potrubia cez ich pozemok. Poslanci hľadali riešenie napojenia
na kanalizáciu Michala Jankuru a Otílie Zajacovej.
Starostka odišla, poverila vedením zasadnutia OZ zástupcu Petra Kuzmiaka.
Poslanci sa zhodli na tom, že danou žiadosťou sa budú zaoberať po odovzdaní kanalizácie do správy
PVS.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 95/2018, v ktorom OZ berie na vedomie žiadosť
s polufinancovanie domovej čističky odpadových vôd
- Mgr. K. Schmőgner – ponuka na odkúpenie spoluvlastníckych podielov v rámci predkupného
práva
Zástupca prečítal ponuku na odkúpenie spoluvlastníckych podielov v rámci predkupného práva.
Poslanci viedli diskusiu a uzhodli sa na tom, že obec nemá záujem o odkúpenie spoluvlastníckych
podielov v rámci predkupného práva za cenu 152 457 €, ktorá je uvedená v ponuke.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 96/2018.
Z celkového počtu 8 poslancov hlasovalo 8 poslancov za návrh.
- Marián Hlaváč – Žiadosť o odpredaj pozemku
Keďže sa touto žiadosťou obecné zastupiteľstvo zaoberalo už na predchádzajúcich zasadnutiach
pristúpili poslanci priamo k hlasovaniu.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 97/2018.
Z celkového počtu 8 poslancov hlasovalo 8 poslancov ZA návrh.
- Timea Mačáková – Žiadosť o odpredaj pozemkov
Aj touto žiadosťou sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo už na predchádzajúcich zasadnutiach pristúpili
poslanci priamo k hlasovaniu.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 98/2018.
Z celkového počtu 8 poslancov hlasovalo 8 poslancov ZA návrh
- Martin Mirga – Žiadosť o odpredaj pozemku
Zástupca prečítal žiadosť o odpredaj pozemku.
Poslanci viedli diskusiu po ktorej prišli k záveru, že pozemky nie sú v súlade s územným plánom
obce.
Poslanci pristúpili k hlasovaniu.
Z celkového počtu 8 poslancov hlasovalo 7 poslancov PROTI návrhu a 1 poslanec sa zdržal
hlasovania.
- Erna Olejárová – Žiadosť o zmenu a doplnok k UP obce Vrbov
Zástupca prečítal žiadosť o zmenu a doplnok k UP obce Vrbov.
Poslanci sa v diskusii vzhľadom na to, že územný plán je už vo vyššom štádiu riešenia, zhodli na tom,
že žiadosťou sa budú zaoberať pri ďalšej čiastkovej zmene územného plánu obce Vrbov.
Poslanci pristúpili k hlasovaniu.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 100/2018, v ktorom OZ berie na vedomie žiadosť o zmenu
a doplnok k UP obce Vrbov.

- Milena Kokyová a manž. Valter – Žiadosť o odpredaj pozemku
Zástupca prečítal žiadosť o odpredaj pozemku.
Poslanci viedli diskusiu a zhodli sa na tom, že žiadosťou sa budú zaoberať až po odstránení čiernej
stavby, ktorú realizujú.
Poslanci pristúpili k hlasovaniu.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 101/2018, v ktorom obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
žiadosť o odpredaj pozemku.
- Slavomír Zummer – Žiadosť o prenájom vo vlastníctve obce Vrbov
Zástupca prečítal žiadosť o prenájom vo vlastníctve obce Vrbov.
Poslanci sa v diskusii uzhodli, že vzhľadom dlhodobého užívania pozemku schvália zámer prenájmu
časti pozemku parc.č. KN C 182/1.
Poslanci pristúpili k hlasovaniu.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 102/2018.
Z celkového počtu 8 poslancov hlasovalo 8 poslancov ZA návrh.

18. Rôzne
Nakoľko v zasadacej miestnosti boli prítomný aj synovia pani Jany Krátkej doložili znalecký posudok
k žiadosti o odkúpenie obecného pozemku, ktorou sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo na
predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Poslanci boli s problematikou oboznámený z predchádzajúceho zasadania, pristúpili k hlasovaniu.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 103/2018.
Z celkového počtu 8 poslancov hlasovalo 8 poslancov ZA návrh.
Nakoľko poslanci vedia o problematike s obecnou komunikáciou na Šípkovom vrchu, uzhodli sa na
tom, že je potrebné opraviť kritické miesta na tejto obecnej komunikácií.
Ďalej poslanci riešili aj problematiku námestia v rómskej osade.
Poslanci navrhli, aby sa riešil cyklochodník cez uličku okolo penziónu Karin ku kúpalisku. Navrhli
aby sa začali riešiť vysporiadanie pozemkov s SPF formou vlastníctva alebo nájmu. Jedná sa
o pozemky parc. číslo E KN 1534/1, 1533/2 a 1533/1.
19. Diskusia
20. Záver

Poslanec Daniel Krempaský prečítal návrh prijatých uznesení. Poslanci nemali žiadne otázky
a program 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný. Zástupca poďakoval
prítomným poslancom za účasť a zasadnutie ukončil.
Zapísala: Mariana Vilgová

Overovatelia:

Radovan Parimucha

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

Radovan Bartko

.............................................
Mgr. Tatiana Faltinová

starostka obce

