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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VRBOVE

ZÁPISNICA
z 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrbove,
konaného dňa 27. 06. 2013
Prítomní:
Poslanci: Ing. Norbert Fassinger, Mgr. Klaudia Fassingerová, Ján Gáll, Mgr. Michal
Kovalčík, Daniel Krempaský, Peter Kuzmiak, Radovan Bartko
Neprítomní: PaedDr. Zuzana Dučáková, Martin Michalčík
Hlavný kontrolór obce: Ing. Mgr. Pavol Bujňák
Hostia: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
Otvorenie
2.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
Voľba návrhovej komisie
4.
Kontrola plnenia uznesení
5.
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Vrbov za rok 2012
6.
Správa audítorky Obce Vrbov za rok 2012
7.
Záverečný účet Obce Vrbov za rok 2012
8.
Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2013
9.
Základná škola Vrbov
a. Školský vzdelávací program a výchovnovzdelávací program ŠKD
b. Návrh na počet prijímaných žiakov
c. Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu šk. r. 2013/2014
d. Úprava rozpočtu
10. Havarijný stav kuchyne Školskej jedálne pri MŠ Vrbov a zápisnica Rady školy pri MŠ
11. Šatne pre Futbalový klub Vrbov
12. Členský príspevok MAS SPIŠ
13. Návrh na schválenie projektov do výziev MAS SPIŠ
a. Dom smútku
b. Chodník okolo štátnej cesty
c. Miestna komunikácia MK2
14. Žiadosti občanov
a. Ľudmila Česlová – nájom pozemku
b. Tomáš Hrebeňár a manželka Viera – kúpa pozemku
c. Milan Hriňák a manželka Alena – kúpa pozemku
d. Zdeno Kráľovič – kúpa pozemku
e. Forberger Jozef – súhlas k odkúpeniu pozemku
f. Ing. Dominika Kučárová – oznámenie o oplotení pozemku
g. Klub dôchodcov pri Obecnom úrade vo Vrbove – žiadosť o zvýšenie dotácie
15. Nájomná zmluva s ECO Star, s.r.o.
16. Prerokovanie platu starostu obce
17. Diskusia
18. Záver
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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 opýtal sa či chce niekto z prítomných
poslancov program zmeniť alebo doplniť.
Poslanec Ing. Norbert Fassinger navrhol, aby sa vzhľadom na obšírnosť programu, zasadnutie
OZ rozdelilo na dve časti. Po krátkej diskusii sa poslanci dohodli, že pôjdu podľa pôvodného
programu, s tým, že rokovanie OZ bude trvať maximálne do 20,30 hod.. V prípade, že
nestihnú prerokovať všetky boby programu, tieto budú prerokované na následnom zasadnutí
OZ. Starosta dal hlasovať o programe 15. zasadnutia OZ, k tomuto bodu bolo prijaté
uznesenie č. 29/2013, z celkového počtu 6 prítomných poslancov hlasovali 6 poslanci ZA
predložený návrh.
Na zasadanie OZ prišiel poslanec Daniel Krempaský
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 Peter Kuzmiak
O tomto bode sa nehlasovalo.
3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Daniel Krempaský a Ján Gáll. O predloženom návrhu
dal starosta hlasovať, k tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 30/2013. Z celkového počtu 7
prítomných poslancov hlasovalo 5 poslancov ZA návrh, 1 poslanec bol PROTI a 1 sa
hlasovania ZDRŽAL.
4. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce Ing. Jozef Kovalčík prečítal uznesenia zo 14. riadneho zasadnutia OZ konaného
10. 04. 2013 a oboznámil poslancov so stavom plnenia uznesení, uznesenie 24/2013 –
stretnutie so zástupcami Salmotherm- Invest, s.r.o, nebolo zrealizované, nakoľko sa nevedeli
dohodnúť na termíne stretnutia. Nakoniec starosta skonštatoval, že uznesenia sú splnené alebo
sú v plnení. Starosta obce sa opýtal poslancov, či má niekto k plneniu uznesení zo 14 OZ
otázky, poslanci nemali otázky a vzali kontrolu plnenia uznesení na vedomie. O tomto bode
sa nehlasovalo.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Vrbov k návrhu záverečného účtu za rok 2012
Starosta obce Ing. Jozef Kovalčík odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi obce Mgr. Ing.
Pavlovi Bujňákovi, ktorý oboznámil poslancov so svojim stanoviskom k záverečnému účtu za
rok 2012. Skonštatoval, že v záverečnom účte sú len chyby, ktoré nastali pri písaní a nemajú
vplyv na výsledok hospodárenia, nakoniec odporučil poslancom, aby schválili celoročné
hospodárenie za rok 2012 bez výhrad. Poslanci toto stanovisko zobrali na vedomie, o tomto
bode sa nehlasovalo.
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6. Správa nezávislého audítora z overenia riadnej účtovnej závierky Obce Vrbov za rok
2012
Starosta sa spýtal, či sa poslanci oboznámili so správou a či má niekto z prítomných
poslancov otázky k správe nezávislého audítora z overenia riadnej účtovnej závierky Obce
Vrbov za rok 2012. Poslanci nemali otázky a zobrali správu nezávislého audítora Obce Vrbov
na vedomie.
O tomto bode sa nehlasovalo
7. Záverečný účet Obce Vrbov za rok 2012
Starosta sa spýtal, či má, Ing. Stanislav Polocík, ekonóm obce, prečítať záverečný účet, alebo
majú poslanci konkrétne otázky k záverečnému účtu – poslanci nemali otázky. Ing. Polocík
informoval poslancov o výsledku hospodárenia Obce Vrbov, ktorý je podľa metodiky
účtovania schodkový, no vo finančných operáciách je v prebytku.
Poslanec Gáll požiadal Ing. Polocika, aby to vysvetlil iným štýlom
Ing. Polocík- bežné príjmy sú v prebytku 61432,06 €, kapitálový rozpočet je v schodku
94571,74 €( to znamená, že sa viac preinvestovalo ako sa prijalo), schodok rozpočtového
hospodárenia je 33 780. 71 €, zostatok finančných operácií je 97 882,35 to znamená, že po
úprave je prebytok hospodárenia 64 101, 64 €.
Daniel Krempaský – sa opýtal či je to tak uvedené v záverečnom účte.
Mgr. Ing. Bujňák upozornil poslancov, že je potrebné schváliť z akých zdrojov sa vyrovná
schodok rozpočtového hospodárenia. Poslanci sa po diskusii dohodli, že schodok bude
vyrovnaný z rezervného fondu.
K tomuto bodu boli prijaté uznesenia:
- č.35/2013, z celkového počtu 7 prítomných poslancov bolo 6 poslancov ZA schválenie
záverečného účtu a 1 poslanec sa Hlasovania ZDRŽAL,
- č. 36/2013, z celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo 7 poslancov
vyrovnanie schodku z rezervného fondu.

ZA

8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Vrbov na II. polrok 2013
Starosta odovzdal slovo Mgr. Ing. Bujňákovi, ktorý prečítal návrh plánu práce hlavného
kontrolóra Obce Vrbov na II. polrok. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 37/2013. Z
celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo 7 poslancov ZA návrh.
9. Základná škola Vrbov
a)

Školský vzdelávací program a výchovnovzdelávací program Základnej školy
Poslanci schválili Školský vzdelávací program a výchovnovzdelávací program
Základnej školy uznesením č. 31/2013. Z celkového počtu 6 prítomných poslancov
hlasovalo 6 poslancov ZA, poslanec Bartko nebol v čase hlasovania prítomný
v rokovacej miestnosti.

b) Návrh na počty prijímaných žiakov v šk. r. 2013/2014
c)

Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu 2013/2014
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Poslanci vzali na vedomie „Návrh na počty prijímaných žiakov v šk. r. 2013/2014“ a
„Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu šk. r. 2013/2014“ o týchto bodoch sa
nerokovalo
d) Úprava rozpočtu ZŠ
Poslanci schválili úpravu rozpočtu, rozpočtovým opatrením č.3/2013, podľa priloženého
návrhu, ktorý tvorí prílohu zápisnice. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 34/2013.
Z celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo 7 poslancov ZA úpravu rozpočtu
podľa návrhu.
10. MŠ Vrbov – havarijný stav kuchyne Školskej jedálne pri MŠ
Starosta predostrel poslancom tému havarijného stavu kuchyne školskej jedálne pri MŠ. Zlým
stavom kuchyne sa poslanci zaoberali už v decembri 2012. Starosta oboznámil poslancov
s technickým riešením projektu, ktorý zahŕňa kompletnú rekonštrukciu kuchyne. t.j.
vybúranie priečok, podláh a rozvodov, následne vykopanie a vyvezenie sutiny na skládku,
navezenie a zhutnenie podkladových vrstiev, kari siete, heb profily pod priečky, dodávka
elektroinštalácie, voda, kanál, kúrenie a zdravotechnika atď.. Cena realizácie navrhovanej
rekonštrukcie je určená projektantom v zmysle cenníkov cca na 70 tis. Eur, no táto cena nie je
konečná, po verejnom obstarávaní môže byť cena oveľa nižšia. Starosta podotkol, že včera
bol aj s poslancami na tvare miesta a následne otvoril diskusiu k tomuto bodu, aby sa poslanci
vyjadrili, ako chcú túto situáciu riešiť.
Ján Gáll – podotkol, že je škoda, že na tvare miesta neboli viacerí poslanci.
Daniel Krempaský – je potrebné riešiť aj problém s teplou vodou v triedach MŠ, nakoľko,
kým do kohútikov dotečie teplá voda, je potrebné vypustiť veľké množstvo studenej vody, čo
zvyšuje celkovú spotrebu vody.
Peter Kuzmiak – podľa mňa je nezmysel investovať do rekonštrukcie budovy, ktorá je
postavená na močiari a steny sú popraskané. Spýtal sa či bola robená sonda a má obavu, že aj
napriek rekonštrukcii bude podlaha kuchyne opäť sadať.
Starosta- vysvetlil, že praskajú len vnútorné priečky, ktoré sa vybúrajú, ale nosné priečky sú
na pilotoch a tie nepraskajú. Oprava podlahy je riešená v projekte, ktorý zohľadňuje to, na
akom podloží je budova postavená.
Ján Gáll – prečo sa rýpať v zemi keď sú aj iné alternatívy.
Ing. Fassinger – je potrebné urobiť súťaž a na základe ponúk sa uvidí, či bude cena nižšia ako
je v projekte.
Daniel Krempaský –bavíme sa tu o rekonštrukcii, ale za čo ju urobíme?
Starosta – poďme diskutovať, že odkiaľ vziať zdroje ne rekonštrukciu.
Bartko Radovan – škôlka tu je už viac ako 30 rokov a vedeli sme o probléme, nemalo sa
investovať inde, ale do škôlky.
Ján Gáll – navrhujem presunúť prostriedky, ktoré sú určené na rekonštrukciu ciest v obci.
Daniel Krempaský – navrhuje, aby sa dočasne postavili kontajnery, v ktorých by kuchyňa
fungovala do vyriešenia problému a potom kontajnery presunúť futbalistom.
Ján Gáll -neverí, že vysúťažená suma bude nižšia, je za riešenie prostredníctvom kontajnerov.
Ing. Fassinger – netreba byť skeptický už dopredu.
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Ján Gáll – chce dať na pravú mieru reči, že chce zbúrať škôlku. Nechce zbúrať škôlku, len
kuchyňu, ktorú by nahradili kontajnery, ktoré by stáli 16 tis. € a nie 70 tis. €.
Starosta – nechcem aby ste mali pocit, že som výhradne proti kontajnerovému riešeniu, ale
treba zobrať do úvahy aj to, že nákupom kontajnerov sa investícia nekončí, je potrebná
spevnená plocha na ktorú budú postavené a v areáli škôlky je podložie rovnaké na celej
ploche, ďalej sú potrebné stavebné povolenia, prípojky atď.
Ing. Fassinger – navrhol, aby obec skúsila rekonštrukciu vo vlastnej réžii, s tým, že menej
odborné práce by mohli vykonávať pracovníci v rámci aktivačných prác a na dozor a odborné
práce osloviť domácich majstrov podnikajúcich v odbore.
Krempaský je za riešenie kontajnermi, ktoré by sa postavili vo výklenku za kuchyňou
a prepojenie s existujúcou jedálňou.
Kuzmiak – súhlasím s tým aby sa to robilo svojpomocne.
Starosta – oboznámil poslancov, že v rámci riešenia nezamestnanosti je možnosť v obci
zamestnať nezamestnaných za podmienky, že obce, bude hradiť 20% minimálnej mzdy a štát
80%j.
Bola vyhlásená prestáva
Pokračovanie po prestávke
Starosta – treba uzavrieť otázku zhotoviteľa a dodávateľa, s tým, že búracie práce bude robiť
obec vo vlastnej réžii.
Poslanci sa zhodli, že je potrebné osloviť viacerých živnostníkov z obce.
Starosta vyzval poslancov aby navrhli konkrétne mená.
Poslanci navrhli osloviť týchto živnostníkov:
Jozef Vilga
Ľubomír Bednarčík
Miroslav Baláž
Miroslav Knapík
Slavomír Nižník
Po diskusii sa poslanci dohodli na tom, že OcÚ Vrbov osloví menovaných, či majú záujem
o túto prácu, ak áno, aby do 01. 07. 2013, t.j. pondelok do 17,00 hod. doručili Obecnému
úradu Vrbov cenové ponuky. Poslanci sa stretnú v pondelok 01. 07. 2013 o 17,00 hod. na
tvare miesta aby sa dohodli na ďalšom postupe.
- MŠ Vrbov – žiadosť o riešenie havarijnej situácie strechy na budove MŠ
Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou MŠ o riešenie situácie so zatekajúcou strechou
a zároveň predložil poslancom ponuku Štefana Bednára na dodávku a montáž strešnej krytiny
fatrafol 810 s cenou 8 600,- €.
Daniel Krempaský – navrhol či by nebolo vhodné riešiť sedlovú strechu
Ing. Fassinger – navrhol aby poslanec Krempaský zistil, koľko by stála sedlová strecha
a v pondelok 01. 07. 2013 sa rozhodne o riešení.
- MŠ – zápisnica z Rady školy pri MŠ Vrbov
Starosta prečítal časť zápisnice zo zasadnutia Rady školy pri MŠ Vrbov, konanej dňa 29. 04.
2013, z ktorého vzišla potreba riešiť problém ochrany majetku vo dvore MŠ, pred
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nežiaducimi návštevami občanov z rómskej osady vo večerných hodinách a cez víkend.
Člen RŠ Radovan Bartko navrhol požiadať o spoluprácu zriaďovateľa.
V diskusii k tomuto bodu padli rôzne návrhy – kamerový systém, hliadkovanie polície,
stráženie areálu nájomníkom bytu v areáli MŠ. Nakoniec sa zhodli, že možným riešením,
by bolo vybudovanie ihriska pre Rómov v blízkosti osady. Poslanec Krempaský navrhol aby
sa na to použili preliezky a šmýkačky, ktoré MŠ nevyužíva. Uznesením č.32/2013 poslanci
uložili OcÚ Vrbov pripraviť do budúceho zasadnutia OZ prehľad parciel vo vlastníctve
obce, ktoré by boli vhodné na vybudovanie ihriska. Z celkového počtu 7 prítomných
poslancov hlasovalo 7 poslancov ZA úlohu pre OcÚ.
11. Šatne pre FK Vrbov
Poslanci sa dohodli, že problematiku šatní pre FK Vrbov budú riešiť spolu s rekonštrukciou
kuchyne MŠ na stretnutí 01. 07. 2013.
12. Členský príspevok MAS SPIŠ – Občianske združenie pre rozvoj regiónu SPIŠ
Starosta oboznámil poslancov so situáciu v MAS SPIŠ, Obec Vrbov je jej členom od roku
2010. Nakoľko členské sa neplatilo výkonný výbor schválil členský príspevok 100,- € a to aj
spätne za roky 2010, 2011, 2012 t.j spolu 4x100=400,- €. V rámci tohto združenia už obec
požiadala o financovanie projektov „Dom smútku“ a „Chodník okolo štátnej cesty“ a ešte sa
pripravuje žiadosť o financovanie projektu „ Miestna komunikácia MK 2“
Poslanci schválili členský poplatok pre MAS SPIŠ vo výške 400,- €, uznesením č. 33/2013. Z
celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo 7 poslancov ZA výšku členského
poplatku.
13. Návrh na schválenie projektov do výziev MAS SPIŠ
a. Dom smútku
b. Chodník okolo štátnej cesty
c. Miestna komunikácia MK2
Starosta o týchto projektoch informoval v bode 12. členský poplatok pre MAS SPIŠ.
OZ vzalo informáciu na vedomie. O tomto bode sa nehlasovalo.
14. Žiadosti občanov
a. Ľudmila Česlová – nájom pozemku
Pani Ľudmila Česlová, bytom Vrbov 313, požiadala obec o prenájom časti pozemku p.č.
182/1, za účelom zriadenia prídomovej záhradky. Poslanci schválili zámer prenájmu pozemku
Prenájom sa uskutoční podľa § 9a ods.9 pís. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí t. j
z dôvodu osobitného zreteľa vzhľadom na to, že tento pozemok bol určený pre využívanie
vlastníkmi 6 b.j. Vrbov 313, na základe štúdie „Riešenie členenia priestoru pri bytových
domoch“ z marca roku 2004, ktorú vypracoval Ing. Arch. Rudolf Kruliac. Výška nájomného
bude určená v zmysle Zásad určovania cien prenájmu a predaja pozemkov a prenájmu
nebytových priestorov vo vlastníctve obce Vrbov zo dňa 20. 06. 2008 v znení doplnkov.
Doba nájmu a ostatné podmienky nájomnej zmluvy, budú zhodné s podmienkami, nájomných
zmlúv, ktoré úž boli na predmetný pozemok uzatvorené.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 38/2013. Z celkového počtu 7 prítomných poslancov
hlasovalo 7 poslancov ZA zámer prenajatia pozemku
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b. Tomáš Hrebeňár a manželka Viera – kúpa pozemku
c. Milan Hriňák a manželka Alena – kúpa pozemku
Týmito žiadosťami sa už OZ zaoberalo na predchádzajúcich zasadnutiach OZ. Stavebná
komisia mala pripraviť stanovisko k odpredaju časti pozemkov p.č. 7626/1 a 7627/2, o ktoré
žiadali manželia Tomáš a Viera Hrebeňár a manželia Milan a Alena Hriňák. Starosta
odovzdal slovo poslancovi Gállovi, ktorý je predsedom stavebnej komisie, aby prečítal
stanovisko k odpredaju predmetných pozemkov.
Gáll Ján – prečítal správu stavebnej komisie k predmetným žiadostiam, z ktorej vyplýva, že je
možný odpredaj pozemkov za podmienky, že sa žiadatelia preukážu právoplatnými kúpnopredajnými zmluvami s vlastníkom pozemku p.č. E-KN 3687/1.
Poslanci schválili zámer predaja časti pozemkov, za podmienok, ktoré určila stavená komisia.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 39/2013. Z celkového počtu 7 prítomných poslancov
hlasovalo 7 poslancov ZA zámer predaja pozemku.
d. Zdeno Kráľovič – kúpa pozemku
Starosta prečítal žiadosť Zdena Kráľoviča a manželky Silvie o odkúpenie pozemku,
a následne odovzdal slovo poslancovi Gállovi aby objasnil situáciu.
Ján Gáll – unimobunky sú postavené sčasti na obecnom pozemku, podľa vyjadrenia p.
Kráľoviča preto, že na jeho pozemku je uložené vodovodné potrubie.
Starosta oboznámil poslancov, že obec vydala rozhodnutie o zastavení stavby pre p.
Kráľoviča, aj napriek tomu postavil oporné múry, podľa názoru starostu unimo bunky nie sú
práve najvhodnejším vstupom do obce.
Ján Gáll – stavebná komisia má námietku, že umiestnenie unimobuniek nie je v línii
s ostatnými stavbami, ďalej hrozí tam zosuv svahu smerom k št. ceste, preto navrhuje, aby p.
Kráľovič postavil unimobunky na svoj pozemok. Ján Gáll navrhol starostovi, či by nebolo
vhodné vyvolať jednanie s vodárňami o prekládke vodovodného potrubia.
Starosta – môže jednať s vodárňami o prekládke, no vzhľadom na to, že tam sú dve potrubia
nevie kde by sa preložili. Ďalej, kto bude prekládku hradiť, lebo vodárne majú zásadu, kto
investíciu vyvolá, ten ju aj hradí.
Ing. Fassinger – navrhol aby sa problém okolo žiadosti p. Kráľoviča doriešil na stretnutí
v pondelok 01. 07. 2013. Poslanci s tým súhlasili a uložili Obecnému úradu, aby pozval
Zdena Kráľoviča na pondelkové stretnutie.
e. Forberger Jozef – súhlas k odkúpeniu pozemku
f. Ing. Dominika Kučárová – oznámenie o oplotení pozemku
Žiadosti Jozefa Forbergera a Ing. Dominiky Kučárovej boli posunuté stavebnej komisii, ktorá
má k nim do budúceho zasadnutia OZ pripraviť stanovisko. K tomuto bodu bolo prijaté
uznesenie č. 40/2013. Z celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo 7 poslancov ZA
úlohu pre stavebnú komisiu
g. Klub dôchodcov pri Obecnom úrade vo Vrbove
Starosta prečítal žiadosť Klubu dôchodcov pri Obecnom úrade vo Vrbove, o zvýšenie dotácie
na činnosť na rok 2013, alebo úľavy pri preprave autobusom na akcie organizované klubom.
Poslanci po diskusii dospeli k záveru, že je potrebné zvýšiť dotáciu aj ostatným organizáciám
činným v obci, nakoľko klubu dôchodcov sa poskytuje aj miestnosť s energiami. Peter
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Kuzmiak navrhol zvýšenie o 100,- pre každú organizáciu t.j. Klub dôchodcov, Únia žien
a Slovenský červený kríž. Poslanci tento návrh schválili uznesení č. 41/2013. Z celkového
počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo 7 poslancov ZA zvýšenie dotácie organizáciám na
rok 2013.
Ing. Fasinger tlmočil žiadosť Klubu dôchodcov o inštaláciu umývadla, alebo drezu, nakoľko
si nemajú kde umývať riady. Poslanci schválili zakúpenie kuchynského drezu a prietokového
ohrievača uznesením č. 42/2013. Z celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo 7
poslancov ZA zakúpenie kuchynského drezu a prietokového ohrievača.
h. Smoleň Stanislav a Smolen Ľuboslav žiadosť o odkúpenie pozemku
Starosta sa opýtal poslancov, či chcú rokovať aj o žiadosti Stanislava a Ľuboslava Smolena,
o odkúpenie pozemkov podľa GP, ktorá bola na OcÚ Vrbov doručená dňa 24. 06. 2013.
Poslanci sa dohodli, že žiadosť je potrebné posúdiť stavebnou komisiou a preto rozhodli, že
do uznesenia č. 40/2013 sa doplní aj prešetrenie tejto žiadosti. O prípadnom predaji sa
rozhodne na základe vyjadrenia stavebnej komisie až na budúcom zasadnutí OZ.
i. Menhard s.r.o – žiadosť o schválenie prevádzkového času v reštaurácii Hotela
Menhard
Starosta prečítal žiadosť o schválenie prevádzkové času v Reštaurácii Menhard, ktorý bude
pondelok až piatok od 9.00 do 22.00 hodiny.
Poslanci prevádzkovú dobu schválili uznesením č. 43/2013. Z celkového počtu 7 prítomných
poslancov hlasovalo 7 poslancov ZA prevádzkovú dobu.
15. Nájomná zmluva ECO –STAR s.r.o. a Obec Vrbov
Starosta otvoril diskusiu k výpovedi nájomnej zmluvy s firmou ECO-STAR, s.r.o.
Mgr. Fassingerová sa opýtala aký je názor právnika na výpoveď.
Starosta – zmluva je podľa právnika vypovedateľná, treba výpoveď schváliť.
Ján Gáll – ak výpoveď napadnú, obec pôjde do súdneho sporu a toho sa obáva
Ing. Fassinger – čo tu treba riešiť, porušili zmluvu.
Peter Kuzmiak – je názor právnika záväzný.
Starosta vyzval poslancov aby sa ukľudnili a dali nejaký konkrétny návrh na riešenie situácie.
Ján Gáll – by sa rád stretol so zástupcami ECO- Staru a jednal o zmene obsahu zmluvy.
Starosta odpovedal, že v roku 2011 rokoval so zástupcami firmy ECO- Star, ale oni mali
záujem len o zmeny predmetu nájmu t.j. niektoré pozemky zo zmluvy vypustiť, no ostatné
ustanovenia, ktoré sú pre obec nevýhodné zmeniť nechceli.
Po diskusii sa poslanci dohodli, že na budúce zasadanie OZ pozvú zástupcov firmy ECOSTAR, s.r.o.. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 44/2013. Z celkové počtu 7 prítomných
poslancov boli 4 poslanci ZA stretnutie a 3 poslanci PROTI stretnutiu.
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16. Plat starostu obce
Starosta oboznámil poslancov, že podľa § 4 ods. 4 zákona 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, má plat starostu obce, OZ raz ročne
prerokovať. Potom prenechal vedenie zasadnutia OZ zástupcovi starostu Ing. Fassingerovi.
Ing. Fassinger vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k téme.
Mgr. Fassingerová sa opýtala, či sa schvaľuje hrubý plat.
Radovan Bartko – o platoch by mal rozhodovať štát a nie poslanci. Dvakrát sme plat schválili,
nech zostane terajší.
Ján Gáll navrhol aby bol starostovi priznaný len základný plat.
Daniel Krempaský navrhol základný plat.
Ing. Fassinger povedal, že nemôžu plat starostu porovnávať so zamestnancom obce, nakoľko
starosta je k dispozícii 24 hod. denne .
Peter Kuzmiak navrhoval základ + 20 %.
Mgr. Kovalčík navrhol aby zostal terajší plat.
Mgr. Fassingerová navrhla aby zostal plat v súčasnej výške.
Ing. Fassinger navrhol aby plat ostal v terajšej výške 2217,- € v hrubom a dal o tomto návrhu
hlasovať.
Plat starostu bol schválený uznesením č. 45/2013 s účinnosťou od 01. 07. 2013 v sume, ktorá
sa rovná zvýšeniu minimálneho platu o 39,05%, t.j. o 623,- €, teda v celkovej sume 2217,- €.
Z celkového počtu 7 poslancov hlasovalii 4 poslanci ZA navrhnutú výšku platu, 1 poslanec
bol PROTI a 2 poslanci sa hlasovania ZDRŽALI.
Vedenie zasadnutia OZ prevzal Ing. Kovalčík, starosta obce

17. Diskusia
V diskusii sa poslanci zaujímali:
Radovan Bartko sa opýtal o cestu na šípkovom vrchu
Starosta informoval, že prebehla súťaž na dodávateľa stavby, ktorá zahŕňa cestu a žľaby na
zvod dažďovej vody, víťazom je firma MERATE, s.r.o.. V súčasnej dobe sa naváža makadam
a stavba by mala byť ukončená do 3 mes.
Peter Kumiak navrhol, aby sa pri vjazde od hospodárskeho dvora na Šípkový vrch ,
vybudoval priečny zberač vody s mriežkou, ktorý by zachytil vodu z polí, a nepoškodzovala
by sa novovybudovaná cesta smerom k r. d. č 100. Ďalej sa opýtal na chodník okolo r.d. č
143.
Starosta odpovedal, že v objekte RD má pôvodný vlastník uložené stavebné materiály a po
dohode s p. Karašom dôjde k výstavbe novej steny a úprave strechy.
Ing. Fassinger- škola má požiadavku na prekrytie kanálu pred ZŠ okolo št. cesty.
Poslanci uvažovali o rôznych technických riešeniach.
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Starosta - treba brať do úvahy, že aj keby s to robilo svojpomocne, sú na to potrené finančné
prostriedky.
Daniel Krempaský – ak chceme doriešiť MŠ, tak tento kanál je teraz bezpredmetný.
Zo zasadnutia odišla poslankyňa Mgr. Fassingerová
Daniel Krempaský prečítal návrh uznesení.
18. Záver
Program 15. 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 Vrbov

Overovatelia:
Mgr. Klaudia Fassingerová ..............................................
Peter Kuzmiak

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