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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VRBOVE

ZÁPISNICA
Zo 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrbove,
konaného dňa 10. 04. 2013
Prítomní:
Poslanci: Radovan Bartko, PaedDr. Zuzana Dučáková, Mgr. Klaudia Fassingerová,
Ján Gáll, Mgr. Michal Kovalčík, Daniel Krempaský
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.
VZN č. 1/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych
kompetencií Obce Vrbov na úseku školstva
6.
ZŠ Vrbov a MŠ Vrbov vystúpenie zo ŠÚ v Kežmarku a vstup do ŠÚ Veľký Slavkov
7.
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2012
8.
ZŠ Vrbov – úprava rozpočtu na rok 2013
9.
Čiastková zmena územného plánu
10. Nájomná zmluva
11. Rôzne
12. Diskusia
13. 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 doplniť do programu schválenie
textu kroniky obce za rok 2012, následne sa opýtal či chce niekto z prítomných poslancov
program zmeniť alebo doplniť.
Poslanec Radovan Bartko navrhol, aby vzhľadom na to, že na zasadnutí OZ sú prítomní
zástupcovia obyvateľov lokality Šípkový vrch bol do programu doplnený bod – kanalizácia
a cesta na ŠV
-

Starosta dal hlasovať o doplnenom programe 14. riadneho zasadnutia OZ. K tomuto bodu
bolo prijaté uznesenie č. 13/2013. Z celkového počtu 6 prítomných poslancov hlasovalo
ZA predložený návrh 6 poslancov.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku na dnešnom zasadnutí bola určená Ing. Eva Demjénová
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Za overovateľov zápisnice boli určení Ján Gáll a Daniel Krempaský
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č.11/2013.
3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Martin Michalčík a Radovan Bartko. O predloženom
návrhu dal starosta hlasovať. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 12/2013. Z celkového
počtu 6 prítomných poslancov hlasovalo 6 poslancov ZA návrh.
4. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce Ing. Jozef Kovalčík prečítal uznesenia z 13. riadneho zasadnutia OZ konaného
15. 01. 2013. a skonštatoval že uznesenia sú splnené. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie
14/2013.
5. Text kroniky obce za rok 2012
Starosta obce Ing. Jozef Kovalčík odovzdal slovo kronikárovi obce pánovi Jozefovi Žembovi,
ktorý poslancov oboznámil s návrhom textu kroniky za rok 2012. Následne starosta vyzval
poslancov o vyjadrenie k textu kroniky. Poslanci nemali pripomienky a starosta dal o tomto
bode hlasovať. Bolo prijaté uznesenie č. 20/2013, z celkového počtu 6 prítomných poslancov
hlasovalo 6 poslancov ZA návrh textu kroniky za rok 2012.
6. Šípkový vrch
Na zasadnutí OZ boli prítomní obyvatelia lokality Šípkový vrch Branislav Blaščák, Peter
Šefčík a Alena Adamjáková, starosta obce ich vyzval, aby OZ objasnili dôvod svojej účasti na
OZ.
Branislav Blaščák – chcem vedieť aký plán má obce s cestou na ŠV.
Radovan Bartko sa ako vlastník pozemku na šípkovom vrchu opýtal - v decembri bolo
v rozpočte schválených 60 tis. € na ŠV ako sa bude postupovať ďalej.
Starosta povedal, že pán Bartko ako poslanec mohol informovať obyvateľov ŠV, zatiaľ sa
poslanci nezhodli na tom čo sa vlastne z týchto prostriedkov prioritne urobí. Tiež objasnil, že
vzhľadom na zimné obdobie a silné mrazy sa nedalo v teréne nič robiť a teraz keď sa všetko
topí, tak je blato.
Peter Šefčík – navrhuje, aby sa najprv urobila dažďová kanalizácia a následne sa zhutnila
cesta. Je potrebné riešiť odvod vody z celej ulice, nie len vrchnú časť( aby voda nestekala do
domov pod ŠV). Jeho dom je postavený podľa pôvodnej PD, ktorou bolo riešené výškové
osadenie MK a podľa ktorej riešil dažďovú kanalizáciu potrubím do zeme. Má tak urobené
zvody zo svojej strechy, ale v súčasnosti sa nedokáže nikam napojiť a voda steká na r.d. č.
127, ktorý zároveň aj poškodzuje.
Starosta sa prikláňa k návrhu pána Šefčíka, nakoľko plán je urobený odborníkom, oproti
návrhu poslancov, aby sa odvod dažďovej vody riešil otvoreným rigolom, na ktorý projekt
nie je spracovaný a nie sú jasné spádové pomery, ako aj miesta odvodu dažďovej vody z
územia.
Ján Gáll – ja som za otvorený kanál, bude to lacnejšie.
Daniel Krempaský je tiež za otvorený kanál.
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Po dlhej diskusii, kde poslanci nedospeli k rozhodnutiu, ako sa bude riešiť dažďová
kanalizácia a cesta na ŠV sa dohodli, že pôjdu v pondelok 15. 04. 2013 o 17.00 hod. na tvar
miesta a spolu s vlastníkmi pozemkov na ŠV, sa budú snažiť nájsť vhodné riešenie problému.
O tomto bode sa nehlasovalo
7. Ponuka na prenájom pozemku Ing. Peter Pirožek a Vladimír Pirožek
Na rokovanie OZ prišiel Ing. Peter Pirožek, spoluvlastník parcely KNC č. 4677/12, ktorú
vlastníci ponúkli obci Vrbov na prenájom. Poslanci udelili slovo Ing. Pirožekovi, ktorý
zopakoval svoju ponuku, prenájom ponúkajú vzhľadom na to, že predmetná parcela, je
využívaná ako verejné priestranstvo.
Starosta vyzval pána Jána Gálla ako predsedu stavebnej komisie obce, aby objasnil situáciu
s pozemkom.
Ján Gáll – vysvetlil, že firma, ktorá robila pre správu katastra ROEP, urobila chybu v zápise
a parcela, ktorú vlastnia Peter a Vladimír Pirožek, je podľa starých záznamov katastra vo
vlastníctve štátu. Preto nie je možné teraz riešiť nájom až do vyriešenia problému.
Starosta – navrhol stretnutie vlastníkov, starostu a riaditeľa Katastrálneho úradu Kežmarok na
pondelok 15. 04. 2013. Ing. Pirožek povedal, že vtedy nemôže, ale príde termín stretnutia
dohodnúť na Obecný úrad.
Vyhlásená prestávka
Pokračovanie zasadnutia
8. VZN č. 1/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych
kompetencií Obce Vrbov na úseku školstva
Starosta oboznámil poslancov s doplnenými ustanoveniami VZN oproti návrhu, ktorý bol
poslancom doručený, následne diskutovali o tom, ako budú prostriedky pre jednotlivé centrá
voľného času, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom v obci Vrbov, rozdeľované. Po
diskusii sa dohodli, že ak dieťa navštevuje viacero CVČ, tak rodič rozhodne čestným
prehlásením, ktoré CVČ bude jeho dieťa navštevovať a prostriedky budú poskytnuté tomuto
CVČ. VZN č. 1/2013 Obce Vrbov bolo schválené, k tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č.
15/2013 a uznesenie č. 22/2013. Z celkového počtu 6 prítomných poslancov hlasovalo 6
poslancov ZA návrh.
9. Žiadosť Materskej školy Vrbov a Základnej školy Vrbov o vystúpenie zo Školského
úradu v Kežmarku a vstup do Školského úradu
Starosta vyzval poslancov aby sa vyjadrili k žiadostiam ZŠ a MŠ Vrbov.
Poslanec Daniel Krempaský sa spýtal na dôvod tejto zmeny, prečo ZŠ A MŠ chcú vystúpiť zo
ŠÚ Kežmarok, starosta na toto nevedel odpovedať, nakoľko to v žiadosti nebolo uvedené, tak
navrhol, že cez prestávku sa telefonicky spojí s riaditeľom ZŠ, aby dôvody objasnil.
V telefonickom rozhovore riaditeľ ZŠ Vrbov Ing. Jozef Bernát, uviedol, že Školský úrad
Kežmarok, nedostatočne spolupracuje so školami z okolitých obcí a preto už väčšina škôl
z tohto úradu vystúpila a vstúpila do ŠÚ Veľký Slavkov, ktorý je obciam viac nápomocný. Po
tomto vysvetlení poslanci žiadostiam vyhoveli a prijali uznesenie č. 16/2013. Z celkového
počtu 6 prítomných poslancov hlasovalo 6 poslancov ZA vystúpenie zo ŠÚ Kežmarok
a vstup do ŠÚ Veľký Slavkov a zároveň za zrušenie uznesenia č. 32/2010.
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10. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Vrbov za rok 2012
Kontrolór obce Mgr. Ing. Pavol Bujňák prečítal správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce za rok 2012, z ktorej vyplynulo, že nebolo splnené uznesenie č. 88/2012 –
inventarizácia obce. OZ vzalo túto správu na vedomie uznesením č. 17/2013. Následne sa
dohodli, že inventúru vykonajú do konca apríla 2014. Uznesenie č. 21/2013, z celkového
počtu 5 prítomných poslancov hlasovalo 5 poslancov ZA návrh.
Zo zasadania odišiel poslanec Radovan Bartko
11. Rozpočtové opatrenie 2/2013
Obci Vrbov boli doručené žiadosti ZŠ Vrbov a MŠ Vrbov v kapitole mzdy a odvody
z dôvodu zvýšenia platových taríf v zmysle uznesenia vlády č. 52 z 30. 01. 2013. Poslanci
zmenu rozpočtu schválili rozpočtovým opatrením č.2/2013 podľa žiadostí ZŠ a MŠ Vrbov.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 18/2013. Z celkového počtu 5 prítomných poslancov
bolo 5 ZA schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/2013. Z celkového počtu 5 prítomných
poslancov hlasovalo 5 poslancov ZA rozpočtové opatrenie č. 2/2013.
12. Čiastková zmena územného plánu
Starosta oboznámil poslancov s výsledkom stretnutia vlastníkov pozemkov za hasičskou
zbrojnicou a zástupcami obce, ktoré bolo zvolané na podnet pána Pitňáka, ktorý chce svoj
pozemok využiť na stavbu RD. Zo stretnutia vyplynulo, že z 5 prítomných vlastníkov majú
o zmenu územného plánu záujem len 2 vlastníci. Po krátkej diskusii poslanci schválili
prípravu čiastkovej zmeny územného plánu obce Vrbov v lokalite za Hasičskou zbrojnicou,
s povinnosťou záujemcov o čiastkovú zmenu podieľali na nákladoch v plnom rozsahu.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 19/2013. Z celkového počtu 5 prítomných poslancov
bolo 5 ZA schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/2013. Z celkového počtu 5 prítomných
poslancov hlasovalo 5 poslancov ZA čiastkovú zmenu územného plánu.
13. Nájomná zmluva ECO –STAR s.r.o. a Obec Vrbov
Starosta v skratke prečítal odpoveď právneho zástupcu ECO-STAR, s.r.o. k odstúpeniu
nájomnej zmluvy zo strany obce zo dňa 10. 01. 2013. Po krátkej diskusii poslanci uložili
Obecnému úradu Vrbov pripraviť fotokópie listín, týkajúcich sa nájomného vzťahu obec –
ECO-STAR, a až po preštudovaní materiálov sa budú týmto bodom zaoberať na budúcom
zasadaní OZ. K tomuto uzneseniu bolo prijaté uznesenie č. 23/2013. Z celkového počtu 5
prítomných poslancov hlasovalo 5 poslancov ZA uznesenie.
14. Výstavba šatní pre TJ Vrbov
Martin Michalčík informoval poslancov o tom, že TJ v spolupráci s obcou oslovili firmu
AGROMILK na spoluprácu pri výstavbe šatní pre TJ. Agromilk by pomohol spolufinancovať
výstavbu budovy, v ktorej by na prízemí bol obchod s potravinami AGROMILK a na
poschodí, by boli priestory pre TJ. Najprv Agromilk súhlasil no napokon od spolupráce
odstúpil. Poslanci sa ho spýtali, že ako bude TJ pokračovať, či sa budú ešte hľadať nejaké
firmy k spolupráci, alebo sa pôjde do menej nákladnej stavby. Martin Michalčík odpovedal,
že sa ešte pokúsia do konca apríla nájsť niekoho na spoluprácu a ak nie tak budú uvažovať asi
o montovanej budove. K tomuto bodu nebolo prijaté uznesenie.
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Na rokovanie OZ sa vrátil poslanec Radovan Bartko
15. Žiadosť Anton Regec a manželka Iveta Regecová, Vrbov 336
Predmetnú žiadosť starosta obce stiahol z rokovania z dôvodu že odpoveď je
v kompetencii obecného úradu.
16. Žiadosť Salmotherm-Invest, s.r.o. Vrbov o odpustenie úrokov z omeškania
Salmotherm-Invest, s.r.o. Vrbov žiada Obec Vrbov o odpustenie úrokov z omeškania.
Starosta informoval poslancov o tom, že obec zvolala stretnutie so zástupcami Salmotherm –
Invest, kde by sa doriešili problémy a spolupráca medzi obcou a spoločnosťou. Na stretnutie
za Salmotherm-Invest neprišiel nikto. JUDr. Beňo konateľ Salmotherm-Invest, s.r.o. Vrbov
napísal list, v ktorom okrem iného navrhol uskutočniť stretnutie v apríli 2013. Po diskusii,
v ktorej padli rôzne návrhy, sa nakoniec poslanci zhodli, že sa ešte raz pokúsia so zástupcami
SALMOTHERM – Invest stretnúť a dohodnúť sa na podmienkach spolupráce. Uložili
obecnému úradu zvolať do konca apríla nové stretnutie so spoločnosťou SALMOTHERM –
Invest, s.r.o. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 24/2013. Z celkového počtu 6
prítomných poslancov hlasovalo ZA predložený návrh 6 poslancov.
17. Cirkevný zbor ECAV na Slovensku
Cirkevný zbor ECAV zaslal Obci Vrbov žiadosť o súhlas vlastníka k odstráneniu duplicitného
vlastníctva parciel KNC 1525/106 a 1525/107. OZ dalo súhlas k zápisu na odstránenie
duplicitného vlastníctva. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 25/2013. Z celkového počtu
6 prítomných poslancov hlasovalo ZA predložený návrh 6 poslancov.
18. Duplicita vlastníctva Jana Pirožeková a Obec Vrbov
Starosta informoval poslancov, že vzhľadom na duplicitné vlastníctvo pozemku KNC p. č.
182/26 podáva Obec Vrbov určovaciu žalobu na súd. OZ vzalo túto informáciu na vedomie
uznesením č. 26/2013.
19. Faktúra od SPF za nájom pozemku – cykloturistický chodník
Starosta informoval poslancov o faktúre od SPZ za nájom pozemkov pod cykloturistickým
chodníkom, a pýtal sa na názor, či má obec zotrvať v nájomnom vzťahu so SPF, vzhľadom,
na to, že obec v súčasnej dobe nemá prostriedky na vybudovanie chodníka. Názory boli rôzne.
V prípade že bude vyhlásená výzva z eurofondov na realizáciu tohto diela, je nájomná zmluva
výhodou ale ak nie, tak bude zbytočná. K tomuto bodu sa neprijalo uznesenie.
20. Verejné osvetlenie – LED
Starosta informoval poslancov o ponuke svietidiel od firmy LEADE LIGHT s.r.o. so Spišskej
Novej Vsi. Svietidlá LED sú úspornejšie, dokážu obci ušetriť až 10% z celkových nákladov
na prevádzku verejného osvetlenia. Po zodpovedaní množstva otázok týkajúcich sa montáže,
prevádzky, platieb atď. bola riešená len ulica na šípkovom vrchu.
Po diskusii poslanci schválili montáž 13 LED svietidiel v lokalite Šípkový vrch. K tomuto
bodu bolo prijaté uznesenie č. 27/2013. Z celkového počtu 6 prítomných poslancov hlasovalo
6 poslancov ZA montáž LED svietidiel.
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21. Žiadosť Tomáš Hrebeňár a manž. Viera Hrebeňárová
Starosta prečítal žiadosť manželov Hrebeňárových o odkúpenie pozemku. Táto žiadosť bola
prerokovaná na 11. riadnom zasadnutí OZ 02. 10. 2012, kde OZ prijalo uznesenie 84/2012,
ktorým uložilo stavebnej komisii pripraviť správu o plánovanom využití predmetného
pozemku vzhľadom na územný plán obce. Starosta sa opýtal predsedu SK pána Gálla na
stanovisko. Pán Gáll vzhľadom na situáciu ohľadne kanalizácie na ŠV navrhol, aby poslanci
situáciu zhodnotili na tvare miesta, v pondelok 15. 04. 2013, kedy je naplánované stretnutie
poslancov s vlastníkmi pozemkov na ŠV a až následne sa OZ bude touto žiadosťou zaoberať.
K tomuto bodu nebolo prijaté uznesenie.
22. Nákup služobného auta
Starosta informoval poslancov o tom, že obec ide do verejného obstarávania nákupu
služobného motorového vozidla. Predostrel poslancom návrh technických požiadaviek na
verejné obstarávanie. Poslanci niektoré požiadavky upravili tak, že do súťaže sa budú môcť
zapojiť viacerí uchádzači.
23. Žiadosť Patrícia Klimková – schválenie prevádzkového času reštaurácie Mária
Dňa 29. 01. 2013 bola obci doručená žiadosť Patrície Klimkovej o schválenie prevádzkového
času reštaurácie Mária, Vrbov 214. Poslanci prevádzkový čas schválili, s podmienkou, že
v prípade sťažností občanov na rušenie nočného kľudu, sa otváracie hodiny upravia
maximálne do doby nočného kľudu t.j. do 22,00 hod.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 28/2013. Z celkového počtu 6 prítomných poslancov
hlasovalo 6 poslancov ZA predložený návrh.
24. Diskusia
V diskusii sa poslanci zaujímali:
PaedDr. Dučáková sa spýtala na zamestnávanie Rómov na aktivačnú činnosť – starosta
odpovedal koľko Rómov je zamestnaných a aké činnosti vykonávajú.
Poslanec Krempaský sa spýtal, že kedy sa bude riešiť búranie rohu domu č. 143, ktorý
znemožňuje prechod chodcov – starosta odpovedal, že už čoskoro po dohode s pánom
Karašom.
Mgr. Fassingerová sa spýtala ako sa bude riešiť detské ihrisko vo Farskej záhrade, podľa nej
na začiatok by stačili nejaké lavičky, pieskovisko, s ktorým by mohli pomôcť miestni
podnikatelia - starosta poveril poslankyňu Fassingerovú aby rokovala s pánom farárom
a prípadnými sponzormi, ktorí by boli ochotní prispieť k realizácii tohto ihriska, nakoľko
obec nemá finančné prostriedky na jeho realizáciu.
Poslanec Gáll – je potrebné aby lesník chodieval častejšie do lesa v lokalite Štierberovej chaty
nakoľko tam dochádza ku krádežiam obecného, súkromného i cirkevného majetku - starosta
odpovedal, že lesník do lesa chodí, aj v prípade, že má nejaké echo, no zatiaľ sa mu
nepodarilo nikoho prichytiť
Martin Michalčík prečítal návrh uznesení, ktoré poslanci jednohlasne schválili.
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25. Záver
Program 14. riadneho zasadnutia OZ bol vyčerpaný, starosta obce Ing. Jozef Kovalčík
poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Jozef Kovalčík
starosta Obce Vrbov

Zapísala: Ing. Eva Demjénová
Overovatelia:
Ján Gáll

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

Daniel Krempaský

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