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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VRBOVE

ZÁPISNICA
z 19. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrbove,
konaného dňa 12. 12. 2013
Prítomní:
Poslanci: Radovan Bartko, Ing. Norbert Fassinger, Mgr. Klaudia Fassingerová, Ján Gáll,
Mgr. Michal Kovalčík, Daniel Krempaský, Martin Michalčík
Hlavný kontrolór: Ing., Mgr. Pavol Bujňák
Neprítomní: PaedDr. Zuzana Dučáková, Peter Kuzmiak,
Hostia: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
Otvorenie
2.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
Voľba návrhovej komisie
4.
Kontrola plnenia uznesení
5.
Všeobecne záväzné nariadenie 2/2013 o odpadoch
6.
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7.
Rozpočet obce na rok 2014
8.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2014
9.
MŠ Vrbov – Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za šk. rok 2012/2013
10. ZŠ Vrbov – úprava rozpočtu na rok 2013
11. ZŠ Vrbov - Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za šk. rok 2012/2013
12. Žiadosti občanov
- Marián Hlaváč – žiadosť o kúpu pozemku
- Veronika Parimuchová - žiadosť o úpravu obecnej komunikácie
- Stanislav Smoleň a Ladislav Smolen – kúpa pozemku
13. Rôzne
- Žiadosť únie nevidiacich Slovenska
- Vstup do Regiónu „Tatry“
- Dom smútku
14. Diskusia
15. Záver

1. Otvorenie
Ing. Jozef Kovalčík, starosta obce Vrbov, privítal prítomných poslancov a zo zdravotných
dôvodov poveril vedením zastupiteľstva, zástupcu starostu Ing. Norberta Fassingera, ktorý
otvoril dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva. Skonštatoval, že sú prítomní 5 poslanci
a zasadanie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. Predložil poslancom program
zasadnutia a doplnil body 10 b) ZŠ Vrbov – žiadosť o vyradenie majetku a 11 b) 16 bytová

1

2
jednotka, a opýtal sa, či chce ešte niekto z prítomných poslancov program zmeniť alebo
doplniť.
Poslanci nemali pripomienky k navrhnutému programu, zástupca starostu dal hlasovať
o programe 19. zasadnutia OZ, k tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 78/2013, z celkového
počtu 5 prítomných poslancov hlasovalo 5 poslancov ZA predložený návrh.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku na dnešnom zasadnutí bola určená Ing. Eva Demjénová.
Za overovateľov zápisnice boli určení Mgr. Michal Kovalčík a Daniel Krempaský
O tomto bode sa nehlasovalo.
3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Mgr. Klaudia Fassingerová a Martin Michalčík.
O predloženom návrhu dal zástupca starostu hlasovať, k tomuto bodu bolo prijaté uznesenie
č.79//2013. Z celkového počtu 5 prítomných poslancov hlasovali 4 poslanci ZA návrh a 1
poslanec sa hlasovania zdržal.
Na zasadnutie OZ prišiel poslanec Radovan Bartko
4. Kontrola plnenia uznesení
Ing. Fassinger uznesenia z 18. riadneho zasadnutia OZ konaného 16. 10. 2013 a oboznámil
poslancov so stavom plnenia uznesení (v priebehu kontroly plnenia uznesení prišiel na
zasadnutie OZ poslanec Ján Gáll) a skonštatoval, že uznesenia sú splnené, alebo sú v plnení
a Zástupca starostu sa opýtal poslancov, či má niekto k plneniu uznesení z 18. OZ otázky,
poslanci nemali otázky a vzali kontrolu plnenia uznesení na vedomie. O tomto bode sa
nehlasovalo.
5. Všeobecne záväzné nariadenie 2/2013 o odpadoch
Poslanci sa jednohlasne uzniesli na Všeobecne záväznom nariadení 2/2013 o odpadoch,
uznesením č. 80/2013. z celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo 7 poslancov ZA
VZN 2/2013
6. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Po krátkej diskusii, v ktorej Ing. Demjénová objasnila zmeny vo VZN oproti platnému VZN
3/2012, sa poslanci jednohlasne uzniesli na VZN č. 3/2013 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. z celkového počtu 7 prítomných
poslancov hlasovalo 7 poslancov ZA VZN.

7. Rozpočet obce na rok 2014
Hlavný kontrol Ing. Mgr. Pavol Bujňák vo svojom stanovisku k návrhu rozpočtu na rok 2014
skonštatoval, že rozpočet je navrhnutý v súlade s platnou legislatívou a odporučil jeho
schválenie. Následne predsedajúci vyzval poslancov k diskusii o návrhu rozpočtu na rok
2014.
-

Mgr. Michal Kovalčík navrhol zvýšenie položky na DHZ z 2800 € na 5000,-
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-

Ján Gáll sa spýtal na položky, cestovné, reprezentačné, dopravné a navrhol znížiť položku
platy

-

Na zasadnutie OZ prišiel Ing. Stanislav Polocík, ekonóm obce a vysvetlil poslancom, že
platy prislúchajú jednotlivým zamestnancom v zmysle tabuliek o odmeňovaní a navýšenie
je z titulu, že vláda SR schválila navýšenie platov od 1.1.2014 o 16,- € pre zamestnancov
štátnej a verejnej správy, nakoľko tie sa už niekoľko rokov pre krízu nezvyšovali.

-

Starosta obce objasnil, že pri položke cestovné nastalo navýšenie pretože OZ schválilo
uznesením používanie vlastného motorového vozidla na služobné účely, nakoľko obec
nemá služobné motorové vozidlo. Pri položke vysielanie a výdavky na služby MR , TKR
a Kežmarskej televízie (KTV) nastalo navýšenie z titulu, že v roku 2013 bolo viac
zasadnutí OZ ako sa plánovalo.

-

Daniel Krempaský navrhol, aby sa zrušilo vysielanie KTV a za ušetrené finančné
prostriedky kúpiť služobné auto. Poslanci hlasovali o zrušení vysielania KTV na rok 2014
komplet t.j. záznamy zo zasadnutí OZ aj príspevky v objeme 10 000 € a prijali uznesenie
č. 88/2013. Z celkového počtu 7 prítomných poslancov, hlasovali 4 poslanci ZA zrušenie
vysielania KTV a 3 poslanci boli PROTI zrušeniu.

-

Ing. Fassinger dal hlasovať o návrhu zakúpiť služobné osobné motorové vozidlo
v hodnote do 9000,- €. Z celkového počtu 7 prítomných poslancov boli 3 poslanci ZA
nákup vozidla v hodnote do 9000,- €, 3 poslanci PROTI a 1 poslanec sa hlasovania
ZDRŽAL, uznesenie nebolo prijaté.

-

V ďalšej diskusii k rozpočtu Ing. Polocík odpovedal na otázky poslancov

-

Ing. Fassinger dal hlasovať o návrhu Mgr. Kovalčíka na zvýšenie rozpočtu pre DHZ na
5000,- €. Poslanci navýšenie schválili uznesením č. 99/2013, z celkového počtu 7
prítomných poslancov, boli 4 poslanci ZA navýšenie a 3 proti navýšeniu.

-

Starosta oboznámil poslancov, že je šanca na uskutočnenie projektu „Cykloturistický
chodník“ v rámci združenia Región TATRY, no na to je potrebný vstup obce do tohto
združenia. Poslanci schválili vstup do združenia Región TATRY a členský príspevok vo
výške 0,10 €/obyvateľ obce/rok, uznesením č. 90/2013. Z celkového počtu 7 prítomných
poslancov, hlasovalo 7 poslancov ZA vstup a členský príspevok.

-

Na zasadnutí OZ bol prítomný aj riaditeľ ZŠ Vrbov Ing. Jozef Bernát a zástupkyňa školy
ING. Alžbeta Dlugošová. Ing. Bernát žiadal o navýšenie rozpočtu pre Školský klub detí
na sumu 17590,- €, nakoľko chcú ŠKD vybaviť novou technikou a nábytkom. Poslanci
navýšenie schválili uznesením č. 92/2013. Z celkového počtu 7 prítomných poslancov,
hlasovalo 7 poslancov ZA navýšenie.

-

Ing. Fassinger dal hlasovať o návrhu rozpočtu na rok 2014 a návrh rozpočtu na roky 2015
a 2016. Poslanci schválili prebytkový programový a finančný rozpočet obce na rok 2014
so zmenami , ktoré boli schválené uzneseniami č. 88/2013, 89/2013, 90/2013, 92/2013,
97/2013, 99/2013 a návrh rozpočtu na roky 2015 a 2016, uznesením č. 83/2013.
Z celkového počtu 7 prítomných poslancov, hlasovali 4 poslanci za návrh rozpočtu 1
poslanec bol PROTI a 2 poslanci sa hlasovania ZDRŽALI .

8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2014
Ing., Mgr. Bujňák prečítal plán hlavného kontrolóra na 1. polrok 2014 a poslanci ho
schválili uznesením č. 84/2013. Z celkového počtu 7 prítomných poslancov, hlasovalo 7
poslancov ZA návrh plánu.
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9. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy
Vrbov za školský rok 2012/2013.
Poslanci schválili správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Materskej školy Vrbov za školský rok 2012/2013 uznesením č. 85/2013. Z celkového počtu 6
prítomných poslancov, hlasovalo 6 poslancov za schválenie správy.
10. Rozpočtové opatrenie 5/2013
Rozpočtovým opatrením 5/2013 poslanci schválili úpravu rozpočtu na rok 2013. K tomuto
bodu bolo prijaté uznesenie č. 86/2013, z celkového počtu 7 prítomných poslancov, hlasovalo
7 poslancov ZA schválenie rozpočtového opatrenia podľa prílohy
11. Vyradenie inventáru ZŠ Vrbov
Na základe návrhu Základnej školy Vrbov a predloženého zoznamu na vyradenie majetku,
poslanci schválili vyradenie majetku školy uznesením č. 91/2013. Z celkového počtu 7
prítomných poslancov, hlasovalo 7 poslancov ZA vyradenie majetku podľa priloženého
zoznamu.
12. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy
Vrbov za školský rok 2012/2013.
Poslanci schválili správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Základnej školy Vrbov za školský rok 2012/2013 uznesením č. 87/2013. Z celkového počtu 7
prítomných poslancov, hlasovalo 7 poslancov ZA schválenie správy.
13. 16 b.j.
Starosta oboznámil poslancov, že na minulom zasadnutí OZ schválili odkúpenie pozemku od
SPF a následne jeho prenájom firme a Doming spol. s r.o. Košice, pre účely výstavby 16 b.j..
Keďže odkúpenie pozemku od SPF bude trvať dlhšiu dobu je potrebné pre vydanie
stavebného povolenia na výstavbu 16 b.j. schváliť zmluvu o budúcej nájomnej zmluve medzi
zmluvnými stranami Slovenský pozemkový fond, Obec Vrbov a Doming spol. s r.o. Košice.
K tomuto bodu prebehla diskusia, po ktorej opustil rokovaciu miestnosť poslanec Radovan
Baartko. Ing. Fassinger dal hlasovať o zmluve o budúcej zmluve a poslanci ju schválili
uznesením č. 93/2013. Z celkového počtu 6 prítomných poslancov, hlasovalo 5 poslancov ZA
schválenie zmluvy a 1 poslanec sa hlasovania ZDRŽAL.
Vyhlásená prestávka
Po prestávke sa vrátil do rokovacej miestnosti poslanec Radovan Bartko
14. Žiadosť Mariána Hlaváča
Marián Hlaváč, bytom Vrbov 236, žiada o odkúpenie pozemku od obce, na výstavbu
rodinného domu. Poslanci súhlasili, aby Marián Hlaváč dal vypracovať geometrický plán,
s podmienkou, že ten bude rešpektovať podmienky stavebnej štúdie v rómskej osade.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 94/2013. Z celkového počtu 7 prítomných poslancov,
hlasovalo 7 poslancov ZA vypracovanie GP.
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15. Žiadosť Veroniky Parimuchovej
Ing. Fassinger prečítal žiadosť Veroniky Parimuchovej, bytom Vrbov 341, ktorá žiada
o opravu cesty v uličke od r. d. č 211 k futbalovému ihrisku.
Starosta obce Ing. Jozef Kovalčík vysvetlil, že v súčasnej dobe je už na základe spracovanej
projektovej dokumentácie urobené výberové konanie, podpísaná zmluva s víťazom na
realizáciu stavby a podaná žiadosť o dotáciu na MAS Spiš. S realizáciou stavby sa začne na
jar roku 2014.
Poslanci vzali , túto žiadosť na vedomie bez hlasovania.
16. Žiadosť Stanislava Smoleňa a Ľuboslava Smolena
V zmysle uznesenia č. 60/2013 doložili žiadatelia o kúpu
časti parciel v zmysle
geometrického plánu číslo 31/2013, diel 1 par. číslo KN-C 7588/1 o výmere 15 m2, diel 2
par. číslo KN-E 7588/8 o výmere 92 m2, diel 3 par. číslo KN-E 7588/8 o výmere 42 m2, diel 4
par. číslo KN-E 7588/10 o výmere 110 m2, znalecký posudok zo dňa 29. 10. 2013,
vypracovaný Ing. Jánom Trebuňom. Poslanci schváli predaj predmetných parciel v cene
celkom 1530,- €, podľa znaleckého posudku uznesením č. 95/2013. Z celkového počtu 7
prítomných poslancov, hlasovalo 7 poslancov ZA predaj.
17. Žiadosť Ing. Dominiky Kučárovej
Ing. Dominika Kučárová žiada o prenájom časti pozemku vo vlastníctve obce, za účelom
oplotenia. Starosta v diskusii informoval, že stavebný úrad už začal konanie vo veci čiernej
stavby. Poslanci po diskusii schválili prenájom, no bez možnosti oplotenia a cenu nájmu
0,10 €/m2/rok. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 95/2013. Z celkového počtu 7
prítomných poslancov, hlasovalo 6 poslancov ZA prenájom a 1 poslanec sa hlasovania
ZDRŽAL.
18. Žiadosť únie nevidiacich
Ing. Fassinger prečítal žiadosť Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Podtatranská
organizácia č.28, Nábrežie Jána Pavla II.439/16, Poprad o finančný príspevok na rok 2014. Po
diskusii, v ktorej padli rôzne návrhy na výšku príspevku sa hlasovalo o poslednom návrhu
100,- €. Príspevok vo výške 100,- € poslanci schválili uznesením č. 97/2013, z celkového
počtu 7 prítomných poslancov, hlasovalo 7 poslancov ZA príspevok.

19. Dom smútku – interiér a nájom za užívanie
Starosta informoval poslancov, že ešte stále nie je vybavený interiér domu smútku a taktiež
treba určiť výšku nájomného za používanie domu smútku. Na poslednom zasadnutí OZ sa
poslanci dohodli, že do interiéru budú zakúpené stoličky, poslankyne Mgr. Fassingerová
a PaedDr. Dučáková urobili prieskum ponúk na stoličky, no do dnes stoličky nie sú vybraté,
vzhľadom na cenu. Poslanec Krempaský a Gáll navrhli, že či by predsa neboli lepšie lavičky,
treba urobiť prieskum u miestnych stolárov o cene lavičiek, ktoré by mali byť drevené, bez
operadiel, čalúnené a farba hnedá. Po diskusii poslanci uložili Obecnému úradu vyzvať
miestnych stolárov na predloženie cenových ponúk na lavičky a schválili nájom za užívanie
domu smútku 7,- €/deň používania. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 98/2013,
z celkového počtu 7 prítomných poslancov, hlasovalo 7 poslancov ZA výšku nájmu 7,- €.
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20. Žiadosť Jozefa Vilgu
Jozef Vilga, bytom Vrbov 211 vo svojej žiadosti informuje OZ o zámere otvoriť 13. 01. 2014,
predajňu JOVA, Vrbov 135 a zároveň žiada o schválenie prevádzkovej doby. Poslanci vzali
na vedomie zámer otvorenia predajne JOVA a uznesením č.100/2013 schválili prevádzkovú
dobu podľa návrhu žiadateľa, z celkového počtu 7 prítomných poslancov, hlasovalo 7
poslancov ZA prevádzkovú dobu.
21. Diskusia
V diskusii sa poslanci na návrh Mgr. Fassingerovej a Daniela Krempaského vrátili k bodu
nákup služobného motorového vozidla, navrhli aby bolo zakúpené motorové vozidlo do
hodnoty 10 000,- €, bez ďalšieho schvaľovania OZ.
Ing. Fassinger dal o tomto návrhu hlasovať a poslanci návrh schválili uznesením č. 89/2013,
z celkového počtu 7 prítomných poslancov, hlasovali 4 poslanci ZA nákup do hodnoty
10000,- € a 3 poslanci sa hlasovania ZDRŽALI.
Poslanec Radovan Bartko sa spýtal na stav prác pri výstavbe cesty na ŠV – starosta
informoval o stave prác.
Mgr. Fassingerová odporúča penalizovanie dodávateľa prác výstavy cesty na ŠV za
nedodržanie termínu ukončenia stavby.
Na záver Mgr. Klaudia Fassingerová prečítala návrh uznesení z 19. riadneho zasadnutia OZ.
22. Záver
Týmto bol program zasadnutia vyčerpaný. Ing. Norbert Fassinger poďakoval prítomným za
účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala: Ing. Eva Demjénová

Ing. Jozef Kovalčík
starosta Obce Vrbov
Overovatelia:
Mgr. Michal Kovalčík

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

Daniel Krempaský

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