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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VRBOVE

ZÁPISNICA
z 21 riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrbove,
konaného dňa 02. 06. 2014
Prítomní:
Poslanci: Radovan Bartko, PaedDr. Zuzana Dučáková, Ing. Norbert Fassinger, Mgr. Klaudia
Fassingerová, Ján Gáll, Daniel Krempaský, Peter Kuzmiak, Mgr. Michal Kovalčík, Martin
Michalčík
Hlavný kontrolór: 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. Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 1/2013 o určení
výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií obce Vrbov
na úseku školstva
6. Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vrbov číslo 2/2014 o určení výšky
príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Vrbov
7. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vrbov č. 1/2014, ktorým sa určuje miesto a čas
zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole Vrbov
8. Rozpočtové opatrenia ZŠ,MŠ a obec
9. Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom
v bytových domoch postavených s podporou štátu v obci Vrbov
10. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013
11. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2013
12. Záverečný účet Obce Vrbov za rok 2013
13. Správa audítora
14. Dokumentácia DHZO Vrbov
15. Komunitný plán Obce Vrbov
16. Žiadosti občanov
- Ing. Dominika Kučárová - žiadosť o odkúpenie časti pozemku
- Marián Hlaváč – žiadosť o odpredaj pozemku
- Mgr. Jozef Forberger žiadosť o odkúpenie pozemku
- František Pešta - žiadosť o odpredaj pozemku
- Ing. Milan Kačmarek a manželka - žiadosť o odkúpenie pozemku
- Ján Antolek a manželka - - žiadosť o odkúpenie pozemku
17. Rôzne
18. Diskusia
19. Záver

1

2

1. Otvorenie
Ing. Jozef Kovalčík, starosta obce Vrbov, privítal prítomných poslancov a skonštatoval, že sú
prítomní 6 poslanci a zasadanie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. Predložil
poslancom program zasadnutia a opýtal sa, či chce ešte niekto z prítomných poslancov
program zmeniť alebo doplniť.
Poslanci nemali pripomienky k navrhnutému programu, a starosta dal hlasovať o programe
21. zasadnutia OZ, k tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 14/2014, z celkového počtu 6
prítomných poslancov hlasovalo 6 poslancov ZA predložený návrh.
Na zasadnutie 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 Ing. Norbert Fassinger a Daniel Krempaský
O tomto bode sa nehlasovalo.
3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Mgr. Klaudia Fassingerová a PaedDr. Zuzana
Dučáková. O predloženom návrhu dal starosta hlasovať, k tomuto bodu bolo prijaté uznesenie
č.15/2014. Z celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovali 7 poslanci ZA návrh.
Na zasadnutie OZ prišiel poslanec Ján Gáll
4. Kontrola plnenia uznesení
Ing. Jozef Kovalčík prečítal uznesenia z 20. riadneho zasadnutia OZ konaného 13. 02. 2014.
Informoval poslancov, že uznesenie č.6/2014 finančný dar skautskému zboru - bude splnené
po podpísaní zmluvy, uznesenie č. 7/2014 dar vo forme dreva skautskému zboru, ešte nie je
splnené nakoľko to nedovoľovalo počasie. Ďalej starosta oznámil poslancom v súvislosti
s uznesením č. 9/2014 - lavice do domu smútku, že dodávateľ Peter Koľ, nebude lavice
vyrábať, nakoľko za cenu 120,- €/ kus nedokáže lavice vyrobiť, preto starosta navrhol
poslancom, aby sa v diskusii zaoberali týmto problémom. Nakoniec starosta skonštatoval, že
ostatné uznesenia sú splnené alebo sú v plnení a opýtal sa poslancov, či má niekto k plneniu
uznesení z 20. OZ otázky, poslanci nemali otázky a vzali kontrolu plnenia uznesení na
vedomie. O tomto bode sa nehlasovalo.
5. Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 1/2013
o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií
obce Vrbov
Starosta sa spýtal, poslancov, či má niekto otázky alebo pripomienky k dodatku k VZN
č.1/2013. Nakoľko neboli žiadne otázky, starosta dal o návrhu hlasovať, bolo prijaté
uznesenie č. 16/2014, z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo 8 poslancov ZA
návrh dodatku k VZN.
6. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vrbov č. 1/2014, ktorým sa určuje miesto a čas
zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole Vrbov.
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Starosta oboznámil poslancov stým, že na základe upozornenia prokurátorky je potrebné
prijať nové VZN o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky, ktoré bude v súlade so
zákonom, nakoľko predchádzajúce VZN malo nedostatky a opýtal sa poslancov, či majú
pripomienky k návrhu VZN č.1/2014. Nik z poslancov nemal otázky, tak starosta dal o
návrhu hlasovať. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 17/2014. Z celkového počtu 8
prítomných poslancov hlasovalo 8 poslancov ZA návrh VZN .
7. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vrbov číslo 2/2014 o určení výšky príspevku na
činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vrbov
Starosta poslancov informoval, že na základe odporúčania prokurátorky je potrebné prijať
toto VZN, lebo k pôvodnému VZN č. 4/2008 o určení výšky príspevku na činnosť školy a
školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vrbov, boli prijaté už 4 dodatky
a bolo neprehľadné. Základná škola Vrbov navrhla doplniť do návrhu VZN § 3 ods. 3 , ktorý
znie „Riaditeľ školy môže rozhodnúť o znížení, alebo odpustení príspevku podľa § 3 ods. 1
tohto VZN , ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej
núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu“.
V priebehu tohto bodu programu prišiel na zasadnutie poslanec Radovan Bartko.
Poslanci sa uzniesli na Všeobecne záväznom nariadení číslo 2/2014 o určení výšky príspevku
na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vrbov, aj so
zapracovaným § 3 ods. 3, podľa návrhu ZŠ Vrbov. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č.
18/2014. Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo 8 poslancov ZA návrh VZN
a 1 poslanec sa hlasovania ZDRŽAL.
8. Rozpočtové opatrenie č. 4/2014
Na základe žiadosti ZŠ Vrbov poslanci schválili uznesením č. 20/2014 rozpočtové opatrenie
č. 4/2014, ktoré sa týka použitia finančných prostriedkov, ktoré uhradili iné obce za deti, ktoré
navštevujú CVČ pri ZŠ Vrbov. Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo 9
poslancov ZA schválenie RO .
9. Rozpočtové opatrenie č. 3/2014
Na základe žiadosti MŠ Vrbov poslanci schválili uznesením č. 19/2014 rozpočtové opatrenie
č. 3/2014, ktoré sa týka použitia finančných prostriedkov z preplatku za plyn a el. energiu , na
bežné výdavky podľa žiadosti MŠ. Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo 9
poslancov ZA schválenie RO .
10. Rozpočtové opatrenie č. 5/2014
Ing. Polocik, ekonóm obce vysvetlil, že RO č. 5/2014 sa týka úpravy rozpočtu obce
a následne poslanci schválili uznesením č. 21/2014 rozpočtové opatrenie č. 5/2014.
Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo 8 poslancov ZA schválenie RO a 1
poslanec sa hlasovania ZDRŽAL .
11. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014 o podmienkach prideľovania bytov určených
na nájom v bytových domoch postavených s podporou štátu v obci Vrbov
Starosta vyzval poslanca Daniela Krempaského, aby vzhľadom na to, že pripravoval návrh
VZN č.3/2014, oboznámil poslancov s obsahom predmetného VZN. Po diskusii k tomuto
bodu sa poslanci zhodli na tom, že je potrebné VZN ešte dopracovať a preto uložilo
ekonomickej komisie pri OZ Vrbov aby návrh tohto VZN dopracovala a preložila ho na
nasledujúce zasadnutie OZ. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 22/2014. Z celkového
počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo 9 poslancov ZA dopracovanie návrhu VZN .
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12. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013, plán kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2014
Hlavný kontrolór obce Ing. Mgr. Pavol Bujňák, prečítal správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce za rok 2013. Poslanci vzali správu na vedomie. Následne hlavný
kontrolór prečítal plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2014, ktorý
poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 23/2014. Z celkového počtu 9 prítomných
poslancov hlasovalo 9 poslancov ZA návrh plánu.
13. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Vrbov za rok 2013
Hlavný kontrolór obce Ing. Mgr. Pavol Bujňák vo svojom stanovisku k záverečnému
účtu obce za rok 2013 odporúča schváliť celoročné hospodárenie bez výhrad. Poslanci
vzali správu na vedomie.
14. Záverečný účet Obce Vrbov za rok 2013
Starosta vyzval Ing. Stanislava Polocika, ekonóma obce, aby poslancov oboznámil so
záverečným účtom Obce Vrbov za rok 2013. Následne Ing. Polocík odpovedal na otázky
poslancov k záverečnému účtu. Po diskusii poslanci uznesením č. 24/2014 schválili
záverečný účet obce Vrbov za rok 2013 bez výhrad. Z celkového počtu 9 prítomných
poslancov hlasovalo 7 poslancov ZA záverečný účet, 1 poslanec bol PROTI a 1 poslanec
sa hlasovania ZDRŽAL
15. Správa nezávislého audítora z overenia riadnej účtovnej závierky Obce Vrbov za rok
2013
Ing. Polocík prečítal Správu nezávislého audítora z overenia riadnej účtovnej závierky
Obce Vrbov za rok 2013. Obecné zastupiteľstvo vzalo správu audítora na vedomie,
o tomto bode sa nehlasovalo.
16. Starosta oboznámil poslancov s požiadavkou ZŠ Vrbov o dokončenie chodníka od r.d. č
188 smerom k ZŠ s vyznačením prechodu pre chodcov a taktiež vybudovať chodník od ZŠ
smerom k rómskej osade a navrhol aby chodník do osady bol riešený cez projekty EÚ
- Peter Kuzmiak navrhol vyčistenie horného potoka a zvýšiť brehy, nakoľko
v prípade silných dažďov sú ohrozené okolité domy
- Ján Gáll – sa k tejto požiadavke priklonil a bol za vyčistenie potoka od č. d 307 až
k č.d. 208
- Starosta oboznámil poslancov, že v roku 2011 bol potok vyčistený, je spracovaný
projekt na suchý polder s reguláciu potoka vrátane úprav brehov potoka Horný,
ktorým by sa v prípade prívalových dažďov zabránilo prívalu vody do obce,
nakoľko aj keď je potok vyregulovaný, tak most na št. ceste II/536 je technicky
schopný zvládnuť len 30 ročnú vodu. Všetko je to len záležitosť financií
- Ján Gáll- netreba dávať peniaze na projekty, ale za tie peniaze bolo potrebné potok
vyčistiť
- Starosta – bez projektu sa nedá zapojiť do žiadnej výzvy, v tomto roku sa včasnými
opatreniami za pomoci miestnych hasičov predišlo záplavám RD, čo sa týka
spodnej vody, tak to nevieme ovplyvniť,
- Ján Gáll – treba urobiť cestu na Jarkovej ulici a nie robiť projekty
- Ing. Fassinger – kým nebude úprava potoka, je zbytočné robiť cestu lebo pri
povodniach bude cesta podmytá a poškodí sa
- Starosta vyzval poslancov aby prerozdelili finančné prostriedky z prebytku
hospodárenia.
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-

Ján Gáll navrhol aby sa prerozdelenie fin. prostriedkov presunulo na budúce
zasadnutie OZ, poslanci to akceptovali

17. Dokumentácia Dobrovoľného hasičského zboru obce
Poslanec Mgr. Michal Kovalčík objasnil poslancom, že na základe zmeny zákona sa
Obecný hasičský zbor obce mení na Dobrovoľný hasičský zbor obce, preto bolo nutné
vypracovať novú dokumentáciu, ktorú má obecné zastupiteľstvo schváliť.
- Poslanec Gáll sa spýtal, prečo má OZ niečo schvaľovať, keď napr. Mesto Spišská Belá
takúto dokumentáciu nemá, má len stanovy DHZ
- Starosta vysvetlil, že to čo majú schváliť nie sú stanovy ale dokumentácia PO, ktorú je
potrebné schváliť zo zákona
- Mgr. Kovalčík – aj náš DHZ má stanovy, tieto dokumenty, ktoré treba schváliť, je niečo
celkom iné, je to dokumentácia obce, ktorú zo zákona obec musí mať.
- PaedDr. Zuzana Dučáková – máme strach z toho či schválením tejto dokumentácie,
nebude schválené aj zamestnanie osoby pre DHZ
- Starosta - toto je len dokumentácia, ktorú zo zákona musíme mať a nie je to o žiadnych
finančných prostriedkoch pre DHZ, na to sú poslanci, a ak sa rozhodnú že na DHZ nedajú
žiadne finančné prostriedky tak nič sa nedeje a odporučil poslancom aby si naštudovali
zákon
- Peter Kuzmiak – vážim si prácu požiarnikov
- Starosta dal hlasovať o dokumentácii DHZO, z celkového počtu 9 prítomných poslancov
hlasovali 4 poslanci – Mgr. Michal Kovalčík, Mgr. Klaudia Fassingerová, Ing. Norbert
Fassinger, Martin Michalčík Za schválenie dokumentácie a 5 poslanci – Ján Gáll. Daniel
Krempaský, Radovan Bartko, Peter Kuzmiak, PaedDr. Zuzana Dučáková sa hlasovania
zdržali – uznesenie nebolo prijaté
18. Komunitný plán Obce Vrbov 2014 - 2020
-

Starosta sa spýtal poslancov, či si komunitný plán preštudovali a či má niekto k nemu
pripomienky

-

Poslanec Kuzmiak – ja som si ho naštudoval a nemám žiadne pripomienky. Po krátkej
diskusii OZ komunitný plán obce schválili uznesením č. 25/2014, z celkového počtu 9
prítomných poslancov hlasovalo 9 poslancov ZA komunitný plán

19. Žiadosti občanov

-

-

1. Ing. Dominika Kučárová – žiadosť o odkúpenie časti pozemku p.č. KNC
7629/2, vo vlastníctve Obce Vrbov zapísaného na LV 1.
Starosta prečítal žiadosť Ing. Kučárovej, ktorá chce pozemok odkúpiť aj napriek
vecnému bremenu k tomuto pozemku, pretože cez neho vedú telekomunikačné siete
a podotkol, že Ing. Kučárová podala na OZ už viac žiadostí na oplotenie a odkúpenie
predmetného pozemku. OZ uznesením č. 96/2013, zo dňa 12. 12. 2013, schválilo
nájom pozemku, bez možnosti oplotenia a stavebný úrad vydal rozhodnutie
o odstránení stavby.
Poslanec Bartko sa vyjadril, že žiadateľka sa o pozemok stará, netreba si robiť
nepriateľov a je za to, aby sa pozemok predal,
Mgr. Fassingerová je tiež za to aby sa pozemok predal,
Ján Gáll – navrhol, keďže uvedený pozemok Ing. Kučárová využíva na parkovanie,
aby parkovisko urobila obec a mohli tam parkovať aj iné autá, ostatní poslanci neboli
za toto riešenie,
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- Starosta upozornil poslancov na uznesenie, ktorým už schválili prenájom pozemku
Ing. Kučárovej,
- Mgr, Fassingerová navrhla zrušiť pôvodné uznesenie a pozemok predať,
- Po diskusii poslanci uznesením č. 26/2014 zrušili uznesenie č.96/2013. Z celkového
počtu 9 prítomných poslancov boli 5 poslanci ZA zrušenie uznesenia, 2 poslanci boli
PROTI a 2 poslanci sa hlasovania ZDRŽALI.
- Uznesením č. 27/2014 schválili zámer predaja predmetnej časti pozemku. Z celkového
počtu 9 prítomných poslancov boli 5 poslanci ZA predaj pozemku, 1 poslanec bol
PROTI a 3 poslanci sa hlasovania ZDRŽALI
2. Marián Hlaváč – žiadosť o odkúpenie časti pozemku parcela KN-E 5035/2
o výmere 106 m2 druh pozemku trvalé trávne porasty a časť pozemku KN-E 5035/1
o výmere 5 m2 druh pozemku ostatné plochy, spolu 111m2 . OZ schválilo zámer
odpredaja predmetného pozemku s povinnosťou kupujúceho uhradiť náklady na
vypracovanie geometrického plánu a znaleckého posudku, ako aj náklady spojené
s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností.
Odpredaj sa uskutoční podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Z.z. o majetku
obce, nakoľko ide o riešenie bytovej otázky v rómskej osade. K tomuto bodu bolo
prijaté uznesenie č. 28/2014. Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo
8 poslancov ZA zámer odpredaja pozemku. Poslanec Bartko nebol prítomný pri
hlasovaní.
3. Mgr. Jozef Forberger – žiadosť o kúpu pozemku KN-C 7588/1, k.ú. Vrbov,
o výmere 154 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. Žiadosť pána
Forbergera bola prerokovaná na ostatnom zasadnutí OZ, kedy poslanci schválili
zámer odpredaja pozemku a uložili Mgr. Forbergerovi zabezpečiť vypracovanie
znaleckého posudku stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností. Mgr. Forberger
doložil OZ znalecký posudok, na základe toho poslanci odpredaj pozemku
o celkovej výmere 154 m2 schválili uznesením č. 29/2014 za cenu 1 160,- €.
Poslanec Michalčík nebol prítomný pri hlasovaní. Z celkového počtu 8 prítomných
poslancov hlasovalo 8 slancov ZA odpredaja pozemku.

4. Pešta František s manželkou Máriou – žiadosť o odkúpenie pozemku
Starosta prečítal žiadosť Františka Peštu s manželkou o dokúpenie pozemku.
V žiadosti nebolo uvedené o aký pozemok má žiadateľ záujem, preto OZ uložilo
stavebnej komisii pri OZ Vrbov, aby bola prítomná pri zameriavaní pozemku pre
Dušana Peštu, a zároveň preverila zámer kúpy pozemku Františka Peštu
s manželkou Máriou na základe ich žiadosti a s výsledkom oboznámila OZ. K
tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 30/2014. Z celkového počtu 9 prítomných
poslancov hlasovalo 8 poslancov ZA a 1 poslankyňa sa hlasovania ZDRŽALA.
5. Ján Antolek s manželkou Michaelou a Ing. Milan Kačmarek s manželkou
Alenou - žiadosť o kúpu pozemku
Starosta prečítal žiadosti Jána Antolka a Ing. Milana Kačmareka o odkúpenie časti
pozemku p.č. 182/1. OZ uložilo uznesením č. 31/2014 stavebnej komisii
v súvislosti so žiadosťami Jána Antoleka a Ing. Milana Kačmareka, posúdiť
možnosti priamo na mieste a s výsledkom oboznámiť OZ. Z celkového počtu 9
prítomných poslancov hlasovalo 9 poslancov ZA uloženie povinnosti stavebnej
komisii
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Starosta sa spýtal poslancov, či sa chcú na dnešnom zasadnutí OZ zaoberať aj žiadosťami,
ktoré prišli po zaslaní materiálov poslancom na rokovanie OZ. Poslanci rozhodli, že sa
budú zaoberať aj týmito žiadosťami
6. Anton Pirožek – žiadosť o kúpu pozemku
Starosta prečítal žiadosť Antona Pirožeka o odkúpenie pozemku 2624/2 o výmere
141 m2, za účelom postavenia včelích úľov
- Daniel Krempaský – navrhol nájom pozemku, nie predaj
- Peter Kuzmiak bol tiež za prenájom
Po diskusii k tomuto bodu, kde poslanci skonštatovali, že včiel je málo a treba takéto
aktivity podporiť, schválili uznesením č. 32/2014 zámer prenájmu predmetného pozemku.
Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo 9 poslancov ZA prenájom pozemku.
7. Milan Hriňák s manželkou Alenou – žiadosť o odkúpenie pozemku
8. Tomáš Hrebeňár s manželkou Vierou – žiadosť odkúpenie pozemku
Starosta prečítal žiadosť Milana Hriňáka s manželkou Alenou o odkúpenie časti
pozemku p.č. 7627/2 o výmere 61 m2. A žiadosť Tomáša Hrebeňára s manželkou
Vierou o odkúpenie časti pozemkov p.č. 7627/2 o výmere 14 m2, p.č. 7626/1
o výmere 126 m2 . Tieto žiadosti už boli prerokované na 15. zasadnutí OZ
konanom 27. 06. 2013, kde bolo prijaté uznesenie č. 39/2013-OZ schvaľuje zámer
odpredaja časti parciel KN E 7627/2 a 7626/1 v zmysle zákona 138/1991 Zb.
o majetku obcí. za podmienky, že záujemcovia o kúpu sa preukážu právoplatnými
kúpno-predajnými zmluvami k časti parcely KN E 3687/1, za ich rodinnými
domami. Žiadatelia o kúpu pozemkov doložili v zmysle uznesenia 39/2013 kúpne
zmluvy, na základe toho OZ schválilo zámer odpredaja predmetných pozemkov
s povinnosťou kupujúcich
zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností. Predaj sa uskutoční podľa § 9a ods.
8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, vzhľadom na to, že uvedené parcely oddeľujú parcely, ktoré sú vo
vlastníctve žiadateľov a tým sa pozemok scelí.
K bodu 7 bolo prijaté uznesenie č. 33/2014. Z celkového počtu 9 prítomných poslancov
hlasovalo 9 poslancov ZA predaj pozemku.
K bodu 8 bolo prijaté uznesenie č. 34/2014. Z celkového počtu 9 prítomných poslancov
hlasovalo 9 poslancov ZA predaj pozemku
9. ZŠ Vrbov – „Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu 2014/2015“
Základná škola Vrbov predložila materiál „Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho
procesu 2014/2015“, starosta oboznámil poslancov s obsahom tohto materiálu
a následne ho poslanci schválili. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 35/2014.
Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo 9 poslancov ZA schválenie
predmetného materiálu.
10. ZŠ Vrbov návrh na počty prijímaných žiakov v šk. roku 2014/2015
Starosta obce Ing. Jozef Kovalčík prečítal návrh ZŠ Vrbov na počty prijímaných
žiakov na šk. rok 2014/2015 a poslanci tento návrh schválili uznesením č. 36/2014.
Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo 9 poslancov ZA schválenie
návrhu.
11. Delegovanie zástupcov obce do Rady školy pri ZŠ Vrbov
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OZ schválilo zástupcov za Obec Vrbov, do Rady školy pri ZŠ Vrbov v zložení Ján Gáll, Mgr. Klaudia Fassingerová, Ing. Jozef Kovalčík, Mgr. Michal Kovalčík.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 37/2014. Počas hlasovania nebola
v miestnosti prítomná poslankyňa Zuzana Dučáková. Z celkového počtu 8
prítomných poslancov hlasovalo 7 poslancov ZA navrhnutých zástupcov do RŠ a 1
poslankyňa sa hlasovania ZDRŽALA
12. Materská škola Vrbov – žiadosť o súhlas na vytvorenia parkoviska
Starosta predložil poslancom žiadosť MŠ Vrbov o zriadenie parkoviska v areáli
MŠ vedľa prístavby na uhlie, pre parkovanie áut rodičov, ktorých deti navštevujú
MŠ. S realizáciou pomôžu rodičia a pracovníci OcÚ v rámci aktivačnej činnosti. Po
diskusii v ktorej poslanci navrhovali aj iné riešenia vytvorenia parkoviska,
nakoniec schválili uznesením č. 38/2014 realizáciu parkoviska podľa návrhu
a žiadosti MŠ. Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo 9 poslancov
ZA schválenie návrhu.

20. Rôzne
-

Daniel Krempaský sa spýtal na to, kedy sa zbúra časť domu č. 143 a vytvorí sa tak
priestor na realizáciu chodníka v problémovej časti cestty

-

Starosta odpovedal – že majiteľ domu tam má uskladnený stavebný materiál
a v súčasnej dobe je pracovne v zahraničí, ale verí, že sa to v tomto roku zrealizuje

-

Poslanec Krempaský sa vrátil k téme vybavenie domu smútku

-

Mgr. Fassingerová navrhla, aby sa kúpili stoličky

-

Poslanci sa spýtali Radovana Bartka či by neurobil lavice, ale ten to odmietol a tak
dal starosta hlasovať o návrhu, že OcÚ zabezpečí vybavenie domu smútku vrátane
stoličiek, kríža a ostatných potrebných vecí. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie
č. 39/2014. Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo 9 poslancov ZA
schválenie návrhu .

-

Radovan Bartko – podal sťažnosť na stav cesty na Šípkovom vrchu, ktorá je
nebezpečná z dôvodu odskakovania kameňov z cesty pri jazde autom a spýtal sa
kedy bude cesta dokončená,

-

Starosta odpovedal, že firma ktorá realizuje cestu nesplnila svoj záväzok voči obci
a je povinná opraviť všetky nedostatky

-

Ján Gáll mal pripomienky k nesprávne osadeným obrubníkom na predmetnej ceste

-

V rámci diskusie sa poslanec Krempaský opýtal na tuje – 16 ks, ktoré boli
z priestoru pri dome smútku odcudzené a či by nebolo vhodné priestor osvetliť

-

Martin Michalčík – časť priestoru je pripravená k dokončeniu VO, no nevie či by
to zabránilo krádežiam

-

Ján Gáll sa vrátil k téme cesta na ŠV a navrhol, aby boli vlastníci pozemkov
vyzvaní, aby si ešte pre dokončením cesty urobili prípojky
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-

Mgr. Fassingerová navrhla aby bola firma, ktorá cestu realizuje penalizovaná

-

PaedDr. Zuzana Dučáková začala tému ochrany detského ihriska na poslanec
Bartko jej do toho vstúpil a chcel počuť presný termín dokončenia cesty na ŠV

-

Starosta odpovedal že cesta bude hotová po ukončení podkladových vrstiev
a zároveň ho vyzval aby nechal hovoriť poslankyňu Dučákovú

-

PaedDr. Zuzana Dučáková navrhla oplotenie , uzamykanie a stráženie hliadkou
vytvorenou z radov pracovníkov aktivačnej činnosti, novovybudovaného detského
ihriska z dôvodu, aby sa zabránilo jeho zdevastovaniu a zabezpečil sa kľud vo
večerných a nočných hodinách. Taktiež navrhla osadenie odpadkových košov
a obmedzenie používania detského ihriska vekom napr. 12 rokov

-

Starosta odpovedal, že ihrisko je vybudované pomocou projektu a má byť prístupné
verejnosti

-

Mgr. Kovalčík navrhol aby sa v Rómskej osade osadili nejaké hojdačky a tak by sa
možno sčasti problém devastovania obmedzil

-

Poslanci poverili starostu aby preveril ceny hojdačiek a uložili uznesením č.
40/2014 stavebnej komisii, aby vyhľadala vhodný pozemok vo vlastníctve obce
v rómskej osade na osadenie zariadení detského ihriska. Počas hlasovania nebol
v miestnosti prítomný poslanec Ján Gáll. Z celkového počtu 8 prítomných
poslancov hlasovalo 8 poslancov ZA uloženie úlohy stavebnej komisii.

-

Poslankyňa Dučáková navrhla aby obec zabezpečila vykosenie plôch okolo
kopačky a jej zrušenie

-

Starosta reagoval na podnet, že už sú predmetné plochy vykosené

-

Mgr. Fassingerová navrhla aby sa o 20.00 hod detské ihrisko uzamykalo

-

V diskusii sa poslanci dohodli, že v lete by to mohlo byť aj neskôr a schválili
uznesením č 41/2013, oplotenie a uzamykanie detského ihriska v nočných
hodinách. Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo 8 poslancov ZA
uzamykanie DI a 1 poslanec sa hlasovania ZDRŽAL

-

Ján Gáll sa spýtal na vysielanie KTV, ktoré je v poslednej dobe nekvalitné – obraz
je sekaný

-

Starosta odpovedal, že uvedený problém bol nahlásený správcovi TKR , ktorý to
bude riešiť

-

Daniel Krempaský sa spýtal na to v akom štádiu je príprava výstavby
multifunkčného ihriska v ZŠ, a taktiež navrhol, či by nebolo vhodné porozmýšľať
o tom, aby bolo ihrisko zastrešené a tým by bolo využité v rámci celého roka.
K jeho návrhu sa priklonil aj poslanec Gáll.

-

Starosta požiadal aby do nasledujúceho OZ pán Krempaský predložil kompletnú
cenovú ponuku, ktorá bude riešiť nielen, výstavbu oblúkovej haly, ale aj jej
zakladanie, športové plochy, osvetlenie, vykurovanie, a hygienické zariadenie
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21. Záver
Na záver PaedDr. Zuzana Dučáková prečítala návrh uznesení z 21. riadneho zasadnutia OZ.
Týmto bol program zasadnutia vyčerpaný a starosta obce Ing. Jozef Kovalčík poďakoval
prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala: Ing. Eva Demjénová

Ing. Jozef Kovalčík
starosta Obce Vrbov
Overovatelia:
Ing. Norbert Fassinger

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

Daniel Krempaský

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