OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VRBOVE
Zápisnica
z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vrbov,
konaného dňa 30.08.2022

Prítomní:
Poslanci: Radovan Bartko, Ing. Monika Greňová, Ing. Pavel Hrebeňár, Anton Hriňák, Peter
Kuzmiak, Branislav Lipták, Radovan Parimucha
Hlavný kontrolór obce: Mgr. Martin Hoffman
Neprítomní: Ing. Norbert Fassinger, Martin Michalčík
Hostia: Ľubomír Bretz, Mgr. Patrícia Balážová, Jozef Regec, Jaroslav Presperín, Veronika
Presperínová, Alena Špinerová, Jozef Špiner, Štefan Oračko, Milan Mirga, Michaela Mirgová,
Jolana Mirgová, Kvetoslava Oračková, Bohuslav Mirga, Martin Mirga, Ivan Mirga, Miloš
Mirga, Ľubomír Mirga, Ilona Mirgová, Pavol Mirga, Ján Gáll
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Nerešpektovanie VZN č. 6/2021
Oprava rigola a rekonštrukcia cesty
Návrh VZN č. 5/2022, ktorým sa určujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Vrbov
Návrh VZN č. 6/2022, o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ a školských zariadení,
ktorých zriaďovateľom je obec Vrbov
Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Vrbov na II. polrok 2022
Rozpočtové opatrenie č. 3
Centrum prvého kontaktu – Žiadosť o prenájom parkovacích miest
ZŠ Vrbov – Žiadosť o navýšenie poplatkov
ZŠ Vrbov - Žiadosť
MŠ Vrbov – Žiadosť o navýšenie rozpočtu
MŠ Vrbov – Žiadosť o čerpanie z príjmového účtu
Žiadosť o zmenu a doplnok územného plánu obce Vrbov – J. Presperín a manž. V. Presperínová
Žiadosť o odkúpenie pozemku – A. Liptáková
Žiadosť o odkúpenie parcely č. 534/3 – M. Mirga
Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – M. Čontofalský a manž.
Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parcely KN C 4007/3 – M. Halčin a manž
Žiadosť o odkúpenie pozemku – O. Zajacová
Žiadosť o odkúpenie pozemku – B. Koky
Žiadosť o odkúpenie pozemku – J. Kovalčík
Žiadosť o odpredaj pozemku – Ľ. Mirga
Žiadosť o odkúpenie pozemku – P. Mirga a manž. R. Mirgová
Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – I. Hudačková
Žiadosť o odpredaj nehnuteľného majetku – O. Cehula
Žiadosť o dlhodobý prenájom nehnuteľného majetku – O. Cehula
Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti – M. Mizdošová
Žiadosť o odkúpenie pozemku – M. Bretzová
Žiadosť o odkúpenie parcely č. 4775/3 a parcely č. 4727/1 – M. Zummer
Žiadosť o odkúpenie pozemku – P. Štieber a manž. N. Štieberová
Rôzne

34.
35.

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.
Poslanci navrhli presunúť žiadosti prítomných občanov na zasadnutí, a taktiež navrhli
z dôvodu, že je posledné zasadnutie obecného zastupiteľstva vynechať a presunúť body
programu č. 18., 19., 20., 22., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31. a 32 na nové zloženie poslancov
v obecnom zastupiteľstve.
K tomuto bodu boli prijaté Uznesenia č. 572/2022 a č. 573/2022.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku na dnešnom zasadnutí bola určená Mariana Vilgová
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Radovan Parimucha, Peter Kuzmiak
O tomto bode sa nehlasovalo.
3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Monika Greňová, Branislav Lipták.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 574/2022.
4. Kontrola plnenia uznesení
Starostka previedla kontrolu plnenia uznesení.
5. Nerešpektovanie VZN č. 6/2021
Starostka informuje poslancov, že na predchádzajúcom zasadnutí sa riešila sťažnosť pána
Pitoňáka s nerešpektovaním VZN č. 6/2021 na ktorom poslanci navrhli, aby bol pán Špiner
prizvaný na nasledujúce zasadnutie.
Oslovila pána Špinera, aby sa k predmetnej veci vyjadril. Manželka pána Špinera konštatuje,
že zvonica je kultúrna národná pamiatka a taktiež je tam množstvo holubov. Uvádza, že jej
manžel sa chovu holubov venuje od malička a je to jeho koníček.
Starostka sa informuje o aktuálnom počte holubov.
Pán Špiner uvádza, že holubom sa venuje 52 rokov a ich počet je zakaždým iný. Uviedol, že
urobil ústupok a holuby zo strechy svojho domu presťahoval na koniec pozemku do holubníka.
Poslanci navrhli uskutočniť na obecnom úrade stretnutie oboch účastníkov danej situácie.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č 575/2022.
12. ZŠ Vrbov – Žiadosť o navýšenie poplatkov
Starostka prečítala žiadosť. Poslankyňa Ing. Monika Greňová sa informuje o postupe
vytvárania navýšených poplatkov.
Riaditeľka ZŠ informuje, že výšky poplatkov prepočítavali. Poslanec Ing. Pavel Hrebeňár
informuje, že ceny za energie sa budú zvyšovať.
Riaditeľka informuje, že ceny uvedené v žiadosti budú platiť do konca roka 2023.
Poslanec Branislav Lipták navrhol, aby cena bola len orientačná a výška poplatkov sa mohla
v priebehu roka v dôsledku inflácie kedykoľvek zvýšiť.
K tomu to bodu bolo prijaté uznesenie č. 576/2022

13. ZŠ Vrbov - Žiadosť
Starostka prečítala žiadosť a oslovila riaditeľku ZŠ, aby prezentovala predložené podklady.
Riaditeľka predložila na schválenie
1. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2021/2022
2. Plán práce na školský rok 2022/2023
3. Inovovaný školský vzdelávací program ISCED1, ISCED2
Materiály boli poslancom zaslané do emailových schránok.
Informuje, že v škole bolo 247 žiakov a pribudlo 5 žiakov z Ukrajiny. Od nového školského
roka nebude školu navštevovať žiaden žiak z Ukrajiny. V škole prebiehala krúžková činnosť.
Celkom bolo vytvorených 15 krúžkov, ktoré sa vykonávali v základnej škole, v materskej škole
a v Materskej škole so Základnou školou vo Vlkovej. Škola sa zapojila do projektu „Spolu
múdrejší“, o ktorý bol veľký záujem. Ďalej informuje, že sa zvýšil záujem rodičov
o navštevovanie našej ZŠ. V škole je 14 tried a celková kapacita školy je 300 žiakov. Rómski
žiaci z celkového počtu žiakov tvoria 27-30 % .
K tomu to bodu bolo prijaté uznesenie č. 577/2022, 578/2022 a 579/2022.
16. Žiadosť o zmenu a doplnok územného plánu obce Vrbov – J. Presperín a manž. V.
Presperínová

Starostka prečítala žiadosť a informuje poslancov, že sa jedná o pozemky nachádzajúce sa za
domom pána Presperína st. V súčasnom územnom pláne sa uvedené pozemky nachádzajú pred
výhľadovou hranicou zastavaného územia. Pán Presperín chce na pozemkoch vystaviť RD
a stavebný úrad nepovolí výstavbu RD, pokiaľ nebudú pozemky územným plánom určené ako
plochy bývania.
Poslanec Ing. Pavel Hrebeňár informuje, že v minulosti sa pozemky odkupovali od
Slovenského pozemkového fondu ako prídomové záhradky.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 580/2022.
6. Oprava rigola a rekonštrukcia cesty
Starostka informuje, že týmto bodom sa už obecné zastupiteľstvo zaoberalo na
predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva, na ktorom poslanci poverili starostku,
aby oslovila firmu a dala vypracovať výkaz výmer na opravu rigola. Firma predložila výkaz
výmer, v ktorom je uvedená celková cena za opravu rigola 12 717,497 €. Starostka ďalej
informuje, že nakoľko suma prevyšuje 10 000 € je potrebné robiť verejné obstarávanie
elektronicky.
Starostka informuje, že pred zasadnutím ju telefonicky kontaktovala projektantka, ktorá
vypracovala výkaz výmer na vybudovanie miestnej komunikácie pri rodinnom dome súpisné
číslo 52. Cesta bola nacenená na 79 381 €. Ďalej informuje, že nakoľko je to vyššia suma, je
potrebné vykonať taktiež verejné obstarávanie elektronicky. Starostka uviedla, že nakoľko sa
ceny každým dňom navyšujú, obec nebude mať dostatok finančných prostriedkov na
vybudovanie všetkých ciest v obci. Bude potrebný úver.
Poslanci navrhli, aby sa týmto zaoberalo nové obecné zastupiteľstvo a navrhli vykonať skúšku
únosnosti cesty, z dôvodu či je potrebné osadiť do cesty geotextíliu.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 581/2022.
7. Návrh VZN č. 5/2022, ktorým sa určujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Vrbov

Starostka informuje, že nakoľko sa taktiež zvyšujú ceny za nehnuteľnosti a nakoľko obec
predáva pozemky lacnejšie ako ich nakupuje vypracoval hlavný kontrolór obce návrh na VZN,
ktorým, sa určujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vrbov.

Poslanci navrhli, že nakoľko je v návrhu na VZN potrebné určiť výšky cien za pozemky, aby
tieto určilo nové obecné zastupiteľstvo.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 582/2022.
8. Návrh VZN č. 6/2022, o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ a školských zariadení,
ktorých zriaďovateľom je obec Vrbov

Starostka informuje o potrebe chválenia VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ
a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Vrbov.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 583/2022.
9. Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Vrbov na II. polrok 2022
Hlavný kontrolór obce informuje, že jeho povinnosťou je dvakrát do roka predkladať obecnému
zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti, ktorý musí byť 15 dní pred zasadnutím obecného
zastupiteľstva zverejnený na úradnej tabuli v obci a na webovom sídle obce Vrbov.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenia č. 584/2022.
10. Rozpočtové opatrenie č. 3
Starostka informuje poslancov o položkách obsiahnutých v rozpočtovom opatrení. Informuje,
že v rozpočtovom opatrení je zahrnutá aj dotácia pre MŠ vo výške 10 000 €, ktoré budú použité
na zriadenie 4 triedy. Bezpečnostný technik schválil prevádzku tejto triedy. Budú v nej
umiestnené rómske deti, ktoré neboli prijaté do ZŠ. Trieda bude v prevádzke od pondelka do
piatka do 12:00 hod.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenia č. 585/2022.
11. Centrum prvého kontaktu – Žiadosť o prenájom parkovacích miest
Starostka informuje poslancov, že týmto bodom sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo na
predchádzajúcom zasadnutí. Starostka mala stretnutie so zástupcom spoločnosti, ktorý jej
objasnil nejasnosti. Informuje, že doba nájmu za parkovacie miesta na 10 rokov a nájom je vo
výške 1 € s DPH za rok a obci spoločnosť poskytne 0,02 € s DPH za každú predanú kWh
elektrickej energie.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 586/2022.
14. MŠ Vrbov – Žiadosť o navýšenie rozpočtu
Starostka prečítala žiadosť MŠ o navýšenie rozpočtu a informuje poslancov, že sa jedná
o finančnú odmenu pre zamestnancov, ktorú schválila vláda, a taktiež plat a odvody pre
učiteľku v štvrtej triede. Obec musí nájsť vo svojom rozpočte finančné prostriedky pre
poskytnutie schválenej odmeny všetkým zamestnancom.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 587/2022.
15. MŠ Vrbov – Žiadosť o čerpanie z príjmového účtu
Starostka prečítala žiadosť a informuje poslancov, že MŠ žiada použiť časť finančných
prostriedkov z príjmového účtu na úhradu energií časť na úhradu mzdových nákladov učiteľky
v štvrtej triede.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 588/2022.
17. Žiadosť o odkúpenie pozemku – A. Liptáková
Starostka informuje poslancov, že sa touto žiadosťou obecné zastupiteľstvo zaoberalo na
predchádzajúcich zasadnutiach. Bola vykonaná aj obhliadka predmetného pozemku a pani
Liptáková doložila geometrický plán.
K tomuto bodu boli prijaté uznesenie č. 589/2022.

21. Žiadosť o odkúpenie pozemku – O. Zajacová
Starostka informuje poslancov, že aj touto žiadosťou sa zaoberalo obecné zastupiteľstvo na
predchádzajúcich zasadnutiach. Poslanci taktiež vykonali obhliadku predmetného pozemku
a pani Zajacová doložila geometrický plán.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 590/2022.
23. Žiadosť o odkúpenie pozemku – J. Kovalčík
Starostka informuje poslancov, že touto žiadosťou sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo na
predchádzajúcich zasadnutiach. Predseda stavebnej komisie informuje, že bola vykonaná
obhliadka predmetného pozemku, ale nakoľko zo žiadosti nie je zrejmé o aký pozemok má
žiadateľ záujem z toho dôvodu je potrebné doložiť geometrický plán.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 591/2022.
33. Rôzne
Starostka informuje o firme, ktorá bola na predchádzajúcom zastupiteľstve. Zástupcovia
spoločnosti vykonali audit káblovej televízie a zhodnotili, že prevádzkovanie káblovej televízie
by bolo pre ich spoločnosť nereálne a taktiež nebolo by prevádzkovanie rentabilné. Navrhli
vysielanie cez internet. Kde by jedinou podmienkou bolo, to že každý by musel mať internet.
Vedeli by zabezpečiť prenos televíznych programov a taktiež prenos svätých omší z nášho
kostola.
Poslanci neboli danému riešeniu naklonení a tak toto riešenie zamietli.
Starostka informuje poslancov o zavedení výdajného automatu na pitnú vodu v rómskej osade.
Firma musela vykonať práce naviac vo výške cca 5000 €.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 592/2022.
Poslankyňa Ing. Monika Greňová informuje poslancov, že sa vykonala inventarizácia v obecnej
chate. Informuje, že obecná chata je v dezolátnom stave, do chaty zateká, je tam pleseň a strecha
je prepadnutá.
Poslanec Radovan Bartko informuje o stave multifunkčného ihriska, ktoré sa nachádza v areáli
ZŠ. Ihrisko je zdevastované, sieťky sú potrhané a všade sú pohádzané odpadky.
Starostka informuje, že multifunkčné ihrisko sa uznesením obecného zastupiteľstva odovzdalo
pod správu ZŠ a bude informovať riaditeľku ZŠ.
Poslanec Branislav Lipták informuje poslancov, že rómske deti sa napriek zamknutému areálu
ZŠ vedia dostať na multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ. Prepchávajú sa okolo plynovej skrinky
a robia si diery v plote, poprípade plot podliezajú alebo ho preliezajú. Jedno dieťa bolo
niekoľko minút zakliesnené medzi plotom a plynovou skrinkou.
Poslanec Anton Hriňák navrhol vykonávať cez VVP rómske hliadky.

38. Diskusia

39. Záver
Poslankyňa Ing. Monika Greňová prečítala návrhy prijatých uznesení. Poslanci nemali žiadne
otázky a program 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný. Starostka poďakovala
prítomným poslancom za účasť a zasadnutie ukončila.
Zapísala: Mariana Vilgová

Overovatelia:

Radovan Parimucha

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

Peter Kuzmiak

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

Mgr. Tatiana Faltinová
starostka obce Vrbov

