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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VRBOVE

ZÁPISNICA
zo 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrbove,
konaného v dňa 08. 12. 2011
Prítomní:
Poslanci: Radovan Bartko, Ing. Norbert Fassinger, Mgr. Klaudia Fassingerová, Ján Gáll,
Mgr. Michal Kovalčík, Daniel Krempaský, Martin Michalčík, Peter Kuzmiak,
Hlavný kontrolór obce: Ing. Mgr. Pavol Bujňák
Neprítomní poslanci: PaedDr. Zuzana Dučáková,
Hostia: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
Otvorenie
2.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
Voľba návrhovej komisie
4.
Nájomné zmluvy so spoločnosťou SALMOTHERM-Invest s.r.o.
5.
MŠ Vrbov
6.
žiadosť o schválenie úpravy rozpočtu na rok 2011
7.
žiadosť o schválenie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za
rok 2010/2011
8.
ZŠ Vrbov
žiadosti o schválenie úprav rozpočtu na rok 2011 ZŠ, CVČ a ŠKD
žiadosť o schválenie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za rok 2010/2011
žiadosť o vyradenie majetku ZŠ
9.
VZN obce Vrbov č.2/2011 o povodňových plánoch záchranných prác právnických
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

osôb a fyzických osôb podnikateľov na území obce
VZN obce Vrbov č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad
VZN obce Vrbov č. 4 , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov územného plánu
obce Vrbov č. 5
Rozpočet obce na rok 2012
Program sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce Vrbov
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2012
Spišský dejepisný spolok žiadosť o poskytnutie finančného príspevku
Dodatok č. 3 k zásadám určovania cien prenájmu a predaja pozemkov a prenájmu nebytových
priestorov vo vlastníctve obce Vrbov zo dňa 20. 06. 2008
Žiadosti
- Oľga Kaľuhová
- Božena Tarajčáková
- Radoslav Cioš
- Ing. Ján Pirhala
- Miestny spolok SČK vo Vrbove
- Klub dôchodcov pri Obecnom úrade Vrbov
- Petrasová Slávka
Rôzne
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19.
20.

Diskusia
Záver

1. Otvorenie
Dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Jozef Kovalčík starosta obce,
ktorý zároveň privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že sú prítomní 8 poslanci
a zasadanie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.
Predložil poslancom program dnešného zasadnutia a navrhol, aby sa do programu boli do
programu doplnené body – Dodatok č. 1/2011 k VZN č.2/2010 o sociálnych službách, úprava
rozpočtu obce na rok 2011.
Starosta sa opýtal či chce niekto z prítomných poslancov program doplniť a navrhol, aby sa
body týkajúce Základnej školy Vrbov prerokovali ako prvé, nakoľko na zasadnutí je
prítomný riaditeľ ZŠ Ing. Jozef Bernát a zástupkyňa ZŠ Ing. Mgr. Alžbeta Dlugošová. Nikto
z prítomných poslancov nemal doplňujúci návrh, preto starosta dal o zmenenom a doplnenom
programe hlasovať. Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo ZA predložený
návrh 8 poslancov.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku na dnešnom zasadnutí bola určená Ing. Eva Demjénová
Za overovateľov boli určení Mgr. Klaudia Fassingerová a Peter Kuzmiak
3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Radovan Bartko a Ján Gáll. O predloženom návrhu dal
starosta hlasovať. Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo 8 poslancov ZA
návrh.
4. Základná škola Vrbov
Starosta vyzval riaditeľa ZŠ Vrbov aby poslancov informoval o žiadostiach, ktoré na
rokovanie OZ predložila ZŠ
-

Ing. Bernát – prečítal žiadosti ZŠ Vrbov, Centra voľného času pri ZŠ, Školského
klubu detí pri ZŠ

-

Starosta – otvoril k tomuto bodu diskusiu

-

Mgr. Fassingerová sa spýtala, či už ZŠ má nejaké interaktívne tabule, ako sú
využívané a či je potrebné aby sa kupovali ďalšie. Navrhla, aby v rámci šetrenia
zostala ZŠ pri štyroch tabuliach,

-

Riaditeľ školy – uviedol, že škola, už má 4 interaktívne tabule, ktoré sa veľmi
využívajú a chce zakúpiť ešte dve v rámci akcie, ak si kúpia dve tabule tak jedna bude
za polovičnú cenu. Tieto tabule budú hradené z rozpočtu školy a nie z rozpočtu obce,
ale čerpanie prostriedkov musí byť schválené OZ

-

Radovan Bartko – sa spýtal, prečo je v ZŠ Vrbov úbytok žiakov, čo on počul od
niektorých rodičov tak je to vraj, preto, že je v škole veľa rómov ,

-

Riaditeľ ZŠ – odpovedal, že nevie, čím to je, že rodičia dávajú žiakov na iné školy.
Keď by to malo byť, len z dôvodu, že je v škole veľa rómov, tak potom nevie prečo
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rodičia dávajú deti do Ľubice, keď tam je ešte viac rómov. Rómsky problém nie je len
problémov Vrbova ale celej SR.
-

úprava rozpočtu ZŠ Vrbov na rok 2011 – k tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č.
122/2011. Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo 8 poslancov ZA
úpravu rozpočtu,

-

úprava rozpočtu CVČ pri ZŠ Vrbov na rok 2011 - k tomuto bodu bolo prijaté
uznesenie č. 123/2011. Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo 8
poslancov ZA úpravu rozpočtu,

-

úprava rozpočtu ŠKD pri ZŠ Vrbov na rok 2011 - k tomuto bodu bolo prijaté
uznesenie č. 124/2011. Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo 8
poslancov ZA úpravu rozpočtu,

-

úprava rozpočtu ZŠ Vrbov na rok 2011 z dôvodu zníženia normatívnych
finančných prostriedkov na činnosť ZŠ z MŠ SR - k tomuto bodu bolo prijaté
uznesenie č. 125/2011. Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo 8
poslancov ZA úpravu rozpočtu,

-

čerpanie finančných prostriedkov ZŠ Vrbov a úprava rozpočtu ZŠ Vrbov na rok
2011 – k tomuto bodu bolo prijaté uznesenie 126/2011 A) a B). Z celkového počtu 8
prítomných poslancov hlasovalo 8 poslancov ZA čerpanie finančných prostriedkov a
úpravu rozpočtu,

-

čerpanie finančných prostriedkov a úprava rozpočtu ŠKD pri ZŠ Vrbov na rok
2011 - k tomuto bodu bolo prijaté uznesenie 127/2011 A) a B). Z celkového počtu 8
prítomných poslancov hlasovalo 8 poslancov ZA čerpanie finančných prostriedkov a
úpravu rozpočtu,

-

rozpočet ZŠ na rok 2012 - riaditeľ ZŠ oboznámil poslancov z rozpočtom ZŠ Vrbov
na rok 2012 – tento rozpočet, bude schválený v rozpočte obce,

-

vyradenie majetku ZŠ – riaditeľ ZŠ oboznámil poslancov, ktorý majetok chcú
vyradiť. Jedná sa o stoly a stoličky, ktoré boli nahradené novými, nefunkčný
dataprojektor, tlačiareň a drobný materiál ako: kazety, platne a iné nevyužívané
a zastarané učebné pomôcky
 starosta sa opýtal poslancov, či majú ešte nejaké otázky k vyradeniu majetku,
keďže otázky neboli, dal o návrhu na vyradenie majetku hlasovať. K tomuto bodu
bolo prijaté uznesenie č. 129/2011. Z celkového počtu 8 prítomných poslancov
hlasovalo 8 poslancov ZA vyradenie majetku podľa priloženého zoznamu.
 správa ZŠ Vrbov o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
rok 2010/2011 – starosta obce Ing. Jozef Kovalčík vyzval Ing. Jozefa Bernáta,
riaditeľa ZŠ aby v skratke oboznámil poslancov s obsahom správy. Po oboznámení
s obsahom správy, sa k tomuto bodu rozvinula diskusia, ohľadom poškodzovania
budovy a areálu školy. Riaditeľ ZŠ, poprosil poslancov aby navrhli nejaké opatrenia,
ktoré by zabránili ďalšiemu devastovaniu školy. Poslanci mali rôzne návrhy, napríklad
kamerový systém, oplotenie škola, zrekonštruovanie priestorov dielní na byt správcu školníka, aby bol areál strážený, rómskych asistentov. Nakoniec sa poslanci dohodli,
že dňa 12. 12. 2011 o 14.00 hod. sa stretnú v ZŠ Vrbov, aby si školu prezreli a dohodli

3

4
prípadné riešenia problému. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č.128/2011.
Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo 8 poslancov ZA schválenie
správy.
-

Starosta obce poďakoval riaditeľovi a zástupkyni ZS Vrbov za účasť a tí zo
zasadnutia OZ odišli.

5. MŠ Vrbov
Starosta obce prečítal žiadosti Materskej školy Vrbov a správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach rok 2010/2011
 navýšenie rozpočtu MŠ Vrbov na rok 2011 - k tomuto bodu bolo prijaté
uznesenie č.119/2011. Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo 8
poslancov ZA navýšenie rozpočtu.
 čerpanie finančných prostriedkov pre MŠ Vrbov a navýšenie rozpočtu MŠ
Vrbov - k tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č.120/2011 A) a B). Z celkového počtu
6 prítomných poslancov hlasovalo 6 poslancov ZA čerpanie finančných prostriedkov uznesenie 120/2011 A). Z celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo 6
poslancov ZA čerpanie finančných prostriedkov a 1 sa zdržal hlasovania - uznesenie
120/2011 B)
 správa MŠ Vrbov
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach rok 2010/2011 - k tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č.121/2011.
Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo 8 poslancov ZA schválenie
správy.
6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Vrbov č. 2/2011 o povodňových plánoch
záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území obce
Starosta oboznámil poslancov s obsahom VZN č. 2/2011 a opýtal sa, či má niekto
z prítomných poslancov pripomienky, alebo otázky k VZN, keďže so strany poslancov
neboli žiadne pripomienky, dal o VZN hlasovať. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č.
130/2011. Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo 8 poslancov ZA VZN.
7. Všeobecne záväzné nariadenie obce Vrbov č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Starosta a Ing. Demjénová oboznámili poslancov so zmenami vo VZN, ktoré vyplývajú
z novely zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 131/2011. Z celkového počtu 8
prítomných poslancov hlasovalo 8 poslancov ZA VZN.
8. VZN obce Vrbov č. 4 , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov
územného plánu obce Vrbov č. 5
-

starosta oboznámil poslancov, s tým, že zmena územného plánu sa týka komplexnej
bytovej výstavby – bytovka za Polomským a spýtal sa či majú poslanci nejaké otázky
k zmene územného plánu

-

Ján Gáll – sa opýtal, či je v územnom pláne riešený prívod VN k 18 b.j. podľa návrhu
projektanta, alebo je v ňom zapracovaný nový návrh prívodu VN.
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-

Starosta – prívod VN nerieši čiastková zmena územného plánu, predmetom čiastkovej
zmeny je zmena funkcie plôch, ktoré sú v súčasnej dobe navrhnuté ako plochy športu
a touto zmenou, budú preklasifikované v určitej časti ako plochy bývania.

-

Ján Gáll- sa spýtal, či neboli k zmene územného plánu nejaké pripomienky zo strany
občanov

-

Starosta – zo strany občanov neboli pripomienky a na verejnom prejednávaní zmeny
územného plánu nebol zo strany nikto prítomný

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 132/2011 A), B), C), D), E).Hlasovalo sa o celom
uznesení naraz Z celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo 7 poslancov ZA
zmenu územného plánu.

9. Dodatok č. 1/2011 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Vrbov č. 2/2010
o sociálnych službách.
Starosta oboznámil poslancov s tým, že na predchádzajúcom zasadaní OZ schválili, návrh
zmeny sadzby za hodinu opatrovateľskej služby z 0,50 € na 0,65 € . Poslanci dodatok č.
1/2011 k VZN o sociálnych službách schválili. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č.
133/2011. Z celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo 6 poslancov ZA VZN a 1
sa hlasovania ZDRŽAL.
10. Rozpočet obce na rok 2012 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na
rok 2012 a návrhom rozpočtov na roky 2013 a 2014
Starosta oboznámil poslancov s úpravami rozpočtu oproti pôvodne navrhovanému rozpočtu
na rok 2012. Poslanci mali otázky k jednotlivým položkám navrhnutého rozpočtu, ku ktorým
podal vysvetlenie starosta obce alebo ekonómka obce Marta Kaňuková.
 Ing. Fassinger sa opýtal na položku terénna sociálna práca,
 Starosta odpovedal, že obec vypracovala projekt na terénnu sociálnu prácu, tento
bol schválený na dva roky,
 Radovan Bartko – sa opýtal na položku „požiarna ochrana“ 8 500,- €, či to nie je
veľa, oproti futbalistom
 Starosta - v tej sume je zahrnutý aj technik PO, 5 000,- € je na nákup techniky do
hasičskej zbrojnice a nie na samotnú činnosť
 Ján Gáll – či by nebolo lepšie riešiť priestory pre hasičov spolu s futbalistami
 Starosta ak by sme riešili hasičskú zbrojnicu spolu s FK, tak potom by boli náklady
na výstavbu oveľa väčšie, sú potrebné dve garáže, veža na sušenie hadíc a na to obec
v súčasnej dobe nemá finančné prostriedky. Ak by prišli prostriedky z projektu, tak tie
sa dajú využiť, len na rekonštrukciu už existujúcej budovy. Ak peniaze neprídu
nebude sa obec púšťať do rozsiahlej rekonštrukcie HZ.
 Mgr. Michal Kovalčík – hasiči reflektujú na rôzne ponuky od profesionálnych
hasičov a takto už bezplatne získali plávajúce čerpadlo vydra, bezmotorový čln a teraz
majú žiadosť na cisternu,
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 Daniel Krempaský – za posledné 4 roky sa do hasičov neinvestovalo vôbec,
a futbalisti boli dotovaní vždy. Hasiči zasahujú aj pri rôznych živelných pohromách ,
 Peter Kuzmiak – dobrovoľné hasičstvo je tiež aj záujmová činnosť a podporuje sa
tým výchova mládeže, preto ho treba podporovať,
 Mgr. Michal Kovalčík.- v obci je aktívnych 52 členov DHZ nad 15 rokov a 23 detí
v ZŠ Vrbov
 Ján Gáll - ja by som len chcel, aby bola spravodlivosť medzi FK a DHZ,
 Starosta – pri organizovaní osláv 740 výročia obce pomáhali hasiči a nie futbalisti.
Taktiež hasiči sú ochotní prispieť svojou prácou pri rekonštrukcii HZ. Ďalej starosta,
zdôraznil dôležitosť DHZ, hlavne v dnešnej dobe, keď nás trápia čoraz častejšie
živelné pohromy. Obec má aj zo zákona isté povinností v rámci požiarnej ochrany.
Futbalisti dostali v roku 2011 dotáciu 7 000,- €,
 Rado Bartko – a čo futbalisti nie sú ochotní,
 Starosta – na poslednom zastupiteľstve zástupcovia FK povedali, že nie,
 Martin Michalčík – som za to aby sa dalo DHZ toľko, koľko potrebujú a FK tiež
podľa potreby,
 Mgr. Fassingerová sa spýtala na položku energií v knižnici, či by nebolo vhodné
regulovať kúrenie a tiež navrhla aby sa organizáciám SČK, Klubu dôchodcov a Únii
žien zvýšili príspevky na činnosť na 500,- €.
 Starosta - v knižnici sa kúrenie reguluje, ale treba brať do úvahy, že sa tam
schádzajú dvakrát do týždňa dôchodcovia a spoločenstvo kresťanských rodín. Čo sa
týka navýšenia dotácie pre organizácie, teraz v rozpočte nie sú nato peniaze, môžeme
sa o tom baviť pri zostavovaní rozpočtu na rok 2013
 Mgr. Fassingerová – z lesov nemá obce žiaden zisk, treba predostrieť občanom, či
by nebolo vhodné lesy predať a utŕžené peniaze investovať trebárs do výstavby bytov
a vysporiadania pozemkov pre IBV
 Peter Kuzmmiak- les to nie je krátkodobá záležitosť, v súčasnej dobe je síce
vyrúbaný ale rokmi, zase získa na hodnote. Je to jeden z mála majetku, ktoré obec ešte
vlastní
 Ján Gáll- obec nemá dostatok financií na obhospodarovanie lesa,
 Peter Kuzmiak – za les v takom stave nedostane obec veľa peňazí, nie som za
predaj. Čo sa týka ochrany lesa pred nelegálnym výrubom, treba pozvať pánov z VLM
z bezpečnostnej služby,
 Mgr. Fassingerová – nechcem aby sme o predaji lesov rozhodli my, ale treba tento
návrh občanom predniesť na verejnej schôdzi,
 Starosta – v rozpočte je doplnená suma 3 000,- € na cykloturistický chodník, ktorým
by obec Vrbov bola prepojená s Kežmarkom- k tomuto bodu sa rozvinula diskusia., či
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je vhodné robiť chodník, ak majitelia ornej pôdy budú pri oraní svojej pôdy
zachádzať do cesty. Ing. Fassinger či je potrebné viazať peniaze na chodník kým sa to
nevyrieši s vlastníkmi OP. Daniel Krempaský – je možné identifikovať, kto cestu
poškodí a následne to riešiť, prečo by sme mali odstúpiť od projektu. Peter Kuzmiak je
za to aby sa chodník realizoval, lebo to pomôže cestovnému ruchu. Ing. Fassinger
navrhol aby sa upozornili vlastníci OP., lebo teraz majú zasiate oziminy, tiež navrhol,
aby sa finančné prostriedky určené na cykloturistický chodník investovali do výstavby
kanála pred rodinnými domami č, 244, 246, 315.
 Peter Kuzmiak sa spýtal v akom štádiu je príprava výstavby domu smútku
 Starosta – oficiálny projekt, ešte nie je spracovaný, ale kanalizáciu sa podarilo
uložiť v uličke medzi Imrichom a farou v dĺžke 175 m,
 Daniel Krempaský podotkol, že je potrebné vybudovať čističku, lebo od toho sa
bude odvíjať všetko, neskolaudujú nám stavby ak nebude vybudovaná čistička,
 Poslanci sa zhodli, že je potrebné začať realizovať výstavbu čističky odpadových
vôd etapovite, podľa finančných možností, lebo naraz sa asi obci nepodarí čističku
postaviť,
 Marta Kaňuková – navrhla znížiť rozpočet CVČ pri ZŠ na rok 2012, nakoľko ZŠ
použila vyšší koeficient na výpočet,
 Starosta prečítal stanovisko hlavného kontrolóra obce Ing. Mgr. Pavla Bujňáka
k rozpočtu na rok 2012 a návrhom rozpočtov na roky 2013 a 2014
 Ing., Mgr. Pavol Bujňák
z príslušných zákonov

- rozpočet spĺňa všetky náležitosti vyplývajúce

Po diskusii poslanci schválili rozpočet na rok 2012 so zmenami. K tomuto bodu bolo prijaté
uznesenie č. 135/2011 A) a B). Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo 8
poslancov ZA rozpočet a stanovisko hlavného kontrolóra.
Zo zasadnutia OZ odišiel Martin Michalčík
11. Úprava rozpočtu na rok 2011
Starosta oboznámil poslancov s úpravou rozpočtu na rok 2011, jedná sa hlavne o presuny
medzi položkami,
Marta Kaňuková – objasnila položky úpravy rozpočtu.
Poslanci po diskusii úpravu rozpočtu na rok 2011. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie číslo
134/2011. Z celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo 7 poslancov ZA úpravu
rozpočtu.
12. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vrbov na roky 2011 – 2017
Starosta sa opýtal, či si poslanci preštudovali PHSR
Ján Gáll – nemal pripomienky, ale zaujal ho prieskum verejnej mienky občanov obce,
a prečítal výsledky prieskumu, z ktorého vyplynul malý záujem občanov o dianie v obci,
Mgr. Fassingerová – pozvala občanov, ktorí jej naniesli kritické pripomienky k dianiu v
obci, aby prišli na zasadnutie OZ a vyjadrili sa verejne, no nikto neprišiel.
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Nakoľko nie všetci poslanci sa oboznámili s obsahom PHSR a aj vzhľadom nato, že sú v
PHSR niektoré nezrovnalosti, poslanci sa dohodli, že prerokovanie PHSR odložia na budúce
zasadanie OZ. O tomto bode sa nehlasovalo.
13. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2012
Starosta obce prečítal návrh plánu práce hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2012.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 137/2011. Z celkového počtu 7 prítomných
poslancov hlasovalo 7 poslancov ZA návrh plánu.
14. Spišský dejepisný spolok, žiadosť o poskytnutie finančného príspevku
Starosta prečítal žiadosť Spišského dejepisného spolku v Levoči o príspevok na prípravu
zborníka venovaného životnému jubileu doc. Ivana Chalupeckého . Po krátkej diskusii bola
navrhnutá suma príspevku 50,- €, ktorú poslanci jednohlasne schválili. K tomuto bodu bolo
prijaté uznesenie č. 137/2011. Z celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo 7
poslancov ZA návrh 50,- €.
15. Dodatok č. 3 k zásadám určovania cien prenájmu a predaja pozemkov a prenájmu
nebytových priestorov vo vlastníctve obce Vrbov zo dňa 20. 06. 2008
Starosta oboznámil poslancov s tým, že na 1. riadnom zasadnutí OZ 22.2.2011, bol schválený
dodatok č. 2 k zásadám určovania cien prenájmu a predaja pozemkov a prenájmu nebytových
priestorov vo vlastníctve obce Vrbov zo dňa 20. 06. 2008, v ktorom bol stanovený nájom
pozemkov v okolí rodinných domov neslúžiacich na podnikanie, využívaných ako záhradky
bez úhrady. V zmysle zásad hospodárenia s majetkom obce musí byť nájom majetku vždy za
odplatu. Preto je potrebné aby OZ určilo cenu za nájom pozemkov. Po krátkej diskusii bola
navrhnutá cena nájmu 0,01 €/m2/rok. Starosta dal o tomto návrhu hlasovať, návrh bol
jednohlasne schválený. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č.139. Z celkového počtu 7
prítomných poslancov hlasovalo 7 poslancov ZA návrh 0,01€/m2/rok.
16. Ponuka pani Boženy Tarajčákovej
Starosta prečítal ponuku pani Boženy Tarajčákovej, ktorá ponúka obci odpredaj časti
prístupovej komunikácie, k rodinnému domu č. 287, pre účely položenia kanalizačného
zberača ako aj zabezpečenia prístupu k rodinným domom. Pani Tarajčáková navrhla predajnú
cenu 5,- €/m2. Starosta objasnil situáciu a tiež podotkol, že je potrebné vyhotoviť geometrický
plán, a je na poslancoch aby rozhodli, kto dá plán vyhotoviť, kupujúci alebo predávajúci.
Poslanci sa zhodli na tom, že súhlasia s odkúpením pozemku, a GP dá vyhotoviť Obec Vrbov.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 140/2011 A) a B). Z celkového počtu 7 prítomných
poslancov hlasovalo 7 poslancov ZA odkúpenie pozemku po vypracovaní GP a prijatí
uznesenia OZ,
17. Žiadosť pána Radoslava Cioša
Starosta oboznámil poslancov s tým, že na zasadnutie OZ bol pozvaný pán Cioš, no ten sa
ospravedlnil, že sa z pracovných dôvodov na zasadnutí nemôže zúčastniť. Starosta navrhol,
aby sa žiadosťou zaoberali na budúcom zasadaní OZ, za účasti pána Cioša. Poslanci súhlasili.
O tomto bode sa nehlasovalo
18. List Ing. Jána Pirhalu
Starosta prečítal list Ing. Pirhalu týkajúci sa ponuky priestorov ubytovne BELINEA. Keďže
o priestory nemajú záujem futbalisti ponúkol ich DHZ.
Starosta obce sa vyjadril za DHZ Vrbov, že o priestory v ubytovni nemajú záujem, lebo nie sú
vyhovujúce pre činnosť DHZ.
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Radovan Bartko – je to hanba ako sa pán Pirhala zachoval voči pánovi Dučákovi – predsedovi
FK.
Po diskusii dal starosta hlasovať o návrhu aby Ing. Pirhala , odstránil ubytovňu Belinea
z pozemku obce v termíne do 31. 03. 2011 a o zrušení uznesenia č. 51/2011. Bolo prijaté
uznesenie č. 141/2011 A) a B). Z celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo 6
poslancov ZA a 1 sa zdržal hlasovania
Ing. Mgr. Pavol Bujňák kontrolór obce, sa spýtal, či je nutné predlžovať termín vypratania
pozemku, keď už raz bolo prijaté uznesenie o odstránení stavby v termíne do 31. 12. 2011.
Poslanci zhodnotili situáciu a rozhodli sa zrušiť uznesenie č. 141/2011 A) a B) a ponechať
v platnosti uznesenie č. 51/2011 o odstránení stavby do 31.12. 2011. K tomuto bodu bolo
prijaté uznesenie 145/2011 A) a B). Z celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo 6
poslancov ZA a 1 sa zdržal hlasovania
19. Žiadosť Klubu dôchodcov pri OcÚ Vrbov a a MO Slovenského červeného kríža
Starosta prečítal žiadosti Klubu dôchodcov a MO SČK Vrbov o dotáciu na rok 2012. Keďže
táto dotácia je už zapracovaná v rámci rozpočtu obce, OZ zobralo žiadosti na vedomie
uzneseniami č. 142/2011 a 143/2011, ale sa o nich nehlasovalo.
20. Žiadosť Slávky Petrasovej
OZ berie na vedomie nesúhlas Slávky Petrasovej s navrhnutou cenou Obecným
zastupiteľstvom za prenájmom pozemku p.č.292 a prekladá doriešenie prenájmu predmetného
pozemku za prítomnosti majiteľov, resp. splnomocnených zástupcov všetkých
spoluvlastníkov. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 144/2011. Z celkového počtu 7
prítomných poslancov hlasovalo 7 poslancov ZA návrh.
21. Žiadosť Oľgy Kaľuhovej
Starosta obce opätovne predniesol žiadosť pani Oľgy Kaľuhovej o odkúpenie časti pozemku ,
ktorý má v súčasnej dobe v užívaní, nakoľko tá si chce dať do poriadku majetkovo právne
vzťahy, lebo chce rekonštruovať rodinný dom,
Ján Gáll – GP, ktorý je k žiadosti priložený nie je v katastri zapísateľným. Cesta v predmetnej
lokalite je úzka a ak teraz pozemok predáme a v budúcnosti sa bude realizovať výstavba na
druhej strane, ako sa to bude riešiť,
Starosta – cesta v danom úseku, bola vždy taká úzka, v podstate na celej Ružovej ulici je úzka
a dve autá majú problém prejsť súčasne. Táto situácia vznikla nepresným zameraním.
Po diskusii dal starosta hlasovať o návrhu kto, nesúhlasí
s predajom časti parcely č. 7639/4 diel 24 o výmere 10 m2 v zmysle GP č. 66/2011, zo dňa
14. 10. 2011, vyhotoveného Ing. Pavlom Brutovským, Oľge Kaľuhovej, bytom Košice,
Wurmova 1122/17, za účelom vysporiadania pozemku v blízkosti rodinného domu. Predaj sa
uskutoční s osobitným zreteľom na skutočnosť, že menovaná už niekoľko rokov využíva
predmetný pozemok ako záhradu.
Prítomní: Radovan Bartko, Ján Gáll, Ing. Norbert Fassinger, Mgr. Klaudia Fassingerová,
Daniel Krempaský, Mgr. Michal Kovalčík, Peter Kuzmiak,
1. Hlasovanie za nesúhlas s predajom pozemku :
Za: Radovan Bartko, Ján Gáll, Daniel Krempaský,
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Proti: Mgr. Michal Kovalčík,
Zdržal sa: Ing. Norbert Fassinger, Mgr. Klaudia Fassingerová, Peter Kuzmiak
Keďže uznesenie nebolo prijaté, starosta dal hlasovať znova o návrhu, kto je za schválenie
Predaja časti parcely č. 7639/4 diel 24 o výmere 10 m2 v zmysle GP č. 66/2011, zo dňa 14.
10. 2011, vyhotoveného Ing. Pavlom Brutovským, Oľge Kaľuhovej, bytom Košice,
Wurmova 1122/17, za účelom vysporiadania pozemku v blízkosti rodinného domu. Predaj sa
uskutoční s osobitným zreteľom na skutočnosť, že menovaná už niekoľko rokov využíva
predmetný pozemok ako záhradu.
2. Hlasovanie za predaj pozemku :
Prítomní: Radovan Bartko, Ján Gáll, Ing. Norbert Fassinger, Mgr. Klaudia Fassingerová,
Daniel Krempaský, Mgr. Michal Kovalčík, Peter Kuzmiak,
Za: Mgr. Michal Kovalčík, Mgr. Klaudia Fassingerová,
Proti: Radovan Bartko, Ján Gáll, Daniel Krempaský,
Zdržal sa: Ing. Norbert Fassinger, Peter Kuzmiak,
Ani toto uznesenie nebolo prijaté.
22. Rôzne
 GP – vodovodná sieť v rómskej osade
Starosta oboznámil poslancov so zameraním cesty, v rómskej osade, vysvetlil, že sa nebude
stavať žiaden most, ani bytovka a že tam bude len niekoľko rodinných domov,
Peter Kuzmiak – chce aby sa vytvoril priestor na výstavbu, aby si Rómovia nestavali ako
chcú a kde chcú,
Starosta – ja som teraz nechcel konkrétne riešiť tento problém, chcem len, aby občania
vedeli aký zámer má obec v tejto lokalite. Podrobnosti k tomuto bodu sa budú riešiť na
pracovnom stretnutí.
 Televízny káblový rozvod (TKR)
Starosta prečítal list od Ing. Samuela Kirschnera majiteľa firmy Uniseka, ktorý k 31. 12..
2011 odchádza do dôchodku. Licenciu by mohol prevziať Ing. Gnojčák, no ten zatiaľ obci
nepredložil ponuku.
 Kežmarská televízia (KTV)
Starosta sa opýtal poslancov ako ďalej s vysielaním KTV a či idú riešiť tento problém teraz.
Poslanci sa dohodli, že ďalší postup vysielania KTV budú riešiť na pracovnej porade.
23. Diskusia
V rámci diskusie sa Ing. Fassinger opýtal, kedy bude verejná schôdza. Daniel Krempaský
navrhol termín koniec januára alebo začiatok februára, Ing. Fassinger vyzval poslancov, aby
sa na verejnej schôdzi zúčastnili všetci a nenechali starostu samého. Poslanci sa dohodli
predbežne na termíne verejnej schôdze 05. 02. 2012. Všetci 7 prítomní poslanci boli za tento
termín.
 Pán Peter Kuzmiak prečítal návrh uznesení zo 6. riadneho zasadnutia OZ. Z celkového
počtu 7 prítomných poslancov Za návrh hlasovalo 7 poslancov.
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24. Záver
Program 6. 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

Overovatelia:
Radovan Bartko ........................................
Ján Gáll

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