OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VRBOVE
Zápisnica
z 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vrbov,
konaného dňa 7.06.2022

Prítomní:
Poslanci: Radovan Bartko, Ing, Norbert Fassinger, Ing. Monika Greňová, Ing. Pavel Hrebeňár,
Anton Hriňák, Peter Kuzmiak, Branislav Lipták, Martin Michalčík, Radovan Parimucha
Hlavný kontrolór obce: Mgr. Martin Hoffman
Neprítomní: Hostia: Otília Zajacová, Elena Zummerová, Milan Pitoňák, Katarína Dučáková, Anna
Liptáková, Monika Kuzmiaková, Peter Regec, Jozef Regec, Bohuš Mirga, Mgr. Gabriela
Čontofalská, Miroslav Čontofalský, Adam Mirga, Martin Mirga, Jolana Mirgová, Ivan Mirga,
Milan Mirga, Ján Gáll, Eva Kissová, p. Fuhrmann, Jozef Body, Milan Dučák
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Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Zmena mandátu poslanca OZ
Kontrola poskytnutia a použitia dotácie obce Vrbov za rok 2021
Stanovisko Hlavného kontrolóra obce Vrbov k návrhu záverečného účtu obce Vrbov za rok
2021
Záverečný účet obce Vrbov za rok 2021
Rozpočtové opatrenie č. 2
Návrh VZN č. 3/2022 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Vrbov pre deti s trvalým pobytom vo Vrbove a v Abrahámovciach , v ktorej si plnia povinné
predprimárne vzdelávanie
Návrh VZN č. 4/2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.2/2019,
ktorým bola vyhlásená záväzná časť územného plánu obce Vrbov
Rekonštrukcia ciest v obci Vrbov
Rekonštrukcia multifunkčného ihriska pri futbalovom ihrisku
Defibrilátor
ZŠ Vrbov – Návrh na počty prijímaných žiakov
Rada školy pri ZŠ – Žiadosť o kreovanie rady školy
Správa registratúrnych záznamov
Káblová televízia
Voľby do samosprávy obcí
Súkromná spojená škola, Biela voda – žiadosť o poskytnutie daru
Dobrovoľná požiarna ochrana – Informácia o aktuálnej situácií v DPO SR a žiadosť
o poskytnutie pomoci DPO SR
Centrum prvého kontaktu – Žiadosť o prenájom parkovacích miest
Nerešpektovanie VZN obce Vrbov č. 6/2021 – M. Pitoňák a manž.
Žiadosť o opravu kanála – M. Kovalčíková
Ponuka na odpredaj pozemku – E. Kissová, R. Fűrmann, K. Fűhrmann
Žiadosť o odkúpenie pozemkov – J. Presperín a manž.
Žiadosť o odkúpenie pozemku – B. Koky
Žiadosť o odkúpenie pozemku – J. Kovalčík
Žiadosť o odkúpenie pozemku – O. Zajacová
Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parcely KN C 4007/3 – M. Halčin a manž.
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Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – M. Čontofalský a manž.
Žiadosť o odkúpenie pozemku – M. Mirgová
Žiadosť o odkúpenie pozemku – O. Viglarská
Žiadosť o odkúpenie parcely č. 534/3 – M. Mirga
Žiadosť o odkúpenie pozemku – S. Kokyová
Žiadosť o odkúpenie pozemku – N. Kokyová
Rôzne
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.
K tomuto bodu boli prijaté Uznesenia č. 527/2022 a č. 528/2022.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku na dnešnom zasadnutí bola určená Mariana Vilgová
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Peter Kuzmiak, Anton Hriňák
O tomto bode sa nehlasovalo.
5. Zmena mandátu poslanca
Starostka prečítala vzdanie sa mandátu poslankyne pani M. Polomskej. Ako nasledujúci
náhradník by mal nastúpiť pán D. Krempaský, ten však taktiež doručil na obecný úrad vzdanie
sa mandátu. Ďalším náhradníkom je pán R. Parimucha, ktorý zložil zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 529/2022.
3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Monika Greňová, Branislav Lipták.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 530/2022.
4. Kontrola plnenia uznesení
Starostka previedla kontrolu plnenia uznesení.
31. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – M. Čontofalský a manž.
Starostka prečítala žiadosť a informuje poslancov, že žiadatelia podali opätovnú žiadosť na
odkúpenie pozemku. Ďalej pripomína, že v pozemku sa nachádza elektrický kábel.
Pani Čontofalská uviedla, že sú ochotní na vlastné náklady zrealizovať prekládku elektrického
kábla.
Poslanci viedli diskusiu a navrhli schváliť zámer odpredaja pozemku a následne vykonať
obhliadku pozemku. Zhodli sa, že nie je možné odpredať celý pozemok, nakoľko sa pozemok
tiahne aj popred susediace rodinné domy.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č 531/2022.

29. Žiadosť o odkúpenie pozemku – O. Zajacová
Starostka informuje poslancov, že žiadosťou sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo na
predchádzajúcom zasadnutí, kde sa uzniesli, že sa budú žiadosťou zaoberať po doložení GP.
Žiadateľka predložila GP, a informuje poslancov, že pozemok, ktorý chce od obce odkúpiť
zasahuje 80 cm do pozemku pod rodinným domom. Ďalej informuje, že pozemok bol v čase
výstavby rodinného domu riadne vysporiadaný. Predložila doklady o zaplatení pozemku
a doklady o zaplatení dane za pozemok.
Poslanci navrhli, že nakoľko časť pozemku, ktorá sa nachádza pod rodinným domom bola
v minulosti vysporiadaná, stanoviť cenu 8 eur za 1 m2.
K tomu to bodu bolo prijaté uznesenie č. 532/2022.
• Žiadosť o odkúpenie pozemku – A. Liptáková
Zástupca starostky P. Kuzmiak prečítal žiadosť a oslovil poslanca B. Liptáka, aby sa
k predmetnej žiadosti vyjadril.
Poslanec B. Lipták informuje poslancov, že predmetný pozemok jeho rodičom už veľa rokov
slúži ako prístupová komunikácia k rodinnému domu.
Poslanci sa zhodli a schválili zámer odpredaja pozemku.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 533/2022.
27. Žiadosť o odkúpenie pozemku – B. Koky
Predseda stavebnej komisie informuje poslancov o vykonanej obhliadke. Navrhol presunúť
žiadosť na ďalšie zasadnutie z dôvodu preskúmania žiadosti, nakoľko je v danej lokalite
plánovaná výstavba prístupovej komunikácie. Ďalej uvádza, že žiadateľ si chce na pozemku
zriadiť záhradku.
Poslanci navrhli schváliť zámer odpredaja pozemku a žiadateľovi navrhli vypracovať GP.
K tomu to bodu bolo prijaté uznesenie č. 534/2022.
30. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parcely KN C 4007/3 – M. Halčin a manž.
Starostka prečítala žiadosť a informuje poslancov, že žiadateľ si chce pozemok odkúpiť
z dôvodu vybudovania oplotenia. Na pozemku sa nachádza elektrická skrinka, ktorá je vo
vlastníctve žiadateľa.
Poslanci navrhli schváliť zámer odpredaja pozemku.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 535/2022.
32. Žiadosť o odkúpenie pozemku – M. Mirgová
Starostka prečítala žiadosť a informuje poslancov, že v tejto lokalite nie je možná výstavba
rodinných domov. V tejto lokalite musí dôjsť k zmene územného plánu. Z dôvodu, že sa
pozemok nachádza v extraviláne obce, nemôžu poslanci schváliť odpredaj pozemku. Poslanci
informujú žiadateľku o postupe schvaľovania územného plánu.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 536/2022.
33. Žiadosť o odkúpenie pozemku – O. Viglarská
Starostka prečítala žiadosť a informuje, že sa jedná o ten istý pozemok ako v predchádzajúcej
žiadosti, a pozemok nemôžu odpredať, z dôvodu, že sa nachádza v extraviláne obce
a v uvedenej lokalite nie je možná výstavba rodinných domov.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 537/2022.
34. Žiadosť o odkúpenie parcely č. 534/3 – M. Mirga
Starostka prečítala žiadosť. Žiadateľ informuje poslancov, že pozemok sa nachádza
v intraviláne obce. Pozemky v okolí žiadaného pozemku má už vysporiadané a plánuje

odkúpenie pozemku aj od SPF. Na pozemku sa nachádza stavba rodinného domu, ku ktorému
si plánuje zriadiť vodovodnú prípojku.
Poslanci navrhli schváliť zámer odpredaj pozemku.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 538/2022.
35. Žiadosť o odkúpenie pozemku – S. Kokyová
Starostka prečítala žiadosť a informuje poslancov, že sa jedná o ten istý pozemok, ako
v predošlých žiadostiach.
Poslanci nemôžu schváliť odpredaj pozemku, nakoľko sa pozemok nachádza v extraviláne obce
a daná lokalita nie je určená na výstavbu rodinných domov.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenia č. 539/2022.
36. Žiadosť o odkúpenie pozemku – N. Kokyová
Starostka prečítala žiadosť a informuje poslancov, že sa jedná o ten istý pozemok, ako
v predošlých žiadostiach.
Poslanci nemôžu schváliť odpredaj pozemku, nakoľko sa pozemok nachádza v extraviláne obce
a daná lokalita nie je určená na výstavbu rodinných domov.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenia č. 540/2022.
25. Ponuka na odpredaj pozemku – E. Kissová, R. Fűhrmann, K. Fűhrmann
Starostka prečítala ponuku na pozemok a informuje, že sa pozemok nachádza v chatovej oblasti
pri chatke, ktorá je vo vlastníctve obce Vrbov. Pani Kissová uviedla, že sa v predmetnom
pozemku nachádza elektrická prípojka, ktorá bola zriadená bez ich súhlasu.
Poslankyňa Ing. M. Greňová navrhla vypracovať nové VZN, v ktorom budú upravené výšky
cien za pozemky.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 541/2022.
23. Nerešpektovanie VZN obce Vrbov č. 6/2021 – M. Pitoňák a manž.
Starostka prečítala podnet na nerešpektovanie VZN manželov Pitoňákových a oslovila pána
Pitoňáka s otázkou či zo strany jeho suseda došlo k redukcii počtu holubov.
Pán Pitoňák informuje, že počet holubov neznížil a jeho sused má holubník aj nad rodinným
domom.
Poslanci navrhli vyzvať pána Špinera, aby zrušil chov holubov prípadne ho predvolať na
obecný úrad.
Hlavný kontrolór obce navrhol prizvať pána Špinera na ďalšie zasadnutie OZ.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 542/2022.
7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Vrbov k návrhu záverečného účtu obce Vrbov za
rok 2021
Hlavný kontrolór obce informuje poslancov, že jeho povinnosťou je vypracovať stanovisko
k záverečnému účtu obce. Konštatoval, že záverečný účet je spracovaný v súlade s príslušnými
právnymi normami a objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenie, ako aj stav majetku
a záväzkov obce Vrbov. Hlavný kontrolór obce odporúča návrh záverečného účtu schváliť.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 543/2022.
8. Záverečný účet obce Vrbov za rok 2021
Starostka informuje poslancov o prebytku rozpočtového hospodárenia obce, ktorý je vo výške
96 316,60 €. Ďalej informuje, že do emailových schránok bol poslancom zaslaný výkaz výmer
zatiaľ na tri cesty, ktoré je potrebné vybudovať a zrekonštruovať. Cesta k PD je rozpočtovaná

na 128 424,37 €, cesta k stolárskej dielni je rozpočtovaná na 39 425,54 € a cesta
k Zummerovcom je rozpočtovaná na 105 151,01 €.
Pani Dučáková vyjadrila nesúhlas s vybudovaním prístupovej komunikácie zo zatrávňovacích
dielcov.
Poslanci viedli diskusiu a hľadali najvhodnejší spôsob vybudovania prístupovej komunikácie,
z dôvodu, že v tomto prípade, nie je veľa možností na zvedenie dažďovej vody z komunikácie.
Starostka informuje, že projektantka túto projektovú dokumentáciu prepracuje.
Poslanec Radovan Bartko sa informuje, že prečo nie je vypracovaný projekt aj na cestu okolo
pána Regeca.
Starostka informuje, že projektantka má veľmi veľa práce a stihla vypracovať projekty zatiaľ
na tieto tri cesty.
Poslanec Ing. Norbert Fassinger sa informuje, či bude mať obec dostatok financií na
vybudovanie všetkých komunikácií v obci.
Starostka informuje, že ak bude táto ďalšia cesta rozpočtovaná na 150 000 €, tak obec nebude
mať dostatok financií.
Poslanci viedli diskusiu.
Odišiel poslanec Radovan Bartko.
K tomuto bodu boli prijaté uznesenia č. 544/2022, 545/2022, 546/2022, 547/2022.
Odišiel poslanec Ing. Norbert Fassinger
6. Kontrola poskytnutia a použitia dotácie obce Vrbov za rok 2021
Hlavný kontrolór obce informuje poslancov, že kontrola bola vykonaná v zmysle plánu.
Odporúča pri dotácií pre FK Vrbov na nákup z dvoch faktúr – nákup osobného počítača HP
a tlačiarne HP v sume 520 € a krovinorez s nabíjačkou a batériou v sume 544,90 € zaradiť do
majetku obce a taktiež určiť zodpovednú osobu za zverený obecný majetok. Pri vykonaní
kontroly zistil, že sa vykonávali nákupy nad rámec právnej úpravy. Konštatuje nehospodárne,
neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov. Odporúča upozorniť prijímateľov
poskytnutých dotácií na dodržiavanie zmlúv o poskytnutí dotácií ako aj dôslednejšie
dodržiavanie termínov stanovených vo VZN obce a v žiadostiach dopredu uvádzať aj druh
a rozpis výdavkov, na ktoré budú verejné prostriedky využívané.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 548/2022.
9. Rozpočtové opatrenie č. 2
Starostka informuje o položkách obsiahnutých v rozpočtovom opatrení.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 549/2022.
10. Návrh VZN č. 3/2022 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Vrbov pre deti s trvalým pobytom vo Vrbove a v Abrahámovciach, v ktorej si plnia
predprimárne vzdelávanie.
Starostka informuje poslancov, že ju kontaktoval pán starosta z Abrahámoviec a uviedol že
v ich obci nemajú materskú školu, preto potrebujú zabezpečiť spádovú materskú školu pre deti
s trvalým pobytom v Abrahámovciach.
Starostka následne kontaktovala školský úrad v Lendaku, a ten vypracoval návrh VZN.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 550/2022.
11. Návrh VZN č. 4/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019, ktorým bola vyhlásená
záväzná časť územného plánu obce Vrbov.
Starostka informuje, že sa VZN týka zmeny územného plánu, o ktorý požiadal Ľ. Bretz a P.
Bretz.
K tomuto bodu boli prijaté uznesenia č. 551/2022 a 552/2022.

12. Rekonštrukcia ciest v obci Vrbov
Tento bod bol prerokovaný spolu s bodom č. 8.
13. Rekonštrukcia multifunkčného ihriska pri futbalovom ihrisku
Starostka informuje poslancov o vykonávaných každoročných kontrolách na multifunkčnom
ihrisku. Ďalej uvádza, že podlaha a prvky nachádzajúce sa na multifunkčnom ihrisku sú
nevyhovujúce. Prešovský samosprávny kraj vyhlásil výzvu na poskytnutie dotácie z rozpočtu
PSK na podporu výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK. Obec sa do výzvy zapojila.
O výsledku nás budú informovať po zasadnutí zastupiteľstva PSK, ktoré sa uskutoční v júly.
Na ihrisku pribudne ešte jeden prvok a to workout.
Poslanec Martin Michalčík sa informuje či projekt rieši aj oplotenie multifunkčného ihriska.
Starostka informuje, že multifunkčné ihrisko by malo byť prístupné s nemalo by byť oplotené.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 553/2022.
14. Verejný defibrilátor
Starostka informuje, že obecné zastupiteľstvo sa už na predchádzajúcom zasadnutí zaoberalo
otázkou zakúpenia verejného defibrilátora, kde sa zhodli, že sa budú tejto téme venovať po
vyjadrení krajského pamiatkového úradu. Krajský pamiatkový úrad zaslal vyjadrenie, kde
súhlasia s umiestnením verejného defibrilátora na fasádu budovy obecného úradu
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 554/2022.
15. Základná škola Vrbov – Návrh na počty prijímaných žiakov
Starostka prečítala návrh základnej školy na počty prijímaných žiakov.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 555/2022.
•

Materská škola Vrbov – Návrh na organizáciu školského roka 2022/2023, Návrh
na počet tried
Starostka prečítala návrh materskej školy na organizáciu školského roka 2022/2023 a návrh
na počet tried. Informuje poslancov, že materská škola požiadala o dotáciu vo výške 10 000
€. Bezpečnostný technik im schválil otvorenie 4. triedy.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 556/2022.
16. Rada školy pri ZŠ – Žiadosť o kreovanie rady školy
Starostka prečítala žiadosť o kreovanie rady školy a informuje, že koncom októbra končí
funkčné obdobie rady školy. Súčasných členov rady školy je potrebné odvolať. Poslankyňa Ing.
Monika Greňová navrhla ako nových členov do rady školy starostku obce Mgr. Tatianu
Faltinovú, Petra Kuzmiaka, Branislava Liptáka a Radovana Parimuchu.
K tomuto bodu boli prijaté uznesenia č. 557/2022 a 558/2022.
17. Správa registratúrnych záznamov
Starostka informuje poslancov o stave registratúrneho strediska obce. Spoločnosť
Archivovanie SK oslovila obec a predložila ponuku na vytriedenie, usporiadanie a evidenciu
registratúrnych záznamov, ktorá bola poslancom doručená do e-mailových schránok.
Poslanci viedli diskusiu a navrhli overiť spoločnosť v štátnom archíve, či na archiváciu
dokumentov používa vhodné archivačné krabice a navrhli skartované dokumenty dať do
elektronickej formy.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 559/2022.

18. Káblová televízia
Starostka informuje, že v zasadacej miestnosti je prítomný pán zo spoločnosti OSTV, ktorý by
vedeli prevziať a prevádzkovať súčasnú káblovú televíziu, z dôvodu že sťažností na súčasnú
káblovú televíziu čoraz viac pribúda.
Zástupca spoločnosti OSTV informuje poslancov, že ich spoločnosť pôsobí už vo viac ako 120
miest a obcí Slovenska. Prenos by bol digitálny a vedeli by prevádzkovať internet a prenos sv.
omší z kostola. Obec by za zriadenie neuhrádzala žiadne financie, všetko by hradila spoločnosť
a dokonca by obci poskytli internet bez poplatkov. Navrhol poslancom aby im umožnili vstup
do priestorov, kde sa káblová televízia nachádza, aby mohli prv ako káblovú televíziu prevezmú
vykonať samotný audit káblovej televízie a zhodnotiť, či je pre nich prevzatie káblovej televízie
našej obce rentabilné.
Poslanci viedli diskusiu a schválili predbežný súhlas na prevádzkovanie káblovej televízie.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 560/2022.
19. Voľby do samosprávy obcí
Starostka informuje o vyhlásených komunálnych voľbách a voľbách do vyšších územných
celkov v roku 2022 a potrebe schváliť počet poslancov pre obec v novom volebnom období,
o potrebe schváliť rozsah funkcie starostu na nové volebné obdobie a taktiež potrebe schváliť
volebný obvod pre komunálne voľby a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov.
Poslanci navrhli schváliť 9 poslancov pre obec v novom volebnom období, plný rozsah funkcie
starostu a jeden volebný obvod, ktorý bude zahŕňať celé územie obce.
K tomuto bodu boli prijaté uznesenia č. 561/2022, 562/2022, 563/2022 a 564/2022.
20. Súkromná spojená škola, Biela voda – žiadosť o poskytnutie daru
Starostka prečítala žiadosť súkromnej spojenej školy o poskytnutie daru a navrhla prispieť
sumou 100 €.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 565/2022.
21. Dobrovoľná požiarna ochrana – Informácia o aktuálnej situácii v DPO SR a žiadosť
o poskytnutie pomoci DPO SR
Starostka prečítala žiadosť DPO SR o poskytnutie pomoci.
Poslanci súhlasili s navrhnutou výškou finančnej pomoci pre DPO SR vo výške 150 €.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 566/2022.
22. Centrum prvého kontaktu - Žiadosť o prenájom parkovacích plôch
Starostka prečítala žiadosť o prenájom parkovacích plôch a uviedla, že nesúhlasí s tým, aby
obec platila za elektrickú energiu.
Poslanci viedli diskusiu a navrhli, že sa žiadosťou budú zaoberať po doplnení niektorých
informácií.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 567/2022.
24. Žiadosť o opravu kanála – M. Kovalčíková
Starostka prečítala žiadosť o opravu kanála a informuje poslancov, že sa jedná o kanál na
Kúpeľskej ulici. Kanál tvoria betónové kocky, ktoré sú už vo veľmi zlom stave a to najmä pri
rodinnom dome pani Kovalčíkovej a pani Kiskovej.
Poslanci viedli diskusiu a navrhli opravu kanála a vrch kanála prekryť roštami. Taktiež navrhli
vypracovať cenovú ponuku, a osloviť firmu, ktorá sa danou problematikou zaoberá.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 568/2022.

28. Žiadosť o odkúpenie pozemku – J. Kovalčík
Starostka prečítala žiadosť o odkúpenie pozemku a informuje poslancov, že žiadateľ odkúpil
susedný rodinný dom, a chce si vysporiadať pozemok, ktorý je v súčasnosti oplotený.
Poslanci viedli diskusiu, navrhli vykonať obhliadku a schváliť zámer odpredaj pozemku.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 569/2022.
26. Žiadosť o odkúpenie pozemkov – J. Presperín a manž.
Starostka informuje poslancov, že žiadosťou sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo na
predchádzajúcich zasadnutiach. Informuje, že po vykonanom šetrení sa pracovníčkam obce
nepodarilo zistiť kto je pán Horvay. Navrhla odpredať pozemky, s tým že ak sa podľa zákona
do 3 rokov ozve pán Horvay môže si uplatniť predkupne právo.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 570/2022.
37. Rôzne
Starostka informuje poslancov, že obec Vrbov sa zapojila do vyhlásenej výzvy Prešovského
samosprávneho kraja a požiadala o vybudovanie osvetlenia na viacúčelovom ihrisku. Bol
vyhotovený projekt osvetlenia, kde projektant neodporúčal solárne osvetlenie. Obec požiadala
o 6642 €. Žiadosť o poskytnutie dotácie bola úspešná a PSK obci Vrbov poskytne dotáciu vo
výške 4000 € na vybudovanie osvetlenia na viacúčelovom ihrisku.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 71/2022.
Starostka informuje poslancov, že ju telefonicky oslovila cirkevná hospodárska rada a navrhli,
aby obec uzatvorila nájomnú zmluvu s RKC farnosť Vrbov na prenájom cirkevných lesov.
Navrhla vykonať obhliadku a zistiť v akom stave sa cirkevné lesy nachádzajú. Uviedla, že je
potrebné vidieť aj lesohospodársky plán a je potrebná starostlivosť o les, ktorá je nákladná.
Poslanec Peter Kuzmiak navrhol, aby RKC farnosť Vrbov lesy obci odpredala.
Starostka informuje, že sa predseda stavebnej komisie Peter Kuzmiak stretol s pánom
Kačmarekom ohľadom rokovania obecnej kanalizácie na Šípkovom vrchu, ktorá sa nachádza
v jeho pozemku.
Poslanec Peter Kuzmiak informuje, že pán Kačmarek súhlasí s vysporiadaním časti pozemku,
kde sa nachádza obecná kanalizácia, čo je cca 1m široký pás po celej dĺžke pozemku a súhlasí
vysporiadať aj roh pozemku, aby bol lepší prístup pre techniku po miestnej komunikácii. Jedná
sa o cca 40 m2. Je ochotný pozemok vysporiadať formou zámeny.
Starostka informuje poslancov, že je potrebné hľadať riešenie a pozemok, ktorý by bol vhodný
na zámenu.
Odišiel poslanec Radovan Parimucha.
38. Diskusia
39. Záver
Poslankyňa Ing. Monika Greňová prečítala návrhy prijatých uznesení. Poslanci nemali žiadne
otázky a program 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný. Starostka poďakovala
prítomným poslancom za účasť a zasadnutie ukončila.
Zapísala: Mariana Vilgová
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