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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VRBOVE

ZÁPISNICA
zo 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrbove,
konaného dňa 29. 07. 2013
Prítomní:
Poslanci: Radovan Bartko, Ing. Norbert Fassinger, Mgr. Klaudia Fassingerová, Ján Gáll,
Mgr. Michal Kovalčík, Daniel Krempaský, Peter Kuzmiak, Martin Michalčík
Neprítomní: PaedDr. Zuzana Dučáková, 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.
Havarijný stav kuchyne ŠJ pri MŠ Vrbov
6.
Chodník okolo r.d. č. 6
7.
Napojenie miestnej komunikácie zo Šípkového vrchu na štátnu cestu II/536
8.
Detské ihrisko a vonkajšie fitnes centrum
9.
Vnútorná smernica č. 1/2013 verejného obstarávateľa: Obec Vrbov
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver
1. Otvorenie
Dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Jozef Kovalčík, starosta obce
Vrbov, ktorý zároveň privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že sú prítomní 7 poslanci
a zasadanie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. Predložil poslancom program
dnešného zasadnutia, (v priebehu čítania programu prišiel na zastupiteľstvo poslanec Mgr.
Michal Kovalčík). Starosta navrhol vypustiť z programu bod „ 9 - Vnútorná smernica č.
1/2013 verejného obstarávateľa: Obec Vrbov“, nakoľko vydanie smernice je v kompetencii
starostu a opýtal sa, či chce niekto z prítomných poslancov program zmeniť alebo doplniť.
Poslanci nemali pripomienky k programu, starosta dal hlasovať o programe 16. zasadnutia
OZ, k tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 46/2013, z celkového počtu 8 prítomných
poslancov hlasovalo 7 poslancov ZA predložený návrh a 1 poslanec sa hlasovania ZDRŽAL..
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku na dnešnom zasadnutí bola určená Ing. Eva Demjénová.
Za overovateľov zápisnice boli určení Radovan Bartko a Daniel Krempaský.
O tomto bode sa nehlasovalo.
3. Voľba návrhovej komisie
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Do návrhovej komisie boli navrhnutí Mgr. Klaudia Fassingerová a Ing. Norbert Fassinger.
O predloženom návrhu dal starosta hlasovať, k tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č.
47//2013. Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo 8 poslancov ZA návrh.
4. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce Ing. Jozef Kovalčík prečítal uznesenia z 15. riadneho zasadnutia OZ konaného
27. 06. 2013 a oboznámil poslancov so stavom plnenia uznesení, pri uzneseni 40/2013 –
miestne šetrenie stavebnej komisie – sa starosta opýtal predsedu stavebnej komisie Jána Gála,
či má komisia pripravené stanoviská k jednotlivým žiadostiam. Predseda stavebnej komisie
odpovedal, že stanoviská nemá pripravené, nakoľko toto zastupiteľstvo bolo zvolané za
účelom riešenia havarijného stavu kuchyne a aj vzhľadom na dovolenkové obdobie sa
pôvodne počítalo s rokovaním OZ až v septembri, kedy by mali byť stanoviská pripravené.
Uznesenie č. 44/2013 - pozvanie zástupcov ECO-star, s.r.o. na OZ bude splnené na
najbližšom zasadnutí OZ. Nakoniec starosta skonštatoval, že uznesenia sú splnené alebo sú
v plnení. Starosta obce sa opýtal poslancov, či má niekto k plneniu uznesení z 15. OZ otázky,
poslanci nemali otázky a vzali kontrolu plnenia uznesení na vedomie. O tomto bode sa
nehlasovalo.
Na zasadnutí OZ bola prítomná aj Domika Kučárová so svojim zástupcom, ktorej sa týkalo
uznesenie č. 40/2013. Starosta im oznámil, že vzhľadom na zhodnotené plnenie uznesení
z 15. OZ, sa na dnešnom zasadnutí, ich žiadosťou OZ zaoberať nebude. Po tom ako pán
Kučár, objasnil poslancom zámer Dominiky Kučárovej na oplotenie pozemku, starosta
neodporučil pozemok oplocovať do doby vyriešenia práv k predmetnému pozemku,
z rokovania OZ odišli .
5. Havarijný stav kuchyne ŠJ pri MŠ Vrbov
Starosta obce Ing. Jozef Kovalčík, pripomenul, že na pracovnom stretnutí OZ konanom dňa
17.7.2013, sa poslanci zhodli na dispozičnom riešení kuchyne , s tým že toto zahŕňa aj šatne
pre FK Thermal Vrbov. Nové projektové riešenie bolo obci dodané dňa 25. 07. 2013,
následne v ten istý deň, si na základe výzvy, uchádzači o dodávateľa stavby, prevzali
podklady k vypracovaniu cenových ponúk, ktoré mali byť doručené dnes 29. 07. 2013.
Doručené boli dve cenové ponuky, ktoré starosta prečítal. Ponuka Jozefa Vilgu, bytom Vrbov
211, obsahovala kompletne všetky profesie a bola vo výške 165 660,- €, záujemca nie je
platcom DPH. Druhú ponuku predložil Slavomír Nižník, bytom Vrbov 324, vo výške
167 000,- € v ktorej vzhľadom na termín predloženia ponuky (ktorý bol veľmi krátky), nebola
zahrnutá cena vzduchotechniky. Záujemca nie je platcom DPH.
Diskusia k bodu:
-starosta vyzval poslancov aby sa vyjadrili k ponukám, prípadne sa spýtali uchádzačov, ktorí
boli prítomní na zasadnutí OZ, na podrobnosti ohľadne ponúk,
Ján Gáll – ako sú riešené šatne TJ v projekte, v akom stave zostanú, je to už finálne riešenie?
Starosta – projekt zahŕňa kompletne celú rekonštrukciu kuchyne aj finálne riešenie šatní ,
Ján Gáll – nakoľko napočítal projektant cenu stavby,
Starosta – do dnešného dňa nik, nevedel cenu, ktorá je napočítaná projektantom, ak ju chcete
vedieť, tak je to cca 217 tis. Eur,
Peter Kuzmiak – pôvodný rozpočet bol na 70 000,- tis a teraz je podľa projektu cena 217 tis.
€, odkiaľ vziať na to peniaze,
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Starosta – pôvodný rozpočet bol, len na kuchyňu, tento nový rieši aj šatne pre TJ. Čo sa týka
finančného krytia to budeme riešiť po ukončení výberu dodávateľ stavby,
Daniel Krempaský – do kedy je termín odovzdania stavby,
Starosta – vo výzve bol termín na ukončenie kuchyne do 01. 09. 2013, tak aby mohla
v septembri začať prevádzka a šatne až následne do 1. 10. 2013. No nedá sa povedať, že
v prvej etape sa bude riešiť len kuchyňa, ale nakoľko sa to nedá tak striktne oddeliť, rozvody,
kanalizácia a iné inštalačné práce sa budú riešiť naraz. No priorita je kuchyňa.
Po diskusii, na základe nižšej ponúknutej cene vybratý za dodávateľa stavby Jozef Vilga.
Zo sadania odišli Jozef Vilga a Slavomír Nižník.
Následne poslanci rokovali o náležitostiach zmluvy s dodávateľom a finančnom krytí
investičných projektov. Starosta oboznámil poslancov s možnosťou čerpať úver až do výšky
200 tis. Eur od VÚB, a.s., formou dodatku k existujúcej zmluve, s úrokovou sadzbou 2,524%.
Obec nemusí vyčerpať celú sumu úveru 200 tis. €, ale môžeme.
K tomuto bodu boli prijaté uznesenia:
č.48/2013, z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo 8 poslancov ZA návrh
dispozičného riešenia kuchyne,
č. 49/2013, z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo 7 poslancov ZA vybratého
dodávateľa a 1 poslanec sa hlasovania ZDRŽAL.
6. Chodník okolo r.d. č. 6
Starosta oboznámil poslancov, že na základe dohody z pracovného stretnutia poslancov bolo
zrealizované pokrytie chodníka asfaltom a to len pred r.d. č.6, avšak úpravy verejných
priestranstiev treba riešiť všeobecne na prospech všetkých.
Ján Gáll – chodník sa mal robiť až po vyriešení problému s kanalizáciou.
Ing. Fassinger – na pracovnom stretnutí poslancov OZ, predniesla poslankyňa Dučáková
žiadosť pána Kováča, o vyasfaltovanie chodníka o kanalizácii nebola reč.
K tomuto bodu bolo prijaté unesenie č. 50/2013, z celkového počtu 8 prítomných poslancov
hlasovalo 8 poslancov ZA opravu a výstavbu chodníkov a príjazdov, ktoré sú vo vlastníctve
obce.
7. Miestna komunikácia Šípkový vrch
Na pracovnom stretnutí sa dohodol spôsob riešenia napojenia MK zo ŠV na štátnu cestu
II/536 a to priepust 10 m potrubie DN 600 s čelami, zhutnenie povrchu s násypmi o hrúbke
35 cm. Starosta informoval, že vzhľadom na riešenie situácie na ŠV , sú obavy, že makadam,
ktorý bol vysúťažený o hrúbke 35 cm, sa rozjazdí a preto sú tu návrhy, aby sa do spodnej
strany cesty osadili obrubníky do betónu a pre skvalitnenie povrchu položil asfalt o hrúbke 5
cm. Potom starosta predložil poslancom približnú cenu realizácie jednotlivých stavebných
objektov a to obrubníkov, podkladových vrstiev, priepustu a prvej vrstvy asfaltov o hrúbke 5
cm a otvoril diskusiu o tom, či sa zostane pri pôvodnom návrhu, alebo sa pôjde do zmien,
podotkol, že chce, aby príjazd ku domu smútku bol po kvalitnej ceste.
Diskusia k bodu:
Mgr. Fassingerová chce aby sa schválila cesta na ŠV ako celok, aby to bola ulica, na ktorej sa
dá bývať,
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Pán Gáll- už teraz máme schválenú čiastku na ŠV vyčerpanú, pozeral som zmluvy
z MERATE, s.r.o. je tam suma 78 500,- € s DPH, a opýtal sa, že prečo nie je na internete
zverejnená príloha č.2 k zmluvám s MERATE, s.r.o.,
Pán Krempaský – pokiaľ viem máme na to schválených cca 65 tis. € a podľa nového návrhu
nám treba cca 117 tis. €, to je rozdiel cca 50 tis. €, kuchyňa 166 tis. plus práce naviac, tak
úver 200 tis. nebude na to stačiť,
Kuzmiak – neverí, že suma 78 tis. bude stačiť, nakoľko „účka“ sa pre výškové rozdiely
viackrát prekladali,
Ing. Fassinger – teraz tam dáme makadam a odplaví ho, čím ho chcete chrániť proti
odplaveniu,
Gáll ja nie som proti obrubníkom, ale nech sa urobia, až keď sa bude pokladať asfalt, koľko
ciest v obci je bez obrubníkov,
Do diskusie sa zapojili aj majitelia pozemkov na ŠV:
- pán Adamjak a pani Adamjaková - chcú aby boli urobené obrubníky cesty, lebo ak nebudú
osadené obrubníky, makadam sa zosunie, vymyje a cesta bude opäť nefunkčná, následné
opravy si vyžiadajú nové investície,
Daniel Krempaský na našej ulici, kde ja bývam, bývajú 4 poslanci a 2 zamestnanci OcÚ
a kanalizáciu nemám, pôvodne ste pýtali makadam, teraz už obrubníky aj asfalt,
Radovan Bartko – keď sme boli na tvare miesta, tak Ing. Fassinger rozprával, že dáme
zeminu, ktorou by sa cesta vyrovnala, no majster povedal, že ak tam nedáme obrubník, na
budúci rok sa opäť stretneme a budeme to riešiť odznova,
Pani Adamjaková – na príjazde na ŠV bolo navezených 20 cm makadamu, a teraz kde sú ,
nenájdete ich sú vyjazdené , odplavené,
Starosta upozornil prítomných aby rozprávali po jednom, a slovo dostane, len ten, kto sa
prihlási,
- pán Ševčík – je fakt, prvý návrh bol makadam, je to také minimalistické riešenie. Boli ste na
ŠV niekoľko krát a je na mieste túto situáciu riešiť. Je to ulica, ktorá nie je postavená v 18.
storočí ale je to nová ulica, ktorá má ľudom priniesť nejaký štandard či už kanalizáciu, plyn,
vodu a slušný prístup do domu. Je potrebné brať do úvahy, že na ŠV sú domy postavené
z hora aj zdola. Tí čo majú postavené domy na hornej strane majú jasné určené, kde budú mať
ploty, ale z dolnej strany nevedia v akej výške si majú postaviť ploty. Treba sa dohodnúť na
prioritách a nerobiť polovičaté riešenia, viem, že teraz je prioritou škôlka, a druhou by mohla
byť cesta na ŠV, aby sa už problémy jej obyvateľov ukončili,
- pani Mizdošová – je potrebné cestu riešiť, lebo ľudia sa chcú do domov sťahovať,
Mgr. Fassingerová - ja si myslím, že Tí ľudia tam už dosť investovali a som zato, aby sa cesta
urobila,
- Daniel Krempaský – je to stále len stavenisko, koľko je tam pozemkov, na ktorých sa ešte
nezačalo stavať a ak začnú, budú sa chcieť pripojiť na siete a znova sa bude cesta rýpať. Nie
som za to, aby sa robila cesta s obrubníkmi a asfaltom, sú ulice v obci, na ktorých je výstavba
ukončená roky a nie sú tam cesty, alebo kanalizácia,
- pani Adamjaková - prípojky sú mimo cesty, na hranici pozemkov, takže nebudú musieť
rýpať cestu,
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- Ing. Fassinger – je to len stavebná cesta 5 cm asfaltu, po rokoch, keď sa výstavba ukončí,
tak sa bude dávať do finálneho stavu. A ak niekto cestu prekope, bude ju musieť dať do
pôvodného stavu,
Starosta – prečítal predbežný rozpočet použitia fin. prostriedkov z úveru – výdavky 350 tis. €
príjem 347 tis. € takže nám chýba 3000,-€, ale počítame ešte so 75 tis., ktoré prídu s MASky za Dom smútku,
Ján Gáll- prečo sa obrubníky nerobia na iných cestách, napr. na hornej ulici,
Daniel Krempaský odpovedal Ing. Fassingerovi na to, že p. Fassinger chce ísť bývať do
nového, že p. Krempaský chce kanalizáciu,
Ján Gáll – je potrebné hľadať zdroje v rozpočte a nie brať úver,
Mgr. Fassingerová - starosta tu jasne povedal čísla, že je to možné urobiť, samozrejme že sa
môže niečo stať, môže sa niečo nepredvídané vyskytnúť, ale prečo hovoríte a tom ako sa to
nedá, teraz je aktuálny ŠV, jednoducho ste proti,
Ján Gáll – ja nie som proti obrubníkom, ale mali sa robiť v celej obci, no keď som to navrhol
predtým ako sme išli do miestnych komunikácií, Ing. Fassinger povedal, že za tie isté peniaze
sa urobí oveľa menej, ak sa pôjde do ciest s obrubníkmi,
Ing. Fassinger – je veľký rozdiel dať 7 cm asfaltu na pôvodné cesty, a vysypať 35 cm
makadamu na poľnú cestu, kde ho nič nezadrží.
Starosta ukončil diskusiu a dal hlasovať o tom, či obec zoberie úver. K tomuto bodu boli
prijaté uznesenia:
č. 51a)/2013, z celkového počtu 8 prítomných poslancov, hlasovalo 5 poslancov ZA úver a 3
poslanci sa hlasovania ZDRŽALI,
č. 51b)/2013, z celkového počtu 8 prítomných poslancov, hlasovalo 7 poslancov ZA použitie
financií na rekonštrukciu kuchyne a 1 poslanec sa hlasovania ZDRŽAL,
č. 51c)/2013, z celkového počtu 8 prítomných poslancov, hlasovalo 6 poslancov ZA použitie
financií na obrubníky ŠV, 1 poslanec bol PROTI a 1 poslanec sa hlasovania ZDRŽAL,
č. 51d)/2013, z celkového počtu 8 prítomných poslancov, hlasovalo 6 poslancov ZA použitie
financií na asfalt ŠV, 1 poslanec bol PROTI a 1 poslanec sa hlasovania ZDRŽAL,
č. 51e)/2013, z celkového počtu 8 prítomných poslancov, hlasovalo 6 poslancov ZA použitie
finančných prostriedkov na opravu miestnych komunikácií, a 2 poslanci sa hlasovanie
ZDRŽALI.
8. Projekt detské ihrisko a vonkajšie fitnes
Starosta oboznámil poslancov s možnosťou výstavby detského ihriska a vonkajšieho fitnes,
prostredníctvom projektu MAS zo zdrojov PPA. Ihrisko by malo byť umiestnené vedľa
futbalového ihriska na priestranstve, kde predtým bola umiestnená ubytovňa BELINEA.
Rozpočet na tento projekt je asi 30tis. Eur, obec sa nemusí podieľať na financovaní projektu
spoluúčasťou, ale bude financovať vypracovanie žiadosti o NFP a prípravu projektovej
dokumentácie. Ďalej ešte starosta povedal – „ v prípade, že niektorí členovia MAS, nebudú
čerpať finančné prostriedky z PPA, obec Vrbov sa chce uchádzať aj o zdroje na výstavbu
miestnej komunikácie okolo futbalového ihriska a v uličke medzi r.d. č. 210 a 337“. Po
diskusii k tomuto bodu, poslanci schválili prípravu PD a vypracovanie žiadostí na detské
ihrisko s vonkajším fitnes a výstavbu MK. K tomuto bodu boli prijaté uznesenia č. 52/2013
a 53/2013, z celkového počtu 8 prítomných poslancov, bolo všetkých 8 poslancov ZA
prípravu žiadostí a PD.

5

6
9. Rôzne
Hrebeňárová Anna, Vrbov 131 – pani Hrebeňárová nechce, aby sa na pozemku, ktorý jej
obec vyvlastnila, robilo niečo, až do ukončenia súdu a tiež sa dožadovala odpovede, zo
šetrenia ohľadne susedských vzťahov, ktoré na jej podnet, minulý rok vykonala komisia na
ochranu verejného poriadku.
Pani Hrebeňárová obvinila poslanca Gálla, že jej vydal zlé podklady z katastra,
Pán Gáll – ja som len, ako radový zamestnanec, vydal to, čo je evidované v katastri, riešite to
súdnou cestou, ja stým nemám nič spoločné, počkajte si na rozhodnutie súdu a neobviňujte
ma,
Starosta - komisia nedokázala vyriešiť susedský spor, ohľadne poškodzovania majetku
a odkázal pani Hrebeňárovú na riešenie sporu prostredníctvom súdu. Čo sa týka pozemku,
ktorý je vo vlastníctve obce, zatiaľ pokiaľ viem, nie je súdny spor o tento pozemok, súdite sa
so susedmi. Obec je ochotná zaplatiť geodeta, ktorého si vyberie pani Hrebeňárová na
vytýčenie hranice,
Pani Hrebeňárová s týmto návrhom nesúhlasí a požaduje náhradný pozemok za ten, ktorý jej
bol vyvlastnený, následne odišla zo zasadania OZ.
Pán Oravec, ktorý vlastní v obci penzión č.d. 120 sa spytoval na cestu medzi r.d. 116 a 118,
ktorá je po výstavbe dažďovej kanalizácie nepoužiteľná a nevie sa dostať na svoj pozemok.
Starosta – odpovedal, že v projekte na výstavbu kanalizácie nebola spätná úprava terénu
riešená. A pre objasnenie dodal, že priechod medzi r.d. 116 a 118 nie je cestou, ale
spojovacím chodníkom zo ŠV. Obec odkúpila polovicu r.d. 118 z dôvodu pokládky sietí
predtým tam bola len úzka ulička, spýtal sa pána Oravca, ako by chodil na svoj pozemok
v tomto prípade. Zjazd z tejto uličky je mimoriadne nebezpečný.
p. Oravec – minulé vedenie mi dalo súhlas aby som si na vlastné náklady cestu vyasfaltoval.
Minule keď som bol na OZ pán Gáll povedal, že mi bola odsúhlasená cesta,
p. Gáll – ja som nikdy nepovedal, že sa tam bude asfaltovať, len som tlmočil to, čo bolo za
minulého vedenia väčšinou poslancov odsúhlasené, „že ak chcete, tak si na vlastné náklady
môžete prístupovú komunikáciu upraviť“. Čo ja viem, tak prístup na váš pozemok, mal byť
zabezpečený zhora, tak ako u ostatných rodinných domov.
Peter Kuzmiak – čo od nás pán Oravec očakávate.
p. Oravec – či to mám urobiť na vlastné náklady.
Ing. Fassinger – keď sa všetko dokončí a budú na to peniaze, tak sa to spraví
starosta navrhol – aby to zostalo do septembra tak, ako to je a následne sa to bude riešiť.
Nakoniec sa po diskusii poslanci zhodli na kompromisnom riešení , s tým , že obec zabezpečí
zhutnenie a uloženie podkladových vrstiev o hrúbke 20 cm, šírka cca 1 m a dĺžka cca 50 m v
chodníku medzi r.d. 116 a 118 na náklady obce, a pokládku asfaltu zabezpečí pán Ján Oravec
na vlastné náklady.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 54/2013, z celkového počtu 8 prítomných poslancov,
hlasovalo 8 poslancov ZA navrhnuté riešenie.
Pán Oravec chcel ešte riešiť odkúpenie obecného pozemku, na ktorom si vybudoval
parkovisko.
Starosta – toto teraz riešiť nebudeme, najprv je potrebné riešiť čiernu stavbu, ktorou Vaše
parkovisko je, takže necháme to až na september.
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10. Diskusia
V diskusii sa poslanci zaujímali:
Peter Kuzmiak – tlmočil sťažnosť občanov hornej ulice ohľadom prášenia sa z cesty, ak sa
do hospodárskeho dvora niečo zváža. Keď prší tak sa z polí nanesie na cestu blato, a následne
po vyschnutí sa práši. Má sa robiť odrážka vody , ktorá by zabránila nánosom, a zároveň
navrhujem, aby sa asfalt potiahol až k HD a môjmu domu. Poslanci po diskusii schválili
výstavbu cesty od r. d. č. 347 smerom k hospodárskemu dvoru s ukončením pred rodinným
domom pána Petra Kuzmiaka.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 55/2013 z celkového počtu 8 prítomných poslancov,
boli 6 poslanci ZA asfaltovania a 2 poslanci sa hlasovania ZDRŽALI.
Ďalej poslanci v diskusii rozoberali problematiku čističky - Radovan Bartko sa spýtal, prečo
ešte obec Vrbov nemá čističku, keď za predaj vrtov bolo 30 mil. Starosta sa ho spýtal, že
prečo ju nevybudovali v minulom volebnom období kedy bol poslancom.
Ing. Fassinger - v októbri 2013, sa začne s výkopovými prácami na prečerpávaciu stanicu.
Peter Kuzmiak sa opýtal, ako je to s rokovaním so SALMOTHERM-Invest, a či už zaplatili
poslednú splátku za vrty.
Starosta - splátka za vrty ešte nie je uhradená, neplatia obci ani za parkovisko pri dolnej
bráne a nemajú záujem s obcou rokovať. Poslanci sa zhodli na tom, že v budúcom roku je
potrebné problém riešiť, uzavretím parkoviska, alebo rampou s automatickým výberom
parkovného.
Starosta oboznámil poslancov že na základe uznesenia z minulého OZ, má pripravené
podklady vlastníctva k pozemkom, ktoré by boli vhodné na vybudovanie ihriska pre Rómov.
Zo zasadnutia OZ odišiel poslanec Daniel Krempaský
Poslanci sa dohodli, že ihrisko budú riešiť na budúcom sadnutí OZ.
Mgr. Fassingerová prečítala návrh uznesení zo 16. OZ, poslanci návrh uznesení schválili,
z celkového počtu 7 prítomných poslancov bolo 6 poslancov ZA a 1 poslanec proti návrhu.
11. Záver
Program 16. 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 Vrbov
Overovatelia:
Radovan Bartko

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

Daniel Krempaský

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