OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VRBOVE
Zápisnica
z 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vrbov,
konaného dňa 13.09.2021

Prítomní:
Poslanci: Radovan Bartko, Ing. Monika Greňová, Anton Hriňák, Peter Kuzmiak, Branislav
Lipták, Martin Michalčík, Mária Polomská
Hlavný kontrolór obce: Mgr. Martin Hoffman
Neprítomní: Ing. Norbert Fassinger, Ing. Pavel Hrebeňár
Hostia: Mgr. Patrícia Balážová, Vladimír Libiak, Eva Kissová, Milan Pitoňák, Ján Gáll
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Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vrbov na II. polrok 2021
VZN č. 4/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských
zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Vrbov
VZN č. 5/2021, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Vrbov
VZN č. 6/2021 o podmienkach chovu, držania a manipulácie s domácimi a úžitkovými
zvieratami na území obce Vrbov
Rada školy pri MŠ Vrbov – Žiadosť o konštituovanie rady školy
Základná škola Vrbov – Žiadosť
MŠ Vrbov – Žiadosť
MŠ Vrbov – Žiadosť o navýšenie rozpočtu
MŠ Vrbov – Žiadosť – čerpanie prostriedkov z príjmového účtu
Rozpočtové opatrenie č. 2/2021
Dodatok – multifunkčné ihrisko
Zemedar, s.r.o. - Zmluva č. 3/2017
Ing. Milan Kačmarek a manž. Ing. Alena – Žiadosť o odpredaj pozemku
Ján Šoltés – Návrh na prerokovanie a schválenie odkúpenia pozemkov
Lucia Pirožeková – Žiadosť o odkúpenie pozemku
Jaroslav Presperín a manž. Ľudmila – Žiadosť o odkúpene pozemkov
Marián Zummer – Žiadosť o odkúpenie pozemku
Ing. Andrea Bodyová – Žiadosť o odpredaj pozemku
Bohuš Koky – Žiadosť o odkúpenie pozemku
Jana Ondášová – Žiadosť o odkúpenie časti pozemkov
Doplnenie Uznesení ku katastrálnemu konaniu
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 z dôvodu prítomnosti žiadateľov na zasadnutí obecného zastupiteľstva bod
číslo 24 presunúť namiesto bodu číslo 5.
K tomuto bodu boli prijaté Uznesenia č. 433/2021, a č. 434/2021.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku na dnešnom zasadnutí bola určená Mariana Vilgová.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Peter Kuzmiak, Branislav Lipták
O tomto bode sa nehlasovalo.
3.Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Monika Greňová, Mária Polomská
K tomuto bodu bolo prijaté Uznesenie č. 435/2021.
4. Kontrola plnenia uznesení
Starostka previedla kontrolu plnenia uznesení. Uznesenia sú splnené a k uzneseniam, ktoré sú
v plnení podala informáciu poslancom o ich priebehu plnenia.
24. Jana Ondášová – Žiadosť o odkúpenie časti pozemkov
Starostka prečítala žiadosť.
Poslanec Peter Kuzmiak navrhol, aby sa uskutočnila obhliadka pozemku.
K tomuto bodu žiadala o slovo pani Eva Kissová, ktorá doručila obecnému zastupiteľstvu
námietku voči predaju časti obecného pozemku. V námietke uviedla, že odpredajom pozemku
by vznikol susedský spor a zamedzenie vstupu na pozemky v jej vlastníctve, ktoré sa
nachádzajú okolo chaty žiadateľky.
Poslanci sa zhodli, že nakoľko sa pozemok nenachádza v susedstve žiadateľky, žiadosti
nevyhovejú.
K tomuto bodu vzhľadom k výsledkom hlasovania nebolo prijaté uznesenie.
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vrbov na II. polrok 2021
Hlavný kontrolór obce Vrbov informuje poslancov, že plán kontrolnej činnosti HKO bol
zverejnený na úradnej tabuli v obci a na webovom sídle obce Vrbov. Taktiež uviedol, že plán
kontrolnej činnosti bol zaslaný v materiáloch. V pláne kontrolnej činnosti uvádza pravidelné
kontroly, kontrolnú činnosť, ktorú plánuje vykonať v priebehu nasledujúcich mesiacov
a taktiež v ňom uvádza spoluprácu pri tvorbe koncepčných a metodických materiálov.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 437/2021
6. VZN č. 4/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl
a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Vrbov
Starostka informuje poslancov, že VZN sa týka výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 438/2021.
7. VZN č. 5/2021, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Vrbov
Starostka informuje, že VZN musí byť schválené v súlade s platným zákonom. Informuje, že
v predchádzajúcom VZN nebola uvedená suma za nájom detského hrobu. Poslanci stanovili
výšku nájomného za detský hrob 40 €.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 439/2021.

8. VZN č. 6/2021 o podmienkach chovu, držania a manipulácie s domácimi a úžitkovými
zvieratami na území obce Vrbov
Starostka informuje, že obecné zastupiteľstvo sa už na predchádzajúcich zasadnutiach
zaoberalo sťažnosťou pána Pitoňáka na holuby pána Špinera.
Poslanci viedli diskusiu a navrhli, aby sa v návrhu VZN vynechal v § 3 bod 5, v ktorom sú
uvedené počty povoľovaného množstva chovaných zvierat. Taktiež navrhli do VZN vložiť §
12, v ktorom bude uvedené „Každý prípad sa posudzuje individuálne“
Hlavný kontrolór navrhol, aby pán Pitoňák podal novú sťažnosť.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 440/2021
9. Rada školy pri MŠ Vrbov – Žiadosť o konštituovanie rady školy
Starostka prečítala, žiadosť o konštituovanie rady školy. Informuje, že keďže sa funkčné
obdobie rady školy pri MŠ Vrbov končí dňom 9. októbra 2021, je potrebné delegovať nových
členov. Oslovila poslancov, aby sa niekto prihlásil dobrovoľne. Prihlásil sa poslanec Anton
Hriňák a poslankyňa Mária Polomská.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 441/2021.
10. Základná škola Vrbov – Žiadosť
Starostka prečítala žiadosť ZŠ, a informuje, že v predchádzajúcom týždni sa uskutočnilo
zasadnutie rady školy pri ZŠ, na ktorom sa predkladané materiály ZŠ odsúhlasili.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 442/2021, uznesenie č. 443/2021 a uznesenie č.
444/2021
11. MŠ Vrbov – Žiadosť
Starostka prečítala žiadosť.
Poslanec Branislav Lipták navrhol, aby sa orezanie stromov riešilo čo najskôr, nakoľko sú
ohrozené deti v MŠ.
Poslanec Radovan Bartko dodal, že je potrebné orezať aj stromy na cintoríne.
Poslanci viedli diskusiu, zhodli sa, že schvália finančné prostriedky na úhradu prác za
orezanie stromov v areály MŠ.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 445/2021.
12. MŠ Vrbov – Žiadosť o navýšenie rozpočtu
Starostka prečítala žiadosť.
Poslankyňa Ing. Monika Greňová informuje, že obec má vyrovnaný rozpočet, je potrebné
nájsť financie v rozpočte, aby obec nebola v mínuse.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 446/2021.
13. MŠ Vrbov – Žiadosť – čerpanie prostriedkov z príjmového účtu
Starostka prečítala žiadosť a informuje, že z rozpočtu obce sa použije 3500 € a z rozpočtu MŠ
sa použije 3435 €.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 447/2021.
14. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021
Starostka informuje, že najväčšie položky v rozpočtovom opatrení sú výdavky na Covid a
položka SODB, z dôvodu, že pracovníčky obecného úradu vykonávali sčítavanie ľudí.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 448/2021.

15. Dodatok – multifunkčné ihrisko
Starostka informuje, že v našej obci prebieha výstavba viacúčelového ihriska, na ktoré bola
obci poskytnutá dotácia viac ako 44 000 € od Prešovského samosprávneho kraja. Ihrisko je
o rozmeroch 40 m x 20 m, čo je taktiež rozlohou najväčšie ihrisko v okolí.
V dôsledku pandémie corona vírusu sa ceny za materiál a prácu enormne zvýšili.
Nakoľko bol v projekte predložený rozpočet projektu z roku 2014 a neskôr sa prepracoval
v roku 2019, uvedená suma v rozpočte nepostačuje a nepokryje súčasné náklady na výstavbu
viacúčelového ihriska.
Obec žiadala PSK, aby nám prispeli a doplatili rozdiel, ale neúspešne.
Starostka uviedla, že k navýšeniu došlo aj v dôsledku, že škola a aj areál sa nachádzajú na
močariskách.
Starostka oslovila predsedníčku ekonomickej komisie, aby predniesla informácie zo
zasadnutia ekonomickej komisie.
Predsedníčka ekonomickej komisie informuje, že na stretnutí ich informoval stavbyvedúci
o samotnej realizácií stavby. Upozornil na chyby v projekte, v ktorom bolo viacúčelové
ihrisko plánované na ideálnu rovinu, ktorá sa v areáli školy v priestore určenom na výstavbu
ihriska nenachádza. Pri dôkladnom zameraní do roviny predstavoval rozdiel 60 cm.
Z uvedeného dôvodu bolo potrebné zvýšiť množstvo násypu. Pri výkopových prácach sa
vyskytol problém so spodnou vodou. Stavbyvedúci informoval, že bolo potrebné pridať
ďalšie drenážne rúry, geotextíliu a vybudovať zbernú šachtu.
Členom ekonomickej komisie bol predložený návrh na zvýšenie rozpočtu o 18 915,82 €
s DPH.
Predsedníčka ekonomickej komisie odporučila obecnému zastupiteľstvu predložený návrh na
zvýšenie rozpočtu schváliť a taktiež odporučila viacúčelové ihrisko vybaviť osvetlením.
Poslanec Radovan Bartko vyjadril svoj nesúhlas s výstavbu viacúčelového ihriska
a potrebným navýšením rozpočtu z dôvodu, že v obci sa nachádzajú aj iné priority, ktoré je
potrebné riešiť. Dodal, že na Kúpeľskej ulici si ľudia sami kosia pozemky pred RD, za
posledné roky neboli vykonané žiadne investície v tejto lokalite obce.
Poslanec Martin Michalčík sa informuje, prečo sa poslanci nestretli a na začiatku sa to
nezastavilo.
Poslanec Anton Hriňák, na to reagoval, že už sa to nedá zastaviť, nakoľko je ihrisko už
vybudované.
Poslanec Radovan Bartko dodal že v obci nie je vybudovaná kanalizácia, nie je vyčistený
potok a obec investuje do výstavby viacúčelového ihriska cca 90 000 € a bez osvetlenia.
Poslanec Peter Kuzmiak informuje, že na ihrisku bude solárne osvetlenie.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 449/2021.
16. Zemedar, s.r.o. - Zmluva č. 3/2017
Starostka informuje, že sa na obecný úrad dostavil zástupca spoločnosti Zemedar. Pred časom
zaslali zmluvu a tvrdia, že zmluva je platná.
Poslankyňa Ing. Monika Greňová sa informuje či nie je potrebné vyhlásiť verejnú obchodnú
súťaž. Hlavný kontrolór obce informuje o dvoch spôsoboch riešenia problematiky. 1. k 31.
10. vypovedať zmluvu, kde je ročná výpovedná lehota, a následne vyhlásiť verejnú obchodnú
súťaž. A 2. možnosť je formou dodatku dohodnúť so spoločnosťou vyššiu cenu. V tomto
prípade, by nemusela obec vyhlasovať verejnú obchodnú súťaž. Navrhol, ak budúci rok
spoločnosť nezvýši ceny nájomného, napísať výpoveď zmluvy.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 450/2021.
17. Ing. Milan Kačmarek a manž. Ing. Alena – Žiadosť o odpredaj pozemku

Predseda stavebnej komisie informuje, že sa uskutočnila obhliadka pozemku, na ktorú boli
pozvaní všetci poslanci. Ďalej informuje, že žiadateľ si na predmetnom pozemku chce
postaviť oporný múr.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 451/2021.
18. Ján Šoltés – Návrh na prerokovanie a schválenie odkúpenia pozemkov
Starostka informuje, že žiadosťou sa OZ zaoberalo na predchádzajúcich zasadnutiach OZ
a oslovila predsedu stavebnej komisie, aby sa k predmetnej žiadosti vyjadril.
Predseda stavebnej komisie informuje, že sa uskutočnila obhliadka. Žiadateľ si chce
vysporiadať pozemok pod chatou. Ďalej uviedol, že žiadateľ sa vyjadril, že po vysporiadaní
a rekonštrukcii chaty chatu predá. Navrhol cenu 60 €/m2.
Poslankyňa Ing. Monika Greňová s odpredajom pozemku nesúhlasí.
K tomuto bodu vzhľadom k výsledkom hlasovania nebolo prijaté uznesenie.
19. Lucia Pirožeková – Žiadosť o odkúpenie pozemku
Starostka informuje, že žiadosťou sa OZ zaoberalo na predchádzajúcich zasadnutiach OZ. Bol
schválený zámer, je potrebné schváliť odpredaj pozemku.
K tomuto bodu bol prijaté uznesenie č. 453/2021.
20. Jaroslav Presperín a manž. Ľudmila – Žiadosť o odkúpene pozemkov
Starostka prečítala žiadosť a informuje, že žiadosťou sa OZ zaoberalo už aj na
predchádzajúcich zasadnutiach.
Poslanci viedli diskusiu a zhodli sa, že sa vykoná obhliadka pozemku všetkými poslancami.
K tomuto bodu bol prijaté uznesenie č. 454/2021.
21. Marián Zummer – Žiadosť o odkúpenie pozemku
Predseda stavebnej komisie informuje, že sa uskutočnila obhliadka pozemku. Žiadateľ si po
celej dĺžke svojho pozemku chce postaviť oporný múr. Na obhliadke vykonali aj meranie
pásmom, šírky cesty, ktorá ostane po odpredaní pozemku. Cesta bude široká 6,50 m. Nakoľko
žiadateľ nepredložil geometrický plán, nemôže dôjsť k schváleniu odpredaja pozemku.
Poslanci sa zhodli, že sa žiadosťou budú zaoberať po doložení geometrického plánu.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 455/2021.
22. Ing. Andrea Bodyová – Žiadosť o odpredaj pozemku
Starostka prečítala žiadosť a informuje, že sa jedná o RD na Hornej ulici. Žiadateľka si chce
vysporiadať pozemky okolo RD.
Poslanci navrhli, aby sa uskutočnila obhliadka pozemku.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 456/2021.
23. Bohuš Koky – Žiadosť o odkúpenie pozemku
Starostka prečítala žiadosť.
Poslanci sa zhodli sa, že je potrebné vykonať obhliadku pozemku a preto presunuli žiadosť,
na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 457/2021.
25. Doplnenie Uznesení ku katastrálnemu konaniu
Starostka informuje, že z katastrálneho úradu Kežmarok boli na obec doručené rozhodnutia
s prerušením konania. K tomu, aby došlo k zápisu pozemkov do katastra nehnuteľností je
potrebné opraviť uznesenia, ktoré boli pre tento úkon neúplné.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 458/2021 a uznesenie č. 459/2021.

26. Rôzne
Starostka informuje poslancov, že na obec bola od spoločnosti Packeta Slovakia s.r.o.
doručená zmluva pre umiestnenie Z boxu, ktorý by slúžil k vydávaniu zásielok.
Poslanci viedli diskusiu a navrhli uloženie z boxu do areálu knižnice na parcelu č. 364/1.
K tomu to bodu vzhľadom k výsledkom hlasovania nebolo prijaté uznesenie.
Poslanec Peter Kuzmiak navrhol, aby sa rozšíril zjazd z hlavnej cesty k MŠ. Informoval, že je
to potrebné vzhľadom k tomu, že už raz auto spadlo do kanála, ktorý sa nachádza pri ceste.
Tiež odporučil, aby sa v križovatke osadilo dopravné zrkadlo.
Poslanci sa zhodli, a navrhli aby sa vypracoval projekt.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 461/2021.
Poslanec Anton Hriňák navrhol, aby sa v Kúpeľskej ulici vybudoval chodník. Je tam veľká
premávka áut a tiež peších. Ďalej informuje, že v období dažďa voda tečie po ceste.
Poslanec Branislav Lipták informuje, že ho oslovili Vrbovskí skauti. Navrhli mu, aby sa
v budove požiarnej zbrojnice mohli uskutočňovať skautské stretnutia.
Poslanec Anton Hriňák navrhol, že priestory v budove požiarnej zbrojnice by mohli využívať
aj Vrbovskí divadelníci.
Poslanec Branislav Lipták dodal, že by bolo vhodné, aby sa tieto priestory využívali.
Poslanci navrhli uskutočniť obhliadku priestorov, a navrhli, aby skauti predložili žiadosť.
Poslankyňa Ing. Monika Greňová navrhla, aby sa vypracovali zásady používania priestorov
v požiarnej zbrojnici.
Poslankyňa Ing. Monika Greňová navrhla, aby sa namaľovali priechody pre chodcov, pretože
nie sú dostatočne viditeľné.
Poslanec Radovan Bartko informuje, že po hlavnej ceste okolo cintorína idú autá veľkou
rýchlosťou. Navrhol upozorniť dopravnú políciu a umiestniť informačný radar.
Starostka informuje, že bývalý poslanec Ivan Mirga ju oslovil a informoval, že už nechce byť
členom rady školy a navrhla ako nového člena rady školy poslanca Braňa Liptáka.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 462/2021.
Poslanec Martin Michalčík informuje poslancovže v kostole sv. Serváca je umiestnený
rekonštruovaný oltár z pôvodnej obce Ruskinovce. Navrhol, aby obec finančne prispela na
rekonštrukciu tohto oltára.
Poslankyňa Ing. Monika Greňová navrhla, nakoľko je to cirkevný majetok, aby RK cirkev
predložila žiadosť na finančný príspevok.
Poslanec Peter Kuzmiak informuje, že chodníky okolo kostola sv. Serváca sú v zlom stave.
Poslanec Anton Hriňák dodal, že chodníky sú taktiež cirkevný majetok.
Poslankyňa Ing. Monika Greňová navrhla, aby sa zrekonštruovali aj ostatné oltáre v kostole.
27. Diskusia
28. Záver
Poslankyňa Ing. Monika Greňová prečítala návrhy prijatých uznesení. Poslanci nemali žiadne
otázky a program 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný. Starostka
poďakovala prítomným poslancom za účasť a zasadnutie ukončila.

Zapísala: Mariana Vilgová
Overovatelia:
Branislav Lipták

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

Peter Kuzmiak

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

Mgr. Tatiana Faltinová
starostka obce

