OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VRBOVE

ZÁPISNICA
zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrbove,
konaného dňa 05.08.2011
Prítomní : Radovan Bartko, Ján Gáll, PaedDr. Zuzana Dučáková, Mgr. Klaudia
Fassingerová, Mgr. Michal Kovalčík, Peter Kuzmiak, Martin Michalčík
Neprítomní : Ing. Norbert Fassinger, Daniel Krempaský
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Čiastková zmena územnoplánovacej dokumentácie
Dodatok č. 3 k VZN č. 4/2008 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského
zariadenia
Rôzne
Návrh uznesení
Diskusia
Záver

Priebeh rokovania :
K bodu č. 1 :
Otvorenie
Dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Jozef Kovalčík starosta obce,
ktorý zároveň privítal všetkých prítomných a predložil poslancom program dnešného
zasadnutia.
K bodu č. 2 :
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku na dnešnom zasadnutí bola určená : Daša Blaščáková.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí : Radovan Bartko, Peter Kuzmiak.
O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 7 prítomných poslancov
hlasovalo ZA predložený návrh 7 poslancov.
K bodu č. 3:
Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Mgr. Michal Kovalčík, Martin Michalčík.
O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 7 prítomných poslancov
hlasovalo ZA predložený návrh 7 poslancov.

K bodu č. 4:
Čiastková zmena územnoplánovacej dokumentácie
Starosta predniesol poslancom žiadosť o čiastkovú zmenu územnoplánovacej dokumentácie.
Uviedol, že táto zmena sa týka výstavby nájomných bytov, konkrétne bytový dom, v ktorom
bude 18 bytových jednotiek. Tento bytový dom má byť postavený na pozemkoch, ktoré sú
v súčasnosti v územnom pláne obce Vrbov vedené ako plochy športu a z tohto dôvodu je
potrebné zmeniť druh týchto pozemkov z plôch športu na plochy bytovej výstavby.
V opačnom prípade by obec nemohla žiadať o stavebné povolenie na výstavbu tohto bytového
domu. Poslankyňa PaedDr. Zuzana Dučáková navrhla, aby sa zmenila väčšia časť pozemkov
z plôch športu na plochy bytovej výstavby a nie iba tá časť, pod ktorou bude stáť bytovka.
Poslanec Peter Kuzmiak navrhol urobiť podzemnú sondu v miestach, kde má stáť bytovka,
aby sa nestalo, že obec dá do toho peniaze, vybaví stavebné povolenie a nakoniec bude
pozemok pod bytovkou premočený. Starosta uviedol, že to je úlohou projektanta, ktorý vie
ako to naprojektovať tak, aby to bolo v poriadku. Poslankyňa Mgr. Klaudia Fassingerová
súhlasila s takouto čiastkovou zmenou a zároveň navrhla, aby sa okolo bytovky postavilo aj
nejaké detské ihrisko. Poslanec Radovan Bartko sa opýtal, že kto bude vyberať tých ľudí,
ktorí budú bývať v týchto nájomných bytoch. Starosta uviedol, že konkrétne podmienky určí
obecné zastupiteľstvo. Zároveň sa opýtal poslancov, či niekto nechce rozšíriť túto čiastkovú
zmenu územného plánu ešte o nejakú zmenu. Poslanec Peter Kuzmiak uviedol, že je na to
málo času. Starosta oboznámil poslancov s pôvodným územným plánom obce Vrbov
a s jednou jeho zmenou, ktorú si poslanci mohli pozrieť aj na výkrese. Starosta oboznámil
poslancov aj s ďalším výkresom, na ktorom bola riešená bytová výstavba v obci Vrbov
napríklad smerom na Žakovce, ale aj na iných miestach. Uviedol, že na tomto druhom
výkrese sú domaľované plochy bývania, avšak táto zmena nebola nikdy schválená. Opýtal sa
poslancov Radovana Bartka a Jána Gálla, či nevedia že by takáto zmena bola schválená
obecným zastupiteľstvom v minulosti. Obidvaja odpovedali, že o takejto zmene nič nevedia.
Poslanec Radovan Bartko sa opýtal, či je v územnom pláne zakreslená aj cesta na Šípkový
vrch. Starosta odpovedal, že je to tam riešené.
Nakoľko už nikto z prítomných nemal otázky k čiastkovej zmene územnoplánovacej
dokumentácie, boli prijaté uznesenia číslo 86/2011, číslo 87/2011 a číslo 88/2011.
Z celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo ZA prijatie uznesení 7 poslancov.
K bodu č. 5:
Dodatok č. 3 k VZN č. 4/2008 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského
zariadenia
Starosta oboznámil poslancov s návrhom Materskej školy Vrbov zvýšiť príspevok na
čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorý uhrádza zákonný zástupca vo výške
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórii stravníkov v nadväznosti na
odporúčané výživové dávky a rozpätia finančných pásiem zverejnené Ministerstvom školstva
SR na internetovej stránke. Zároveň uviedol, že zmenou príspevku, je potrebné zmeniť aj
Všeobecne záväzné nariadenie obce Vrbov o určení výšky príspevku na činnosť školy
a školského zariadenia č. 4/2008 a to Dodatkom č. 3, ktorého návrh poslancom predložil.
Následne starosta prečítal aká je výška príspevku na stravu v Materskej škole Vrbov
a v Základnej škole Vrbov v súčasnosti a na akú sumu by sa mal príspevok zvýšiť.
V Materskej škole Vrbov je príspevok na stravu na celý deň 1,- EUR a po zvýšení bude 1,12
EUR, v Základnej škole Vrbov je príspevok na obed pre deti od 6-11 rokov 0,83 EUR a po
zvýšení bude 0,95 EUR, pre deti od 11-15 rokov 0,90 EUR a po zvýšení bude 1,01 EUR, pre

dospelých bude cena za obed 1,12 EUR a režijné náklady cudzí 1,22 EUR. Poslankyňa
PaedDr. Zuzana Dučáková sa opýtala, kto sú tí cudzí. Starosta uviedol, že to zistí u pani
riaditeľky Materskej školy Vrbov.
Nakoľko nikto z prítomných nemal ďalšie pripomienky k tomuto bodu, poslanci schválili
Dodatok č. 3 k VZN č. 4/2008 a bolo prijaté uznesenie č. 89/2011, z celkového počtu 7
prítomných poslancov hlasovalo ZA prijatie uznesenia 6 poslancov a PROTI prijatiu
uznesenia bol 1 poslanec.
Poslanec Peter Kuzmiak skonštatoval, že je proti prijatiu uznesenia z toho dôvodu, že školné
v Materskej škole Vrbov sa zvýšilo z 50,- Sk na 7,- EUR.
K bodu č. 6:
Rôzne
Starosta oboznámil poslancov s výškou nákladov v rámci osláv 740. výročia udelenia
mestských práv obci Vrbov. Uviedol, že celkové náklady na prípravu osláv boli vo výške
5.964,25 EUR, schválených bolo 5.000,- EUR, a teda je potrebné upraviť rozpočet.
Poslankyňa PaedDr. Zuzana Dučáková konštatovala, že očakávala vyššiu sumu. Poslankyňa
Mgr. Klaudia Fassingerová uviedla, že to bola skvelá akcia a navrhla, aby sa takáto akcia
konala každý rok s tým, že by sa spojila s Dňom detí. Starosta navrhol, že by bolo potrebné
zakúpiť na takéto akcie pódium, ktoré by bolo spevnené a prestrešené. Poslankyňa PaedDr.
Zuzana Dučáková navrhla, aby na budúci rok bolo pódium umiestnené v zadnej časti
parkoviska.
Nakoľko už nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky, poslanci vzali na vedomie
celkovú výšku nákladov súvisiacich s prípravou a priebehom osláv 740. výročia udelenia
mestských práv obci Vrbov, ktorá činila 5.964,25 EUR a bolo prijaté uznesenie č. 90/2011.
Z celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo ZA prijatie uznesenia 7 poslancov.
Starosta ďalej predložil poslancom dva návrhy výložníkov na lampy, ktoré budú umiestnené
v parku. Všetci sa zhodli na výložníkoch smerujúcich nadol. Zároveň starosta všetkých
oboznámil, že farbu prístrešku na zastávky vybral sivú, nakoľko bolo potrebné rozhodnúť
ihneď.
Poslakyňa PaedDr. Zuzana Dučáková sa opýtala, kedy budú zastavovať autobusy na novej
zastávke. Starosta uviedol, že autobusy budú zastavovať na novej zastávke až po odovzdaní
stavby do užívania, zároveň oboznámil poslancov so situáciou pri evanjelickom kostole,
konkrétne s prechodom pre chodcov, ktorý bude označený výstražnými svetlami. Poslanec
Radovan Bartko vyjadril svoju nespokojnosť s touto zastávkou. Poslanec Ján Gáll povedal, že
jemu sa tiež nepáči zastávka pri evanjelickom kostole, pretože autá tam jazdia rýchlo
a ohrozuje to chodcov. Poslankyňa PaedDr. Zuzana Dučáková a poslanec Peter Kuzmiak
navrhli, aby sa na cestu namontoval retardér. Starosta skonštatoval, že je to štátna cesta II.
triedy a preto sa na ňu retardér nemôže dať a zmeniť túto zastávku už nebolo možné, nakoľko
to bolo takto navrhnuté v projekte, bolo na to vydané stavebné povolenie a poskytnutá
dotácia.
K bodu č. 7:
Návrh uznesení
Poslanec Mgr. Michal Kovalčík prečítal návrh prijatých uznesení. Z celkového počtu 7
prítomných poslancov hlasovalo ZA prijatie návrhu uznesení 7 poslancov.

K bodu č. 8:
Diskusia
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
K bodu č. 9:
Záver
Program dnešného zastupiteľstva sa vyčerpal, pán starosta poďakoval všetkým prítomným za
účasť a zasadnutie ukončil.

Vo Vrbove, dňa 11.08.2011

Zapísala: Daša Blaščáková

Ing. Jozef Kovalčík
starosta obce

Overovatelia :

Radovan Bartko ..................................................

Peter Kuzmiak

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

