OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VRBOVE
Zápisnica
z 11. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vrbov,
konaného dňa 03.12.2020
Prítomní:
Poslanci: Radovan Bartko, Ing. Monika Greňová, Ing. Pavel Hrebeňár, Peter Kuzmiak, Branislav
Lipták, Martin Michalčík, Mária Polomská
Hlavný kontrolór obce: Mgr. Martin Hoffman
Neprítomní: Ing. Norbert Fassinger, Anton Hriňák
Hostia: Mgr. Patrícia Balážová, Mgr. Antónia Jakubíková, Peter Regec, Jozef Regec, Ján Gáll, Mária
Mizdošová, Daniela Kolcunová, Ján Antolek, Erna Olejárová, Mgr. Mária Rybková
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Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Rozpočtové opatrenie č. 2
Správa o kontrole vykonanej hlavným kontrolórom obce Vrbov
MŠ Vrbov – Žiadosť o čerpanie prostriedkov z príjmového účtu
MŠ Vrbov – Schválenie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2019/2020
ZŠ – Žiadosť – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2019/2020
- Plán práce na školský rok 2020/2021
- Školský vzdelávací program
Kúpna zmluva
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vrbov – Naša Obec DEDINA
- OZ Ochotnícke divadlo Vrbov
- ZO únie žien vo Vrbove
- 18. Zbor radostného srdca
- Slovenský červený kríž
- FK Vrbov
- Klub dôchodcov
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na
rok 2021 – Senior residence, zariadenie sociálnych služieb
Žiadosť o odpredaj pozemku – Ing. Milan Kačmarek a Ing. Alena Kačmareková
Žiadosť o náhradu parcely č. 134 – Eva Iliopoulos
Žiadosť o dokúpenie pozemku – Martin Hrebeňár a manž. Viktória
Žiadosť o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce Vrbov . Radka Pirožeková a Peter Pirožek
Návrh na prerokovanie a schválenie odkúpenia pozemkov – Ján Šoltés
Žiadosť o odkúpenie pozemku – Mária Mizdošová
Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ing. Ivan Faltin a manž. Jana Faltinová
Žiadosť o zhotovenie asfaltovej cesty – Jozef Regec
Žiadosť o odkúpenie parcely v k.ú. Vrbov – Jozef Regec
Rôzne
Diskusia
Záver

Priebeh rokovania
1. Otvorenie
Dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Peter Kuzmiak, zástupca starostky
obce, ktorý zároveň privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné. Predstavil a oboznámil poslancov s programom dnešného zasadnutia,
opýtal sa prítomných poslancov, či k programu majú nejaké ďalšie návrhy. Poslanci navrhli,
aby sa žiadosti občanov, ktorí sú prítomný na zasadnutí obecného zastupiteľstva presunuli na
začiatok rokovania.
K tomuto bodu boli prijaté Uznesenia č. 333/2020, a č. 334/2020.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku na dnešnom zasadnutí bola určená Mariana Vilgová.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Branislav Lipták, Ing. Pavel Hrebeňár
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. 335/2020.
4. Kontrola plnenia uznesení
Zástupca starostky previedol kontrolu plnenia uznesení. Informuje, že sa uskutočnil prieskum
trhu na prečerpávaciu stanicu. Oslovené firmy predložili vyššie cenové ponuky ako bola
predpokladaná ceny zákazky. Vzhľadom k tomu bol prieskum trhu neúspešný.
10. Kúpna zmluva
Zástupca starostky informuje, že na obecný úrad bola osobne doručená kúpna zmluva,
v ktorej majitelia pozemkov ponúkajú na predaj obci Vrbov novovytvorené pozemky
parcelné čísla KN C 584/130 o výmere 13 m2 a KN C 531/18 o výmere 139 m2 za cenu 40 €/1
m2. Uvedené pozemky sa nachádzajú v rómskej osade, a je na nich vybudovaná miestna
prístupová komunikácia k chatovej oblasti. Zástupca starostky oslovil poslancov, aby sa
k predloženej kúpnej zmluve vyjadrili. Poslanci viedli diskusiu a navrhli pani Olejárovej, aby
znížila cenu na 20 eur/1 m2. S uvedeným návrhom pani Olejárová nesúhlasila, nakoľko obec
aj v minulosti odkupovala pozemky určené na miestne komunikácie za 40 eur/1 m2.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 336/2020
18. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Mária Mizdošová
Zástupca starostky prečítal žiadosť a informuje poslancov, že sa z dôvodu vysporiadania podielového
vlastníctva na parcelách číslo KN C 181/2 a 182/21, v ktorých je obec podielovým vlastníkom
v podiele ½, uskutočnilo stretnutie s pani Mizdošovou, ktorá je taktiež podielovou vlastníčkou
uvedených parciel v podiele ½. Na stretnutí pani Mizdošová upovedomila komisiu o tom, že na
pozemky, ktoré odpredala jej sestra obci Vrbov mala predkupne právo. Toto právo jej bolo odopreté
a nevedela, že jej sestra pozemky predáva obci Vrbov.
Z uvedeného dôvodu, chce pani Mizdošová získať pozemok späť do svojho vlastníctva.
Poslanci viedli diskusiu a zhodli sa, že nakoľko sú narušené susedské vzťahy presunú žiadosť na
zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v roku 2021.

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 337/2020
5. Rozpočtové opatrenie č.2/2020
Zástupca starostky informuje o príjmoch, ktoré sú obsiahnuté v rozpočtovom opatrení.
K tomu to bodu bolo prijaté uznesenie č. 338/2020

7. MŠ Vrbov – žiadosť o čerpanie prostriedkov z príjmového účtu
Zástupca starostky prečítal žiadosť materskej školy. Oslovil poslancov, aby sa vyjadrili k predloženej
žiadosti MŠ. Poslankyňa Ing. Monika Greňová sa informuje, či finančné prostriedky uvedené
v žiadosti sú jediné ušetrené prostriedky. Pani riaditeľka MŠ na to reaguje, že žiadnymi inými
finančnými prostriedkami MŠ nedisponuje. Ďalej informuje, že musela znížiť počet detí v MŠ
nakoľko jej to regionálny úrad verejného zdravotníctva prikázal. Za predchádzajúce roky bol počet
detí v MŠ 72, a v súčasnosti môže byť v MŠ 66 detí čo je pokles o 6 detí. Vzhľadom k tomu má MŠ
pokles finančných prostriedkov. Finančné prostriedky ponížené o sumu za chýbajúcich 6 detí, sú
nepostačujúce pre chod MŠ.
Poslanci viedli diskusiu, a zhodli sa, že schvália žiadosť MŠ o čerpanie prostriedkov z príjmového
účtu.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 339/2020

8. MŠ Vrbov – Schválenie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2019/2020
Zástupca starostky prečítal predloženú správu MŠ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2019/2020
Poslanci viedli diskusiu a schválili správu MŠ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2019/2020.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 340/2020
9. ZŠ – Žiadosť – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2019/2020
Riaditeľka ZŠ informuje, že vzhľadom k mimoriadnej situácii s ochorením COVID 19 prebiehalo od
13.3.2020 do 30.6.2020 vyučovanie mimoriadnym spôsobom prostredníctvom dištančnej výučby.
U žiakov, ktorým pre nedostatočné technické vybavenie nebolo možné sa vzdelávať prostredníctvom
dištančnej výučby, boli úlohy zadávané prostredníctvom asistentov učiteľa.
- Plán práce na školský rok 2020/2021
Riaditeľka ZŠ informuje, že plán práce na školský rok 2020/2021 bol zverejnený v júny. Väčšia časť
plánu už nie je aktuálna, vzhľadom k situácii s ochorením COVID 19. Ďalej informuje, že aj krúžky
v ZŠ sa vyučujú dištančnou formou.
Ing. Pavel Hrebeňár sa informuje o počte žiakov v ZŠ.
Riaditeľka ZŠ na to uviedla, že v ZŠ počet žiakom mierne stúpa a v súčasnosti je v škole 243 žiakov.
V súčasnosti prebieha prieskum u rodičov o záujem navštevovania žiakov 2. stupňa ZŠ od
nasledujúceho týždňa podľa súčasných nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR.
- Školský vzdelávací program
Riaditeľka ZŠ informuje, že v ZŠ sú prevažne žiaci z obce Vrbov, ale keďže je škola spádovou školou
navštevujú ju aj žiaci z okolitých obcí.
Program ISCED 1 je vzdelanie žiakov 1. stupňa, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním všeobecnoVzdelávacieho programu 4. ročníka. Dokladom o získanom vzdelaní prvého stupňa je vysvedčenie
s doložkou.
Program ISCED 2 je vzdelanie 2. stupňa. Absolvent tohto programu získa vysvedčenie s doložkou.
K tomuto bodu boli prijaté uznesenia č. 341/2020, 342/2020, 343/2020
20. Žiadosť o zhotovenie asfaltovej cesty – Jozef Regec
Zástupca starostky prečítal žiadosť a informuje, že obec v súčasnej dobe nedisponuje s dostatočným
množstvom finančných prostriedkov na vybudovanie novej asfaltovej komunikácie.
Poslanci viedli diskusiu a zhodli sa, že sa oprava miestnej komunikácie, ktorá sa nachádza pri
prečerpávacej stanici bude vykonávať až po ukončení realizácie prečerpávacej stanice.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 344/2020

21. Žiadosť o odkúpenie parcely v k.ú. Vrbov – Jozef Regec
Zástupca starostky prečítal žiadosť.
Jozef Regec informuje poslancov, že predmetný pozemok je vedený ako záhrada. Pozemok sa
nachádza pred garážami, ktoré sú v jeho vlastníctve. Pozemok má v úmysle vyložiť dlaždicami
a ohraničiť obrubníkmi.
Poslanci viedli diskusiu a zhodli sa, že žiadosť bude prejednaná a posúdená po miestnej obhliadke.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 345/2020
6. Správa o kontrole vykonanej hlavným kontrolórom obce Vrbov
Hlavný kontrolór obce informuje poslancov, že na základe plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra boli vykonané dve kontroly. Prvým predmetom kontroly bolo dodržiavanie zákona
o cestovných náhradách. V uvedenej kontrole bolo zistené, že lehoty predloženia vyúčtovania náhrad
aj lehoty splatnosti náhrad boli dodržané.
Druhým predmetom kontroly boli všeobecne záväzných nariadení obce Vrbov. V rámci kontroly bolo
zistené, že boli dodržané všetky zákonné a formálne náležitosti dokumentácie obce. V kontrolovaných
VZN boli zistené drobné formálne nedostatky, ktoré boli ihneď odstránené. A taktiež neaktuálnosť
jedného VZN.
Ing. Pavel Hrebeňár sa informuje, či predmetom kontroly bola aj kniha jázd.
Hlavný kontrolór reagoval, že kniha jázd nebola predmetom kontroly.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 346/2020

11. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vrbov – Naša Obec DEDINA, OZ Ochotnícke
divadlo Vrbov, ZO únie žien vo Vrbove, 18. Zbor radostného srdca, Slovenský červený kríž, FK
Vrbov, Klub dôchodcov
Zástupca starostky prečítal žiadosti o poskytnutie dotácie. Poslanci viedli diskusiu a vzhľadom
k aktuálnej situácii s veľkými výdavkami pre ochorenie COVID 19 uvažovali o znižovaní dotácie pre
organizácie v obci. Po uvážení sa zhodli, že organizáciám poskytnú dotáciu vo výške 500 € ako
predchádzajúci rok.
Pre futbalový klub poskytli dotáciu vo výške 7500 € a v prípade, že bude dotácia nepostačujúca sa
formou dodatku dá dotácia na rok 2021 navýšiť o požadovanú čiastku.
K tomuto bodu boli prijaté uznesenia č. 347/2020, 348/2020, 349/2020, 350/2020, 351/2020,
352/2020, 353/2020

12. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na
rok 2021 – Senior residence, zariadenie sociálnych služieb

Zástupca starostky obce prečítal žiadosť a informoval poslancov, že v zariadení sú
umiestnený 2 občania.
Hlavný kontrolór informuje poslancov, že na základe zákona, ktorý uvádzajú v žiadosti, je
obec povinná poskytnúť finančný príspevok, len v tom prípade, ak obec sama požiada
o umiestnenie občana do zariadenia. Uviedol, že obec nie je povinná poskytnúť finančný
príspevok.
Zástupca starostky navrhol, aby obec prejavila lojalitu voči zariadeniu a poskytla fianačný
príspevok vo výške 100 €.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 354/2020
13. Žiadosť o odpredaj pozemku – Ing. Milan Kačmarek a Ing. Alena Kačmareková
Zástupca starostky informuje, že touto žiadosťou sa OZ zaoberalo už na predchádzajúcich
zasadnutiach. Navrhol, aby sa vykonala miestna obhliadka s účasťou všetkých poslancov na
uvedenom, nakoľko sa ozvala pani Hoffmannová, ktorá uvádza, že v danom pozemku sa nachádzajú
káble.
Poslanci sa zhodli, že na žiadanom pozemku vykonajú obhliadku s účasťou všetkých poslancov
a následne bude žiadosť opätovne prejednaná.

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 355/2020

14. Žiadosť o náhradu parcely č. 134 – Eva Iliopoulos
Zástupca starostky informuje, že touto žiadosťou sa OZ zaoberalo na predchádzajúcom
zasadnutí.
Hlavný kontrolór obce informuje, že obec nemôže prinavrátiť pozemok na základe
historických máp. Navrhol, aby sa žiadateľka so svojou žiadosťou obrátila na príslušný
katastrálny úrad prípadne na okresný súd.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 356/2020
15. Žiadosť o dokúpenie pozemku – Martin Hrebeňár a manž. Viktória
Zástupca starostky informuje, že touto žiadosťou sa OZ zaoberalo na predchádzajúcom zasadnutí.
Informuje, že žiadatelia majú záujem odkúpiť pozemok vo vlastníctve obce v šírke 1 m a dĺžke cca 17
m. Ďalej informuje, že následne nebude dodržaná líniová stavba oplotenia so susediacimi pozemkami.
Navrhol vykonať obhliadku pozemku s účasťou všetkých poslancov.
Poslanci sa zhodli, že sa k predmetnej žiadosti vyjadria po uskutočnení miestnej obhliadky všetkými
poslancami.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 357/2020
17. Žiadosť o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce Vrbov . Radka Pirožeková a Peter
Pirožek
Zástupca starostky prečítal žiadosť a informuje poslancov, že žiadatelia majú záujem odkúpiť obecnú
chatu v chatovej oblasti spolu s príslušnými pozemkami v okolí chaty.
Poslanec Radovan Bartko navrhol, aby sa obecná chata zveľadila a aby ju obec využívala na potrebné
účely.
Poslanci viedli diskusiu a nesúhlasia s odpredajom obecnej chaty.

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 358/2020
20. Návrh na prerokovanie a schválenie odkúpenia pozemkov – Ján Šoltés
Zástupca starostky prečítal žiadosť. Informuje, že si žiadateľ chce vysporiadať pozemky pod
existujúcou chatou, ktorá je v jeho vlastníctve. Chata sa nachádza v areáli autokempingu. K žiadosti
nebol doložený GP, navrhli, aby bol žiadateľ písomne vyzvaný na doloženie GP pre lepšiu lokalizáciu
pozemkov.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 359/2020
19. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ing. Ivan Faltin a manž. Jana Faltinová

Zástupca starostky prečítal žiadosť a informuje poslancov, že sa jedná o pozemok na
Kúpelskej ulici, za rodinným domom súpisné číslo 245. Žiadatelia si chcú týmto vysporiadať
pozemok a využívať ho na hospodárske účely.
Poslanci viedli diskusiu a zhodli sa, že žiadosť posúdia po vykonanej miestnej obhliadke.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 360/2020
22. Rôzne
Poslanec Branislav Lipták predniesol žiadosť pána Jána Ragalyho, a informuje, že žiadateľ chce
zriadiť jazdiareň na pozemkoch uvedených v žiadosti. Poslanci sa zhodli, že sa žiadosťou budú
zaoberať na zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2021.
Zástupca starostky informuje, že obci Vrbov bola schválená dotácia nenávratného finančného
príspevku vo výške 151 226,12 € na projekt „Chodník ku rómskej osade v obci Vrbov popri ceste
III/3094“
Zástupca starostky predniesol žiadosť MŠ o návrh na vyradenie majetku. Poslankyňa Ing. Monika
Greňová navrhla, aby sa zriadila inventarizačná komisia, ktorá sa bude zaoberať a kontrolovať

navrhnutý vyradený majetok v MŠ. Poslanci sa zhodli a schválili inventarizačnú komisiu pre
vyradenia navrhnutého majetku v MŠ.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 361/2020
23. Diskusia
Poslanec Radovan Bartko informuje, že sa občania sťažujú na obecnú káblovku. Majú problém
s odhlásením káblovej televízie. Poslanci navrhli, aby bol Ing. Gnojčák prizvaný na zasadnutie
obecného zastupiteľstva. A taktiež aby bol vyzvaný na odstránenie nedostatkov na káblovej televízii.
Poslanec Martin Michalčík informuje, že most, ktorý spája areál MŠ a ihrisko je v zlom stave.
Peter Regec sa informuje, prečo obec nezverejňuje verejné obstarávanie. Zástupca starostky ho
informuje, že obec pre krátkosť času nerealizuje verejné obstarávanie, ale realizuje prieskum trhu.
V tomto prípade nie je povinnosť zverejňovania.
Peter Regec ďalej informuje, že v potoku je nahádzaný komunálny odpad a drevo zo spíleného stromu,
ktorý obec zrezala.

23. Záver
Poslankyňa Ing. Monika Greňová prečítala návrh prijatých uznesení. Poslanci nemali žiadne
otázky a program 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný. Zástupca starostky
poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie ukončil.
Zapísala: Mariana Vilgová
Overovatelia:
Ing. Pavel Hrebeňár
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Branislav Lipták
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Mgr. Tatiana Faltinová
starostka obce

