OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VRBOVE
Zápisnica
zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vrbov,
konaného dňa 3.11.2021

Prítomní:
Poslanci Ing. Monika Greňová, Anton Hriňák, Peter Kuzmiak, Branislav Lipták, Mária
Polomská
Hlavný kontrolór obce: Mgr. Martin Hoffman
Neprítomní: Radovan Bartko, Ing. Norbert Fassinger, Martin Michalčík, Ing. Pavel Hrebeňár
Hostia:
1.
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3.
4.
5.

6
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23.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Návrh VZN č.7/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Vrbov pre deti s trvalým pobytom vo Vrbove, v ktorej si plnia povinné predprimárne
vzdelávanie
Aktualizácia zriaďovacej listiny DHZO
Správa o kontrole vykonanej hlavným kontrolórom obce Vrbov
Rozpočtové opatrenie č. 3/2021
Žiadosť o zmenu platnosti VZN č. 4/2021 – MŠ Vrbov
Dodatok k zmluve ( Chodník k rómskej osade)
Odkúpenie pozemku pod chodníkom k rómskej osade
Traktorik
Správa o výchovnovzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach v šk. roku 2020/21 –
MŠ Vrbov
Žiadosť o zakúpenie verejného defibrilátora do Vašej obci – Záchrana o.z.
Žiadosť o príspevok na zrekonštruovaný oltár – RKC farnosť Vrbov
Žiadosť o odkúpenie časti pozemku – Eva Kissová
Ponuka na odkúpenie pozemku – Mária Kurucová, Jozef Kuruc
Žiadosť o odkúpenie pozemku – Bohuslav Mirga a manž.
Žiadosť o odkúpenie pozemku – Štefan Oračko a manž. Kvetoslava
Žiadosť o zmenu územného plánu a vydanie stavebného povolenia – Milena Kokyová
Rôzne
Diskusia
Záver

Priebeh rokovania
1. Otvorenie
Dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo formou videokonferencie.
Zasadnutie 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 nemali žiadne návrhy.
K tomuto bodu boli prijaté Uznesenia č. 462/2021, a č. 463/2021.

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. 464/2021.
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.
5. Návrh VZN č. 7/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Vrbov pre deti s trvalým pobytom vo Vrbove, v ktorej si plnia povinné
predprimárne vzdelávanie
Starostka informuje poslancov o potrebe schválenia VZN o určení spádovej materskej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vrbov pre deti s trvalým pobytom vo Vrbove, v ktorej si
plnia povinné predprimárne vzdelávanie.
Poslanci nemali žiadne otázky a tak pristúpili k hlasovaniu.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 465/2021.
6. Aktualizácia zriaďovacej listiny DHZO
Starostka informuje poslancov, že vzhľadom k tomu, že došlo k zmene počtu dobrovoľných
hasičov v obci a taktiež k zmene v počte vybavenia hasičskej techniky, je potrebné
zriaďovateľskú listinu DHZO aktualizovať.
Poslanci nemali žiadne otázky a pristúpili k hlasovaniu.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 466/2021
7. Správa o kontrole vykonanej hlavným kontrolórom obce Vrbov
Hlavný kontrolór obce informuje poslancov o vykonanej kontrole, ktorej cieľom bolo zistiť,
či sa inventarizácia majetku vykonáva v súlade so zákonom, či sú inventúrne súpisy
spracované v súlade so zákonom a či je inventarizačný zápis spracovaný v súlade so
zákonom. Kontrolou bolo zistené, že obec k 31.12.2020 eviduje pohľadávky v sume
42 662,66 z toho pohľadávky po lehote splatnosti v sume 33 063,36 €. Navrhol venovať
zvýšenú pozornosť vymáhaniu pohľadávok.
Starostka dodala, že je potrebné vykonať inventarizáciu majetku a pozemkov. Oslovila
poslancov, aby sa dobrovoľne prihlásili na vykonanie inventarizácie.
Poslanci viedli diskusiu a navrhli na vykonanie inventarizácie pozemkov prijať silu, ktorá sa
bude danej problematike venovať, nakoľko je to časovo zdĺhavé.
Na vykonanie inventarizácie majetku sa dobrovoľne prihlásili poslanci, ktorý vytvorili
inventarizačnú komisiu v zložení: Predsedníčka komisie Ing. Monika Greňová a členovia
Branislav Lipták, Mária Polomská a Ing. Pavel Hrebeňár
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 467/2021, 468/2021.
8. Rozpočtové opatrenie č. 3/2021
Starostka informuje o položkách zahrnutých v rozpočtovom opatrení.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 469/2021.

9. Žiadosť o zmenu platnosti VZN č. 4/2021 – MŠ Vrbov
Starostka prečítala žiadosť MŠ a informuje poslancov, že sa na predchádzajúcom zasadnutí
OZ schvaľovalo VZN č. 4/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl
a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec, ktoré nadobudlo účinnosť dňa
12.10.2021. Ďalej informuje, že v programe kde sa eviduje stravné a réžia, nie je možné
meniť poplatky v strede mesiaca. Z toho dôvodu žiada MŠ o zmenu platnosti VZN č. 4/2021.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 470/2021
10. Dodatok k zmluve (Chodník k rómskej osade)
Starostka informuje poslancov o ukončenej stavbe chodníka ku rómskej osade. Informuje, že
stavba bola náročná. Oslovila predsedníčku ekonomickej komisie, aby sa vyjadrila.
Predsedníčka ekonomickej komisie informuje, že na stavbe boli vykonané práce na viac ako
napríklad podklad pod most a prekládka optického kábla. Predsedníčka odporučila poslancom
dodatok schváliť.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 471/2021.
11. Odkúpenie pozemku pod chodníkom k rómskej osade
Starostka informuje poslancov, že chodník zasahuje do pozemku vo vlastníctve SR. Obec
Vrbov požiadala SPF o odkúpenie pozemku v roku 2019. Slovenský pozemkový fond doručil
na obec oznámenie s návrhom ceny 9,80 € /m2 čo činí celkovú výšku za pozemok 882,00 € za
90 m2.
Poslanci pristúpili k hlasovaniu.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 472/2021.
12. Traktorik
Starostka informuje poslancov, že v súčasnosti má obec jednu traktorovú kosačku, ktorú
využíva aj v zimných mesiacoch na údržbu a odhŕňanie chodníkov. Táto kosačka nie je
s pohonom 4x4 a preto nie je vhodná na zimnú údržbu chodníkov v obci.
Poslanci viedli diskusiu a navrhli kúpu traktorovej kosačky s pohonom 4x4.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 473/2021.
13. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach v šk. roku
2020/21 – MŠ Vrbov
Starostka prečítala vyjadrenie rady školy pri MŠ Vrbov k Výchovno-vzdelávacej činnosti jej
výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2020/21.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 474/2021.
14. Žiadosť o zakúpenie verejného defibrilátora do Vašej obci – Záchrana o.z.
Starostka prečítala žiadosť a informuje, že cena jedného defibrilátora je 1 100 € bez DPH
cena za vyhrievanú skrinku je 450 € bez DPH.
Poslanci viedli diskusiu a navrhli z dôvodu, že verejný defibrilátor by bolo vhodné umiestniť
na námestí obce, ktoré je v pamiatkovej zóne obce, osloviť Krajský pamiatkový úrad, aby
určil kde sa na námestí v obci môže verejný defibrilátor umiestniť.
K tomuto bodu nebolo prijaté uznesenie.
15. Žiadosť o príspevok na zrekonštruovaný oltár – RKC farnosť Vrbov
Starostka prečítala žiadosť.
Poslanci viedli diskusiu a navrhli poskytnúť príspevok vo výške 1000 €.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 475/2021, ktoré vzhľadom k výsledkom hlasovania
nebol prijaté, a zároveň uznesenie č. 476/2021.

16. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku – Eva Kissová
Starostka prečítala žiadosť a informuje poslancov, že sa jedná o pozemok v chatovej oblasti.
Poslanci viedli diskusiu a zhodli sa, že nebudú prispievať k sporom medzi ľuďmi a pozemok
neodpredajú.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 477/2021.
17. Ponuka na odkúpenie pozemku – Mária Kurucová, Jozef Kuruc
Starostka prečítala ponuku na odpredaj pozemku a informuje poslancov, že sa jedná
o pozemok na ktorom je v súčasnosti miestna komunikácia.
Poslanci viedli diskusiu a zhodli sa, že keďže sa na danom pozemku nachádza miestna
komunikácia, ktorá sa bude v budúcnosti opravovať, je potrebné pozemok vysporiadať.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 478/2021.
18. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Bohuslav Mirga a manž.
Starostka prečítala žiadosť a informuje, že sa jedná o pozemok v rómskej osade, na ktorom je
plánované vybudovanie výdajného automatu na pitnú vodu.
Poslanci viedli diskusiu a navrhli vykonať obhliadku predmetného pozemku.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 479/2021.
19. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Štefan Oračko a manž. Kvetoslava
Starostka prečítala žiadosť a informuje, že žiadateľ má záujem o ten istý pozemok ako
v predchádzajúcom bode.
Poslanci taktiež navrhli vykonať obhliadku pozemku.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 480/2021.
20. Žiadosť o zmenu územného plánu a vydanie stavebného povolenia
Starostka prečítala žiadosť a informuje poslancov, že stavebné povolenie vydáva stavebný
úrad po zdokladovaní všetkých potrebných dokladov a zmena územného plánu na uvedených
parceliach už prebieha, nakoľko boli predmetom žiadosti, ktorá sa schvaľovala na 15.
riadnom zasadnutí OZ.
K tomuto bodu nebolo prijaté uznesenie.
21. Rôzne
Starostka informuje poslancov, že dnes sa uskutočnilo na obecnom úrade stretnutie so
zástupcami firmy Marius Pedersen, ktorá v našej obci vykonáva zber komunálneho odpadu.
Stretnutie sa uskutočnilo z dôvodu informovania, že ceny za vývoz a zneškodnenie
komunálneho odpadu sa zvyšujú o 10 %.
Poslanci viedli diskusiu a zhodli sa, že nebudú zvyšovať daňové poplatky za komunálny
odpad a viac apelovať na občanov, aby viac separovali odpad.
Starostka informuje, že realizácia opravy cesty pri pánovi Hrebeňárovi je komplikovaná,
nakoľko majú majitelia susednej nehnuteľnosti prihradenú aj časť obecného pozemku.
Starostka ďalej informuje, že nasledujúci deň sa uskutoční kolaudácia multifunkčného ihriska,
a informuje o osvetlení ihriska.
Poslanci viedli diskusiu a zhodli sa, že osvetlenie multifunkčného ihriska sa môže realizovať
aj v priebehu budúceho roka.
27. Diskusia
28. Záver

Poslankyňa Ing. Monika Greňová prečítala návrhy prijatých uznesení. Poslanci nemali žiadne
otázky a program 17. 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

