OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VRBOVE
z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vrbov,
konaného dňa 11.3.2019
Prítomní:
Poslanci: Radovan Bartko, Ing. Norbert Fassinger, Ing. Monika Greňová, Ing. Pavel Hrebeňár,

Peter Kuzmiak, Branislav Lipták, Martin Michalčík, Mária Polomská
Hlavný kontrolór obce: Bc. Martin Hoffmann
Neprítomní: Anton Hriňák
Hostia: Iveta Regecová, Mária Rybková, Lukáš Varmus, Vladimír Toporcer, Ján Gáll, Štefan Faltin
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Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Dodatok č.1 k VZN obce Vrbov č.3/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vrbov za rok 2018
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vrbov na 1.polrok 2019
Program odpadového hospodárstva obce Vrbov na roky 2016-2020
Krízový štáb obce Vrbov
Základná škola: Ţiadosť o vyradenie majetku ZŠ
Agronofa: Ţiadosť na inštalovanie reklamných tabúľ
Ţiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vrbov na rok 2019
 Základná organizácia únie ţien vo Vrbove
 Naša obec –DEDINA občianske zdruţenie
 Ochotnícke divadlo
 18.zbor Radostného srdca
 FK Thermal park Vrbov
 Klub dôchodcov pri obecnom úrade
Miestny spolok SČK – Ţiadosť o finančnú podporu
Poţiarna zbrojnica
Materská škola: Loggie
Ţiadosti občanov
 Ţiadosť o prenájom pozemku – Ján Antolek
 Ţiadosť o odpredaj pozemku – Vanda Viglarská
 Ţiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve obce – Slavomír Zummer
 Ţiadosť o odkúpenie parciel – Eduard Mirga
 Ţiadosť o prenájom pozemku – Marianna Kovalčíková
 Ţiadosť o odpredaj pozemku – Miroslav Migáč a manţ. Veronika
 Ţiadosť o nasypanie makadamu – Antónia Hoffmannová
 Ţiadosť o odpredaj pozemku – Valter Koky
 Ţiadosť o odpredaj pozemku – Patrik Koky
 Ţiadosť o odpredaj pozemku - Ľudovít Gábor
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, ţe zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Predstavila a oboznámila poslancov s programom dnešného zasadnutia, opýtala sa prítomných
poslancov, či k programu majú nejaké ďalšie návrhy. Poslanci najprv schválili pôvodný program
a poslanec Ing. Norbert Fassinger navrhol, aby sa bod Materská škola – loggie presunul na bod č. 6,
nakoľko boli prítomné aj zástupkyne materskej školy. Ako ďalší navrhol Martin Michalčík, aby sa
ţiadosť FK Thermal park presunula na bod 7, nakoľko aj zástupcovia FK Thermalpark Vrbov boli
prítomní na zasadnutí OZ.
K tomuto bodu boli prijaté Uznesenia č. 143/2019, 144/2019, 145/2019
Z celkového počtu 8 poslancov hlasovalo 8 poslancov ZA návrhy
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku na dnešnom zasadnutí bola určená Mariana Vilgová.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Radovan Bartko, Ing. Pavel Hrebeňár
O tomto bode sa nehlasovalo.
3.Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnuté: Ing. Monika Greňová, Mária Polomská
K tomuto bodu bolo prijaté Uznesenie č. 146/2018.
Z celkového počtu 8 poslancov hlasovalo 8 poslancov ZA návrh.
4. Kontrola plnenia uznesení
Starostka previedla kontrolu plnenia uznesení. Uznesenia boli splnené aţ na uznesenia č. 97/2018 ,
137/2018, 141/2018, ktoré sú v plnení.
5. Dodatok č.1 k VZN obce Vrbov č.3/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Starostka obce oznámila poslancom, ţe vzhľadom k tomu, ţe organizácie nedodrţali predloţenie
ţiadosti do 25.10.2018 bolo potrebné k VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce doplniť dodatok,
ktorý upravuje predloţenie ţiadosti o dotáciu organizáciám v obci do 31.3.2019. Dodatok k VZN je
platný len pre rok 2019.

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 147/2019.
Z celkového počtu 8 poslancov hlasovalo 8 poslancov ZA návrh.

15. Materská škola: Loggie
Starostka informuje, ţe do materskej školy bol prizvaný statik, ktorý potvrdil havarijný stav.
Starostka ďalej informuje, ţe z dôvodu veľkých tepelných strát nemá význam dávať
nainštalovať radiátory do loggií, ktoré si poslanci ţiadali do projektovej dokumentácie
doplniť. Celkový projekt je stanovený na cca 120000 eur bez kúrenia. Firma, ktorá bola
v materskej škole zhodnotila, ţe za jeden mesiac by sa stihlo prerobiť jedno podlaţie.
Stavbári sa však obávajú spodného múrika loggie, kde bola robená aj sonda, a hrozí riziko, ţe
nastanú nepredvídané okolnosti, ktoré plynulosť opravy logií ovplyvnia jednak časovo a aj
finančne. Starostka navrhla, aby sa opravila vrchná časť loggií, ktorá je v horšom stave,
nakoľko má projektantom potvrdené, ţe sa môţu opravovať nezávislé od seba. Poslanec
Radovan Bartko navrhol, aby sa opravili obidve poschodia naraz. Starostka informuje, ţe je
tam riziko časového posunu opravy a nemôţeme si dovoliť zatvoriť škôlku na dlhšie ako na
jeden mesiac. Ani súčasné loggie nie sú robené naraz.
Poslanec Branislav Lipták konštatoval, ţe deti chodia v zime po loggiach, a navrhol aby sa
jedlo nosilo deťom do tried.

Riaditeľka MŠ informuje, ţe nemá priestory na to, aby deti jedli v triedach. Keď sú veľké
mrazy, tak deťom nosia jedlo do tried. Jedením v triedach sa však ničia koberce. Keby sme
deťom nosili jedlo do tried bol by to krok späť. Jedlo by sa preváţalo cez zimnú loggiu
výťahom do tried a deti by jedli studené jedlá.
Ekonómka MŠ informuje, ţe medzi oknami sú veľké špáry cez ktoré prší a kvapká voda.
Špáry sa stále zväčšujú dodala riaditeľka. Poslanec Peter Kuzmiak, som za to aby sa vymenili
okná a potom múrik.
Poslanec Norbert Fassinger navrhol, aby sa na loggiách urobil poriadny základ a aby sa začalo
spodnou časťou.
Poslanec Radovan Bartko konštatoval, ţe škôlka je v zlom stave a dodal, ţe ak sa niečo stane pridá sa
k rodičom a všetká zodpovednosť pôjde na OZ. Obec má zveľaďovať obecný majetok, tak ho teda
zveľaďujme.
Ekonómka MŠ informuje, poslancov o tom, ţe v okolí máme najškaredšiu škôlku.
Peter Kuzmiak dodal, ţe za posledných 12 rokov sa investovalo do škôlky cca 700000 eur.
Starostka poloţila poslancom otázku, čo v prípade ak firma povie, ţe prerábka bude trvať 3 mesiace?
Na to ekonómka MŠ reagovala, ţe aj počas rekonštrukcie kuchyne bola škôlka zatvorená dva mesiace,
a v septembri sme fungovali v núdzovom reţime.
Poslanec Peter Kuzmiak navrhol, aby sa loggie zbúrali, múrik by nahradilo zábradlie a namiesto
okien by sa osadil štvorkomorový lexan a tým by sa celá konštrukcia loggii odľahčila.
Nakoniec sa po diskusii poslanci uzhodli na tom, ţe je potrebné vyhlásiť verejné obstarávanie
a zadať podmienku prípravy staveniska pred realizáciou a aţ potom následná realizácia projektu.
A taktieţ sa zhodli na tom, ţe sa zrekonštruujú obe podlaţia loggií spolu.
Poslanec Norbert Fassinger navrhol zadať podmienku začiatku realizácie stavby od júna 2019
a ukončenie realizácie stavby do 20. augusta 2019.

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 148/2019.
Z celkového počtu 8 poslancov, hlasovalo 8 poslancov ZA návrh.
12. FK Thermal park Vrbov
Starostka informuje poslancov o tom, ţe vyzvala kontrolóra obce, aby si prezrel podklady FK
Thermal park. Starostka dala slovo kontrolórovi, aby sa k danej problematike vyjadril. Kontrolór
prezrel podklady FK Thermal park a ochotníckeho divadla.
Kontrolór informuje, ţe FK Thermal park má neprehľadné zúčtovanie, doklady nie sú zoradené
chronologicky, čo sťaţuje kontrolu, cestovné príkazy nie sú podpísané, nie je zoznam cestujúcich, ŠPZ
a ani základné náleţitosti, ktoré musí cestovný príkaz obsahovať. Nedá sa zistiť primeranosť
dokladov. Kontrolór odporúča OZ vyzvať FK Thermal park na doloţenie všetkých potrebných
náleţitostí potrebných k zúčtovaniu za rok 2018.
Ďalej informuje o kontrole, ktorú previedol v dokladoch ochotníckeho divadla. Ochotnícke divadlo
predloţilo k zúčtovaniu aj pokladničný blok s alkoholom. Obec nemôţe poskytovať dotáciu na
alkohol. Kontrolór odporúča nezúčtovať tento blok a dotáciu pre rok 2019 poníţiť o sumu na
pokladničnom bloku s alkoholom. Ak by prišli na kontrolu z NKÚ, môţu Vás vyzvať, aby ste dotáciu
vrátili.
Poslankyňa Monika Greňová sa vyjadrila k vyúčtovaniu FK Thermal park, ţe okrem dotácie
z rozpočtu obce nemajú ţiadne zdroje príjmu. Majú viacero moţností príjmu ako napr. z členského, 2
percentá dane a sponzorský príspevok. Kontrolór informuje, ţe novou povinnosťou športových
organizácii s právnou formou občianskych zdruţení je povinnosť vyberať od členov členské. Ale
pozor. Iba tých ktoré sa stanú prijímateľom verejných financií. Aj obec však môţe byť prijímateľom
prostriedkov zo štátneho rozpočtu dotácie na financovanie športu od Ministerstva školstva SR.
Starostka sa informuje o faktúre, kde si štatutár FK Thermal park dal preplatiť svoju faktúru. Je to
konflikt záujmov. Na OZ bolo dohodnuté, ţe si tribúnu opravia vlastnými silami bez potreby
finančných prostriedkov obce. Poslankyňa Monika sa ďalej informuje o pokladničnom bloku a A3
sport, na zakúpený jeden pár obuvy za 65 eur, ktorý doloţili k vyúčtovaniu dotácie. Na pokladničnom
doklade musí byť napísané komu boli určené. Medzi dokladmi chýba faktúra na 320 eur.

Na dokladoch chýba podpis vyúčtovateľa. Kontrolór dodal, ţe nemôţu zle hospodáriť s verejnými
financiami. Upozornil, na nesprávnosť vyúčtovania, a dodal, ţe z poskytnutej dotácie si môţu uhradiť
výdavky na vedenie účtovníctva ekonómkou.
Starostka sa informovala, o tom, aby FK prešlo pod správu obce. V súčasnosti sa to však nedá, pretoţe
uţ je sezóna. Obec nemôţe platiť faktúry za FK Thermal park, z dôvodu ţe majú iné IČO. Ak prejde
FK Thermal park pod správu obce potom obec môţe uhrádzať faktúry KK Thermal parku.
Poslanec Peter Kuzmiak navrhol, aby im schválili len zálohu a po sezóne by FK Thermal park prešlo
pod správu obce.
Starostka uviedla, ţe je potrebné aj niečo pre obec urobiť dobrovoľne bez nároku na odmenu. DHZO
robí dobrovoľne pre obec, skladajú a rozkladajú stánky, sú nápomocní pri všetkých akciách v obci
a neberú ţiadne dotácie z obce.
Pán Toporcer informuje poslancov o rozhádzaných odpadkoch na futbalovom ihrisku. Starostka na to
reagovala, ţe sa nedá ustriehnuť, aby na ihrisku nerozhadzovali odpadky. Je potrebné zorganizovať
brigádu.
Po dlhej diskusii sa poslanci zhodli na tom, ţe je potrebné vyzvať štatutára FK Thermal parku aby
doplnil vyúčtovanie o potrebné náleţitosti. A navrhli aby sa z rozpočtu obce poskytla dotácia pre FK
Thermal park formou zálohy vo výške 2500 eur na úhradu za rozhodcov, na úhradu poplatkov SFZ,
cestovné, hygienické a čistiace prostriedky a taktieţ na pitný reţim.
Poslanec Radovan Bartko informoval, ţe v minulosti bol štatutárom futbalového klubu prevzal od
obce do správy futbalové ihrisko a šatne.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 149/2019.
Z celkového počtu 8 poslancov hlasovalo 8 poslancov za návrh.
6. Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vrbov za rok 2018
Hlavný kontrolór Bc. Martin Hoffman informoval poslancov o tom, ţe obci Vrbov raz ročne
predkladá správu z kontrolnej činnosti, je to stručné zdokumentovanie všetkých kontrol, ktoré vykonal
počas roka 2018. Počas roka 2018 bolo vykonaných 9 kontrol.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č.150/2019, v ktorom OZ berie na vedomie správu z kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce Vrbov za rok 2018.

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vrbov na 1.polrok 2019
Hlavný kontrolór Bc. Martin Hoffman informoval poslancov o tom, ţe dvakrát za rok predkladá obci
plán kontrolnej činnosti.

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 151/2019.
Z celkového počtu 8 poslancov hlasovalo 8 poslancov ZA návrh.
8. Program odpadového hospodárstva obce Vrbov na roky 2016-2020
Starostka informovala o potrebe schválenia programu odpadového hospodárstva, ktorý môţe OZ
schváliť aţ po schválení VUC. Bol vypracovaný kvalifikovanou osobou.

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 152/2019.
Z celkového počtu 8 poslancov hlasovalo 8 poslancov ZA návrh.
9. Krízový štáb obce Vrbov
Starostka informuje poslancov, ţe zo zákona nám vyplýva povinnosť mať schválený krízový štáb
v zloţení 1 predseda krízového štábu, 1 podpredseda krízového štábu, 1 tajomník a 4 členovia.
K tomuto bodu boli prijaté uznesenia č. 153 a/2019, 153 b/2019

Z celkového počtu 8 poslancov hlasovalo 8 poslancov ZA návrhy.

10. Základná škola: Ţiadosť o vyradenie majetku ZŠ
Starostka prečítala ţiadosť ZŠ o vyradenie majetku a informovala poslancov, ţe sa jedná o knihy
z rokov 1966 aţ 1991 v hodnote 980 eur.

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č.154/2019.
Z celkového počtu 8 poslancov hlasovalo 8 poslancov ZA návrh.
11. Agronofa: Ţiadosť na inštalovanie reklamných tabúľ
Starostka prečítala ţiadosť na inštalovanie reklamných tabúľ a informovala ţe, Radošinke sa taktieţ
schvaľovalo inštalovanie reklamnej tabule za cenu 10 eur na jeden rok. Poslanci sa zhodli na návrhu
10 eur za kaţdú tabuľu za jeden rok.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 155/2019.
Z celkového počtu 8 poslancov hlasovalo 8 poslancov za návrh.
12. Ţiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vrbov na rok 2019
 Základná organizácia únie ţien vo Vrbove
Starostka informuje o predloţení ţiadosti Základnej organizácie únie ţien.
Poslanci sa zhodli na tom ţe poskytnú dotáciu vo výške 500 €.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 156/2019.
Z celkového počtu 8 poslancov hlasovalo 8 poslancov za návrh.
 Naša obec –DEDINA občianske zdruţenie
Starostka informuje o predloţení ţiadosti OZ Naša obec –DEDINA, ktorý v ţiadosti ţiadajú
o poskytnutie dotácie vo výške 800 €.
Poslanec Peter Kuzmiak navrhol, aby obec poskytovala dotáciu pre kaţdú organizáciu v rovnakej
výške. Teda 500 €. Poslanci pristúpili k hlasovaniu za návrh poslanca Petra Kuzmiaka.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 157/2019.
Z celkového počtu 8 poslancov hlasovalo 6 poslancov za návrh a 2 poslanci boli proti návrhu.
 Ochotnícke divadlo
Starostka informuje poslancov o predloţení ţiadosti Ochotníckeho divadla.
Poslanci sa zhodli na tom ţe poskytnú dotáciu vo výške 500 €.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 158/2019.
Z celkového počtu 8 poslancov hlasovalo 8 poslancov ZA návrh.
 18.zbor Radostného srdca
Starostka informovala o predloţení ţiadosti 18. Zboru radostného srdca a dodala, ţe sú to Vrbovskí
skauti, ktorí sa odčlenili od hlavného skautského 66.zboru Eduarda Korponaya.
Poslanci sa zhodli na tom ţe poskytnú dotáciu vo výške 500 €.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 159/2019.
Z celkového počtu 8 poslancov hlasovalo 8 poslancov ZA návrh.
 Klub dôchodcov pri obecnom úrade
Starostka informuje poslancov o predloţení ţiadosti Klubu dôchodcov.
Poslanci sa zhodli na tom, ţe poskytnú príspevok do výšky 500 € na akciu organizovanú obcou Vrbov.

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 160/2019.
Z celkového počtu 8 poslancov hlasovalo 8 poslancov ZA návrh.
13. Miestny spolok SČK – Ţiadosť o finančnú podporu

Starostka prečítala ţiadosť SČK o finančnú podporu, ktorý ţiada o finančnú podporu vo
výške 700 eur.
Poslanci sa zhodli na tom, ţe poskytnú príspevok vo výške 500 € na akciu organizovanú
z rozpočtu obce Vrbov.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č.161/2019.
Z celkového počtu 8 poslancov hlasovalo 5 poslancov ZA návrh a 3 poslanci boli proti
návrhu.
14. Poţiarna zbrojnica
Starostka informuje poslancov, ţe obci Vrbov bola schválená v predchádzajúcom roku dotácia vo
výške cca 17 000 eur na opravu budovy poţiarnej zbrojnice. V súčasnosti však obec nedisponuje
dostatočnými finančnými prostriedkami na opravu budovy poţiarnej zbrojnice. Obec v súčasnosti
potrebuje financie na opravu havarijného stavu loggií v MŠ. Oprava poţiarnej zbrojnice si bude
vyţadovať taktieţ väčšie finančné náklady, z dôvodu, ţe poţiarna zbrojnica nie je odvodnená.
Poslanci viedli diskusiu a na základe týchto skutočností navrhli presunúť bod poţiarnej zbrojnice na
zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční v mesiaci september 2019.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 162/2019.
Z celkového počtu 7 poslancov hlasovalo 7 poslancov ZA návrh.
Odišiel poslanec Ing. Norbert Fassinger, Martin Michalčík.
16. Ţiadosti občanov
 Ţiadosť o prenájom pozemku – Ján Antolek
Predseda stavebnej komisie informoval poslancov o tom, ţe boli na obhliadku. Pozemok sa nachádza
v areáli pri bytovkách, ktorý sa posudzuje osobitne. Navrhol, aby sa pozemok dal do nájmu
ţiadateľovi. Poslanci sa zhodli ţe predmetný pozemok sa prenajme ţiadateľovi na dobu neurčitú
s výpovednou lehotou 1 mesiac za cenu 1eur/m2/rok.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie 163/2019.
Z celkového počtu 6 poslancov hlasovalo 6 poslancov ZA návrh
 Ţiadosť o odpredaj pozemku – Vanda Viglarská
Predseda stavebnej komisie informuje, ţe pozemok nie je vhodný na výstavbu rodinného domu.
Starostka prečítala stanovisko PVS, ktorý uvádzajú, ţe s predajom predmetnej parcely nesúhlasia
z dôvodu, ţe sa na parcele nachádza verejný vodovod, ktorý koliduje s výstavbou rodinného domu.
Poslanci sa zhodli na to, ţe pozemok na základe vyjadrenia PVS ţiadateľke neodpredajú.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 164/2019.
Z celkového počtu 6 poslancov hlasovalo 6 poslancov ZA návrh.
 Ţiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve obce – Slavomír Zummer
Starostka informovala poslancov, ţe ţiadosťou sa OZ zaoberalo na predchádzajúcich zasadnutiach
a dodala, ţe na vypracovanie zmluvy je potrebné určiť cenu za prenájom pozemku, ktorú OZ na
predchádzajúcich zasadnutiach neurčilo.
Poslanci sa zhodli na cene 1 eur/m2/rok.

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 165/2019.
Z celkového počtu 6 poslancov hlasovalo 6 poslancov ZA návrh.
 Ţiadosť o odkúpenie parciel – Eduard Mirga
Predseda stavebnej komisie informuje poslancov, ţe komisia bola na obhliadku predmetného
pozemku. Uviedli, ţe ţiadateľ si chce pozemok zriadiť na záhradku. Starostka informuje, ţe v rómskej
osade nie je zriadená kanalizácia.
Poslanci viedli diskusiu a na záver sa zhodli, ţe pozemok v súčasnosti nepredajú z dôvodu
predpokladanej projektovej prípravy kanalizácie. Po vyriešení kanalizácie v rómskej osade, obec
preplatí prepracovaný geometrický plán ţiadateľovi a následne mu predmetný pozemok odpredá.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 166/2019.
Z celkového počtu 6 poslancov hlasovalo 6 poslancov ZA návrh.
 Ţiadosť o prenájom pozemku – Marianna Kovalčíková
Predseda stavebnej komisie informoval poslancov o zámere prenajať pozemok ţiadateľke, ktorá si
chce na parcele zriadiť parkovisko pre osobné auto.
Poslanci viedli diskusiu, zhodli sa na tom, ţe predmetný pozemok ţiadateľke z dôvodu nedostatočnej
legislatívnej pripravenosti neschvália.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 167/2019.
Z celkového počtu 6 poslancov hlasovalo 6 poslancov ZA návrh.
 Ţiadosť o odpredaj pozemku – Miroslav Migáč a manţ. Veronika
Starostka prečítala ţiadosť pána Migáča a manţ. Veroniky a informuje poslancov, ţe predchádzajúce
OZ uţ bolo na obhliadke.
Poslanci viedli diskusiu a zhodli sa, ţe si taktieţ vyhradzujú právo na obhliadku predmetných
pozemkov s prizvaním susedov pozemku.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 168/2019.
Z celkového počtu 6 poslancov hlasovalo 6 poslancov ZA návrh.
 Ţiadosť o nasypanie makadamu – Antónia Hoffmannová
Starostka prečítala ţiadosť o nasypanie makadamu.
Poslanci sa zhodli, ţe sa k ţiadosti vyjadria po obhliadke.
V tomto bode sa nehlasovalo.
 Ţiadosť o odpredaj pozemku – Valter Koky
Starostka prečítala ţiadosť o odpredaj pozemku.
Poslanci viedli diskusiu, a zhodli sa na tom, ţe z dôvodu predpokladanej prípravy kanalizácie
v rómskej osade, z dôvodu vysokého napätia, ktoré prechádza ponad uvedené parcely a z dôvodu
plánovanej výstavby oddychovej zóny ţiadosť o odpredaj pozemku ţiadateľovi neschvaľujú.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 169/2019.
Z celkového počtu 6 poslancov hlasovalo 6 poslancov ZA návrh.
 Ţiadosť o odpredaj pozemku – Patrik Koky
Starostka prečítala ţiadosť o odpredaj pozemku.
Poslanci viedli diskusiu a zhodli sa na tom, ţe k odpredaju sa vyjadria aţ po obhliadke.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 170/2019.
Z celkového počtu 6 poslancov hlasovalo 5 poslancov ZA návrh a 1 poslanec sa zdrţal hlasovania.
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Starostka prečítala ţiadosť o odpredaj pozemku a informovala poslancov, ţe ţiadateľ si chce
vysporiadať pozemok pod rodinným domom, ktorého časť stojí na pozemku vo vlastníctve obce a časť
na pozemku vo vlastníctve SPF.
Poslanci viedli diskusiu a zhodli sa na tom, ţe k ţiadosti sa vyjadria po obhliadke.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 171/2019.
Z celkového počtu 6 poslancov hlasovalo 6 poslancov ZA návrh.
17. Rôzne
18. Diskusia
Poslanec Peter Kuzmiak informuje, ţe bol napomenutý od občanov, aby sa odstránil vrak auta na
hornej ulici, ktorý tam stojí. Poslanci viedli diskusiu a uloţili pracovníčke OcÚ, aby písomne vyzvala
vlastníkov vraku na odstránenie vraku auta a určili termín odstránenia auta do konca apríla.
Poslanec Branislav Lipták upozornil, ţe do rómskej osady ku kaplnke je potrebné umiestniť jedno
bodové svetlo, pretoţe je tam tma. Zhodli sa, aby obec oslovila obecného elektrikára, aby sa vyjadril
k postupu umiestnenia svetla v rómskej osade.
Ďalej poslanci upozornili na čiernu stavbu, ktorá sa v súčasnosti buduje v rómskej osade. Uloţili obci,
aby sa touto stavbou zaoberala, aby sa čierna stavba zlegalizovala.
Starostka informuje poslancov o havarijnom stave elektriny na obecnom úrade. Taktieţ informuje
o zlom stave okien, radiátorov a kúrenia. Pravidelne vyhadzuje poistky. Podlaha v sále je v kritickom
stave, je v niektorých miestach vydutá. Obec má vypracovaný projekt na výmenu okien, ktorý je
schválený aj pamiatkovým úradom. Je vyhlásená výzva z Prešovského samosprávneho kraja, obec sa
do výzvy opäť zapojila.
Z vonkajšej strany opadáva omietka. Strecha na OcÚ bola viackrát
opravovaná, pretoţe zatekala hlavne v oblasti podkrovných izieb. Obecný úrad je preťaţený
elektrickou energiou. Je potrebné prerobiť kanceláriu matriky. A vymeniť vchodové dvere cez ktoré
v zime prefukuje.
Poslanec Ing. Pavel Hrebeňár oslovil starostku, akú má víziu do ďalšieho obdobia.
Starostka informuje, ţe do ďalšieho obdobia plánuje vybudovať multifunkčné ihrisko, cesty, verejné
osvetlenie vymeniť za novšie a vybudovať vyhliadkovú veţu na cyklochodníku.
Poslanec Ing. Pavel Hrebeňár dal návrh aby sa pripravili lokality budúcej výstavby, aby sa do obce
prizval developer, a aby on určil stavebné pozemky v obci.
Starostka informuje, ţe v súčasnosti prebieha záverečné spracovanie územného plánu obce, ktorý rieši
výstavbu rodinných domov vo viacerých lokalitách v obci.
Poslanec Radovan Bartko sa informuje o stave kanalizácie.
Starostka informuje, ţe čakáme kým firma Arprog dodá tlakové skúšky, pretoţe bez toho kolaudácia
kanalizácie neprebehne. Ďalej informuje, ţe prečerpávacia stanica je skolaudovaná.
19. Záver
Poslankyňa Ing. Monika Greňová prečítala návrh prijatých uznesení. Poslanci nemali ţiadne otázky
a program 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný. Starostka poďakovala prítomným
poslancom za účasť a zasadnutie ukončila.
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