OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VRBOVE
Zápisnica
z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vrbov,
konaného dňa 08.06.2020
Prítomní:
Poslanci: Ing. Norbert Fassinger, Ing. Monika Greňová, Ing. Pavel Hrebeňár, Peter Kuzmiak,
Branislav Lipták, Martin Michalčík, Mária Polomská
Hlavný kontrolór obce: Mgr. Martin Hoffman
Neprítomní: Radovan Bartko, Anton Hriňák
Hostia: Stanislav Smoleň, Viera Kovalčíková, Monika Lorencová, Peter Regec, Ján Gáll, Pavol Bretz
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Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Všeobecné záväzné nariadenie obce Vrbov o organizácií miestneho referenda
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Vrbov k záverečnému účtu za rok 2019
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Vrbov k hospodárnosti
Správa o kontrole vykonanej hlavným kontrolórom obce Vrbov
Správa o kontrole vykonanej hlavným kontrolórom obce Vrbov
Záverečný účet obce Vrbov za rok 2019
Regionálna nízkouhlíková stratégia pre spádovú oblasť mesta Spišská Belá
Prečerpávacia stanica verejnej kanalizácie
Oprava miestnych komunikácií v obci
Materská škola – žiadosť o určenie poplatku za obaly
Dobrovoľná požiarna ochrana SR - záujem o vozidlo IVECO MAGIRUS
Občianske združenie – Spoločnosť detskej onkológie Košice – Žiadosť o podporu
a spoluprácu pre charitatívny projekt – „Na bajku onkodeťom 2020“
Andrej Lorenc – Žiadosť o vytvorenie prístupovej cesty k parcele č. 8057
Ing. Milan Kačmarek a manž. Ing. Alena Kačmareková – Žiadosť o odpredaj pozemku
Maroš Kolcun a manž. Petra – Žiadosť o nájom pozemku
Martin Mirga – Žiadosť o povolenie k zriadeniu vlastnej studne
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
presunúť žiadosť pána Andreja Lorenca pod bodom č.17 na bod č. 5 a žiadosť Ing. Milana
Kačmareka pod bodom č. 18 na bod č. 6.
K tomuto bodu boli prijaté Uznesenia č. 288/2020, a č. 289/2020.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku na dnešnom zasadnutí bola určená Mariana Vilgová.

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Peter Kuzmiak, 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. 290/2020.
4. Kontrola plnenia uznesení
Starostka previedla kontrolu plnenia uznesení. Uznesenia boli splnené až na uznesenie č.
187/2020, uznesenie č. 219/2020 a uznesenie č. 252/2020, ktoré sú v plnení.
17. Andrej Lorenc – Žiadosť o vytvorenie prístupovej cesty k parcele č. 8057
Starostka prečítala žiadosť pána Lorenca a informuje, že sa predmetný pozemok nachádza
v blízkosti hospodárskeho dvora a časť prístupovej cesty k pozemku je vo vlastníctve SPF.
Poslanci viedli diskusiu, zhodli sa na tom, že žiadosť bude prejednaná po stretnutí majiteľov
pozemkov, ktorí majú záujem hospodáriť na vlastných pozemkoch.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 291/2020.
18. Ing. Milan Kačmarek a manž. Ing. Alena Kačmareková – Žiadosť o odpredaj
pozemku
Starostka prečítala žiadosť Ing. Milana Kačmareka a jeho mnaž. Zástupca žiadateľa informuje
poslancov, že obecný pozemok chcú zveľadiť a cesty zachovať. Poslanci sa po diskusii
zhodli, že sa predmetnou žiadosťou budú zaoberať po miestnej obhliadke daných parciel.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 292/2020.
5. Všeobecné záväzné nariadenie obce Vrbov o organizácií miestneho referenda
Starostka informuje, že na základe upozornenia prokurátorky, ktorá vykonala v našej obci
previerku stavu zákonnosti pri dodržiavaní ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení a jej následného upozornenia, že obec nemá prijaté VZN o organizácií miestneho
referenda.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 293/2020.
6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Vrbov k záverečnému účtu za rok 2019
Hlavný kontrolór obce informuje, že stanovisko vypracoval na základe návrhu záverečného
účtu za rok 2019. Bol zverejnený na úradnej tabuli a na webom sídle obce. Odporúča
schváliť záverečný účet bez výhrad.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 294/2020.
7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Vrbov k hospodárnosti
Hlavný kontrolór obce informuje poslancov, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu so šíriacim sa
koronavírusom a z dôvodu ohláseného výpadku príjmov obce, odporúča aby sa finančné prostriedky
vynakladali maximálne efektívne.

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 295/2020
8. Správa o kontrole vykonanej hlavným kontrolórom obce Vrbov
Hlavný kontrolór obce informuje, že vykonal kontrolu fakturačných a pokladničných
dokladov. Kontrola nepreukázala žiadne nedostatky a nie je potrebné prijímať osobitné
opatrenia.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 296/2020

9. Správa o kontrole vykonanej hlavným kontrolórom obce Vrbov
Hlavný kontrolór obce informuje, že vykonal kontrolu stavu záväzkov a pohľadávok
a celkového dlhu obce. Kontrola nepreukázala za sledované obdobie nedostatky a nebolo
potrebné prijímať osobitné opatrenia.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 297/2020.
10. Záverečný účet obce Vrbov za rok 2019
Starostka informuje, že Záverečný účet obce za rok 2019 bol k nahliadnutiu zverejnený na
úradnej tabuli v obci a na webovom sídle obce.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 298/2020, uznesenie č. 299/2020 a uznesenie č.
300/2020.
11. Regionálna nízkouhlíková stratégia pre spádovú oblasť mesta Spišská Belá
Starostka informuje, že firma Novaco s.r.o. doručila analízu Regionálnej nízkouhlíkovej
stratégie pre spádovú oblasť mesta Spišská Belá. Pre nedostatok informácií sa poslanci zhodli
na tom, že na ďalšie zasadnutie OZ prizvú zástupcov firmy Novaco s.r.o.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 301/2020
12. Prečerpávacia stanica verejnej kanalizácie
Starostka prečítala vyjadrenie Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti
k prevádzke verejnej kanalizácie v našej obci. Informuje, že pre prevádzkovanie kanalizácie
je potrebné odstrániť závady na kanalizačnej sieti, ktoré bránia k prevádzkovaniu.
Poslanci sa po diskusii zhodli na to, že je potrebné uviesť do prevádzky prečerpávaciu stanicu
v obci s pôvodnými čerpadlami a v prípade, že pôvodné čerpadlá nebudú funkčné zabezpečiť
nové čerpadlá.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 302/2020.
13. Oprava miestnych komunikácií v obci
Starostka informuje, že problematikou miestnych komunikácií sa OZ zaoberalo na
predchádzajúcom zasadnutí OZ. Na základe toho bola vypracovaná cenová ponuka na opravu
a vybudovanie nových miestnych komunikácií za celkovú cenu vo výške 90 814,189 €
Poslanci sa po diskusii zhodli, že sa v tomto roku bude realizovať oprava miestnych
komunikácii v obci do výšky 15 000 €.
K tomuto bodu nebolo prijaté uznesenie č. 303/2020.
14. Materská škola – žiadosť o určenie poplatku za obaly
Starostka prečítala žiadosť MŠ. Informuje, že od 1.6.2020 sa otvorila prevádzka školskej
jedálne, do ktorej sa opätovne prihlásilo 6 dôchodcov. Na základe vydaných usmernení UVZ
SR sa obedy nesmú vydávať do vlastných obedárov. Preto je potrebné zakúpiť jednorazové
obaly.
Poslanci po diskusii schválili nákup obalov za cenu 0,40 € za 1kus z rozpočtu MŠ z položky
všeobecný materiál.
K tomuto bodu nebolo prijaté uznesenie č. 304/2020.
15. Dobrovoľná požiarna ochrana SR - záujem o vozidlo IVECO MAGIRUS
Starostka informuje, že na predchádzajúcom OZ sa zaoberali špeciálnym hasičským
vozidlom IVECO MAGIRUS. O vozidlo prejavila záujem Dobrovoľná požiarna ochrana SR.
Poslanci sa po diskusii zhodli na tom, že vozidlo predajú dobrovoľnej požiarnej ochrane za
cenu podľa znaleckého posudku a v prípade, že bolo vozidlo obci darované schvaľujú
bezodplatné darovanie.

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 305/2020.
16. Občianske združenie – Spoločnosť detskej onkológie Košice – Žiadosť o podporu
a spoluprácu pre charitatívny projekt – „Na bajku onkodeťom 2020“
Starostka prečítala žiadosť občianskeho združenia. Hlavný kontrolór obce informuje, že
dotácia nemôže byť občianskemu združeniu poskytnutá. Môže sa poskytnúť len finančný
príspevok.
Poslanci sa po diskusii zhodli na tom, že odmenu za dnešné zasadnutie OZ darujú
občianskemu združeniu Spoločnosť detskej onkológie Košice pre charitatívny projekt „Na
bajku onkodeťom 2020“
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 306/2020.
19. Maroš Kolcun a manž. Petra – Žiadosť o nájom pozemku
Starostka prečítala žiadosť o nájom pozemku a informuje, že v minulosti bola vypracovaná
štúdia, kde boli pozemky pri bytových domoch vyčlenené pre majiteľov bytov.
Poslanci sa po diskusii zhodli na tom, že sa k predmetnej žiadosti vyjadria po miestnej
obhliadke a so súhlasom všetkých vlastníkov bytov k nájmu pozemku.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 307/2020.
20. Martin Mirga – Žiadosť o povolenie k zriadeniu vlastnej studne
Starostka prečítala žiadosť o povolenie k zriadeniu vlastnej studne a informuje, že sa jedná o
ľavú stranu osady v smere na obec Žakovce. Nakoľko v osade nie sú vysporiadané pozemky,
nie je možné zrealizovať vodovodnú prípojku k jednotlivým domom. V súčasnosti vyšla
výzva na projekt pitnej vody v osade. Kde sa na základe vyhlásenej výzvy môže vybudovať
stojan na pitnú vodu.
Poslanci sa po diskusii zhodli na tom, že nakoľko má žiadateľ finančné pohľadávky voči obci
neschvaľujú zriadenie vlastnej studne na pozemku vo vlastníctve obce. Ďalej sa zhodli na
tom, že v osade sa na základe vyhlásenej výzvy vybuduje stojan na pitnú vodu.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 308/2020 a uznesenie č. 309/2020.
21. Rôzne
Starostka informuje, o pretrvávajúcom probléme so zapísaním vlastníckych práv na základe kúpnej
zmluvy s vecným bremenom medzi obcou Vrbov a spoločnosťou Salmotherm-Invest s.r.o
Poslanci sa uzhodli a schválili Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 13.6.2020 , v ktorom sa uvádza,
že zmluvné strany sa vzdávajú zriadenia vecného bremena k pozemkom.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 310/2020
Starostka informuje, že z dôvodu šírenia ochorenia covid 19 je na obciach výpadok príjmov
a podielových daní. Oslovila zástupcu futbalového klubu a požiadala ho, aby im mohla byť skrátená
dotácia, ktorá im bola schválená. Poslanci sa po diskusii zhodli na tom, že futbalový klub nepoužitú
dotáciu vráti pri vyúčtovaní.
Poslanec Ing. Norbert Fassinger navrhol, aby sa poslanci vzdali odmeny za výkon funkcie poslanca
v obecnom zastupiteľstve do konca roka 2020 z dôvodu šetrenia financií.
Poslanec Martin Michalčík ako predseda poriadkovej komisie informuje, že na obecný úrad bola
doručená sťažnosť pána Pitoňáka, ktorému holuby pána Špinera poškodzujú majetok. Navrhol, aby sa
vypracovalo VZN, ktorým by sa upravoval chov holubov aj v pamiatkovej zóne obce.

22. Diskusia
23. Záver

Poslankyňa Ing. Monika Greňová prečítala návrh prijatých uznesení. Poslanci nemali žiadne
otázky a program 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný. Starostka poďakovala
prítomným poslancom za účasť a zasadnutie ukončila.
Zapísala: Mariana Vilgová
Overovatelia:
Peter Kuzmiak

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

Ing. Pavel Hrebeňár

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

Mgr. Tatiana Faltinová
starostka obce

