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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VRBOVE

ZÁPISNICA
z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrbove,
konaného v dňoch 29. 09. 2011 a 05. 10. 2011

29. 09. 2011
Prítomní:
poslanci: Radovan Bartko, Ing. Norbert Fassinger, Ján Gáll, Mgr. Michal Kovalčík, Daniel
Krempaský, Martin Michalčík, PaedDr. Zuzana Dučáková, Peter Kuzmiak,
Hlavný kontrolór obce: Ing. Mgr. Pavol Bujňák
Neprítomní poslanci: Mgr. Klaudia Fassingerová
Hostia: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
Otvorenie
2.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
Voľba návrhovej komisie
4.
Kontrola plnenia uznesení
5.
Prerokovanie monitorovacej správy obce Vrbov k 30. 06. 2011
6.
Interná smernica 1/2011 pre vykonávanie inventarizácie
7.
Interná smernica 2/2011 - Zásady obehu účtovných dokladov v podmienkach Obce
Vrbov
8.
Interná smernica 3/2011 - Zásady finančnej kontroly v podmienkach obce Vrbov
9.
MŠ Vrbov – žiadosť o čerpanie prostriedkov z príjmového účtu
10. Žiadosti
- Jaroslava Knihová - žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov
- ZO Únie žien vo Vrbove – žiadosť o dotáciu
- LJ Service s.r.o. – žiadosť na výstavbu telekomunikačného
prenosného bodu
- Jozef Starinský - prerokovanie požiadaviek
- Ing. Norbert Fassinger – nájom pozemkov
- Ján Demjén – nájom pozemku
- Ing. Ján Pirhala - zmluva o nájme nehnuteľností
11. Návrh VZN
- VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
- VZN o sociálnych službách
12. Sadzobník úhrad
13. Rôzne
- výber techniky –traktor s príslušenstvom
- úcta k starším 23. 10. 2011
- nájom obchody počas rekonštrukcie chodníkov
- zmluva so Slávkou Petrasovou
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14.
15.

Diskusia
Záver

1. Otvorenie
Dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Jozef Kovalčík starosta obce,
ktorý zároveň privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že sú prítomní 6 poslanci
a zasadanie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.
Predložil poslancom program dnešného zasadnutia a navrhol, aby sa do programu doplnil bod
žiadosť firmy SALMOTHER- Invest, s.r.o. a taktiež, aby žiadosťou Ing. Jána Pirhalu bola
prerokovaná ako bod 5, nakoľko on aj zástupcovia FK Vrbov sú prítomní na zasadnutí OZ.
Na rokovanie prišla poslankyňa PaedDr. Zuzana Dučáková
Starosta sa opýtal či chce niekto z prítomných poslancov program doplniť. Prihlásil sa Ing.
Norbert Fassinger, ktorý navrhol aby bol do programu doplnený bod - „Úverové
financovanie obce“ a Radovan Bartko navrhol, aby sa zastupiteľstvo zaoberalo aj výstavbou
cesty na Šípkovom vrchu. Následne dal starosta o zmenenom a doplnenom programe
hlasovať. Z celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo ZA predložený návrh 6
poslancov a 1 sa hlasovania ZDRŽAL.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku na dnešnom zasadnutí bola určená Ing. Eva Demjénová
Za overovateľov boli určení Mgr. Michal Kovalčík a Martin Michalčík
3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Ján Gáll a Daniel Krempaský. O predloženom návrhu
dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo ZA predložený
návrh 5 poslancov a dvaja sa hlasovania ZDRŽALI.
4. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce prečítal uznesenia zo 4. riadneho zasadnutia OZ, konaného dňa 05. 08. 2011.
Skonštatoval, že niektoré uznesenia sú splnené a iné sú ešte v riešení a o týchto postupne
informoval poslancov.
5. Žiadosť Ing. Jána Pirhalu – zmluva o nájme
-

Starosta informoval poslancov o žiadosti pána Ing Jána Pirhalu a následne dal
hlasovať o udelení slova Ing. Pirhalovi , všetci prítomní poslanci boli za udelenie
slova.

-

Ing. Pirhala – informoval, že zmluva o nájme pozemku pod turistickou ubytovňou
BELINEA, bola každoročne uzatváraná na dobu jedného roka od 01.01 do 31.12.
bežného roka. Zmluva na rok 2011 bola uzavretá na dobu určitú do 15. 09. 2011,
takže podľa neho zmluva nie je platná. Ďalej informoval poslancov, že o priestory
v ubytovni Belinea prejavili už dávnejšie funkcionári Futbalového klubu Vrbov a on je
ochotný im časť priestorov prenechať do užívania. V prípade, že má budovu odstrániť,
nie je to v jeho silách stihnúť do konca roka 2011,
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-

Starosta obce – zmluvu o nájme pozemku pod turistickou ubytovňou BELINEA na
rok 2011 ste podpísali a platnosť je do 15. 09. 2011,

-

Ing. Norbert Fassinger – informoval, že na poslednom zasadnutí OZ bolo na podnet
poslancov prijaté uznesenie, že nájom pod Belineou bude do 15. 09. 2011, t.j. do
ukončenia letnej turistickej sezóny a následne do konca roka 2011 bude predmetný
pozemok vyprataný. Ďalej Ing. Fassinger povedal, že podľa jeho názoru futbalistom
treba novú budovu a nie investovať do starej,

-

Peter Matalík, člen vedenia FK Vrbov – sa spýtal, či má obec v dohľadnej dobe
v pláne stavať niečo nové pre TJ, lebo v starých šatniach je vlhko a nedá sa tam
nechať počítač, ktorý je už v dnešnej dobe potrebný pri zápasoch. Môj názor je taký,
že ak nie je v pláne stavať nové šatne, tak je nerozumné zbúrať, zrušiť niečo čo už je
k dispozícii,

-

Ing. Norbert Fassinger - zatiaľ obec nemá v pláne výstavbu nových šatní ale do
budúcna s tým počíta,

-

Daniel Krempaský – sa opýtal Ing. Pirhalu, prečo neriešil s futbalistami nájom
priestorov už skôr, ale až teraz, keď sa OZ rozhodlo nájom ukončiť,

-

Ing. Pirhala – ja som už dávnejšie ponúkol túto možnosť futbalistom, najprv mali
záujem, no potom sa už neozvali. Priestory potrebovali oni, nie ja tak som ich už
nekontaktoval,

-

PaedDr. Dučáková – ja si myslím, že keď sme sa na minulom zastupiteľstve na
niečom dohodli, tak si treba stáť za slovom a nemeniť to. Futbalisti, by tiež mali
priložiť ruky k dielu, sledovať výzvy na euro fondy, ktoré sa týkajú telovýchovy, obec
by im následne podala pomocnú ruku pri vypracovaní projektu,

-

Radovan Bartko – futbalisti venovali veľa osobného času pri údržbe a kosení ihriska,

-

Daniel Krempaský – pokiaľ viem, kosenie ihriska vykonával platený človek

-

Radovan Bartko – čo ja viem, tak mal kosenie ihriska vykonávať
aktivačných služieb na obci,

-

Starosta – ja som navrhol človeka, ktorý by v rámci aktivačnej činnosti robil údržbu
ihriska, no vedenie FK ho odmietlo, tak to bude robiť naďalej platený človek. Čo sa
týka toho, či bude nová budova pre FK, dnes sa to jednoznačne nedá povedať, závisí
to od financií, a tie zatiaľ nie sú,

-

Daniel Krempaský – ak by sme Ing. Pirhalovi i naďalej prenajali pozemok pod
Belineou, akú záruku máme, že keď by peniaze boli, že on bude schopný pozemok
uvoľniť v nami požadovanom termíne, keď teraz hovorí, že na odstránenie stavby je
krátky čas,

-

Diskusia k tomuto bodu pokračovala - poslanci, Ing. Pirhala a zástupcovia FK Vrbov,
sa zhodli na tom, že od stola nič nevyriešia, že sa treba ísť pozrieť na tvar miesta a tam
posúdiť, či priestory v ubytovni Belinea sú vhodné pre FK, aké sú technické možnosti
riešenia týchto priestorov. Rokovanie o tomto bode poslanci presunuli na budúce
zasadnutie OZ a dohodli sa na stretnutí, v piatok 7. 10. 2011 o 15,30 hod pri klubovni
TJ Vrbov,
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K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 102/2011. Z celkového počtu 7 prítomných
poslancov hlasovalo ZA uznesenie 7 poslancov.

6. Monitorovacia správa obce Vrbov k 30. 06. 2011
Marta Kaňuková, ekonómka obce Vrbov prečítala monitorovaciu správu obce Vrbov k 30. 06.
2011.
Po krátkej diskusii k tomu bodu, v ktorej sa poslanci vyjadrovali hlavne k hospodáreniu
v lesoch obce Vrbov, sa poslanci dohodli, že situácia sa teraz od stola riešiť nedá a dohodli
sa, že v piatok 7. 10. 2011 o 8,00 hod. sa stretnú pred Obecným úradom Vrbov a pôjdu
posúdiť stav lesov priamo do terénu.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 93/2011. Z celkového počtu 7 prítomných poslancov
hlasovalo ZA predložený návrh 7 poslancov.
7. Žiadosť firmy SALMOTHERM-Invest, s.r.o.
Starosta obce privítal JUDr. Jozefa Beňa, PhD. , konateľa Firmy Salmotherm – Invest, s.r.o.
- JUDr. Beňo – oboznámil poslancov so zlepšenou situáciou vo firme, ktorá ku
dnešnému dňu vyrovnala všetky záväzky voči obci Vrbov. Keďže firma chce investovať
do ďalšieho rozvoja kúpaliska, žiada obec Vrbov o odpustenie zmluvnej pokuty za
oneskorenú úhradu povinnej splátky za vrty a odpustenie nájmu za parkovisko na rok
2012,
- Starosta - otvoril diskusiu k tomuto bodu, a podotkol, že odpustenie celej sumy určite
nepripadá do úvahy, nakoľko obec zápasí s nemalými finančnými problémami a navrhol
poslancom odpustiť len určité %,
- Poslanci - obec má projekt na parkovisko pri hlavnej bráne kúpaliska, ktorý dalo
vypracovať predchádzajúce vedenie. Ak Salmotherm-Invest zaplatí faktúru za tento
projekt, tak obec ho odovzdá firme. Ďalej poslanci navrhovali, aby SALMOTHERMInvest, namiesto nájmu spolufinancoval výstavbu chodníka z obce na kúpalisko, aby
prispeli na činnosť organizáciám činným v obci a zhodli sa na tom, že určite sa nedá
odpustiť navrhovaná čiastka,
-

JUDr. Beňo – môžem prerokovať s vlastníkmi firmy možnosti financovania chodníka,
ale potrebujem nejaký návrh rozpočtu. Následne sa JUDr. Beňo poďakoval OZ za
vypočutie a opustil rokovaciu miestnosť.

8. Na zastupiteľstvo prišla pani Erna Olejárová
- Starosta sa opýtal poslancov, či udelia slovo pani Olejárovej – väčšina prítomných
poslancov bola za, udelenie slova.
- Erna Olejárová – mám dlhoročný problém s pozemkami, Rómovia majú postavené
stavby na mojich pozemkoch, a zase začali stavať dom na mojom pozemku, keď som
tam bola aby nestavali, tak povedali, že starosta im stavbu povolil,
- Starosta – to chcete povedať, že ja som im povolil stavbu, povedzte, ktorý Vám to
povedal. Ja som bol na mieste, a zastavil som stavbu, urobil som všetky zákonné kroky,
na to aby sa v stavbe nepokračovalo,
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- Poslanci – diskutovali o stave nášho práva, ktoré je len veľmi ťažko vykonateľné, nie sú
páky na odstránenie nelegálnych stavieb, nakoniec sa dohodli, že stavebná komisia
spolu s majiteľkou pozemku a políciou pôjdu na miesto čiernej stavby zajtra t.j. 30.
09.2011. Následne pani Erna Olejárová odišla z rokovania OZ.
9. Interná smernica 1/2011 pre vykonávanie inventarizácie
- Po krátkej diskusii poslanci smernicu č. 1/2011 schválili a prijali uznesenie č. 94/2011.
Z celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo ZA predložený návrh 6 poslancov a 1
sa ZDRŽAL hlasovania.
Na rokovanie prišiel poslanec Peter Kuzmiak.
10. Interná smernica 2/2011- zásady obehu účtovných dokladov v podmienkach obce
Vrbov
- Starosta sa opýtal poslancov či si smernicu preštudovali a či chcú niečo doplniť, potom
navrhol aby sa :
1.

v čl. 7 ods. 1) slová „Starosta a poverená pracovníčka“ nahradili slovami „
Starostom poverená pracovníčka“

2. v čl. 7 ods. 4) slová „Starosta resp. ním poverená pracovníčka“ nahradili slovami
„ Starostom poverená pracovníčka“
3. v čl. 12 ods. 4) slová „starosta resp. ním poverená pracovníčka“ nahradili slovami
„ starostom poverená pracovníčka“
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 95/2011. Z celkového počtu 6 prítomných
poslancov hlasovalo ZA predložený návrh 6 poslancov.
11. Interná smernica 3/2011 - zásady finančnej kontroly v podmienkach obce
Obecné zastupiteľstvo smernicu schválilo a prijalo uznesenie č. 96/2011. Z celkového počtu
8 prítomných poslancov hlasovalo ZA predložený návrh 7 poslancov a 1 sa ZDRŽAL
hlasovania.
12. MŠ Vrbov – žiadosť o čerpanie finančných prostriedkov
Starosta obce prečítal žiadosť Materskej školy Vrbov o čerpanie finančných prostriedkov
z príjmového účtu vo výške 2000,- € v členení : 525 € školné a 1 475,- € režijné náklady, na
úhradu nedoplatku faktúry č. 121/10 za maľovanie materskej školy. Po krátkej diskusii
poslanci schválili čerpanie finančných prostriedkov a prijali uznesenie č. 97/2011. Z
celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo ZA predložený návrh 8 poslancov.
13. MŠ Vrbov – žiadosť o navýšenie rozpočtu
Starosta prečítal žiadosť MŠ Vrbov o navýšenie rozpočtu o sumu 1396,- €, z dôvodu prijatia
ďalšej učiteľky od 1.11.2011. Po krátkej diskusii poslanci schválili navýšenie finančných
prostriedkov a prijali uznesenie č. 98/2011. Z celkového počtu 8 prítomných poslancov
hlasovalo ZA navýšenie rozpočtu 8 poslancov.
14. Žiadosť Jaroslavy Knihovej
Starosta prečítal žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov vo výške 995,82 € účastníčke
kúpnopredajnej zmluvy a oboznámil poslancov s tým , že sa jedná o pozemok, ktorý bol
následne po predaji pani Knihovej obcou, vrátený reštituentovi a tak ho musí pani Knihova
znovu od reštituenta odkúpiť. Poslanci vrátenie kúpnej sumy schválili. K tomuto bodu prijali
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uznesenie č. 99/2011. Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo ZA vrátenie
finančných prostriedkov 8 poslancov.
15. Základná organizácia únie žien Vrbov – žiadosť
Starosta prečítal žiadosť ZO Únie žien vo Vrbove o dotáciu na činnosť na rok 2012. Poslanci
túto žiadosť zobrali na vedomie a jej riešením sa budú zaoberať pri zostavovaní rozpočtu na
rok 2012. Bolo prijaté uznesenie č. 103. O tomto bode sa nehlasovalo
16. L.J. Service s.r.o., Bratislava – žiadosť na výstavbu telekomunikačného prenosového
bodu
Starosta prečítal žiadosť spoločnosti L.J. servise o povolenie na výstavbu telekomunikačného
prenosového bodu pre zabezpečenia pokrytia obce rýchlym internetom.
- Daniel Krempaský – v obci Vrbov je veľmi málo možností pripojenia na rýchly
internet a preto, som za to aby sa dal súhlas na výstavbu.
Poslanci o tomto bode diskutovali, no nebolo im jasné technické riešenie a konkrétne
podmienky nájmu a aké výhody z toho vyplynú pre obec, preto sa dohodli, že spoločnosti L.J.
Service dajú súhlas, na
umiestnennie telekomunikačného prenosového bodu pre
zabezpečenie pokrytia obce rýchlym internetom, po dohodnutí konkrétnych podmienok pre
výstavbu. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 100/2011. Z celkového počtu 8 prítomných
poslancov hlasovalo ZA súhlas 6 poslancov a 2 sa ZDRŽALI hlasovania
17. Jozef Starinský – žiadosť
Starosta prečítal žiadosť pána Jozefa Starinského, majiteľa penziónu Mária, v ktorej požaduje
prečistenie kanálu, umiestnenie informačného radaru na meranie rýchlosti, upravenie
komunikácie okolo ubytovne BELINEA, prepojenie pešou komunikáciou obce s kúpaliskom.
Vo svojej žiadosti poukázal aj na to, že obci platí 400,- € ročne v ktorých je daň
z nehnuteľností a daň za ubytovanie, čo by mohlo aspoň čiastočne kryť náklady spojené
s jeho požiadavkami.
V diskusii k tomuto bodu sa poslanci zhodli, že radar je drahý a je aj neúčinný, čo sa týka
ostatných požiadaviek, tie sa postupne riešia podľa finančných možností obce. Poslanci prijali
uznesenie, že berú na vedomie žiadosť pána Jozefa Starinského majiteľa penziónu MÁRIA
s tým, že jeho jednotlivé požiadavky obec Vrbov rieši podľa finančných možností obce.
O tomto bode sa nehlasovalo.
18. Ing. Norbert Fassinger – žiadosť o prenájom pozemkov
- Ing. Fassinger predniesol svoju žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve obce,
jedná sa o pozemky, ktoré sú v súčasnosti prenajaté spoločnosti ECO STAR, s.r.o.
- Ján Gáll- ako to je s nájomnou zmluvou s ECO STAR, bolo už nejaké nové rokovanie
- Starosta – mám pripravený dodatok k zmluve, je ešte potrebné vyšpecifikovať
pozemky, ktoré nemajú byť predmetom zmluvy.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 105/2011,OZ berie na vedomie žiadosť Ing. Norberta
Fassingera o nájom pozemkov a bude sa ňou zaoberať po doriešení nájomnej zmluvy s firmou
ECO-STAR, s.r.o.
O tomto bode sa nehlasovalo.
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Z rokovania odišiel Ing. Fassinger
19. Ján Demjén – žiadosť o nájom pozemku
Starosta prečítal žiadosť Jána Demjéna o nájom pozemku, nachádzajúceho sa pri bytovom
dome č. 313, ktorý využíva ako prídomovú záhradu. Po diskusii poslanci schválili nájom na
dobu 15 rokov, s výpovednou lehotou 1 rok. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č.
101/2011. Z celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo ZA nájom 7 poslancov.
20. Ponuka
Starosta obce predniesol ponuku pani Márie Mizdošovej, ktorá chce predať rodinný dom
súpisné číslo 45, a poprosil poslancov aby sa myšlienkou odkúpenia RD č. 45 pre obec
zaoberali.
21. Slávka Petrasová – nájom
Starosta oboznámil poslancov o nájomnej zmluve medzi obcou Vrbov a Slávkou Petrasovou,
spoluvlastníčkou pozemku, ktorý obec využíva. Slávka Petrasová, zastupuje všetkých
spoluvlastníkov a navrhuje cenu nájmu 8,- €/m2, a v budúcnosti možnosť zámeny pozemku.
Po diskusii, v ktorej poslanci rozoberali možnosti riešenia a výšku nájmu, dal starosta
hlasovať o návrhu 8,- €/m2. Z celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo proti
návrhu 7 poslancov. Ďalšie hlasovanie bolo o návrhu 2,- €/m2. Z celkového počtu 7
prítomných poslancov hlasovalo za návrh 7 poslancov. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie
č. 106/2011.
22. Správa hlavného kontrolóra obce
Starosta prečítal správu hlavného kontrolóra obce – kontrola vedenia pokladne za obdobie od
01. 01. 2011 do 30. 06. 20111. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 107/2011, o tomto
bode sa nehlasovalo.
23. Rôzne
- Starosta informoval poslancov, že
1. banka obci úver neposkytne, nakoľko obec je už teraz úverovo zaťažená a nebola by
schopná ďalší uver splácať,
2. na Šípkovom vrchu sa už na budúci týždeň začne s odkopom zeminy a následne sa
,bude navážať, rozprestierať a zhutňovať vibračným valcom makadam,
- Peter Kuzmiak – spýtal sa, že ako je to s projektom domu smútku,
- Starosta - zatiaľ čakáme, kedy bude vyhlásená výzva.
24. Prerušenie rokovania
Nakoľko je už pokročilý čas a na prerokovanie je ešte veľa bodov, poslanci sa rozhodli, že
zasadnutie OZ prerušia a budú pokračovať o týždeň vo štvrtok 06. 10. 2011 o 15,30 hod.
05. 10. 2011
Pokračovanie 5. riadneho zasadnutia OZ, ktoré malo byť 06. 10.2011 sa po dohode poslancov
uskutočnilo 05. 10. 2011.
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Prítomní:
Poslanci: Radovan Bartko, Ing. Norbert Fassinger, Ján Gáll, Mgr. Michal Kovalčík, Daniel
Krempaský, Martin Michalčík, PaedDr. Zuzana Dučáková, Mgr. Klaudia Fassingerová
Peter Kuzmiak,
Hlavný kontrolór obce: Ing. Mgr. Pavol Bujňák
Hostia podľa prezenčnej listiny
Starosta obce otvoril pokračovanie 5. riadneho zasadnutia OZ a
prítomných.

privítal všetkých

25. Na zasadnutie prišiel zástupca spoločnosti L.J. Service.
Starosta dal hlasovať o tom, či OZ bude rokovať o žiadosti spoločnosti L.J. Service. Z
celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo ZA zmenu programu 8 poslancov.
Starosta následne vyzval zástupcu firmy L.J. Service, pána Stanislava Lapku, aby oboznámil
prítomných so zámermi spoločnosti L.J. Service
Stanislav Lapko – snahou našej firmy je vybudovať prenosový telekomunikačný bod
v katastrálnom území obce Vrbov, so zámerom pokryť obce Vrbov, ale i okolité obce
rýchlym internetom, prostredníctvom VI FI pripojenia, keďže v súčasnej dobe je pokrytie
obce nedostatočné. Pnúkamu rýchlosť 5Mb, a cenu 16 ,- €/mesiac.
Prišiel poslanec Peter Kuzmiak
V diskusii sa jednotliví poslanci pýtali zástupcu firmy L.J. na spôsob akým bude prenosový
bod zásobovaný elektrickou energiou, aké výhody budú plynúť z výstavby prenosového
telekomunikačného bodu pre obec, či vysielač spĺňa hygienické normy, výška nájmu a iné.
Zástupca firmy L.J. odpovedal, že elektrický prúd, k prenosovému bodu musia doviesť
z Mlyna – Píly Tvarožná, pretože pripojenie zo stožiaru ORANGE, nie je možné. Ešte nemajú
zistených všetkých vlastníkov pozemkov, cez ktoré by elektrické vedenie prechádzalo. Čo sa
týka nájmu, sme ochotní pripojiť Obecný úrad na našu sieť, bezplatne.
Poslanci navrhovali aby boli bezplatne pripojené aj školy materská a základná. K tomuto
bodu bolo prijaté uznesenie č. 108/2011. Z celkového počtu 9 prítomných poslancov
hlasovalo ZA predbežný súhlas 7 poslancov a 2 sa hlasovania ZDRŽALI.
Starosta obce Ing. Jozef Kovalčík poďakoval pánu Lapkovi, a ten zo zasadnutia odišiel.
26. Všeobecne záväzné nariadenie obce Vrbov o miestnych daniach a miestnom poplatku
Starosta sa opýtal poslancov, či sa budú na dnešnom zasadnutí VZN o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, oboznámil poslancov
aké náklady má obec na zber prepravu a zneškodňovanie odpadov. Občan v rámci poplatku za
KO zaplatí približne 50% nákladov spojených s likvidáciou odpadu a obec dopláca 50 % .
Vyzval poslancov aby pouvažovali nad výškou poplatku.
Ing. Fassinger – ja som za to aby sme o tomto bode rokovali na nasledujúcom zastupiteľstve
Mgr,. Fassingerová – treba vyzvať občanov aby sa vo väčšej miere zapojili do separovania
odpadu a tiež navrhla frekvenciu vývozov KO 2x za mesiac a nie 4X. ako je tomu teraz.
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Poslanci sa dohodli, že o VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad, budú rokovať na nasledujúcom zasadaní OZ
27. Všeobecne záväzné nariadenie o sociálnych službách
Starosta predložil poslancom VZN o sociálnych službách, a oboznámil ich s výškou
nákladov, ktoré má obec na opatrovateľskú službu. 1 hodina opatrovateľskej služby stojí obec
3,72 € a poberateľ opatrovateľskej služby platí úhradu za 1 hodinu 0,50 €.
V diskusii poslanci navrhovali rôzne sadzby za služby, s tým, aby výška úhrady bola pre
poberateľov primeraná ich príjmom.
Daniel Krempaský navrhoval výšku poplatku 0,73 €/hod.
PeadDr. Zuzana Dučáková 1,-€/hod
Peter Kuzmiak 0,80 €/hod
Ing. Norbert Fassinger navrhoval zvýšenie o 20% čo je 0,60 €/hod
O jednotlivých návrhoch dal starosta hlasovať:
Hlasovanie za 0,60 €/hod – . Z celkového počtu 9 poslancov 3 poslanci hlasovali ZA návrh, 5
proti a 1 sa ZDRŽAL hlasovania
Hlasovanie za 0,80 €/hod – . Z celkového počtu 9 poslancov 5 poslanci hlasovali ZA návrh, 4
proti
Hlasovanie za 1,- €/hod – . Z celkového počtu 9 poslancov sa 9 poslancov ZDRŽALO
hlasovania
Hlasovanie za 0,73 €/hod – . Z celkového počtu 9 poslancov 3 poslanci hlasovali ZA návrh, a
6 poslanci sa ZDRŽALI hlasovania .
Keďže ani jeden z návrhov neprešiel, tak poslanci dali ešte jeden návrh 0,65 €/hod.
Hlasovanie o návrhu 0,65€/hod . Z celkového počtu 9 prítomných poslancov Za návrh
hlasovalo 8 poslancov a 1 sa ZDRŽAL hlasovania
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č.109/2011.

28. Sadzobník úhrad za služby a úkony poskytované obcou Vrbov
Starosta predložil poslancom sadzobník úhrad za služby a úkony poskytované obcou Vrbov.
Počas diskusie k tomuto bodu poslanci navrhli úpravu výšky úhrady v niektorých položkách
sadzobníka. Následne sadzobník schválili. Z celkového počtu 7 prítomných poslancov Za
návrh hlasovalo 7 poslancov K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č.110/2011.
29. Mesiac úcty k starším
Starosta informoval poslancov, že dňa 23. 10. 2011 sa uskutoční slávnostné stretnutie
občanov pri príležitosti mesiaca úcty k starším a rád privíta na tomto stretnutí aj poslancov.
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30. Nájom za priestory obchodných prevádzok
Starosta oboznámil poslancov, že majitelia obchodov, ktorí majú od obce prenajaté priestory,
požadujú o odpustenie nájomného za mesiace, počas ktorých nemohli z dôvodu rekonštrukcie
chodníka prevádzkovať svoje obchody. Pán Jozef Živčák a pani Eva Wiesnerová, žiadajú o
odpustenie dvojmesačného nájomného a pani Beáta Hriňáková o trojmesačné nájomné.
Poslanci k tomuto bodu diskutovali – Radovan Bartko – ja navrhujem, aby nájom nebol
odpustený, vzhľadom na to, že nájmy sú nízke, Daniel Krempaský – ja by som neodpustil
nájom tým prevádzkam, ktoré aj napriek zákazu obchody otvorili. Nakoniec poslanci schválili
odpustenie nájmu. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 111/2011. Z celkového počtu 9
prítomných poslancov Za odpustenie nájmu hlasovalo 8 poslancov a 1 sa ZDRŽAL
hlasovania.
31. Slávka Petrasová – návrh
Starosta sa vrátil k bodu „nájom za pozemok vo vlastníctve Slávky Petrasovej“, ktorý bol
prerokovaný v prvej časti tohto zasadnutia. Pán starosta sa telefonicky spojil s pani
Petrasovou a oznámil, jej rozhodnutie OZ, ktoré schválilo výšku nájmu 2,- €/m2. Pani
Petrasová navrhla cenu nájmu 4,- €/m2 . Poslanci sa po diskusii rozhodli, že tento bod je
potrebné riešiť pomocou stavebnej komisie a následne rozhodnúť na budúcom zasadnutí OZ.
32. Valéria Melicherová – žiadosť o schválenie prevádzkovej doby
Starosta prečítal žiadosť pani Valérie Melicherovej o schválenie prevádzkovej doby
v prevádzke Bistro, ktorá bude poskytovať od 01. 11. 2011 služby: Očerstvenie a TIPOS.
Prevádzková doba pondelok – nedeľa od 10,00 hod do 22, 00 hod. Poslanci po krátkej
diskusii prevádzkovú dobu schválili a prijali uznesenie č. 112/2011.
Z celkového počtu 9 prítomných poslancov Za návrh hlasovalo 9 poslancov.
33. Úverové financovanie obce
Starosta informoval poslancov o stave financovania projektu rekonštrukcia námestia. Končí sa
doba splatnosti faktúry za doteraz vykonané práce a peniaze na tento projekt z ministerstva
neboli ešte na dotačný účet zaslané. Preto je potrebné požiadať banku o poskytnutie
preklenovacieho úveru vo výške 300 000,- €. Dodávatelia sa chcú spolupodieľať na splátkach
úrokov. Po krátkej diskusii, v ktorej sa poslanci zaujímali o výšku úrokov a rizikách úveru,
preklenovací úver vo výške 300 000,- € schválili. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie
č. 113/2011.
Z celkového počtu 9 prítomných poslancov Za úver hlasovalo 9 poslancov.
34. Program sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce -PHSR
Starosta sa opýtal poslancov, či si preštudovali PHSR, ktorý je zverejnený na internetovej
stránke obce a 3 ks sú v tlačenej forme, jeden je u starostu a dva výtlačky majú poslanci
Krempaský a Kuzmiak. Poslanci sa dohodli, že si PHSR naštudujú a budú sa ním zaoberať na
budúcom zasadnutí OZ.
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35. Geometrický plán pre IBV v rómskej osade
Starosta informoval poslancov, že v zmysle územného plánu obce je vyčlenená plocha pre
výstavbu rodinných domov v rómskej osade. Je potrebné vyhotoviť geometrický plán na
miestnu komunikáciu vedúcu k týmto parcelám, v ktorej by boli uložené inžinierske siete.
V súčasnej dobe je tam uložené vodovodné potrubie. Ďalej je potrebné rozhodnúť o tom ako
sa tieto pozemky budú parcelovať, či OZ rozhodne o veľkosti pozemkov, alebo si každý
záujemca určí výmeru podľa potreby. Následne si záujemca vysporiada pozemok a vybaví
stavebné povolenie.
Diskusia k bodu:
- Daniel Krempaský – podľa môjho názoru obec by mohla vysporiadať pozemky do
svojho vlastníctva a následne ich predávať,
- Ján Gáll – na začiatku je potrebné zistiť majetkovo právne vzťahy,
- PeadDr. Zuzana Dučáková – ja som zato, aby pozemky vytýčila obec,
- Peter Kuzmiak – ja som za to aby obec vysporiadala pozemky, a určiť jasné pravidlá
výstavby,
- Starosta -štúdia by nás niečo stála, ja som za jednoduchšiu verziu, aby sa vytýčila ulica
a ostatné nech si vysporiadajú sami, ale obec určí podmienky výstavby.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 114/2011. Z celkového počtu 9 prítomných
poslancov Za spracovanie GP hlasovalo 9 poslancov.
36. Rampa pri r.d. č. 188
Starosta oboznámil poslancov s tým, že v projekte „Rekonštrukcia námestia“ nebol riešený
bezbariérový výstup z chodníka pri r.d. č. 188 na štátnu cestu, sú tam len schody, ktoré
nespĺňajú požiadavky bezbariérového prístupu. Obec dala vypracovať plán výstavby rampy,
ktorá by riešila bezbariérový prístup. Firma EUROVIA urobila rozpočet na výstavbu rampy
vo výške 13 301,- €.
Rozpočet je podľa poslancov vysoký, diskutovali aj o iných možných riešeniach. Nakoniec
sa poslanci dohodli, že sa pôjdu po ukončení rokovania OZ pozrieť priamo na miesto, aby
mohli lepšie posúdiť možnosti riešenia.
37. Rôzne
1. Starosta informoval poslancov, o výberovom konaní na výstavbu chodníka v parku
a rekonštrukcie hasičskej zbrojnice. Výstavba chodníka v parku nebola zahrnutá do
rekonštrukcie námestia ale bude financovaná z prostriedkov určených pre rozvoj
regiónu SPIŠ v rámci výziev č. 3 a 4.
2. Starosta oboznámil poslancov s tým, že v prvom dni rokovania 5. zasadnutia OZ 29.
09. 2011 OZ prijalo uznesenie o navýšení prostriedkov vo výdavkovej
časti
o sumu 1369,- €, pre MŠ Vrbov z dôvodu prijatia ďalšej učiteľky. Teraz je nutné
navýšiť aj príjmovú časť o tú istú sumu. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č.
115/2011. Z celkového počtu 9 prítomných poslancov Za návrh hlasovalo 9
poslancov.
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3. Radovan Bartko – školník v Materskej škole Vrbov sa príkladne stará o areál MŠ ,
čo nemôžem povedať o areáli Základnej školy, ktorý je v hroznom stave, „kde je
školník, čo robí?“. Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č.
116/2011. Z celkového počtu 9 prítomných poslancov Za návrh hlasovalo 9
poslancov.
4. Ján Gáll prečítal návrh uznesení z 5. riadneho zasadnutia. Z celkového počtu 9
prítomných poslancov Za návrh hlasovalo 9 poslancov.

38. Záver
Program 5. riadneho zasadnutia OZ bol vyčerpaný, starosta obce Ing. Jozef Kovalčík
poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapísala: Ing. Eva Demjénová
Ing. Jozef Kovalčík
starosta obce

Overovatelia:
Mgr. Michal Kovalčík ........................................
Martin Michalčík

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