OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VRBOVE
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vrbov,
konaného dňa 05.12.2018
Prítomní:
Poslanci: Radovan Bartko, Ing. Norbert Fassinger, Ing. Monika Greňová, Ing. Pavel Hrebeňár, Anton
Hriňák, Peter Kuzmiak, Branislav Lipták, Martin Michalčík, Mária Polomská
Hlavný kontrolór obce: Bc. Martin Hoffmann
Neprítomní:
Hostia: Margita Bretzová, Erna Olejarová, Zuzana Lorencová, Daniel Krempaský, Ján Gáll, Mária
Koľová, Ivan Mirga, Gejza Bretz, Viera Kisková
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Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení
Zloženie sľubu novozvolenej starostky, prevzatie insignií
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva
Vystúpenie starostky
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva
Voľba návrhovej komisie
Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov
Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia
zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení
Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4 ods. 1
zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine
Určenie platu starostky
Zverenie telocvične do správy ZŠ delimitačným protokolom
Rozpočtové opatrenie č. 4
Diskusia
Záver

Priebeh rokovania
1. Otvorenie
Na úvod dnešného slávnostného zasadnutia obecného zastupiteľstva zaznela Slovenská hymna, pri
ktorej všetci zúčastnený stáli. Po odznení Slovenskej hymny starostka obce Mgr. Tatiana Faltinová,
ktorá viedla slávnostné zasadnutie, privítala všetkých prítomných.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku na dnešnom zasadnutí bola určená Mariana Vilgová.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Mária Polomská a Ing. Monika Greňová
O tomto bode sa nehlasovalo.
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení
Po privítaní a určení zapisovateľky a overovateľov zápisnice oslovila starostka obce Mgr. Tatiana
Faltinová predsedníčku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí Máriu
Koľovú a požiadala ju, aby oznámila poslancom a prítomným hosťom výsledky volieb do orgánov
samosprávy obcí, ktoré sa konali 10.11.2018.

Predsedníčka MVK oznámila prítomným výsledky volieb: Počet voličov zapísaných v zozname
voličov 1086. Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 764. Počet platných hlasovacích lístkov
pre voľbu starostu obce 747. Volebná účasť 70,35 %. Počet platných hlasov pre jednotlivých
kandidátov na funkciu starostu obce Vrbov: Mgr. Tatiana Faltinová 475 hlasov a Ing. Jozef Kovalčík
272 hlasov. Za starostku obce bola zvolená Mgr. Tatiana Flatinová.
Ďalej oznámila kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa počtu
získaných hlasov: 1. Branislav Lipták 317 hlasov, 2. Radovan Bartko 310 hlasov, 3. Peter Kuzmiak
297 hlasov, 4. Ing. Monika Greňová 294 hlasov, 5. Ing. Norbert Fassinger 281 hlasov, 6. Martin
Michalčík 273 hlasov, 7. Anton Hriňák – 243 hlasov, 8. Ing. Pavel Hrebeňár 243 hlasov, 9. Mária
Polomská 228 hlasov.
A nakoniec oznámila kandidátov, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa
počtu získaných hlasov (náhradníkov): 1. Daniel Krempaský 222 hlasov, 2.Radovan Parimucha 218
hlasov, 3. Ján Antolak 212 hlasov, 4. Ing. Gabriel Jankura 184 hlasov, 5. Branislav Blaščák 164
halsov, 6. Petra Hatasová 156 hlasov, 7. Ján Gáll 156 hlasov, 8. Ivan Mirga 153 hlasov, 9. Milan
Pitoňák 152 hlasov, 10. Lucia Bodyová 136 hlasov, 11. Jozef Paugsch 134 hlasov, 12. Peter Pirožek
132 hlasov, 13. Peter Regec 128 hlasov a 14. Alena Adamjaková 60 hlasov.
Po oboznámení s výsledkami volieb pristúpila predsedníčka MVK k odovzdávaniu osvedčení
o zvolení najprv starostke obce a potom poslancom obecného zastupiteľstva.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 104/2018.
4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky, prevzatie insignií
Predsedníčka MVK oslovila starostku obce, aby prečítala sľub starostky obce.
Starostka obce prečítaním a následným podpísaním zložila sľub starostky obce Vrbov.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 105/2018.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva
Starostka obce oslovila poslanca Branislava Liptáka, aby prečítal sľub poslancov obecného
zastupiteľstva, ktorý následne všetci poslanci svojím podpisom potvrdili.

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 106/2018.
6. Vystúpenie starostky
Starostka obce poďakovala voličom, že prišli v takom veľkom počte voliť. Poďakovala všetkým
voličom, ktorý podporili svojím hlasom práve ju. Poďakovala aj bývalým poslancom za spoluprácu a
za to že ju podporovali v jej práci. Novým poslancom popriala veľa úspechu a aby všetko spoločnými
silami zvládli.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 107/2018.
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva
Starostka prečítala program dnešného zasadnutia. Keďže nikto z poslancov nemal žiadny návrh na
doplnenie programu pristúpilo sa k hlasovaniu.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 108/2018.
Z celkového počtu 9 poslancov hlasovalo 9 poslancov za návrh.
8. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Martin Michalčík a Anton Hriňák.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 109/2018.
Z celkového počtu 9 poslancov hlasovalo 7 poslancov za návrh, a 2 poslanci sa zdržali hlasovania.

9. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
Starostka obce informovala poslancov o komisiách, ktoré budú zriadené a o tom, že zriadenie obecnej
rady už nie je povinné. Navrhla zriadiť ekonomickú komisiu v zložení Ing. Monika Greňová predseda
a Ing. Pavel Hrebeňár, Mária Polomská - členovia. Stavebnú komisiu v zložení Peter Kuzmiak predseda a Radovan Bartko, Branislav Lipták – členovia. Komisiu verejného poriadku v zložení
Branislav Lipták –predseda a Ing. Norbert Fassinger, Anton Hriňák – členovia.

K tomuto bodu boli prijaté uznesenia č. 110/2018, 111/2018 a 112/2018.

Z celkového počtu 9 poslancov hlasovalo 8 poslancov za návrh a 1 poslanec sa zdržal
hlasovania.
Z celkového počtu 9 poslancov hlasovalo 8 poslancov za návrh a 1 poslanec sa zdržal
hlasovania.
Z celkového počtu 9 poslancov hlasovalo 9 poslancov za návrh.
10. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov
Starostka obce informuje poslancov, že podľa zákona č. 357/2004 Z.z. nám vyplýva povinnosť zriadiť
komisiu verejného záujmu. Navrhla aby predsedom komisie bol poslanec Branislav Lipták a členovia
Ing. Pavel Hrebeňár a Peter Kuzmiak.

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 113/2018
Z celkového počtu 9 poslancov hlasovalo 9 poslancov za návrh.
Odišiel poslanec Ing. Norbert Fassinger.
11. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia
zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení

Starostka obce navrhla, aby v prípade jej neprítomnosti zvolával a viedol zasadnutia obecného
zastupiteľstva poslanec Peter Kuzmiak.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 114/2018.
Z celkového počtu 8 poslancov hlasovalo 6 poslancov ZA návrh a 2 poslanci sa zdržali
hlasovania.
12. Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4 ods. 1
zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine
Starostka obce navrhla poveriť sobášením poslanca Branislava Liptáka.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 115/2018.

Z celkového počtu 8 poslancov hlasovalo 7 poslancov ZA návrh a 1 poslanec sa zdržal
hlasovania.
13. Určenie platu starostky

Starostka obce informuje poslancov, že zo zákona vyplýva povinnosť na ustanovujúcom
zasadnutí obecného zastupiteľstva prerokovať plat starostu obce, ktorý sa vypočíta: priemerná
mzda v roku 2017 - 954 € x koeficient podľa počtu obyvateľov 2,20 – násobok ( od 1001 do
3000 obyvateľov) ň. Mesačný plat starostky obce je 2 099 €. Poslanec Peter Kuzmiak navrhol
navýšenie platu starostky obce o 10 %.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 116/2018.
Z celkového počtu 8 poslancov hlasovalo 6 poslancov ZA návrh, 1 poslanec bol proti a 1
poslanec sa zdržal hlasovania.
14. Zverenie telocvične do správy ZŠ delimitačným protokolom
Starostka obce informuje poslancov o tom, že je potrebné telocvičňu zveriť do správy základnej školy
nakoľko budú s telocvičňou súvisieť náklady na energie. V okolitých obciach a mestách sú telocvične
taktiež zverené do správy základných škôl.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 117/2018.
Z celkového počtu 8 poslancov hlasovalo 8 poslancov za návrh.

15. Rozpočtové opatrenie č. 4
Starostka informovala poslancov o rozpočtovom opatrení č. 4, v ktorom je obsiahnutá dotácia
z ministerstva vnútra na zateplenie požiarnej zbrojnice vo výške 17 782,43 €, dotácia od vlády SR,
ktorá zasadala v Kežmarku vo výške 4000 € a taktiež aj žiadosti o fin. prostriedky od ZŠ a MŠ Vrbov.

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie 118/2018.
Z celkového počtu 8 poslancov hlasovalo 8 poslancov ZA návrh.
16. Diskusia
Starostka obce informovala poslancov, že na ďalšom zasadnutí, ktoré sa musí uskutočniť v decembri,
bude za potreby schváliť rozpočet na rok 2019. Poslanci za zhodli na ďalšom rokovaní obecného
zastupiteľstva na deň 18.12.2018 o 16:00 hod.
Pán poslanec Anton Hriňák sa informuje o dotáciách poskytnuté od obce pre organizácie. Pred
uskutočnením zasadnutia obecného zastupiteľstva sa dozvedel, o tom, že žiadosť o poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce bolo za potreby predložiť do 25.10.2018. Organizácie zmeškali dátum predloženia
žiadosti o poskytnutie dotácie, či sa počíta v rozpočte s touto rezervou.
Starostka obce uviedla, že rozpočet je zverejnený na webovom sídle obce a je v ňom započítaná aj táto
rezerva.
Pán poslanec Ing. Pavel Hrebeňár sa informuje, o zasielaní pozvánok na zasadanie obecného
zastupiteľstva, z dôvodu, že sú nový poslanci a nevedia o zaužívanom spôsobe zasielania pozvánok.
Starostka obce informuje, že pozvánky spolu s materiálmi na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa
posielajú elektronicky cez e mailovú adresu. Prístupové údaje, budú posielané cez SMS každému
z poslancov. Ak by chceli zmeniť spôsob zasielania pozvánok museli by opäť schváliť rokovací
poriadok zastupiteľstva, v ktorom je zakomponovaný spôsob zasielanie pozvánok elektronickým
spôsobom.
17. Záver
Poslanec Martin Michalčík prečítal návrh prijatých uznesení. Poslanci nemali žiadne otázky
a program ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný. Starostka poďakovala
prítomným poslancom za účasť a zasadnutie ukončila.
Zapísala: Mariana Vilgová

Overovatelia:

Mária Polomská

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

Ing. Monika Greňová

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

Mgr. Tatiana Faltinová

starostka obce

