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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VRBOVE

ZÁPISNICA
z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrbove,
konaného dňa 04. 04. 2011

Prítomní poslanci: Radovan Bartko, PaedDr. Zuzana Dučáková, Ing. Norbert Fassinger,
Mgr. Klaudia Fassingerová , Ján Gáll, Bc. Michal Kovalčík, Daniel Krempaský, Peter
Kuzmiak, Martin Michalčík
Neprítomní poslanci:
Hostia: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.

Otvorenie

2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.

Voľba návrhovej komisie

4.

Kontrola plnenia uznesení

5.

Voľba hlavného kontrolóra

6.

Žiadosť o kúpu pozemku

7.

Komunitný plán

8.

Sčítanie obyvateľov

9.

Rôzne

10. Diskusia
11. Záver
1.

Otvorenie

Dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Jozef Kovalčík starosta obce,
ktorý zároveň privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že sú prítomní 7 poslanci
a zasadanie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.
Predložil poslancom program dnešného zasadnutia a spýtal sa prítomných poslancov, či chce
niekto program doplniť. Prihlásil sa Ing. Norbert Fassinger, ktorý navrhol aby bol do
programu doplnený bod nelegálna skládka odpadu v lokalite za Polomským. Starosta obce na
požiadanie poslankyne PaedDr. Zuzany Dučákovej, ktorá z pracovných dôvodov, príde na
zasadanie OZ neskôr, navrhol aby sa tretí bod dnešného programu presunul na neskôr a dal
o zmenenom a doplnenom programe hlasovať. Z celkového počtu 7 prítomných poslancov
hlasovalo ZA predložený návrh 7 poslancov.
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2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Za zapisovateľku na dnešnom zasadnutí bola určená Ing. Eva Demjénová
Za overovateľov boli určení Bc. Michal Kovalčík, Daniel Krempaský
3.

Voľba návrhovej komisie

Do návrhovej komisie boli navrhnutí Peter Kuzmiak a Martin Michalčík. O predloženom
návrhu dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo ZA
predložený návrh 7 poslancov.
4.

Voľba volebnej komisie

Do volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra obce Vrbov starosta navrhol poslancov:
Ján Gáll, Ing. Norbert Fassinger, Bc. Michal Kovalčík
O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 7 prítomných poslancov
hlasovalo ZA predložený návrh 7 poslancov.
5.

Nelegálna skládka odpadu

Starosta obce Ing. Jozef Kovalčík oboznámil poslancov s poznatkom z obhliadky miesta
nelegálnej skládky za Polomským.
Ing. Norbert Fasinger – je potrebné vyviesť odpad, následne terén zarovnať a naviesť zeminu,
v spolupráci so SALMOTHERM-Invest, s.r.o.. Po úprave je potrebné toto miesto strážiť.
Peter Kuzmiak – podľa mňa efektívnejšie by bolo zakúpiť prístroj FOTOPASCA, ktorý je
napájaný pomocou batérií a je demontovateľný a dá sa použiť podľa potreby na akékoľvek
miesto. Nie je to veľmi drahé riešenie, stojí okolo 200,- €, a odpadnú starosti so strážením.
Mgr. Klaudia Fassingerová – treba vyzvať občanov, aby sa vo väčšej miere zapojili do
separovania odpadu
Po ďalšej diskusii sa poslanci zhodli na kúpe fotopasce a uložili Obecnému úradu Vrbov,
informovať obyvateľov obce o povinnostiach obyvateľov vyplývajúcich z VZN č. 2/2007
obce Vrbov o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu ako aj informovať
občanov o inštalácii fotopasce za účelom monitorovania neustále devastovaného územia.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 53/2011. Z celkového počtu 7 prítomných poslancov
hlasovalo ZA predložený návrh - 7 poslancov.
6.

Kontrola uznesení

Starosta obce prečítal uznesenia z 1. riadneho zasadnutia OZ, konaného 22. 02. 2011.
Skonštatoval, že niektoré uznesenia sú splnené a iné sú ešte v riešení a o týchto postupne
informoval poslancov.
Starosta informoval poslancov, že k lokalite ( vedľa MŠ), pre výstavbu 18 b.j., ktorá bola
schválená uznesením č. 15/2010 vydal Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. nesúhlasné
stanovisko, vzhľadom na blízkosť potoka a možnosti záplav. Starosta vyzval poslancov aj
obyvateľov obce, aby navrhli nejakú lokalitu pre výstavbu bytového domu.
-

Mgr. Fassingerová navrhla územie terajšej nelegálnej skládky za Polomským, starosta
odpovedal, že aj toto územie sa nachádza v záplavovom pásme. Mgr. Fassingerová sa
spýtala, či by nebolo vhodné ešte raz požiadať vodohospodárov o stanovisko,
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-

Peter Kuzmiak – to nemá zmysel, lebo ak raz vydali takéto stanovisko, nebudú ho
meniť, vzhľadom na vysoké investičné náklady na výstavbu bytového domu a oni na
seba nezoberú zodpovednosť v prípade povodní,

-

Daniel Krempaský navrhol lokalitu parkovisko pri Hotelovom dome Mária- po
diskusii k tomuto návrhu poslanci dospeli k záveru, že ani to nie je vhodné miesto.
okrem iného aj z dôvodu , že predmetná 18 b.j. svojim objemom z architektonického
hľadiska nezapadne do súčasne zastavaného priestoru, ktorý tvoria rodinné domy.

Na zasadanie prišla poslankyňa PaedDr. Zuzana Dučáková
Uznesením č. 22/2011 bola schválená príprava projektovej dokumentácie k výstavbe domu
smútku – starosta predstavil poslancom niekoľko návrhov architektonického riešenia domu
smútku. Poslanci sa dohodli, že výberom konkrétneho návrhu sa budú zaoberať v bode rôzne,
na tomto zasadaní OZ.
Uznesením č. 37/2011 bolo obecnému úradu uložené vypovedať zmluvu s firmou ECOSTAR,
s.r.o. o nájme pozemkov vo vlastníctve obce
-

Starosta obce informoval poslancov o krokoch, ktoré v tejto veci doteraz urobil,
zmluva má niekoľko zásadných nedostatkov, okrem iného aj to, že obec touto
zmluvou prenajíma aj pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve obce. Firma ECOSTAR,
s.ro. bola už raz písomne vyzvaná na rokovanie, no predmetnú zásielku si neprevzala.
Obec Vrbov, zaslala opakovanú výzvu na ďalšie rokovanie v termíne 29. 04. 2011,
ktorého predmetom má byť zosúladenie článkov predmetnej zmluvy so súčasne
platnou legislatívou. V prípade, že sa zástupcovia firmy ECOPSTASR nezúčastnia
rokovania, obec Vrbov bude nútená vyhlásiť predmetnú nájomnú zmluvu v celom
rozsahu za neplatnú

Na rokovanie OZ prišiel poslanec Radovan Bartko
Uznesením 38/2011 bolo uložené Obecnému úradu Vrbov
a) vyhotoviť výpis uznesenia OZ Vrbov, ktorým bol starosta obce zaviazaný uložiť
finančné prostriedky z predaja vrtov na osobitný účet,
b) prizvať bývalého starostu Obce Vrbov MVDr. Félixa Jankuru na najbližšie zasadanie
OZ.
-

starosta Ing. Jozef Kovalčík predložil poslancom uznesenie č. 98/2008, v ktorom
poslanci jednohlasne súhlasili s uložením finančných prostriedkov z predaja
geotermálnych vrtov na terminovanom vklade v banke, a informoval poslancov, že
bývalý starosta MVDr. Félix Jankura, bol pozvaný na dnešné zasadanie OZ.

-

k faktúre za vypracovanie projektovej dokumentácii na vybudovanie parkoviska pred
Thermal parkom. Predmetná projektová dokumentácia bola vypracovaná na základe
uznesenia OZ č. 105 b)/2009, ktoré znie: „Obecné zastupiteľstvo vo Vrbove
jednomyseľne súhlasí s projektovou prípravou (dokumentáciou) na parkovisko po
vysporiadaní vlastníckych vzťahov k pozemkom.“ Podľa názoru starostu obce Ing.
Jozefa Kovalčíka, je toto uznesenie nekoncepčné, neodôvodnené, nerieši vôbec nič
a obci prinieslo len starosti a náklady ktoré pravdepodobne nik iný neuhradí iba obec .
Nie sú vysporiadané vlastnícke vzťahy, ani nie je jasné financovanie celej akcie ako
aj výstavby zo strany SALMOTHERM-Invest, s.r.o.
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7.

Žiadosť o kúpu pozemku

Starosta informoval poslancov o žiadosti pani Amálie Pirožekovej o odkúpenie pozemku p.č.
7587/9 o výmere 119 m2 , ktorá bola presunutá na prerokovanie z predchádzajúceho
zasadnutia OZ.
-

8.

Ján Gáll sa spýtal, kto je vlastníkom pozemku p.č. 96/1, cez ktorý vedie prístupová
cesta k pozemku č. 94/6. Ak nie je vlastníkom obec, predajom parcely č. 7587/9 pani
Amálii Pirožekovej, by vlastníci parcely č. 94/6, nemali prístup k svojmu pozemku.
Navrhol aby bol zistený vlastník p.č. 96/1. Cez prestávku poslanci zistili, že
vlastníkom p.č. 96/1 je súkromná osoba v spolu podiele so SR a preto navrhli odložiť
žiadosť pani Amálie Pirožekovej až do vyriešenia vlastníckych vzťahov k parcele
číslo 96/1, z dôvodu zabezpečenia prístupu k parcele č. 94/6. K tomuto bodu bolo
prijaté uznesenie č. 44/2011. Hlasovanie k uzneseniu z celkového počtu 9 prítomných
poslancov hlasovalo ZA predložený návrh 9 poslancov.
Komunitný plán

Ing. Eva Demjénová oboznámila poslancov s cieľom komunitného plánovania a s
povinnosťou vypracovať komunitný plán, ktorá vyplýva zo zákona 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách .
-

PaedDr. Zuzana Dučáková doplnila informáciu o komunitnom pláne,

-

starosta obce navrhol zriadiť pracovnú skupinu pre prípravu komunitného plánu obce
Vrbov, a za predsedníčku navrhol PaedDr. Zuzanu Dučákovú a za členov všetkých
poslancov OZ.

-

Mgr. Klaudia Fassingerová navrhla aby každý poslanec navštívil občanov vo svojom
obvode a tak zistil potreby občanov v sociálnej oblasti

-

OZ poverilo PaedDr. Zuzanu Dučákovú vypracovaním návrhu dotazníka, potrebného
k tvorbe komunitného plánu obce Vrbov.

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie 45/2010. Hlasovanie k uzneseniu: z celkového počtu 9
prítomných poslancov hlasovalo ZA predložený návrh 9 poslancov.
9.

Sčítanie obyvateľov

Starosta obe Ing. Jozef Kovalčík oboznámil prítomných poslancov o sčítaní obyvateľov,
domov a bytov v roku 2011, ktoré sa bude vykonávať v čase od 13. 05. 2011 do 06. 06. 2011.

10.

Voľba hlavného kontrolóra obce Vrbov

Starosta obce prečítal zápisnicu z otvárania obálok prihlásených uchádzačov o funkciu
hlavného kontrolóra Obce Vrbov, skonštatoval, že sa prihlásili štyria uchádzači Ing., Mgr.
Pavol Bujňák, Ing. Viera Čupová, Bc. Zdenka Patakyová, Mgr. Daniela Pichnarčíková, všetci
splnili podmienky, vyhlásené OZ a boli zaradení do voľby hlavného kontrolóra.
Starosta navrhol, aby voľba kontrolóra prebehla tajným hlasovaním, a dal o návrhu hlasovať.
Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo ZA predložený návrh 9 poslancov.
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Následne sa ujala funkcie volebná komisia, ktorá oproti podpisu vydala každému,
z prítomných poslancov hlasovací lístok a bolo vykonané hlasovanie. Po ukončení hlasovania
sa volebná komisia odobrala do vedľajšej miestnosti, kde hlasy sčítala , vyhotovila zápisnicu.
Ján Gáll, prečítal zápisnicu z volieb a skonštatoval, že za hlavného kontrolóra obce Vrbov bol
zvolený Ing., Mgr,. Pavol Bujňák.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 43/2011. Z celkového počtu 9 prítomných poslancov
hlasovalo ZA uznesenie 9 poslancov.
11.

Rôzne
Stravovanie v Školskej jedálni pri MŠ Vrbov

Starosta obce oboznámil poslancov s požiadavkou hlavne starších a osamelých občanov
o možnosť stravovať sa v ŠJ. Na základe oznámenia riaditeľky MŠ Vrbov Mgr. Márie
Rybkovej, ŠJ pri MŠ je schopná zabezpečiť jeden obed v cene 2,23€. Občan si musí
zabezpečiť potvrdenie z úradu verejného zdravotníctva. K tejto téme sa rozvinula diskusia
ohľadne, toho komu bude takáto možnosť stravovania daná, kto bude roznášať obedy
imobilným občanom. Poslanci sa zhodli na tom, že stravovať sa v ŠJ bude môcť každý, kto
prejaví záujem a roznášanie stravy imobilným občanom môže byť prostredníctvom
zamestnancov aktivačnej činnosti. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie 52/2011. Z
celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo ZA uznesenie 9 poslancov.
Základná škola Vrbov – žiadosť
Starosta obce predniesol žiadosť Základnej školy Vrbov o súhlas so zriadením triedy pre
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorú chcú zriadiť od 01. 09. 2011.
Trieda bude určená pre žiakov s mentálnym postihom, prípadne pre žiakov s viacnásobným
postihnutím . Po krátkej diskusii poslanci súhlasili so zriadením špeciálnej triedy a prijali
uznesenie 50/2011. Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo ZA uznesenie 8
poslancov a 1 sa zdržal hlasovania.
Základná škola Vrbov – žiadosť
Starosta prečítal žiadosť Základnej školy Vrbov o čerpanie finančných prostriedkov z príjmu
z poplatku za poskytnutie priestorov na účely záujmového vzdelávania, ktoré chcú použiť na
opravu dievčenských sociálnych zariadení. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 48/2011.
Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo ZA uznesenie 9 poslancov.
Základná škola Vrbov – žiadosť
Starosta prečítal žiadosť Základnej školy Vrbov o schválenie úpravy rozpočtu ZŠ pre rok
2011, a to navýšenie v príjmovej časti o 6000,- € , ako aj vo výdavkovej časti v čerpaní na
prevádzku. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 49/2011. Z celkového počtu 9
prítomných poslancov hlasovalo ZA uznesenie 9 poslancov.
Turistická ubytovňa BELINEA
Starosta obce informoval poslancov, že na predchádzajúcom zasadaní OZ sa zhodli, že je
potrebné odstrániť budovu turistickej ubytovne BELINEA z pozemku obce, no neprijali
uznesenie k tomuto rozhodnutiu. Po krátkej diskusii sa poslanci zhodli na tom, že budovu je
potrebné odstrániť v termíne od 15. 09. 2011 do 31. 12. 2011, a aby starosta obce pozval
majiteľa predmetnej budovy Ing. Jána Pirhalu na najbližšie zasadanie Obecnej rady. K tomuto
uzneseniu bolo prijaté uznesenie č. 51/2011. Z celkového počtu 9 prítomných poslancov
hlasovalo ZA uznesenie 8 poslancov a 1 sa zdržal hlasovania.
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Spolupráca s Policajným zborom v Kežmarku
Starosta oboznámil poslancov, z listom Okresného riaditeľstva PZ Kežmarok, Obvodné
oddelenie PZ Kežmarok, v ktorom PZ odporúča zriadenie občianskych hliadok a komisií pre
verejný poriadok, ktoré by úzko spolupracovali pri porušení verejného poriadku v obci
z Obvodným oddelením PZ v Kežmarku.
Starosta – v obci máme zriadenú komisiu pre ochranu verejného poriadku, so zriadením
občianskych hliadok sa zatiaľ neuvažuje. Obec už aj teraz úzko spolupracuje s Obvodným
oddelením PZ v prípadoch porušovania verejného poriadku v obci Vrbov. Poslanci túto
informáciu vzali na vedomie. K tomuto bodu nebolo prijaté uznesenie
List obce Vlková
Obci Vrbov bol doručený list od obce Vlková týkajúci sa užívania miestnej komunikácie vo
Vlkovej, ťažkými nákladnými motorovými vozidlami, ktoré túto komunikáciu využívajú na
sťahovanie drevnej hmoty z lesov nad obcou Vlková. Starosta oboznámil poslancov so
vzniknutou situáciou. Obec Vlková sa chce dohodnúť s používateľmi predmetnej
komunikácie na tom, akým dielom sa budú jednotliví užívatelia podieľať na jej údržbe
a oprave. Ak nedôjde k dohode obec Vlková túto komunikáciu uzavrie. Diskusia k tomuto
bodu:
-

poslanec Daniel Krempaský – je potrebné aby prebehlo spoločné rokovanie všetkých
užívateľov komunikácie,

-

Peter Kuzmiak- akú predstavu má obec Vlková, akou čiastkou by sa mala obec Vrbov
na tomto podieľať,

-

starosta obce Ing. Jozef Kovalčík – navrhujem, aby sa do budúcnosti uvažovalo
o úprave cesty do lesov cez vrbovskú dolinu, na pozemkoch, ktoré vlastní obec
Vrbov,

-

Ing. Norbert Fassinger – v súčasnej dobe je asi lacnejším variantom oprava cesty cez
Vlkovú.

Po ďalšej diskusii k tomuto bodu , OZ poverilo starostu obce Vrbov Ing. Jozefa Kovalčíka
rokovaním s obcou Vlková o výške škody spôsobenej na miestnej komunikácii a prijalo
uznesenie č. 54/2011. Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo ZA uznesenie 9
poslancov.
Komisia pre ochranu verejného záujmu
Starosta obce oboznámil poslancov, že je potrebné vytvoriť komisiu pre ochranu verejného
záujmu, ktorej úlohou je kontrola písomného oznámenia funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov verejného funkcionára (starostu), v zmysle ústavného zákona
357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Poslanci zvolili komisiu v zložení : Daniel Krempaský, Peter Kuzmiak, Ján Gáll a prijali
uznesenie č. 47/2011. Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo ZA uznesenie 8
poslancov a 1 sa zdržal hlasovania.
Prosba IKV Žakovce
Ing. Norbert Fassinger prečítal prosbu Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach o materiálnu
pomoc vo forme stavebného dreva. K tomuto bodu sa rozvinula diskusia, či poskytnúť drevo
a koľko. Nakoniec poslanci dospeli k záveru, že žiadosť berú na vedomie a vzhľadom na to,

6

7
že ešte nie je ukončená revízia v obecných lesoch a ťažba dreva sa nevykonáva, budú sa
touto žiadosťou zaoberať v období začatia ťažby.
Cena za ubytovanie v priestoroch Obecného úradu Vrbov
Starosta oboznámil poslancov, že je záujem o ubytovanie v priestoroch OcÚ Vrbov a preto je
potrebné stanoviť cenu za ubytovanie. Keďže poslanci OZ nevedeli ako sú vybavené priestory
na ubytovanie, navrhli prestávku, aby si ich prezreli, a až na základe toho určia cenu. Po
obhliadke priestorov poslanci diskutovali ako cenu stanoviť, či na osobu alebo na izbu,
dohodli sa, že cena bude stanovená na osobu a noc.
-

PaedDr. Zuzana Dučáková navrhla cenu 15,- €, za osobu,

-

Radovan Bartko – to je vysoká cena,

poslanci., ešte o tejto téme diskutovali a Mgr. Klaudia Fassingerová navrhla cenu 20,- € za
osobu. Starosta dal hlasovať o poslednej navrhnutej cene 20,- € /osoba/noc. Z celkového
počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo ZA predložený návrh 6 poslancov a 3 sa zdržali
hlasovania. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 56/2011.
Dom smútku
Starosta obce predstavil poslancom návrhy na architektonické riešenie Domu smútku. Po
diskusii a prezretí jednotlivých návrhov, poslanci vybrali návrh Ing. Arch. Miloslava
Neumanna. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 57/2011. Z celkového počtu 9
prítomných poslancov hlasovalo ZA uznesenie 9 poslancov.
Komisia pre otváranie obálok
Starosta oboznámil poslancov, že v zmysle zákona 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a
smernice obce Vrbov o verejnom obstarávaní č. 10/2007, je potrebné utvoriť výberovú
komisiu pre otváranie obálok uchádzačov prihlásených do výberového konania. Poslanci
schválili výberovú komisiu v zložení: Ing. Jozef Kovalčík, Ing. Peter Bendík, Ing. Norbert
Fassinger, Peter Kuzmiak. Bolo prijaté uznesenie č. 58/2011. Z celkového počtu 9 prítomných
poslancov hlasovalo ZA uznesenie 9 poslancov.
Faktúra za používanie mobilného telefónu
Starosta obce Ing. Jozef Kovalčík, požiadal poslancov o schválenie preplatenia časti faktúry
za používanie súkromného mobilného telefónu na služobné účely v mesiaci január, nakoľko
ešte nemal služobný telefón. Poslanci schválili preplatenie časti faktúry vo výške 50,- €
a prijali uznesenie č. 59/2011. Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo ZA
uznesenie 9 poslancov.

12.

Diskusia

Ing. Fassinger- navrhol, aby sa prehodnotil stav techniky (autoparku), ktorú vlastní obec
a zvážiť výmenu starého vozového parku (hlavne PRAGA V3S) za nový. Kúpiť radšej
kvalitný traktor, ktorý by mal menšiu spotrebu a bol by lepšie využiteľný pre obec,
-

starosta - je pravdou, že technika je stará, treba neustále opravy, no súčasný rozpočet
by asi takúto investíciu neuniesol, ale do budúceho zasadania OZ zistí v akých
cenových reláciách sa dá technika kúpiť,

-

Peter Kuzmiak- podľa mňa, si treba určiť priority, čo vlastne chceme robiť, už máme
rozrobených niekoľko akcií, ktoré je potrebné v prvom rade dokončiť, aby po nás za
štyri roky niečo zostalo urobené.
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Radovan Bartko – navrhujem, aby bol v rámci vysielania káblovej televízie zaradený nejaký
detský program, ktorý v doterajšej ponuke chýba, mohol by sa zrušiť napríklad niektorý zo
športových programov – EUROSPORT. K tomuto bodu prebehla diskusia, niektorí poslanci
navrhli rozšírenie ponuky káblovej televízie. Starosta odpovedal, že každé rozšírenie ponuky
je finančne náročné pre obec. Poslanci sa napokon dohodli, na zrušení vysielania programu
„EUROSPORT“na obecnej káblovej televízii a jeho nahradenie nekódovaným programom
pre deti. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 60/2011. Z celkového počtu 9 prítomných
poslancov hlasovalo ZA uznesenie 8 poslancov a 1 sa hlasovanie ZDRŽAL.
PaedDr. Zuzana Dučáková – v obci chýba kultúrne vyžitie, občania spomínajú na otvorenie
letnej turistickej sezóny z pred pár rokov. Mohli by sme niečo podobné, aj keď v menšom
pripraviť.
-

starosta pripomenul, že v tomto roku obec Vrbov oslávi 740 výročie udelenia
mestských práv, a kultúrne podujatie by sa mohlo niesť v tomto duchu,

po diskusii, do ktorej sa zapojili všetci poslanci, sa zhodli na tom, že je skutočne potrebné
niečo zorganizovať a poverili poslancov Bc. Michala Kovalčíka a PaedDr. Zuzanu Dučákovú,
aby pripravili koncept osláv a následne sa všetci zídu a rozdelia si úlohy pri ich organizovaní
a zabezpečovaní. Bolo prijaté uznesenie č. 61/2011. Z celkového počtu 9 prítomných
poslancov hlasovalo ZA uznesenie 9 poslancov.
Martin Michalčík prečítal návrh uznesení z 2. riadneho zasadania OZ.
Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo ZA predložený návrh 9 poslancov.
13.

Záver

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

Zapísala: Ing. Eva Demjénová

Ing. Jozef Kovalčík

Overovatelia:

starosta obce

Bc. Michal Kovalčík
Daniel Krempaský
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