Zápisnica
napísaná na 6. zasadaní Obecného zastupiteľstva vo Vrbovciach konanom
dňa 17.2.2016
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
1. Otvorenie
Ing. Samuel Redecha, starosta obce víta poslancov a ostatných prítomných, čím otvára 6.
zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vrbovciach. Konštatuje, že z celkového počtu 9 poslancov
je prítomných 6, obecné zastupiteľstvo je teda uznášania schopné.
P. poslanec Ján Valášek je ospravedlnený a p. poslanci Peter Hollý Ing. a Dušan Beblavý prišli
neskôr.
Zápisnica z minulého zastupiteľstva podpísaná overovateľmi je predložená k nahliadnutiu.
2. Určenie overovateľov zápisnice
Ing. Samuel Redecha, starosta obce,
Plaskoňovú a Borisa Trizuliaka.

určuje za overovateľov zápisnice p. Mgr. Lenku

Návrh programu rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Správa o plnení uznesení a riešení diskusných príspevkov od posledného zastupiteľstva
4. Správa o činnosti OcÚ od posledného zastupiteľstva
5. Finančné náležitosti:
a) Prerokovanie Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy medzi firmou Innovia, s.r.o., Na
hlinách 12, Trnava,
b) Prerokovanie návrhu úpravy rozpočtu na rok 2016 - 2018,
c) Prerokovanie žiadosti o jednorazovú sociálnu výpomoc pre Soňu Vaškovú,.
6. Rôzne
a) Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2016 o podmienkach prideľovania bytov,
b) Prerokovanie Zmluvy o zriadení vecných bremien medzi obcou Vrbovce a Západoslovenskou
distribučnou, a.s. na pozemkoch p. č. 841/1 a 998/1,
c) Prerokovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vrbovce na roky 2016-2022,
d) Prerokovanie návrhu VZN č. 2/2016 o určení miesta a času zápisu detí predškolského veku
do Základnej školy v obci Vrbovce,
e) Prerokovanie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016,
f) Prerokovanie Požiarneho poriadku obce Vrbovce.
7. Diskusia
8. Uznesenia
9. Záver
Program sa dopĺňa v bode 6, písm. e) a f).
P. starosta dáva hlasovať o programe.
Hlasovanie:
Prítomných: 6 poslancov,
hlasovalo za 6,

proti:

0,

zdržal sa hlasovania: 0

3. Správa o plnení uznesení a riešení diskusných príspevkov od posledného
zastupiteľstva.
Správu o plnení uznesení
a riešení diskusných príspevkov od posledného
zastupiteľstva podáva prednostka Anna Horňáková. Správa je vypracovaná písomne a je priložená
k materiálom OZ.

K tejto správe neboli žiadne pripomienky, p. starosta dáva hlasovať o vzatí správy na
vedomie.
Hlasovanie:
Prítomných: 6 poslancov,
hlasovalo za 6,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 6/A/15:
berie na vedomie
Správu o plnení uznesení a riešení diskusných príspevkov z 5. zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa
10.12.2015.
4. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zastupiteľstva.
Starosta obce Ing. Samuel Redecha podáva poslancom správu o činnosti od posledného
zastupiteľstva. V správe informuje poslancov o skutočnostiach, ktoré sa riešili a o činnosti
obecného úradu: príprava materiálov k podaniu žiadosti na ŠFRB - výstavba bytového domu,
stavebný pozemok v lokalite Laski, multifunkčné ihrisko pri ZŠ, projekt cyklotrasy Tri Kamene,
príprava volieb do NR SR, účasť na výročných členských schôdzach organizácií v obci, odpredaj
budovy na Šancoch – bývalá obchodná jednotka, odpredaj školy u Chodúrov, televízny káblový
rozvod, oprava verejného vodovodu.
5. Finančné náležitosti
a) Prerokovanie Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy medzi firmou Innovia, s.r.o., Na
hlinách 12, Trnava
Zmluvu obdržali poslanci v dostatočnom časovom predstihu, aby sa k tejto mohli vyjadriť,
pripraviť si návrhy a otázky. Taktiež mali ohľadom zmluvy pracovné stretnutie.
Kontrolórka obce Ing Eva Rybnikárová upozorňuje na čl. II. odst. 7 a 9, kde sa jej zdá výška
pokuty 50000 € privysoká a teda veľké riziko pre obec.
Po prerokovaní p. starosta dáva hlasovať o schválení zmluvy.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 6/B/16:
schvaľuje
Uzavretie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi obcou Vrbovce a firmou Innovia, s.r.o. Na
hlinách 12, Trnava na výstavbu bytového domu.
V súvislosti s týmto obecné zastupiteľstvo prijíma tiež uznesenie č. : 6/C/16

schvaľuje
1) účel na ktorý sa požaduje podpora – budúcu kúpu 8 nájomných bytov bežného štandardu , ktoré
budú postavené v “Bytovom dome Vrbovce“, na pozemku reg. C KN parcela č. 641/4, 641/10 v
k. ú. Vrbovce podľa projektovej dokumentácie spracovanej Ing. Marcelom Hipíkom v 12/2014,
overenej v stavebnom konaní – stavebné povolenie č. SOÚ 51,R/2015 Vrb., vydané dňa 26.1.2016
právoplatné dňa 9.2.2016 v nasledovnej špecifikácii:
SO 01 - Bytový dom (8 bytových jednotiek)
I. NP 1 x 2-izbový byt, plocha 57,34 m2 – s kompletným príslušenstvom
1 x 3-izbový byt, plocha 56,89 m2 - s kompletným príslušenstvom
1 x 3-izbový byt, plocha 61,33 m2 - s kompletným príslušenstvom
1 x 1-izbový byt, plocha 37,08 m2 - s kompletným príslušenstvom
II. NP 1 x 2-izbový byt, plocha 60,24 m2 – s kompletným príslušenstvom
1 x 3-izbový byt, plocha 59,79 m2 - s kompletným príslušenstvom
1 x 3-izbový byt, plocha 64,23 m2 - s kompletným príslušenstvom
1 x 1-izbový byt, plocha 37,08 m2 - s kompletným príslušenstvom
+ spoločné priestory, spoločné zariadenia a príslušenstvo bytového domu
a budúcu kúpu príslušnej technickej vybavenosti podmieňujúcej výstavbu a užívanie nájomných
bytov
(SO 02 Spevnené plochy, SO 03 Vodovodná prípojka, SO 04 Žumpa a kanalizačná prípojka, SO 05
Plynoinštalácia, SO 06 Elektrická prípojka a rozvod NN), ktorá bude zrealizovaná na pozemku reg.
C KN parcela č. 641/4, 641/10 v k.ú. Vrbovce podľa projektovej dokumentácie spracovanej Ing.
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Marcelom Hipíkom. v 12/2014, overenej v stavebnom konaní – stavebné povolenie č. SOÚ
51,R/2015 Vrb. , vydané dňa 26.1.2016 právoplatné dňa 9.2.2016 a podľa projektovej
dokumentácie spracovanej Ing. Patrikom Melišom v 2/2015, overenej v stavebnom konaní –
stavebné povolenie č. SOÚ 52,R/2015, vydané dňa 25.1.2016, právoplatné dňa 9.2.2016 a podľa
projektovej dokumentácie spracovanej Katarínou Moškovou a Ing. Malíkom v 1/2015, overenej
v stavebnom konaní – stavebné povolenie č.OU-MY-OSZP-2016/000061-4, vydané dňa 7.1.2016,
právoplatné dňa 1.2.2016.
2) investičný zámer obce Vrbovce realizovať budúcu kúpu 8 nájomných bytov bežného
štandardu, ktoré budú postavené v bytovom dome podľa bodu 1) spoločnosťou Innovia , s.r.o., Na
hlinách 12, Trnava, IČO 36 744 450
a investičný zámer realizovať budúcu kúpu príslušnej technickej vybavenosti podmieňujúcej
výstavbu a užívanie nájomných bytov podľa bodu 1) spoločnosťou Innovia , s.r.o., Na hlinách 12,
Trnava, IČO 36 744 450
3) spôsob financovania budúcej kúpy nájomných bytov bežného štandardu v celkovej cene podľa
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve vo výške 385 000,-- € prostredníctvom úveru zo ŠFRB vo
výške 65 % obstarávacej ceny t.j. 250 250,-- € a dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR vo výške 35 % obstarávacej ceny t.j. 134 750,-- €
4) spôsob financovania budúcej kúpy technickej vybavenosti podmieňujúcej výstavbu a užívanie
nájomných bytov v celkovej cene podľa zmluvy o budúcej kúpnej zmluve vo výške 7 500,-- €
prostredníctvom dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR max. do
výšky 70 % z obstarávacej ceny t.j. 4 900,-- € (dotácia sa požaduje len na vodovodnú prípojku a
odstavné plochy) a vlastných finančných prostriedkov z rozpočtu obce vo výške 2 600,-- € (z toho
finančné prostriedky na technickú vybavenosť bez dotácie vo výške 300,-- €)
5) predloženie žiadostí o úver zo ŠFRB a predloženie žiadosti o dotáciu z PRB MDVRR SR na
budúcu kúpu nájomných bytov v bytovom dome v rozsahu podľa bodu 3)
6) predloženie žiadosti o dotáciu z PRB MDVRR SR na budúcu kúpu technickej vybavenosti
v rozsahu podľa bodu 4)
7) zabezpečenie záväzku voči ŠFRB v súlade s § 8 písm. b) Vyhlášky MDVRR SR č. 341/2015 Z.z.
- predmetom záložného práva budú obstarávané nájomné byty podľa bodu 1) vrátane technickej
vybavenosti a príslušných pozemkov
8) dodržať nájomný charakter bytov po dobu lehoty splatnosti úveru, najmenej však po dobu 40
rokov
9) zriadiť záložné právo na nájomné byty (vrátane príslušných pozemkov a technickej vybavenosti)
po ich kúpe v prospech ŠFRB
10) zriadiť záložné právo na dodržanie nájomného charakteru bytov v prospech MDVRR SR
11) záväzok obce Vrbovce dodržať pri prenájme ustanovenia osobitného predpisu (zákona č.
443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov)
12) vyčleniť finančné prostriedky v rozpočte obce v súlade s termínom kolaudácie stavby
uvedeným v ZoBKZ (na rok 2018) na spolufinancovanie budúcej kúpy technickej vybavenosti
podľa bodu 4), v prípade krátenia dotácie upraviť výšku vlastných zdrojov
13) zapracovať minimálne 3 splátky úveru zo ŠFRB do rozpočtu obce v súlade s termínom
kolaudácie stavby uvedeným v ZoBKZ ( na rok 2018)
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14) upraviť schválený rozpočet na rok 2016 v nadväznosti na body 12) a 13) - výhľadovo na rok
2018
15) zapracovať splátky úveru do rozpočtu obce počas trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB
a zabezpečiť splácanie poskytnutého úveru počas celej doby jeho splatnosti.
b) Prerokovanie návrhu úpravy rozpočtu na rok 2016 - 2018
P. starosta konštatuje, že rozpočet sa musí upraviť v súvislosti s výstavbou bytového domu,
bude prílohou žiadosti na ŠFRB a PRB MDVRR SR .
Po prerokovaní p. starosta dáva hlasovať o schválení úpravy rozpočtu.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 6/D/16:
1) Schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2016.
2) Berie na vedomie úpravu rozpočtu na roky 2017 -2018.
c) Prerokovanie žiadosti o jednorazovú sociálnu výpomoc pre Soňu Vaškovú
Prednostka Anna Horňáková oboznamuje poslancov so žiadosťou vyššie menovanej.
Ako dôvod žiadosti udáva, že rodina sa nachádza v hmotnej núdzi a ťažkej finančnej situácii.
Poslanci po prerokovaní sa zhodujú, že s výpomocou nesúhlasia.
Preto p. starosta dáva hlasovať o neschválení jednorazovej sociálnej výpomoci.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 6/E/16:
neschvaľuje
Jednorazovú sociálnu výpomoc Soni Vaškovej , Vrbovce 129 .
6. Rôzne
a) Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2016 o podmienkach prideľovania bytov
Všeobecne záväzné nariadenie muselo byť vypracované z dôvodu výstavby bytového
domu, bude tiež prílohou žiadosti na ŠFRB a PRB MDVRR SR. Poslancom bolo zaslané, môžu
klásť pripomienky a otázky. Návrh VZN bol zverejnený na vývesných tabuliach a www stránke
obce dňa 15.1.2016.
Na základe pripomienok poslancov sa VZN upraví, v druhej hlave § 3 odst. 7 sa odstráni
písm. e), na základe toho sa upravia čísla príloh. Ďalej v § 8 sa v odst. 6) upraví finančná
zábezpeka z trojmesačného nájomného na šesťmesačné nájomné.
P. starosta dáva hlasovať o schválení VZN.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 6/F/16:
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o podmienkach prideľovania bytov.
b) Prerokovanie Zmluvy o zriadení vecných bremien medzi obcou Vrbovce a Západoslovenskou
distribučnou, a.s. na pozemkoch p. č. 841/1 a 998/1
P. starosta pripomína poslancom, že vo februári 2015 sme schvaľovali zmluvu o budúcej
zmluve na zriadenie vecných bremien na vyššie uvedených parceliach - zriadenie a uloženie
elektroenergetických zariadení. Jedná sa v podstate o pripojenie novostavby rodinného domu p.
Hyžu .
K tejto zmluve nemajú poslanci pripomienky.
P. starosta dáva hlasovať o schválení predmetnej zmluvy.
Hlasovanie:
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Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 6/G/16:
schvaľuje
Zmluvu o zriadení vecných bremien medzi obcou Vrbovce a Západoslovenskou distribučnou a.s.
na pozemkoch p.č. 841/1 a 998/1.
c) Prerokovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vrbovce na roky 2016-2022
P. starosta konštatuje, že na minulom zasadnutí sa tento bod takisto prerokovával. Nakoľko
však boli návrhy a pripomienky na doplnenie, neprijalo sa uznesenie. PHSR bolo v zmysle týchto
návrhov a pripomienok doplnené.
Poslanci súhlasia s vypracovaným PHSR na roky 2016 – 2022, preto starosta dáva hlasovať
o jeho schválení.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 6/H/16:
schvaľuje
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vrbovce na roky 2016 – 2022.
d) Prerokovanie návrhu VZN č. 2/2016 o určení miesta a času zápisu detí predškolského veku do
Základnej školy v obci Vrbovce

S VZN oboznamuje poslancov prednostka Anna Horňáková. Je vypracované v spolupráci
s vedením základnej školy a na základe zmeny zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
Návrh VZN bol zverejnený na www stránke obce Vrbovce a informačných tabuliach dňa 31.1.2016
Poslanci súhlasia s predmetným VZN, preto starosta dáva hlasovať o jeho schválení.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 6/I/16:
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o určení miesta a času zápisu detí
Základnej školy v obci Vrbovce

predškolského veku

do

e) Prerokovanie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016
Plán kontrolnej na I. polrok 2016 predkladá poslancom kontrolórka obce Ing. Eva
Rybnikárová a k tomuto sa tiež vyjadruje.
Poslanci nemajú k plánu žiadne iné návrhy ani pripomienky, preto starosta dáva hlasovať
o jeho vzatí na vedomie .
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 6/J/16:
berie na vedomie
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016.
f) Prerokovanie Požiarneho poriadku obce Vrbovce
Požiarny poriadok vypracoval Mgr. Dušan Eliáš, ktorý tiež podáva poslancom správu
o zákonoch, predpisoch a smerniciach, na základe ktorých bolo potrebné prepracovať doterajší
poriadok.
Poslanci plán prerokovali a nemajú k nemu žiadne pripomienky, preto starosta dáva
hlasovať o jeho schválení .
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 6/K/16:
schvaľuje
Požiarny poriadok obce Vrbovce.
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7. Diskusia
V diskusii bolo prejednávané nasledovné: oprava kúrenia v materskej škole, opravy
miestnych komunikácií, verejné osvetlenie v obci, úprava okolia ihriska pri ZŠ, úprava
Vrbovčanskej izby, riešenie nového obecného vodovodu z Myjavy.
8. Uznesenia
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o plnení uznesení a riešení diskusných príspevkov zo 5. zasadnutia OZ, ktoré sa konalo
dňa 10.12.2015.
schvaľuje
Uzavretie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi obcou Vrbovce a firmou Innovia, s.r.o. Na
hlinách 12, Trnava na výstavbu bytového domu.
schvaľuje
1) účel na ktorý sa požaduje podpora – budúcu kúpu 8 nájomných bytov bežného štandardu ,
ktoré budú postavené v “Bytovom dome Vrbovce“, na pozemku reg. C KN parcela č. 641/4,
641/10 v k. ú. Vrbovce podľa projektovej dokumentácie spracovanej Ing. Marcelom Hipíkom
v 12/2014, overenej v stavebnom konaní – stavebné povolenie č. SOÚ 51,R/2015 Vrb., vydané dňa
26.1.2016 právoplatné dňa 9.2.2016 v nasledovnej špecifikácii:
SO 01 - Bytový dom (8 bytových jednotiek)
I. NP 1 x 2-izbový byt, plocha 57,34 m2 – s kompletným príslušenstvom
1 x 3-izbový byt, plocha 56,89 m2 - s kompletným príslušenstvom
1 x 3-izbový byt, plocha 61,33 m2 - s kompletným príslušenstvom
1 x 1-izbový byt, plocha 37,08 m2 - s kompletným príslušenstvom
II. NP 1 x 2-izbový byt, plocha 60,24 m2 – s kompletným príslušenstvom
1 x 3-izbový byt, plocha 59,79 m2 - s kompletným príslušenstvom
1 x 3-izbový byt, plocha 64,23 m2 - s kompletným príslušenstvom
1 x 1-izbový byt, plocha 37,08 m2 - s kompletným príslušenstvom
+ spoločné priestory, spoločné zariadenia a príslušenstvo bytového domu
a budúcu kúpu príslušnej technickej vybavenosti podmieňujúcej výstavbu a užívanie nájomných
bytov
(SO 02 Spevnené plochy, SO 03 Vodovodná prípojka, SO 04 Žumpa a kanalizačná prípojka, SO 05
Plynoinštalácia, SO 06 Elektrická prípojka a rozvod NN), ktorá bude zrealizovaná na pozemku reg.
C KN parcela č. 641/4, 641/10 v k.ú. Vrbovce podľa projektovej dokumentácie spracovanej Ing.
Marcelom Hipíkom. v 12/2014, overenej v stavebnom konaní – stavebné povolenie č. SOÚ
51,R/2015 Vrb. , vydané dňa 26.1.2016 právoplatné dňa 9.2.2016 a podľa projektovej
dokumentácie spracovanej Ing. Patrikom Melišom v 2/2015, overenej v stavebnom konaní –
stavebné povolenie č. SOÚ 52,R/2015, vydané dňa 25.1.2016, právoplatné dňa 9.2.2016 a podľa
projektovej dokumentácie spracovanej Katarínou Moškovou a Ing. Malíkom v 1/2015, overenej
v stavebnom konaní – stavebné povolenie č.OU-MY-OSZP-2016/000061-4, vydané dňa 7.1.2016,
právoplatné dňa 1.2.2016.
2) investičný zámer obce Vrbovce realizovať budúcu kúpu 8 nájomných bytov bežného
štandardu, ktoré budú postavené v bytovom dome podľa bodu 1) spoločnosťou Innovia , s.r.o., Na
hlinách 12, Trnava, IČO 36 744 450
a investičný zámer realizovať budúcu kúpu príslušnej technickej vybavenosti podmieňujúcej
výstavbu a užívanie nájomných bytov podľa bodu 1) spoločnosťou Innovia , s.r.o., Na hlinách 12,
Trnava, IČO 36 744 450
3) spôsob financovania budúcej kúpy nájomných bytov bežného štandardu v celkovej cene
podľa zmluvy o budúcej kúpnej zmluve vo výške 385 000,-- € prostredníctvom úveru zo ŠFRB
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vo výške 65 % obstarávacej ceny t.j. 250 250,-- € a dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR vo výške 35 % obstarávacej ceny t.j. 134 750,-- €
4) spôsob financovania budúcej kúpy technickej vybavenosti podmieňujúcej výstavbu a
užívanie nájomných bytov v celkovej cene podľa zmluvy o budúcej kúpnej zmluve vo výške 7
500,-- € prostredníctvom dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
max. do výšky 70 % z obstarávacej ceny t.j. 4 900,-- € (dotácia sa požaduje len na vodovodnú
prípojku a odstavné plochy) a vlastných finančných prostriedkov z rozpočtu obce vo výške 2 600,-€ (z toho finančné prostriedky na technickú vybavenosť bez dotácie vo výške 300,-- €)
5) predloženie žiadostí o úver zo ŠFRB a predloženie žiadosti o dotáciu z PRB MDVRR SR na
budúcu kúpu nájomných bytov v bytovom dome v rozsahu podľa bodu 3)
6) predloženie žiadosti o dotáciu z PRB MDVRR SR na budúcu kúpu technickej vybavenosti
v rozsahu podľa bodu 4)
7) zabezpečenie záväzku voči ŠFRB v súlade s § 8 písm. b) Vyhlášky MDVRR SR č. 341/2015
Z.z. - predmetom záložného práva budú obstarávané nájomné byty podľa bodu 1) vrátane
technickej vybavenosti a príslušných pozemkov
8) dodržať nájomný charakter bytov po dobu lehoty splatnosti úveru, najmenej však po dobu 40
rokov
9) zriadiť záložné právo na nájomné byty (vrátane príslušných pozemkov a technickej
vybavenosti) po ich kúpe v prospech ŠFRB
10) zriadiť záložné právo na dodržanie nájomného charakteru bytov v prospech MDVRR SR
11) záväzok obce Vrbovce dodržať pri prenájme ustanovenia osobitného predpisu (zákona č.
443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov)
12) vyčleniť finančné prostriedky v rozpočte obce v súlade s termínom kolaudácie stavby
uvedeným v ZoBKZ (na rok 2018) na spolufinancovanie budúcej kúpy technickej vybavenosti
podľa bodu 4), v prípade krátenia dotácie upraviť výšku vlastných zdrojov
13) zapracovať minimálne 3 splátky úveru zo ŠFRB do rozpočtu obce v súlade s termínom
kolaudácie stavby uvedeným v ZoBKZ ( na rok 2018)
14) upraviť schválený rozpočet na rok 2016 v nadväznosti na body 12) a 13) - výhľadovo na rok
2018
15) zapracovať splátky úveru do rozpočtu obce počas trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB
a zabezpečiť splácanie poskytnutého úveru počas celej doby jeho splatnosti.
schvaľuje
Úpravu rozpočtu na rok 2016.
Berie na vedomie úpravu rozpočtu na roky 2017 -2018.
neschvaľuje
Jednorazovú sociálnu výpomoc Soni Vaškovej

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o podmienkach prideľovania bytov.
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schvaľuje
Zmluvu o zriadení vecných bremien medzi obcou Vrbovce a Západoslovenskou distribučnou a.s.
na pozemkoch p.č. 841/1 a 998/1.
schvaľuje
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vrbovce na roky 2016 – 2022.
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o určení miesta a času zápisu detí predškolského veku do
Základnej školy v obci Vrbovce.
berie na vedomie
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016.
schvaľuje
Požiarny poriadok obce Vrbovce.
9. Záver
Na záver starosta ďakuje všetkým prítomným za účasť.

.....................................................................
Ing. Samuel Redecha
starosta obce

......................................................
Anna Horňáková
prednostka OcÚ

Overovatelia:
Mgr. Lenka Plaskoňová
Boris Trizuliak

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

Zapisovateľka: Anna Horňáková
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