Zápisnica
Napísaná na 1. ustanovujúcom zasadaní Obecného zastupiteľstva vo Vrbovciach,
konanom dňa 5. decembra 2014 o 17.00 hod.
Prítomní : Ing. Samuel Redecha – starosta, Anna Horňáková – prednostka, Dušan Beblavý,
Dušan Eliáš Mgr., Peter Hollý, Ing., Marcela Mišíková, Róbert Patinka, Lenka Plaskoňová,
Mgr., Ján Valášek, Mgr. Horňáková, Ján Filka (novozvolení poslanci i poslanci ktorým
končí mandát).
P. poslanec Peter Sabota prišiel neskôr, p. poslanec Boris Trizuliak bol ospravedlnený.
Ostatní prítomní: riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Karol Jirka, občania.
1. Otvorenie
Ing. Samuel Redecha- starosta obce víta poslancov a všetkých prítomných, čím otváram 1.
ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vrbovciach.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Ing. Samuel Redecha – starosta, určuje za zapisovateľa Annu Horňákovú, prednostku
Obecného úradu Vrbovce.
Za overovateľov zápisnice určuje Dušana Beblavého a Róberta Patinku.
Odporúča, aby dnešné OZ rokovalo podľa nasledovného programu:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva.
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce .
5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva.
6. Vystúpenie novozvoleného starostu.
7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
8. Určenie platu starostu obce.
9. Určenie a schválenie sobášiacich.
10. Určenie doby a miesta uzavretia manželstva.
11. Finančné náležitosti :
a) Prerokovanie viacročného rozpočtu Obce Vrbovce.
b) Prerokovanie „Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Vrbovce“.
c) Prerokovanie rozpočtového opatrenia č. 1/2014.
12. Rôzne:
a) Prerokovanie a vymenovanie komisie pre voľbu hlavného kontrolóra Obce Vrbovce.
13. Diskusia.
14. Uznesenia.
15. Záver.
Program bol doplnený v bode 11, písm. c).
K programu neboli pripomienky ani návrhy.
Hlasovanie:
prítomných
7 poslancov, hlasovalo za 7, nikto proti, nikto sa hlasovania nezdržal
3. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
Predsedníčka miestnej volebnej komisie v obci Vrbovce Mgr. Monika Kolenčíková
bola ospravedlnená, preto s výsledkami volieb oboznámila všetkých prítomných prednostka
Anna Horňáková . Výsledky sú vypracované písomne a sú súčasťou materiálu OZ. Potom boli
poslancom a starostovi odovzdané osvedčenia o zvolení.

Správu vzali poslanci na vedomie bez pripomienok a bolo prijaté uznesenie č.
1/A/11:obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí.
Hlasovanie:
Prítomných 7 poslancov, hlasovalo za 7 , nikto proti,
nikto sa hlasovania nezdržal
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a odovzdanie insígnií
Novozvolený starosta obce Ing. Samuel Redecha zložil predpísaný sľub
starostu.
Obecné zastupiteľstvo konštatovalo, že starosta obce Ing. Samuel Redecha zložil
zákonom predpísaný sľub starostu bez pripomienok a prijalo uznesenie č. 1/B/1/10: obecné
zastupiteľstvo
konštatuje,
že novozvolený starosta obce Vrbovce Ing. Samuel Redecha zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce.
Hlasovanie:
prítomných 7 poslancov, hlasovalo za 7, nikto proti,
nikto sa hlasovania nezdržal
5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
Novozvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva a prijali uznesenie č. 1/B/2/10: obecné zastupiteľstvo
konštatuje,
že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva: Dušan Beblavý, Dušan Eliáš Mgr., Peter Hollý,
Ing., Marcela Mišíková, Róbert Patinka, Lenka Plaskoňová, Mgr., Ján Valášek zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
prítomných 7 poslancov, hlasovalo za 7, nikto proti, nikto sa hlasovania nezdržal
6. Vystúpenie novozvoleného starostu
Novozvolený starosta obce Vrbovce vo svojom vystúpení poďakoval za spoluprácu
predošlým poslancom, zástupcom organizácií i všetkým občanom, pričom stručne zhodnotil
prácu v predchádzajúcom volebnom období. Poďakoval za prejavenú dôveru pri voľbe
starostu. Naďalej prejavil záujem spolupracovať so všetkými organizáciami a občanmi v obci
a chrániť záujmy obce. Zároveň oznámil poslancom, že za svojho zástupcu si určuje Dušana
Eliáša Mgr.
Poslanci zobrali vystúpenie starostu na vedomie a prijali uznesenie č. 1/C/10: obecné
zastupiteľstvo
berie na vedomie
Vystúpenie novozvoleného starostu
Hlasovanie:
prítomných 7 poslancov, hlasovalo za 7, nikto proti, nikto sa hlasovania nezdržal
7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
S týmto bodom oboznamuje poslancov prednostka Anna Horňáková, informuje ich že
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení je
potrebné poveriť poslanca zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva
v prípadoch daných týmto zákonom t.j. dlhodobá neprítomnosť starostu , alebo že by
starosta z nejakého iného dôvodu nezvolal zasadnutie
Starosta navrhuje, aby povereným poslancom bol p. Mgr. Dušan Eliáš a dáva hlasovať
o tomto návrhu.
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Hlasovanie:
prítomných 7 poslancov, hlasovalo za 7, nikto proti, nikto sa hlasovania nezdržal
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 1/D/10:
poveruje
poslanca Mgr. Dušana Eliáša zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
prítomných 7 poslancov, hlasovalo za 7, nikto proti, nikto sa hlasovania nezdržal
8. Určenie platu starostu obce
So zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov oboznámila poslancov prednostka Anna
Horňáková.
Podľa vyššie citovaného zákona patrí starostovi obce plat, ktorý je súčinom priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslený na základe údajov
štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok (za rok 2013 to bolo 824 €)
a násobku, ktorý je pre našu obec 1,98. Ďalej možno podľa vyššie citovaného zákona
starostovi obce starostovi plat zvýšiť až o 70 %.
Poslanci sa dohodli, že plat starostu určujú vo výške stanovenej zákonom, čo je súčin
priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a 1,98 násobku podľa zákona,
zvýšený o 10 % . Plat starostu spolu predstavuje 1795 €.
Starosta dáva hlasovať o návrhu poslancov.
Hlasovanie:
prítomných 7 poslancov,
4 poslancov za ,
2 proti,
zdržalo sa
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Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 1/E/10:
určuje
Plat starostu vo výške 1795 €.
Tento plat je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve,
ktorý je 824 € a 1,98 násobku (podľa počtu obyvateľov obce, stanovený zákonom), zvýšený
o 2,66 % podľa § 4 odst. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. o platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest.
9. Určenie a schválenie sobášiacich
Prednostka Anna Horňáková informuje poslancov, že je potrebné v zmysle zákona
o matrikách určiť sobášiacich. Okrem starostu je vhodné určiť ešte jedného sobášiaceho z
poslancov, aby boli obrady zabezpečené v prípade neprítomnosti starostu.
Poslanci sa dohodli, že druhým sobášiacim bude Dušan Eliáš Mgr., ktorý túto funkciu
prijal.
Starosta dáva hlasovať o predloženom návrhu.
Hlasovanie:
prítomných 7 poslancov,

7 poslancov za ,

nikto proti,

nikto sa hlasovanie nezdržal

Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 1/F/10:
schvaľuje
sobášiacich Ing. Samuela Redechu – starostu obce a p. poslanca Dušana Eliáša Mgr.
10. Určenie doby a miesta uzavretia manželstva
S týmto bodom opätovne oboznamuje poslancov prednostka Anna Horňáková, prijatie
uznesenia vyplýva zo zákona o rodine.
Starosta obce navrhuje poslancom, aby miestom uzavretia manželstva bola sobášna sieň v budove
obecného úradu a dňom uzavretia manželstva sobota.

Poslanci s návrhom súhlasia, starosta dáva hlasovať o návrhu.
Hlasovanie:
prítomných 7 poslancov, 7

poslancov

za, nikto proti, nikto

sa hlasovanie nezdržal
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Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 1/G/1-2/10:
schvaľuje
1. Sobotu ako deň uzavretia manželstva,
2. Sobášnu miestnosť v budove Obecného úradu Vrbovce ako miesto uzavretia manželstva.
11. Finančné náležitosti
a) Prerokovanie viacročného rozpočtu Obce Vrbovce
Poslancom bol návrh rozpočtu na rok 2015 doručený v písomnej podobe, v zákonnej
lehote bol zverejnený na www. stránke obce Vrbovce a na informačných tabuliach. K tomuto
návrhu rozpočtu neboli zo stránky občanov žiadne pripomienky.
K tomuto môžu poslanci klásť otázky a navrhovať prípadné zmeny. Súčasťou rozpočtu je
i viacročný rozpočet na roky 2016-2017.
Poslanci prerokovali rozpočet na rok 2015 a viacročný rozpočet na roky 2016-2017, po
zodpovedaní na niektoré otázky konštatovali, že nemajú pripomienky ani návrhy.
P. starosta dáva hlasovať o schválení návrhu rozpočtu na rok 2015 a o vzatí na
vedomie viacročného rozpočtu na roky 2016 – 2017.
Hlasovanie:
prítomných 8 poslancov, 8 poslancov

za, nikto proti, nikto

sa hlasovanie nezdržal

Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 1/H/14:

schvaľuje
Rozpočet na rok 2015.

berie na vedomie
Viacročný rozpočet na roky 2016-2017
Sumarizácia

Bežné príjmy spolu
Kapitálové príjmy spolu
Príjmové finančné operácie
Vlastné príjmy ZS s MS
PRÍJMY SPOLU
Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky spolu
Výdavkové finančné operácie
VÝDAVKY SPOLU

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok
2016

Rozpočet na rok 2017

713 763
10 000
50 000
7 000
780 763
682 463
48 300
29 076
759 839

727 163
0
20 000
7 000
754 163
687 892
0
28 814
716 706

727 163
0
20 000
7 000
754 163
687 892
0
0
687 892

b) Prerokovanie Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Vrbovce
S týmto bodom programu oboznamuje poslancov ekonómka obce p. Jana Olšová.
Zásady sú vypracované v zmysle zákona o obecnom zariadení a zákona o rozpočtových
pravidlách. V podstate tieto zásady bližšie špecifikujú
a upravujú postavenie a funkciu
rozpočtu, rozpočtový proces, zodpovednosť za rozpočtové hospodárenie, finančnú kontrolu a
hospodárenie rozpočtovej organizácie obce.
Poslanci zásady prerokovali a po zodpovedaní na niektoré otázky konštatujú, že sa môže
pristúpiť k ich schváleniu.
P. starosta dáva hlasovať o schválení
„Zásad hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce Vrbovce“.
Hlasovanie:
prítomných 8 poslancov, 8 poslancov

za, nikto proti, nikto

sa hlasovanie nezdržal

Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 1/I/14:

schvaľuje
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Vrbovce.
c) Prerokovanie rozpočtového opatrenia č. 1/2014
Starosta obce oboznamuje poslancov, že doplnenie tohto bodu vyplynulo zo situácie,
ktorá nastala v základnej škole s materskou školou. Jedná sa v podstate o presun finančných
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prostriedkov v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách. Dôvod presunu sú nepredvídateľné
výdavky, o ktorých nás informuje riaditeľ ZŠ s MŠ, Mgr. Karol Jirka.
Riaditeľ oboznamuje poslancov podrobne
so vzniknutou situáciou,
s výdavkami,
s vyplácaním jednorazových odmien pracovníkom ZŠ a MŠ a celkovou finančnou situáciou.
Poslanci kladú riaditeľovi otázky, po ich zodpovedaní súhlasia so schválením s tým, že
k budúcemu zasadnutiu OZ riaditeľ ZŠ s MŠ písomne predloží podrobnejšie zdôvodnenie
navýšenia finančných prostriedkov.
P. starosta dáva hlasovať o schválení rozpočtového opatrenia č. 1/2014.
Hlasovanie:
prítomných 8 poslancov, 8 poslancov

za, nikto proti, nikto

sa hlasovanie nezdržal

Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 1/J/14:

schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 1/2014 zo dňa 5.12.2014.
12. Rôzne:
a) Prerokovanie a vymenovanie komisie pre voľbu hlavného kontrolóra Obce Vrbovce
P. starosta konštatuje, že bolo zverejnené vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Vrbovce a v súvislosti s týmto je potrebné menovať spomedzi poslancov aspoň trojčlennú
komisiu, ktorá bude kontrolovať úplnosť predložených žiadostí a organizovať priebeh volieb.
Poslanci sa dohodli na komisii v zložení: Mgr. Dušan Eliáš, Ing. Peter Hollý, Marcela
Mišíková.
P. starosta dáva hlasovať o schválení komisie pre voľbu hlavného kontrolóra
v zložení Mgr. Dušan Eliáš, Ing. Peter Hollý, Marcela Mišíková.
Hlasovanie:
prítomných 8 poslancov, 8 poslancov

za, nikto proti, nikto

sa hlasovanie nezdržal

Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 1/K/14:

menuje
3 člennú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra Obce Vrbovce v zložení:
Mgr. Dušan Eliáš, Ing. Peter Hollý, Marcela Mišíková
Volebná komisia bude kontrolovať úplnosť predložených žiadostí a organizovať priebeh
volieb.
13. Diskusia
Nakoľko zastupiteľstvo bolo slávnostné, ustanovujúce, diskusných príspevkov nebolo
veľa, na niektoré diskusné príspevky bolo pánom starostom zodpovedané priamo na
zastupiteľstve.
Niektoré príspevky, ktoré sa prerokovali ako: finančný dar pre Angeliku Zálešákovú,
oprava miestnej komunikácie u Mjechnov, k p. Janigovi a pri chatách u Zigmunda, kontrola
hydrantu pri p. Rehovičovi na Hornom konci, oprava zvonkohry, dokončenie drobných opráv
v MŠ – parapety, rekonštrukcia kúrenia v MŠ, úspešný projekt výmena okien na OcÚ,
výstavba nájomného domu – aktuálny stav pri vybavovaní povolení, práce na príprave
dokumentácie pre výstavba domu smútku, rekonštrukcia ihriska pri ZŠ, aktuálny stav
a pokračovanie na rekonštrukcii TKR, sa budú postupne riešiť.
14. Uznesenia
OZ Vrbovce na svojom 1. ustanovujúcom
uznesenia :

zasadnutí dňa 5.decembra 2014 prijíma

A/ berie na vedomie
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí
5

B/ konštatuje, že
1. Novozvolený starosta obce Vrbovce Ing. Samuel Redecha zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce.
2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva:
Dušan Beblavý, Dušan Eliáš, Mgr., Peter Hollý, Ing., Marcela Mišíková, Róbert Patinka,
Lenka Plaskoňová, Mgr. , Peter Sabota, Boris Trizuliak, Ján Valášek zložili zákonom
predpísaný sľub poslancov obce.

C/ berie na vedomie
Vystúpenie novozvoleného starostu

D/ poveruje
Poslanca Mgr. Dušana Eliáša zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

E/ určuje
Plat starostu vo výške 1795 €.
Tento plat je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve,
ktorý je 824 € a 1,98 násobku (podľa počtu obyvateľov obce, stanovený zákonom), zvýšený
o 10 % podľa § 4 odst. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. o platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest.

F/ schvaľuje
Sobášiacich Ing. Samuela Redechu – starostu obce a p. Mgr.Dušana Eliáša.

G/ určuje
1. Sobotu ako deň uzavretia manželstva,
2. Sobášnu miestnosť v budove obecného úradu Vrbovce ako miesto uzavretia manželstva.

H/ schvaľuje
Rozpočet na rok 2015.

berie na vedomie
Viacročný rozpočet na roky 2016-2017
Sumarizácia

Bežné príjmy spolu
Kapitálové príjmy spolu
Príjmové finančné operácie
Vlastné príjmy ZS s MS
PRÍJMY SPOLU
Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky spolu
Výdavkové finančné operácie
VÝDAVKY SPOLU

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok
2016

Rozpočet na rok 2017

713 763
10 000
50 000
7 000
780 763
682 463
48 300
29 076
759 839

727 163
0
20 000
7 000
754 163
687 892
0
28 814
716 706

727 163
0
20 000
7 000
754 163
687 892
0
0
687 892

I/ schvaľuje
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Vrbovce.
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J/ schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 1/2014,zo dňa 5.12.2014.

K/ menuje
3 člennú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra Obce Vrbovce v zložení:
Mgr. Dušan Eliáš, Ing. Peter Hollý, Marcela Mišíková.
Volebná komisia bude kontrolovať úplnosť predložených žiadostí a organizovať priebeh
volieb.
15. Záver
V závere starosta obce poďakoval všetkým za účasť, spoluprácu v uplynulom volebnom
období a vyjadril svoje presvedčenie o dobrej spolupráci s novým OZ.

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

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

Overovatelia:
Dušan Beblavý ....................................................
Róbert Patinka ....................................................

Zapisovateľka: Anna Horňáková
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