Zápisnica
napísaná na 5. zasadaní Obecného zastupiteľstva vo Vrbovciach konanom
dňa 10.12.2015
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
1. Otvorenie
Ing. Samuel Redecha, starosta obce víta poslancov a ostatných prítomných, čím otvára 5.
zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vrbovciach. Konštatuje, že z celkového počtu 9 poslancov
je prítomných 7, obecné zastupiteľstvo je teda uznášania schopné.
P. poslanec Ing. Peter Hollý je ospravedlnený, p. poslanec Peter Sabota prišiel neskôr.
Zápisnica z minulého zastupiteľstva podpísaná overovateľmi je predložená k nahliadnutiu.
2. Určenie overovateľov zápisnice
Ing. Samuel Redecha, starosta obce, určuje za overovateľov zápisnice p. Róberta Patinku
a p. Jána Valáška.
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 návrhu rozpočtu na roky 2016-2018,
b) Prerokovanie návrhu 2. zmeny rozpočtu,
c) Prerokovanie návrhu VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vrbovce,
d) Prerokovanie návrhu VZN č. 3/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce,
e) Prerokovanie čerpania prostriedkov z rezervného fondu,
f) Prerokovanie návrhu na zvýšenie poplatku za káblovú televíziu a zvýšenie vodného,
g) Prerokovanie návrhu kúpnej zmluvy na odpredaj obecného pozemku časť p. č. 16159 vo
výmere 174 m2 p. Milanovi Chlapečkovi, Vrbovce,
h) Prerokovanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve súvisiacej s výstavbou bytového domu
uzatvorenou medzi firmou Innovia, s.r.o. a obcou Vrbovce.
6. Rôzne
a) Prerokovanie Konsolidovanej výročnej správy Obce Vrbovce za rok 2014,
b) Prerokovanie správy nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2014,
c) Prerokovanie návrhu Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Vrbovce,
d) Prerokovanie zmlúv o zbere a zhodnotení odpadu (textil, šatstvo),
e) Prerokovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vrbovce na roky 2016-2022.
7. Diskusia
8. Uznesenia
9. Záver
P. starosta dáva hlasovať o programe.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,

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: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 5/A/15:
berie na vedomie
Správu o plnení uznesení a riešení diskusných príspevkov zo 4. zasadnutia OZ, ktoré sa konalo
dňa 25.8.2015.
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: prestavba a prístavba domu smútku, multifunkčné ihrisko, výstavba bytového
domu, Program Hospdárskeho a sociálneho rozvoja Obce Vrbovce, orez líp na cintoríne,
legalizácia studne pri materskej škole, úlohy spojené s novým zákonom o odpadoch, oprava
miestnej komunikácie k Blažkom, odpredaj budovy na Šancoch – bývalá obchodná jednotka,
elektronizácia služieb verejnej správy, príspevok pre nemocnicu.
5. Finančné náležitosti
a) Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2016-2018.
Návrh rozpočtu bol poslancom zaslaný v písomnej forme, bol v zákonnej lehote zverejnený
na pripomienkovanie občanom. K rozpočtu je priložené stanovisko hlavnej kontrolórky obce
Vrbovce, ktorá odporúča poslancom rozpočet schváliť. Stanovisko bolo poslancom tiež zaslané.
Poslanci po zodpovedaní na niektoré otázky konštatujú, že nemajú k návrhu pripomienky.
Po prerokovaní p. starosta dáva hlasovať o schválení rozpočtu bez programovej štruktúry na rok
2016 a vzatie na vedomie viacročný rozpočet bez programovej štruktúry podľa prílohy na roky
2017- 2018:
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 5/B/15:
1.schvaľuje
Rozpočet bez programovej štruktúry podľa prílohy na rok 2016:

Príjmy spolu
Bežné príjmy
z toho RO
Kapitálové príjmy
z toho RO
Finančné operácie príjmové
Výdavky spolu
Bežné výdavky
z toho RO
Kapitálové výdavky
z toho RO
Finančné operácie výdavkové
Hospodárenie obce

Rozpočet na rok 2016
v€
863 983
801 983
7 000
10000
0
52 000
841 059
760 253
420 700
51 730
0
29 076
22 924

2. berie na vedomie
Viacročný rozpočet bez programovej štruktúry podľa prílohy na roky 2017- 2018:
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Príjmy spolu
Bežné príjmy
z toho RO
Kapitálové príjmy
z toho RO
Finančné operácie príjmové
Výdavky spolu
Bežné výdavky
z toho RO
Kapitálové výdavky
z toho RO

Rozpočet na rok 2017
v€

Rozpočet na rok 2018
v€

829 208
802 208
7 000
0
0
20 000
738 508
737 953
434 700
550
0

838 208
818 208
7 000
0
0
20 000
751 853
751 853
0
0
0

b) Prerokovanie návrhu 2. zmeny rozpočtu.
Návrh zmeny rozpočtu bol poslancom zaslaný, podrobnosti o tomto im podala ekonómka
obce Janka Olšová. Táto im vysvetlila jednotlivé zmenené položky i dôvody zmeny.
Poslanci po prerokovaní nemajú pripomienky, p. starosta sáva hlasovať o schválení tohto
bodu.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 5/C/15:
schvaľuje
2. zmenu rozpočtu v roku 2015 podľa prílohy.
c) Prerokovanie návrhu VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vrbovce.
VZN bolo poslancom zaslané spolu i s porovnaním daní z nehnuteľností s okolitými obcami.
Navrhuje sa mierne navýšenie daní z nehnuteľností. Ďalej vo VZN v zmysle zákona treba doplniť
poplatok za množstvový zber drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín . Tento poplatok
je stanovený zákonom od 0,015 do 0,078 € za 1 kg. Poplatok by sa začal vyberať od 1.7.2016.
Navrhuje sa výška 0,078 € za 1 kg, nakoľko celková likvidácia tohto odpadu bude pre obec
náročná.
P. poslanec Ján Valášek a Robert Patinka navrhujú poplatok 0,050 € za 1 kg, k čomu sa prikláňa
viacero poslancov. Preto sa v návrhu výška tohto poplatku upravuje na 0,050 €/1 kg.
Keďže viacero návrhov ani zmien poslanci nemajú, p. starosta dáva hlasovať o schválení
VZN s úpravou poplatku za drobný stavebný odpad bez škodlivín vo výške 0,050 €/1 kg.
Hlasovanie:
Prítomných: 8 poslancov,
hlasovalo za 8,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 5/D/15:
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vrbovce .
d) Prerokovanie návrhu VZN č. 3/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
VZN poslancom bolo zaslané v písomnej forme. Doteraz platné VZN o poskytovaní dotácií č.
2/2009 muselo byť prepracované v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách. Ekónomka obce p. Jana
Olšová podáva podrobnejšie vysvetlenie.

Poslanci po prerokovaní nemajú námietky, preto starosta dáva hlasovať o schválení VZN č.
2/2015.
Hlasovanie:
Prítomných: 8 poslancov,
hlasovalo za 8,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 5/E/15:
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schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
e) Prerokovanie čerpania prostriedkov z rezervného fondu.
K tomuto bodu programu podáva vysvetlenie p. ekonómka Jana Olšová, návrh čerpania
rozpočtu bol poslancom tiež zaslaný spolu s inými materiálmi.
K uvedenému nemajú poslanci návrhy ani pripomienky, p. starosta dáva hlasovať
o schválení čerpania prostriedkov z RF podľa návrhu.
Hlasovanie:
Prítomných: 8 poslancov,
hlasovalo za 8,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 5/F/15:
schvaľuje
Čerpania rezervného fondu nasledovne:
- Splátka mechanická metla
1 383,14 €
- Prístavba dom smútku
18 648,78 €
- Multifunkčné ihrisko
20 000,00 €
f) Prerokovanie návrhu na zvýšenie poplatku za káblovú televíziu a zvýšenie vodného.
Poslancom bola zaslaná finančná analýza nákladov a výnosov z poplatkov za káblovú
televíziu. I keď táto ukázala, že strata za tento rok je iba minimálna, treba rátať s väčšími opravami
a údržbami v nasledujúcom roku. Preto sa navrhuje zvýšiť poplatok na 30 € za rok.
Poslanci po prerokovaní konštatujú, že s návrhom súhlasia a p. starosta dáva o návrhu
hlasovať.
Hlasovanie:
Prítomných: 8 poslancov,
hlasovalo za 8,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 5/G/15:
schvaľuje
Poplatok za káblovú televíziu vo výške 30 € ročne z účinnosťou od 1.1.2016.
Ďalej tiež poslanci obdržali finančnú analýzu, čo sa týka nákladov a výnosov z poplatkov
za vodu. Tržby z poplatkov nebudú budúci rok postačovať pokryť výdavky na rôzne rozbory,
údržby, opravy a sprevádzkovanie studne pri materskej škole. Preto sa navrhuje zvýšenie na 0,82
€ za 1m3. Ostatné poplatky zostávajú nezmenené (poplatok za údržbu vodomeru a najnižšia sadzba
poplatku).
Poslanci po prerokovaní súhlasia s uvedeným návrhom a p. starosta dáva o tomto návrhu
hlasovať.
Hlasovanie:
Prítomných: 8 poslancov,
hlasovalo za 8,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 5/H/15:
schvaľuje
1. Zvýšenie poplatku za spotrebu vody pre domácnosť pripojenú na obecný vodovod Vrbovce na
rok 2016 vo výške 0,82 € za 1 m3 s účinnosťou od 1.1.2016.
2. Poplatok za údržbu vodomeru pre domácnosť pripojenú na obecný vodovod Vrbovce vo výške 4
€/ rok s účinnosťou od 1.1.2016.
3. Najnižšiu sadzbu poplatkov za odber vody a poplatku za údržbu vodomeru vrátane pre
domácnosť pripojenú na obecný vodovod Vrbovce vo výške 10 €/rok.
g) Prerokovanie návrhu kúpnej zmluvy na odpredaj obecného pozemku časť p. č. 16159 vo
výmere 174 m2 p. Milanovi Chlapečkovi, Vrbovce.
Odpredaj pozemku bol prejednávaný aj na minulom zasadnutí, schválil sa zámer a tento bol
v zákonnej lehote zverejnený, neboli k nemu žiadne pripomienky. P. Chlapčeka si dal urobiť nový
geometrický plán, ktorým vznikla nová p. č. 16159/2 vo výmere 174 m2. Poslancom bol zaslaný
návrh kúpnej zmluvy, k tejto sa môžu vyjadriť.
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Poslanci po prerokovaní pristupujú k hlasovaniu o schválení uzatvorenie kúpnej zmluvy
medzi Obcou Vrbovce a p. Chlapečkom.
Hlasovanie:
Prítomných: 8 poslancov,
hlasovalo za 8,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 5/I/15:
schvaľuje
v 3/5 väčšine všetkých poslancov (počet poslancov 9, hlasovalo za: 8)
Uzavretie kúpnej zmluvy priamym predajom medzi Obcou Vrbovce, 906 06 Vrbovce 42,
IČO:00310140, ako výlučným vlastníkom a kupujúcim Milanom Chlapečkom, nar.:.............., r.č.:
.................... , bytom: Vrbovce ..... na novovytvorenú parcelu registra „E“ KN pre obec Vrbovce, p.
č. 16159/2 vo výmere 174 m2, vedenej ako zastavané plochy a nádvoria , ktorá vznikla
odčlenením z p. č. 16159 (diel 2) zapísanej na LV č.9605, parcela reg. KN „E“, vedenej ako
zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 377 m2, geometrickým plánom č. 125/2015 zo dňa
20.10.2015, firmou Geola, s.r.o., geodetická kancelária Senica, úradne overeným pod . č.
300/2015.
Cena odpredávanej nehnuteľnosti je schválená vo výške 2 €/ m2, celková cena za výmeru
174 m2 je 348 €.
Odpredaj nehnuteľnosti je realizovaný podľa § 9a odst. 1 písm. c) s použitím odst. 8 písm. e) ako
prípad hodný osobitného zreteľa zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR č.
138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako i v súlade so VZN obce č. 2/2011,
článok 4 o majetku obce.
Menovaný je majiteľom susedných pozemkov p. č. 16164, na ktorej má postavený dom, ďalej
parciel 16163/1, 16163/2, 16163/3, 16165. Spolu s týmito nehnuteľnosťami nerušene dlhodobo
užíva a stará sa o časť parcely č. 16159, využíva ju ako prístup k svojej nehnuteľnosti.
Predaj pozemku nebude obmedzovať práva iných strán v prístupe na ich nehnuteľnosti.
Preto obecné zastupiteľstvo rozhodlo uvedenú časť predať vyššie menovanému.
Obec v zmysle územného plánu obce Vrbovce nemá žiaden zámer na tomto pozemku a nie je
predpoklad jeho využitia pre verejnoprospešný záujem.
Kupujúci nie sú osoby uvedené v § 9a) odst. 6 zákona č. 138/91 Z.z.
Zámer na odpredaj pozemku bol v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) zverejnený na úradnej tabuli
a www. stránke obce Vrbovce v dňoch od 3.9.2015 do 4.11.2015.
Kúpnopredajnú zmluvu a všetky potrebné náležitosti si zabezpečuje a náklady hradí kupujúci.
h) Prerokovanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve súvisiacej s výstavbou bytového domu
uzatvorenou medzi firmou Innovia, s.r.o. a obcou Vrbovce.
Tento bod bol prejednávaný i na pracovnom stretnutí. Zmluva bola konzultovaná
s právnikom, ktorý neodporučil v tomto stave zmluvu podpísať. Je v nej veľa nejasností a určité
riziká pre obec. Starosta zmluvu do vyjasnenia týchto vecí nepodpíše a zatiaľ sa k tomuto neprijíma
žiadne uznesenie. Budú sa zisťovať nové informácie a vec sa bude riešiť na ďalších zasadnutiach.
O všetkých skutočnostiach, ktoré sa budú týkať výstavby nájomného domu budú poslanci
informovaní.
6. Rôzne
a) Prerokovanie Konsolidovanej výročnej správy Obce Vrbovce za rok 2014.
O povinnosti spracovania konsolidovanej uzávierky informuje poslancov ekonómka Jana
Olšová. Konsolidovaná uzávierka bola poslancom zaslaná, k tejto môžu klásť otázky. Zo zákona je
potrebné túto zobrať na vedomie.
Po zodpovedaní na otázky dáva p. starosta hlasovať o vzatí na vedomie konsolidovanej
uzávierky.
Hlasovanie:
Prítomných: 8 poslancov,
hlasovalo za 8,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 5/J/15:
berie na vedomie
Konsolidovanú výročnú správu Obce Vrbovce za rok 2015.
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b) Prerokovanie správy nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2014.
Správa nezávislého audítora bola taktiež poslancom zaslaná. Audítor v závere konštatuje ,
že konsolidovaná účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz konsolidovanej finančnej
situácie k 31.12.2014 a jej konsolidovaného výsledku hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému
dátumu v súlade so zákonom.
P. starosta dáva hlasovať o vzatie na vedomie predmetného bodu.
Hlasovanie:
Prítomných: 8 poslancov,
hlasovalo za 8,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 5/K/15:
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014.
c) Prerokovanie návrhu Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Vrbovce.
Obec je povinná mať vypracované Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Tieto sme mali vypracované, avšak v zmysle príslušných zákonov bolo potrebné ich upraviť.
V zásadách sa v § 3 základné ustanovenia v bode 10) doplnilo, že viacročný rozpočet bez
uplatnenia programu obce počnúc zostaveným rozpočtom na roky 2016 – 2018. Takto upravené
zásady poslanci obdržali s inými materiálmi k zasadnutiu OZ.
P. starosta dáva hlasovať o schválení predmetného bodu.
Hlasovanie:
Prítomných: 8 poslancov,
hlasovalo za 8,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 5/L/15:
schvaľuje
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Vrbovce.
d) Prerokovanie zmlúv o zbere a zhodnotení odpadu (textil, šatstvo).
P. starosta pripomína poslancom, že na minulom zasadnutí a nám predstavil zamestnanec
firmy TextilEco, a.s. p. Hrivnák, ktorý prejavil záujem o zber a zhodnotenie textilu a šatstva v obci.
Bol vyzvaný aby predložil návrh zmluvy, táto bola poslancom zaslaná k preštudovaniu. . Taktiež
sme však obdržali zmluvu od doterajšieho partnera p. Kucharčíka, tiež bola poslancom zaslaná .
Po prehodnotení obidvoch zmlúv vám dávame na zváženie, s ktorou firmou uzatvoriť zmluvu.
Poslanci sa po diskusii prikláňajú k uzatvoreniu zmluvy s firmou TextilEco, a.s. ,
Bratislava.
P. starosta dáva hlasovať o tomto návrhu.
Hlasovanie:
Prítomných: 8 poslancov,
hlasovalo za 8,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 5/M/15:
schvaľuje
Zmluvu na zber a zhodnotenie odpadu (textil, šatstvo) s firmou TextilEco, a.s., organizačná zložka,
Panenská 24, 811 03 Bratislava.
e) Prerokovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vrbovce na roky 2016-2022.
K tomuto bodu sa vyjadruje p. starosta s tým že PHSR sa ešte priebežne dopĺňa
a aktualizuje, zisťujú sa nové skutočnosti o posudzovaní SEA a podobne. Keďže nie je presne
určený dátum dokedy má PHSR byť schválený, tento bod sa bude prejednávať neskôr.
7. Diskusia
V diskusii bolo prejednávané nasledovné: odpredaj budovy bývalej obchodnej jednotky na
Šancoch, úprava miestnej komunikácie k Blažkom, úpravy ostatných miestnych komunikácií, práce
na multifunkčnom ihrisku, komunikácia k pozemkom na Laskach, chodník pri štátnej ceste po
pána Hrivnáka, výstavba nájomného bytového domu, osvetlenie pri zdravotnom stredisku.
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8. Uznesenia
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o plnení uznesení a riešení diskusných príspevkov z 4. zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa
25.8.2015.
schvaľuje
1. Rozpočet bez programovej štruktúry podľa prílohy na rok 2016:
Rozpočet na rok 2016
v€
863 983
801 983
7 000
10000
0
52 000
841 059
760 253
420 700
51 730
0
29 076
22 924

Príjmy spolu
Bežné príjmy
z toho RO
Kapitálové príjmy
z toho RO
Finančné operácie príjmové
Výdavky spolu
Bežné výdavky
z toho RO
Kapitálové výdavky
z toho RO
Finančné operácie výdavkové
Hospodárenie obce
berie na vedomie

2.viacročný rozpočet bez programovej štruktúry podľa prílohy na roky 2017- 2018:

Príjmy spolu
Bežné príjmy
z toho RO
Kapitálové príjmy
z toho RO
Finančné operácie príjmové
Výdavky spolu
Bežné výdavky
z toho RO
Kapitálové výdavky
z toho RO
Finančné operácie výdavkové
Hospodárenie obce

Rozpočet na rok 2017
v€

Rozpočet na rok 2018
v€

829 208
802 208
7 000
0
0
20 000
738 508
737 953
434 700
550
0
0
90 705

838 208
818 208
7 000
0
0
20 000
751 853
751 853
0
0
0
0
86 355

schvaľuje
2. zmenu rozpočtu v roku 2015 podľa prílohy.
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vrbovce .
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Hlasovanie:
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
schvaľuje
Čerpania rezervného fondu nasledovne:
- Splátka mechanická metla
- Prístavba dom smútku
- Multifunkčné ihrisko

1 383,14 €
18 648,78 €
20 000,00 €

schvaľuje
Poplatok za káblovú televíziu vo výške 30 € ročne z účinnosťou od 1.1.2016.
schvaľuje
1. Zvýšenie poplatku za spotrebu vody pre domácnosť pripojenú na obecný vodovod Vrbovce na
rok 2016 vo výške 0,82 € za 1 m3 s účinnosťou od 1.1.2016.
2. Poplatok za údržbu vodomeru pre domácnosť pripojenú na obecný vodovod Vrbovce vo výške
4€/ rok s účinnosťou od 1.1.2016.
3. Najnižšiu sadzbu poplatkov za odber vody a poplatku za údržbu vodomeru vrátane pre
domácnosť pripojenú na obecný vodovod Vrbovce vo výške 10 €/rok.
schvaľuje
v 3/5 väčšine všetkých poslancov (počet poslancov 9, hlasovalo za: 8)
Uzavretie kúpnej zmluvy priamym predajom medzi Obcou Vrbovce, 906 06 Vrbovce 42,
IČO:00310140, ako výlučným vlastníkom a kupujúcim Milanom Chlapečkom, nar.:............, r.č.:
..................... , bytom: Vrbovce ....... na novovytvorenú parcelu registra „E“ KN pre obec Vrbovce,
p. č. 16159/2 vo výmere 174 m2, vedenej ako zastavané plochy a nádvoria , ktorá vznikla
odčlenením z p. č. 16159 (diel 2) zapísanej na LV č.9605, parcela reg. KN „E“, vedenej ako
zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 377 m2, geometrickým plánom č. 125/2015 zo dňa
20.10.2015, firmou Geola, s.r.o., geodetická kancelária Senica, úradne overeným pod . č.
300/2015.
Cena odpredávanej nehnuteľnosti je schválená vo výške 2 €/ m2, celková cena za výmeru
174 m2 je 348 €.
Odpredaj nehnuteľnosti je realizovaný podľa § 9a odst. 1 písm. c) s použitím odst. 8 písm. e) ako
prípad hodný osobitného zreteľa zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR č.
138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako i v súlade so VZN obce č. 2/2011,
článok 4 o majetku obce.
Menovaný je majiteľom susedných pozemkov p. č. 16164, na ktorej má postavený dom, ďalej
parciel 16163/1, 16163/2, 16163/3, 16165. Spolu s týmito nehnuteľnosťami nerušene dlhodobo
užíva a stará sa o časť parcely č. 16159, využíva ju ako prístup k svojej nehnuteľnosti.
Predaj pozemku nebude obmedzovať práva iných strán v prístupe na ich nehnuteľnosti.
Preto obecné zastupiteľstvo rozhodlo uvedenú časť predať vyššie menovanému.
Obec v zmysle územného plánu obce Vrbovce nemá žiaden zámer na tomto pozemku a nie je
predpoklad jeho využitia pre verejnoprospešný záujem.
Kupujúci nie sú osoby uvedené v § 9a) odst. 6 zákona č. 138/91 Z.z.
Zámer na odpredaj pozemku bol v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) zverejnený na úradnej tabuli
a www. stránke obce Vrbovce v dňoch od 3.9.2015 do 4.11.2015.
Kúpnopredajnú zmluvu a všetky potrebné náležitosti si zabezpečuje a náklady hradí kupujúci.
berie na vedomie
Konsolidovanú výročnú správu Obce Vrbovce za rok 2014.
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014.
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schvaľuje
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Vrbovce.
schvaľuje
Zmluvu na zber a zhodnotenie odpadu (textil, šatstvo)
zložka, Panenská 24, 811 03 Bratislava.

s firmou

TextilEco, a.s., organizačná

9. Záver
Na záver starosta ďakuje všetkým prítomným za účasť.

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

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

Overovatelia:
Róbert Patinka
Ján Valášek

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

Zapisovateľka: Anna Horňáková
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