Zápisnica
napísaná na 12. zasadaní Obecného zastupiteľstva vo Vrbovciach konanom
dňa 21.4.2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Otvorenie
Ing. Samuel Redecha, starosta obce víta poslancov a ostatných prítomných, čím otvára 12.
zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vrbovciach. Konštatuje, že z celkového počtu 9 poslancov
je prítomných 6, obecné zastupiteľstvo je teda uznášania schopné.
P. poslanec Boris Trizuliak a Ján Valášek sú ospravedlnení, p. poslanec Ing. Peter Hollý príde
neskôr.
2. Určenie overovateľov zápisnice
Ing. Samuel Redecha, starosta obce, určuje za overovateľov zápisnice Marcelu Mišíkovú
a Roberta Patinku.
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 Záverečného účtu obce a Stanoviska hlavného kontrolóra k ZÚO za rok 2016,
b Prerokovanie žiadosti o čerpaní kontokorentného úveru vo výške 20000 €,
c) Prerokovanie vybavenia živnosti pre podnikateľskú činnosť prevádzkovanie pohrebných
služieb pre Obec Vrbovce,
d) Prerokovanie prijatia daru od Slovenskej republiky – bývalý mlynský náhon ,
e) Prerokovanie Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi povinnými:Annou Mizerákovou,bytom
Myjava; Jánom Šulcom, bytom Vrbovce; Petrom Šulcom, bytom Sása; Obcou Vrbovce
a oprávnenými z vecného bremena: Ing. Janou Porubskou a Milanom Foltýnom, bytom Myjava,
na p. č. 686/1 a p.č. 998/1,
6. Rôzne
a) Správa o hospodárení Obecných služieb Vrbovce s.r.o. za rok 2016,
b) Prerokovanie zrušenia Obecných služieb Vrbovce s.r.o. ,
c) Informácie organizátorov RALLY KOPANICE o plánovanom podujatí ,
d) Prerokovanie Štatútu Obecnej knižnice Vrbovce.
7. Diskusia
8. Uznesenia
9. Záver
Program bol doplnený v bode 6 písm. d).
Hlasovanie:
Prítomných: 6 poslancov,

hlasovalo za 6,

proti:

0,

zdržal sa hlasovania: 0

3. Správa o plnení uznesení a riešení diskusných príspevkov od posledného zasadnutia
obecného 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. Správa bola podaná z dvoch predchádzajúcich zastupiteľstiev, ktoré sa konali dňa
7.12.2016 a 11.1.2017.

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. 12/A/17:

berie na vedomie
Správu o plnení uznesení a riešení diskusných príspevkov z 11. a 12. zasadnutia OZ, ktoré sa konali dňa
7.12.2016 a 11.1.2017.

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: pokračovanie prác na prístavbe a prestavbe domu smútku; situácia s obecným
vodovodom, riešenie opráv a hľadanie možností nových zdrojov; riešenie situácie s odpadmi,
triedenie, zber a podobne, s tým súvisiace vybudovanie zberného dvora; oprava výtlkov na
miestnych komunikáciách; príprava akcie na Troch Kameňoch; riešenie stavebných pozemkov;
orezávanie líp na cintoríne; prerobenie stávajúceho ihriska pri ZŠ na klzisko v zimnom období
a dopravné ihrisko v letnom období; situácia s odpredajom budovy na Šancoch; účasť na
výročných členských schôdzach organizácií; vyhodnotenie akcie „Fašiangy“; prerobenie jazierka
na námestí, p. starosta navrhuje vyhlásiť výzvu, zapojiť občanov, aby predložili návrhy ako upraviť
stávajúce nefunkčné jazierko na námestí; informácia o zateplení budovy OcÚ.
V správe informuje p. starosta o svojom plate, ktorý je od. 1.1.2017 vo výške 1806 €, čo je hrubá
mzda, na základe zmeny priemernej mzdy v národnom hospodárstve. .
5. Finančné náležitosti
a) Prerokovanie Záverečného účtu obce a Stanoviska hlavného kontrolóra k ZÚO za rok 2016
Záverečný účet obce vypracovala ekonómka obce Jana Olšová a stanovisko k ZÚO
kontrolórka Ing. Eva Rybnikárová. Materiály boli poslancom zaslané spolu s pozvánkou. Po
zodpovedaní na otázky poslanci nemajú návrhy ani pripomienky.
P. starosta dáva hlasovať o vzatí na vedomie stanoviska k ZÚO a schválení ZÚO za rok
2016.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 12/B/17:
berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2016
a
schvaľuje
1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 90 234,84
EUR.
Rezervný fond bude použitý:
- Splátka úveru 33 324 €
- Splátka mech. metla 543 €
- Nákup techniky na opravu výtlkov 10 578 €.
b) Prerokovanie žiadosti o čerpaní kontokorentného úveru vo výške 20 000 € .
P. starosta oboznamuje poslancov o výhodnosti požiadať o tento úver, ktorý bude slúžiť na
účel vyrovnania prípadného časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v roku 2017.
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K tomuto bodu poslanci nemajú pripomienky a preto
o schválení kontokorentného úveru.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
proti:
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 12/C/16:

p. starosta
0,

dáva hlasovať

zdržal sa hlasovania: 0

schvaľuje
1.Čerpanie kontokorentného úveru vo VÚB, a.s. vo výške 20000 € za účelom vyrovnania časového
nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu obce.
2. Zaručenie kontokorentného úveru vo VÚB, a.s. vystavením vlastnej blankozmenky obce
a podpisom Dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke.
c) Prerokovanie vybavenia živnosti pre podnikateľskú činnosť prevádzkovanie pohrebných
služieb pre Obec Vrbovce.
Prednostka Anna Horňáková informuje, že z dôvodu zrušenia Obecných služieb Vrbovce
s.r.o., Obec Vrbovce preberie vykonávanie pohrebných služieb. Za týmto účelom je potrebné
vybavenie živnosti a prílohou žiadosti bude aj schválenie činnosti Obecným zastupiteľstvom.
K tomuto bodu poslanci nemajú pripomienky a preto
p. starosta
dáva hlasovať
o schválení vybavenia živnosti.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 12/D/17:
schvaľuje
Vybavenie živnosti pre podnikateľskú činnosť na prevádzkovanie pohrebných služieb pre Obec
Vrbovce.
d) Prerokovanie prijatia daru od Slovenskej republiky – bývalý mlynský náhon
P. starosta pripomína poslancom, že sa jedná o bývalý mlynský náhon a obec žiadala o jeho
odkúpenie Slovenský pozemkový fond. Pozemok potrebujeme z dôvodu výstavby bytového domu,
riešilo sa to na viacerých zasadnutiach OZ. Tento pozemok nám bude darovaný, správca SR žiada
od nás predmetné uznesenie.
K tomuto bodu poslanci nemajú pripomienky a preto
p. starosta
dáva hlasovať
o schválení prijatia daru od SR.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 12/E/17:
schvaľuje
Prijatie daru od Slovenskej republiky – bývalý mlynský náhon v k. ú. Vrbovce, parc. reg. „C“ KN,
zapísaná na LV č. 7612 , parc. č. 657/14, vedenj ako ostatná plocha, vo výmere 452 m2.
e) Prerokovanie Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi povinnými: Annou Mizerákovou,
bytom Myjava; Jánom Šulcom, bytom Vrbovce; Petrom Šulcom, bytom Sása; Obcou
Vrbovce a oprávnenými z vecného bremena: Ing. Janou Porubskou a Milanom Foltýnom,
bytom Myjava, na p. č. 686/1 a p.č. 998/1
S uvedeným bodom programu oboznamuje poslancov p. starosta. Ing. Porubská a p. Foltín
vlastnia nehnuteľnosť v časti Hurbanov rad a túto chcú rekonštruovať. Poslancom bola spolu s
pozvánkou zaslaná zmluva. K vybudovaniu elektrickej prípojky k nehnuteľnosti potrebujú zriadiť
vecné bremeno na pozemky, ktoré nie sú v ich vlastníctve.
K zmluve bol vypracovaný dodatok č. 1, ktorý nehovorí o zásadných zmenách, sú to iba formálne
úpravy. Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne. Dodatok bol taktiež poslancom zaslaný.
Poslanci po prerokovaní nemajú námietky, preto p. starosta dáva hlasovať o schválení
predmetného bodu.
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Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 12/F/17:
schvaľuje
Zmluvu o zriadení vecného bremena a dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena medzi
povinnými:
Annou Mizerákovou, nar., bytom Myjava, Hurbanova 932/1, Jánom Šulcom, nar., bytom Vrbovce
214, Petrom Šulcom, nar., bytom Sása Zvolenská ulica 324/9,
Obcou Vrbovce, 906 06 Vrbovce 42, IČO: 00310140 a oprávnenými z vecného bremena:
Ing. Janou Porubskou, nar., bytom Myjava, Partizánska 287/11,
Milanom Foltýnom, nar., bytom Myjava, Jablonská 993/87,
na pozemky v k. ú. Vrbovce p. č. 686/1, vedenej ako zastavené plochy a nádvoria o výmere 141
m2, zapísanej na LV č. 1497
a p.č. 998/1, vedenej ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 4411 m2 zapísanej na LV č. 2263.
6. Rôzne
a) Správa o hospodárení Obecných služieb Vrbovce s.r.o. za rok 2016.
Správu o hospodárení Obecných služieb s.r.o. predkladá prednostka Anna Horňáková.
Poslancom spolu s pozvánkou bol zaslaný prehľad nákladov, výnosov, pohľadávky i záväzky.
Z uvedeného materiálu vyplýva, že firma za minulý rok vykazuje stratu vo výške 3943,87 €.
Uvedená strata je na stredisku minibus, nakoľko obec poskytuje túto službu zdarma žiakom, ktorí
navštevujú ZŠ a MŠ.
Vzhľadom k skutočnosti, že OZ v ďalšom bode schvaľuje zrušenie obecných služieb,
neukladá žiadne iné riešenia, návrhy ani pripomienky k správe, preto p. starosta dáva hlasovať
o vzatí predmetného bodu na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 12/G/17:
berie na vedomie
Správu o hospodárení Obecných služieb Vrbovce s.r.o. za rok 2016.
b) Prerokovanie zrušenia Obecných služieb Vrbovce s.r.o.
O tomto bode programu informuje poslancov prednostka Anna Horňáková. Konštatuje že už
na predchádzajúcich zasadnutia OZ sa o zrušení hovorilo vzhľadom k tomu, že spoločnosť
vykazuje dlhodobo stratu. Obec by nemala dotovať stratovú spoločnosť, na čo upozornila aj
audítorka, preto navrhujeme poslancom predmetnú s.r.o. zrušiť. Spoločnosť má vysporiadané
všetky záväzky. Majetok budova na Šancoch a ostatné drobné hnuteľné veci sa prevedú naspäť
na obec.
Poslanci po prerokovaní nemajú námietky, preto p. starosta dáva hlasovať o schválení
predmetného bodu.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 12/H/17:
schvaľuje
1. Zrušenie Obecných služieb Vrbovce s.r.o. , 906 06 Vrbovce 42, IČO: 36333891.
2. Odpredaj budovy vo vlastníctve Obecných služieb Vrbovce s.r.o., č. s. 490 na pozemku parcele
registra „C“ KN . č. 30678, vedenej ako administratívna budova – požiarna zbrojnica obci
Vrbovce, 906 06 Vrbovce 42, IČO 00310140 za zostatkovú hodnotu.
.
c) Informácie organizátorov RALLY KOPANICE o plánovanom podujatí
P. starosta informuje poslancov, že sa pripravuje podujatie Rally Kopanice, ktoré by sa
týkalo aj našej obce a obec by mala dať k tomuto stanovisko. Poslanci toto už riešili čiastočne na
pracovnom stretnutí a tiež o tomto oboznamovali občanov obce, poľovné združenie a SHR. Z tohto
vyplynulo, že nie je z podujatia všeobecné nadšenie, sú hlavne obavy z poškodenia miestnych
komunikácií a plašenia zveri. Preto pozval na dnešné zasadnutie organizátorov p. Podmajerského
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a p. Klasovitého z Myjavy, ktorých zároveň víta na zasadnutí a dáva im slovo, aby toto podujatie
predstavili.
Organizátori predstavili trasu, ktorých MK by sa akcia týkala,
typ motocyklov a
konštatujú, že sa nejedná o rýchlostné preteky, kde obavy z poškodenia MK sú možno
opodstatnené, ale ide o orientačný závod.
Ďalej zodpovedali na viacero otázok poslancov, čo sa týkalo organizácie.
Nakoniec p. starosta ako i poslanci odporúčali ešte stretnutie organizátorov a poľovného
združenia, ktorého sa to po obci asi najviac týka. Po vyhodnotení názorov poľovného združenia,
SHR ako i ostatných občanov obce obec vydá stanovisko. Ak väčšina zainteresovaných bude proti,
obec nevydá kladné stanovisko.
Organizátori konštatujú, že v tom prípade by sa podujatie v našej obci nekonalo.
P. starosta odporúča vziať na vedomie Informáciu organizátorov RALLY KOPANICE
o plánovanom podujatí.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 12/I/17:
berie na vedomie
Informáciu organizátorov RALLY KOPANICE o plánovanom podujatí.
d) Prerokovanie Štatútu Obecnej knižnice Vrbovce
Prednostka Anna Horňáková informuje poslancov, že v obecnej knižnici prebehla kontrola,
ktorej výsledok je potreba vypracovať štatút. Návrh štatútu predložil knihovník p. Pavol Mareček.
Štatút bol poslancom zaslaný spolu s pozvánkou.
Po prerokovaní dáva p. starosta hlasovať o schválení štatútu.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 12/J/17:
schvaľuje
Štatút Obecnej knižnice Vrbovce.
7. Diskusia
Do diskusie sa prihlásil riaditeľ základnej školy s materskou školou, ktorý informoval
poslancov, že na vybudovanie - prerobenie pôvodného ihriska na klzisko a dopravné ihrisko by
škola potrebovala príspevok cca 6000 €, nakoľko zo svojho rozpočtu investovali opravu zariadenia
kotolne (7500 €), nakúpili sa a ešte sa budú dokupovať nádoby na triedený odpad, ďalej bežné
opravy a údržby. Počíta aj finančnou rezervou na nepredvídateľní výdavky.
P. poslanec Dušan Eliáš informuje o aktivitách hasičského zboru, účasti na súťažiach.
V súvislosti s týmto dáva na zváženie obecnému zastupiteľstvu schváliť príspevok cca 1000 € na
opravu čerpadla.
- Ďalej konštatuje, že zberné miesto v Šibenkách by malo byť otvorené aspoň dvakrát do týždňa,
určite v sobotu aspoň 2 hodiny.
P. starosta konštatuje že zatiaľ nie sme technicky pripravení na dobré fungovanie tohto
systému, ale postupne sa to rieši.
Ďalej sa v diskusii spomenula ťažba dreva v obecných lesoch, riešenie problémov so
žumpou pri ZŠ, kosenie cintorína, názory občanov na realizáciu spoločenskej miestnosti pri OcÚ,
orez líp na cintoríne, pripravovaný projekt s ČR – cyklotrasa Tri Kamene .
Z diskusie nevyplynuli žiadne uznesenia ani úlohy.
6. Uznesenia
Obecné zastupiteľstvo na 12. zasadnutí dňa 21.4.2017 prijalo uznesenia:
vzalo na vedomie
Správu o plnení uznesení a riešení diskusných príspevkov z 11. a 12. zasadnutia OZ, ktoré sa
konalo dňa 7.12.2016 a z 11. zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 11.1.2017.
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vzalo na vedomie
Správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2016.
a
schválilo
1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 90 234,84
EUR.
Rezervný fond bude použitý:
- Splátka úveru 33 324 €
- Splátka mech. metla 543 €
- Nákup techniky na opravu výtlkov 10 578 €.
schválilo
1.Čerpanie kontokorentného úveru vo VÚB, a.s. vo výške 20000 € za účelom vyrovnania časového
nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu obce.
2. Zaručenie kontokorentného úveru vo VÚB, a.s. vystavením vlastnej blankozmenky obce
a podpisom Dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke.
schválilo
Vybavenie živnosti pre podnikateľskú činnosť prevádzkovania pohrebných služieb pre Obec
Vrbovce.
schválilo
Prijatie daru od Slovenskej republiky – bývalý mlynský náhon v k. ú. Vrbovce, parc. reg. „C“ KN,
zapísaná na LV č. 7612 , parc. č. 657/14, vedenj ako ostatná plocha, vo výmere 452 m2.
schválilo
Zmluvu o zriadení vecného bremena a dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena medzi
povinnými:
Annou Mizerákovou, nar., bytom Myjava, Hurbanova 932/1,
Jánom Šulcom,
nar., bytom Vrbovce 214,
Petrom Šulcom,
nar., bytom Sása Zvolenská ulica 324/9,
Obcou Vrbovce, 906 06 Vrbovce 42, IČO: 00310140 a oprávnenými z vecného bremena:
Ing. Janou Porubskou, nar., bytom Myjava, Partizánska 287/11,
Milanom Foltýnom, nar., bytom Myjava, Jablonská 993/87,
na pozemky v k. ú. Vrbovce p. č. 686/1, vedenej ako zastavené plochy a nádvoria o výmere 141
m2, zapísanej na LV č. 1497
a p.č. 998/1, vedenej ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 4411 m2 zapísanej na LV č. 2263.
vzalo na vedomie
Správu o hospodárení Obecných služieb Vrbovce s.r.o. za rok 2016.
schválilo
1. Zrušenie Obecných služieb Vrbovce s.r.o. , 906 06 Vrbovce 42, IČO: 36333891.
2. Odpredaj budovy vo vlastníctve Obecných služieb Vrbovce s.r.o., č. s. 490 na pozemku parcele
registra „C“ KN . č. 30678, vedenej ako administratívna budova – požiarna zbrojnica obci
Vrbovce, 906 06 Vrbovce 42, IČO 00310140 za zostatkovú hodnotu.
vzalo na vedomie
Informáciu organizátorov RALLY KOPANICE o plánovanom podujatí.
schválilo
Štatút Obecnej knižnice Vrbovce.
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9. Záver
Na záver starosta ďakuje poslancom a všetkým prítomným za účasť.

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

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

Overovatelia:
Marcela Mišíková
Robert Patinka

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

Zapisovateľka: Anna Horňáková
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