Zápisnica
napísaná na 15. zasadaní Obecného zastupiteľstva vo Vrbovciach konanom dňa
26.9.2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Otvorenie
Ing. Samuel Redecha, starosta obce víta poslancov a ostatných prítomných, čím otvára 15.
zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vrbovciach. Konštatuje, že z celkového počtu 9 poslancov
je prítomných 7, obecné zastupiteľstvo je teda uznášania schopné.
P. poslanec Peter Sabota a p. poslankyňa Marcela Mišíková prišli neskôr.
2. Určenie overovateľov zápisnice
Ing. Samuel Redecha, starosta obce určuje za overovateľov zápisnice p. Dušana Beblavého
a Mgr. Lenku Plaskoňovú.
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 I. zmeny úpravy rozpočtu,
b) Prerokovanie zmlúv o budúcej kúpnej zmluve na časti pozemkov súvisiacich s vybudovaním
cyklochodníka „Vrbovce – Tri Kamene – Veterný mlyn Kuželov“ ,
c) Prerokovanie zámeru na odpredaj obecného majetku, budovy s.č. 309 na p. č. 510 a pozemku
p. č. 998/3 v k. ú. Vrbovce,
d) Prerokovanie zámeru na odpredaj obecného majetku, pozemku p. č. 10557/2 v k. ú. Vrbovce
v podiele 280/5040, t. j výmera 461,944 m2, vedeného ako trvalý trávnatý porast,
e) Prerokovanie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov spojených s realizáciou projektu
s názvom: „Rozvoj siete cyklistických ciest v prihraničnom regióne Horňácka a Kopaníc
k prírodným a kultúrnym dedičstvám„ .
6. Rôzne
a) Prerokovanie „Správy nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2016“,
b) Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vyhradzujú a ustanovujú
podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných
priestranstvách.
7. Diskusia
8. Uznesenia
9. Záver
Program bol doplnený v bode 5 písm. e).
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,

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.
K tejto správe neboli žiadne pripomienky, p. starosta dáva hlasovať o vzatí správy na
vedomie.

Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 15/A/17:

proti:

0,

zdržal sa hlasovania: 0

berie na vedomie
Správu o plnení uznesení a riešení diskusných príspevkov z 13. a 14. zasadnutia OZ, ktoré sa konali
dňa 31.5.2017 a 6.7.2017.

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, začatie výstavby
bytovky, projekt na obstaranie kompostérov, projekt na rekonštrukciu hasičských zbrojníc, projekt
cyklotrasa Tri Kamene, vypracovanie štúdie na rekonštrukciu námestia, práce na klzisku, stav
s pitnou vodou.
5. Finančné náležitosti
a) Prerokovanie I. zmeny úpravy rozpočtu
Zmenu rozpočtu pripravila ekonómka obce Jana Olšová. Poslancom bola zaslaná spolu
s pozvánkou. Môžu sa k nej vyjadriť a klásť otázky.
Po prerokovaní
jednotlivých upravených položiek v rozpočte
poslanci nemajú
pripomienky, preto starosta dáva hlasovať o schválení I. úpravy rozpočtu.
Hlasovanie:
Prítomných: 9 poslancov,
hlasovalo za 9,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 15/B/17:

schvaľuje
1. zmenu úpravy rozpočtu v roku 2017.
b) Prerokovanie zmlúv o budúcej kúpnej zmluve na časti pozemkov súvisiacich s vybudovaním
cyklochodníka „Vrbovce – Tri Kamene – Veterný mlyn Kuželov“.
P. starosta konštatuje, že na minulom zasadnutí sa prijalo uznesenie na vypracovanie zmlúv
o budúcej kúpnej zmluve na pozemky súvisiace s vybudovaním cyklochodníka Tri Kamene.
Podrobne s projektom boli poslanci oboznámení už na viacerých predchádzajúcich zasadnutiach.
Zmluvy boli vypracované a poslancom zaslané spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ.
K zmluvám sa môžu vyjadriť.
Poslanci konštatujú, že zmluvy sú vypracované v zmysle uznesení ktoré boli prijaté na
predchádzajúcom zasadnutí.
Starosta dáva hlasovať o schválení zmlúv.
Hlasovanie:
Prítomných: 9 poslancov,
hlasovalo za 9,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 15/C/17:

schvaľuje
Podpísanie „Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve“ na
pozemok súvisiaci s vybudovaním
cyklochodníka „Vrbovce – Tri Kamene – Veterný mlyn Kuželov“ :
- časť p. reg. „E“ č. 27488: p. č. 27490/5 o výmere 3424 m2, ktorá vznikla odčlenením od
pôvodnej parcely č. 27488 geometrickým plánom č. 76/2017 spracovaným firmou Geola s.r.o.,
Senica, zapísaná na LV č. 9169, vedená ako trvalý trávnatý porast medzi účastníkmi:
Obcou Vrbovce, 906 06 Vrbovce 42, IČO: 310140 – ako budúci kupujúci
a
Jánom Valachom, nar. 10.10.1960 , 906 06 Vrbovce 31 ako budúci predávajúci, v podiele 1/1 za
cenu 0,70 €/m2, celková cena za výmeru 3424 m2 je 2396,80 €.
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 15/D/17:
Podpísanie „Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve“ na
pozemok
cyklochodníka „Vrbovce – Tri Kamene – Veterný mlyn Kuželov“ :

súvisiaci s vybudovaním
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- časť p. reg. „E“ KN, č. 27067: p.č. 27490/6 o výmere 156 m2, ktorá vznikla odčelením od
pôvodnej parcely č. 27067 geometrickým plánom č. 76/207, spracovaným spoločnosťou Geola
s.r.o., Senica), zapísaná na LV č. 6538, vedená ako trvalý trávnatý medzi účastníkmi:
Obcou Vrbovce, 906 06 Vrbovce 42, IČO: 310140 – ako budúci kupujúci
a
1. Jánom Vitkom, nar. 6.10.1945, 906 06Vrbovce 104 v podiele 1/4
2. Elenou Dugovou, Bc. nar. 27.8.1973, bytom SNP 415/11, 907 01 Myjava v podiele 1/4
- ako budúci predávajúci
za cenu 0,70€/m2, celková cena za výmeru 156 m2 je 54,60 €.
c) Prerokovanie zámeru na odpredaj obecného majetku, budovy s.č. 309 na p. č. 510 a pozemku
p. č. 998/3 v k. ú. Vrbovce.
P. starosta oboznamuje poslancov so žiadosťou rodiny Eliášových o odkúpenie vyššie
uvedených nehnuteľností. Konštatuje, že obec s touto budovou a pozemkom nemá žiaden zámer,
nie je predpoklad ich využitia na verejnoprospešný účel, budova chátra. Vzhľadom k tomu, že
rodina Eliášových tento pozemok využíva ako prístupovú cestu k svojej nehnuteľnosti a v podstate
ju roky nerušene užíva dáva poslancom na zváženie odpredaj.
Poslanci po prerokovaní súhlasia s odpredajom. Postupovať sa bude v zmysle zákona
o majetku obce a VZN obce Vrbovce, s tým že sa bude realizovať priamym predajom s použitím
prípadu hodného osobitného zreteľa za cenu 10 000 €.
Starosta dáva hlasovať o návrhu odpredaja.
Hlasovanie:
Prítomných: 9 poslancov,
hlasovalo za 9,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 15/E/17:

schvaľuje
v 3/5 väčšine všetkých poslancov
Zámer na odpredaj majetku obce v k. ú. Vrbovce, priamym predajom v podiele 1/1:
- budovu s. č. 302 postavenú na p. č. 510, parcela registra „C“ KN , zapísanú na LV č. 2263 vo
výmere 133 m2, vedenej ako zastavané plochy a nádvoria,
- pozemok p.č. 998/3, parcela registra „C“ KN, zapísaná na LV č. 2263 vo výmere 145 m 2, vedená
ako zastavané plochy a nádvoria .
Zámer sa schvaľuje podľa § 9a odst. 1 písm. c) s použitím odst. 8 písm. e), prípadu
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
pre kupujúcich:
Jána Eliáša a manž. Annu rod. Tvrdú, bytom Vrbovce 208.
Odpredaj uvedeného pozemku sa navrhuje realizovať za celkovú cenu 10 000 €.
Ján Eliáš je spolumajiteľom susednej nehnuteľnosti p. č. 512, pričom časť parcele č. 998/3
tvorí prístupovú cestu k jeho nehnuteľnosti. Časť tejto nehnuteľnosti dlhodobo nerušene užíva.
Preto obecné zastupiteľstvo rozhodlo uvedenú časť pozemku predať vyššie menovaným.
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.
Kúpnu zmluvu a všetky potrebné náležitosti si zabezpečuje a náklady hradí kupujúci.
Kúpnu zmluvu budúci kupujúci predloží na schválenie k budúcemu zasadnutiu OZ. Nepredloženie
zmluvy na schválenie k budúcemu zasadnutiu obecné zastupiteľstvo považuje ako nezáujem
o odkúpenie pozemku.
d) Prerokovanie zámeru na odpredaj obecného majetku, pozemku p. č. 10557/2 v k. ú. Vrbovce

v podiele 280/5040, t. j výmera 461,944 m2, vedeného ako trvalý trávnatý porast.
P. starosta oboznamuje poslancov so žiadosťou rodiny Vojtkovej o odkúpenie vyššie
uvedenej nehnuteľnosti. Nehnuteľnosť má okrem obce ďalších 16 spoluvlastníkov, dvoch
spoluvlastníkov zastupuje SPF. Pozemok vzhľadom na polohu nie je možné využiť na verejne
prospešný účel.
Poslanci po prerokovaní sa zhodli o odpredaji, stanovili cenu 1€/ m2.
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Starosta dáva hlasovať o odpredaji.
Hlasovanie:
Prítomných: 9 poslancov,
hlasovalo za 9,
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 15/F/17:

proti:

0,

zdržal sa hlasovania: 0

schvaľuje
1.Odpredaj obecného majetku, spoluvlastníckeho podielu, pozemku p. č. 10557/2 v k. ú. Vrbovce

v podiele 280/5040, t. j výmera 461,944 m2, vedeného ako trvalý trávnatý porast za cenu 1 €/1m2.
2.Odpredaj nehnuteľnosti sa bude realizovať podľa § 9a odst. 1 písm. c) s použitím odst. 8 písm.
c), odpredaj majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkúpne právo v zmysle 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 o majetku obce.
Obec v zmysle územného plánu obce Vrbovce nemá žiaden zámer na tomto pozemku a nie je
predpoklad jeho využitia pre verejnoprospešný záujem.
O zámere odpredaja budú oboznámení všetci spoluvlastníci, aby sa vyjadrili o záujme odkúpenia
podielu s cenovou ponukou a to v lehote do jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia.
e) Prerokovanie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov spojených s realizáciou projektu
s názvom: „Rozvoj siete cyklistických ciest v prihraničnom regióne Horňácka a Kopaníc
k prírodným a kultúrnym dedičstvám .
P. starosta informuje poslancov o skutočnosti že niektoré z pozemkov týkajúcich sa cyklo
ciest sú vo vlastníctve SR a neznámych vlastníkov s ktorými nakladá SPF a tieto treba do
kolaudácie projektu vysporiadať. Teraz je potrebné prijať uznesenie a predložiť ho spolu so
žiadosťou na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Poslanci k uvedenému bodu nemajú žiadne pripomienky, preto starosta dáva hlasovať
o schválení majetkovo právneho vysporiadania.
Hlasovanie:
Prítomných: 9 poslancov,
hlasovalo za 9,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 15/G/17:

schvaľuje
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov spojených s realizáciou projektu s názvom: „Rozvoj
siete cyklistických ciest v prihraničnom regióne Horňácka a Kopaníc k prírodným a
kultúrnym dedičstvom„ (kód projektu: NFP304020C997), ktorý bol schválený v rámci programu
INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika, a to formou prevodu dotknutých
nehnuteľností do vlastníctva obce Vrbovce. Projektom sú dotknuté pozemky vo vlastníctve
Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu a pozemky vo vlastníctve
neznámych vlastníkov, s ktorými Slovenský pozemkový fond v zmysle § 16 ods. 1 pís. b) zákona č.
180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov nakladá. Presné výmery pozemkov dotknutých
prevodom budú určené na základe geometrického zamerania, ktoré bude vykonané po ukončení
stavebných prác na líniovej stavbe „Vrbovce – Tri kamene – Veterný mlyn Kuželov“ v k.ú.
Vrbovce.
6. Rôzne
a) Prerokovanie „Správy nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2016“.
So správou oboznamuje poslancov prednostka Anna Horňáková . Správa v písomnej forme
bola zaslaná poslancom. Audítorka v nej konštatuje, že obec dodržiava povinnosti podľa
požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách platných v SR.
Starosta dáva hlasovať o vzatí správy na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomných: 9 poslancov,
hlasovalo za 9,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 15/H/17:

berie na vedomie
Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2016“,
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b) Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vyhradzujú a ustanovujú
podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných
priestranstvách.
S návrhom VZN poslancov oboznamuje prednostka Anna Horňáková . Návrh v písomnej
forme bol zaslaný poslancom. Návrh bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote na vývesných
tabuliach obce a www. stránke obce. Občania k návrhu nevzniesli žiadne návrhy ani pripomienky.
Poslanci nemajú pripomienky.
Starosta dáva hlasovať o schválení VZN.
Hlasovanie:
Prítomných: 9 poslancov,
hlasovalo za 9,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 15/I/I7:

schvaľuje
Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017, ktorým sa vyhradzujú a ustanovujú podmienky na
umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách
7. Diskusia
V diskusia je prerokované nasledovné:
realizovanie schodov na ihrisku do ubytovacej časti, príprava jarmoku, osvetlenie klziska,
oplotenie detského ihriska, vyrobenie lavíc do Vrbovčanskej izby, opraviť domček a húpačku na
detskom ihrisku, osvetlenie hospodárskej časti Vrbovčanskej izby, osadenie dopravných značiek
do časti v obci Kút – STOP, na Štefanovej - POZOR DETI, smerom na Horný koniec – OBYTNÁ
ZÓNA, oprava WC na ihrisku, poriadok v budove ihriska, riešenie kábla v čati Laski,
pokračovanie vo vykupovaní stavebných pozemkov v časti Laski (poslanci uložili p. starostovi
objednať geometrický plán), oprava MK na Kúte, rekonštrukcia aspoň časti chodníkov v obci.
6. Uznesenia
Obecné zastupiteľstvo na 15. zasadnutí dňa 26.9.2017 prijalo uznesenia:
Schválilo:
 zmenu úpravy rozpočtu v roku 2017
 Podpísanie „Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve“ na pozemok súvisiaci s vybudovaním cyklochodníka
„Vrbovce – Tri Kamene – Veterný mlyn Kuželov“ :

- časť p. reg. „E“ č. 27488: p. č. 27490/5 o výmere 3424 m2, ktorá vznikla odčlenením od
pôvodnej parcely č. 27488 geometrickým plánom č. 76/2017 spracovaným firmou Geola s.r.o.,
Senica, zapísaná na LV č. 9169, vedená ako trvalý trávnatý porast medzi účastníkmi:
Obcou Vrbovce, 906 06 Vrbovce 42, IČO: 310140 – ako budúci kupujúci
a
Jánom Valachom, nar. 10.10.1960 , 906 06 Vrbovce 31 ako budúci predávajúci, v podiele 1/1 za
cenu 0,70 €/m2, celková cena za výmeru 3424 m2 je 2396,80 €.
 Podpísanie „Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve“ na pozemok súvisiaci s vybudovaním
cyklochodníka „Vrbovce – Tri Kamene – Veterný mlyn Kuželov“ :
- časť p. reg. „E“ KN, č. 27067: p.č. 27490/6 o výmere 156 m2, ktorá vznikla odčelením od
pôvodnej parcely č. 27067 geometrickým plánom č. 76/207, spracovaným spoločnosťou Geola
s.r.o., Senica), zapísaná na LV č. 6538, vedená ako trvalý trávnatý medzi účastníkmi:
Obcou Vrbovce, 906 06 Vrbovce 42, IČO: 310140 – ako budúci kupujúci
a
1. Jánom Vitkom, nar. 6.10.1945, 906 06Vrbovce 104 v podiele 1/4
2. Elenou Dugovou, Bc. nar. 27.8.1973, bytom SNP 415/11, 907 01 Myjava v podiele 1/4
- ako budúci predávajúci
za cenu 0,70€/m2, celková cena za výmeru 156 m2 je 54,60 €.
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 Zámer na odpredaj majetku obce v k. ú. Vrbovce, priamym predajom v podiele 1/1:
- budovu s. č. 302 postavenú na p. č. 510, parcela registra „C“ KN , zapísanú na LV č. 2263 vo
výmere 133 m2, vedenej ako zastavané plochy a nádvoria,
- pozemok p.č. 998/3, parcela registra „C“ KN, zapísaná na LV č. 2263 vo výmere 145 m 2, vedená
ako zastavané plochy a nádvoria .
Zámer sa schvaľuje podľa § 9a odst. 1 písm. c) s použitím odst. 8 písm. e), prípadu
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
pre kupujúcich:
Jána Eliáša a manž. Annu rod. Tvrdú, bytom Vrbovce 208.
Odpredaj uvedeného pozemku sa navrhuje realizovať za celkovú cenu 10000 €.
Ján Eliáš je spolumajiteľom susednej nehnuteľnosti p. č. 512, pričom časť parcele č. 998/3
tvorí prístupovú cestu k jeho nehnuteľnosti. Časť tejto nehnuteľnosti dlhodobo nerušene užíva.
Preto obecné zastupiteľstvo rozhodlo uvedenú časť pozemku predať vyššie menovaným.
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.
Kúpnu zmluvu a všetky potrebné náležitosti si zabezpečuje a náklady hradí kupujúci.
Kúpnu zmluvu budúci kupujúci predloží na schválenie k budúcemu zasadnutiu OZ. Nepredloženie
zmluvy na schválenie k budúcemu zasadnutiu obecné zastupiteľstvo považuje ako nezáujem
o odkúpenie pozemku.
 1.Odpredaj obecného majetku, spoluvlastníckeho podielu, pozemku p. č. 10557/2 v k. ú.
Vrbovce v podiele 280/5040, t. j výmera 461,944 m2, vedeného ako trvalý trávnatý porast za cenu
1 €/1m2.
2.Odpredaj nehnuteľnosti sa bude realizovať podľa § 9a odst. 1 písm. c) s použitím odst. 8 písm.
c), odpredaj majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkúpne právo v zmysle 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 o majetku obce.
Obec v zmysle územného plánu obce Vrbovce nemá žiaden zámer na tomto pozemku a nie je
predpoklad jeho využitia pre verejnoprospešný záujem.
O zámere odpredaja budú oboznámení všetci spoluvlastníci, aby sa vyjadrili o záujme odkúpenia
podielu s cenovou ponukou a to v lehote do jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia.
 Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov spojených s realizáciou projektu s názvom: „Rozvoj
siete cyklistických ciest v prihraničnom regióne Horňácka a Kopaníc k prírodným a
kultúrnym dedičstvom„ (kód projektu: NFP304020C997), ktorý bol schválený v rámci programu
INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika, a to formou prevodu dotknutých
nehnuteľností do vlastníctva obce Vrbovce. Projektom sú dotknuté pozemky vo vlastníctve
Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu a pozemky vo vlastníctve
neznámych vlastníkov, s ktorými Slovenský pozemkový fond v zmysle § 16 ods. 1 pís. b) zákona č.
180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov nakladá. Presné výmery pozemkov dotknutých
prevodom budú určené na základe geometrického zamerania, ktoré bude vykonané po ukončení
stavebných prác na líniovej stavbe „Vrbovce – Tri kamene – Veterný mlyn Kuželov“ v k.ú.
Vrbovce.
 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017, ktorým sa vyhradzujú a ustanovujú podmienky na
umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách.
Vzalo na vedomie:
 Správu o plnení uznesení a riešení diskusných príspevkov 13 a 14 zasadnutia OZ, ktoré sa
konali dňa 31.5.2017 a 6.7.2017
 Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2016“,
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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:
Dušan Beblavý
Mgr. Lenka Plaskoňová

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

Zapisovateľka: Anna Horňáková
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