Zápisnica
napísaná na 14. zasadaní Obecného zastupiteľstva vo Vrbovciach konanom dňa 6.7.2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Otvorenie
Ing. Samuel Redecha, starosta obce víta poslancov a ostatných prítomných, čím otvára 14.
zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vrbovciach. Konštatuje, že z celkového počtu 9 poslancov
je prítomných 7, obecné zastupiteľstvo je teda uznášania schopné.
P. poslanec p. poslanec Mgr. Dušan Eliáš a p. poslankyňa Mgr. Lenka Plaskoňová sú
ospravedlnení.
2. Určenie overovateľov zápisnice
Ing. Samuel Redecha, starosta obce, určuje za overovateľov zápisnice Ing. Petra Hollého
a Jána Valáška.
Návrh programu rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Prerokovanie dokladov súvisiacich s projektmi, ktoré budú financované z európskych fondov
4. Diskusia
5. Uznesenia
6. Záver
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,

hlasovalo za 7,

proti:

0,

zdržal sa hlasovania: 0

3. Prerokovanie dokladov súvisiacich s projektmi, ktoré budú financované
z európskych fondov
a) Prerokovanie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Kompostéry
pre obec Vrbovce“.
P. starosta oboznamuje poslancov s projektom v rámci ktorého by obec mohla dostať
nenávratný finančný príspevok na kompostéry. Jednalo by sa o cca 640 ks o objeme 1050 l pre
obec. Výška spolufinancovania za obec činí 4567,92 eur.
P. starosta konštatuje, že by sme mali žiadosť podať, nakoľko obec je povinná zabezpečiť zber
biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad. Systém kompostovania v kompostéroch by bol
vhodným riešením. Iné podrobnosti by sa riešili neskôr (rozmiestňovanie do domácností, zmluvy
s občanmi a pod.).
Poslanci po prerokovaní nemajú námietky, preto starosta dáva hlasovať o schválení podania
žiadosti.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 14/A/17:

schvaľuje
1) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej republiky pre projekt „Kompostéry pre obec Vrbovce“, kód výzvy: OPKZPPO1-SC111-2017-23;
2) Výšku maximálneho spolufinancovania Obcou Vrbovce 4567,92 eur.

b) Prerokovanie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie
projektu „Rozvoj siete cyklistických ciest v prihraničnom regióne Horňácka a Kopaníc k
prírodným a kultúrnym dedičstvom“.
P starosta konštatuje, že s týmto projektom boli poslanci oboznámení a diskutovalo sa
o ňom už viackrát. Jedná sa o projekt v spolupráci s Českou republikou. Toho času sa rieši stavebné
povolenie, nájomná zmluva so SPF, výnimka na dopravnom inšpektoráte. Spoluúčasť obce by
činila 27 813,16 €. Realizácia tohto projektu by mohla významne zviditeľniť a zatraktívniť našu
obec.
Poslanci prerokúvajú otázky ohľadom verejného obstarávania a kontroly realizácie
projektu.
Zhodli sa na schválení o predloženie žiadosti s tým, že koncom augusta alebo začiatkom septembra
sa uskutoční pracovná porada, ktorej sa zúčastní manažér projektu, projektant stavby a zástupca
z obce Kuželov, aby si presne vyjasnili kto bude robiť verejné obstarávanie, či ho bude možné
z našej strany ako partnerskej obce kontrolovať prípadne riadiť. Tiež vydiskutovať ako by sa riešila
situácia v prípade, že by v projektoch bolo niečo opomenuté, čo by malo za následok zvýšenia
financovania a podobne.
P. starosta dáva hlasovať o schválení predloženia žiadosti.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 14/B/17:

schvaľuje
1) Predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Rozvoj siete cyklistických
ciest v prihraničnom regióne Horňácka a Kopaníc k prírodným a kultúrnym dedičstvom“,
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom Obce Vrbovce, programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Obce Vrbovce a územným plánom Trenčianskeho samosprávneho kraja;
2) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci.
c) Prerokovanie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie
projektu „Prevence a odstraňování následků eroze půdy, budování ekostabilizačných prvků v
krajině a rozvoj vybraných prvků zelené infrastruktury pro ochranu a koordinované řízení
přírodně významných přeshraničních území“.
P. starosta oboznamuje poslancov s projektom ktorý je tiež v rámci cezhraničnej spolupráce.
Zapojené do tohto projektu sú obce Kuželov, Malá Vrbka, Vrbovce. Ďalej sa tento projekt bude
riešiť v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou i povodím Malacky. Zmyslom projektu by
malo byť vybudovanie systémov, ktoré by zadržiavali vodu v prírode a zabraňovali splavovania
ornice. P. starosta konštatuje, že toto je už teraz problém a do budúcnosti sa bude zhoršovať. Tento
projekt by mohol napomôcť nepriaznivej situácii s vodou a splavovaním ornice. Spoluúčasť obe
na tento projekt by činila 2669,58 €.
Po prerokovaní poslancami p. starosta dáva hlasovať o schválení podania žiadosti.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 14/C/17:

schvaľuje
1) Predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Prevence a odstraňování
následků eroze půdy, budování ekostabilizačných prvků v krajině a rozvoj vybraných prvků
zelené infrastruktury pro ochranu a koordinované řízení přírodně významných
přeshraničních území“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom Obce Vrbovce,
programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Vrbovce a územným plánom Trenčianskeho
samosprávneho kraja;
2) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
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3) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci.
4. Diskusia
V diskusii sa prerokovalo: výstavba bytového domu a s tým súvisiace úlohy (podpísanie
zmluvy so ŠFRB o úvere, vysporiadanie pozemkov, elektrická prípojka), pripojenie na obecný
vodovod a elektrinu v časti Laski, pokračujúce práce na dome smútku, oprava studne Krupka (je
majetkom obce, verejne prístupná).
5. Uznesenia
Obecné zastupiteľstvo na 14. zasadnutí dňa 6.7.2017 prijalo uznesenia:
schválilo
1) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej republiky pre projekt „Kompostéry pre obec Vrbovce“, kód výzvy: OPKZPPO1-SC111-2017-23;
2) Výšku maximálneho spolufinancovania Obcou Vrbovce 4567,92 eur.
schválilo
1) Predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Rozvoj siete cyklistických
ciest v prihraničnom regióne Horňácka a Kopaníc k prírodným a kultúrnym dedičstvom“,
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom Obce Vrbovce, programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Obce Vrbovce a územným plánom Trenčianskeho samosprávneho kraja;
2) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci.
schválilo
1) Predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Prevence a odstraňování
následků eroze půdy, budování ekostabilizačných prvků v krajině a rozvoj vybraných prvků
zelené infrastruktury pro ochranu a koordinované řízení přírodně významných
přeshraničních území“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom Obce Vrbovce,
programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Vrbovce a územným plánom Trenčianskeho
samosprávneho kraja;
2) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci.
6. Záver
Na záver starosta ďakuje poslancom a všetkým prítomným za účasť.

.....................................................................
Ing. Samuel Redecha
starosta obce
Overovatelia:
Mgr. Dušan Eliáš
Peter Sabota

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

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

Zapisovateľka: Anna Horňáková
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