Zápisnica
napísaná na 10. zasadaní Obecného zastupiteľstva vo Vrbovciach konanom
dňa 7.12.2016
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
1. Otvorenie
Ing. Samuel Redecha, starosta obce víta poslancov a ostatných prítomných, čím otvára 10.
zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vrbovciach. Konštatuje, že z celkového počtu 9 poslancov
je prítomných 6, obecné zastupiteľstvo je teda uznášania schopné.
P. poslanec Robert Patinka a p. poslankyňa Mgr. Lenka Plaskoňová sú ospravedlnení, p. poslanec
Ing. Peter Hollý 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 Dušana Beblavého
a Petra Sabotu.
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 2017-2019,
b) Prerokovanie návrhu 2. zmeny rozpočtu pre rok 2016,
c) Prerokovanie žiadostí o finančné dary pre p. Zálešák, Mgr. Havlová, Mgr. Mičová,
d) Prerokovanie kúpnej zmluvy na budovu s.č. 743 a priľahlý pozemok,
e) Prerokovanie predbežného súhlasu na uzavretie Zmluvy o spolupráci v poradenstve
medzi obcou Vrbovce a Regionálnou poradenskou spoločnosťou a. s. Banská Bystrica,
f) Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu v parcele KN „ E“ p.č. 1122 od Vladimíra Sládečka.
6. Rôzne
a) Prerokovanie správy nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky
zostavenej k 31 12.2016 ,
b) Prerokovanie menovania do funkcie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Vrbovce.
7. Diskusia
8. Uznesenia
9. Záver
V pôvodnom návrhu programu sa v bode 5 dopĺňa písm. c) až f), v bode 6 písm. b).
Hlasovanie:
Prítomných: 6 poslancov,

hlasovalo za 6,

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. Správa bola podaná z dvoch predchádzajúcich zastupiteľstiev, ktoré sa konali dňa
22.8.2016 a 31.10.2016.
K tejto správe neboli žiadne pripomienky, p. starosta dáva hlasovať o vzatí správy na
vedomie.

Hlasovanie:
Prítomných: 6 poslancov,
hlasovalo za 6,
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 10/A/16:

proti:

0,

zdržal sa hlasovania: 0

berie na vedomie
Správu o plnení uznesení a riešení diskusných príspevkov zo 9. zasadnutia OZ, ktoré sa konali
dňa 22.8.2016 a 31.10.2016.
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: situácia s výstavbou bytového domu – jednanie s firmou Innovia, odpredaj školy
u Chodúrov, riešenie viacerých projektov (cyklotrasy – Tri Kamene, Žalostiná; zberný dvor,
zateplenie budovy obecného úradu, Kuželov – STÚ – SUP – Vrbovce) pokračovanie na stavbe
domu smútku, riešenie zmien územného plán u obce Vrbovce, garáž pre TATRU 148, informácia
o dni dôchodcov a jarmoku.
V súvislosti s konaním dňa dôchodcov p. starosta konštatuje, že je akútne potrebné vyriešiť
spoločenské priestory na konanie takýchto akcií a preto v blízkej budúcnosti bude poslancom
i občanom predložený návrh na vybudovanie kultúrneho centra v okolí obecného úradu vrátane
spoločenskej miestnosti.
Ďalej p. starosta informuje poslancov o stave obecného vodovodu, nedostatku vody v obecnom
vodovode, kontrole vodomerov inšpekciou z metrologického ústavu a o elektronizácii verejnej
správy.
a) Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2017-2019
Návrh rozpočtu spracovala ekonómka obce so starostom obce a bol poslancom zaslaný
v dostatočnom časovom predstihu na preštudovanie. Návrh bol v zmysle zákona zverejnený na
úradnej tabuli obce a www. stránke obce odo dňa 22.11.2016 do 7.12.2016. Zo strany verejnosti
neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky.
K návrhu rozpočtu dala kladné stanovisko kontrolórka obce Ing. Eva Rybnikárová.
Poslanci môžu k tomuto návrhu klásť otázky a pripomienky.
Poslanci po prerokovaní súhlasia s navrhovaným rozpočtom.
P. starosta dáva hlasovať o schválení predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Prítomných: 6 poslancov,
hlasovalo za 6,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 10/B/16:

schvaľuje
1. Rozpočet bez programovej štruktúry podľa prílohy na rok 2017:

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€
987 795
880 795
8 000
50 000
0
57 000
964 119
836 215
475 000
94 580
0
33 324
23 676
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2. berie na vedomie viacročný rozpočet bez programovej štruktúry podľa prílohy na roky 20182019:
Rozpočet na rok 2018
Rozpočet na rok 2019
v€
v€
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

894 255
874 255
8 000
0
0
20 000
862 899
829 575
468 000
0
0
33 324
31 356

1 284 155
874 255
8 000
139 650
0
270 250
1 261 027
830 375
468 000
392 500
0
38 152
23 128

b) Prerokovanie návrhu 2. zmeny rozpočtu pre rok 2016
Návrh zmeny rozpočtu vypracovala ekonómka obce, bol poslancom zaslaný v dostatočnom
časovom predstihu na preštudovanie.
Poslanci môžu k tomuto návrhu klásť otázky a pripomienky.
Poslanci po prerokovaní súhlasia s 2. Zmenou rozpočtu v roku 2016
P. starosta dáva hlasovať o schválení predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 10/C/16:

schvaľuje
2. zmenu rozpočtu v roku 2016 podľa prílohy.
c) Prerokovanie žiadostí o finančné dary pre p. Zálešáka, Mgr. Havlovej, Mgr. Mičovej
P. starosta informuje poslancov, že boli doručené žiadosti vyššie menovaných rodičov
o poskytnutie finančného daru pre ich deti, ktoré sú členmi hokejového klubu a ZUŠ Myjava,
tanečného odboru, zúčastňujú sa na súťažiach s medzinárodnou účasťou a boli veľmi úspešné.
Finančné dary by mali slúžiť na čiastočné pokrytie nákladov spojených s činnosťou detí (výstroj,
kostýmy, doprava vlastnými dopr. prostriedkami).
Poslanci po prerokovaní súhlasia a určujú výšku 100 € pre každého zo žiadateľov.
P. starosta dáva hlasovať o schválení predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 10/D/16:

schvaľuje
Finančný dar vo výške 100 € pre Pavla Zálešáka, Vrbovce 106 na čiastočné pokrytie nákladov pre
dcéru Angeliku, ktorá je členkou reprezentačného tímu SR žien v ľadovom hokeji a zúčastňuje sa
na medzinárodných podujatiach s mimoriadne dobrými úspechmi.
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 10/E/16:

schvaľuje
Finančný dar vo výške 100 € pre Mgr. Janu Havlovú, Vrbovce 133 na čiastočné pokrytie nákladov
pre syna Daniela, ktorý je žiakom ZUŠ Myjava v tanečnom odbore a zúčastnil sa európskeho
šampionátu v Brne, kde sa umiestnil spolu so skupinou na prvom a druhom mieste.
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Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 10/F/16:

schvaľuje
Finančný dar vo výške 100 € pre Mgr. Alenu Mičovú, Vrbovce 209 na čiastočné pokrytie nákladov
pre syna Davida, ktorý je žiakom ZUŠ Myjava v tanečnom odbore a zúčastnil sa európskeho
šampionátu v Brne, kde sa umiestnil spolu so skupinou na prvom a druhom mieste.
d) Prerokovanie kúpnej zmluvy na budovu s.č. 743 a priľahlý pozemok.
Starosta pripomína poslancom, že tento odpredaj bol schválený zámerom na zasadnutí OZ
v mesiaci apríl. Zámer bol zverejnený v zákonnej lehote. Predaj sa realizoval prostredníctvom
realitnej kancelárie. Od zmluvy, ktorá bola podpísaná s p. Blažíčkom bolo odstúpené . S dôvodmi
boli poslanci oboznámení. Z odstúpenia nám neplynú žiadne záväzky. O kúpu nehnuteľnosti
prejavil záujem nový kupujúci, s ktorým návrh kúpnej zmluvy bol poslancom zaslaný.
Poslanci po prerokovaní súhlasia s odpredajom a podpísaním kúpnej zmluvy .
P. starosta dáva hlasovať o schválení podpísania kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku..
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 10/G/16:

schvaľuje
Podpísanie kúpnej zmluvy na odpredaj obecného majetku priamym predajom, budovu a
pozemky v k. ú. Vrbovce parc. reg. KN „C“ , zapísané na LV č. 2263 :
- p. č. 5240/1, vedená ako záhrada, vo výmere 930 m2,
- p. č. 5240/2, vedená ako zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1166 m2
a budovu s. č. 743 na parcele č. 5240/2 v podiele v ¹/1 (t.j. v celku),
medzi účastníkmi:
Obcou Vrbovce, 906 06 Vrbovce 42, IČO: 00310140 (ako predávajúci)
a Mikulášom Čuríkom, roč. Čurík, nar. 14.9.1969, r. č. 690914/7740, bytom Špieszova 3362/3,
Bratislava – Karlova Ves
a
manž. Nataša Čuríková, rod. Jurkovská, nar. 24.12.1965, r.č. 656224/6779, bytom Špieszova
3362/3, Bratislava – Karlova Ves (ako kupujúci).
Odpredaj nehnuteľnosti je realizovaný v súlade so Zák. č. 138/1991 Zb. doplnenom Zák.č.
258/2009 pri uplatnení § 9a odst. 1 písm. c ).
Na nehnuteľnosti bol vypracovaný znalecký posudok Ing. Alžbetou Jelínkovou, znalcom
v odbore stavebníctva č. 253-2016, zo dňa 31.10.2016. Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov
podľa tohto posudku je 32300 €.
Cena odpredávaných nehnuteľností je schválená vo výške 32900 €.
Odpredaj nie je v rozpore s § 9a odst. 6 t.j. nie je odpredávaný osobe blízkej
k predávajúcemu.
Zámer na odpredaj pozemku bol v zmysle § 9a odst. 5 zverejnený na úradnej tabuli
a www. stránke obce Vrbovce odo dňa 10.5.2016 do 30.6.2016 a na stránke f. EMIREAL, Ján
Mareček – Rehytex, Staromyjavská 685/9, Myjava, ktorá realizovala odpredaj na základe „súhlasu
so zaradením nehnuteľnosti do ponuky realitnej kancelárie“ v období od 05/2016 do 12/2016.
Kúpnopredajnú zmluvu a všetky potrebné náležitosti si zabezpečuje a náklady hradí kupujúci.
e) Prerokovanie predbežného súhlasu na uzavretie Zmluvy o spolupráci v poradenstve
medzi obcou Vrbovce a Regionálnou poradenskou spoločnosťou a. s. Banská Bystrica
P. starosta oboznamuje poslancov, že má vyjsť výzva na zberné dvory. Táto firma by nám
zabezpečila vypracovaný projekt a žiadosť o nenávratné finančné prostriedky.
Dáva poslancom na zváženie uzavrieť túto zmluvu.
Po prerokovaní viacerých podrobností poslanci súhlasia s predbežným súhlasom.
P. starosta dáva hlasovať o schválení predmetného návrhu.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 10/H/16:
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schvaľuje
Predbežný súhlas na uzavretie Zmluvy o spolupráci a poradenstve medzi obcou Vrbovce
a Regionálnou poradenskou spoločnosťou a. s. Banská Bystrica ohľadom výzvy obce, ktorá sa týka
zberných dvorov.
f) Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu v parcele KN „ E“ p.č. 1122 od Vladimíra Sládečka
P. starosta informuje poslancov, že tento pozemok súvisí s vysporiadavaním stavebných
pozemkov v lokalite Laski. Táto záležitosť sa riešila už viackrát, p. Sládeček súhlasí s odpredajom
za cenu 3,30 €/1 m2. Odkúpenie podielu umožní obci vysporiadanie ostatných podielov v parcele
1122.
Po prerokovaní poslanci súhlasia s odkúpením.
P. starosta dáva hlasovať o schválení predmetného návrhu.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 10/I/16:

schvaľuje
Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu v parcele KN „ E“ pre k. ú. Vrbovce , zapísaná na LV č.
3231, p.č. 1122, vedenej ako orná pôda od Vladimíra Sládečka, bytom Vrbovce 255 v podiele 5/12,
za cenu 3,30 €/ 1m2.
6. Rôzne
a) Prerokovanie správy nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky
zostavenej k 31 12.2016
Správu vypracovala audítorka Ing. Tereza Urbanová, poslancom bola zaslaná spolu
s ostatným materiálom k zasadnutiu OZ. Audítorka v závere konštatuje, že účtovníctvo obce
Vrbovce je vedené v súlade so zákonom.
Správu poslanci berú na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 10/J/16:

schvaľuje
Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016.
b) Prerokovanie menovania do funkcie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Vrbovce
Zástupca starostu Mgr. Dušan Eliáš ako preventivár za DHZ Vrbovce informuje poslancov,
že v zmysle zákona je potrebné menovať do funkcie nového veliteľa. Navrhuje p. Ing. Jána
Sládečka, bytom Šance 477, Vrbovce
K tomuto návrhu poslanci namajú námietky a preto p. starosta dáva hlasovať o predloženom
návrhu.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 10/K/16:

schvaľuje
Menovania do funkcie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Vrbovce p. Ing. Jána Sládečka,
Vrbovce, Šance 477.
7. Diskusia
V diskusii bolo prejednávané nasledovné:
Pán poslanec Sabota navrhuje, aby sa opravená miestna komunikácia na Malejove dala
poasfaltovať.
Starosta konštatuje, že sa bude o tomto uvažovať.
P. starosta informuje poslancov o zámere zrušiť Obecné služby s.r.o., uvádza dôvody. Poslanci
súhlasia aby sa ohľadom uvedeného pozisťovali podrobnosti o zrušení.
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V súvislosti s riešením biologicky rozložiteľného odpadu v obci p. starosta informuje poslancov,
že v rámci mikroregiónu
Branč sa rieši projekt na základe ktorého by obec mohla dostať
kompostéry pre domácnosti s 5% účasťou obce.
8. Uznesenia
Obecné zastupiteľstvo na 10. zasadnutí dňa 7.12.2016 prijalo uznesenia:

vzalo na vedomie

 Správu o plnení uznesení a riešení diskusných príspevkov zo 9. zasadnutia OZ, ktoré sa
konali dňa 22.8.2016 a 31.10.2016.

schválilo
 Rozpočet bez programovej štruktúry podľa prílohy na rok 2017:

Rozpočet na rok 2017
v€
987 795
880 795
8 000
50 000
0
57 000
964 119
836 215
475 000
94 580
0
33 324
23 676

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

 2. berie na vedomie viacročný rozpočet bez programovej štruktúry podľa prílohy na roky 20182019:

Rozpočet na rok 2018
v€

Rozpočet na rok 2019
v€

894 255
874 255
8 000
0
0
20 000
862 899
829 575
468 000
0
0
33 324
31 356

1 284 155
874 255
8 000
139 650
0
270 250
1 261 027
830 375
468 000
392 500
0
38 152
23 128

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
 2. zmenu rozpočtu v roku 2016 podľa prílohy.
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 Finančný dar vo výške 100 € pre Pavla Zálešáka, Vrbovce 106 na čiastočné pokrytie nákladov pre
dcéru Angeliku, ktorá je členkou reprezentačného tímu SR žien v ľadovom hokeji a zúčastňuje sa na
medzinárodných podujatiach s mimoriadne dobrými úspechmi.
 Finančný dar vo výške 100 € pre Mgr. Janu Havlovú, Vrbovce 133 na čiastočné pokrytie nákladov
pre syna Daniela, ktorý je žiakom ZUŠ Myjava v tanečnom odbore a zúčastnil sa európskeho šampionátu
v Brne, kde sa umiestnil spolu so skupinou na prvom a druhom mieste.
 Finančný dar vo výške 100 € pre Mgr. Alenu Mičovú, Vrbovce 209 na čiastočné pokrytie nákladov
pre syna Davida, ktorý je žiakom ZUŠ Myjava v tanečnom odbore a zúčastnil sa európskeho šampionátu
v Brne, kde sa umiestnil spolu so skupinou na prvom a druhom mieste.
 Podpísanie kúpnej zmluvy na odpredaj obecného majetku priamym predajom, budovu a pozemky
v k. ú. Vrbovce parc. reg. KN „C“ , zapísané na LV č. 2263 :

- p. č. 5240/1, vedená ako záhrada, vo výmere 930 m2,
- p. č. 5240/2, vedená ako zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1166 m2
a budovu s. č. 743 na parcele č. 5240/2 v podiele v ¹/1 (t.j. v celku),
medzi účastníkmi:
Obcou Vrbovce, 906 06 Vrbovce 42, IČO: 00310140 (ako predávajúci)
a Mikulášom Čuríkom, roč. Čurík, nar. 14.9.1969, r. č. 690914/7740, bytom Špieszova 3362/3,
Bratislava – Karlova Ves
a
manž. Nataša Čuríková, rod. Jurkovská, nar. 24.12.1965, r.č. 656224/6779, bytom Špieszova
3362/3, Bratislava – Karlova Ves (ako kupujúci).
Odpredaj nehnuteľnosti je realizovaný v súlade so Zák. č. 138/1991 Zb. doplnenom Zák.č.
258/2009 pri uplatnení § 9a odst. 1 písm. c ).
Na nehnuteľnosti bol vypracovaný znalecký posudok Ing. Alžbetou Jelínkovou, znalcom
v odbore stavebníctva č. 253-2016, zo dňa 31.10.2016. Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov
podľa tohto posudku je 32300 €.
Cena odpredávaných nehnuteľností je schválená vo výške 32900 €.
Odpredaj nie je v rozpore s § 9a odst. 6 t.j. nie je odpredávaný osobe blízkej
k predávajúcemu.
Zámer na odpredaj pozemku bol v zmysle § 9a odst. 5 zverejnený na úradnej tabuli
a www. stránke obce Vrbovce odo dňa 10.5.2016 do 30.6.2016 a na stránke f. EMIREAL, Ján
Mareček – Rehytex, Staromyjavská 685/9, Myjava, ktorá realizovala odpredaj na základe „súhlasu
so zriadením nehnuteľnosti do ponuky realitnej kancelárie“ v období od 05/2016 do 12/2016.
Kúpnopredajnú zmluvu a všetky potrebné náležitosti si zabezpečuje a náklady hradí kupujúci.
 Predbežný súhlas na uzavretie Zmluvy o spolupráci a poradenstve medzi obcou
Vrbovce a Regionálnou poradenskou spoločnosťou a. s. Banská Bystrica ohľadom výzvy obce,
ktorá sa týka zberných dvorov.
 Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu v parcele KN „ E“ pre k. ú. Vrbovce , zapísaná na LV
č. 3231, p.č. 1122, vedenej ako orná pôda od Vladimíra Sládečka, bytom Vrbovce 255 v podiele
5
/12, za cenu 3,30 €/ 1m2.

vzalo na vedomie

 Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016.

schválilo

 Menovania do funkcie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Vrbovce p. Ing. Jána
Sládečka, Vrbovce, Šance 477.
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9. Záver
Na záver starosta ďakuje všetkým prítomným za účasť.

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

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

Overovatelia:
Dušan Beblavý
Peter Sabota

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

Zapisovateľka: Anna Horňáková
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