Zápisnica
napísaná na 4. zasadaní Obecného zastupiteľstva vo Vrbovciach, konanom
dňa 10.6.2011 o 17.00 hod.
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
P. poslanec Mgr. Dušan Eliáš a p. poslanec Robert Adamek prišli neskôr.
1. Otvorenie
Ing. Samuel Redecha, starosta obce víta poslancov a ostatných prítomných, čím otvára 4.
zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vrbovciach.
Zápisnica z minulého zastupiteľstva podpísaná overovateľmi je predloţená k nahliadnutiu.
2. Určenie overovateľov zápisnice
Ing. Samuel Redecha, starosta obce určuje za overovateľov zápisnice p. Borisa Trizuliaka
a Róberta Patinku, k čomu poslanci nemajú pripomienky.
Starosta obce odporúča poslancom, aby OZ rokovalo podľa nasledovného programu:
Program 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 náleţitosti:
a) 1. zmena rozpočtu
b) prejednanie zmluvy o pôţičke medzi Slováckým běţeckým klubem Kyjov o. s. a obcou na
predfinancovanie aktivít projektu „Na beţkách, na kole a pěšky – poznejme se sousedé“
c) prejednanie úpravy platu starostu
d) prejednanie návrhu úhrady druhej splátky firme Rehuš Senica za práce na rekonštrukcii
Základnej školy
e) prejednanie ţiadosti občanov časti Kolónie o pomoc pri rekonštrukcii vodovodu
6. Rôzne
a) prejednanie upozornenia prokurátora na povinnosti obce pri prenesenom výkone štátnej
správy na úseku ochrany pred povodňami
b) prejednanie Všeobecne záväzného nariadenia obce Vrbovce, ktorým sa ukladá povinnosť
vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osoby a fyzickej
osoby – podnikateľa, ktorej objekt môţe byť postihnutý povodňou
c) prejednanie Všeobecne záväzného nariadenia o zásadách hospodárenia s majetkom obce
7. Diskusia
8. Uznesenia
9. Záver
Program sa dopĺňa v bode 5 – finančné náleţitosti nasledovne :
f) prejednanie ţiadosti f. HYKA METAL s.r.o. na predĺţenie nájmu v objekte Šibenky
g) určenie nájomného za objekt Bistro Šance
h) prejednanie ţiadosti Dr. Ţambokréthyho na opravu prístupovej cesty k osade Povalačovci
a v bode 6 - rôzne
d) prejednanie správy nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2010
Starosta obce dáva hlasovať o programe.
Hlasovanie:
Prítomných 8 poslancov,
hlasovalo za 8,

nikto proti,

nikto sa hlasovania nezdržal

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 priloţená k materiálom
OZ.
K tejto správe neboli ţiadne pripomienky , preto zastupiteľstvo prijíma uznesenie č.
4/A/11: obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie
Správu o plnení uznesení a riešení diskusných príspevkov z 3. zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa
25.3.2011.
Hlasovanie:
Prítomných 8 poslancov,
hlasovalo za 8, nikto proti,
nikto sa hlasovania nezdržal
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 od posledného
zastupiteľstva a o činnosti obecného úradu (priebeh sčítania obyvateľstva, deň matiek, stretnutie
ev.a.v. farár – poslanci, príprava stretnutia Senior klubu Vrbovce-Chvojnica na Ţalostinej, stretnutie
na počesť M.R. Štefánika na Košariskách s tým spojená spomienková jazda motoriek, informácie
zo ZMOSu, informácia o zdruţeniach, v ktorých sme členmi, televízny kabelový rozvod a jeho
prevádzkovanie, prehodnotenie systému zberu TKO, prijatie pracovníkov na protipovodňové
opatrenia, miestna komunikácia v časti Kobela, futbalové ihrisko, stretnutie ohľadom ţeleznice ).
5. Finančné náležitosti
a) prejednanie 1. zmeny rozpočtu
Zmena rozpočtu bola vypracovaná písomne ekonómkou obce a doručená poslancom spolu
s pozvánkou. Poslanci mali dostatočný čas na prípravu, aby mohli vznášať pripomienky.
Poslanci mali otázky ohľadom niektorých poloţiek, ktoré im boli objasnené prednostkou obce
Annou Horňákovou. Po tomto vyjasnení nemajú ţiadne návrhy ani pripomienky.
Poslanci prijímajú uznesenie
č. 4/B/11 : obecné zastupiteľstvo

schvaľuje
1. zmenu rozpočtu v príjmovej i výdavkovej časti
Prítomných 9 poslancov, hlasovalo za 9,
nikto proti,

nikto sa hlasovania nezdržal

b) prejednanie zmluvy o pôţičke medzi Slováckým běţeckým klubem Kyjov o. s. a obcou na
predfinancovanie aktivít projektu „Na beţkách, na kole a pěšky – poznejme se sousedé“
Poslanci obdrţali písomný návrh zmluvy. Čo sa týka samotného projektu, s týmto sú poslanci
oboznámení dlhšie, nakoľko s projektom sa započalo ešte v minulom volebnom období.
Poslanci po prejednaní prijímajú uznesenie
č. 4/C/11 : obecné zastupiteľstvo

schvaľuje
Zmluvu o pôţičke medzi Slováckým běţeckým klubem Kyjov o. s. a obcou Vrbovce na
predfinancovanie aktivít projektu „Na beţkách, na kole a pěšky – poznejme se sousedé“
Prítomných 9 poslancov,
hlasovalo za 9,
nikto proti,
nikto sa hlasovania nezdržal
c) prejednanie úpravy platu starostu
Starosta obce oboznamuje poslancov so zmenou zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Podstatnou zmenou je zníţenie
násobku podľa počtu obyvateľov v obci, ktorým sa násobí priemerná mesačná mzda zamestnanca
v národnom hospodárstve, v praxi to znamená zníţenie platu starostovi obce.
Starosta konštatuje, ţe počas jeho volebného obdobia sa mu uţ dvakrát plat zníţil.
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Poslanci však môţu rozhodnúť o zvýšení platu starostovi aţ o 70%. Ak by poslanci rozhodli
o zvýšení platu starostovi o 10%, starostovi by zostala mzda pribliţne ako doteraz.
Starosta dáva na zváţenie poslancom, aby rozhodli o výške platu starostu.
Dodáva , ţe zo zákona sa tento plat opätovne raz ročne prerokuje a ţe výška platu musí byť
uvedená v presnej výške stanovenej v eurách.
P. poslanec Robert Adamek reprodukuje názor občanov, ţe pri finančnej situácii a akej je
obec by sa plat starostovi nemal zvyšovať. On osobne s tým nemá problém.
P. poslanec Mgr. Dušan Eliáš konštatuje, ţe nevidí priestor na zvyšovanie platu ale ani
dôvody na jeho zniţovanie.
P. poslanec Boris Trizuliak si myslí, aby sa plat teraz zvýšil o 10%, čím by zostal starostovi
doterajší plat a keďţe zákon umoţňuje kaţdoročne prejednať, potom sa môţe na začiatku budúceho
roka prehodnotiť práca i ekonomická situácia a podľa toho sa zariadiť a plat upraviť.
P. poslanec Mgr. Dušan Eliaš a p. poslankyňa Mgr. Pavla Horňáková súhlasia s týmto
názorom.
Po prediskutovaní návrhov poslanci
a prijímajú uznesenie č. 4/D/11 : obecné
zastupiteľstvo

schvaľuje
Plat starostu vo výške 1675 €.
Tento plat je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, ktorý je
769 € a 1,98 násobku (podľa počtu obyvateľov obce, stanovený zákonom), zvýšený o 10 % podľa
§ 4 odst. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.
Prítomných 9 poslancov,
hlasovalo za 6,
proti 3 ,
nikto sa hlasovania nezdržal
d) prejednanie návrhu úhrady druhej splátky firme Rehuš Senica za práce na rekonštrukcii
Základnej školy
O tejto skutočnosti sú poslanci informovaní, bolo to predmetom riešenia i na pracovnom
stretnutí všetkých zainteresovaných strán dňa 8. 3. 2011.
Starosta v krátkosti zopakoval poslancom závery z pracovnej porady. Konštatuje, ţe
poţiadavka p. Rehuša bola do konca júna zaplatiť druhú splátku faktúry za práce prevedené nad
rámec projektu v základnej škole vo výške 15 000 €.
Po objasnení finančnej situácie sa väčšina poslancov prikláňa k tomu, aby sme sa dlhu
zbavovali a túto čiastku uhradili, s tým ţe o ďalšej úhrade sa bude opätovne jednať s pánom
Rehušom a poslanci budú informovaní.
Poslanci po prerokovaní prijímajú uznesenie č. č. 4/E/11 : obecné zastupiteľstvo

schvaľuje
Úhradu druhej spátky firme Rehuš, Senica za práce na rekonštrukcii Základnej školy Vrbovce nad
rámec projektu vo výške 15 000 €.
Prítomných 9 poslancov,
hlasovalo za 8,
nikto proti,
zdržal sa 1
e) prejednanie ţiadosti občanov časti Kolónie o pomoc pri rekonštrukcii vodovodu
Prednostka Anna Horňáková oboznámila poslancov so ţiadosťou občanov časti Kolónie,
v ktorej poţadujú finančnú, alebo materiálnu pomoc pri rekonštrukcii skupinového vodovodu pre
túto časť.
Starosta konštatuje, ţe v roku 2009 bol rozšírený obecný vodovod do tejto časti a väčšina
občanov má moţnosť pripojiť sa na obecný vodovod. V súčasnosti je v obci Vrbovce v prevádzke
niekoľko skupinových vodovodov . Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam a vzhľadom k súčasnej
finančnej situácii nie je moţné aby sa obec podieľala na ich rekonštrukcii.
P. poslanec Ján Valášek má vedomosť, ţe na tento skupinový vodovod je pripojený i dom
smútku, čo ak túto prípojku občania časti Kolónie zrušia, keď sa im neposkytne pomoc, či sme na
to pripravení.
P. starosta konštatuje, ţe o tomto vieme, spotreba vody je tam minimálna ak nás odpoja
budeme sa vedieť zariadiť.
Poslanci po prerokovaní prijímajú uznesenie č. 4/F/11 : obecné zastupiteľstvo
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neschvaľuje
Finančnú alebo materiálnu pomoc pri rekonštrukcii skupinového vodovodu v časti Kolónie.
Prítomných 9 poslancov,
hlasovalo za 8,
nikto proti,
zdržal sa 1
f) prejednanie ţiadosti f. HYKA METAL s.r.o. na predĺţenie nájmu v objekte Šibenky
Prednostka Anna Horňáková oboznamuje poslancov so ţiadosťou firmy HYKA METAL
s.r.o. o predĺţenie nájomnej zmluvy na skladové priestory v hale Šibénky p. č. 1255/8, táto je
v písomnej forme predloţená poslancom.
Starosta informuje poslancov, ţe doterajšia schválená nájomná zmluva je do 30.6.2011.
Odporúča poslancom túto nájomnú zmluvu predĺţiť do 31.12.2011 za podmienok aké boli doteraz
nakoľko nemáme iného záujemcu o tieto priestory.
P. poslanec Robert Adámek navrhuje, aby sa zmluva uzatvorila na dobu neurčitú
s výpovednou lehotou 2 mesiace bez udania dôvodu.
Poslanci s týmto súhlasia s tým, ţe výška nájomného môţe byť priebeţne prehodnocovaná
a zmenená po dohode zmluvných strán.
Poslanci po prerokovaní prijímajú uznesenie č. č. 4/G/11 : obecné zastupiteľstvo

schvaľuje
Predĺţenie nájomnej zmluvy s firmou HYKA METAL s.r.o. na skladové priestory v hale Šibénky p.
č. 1255/8 na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 2 mesiace bez udania dôvodu.
Výšku mesačného nájomného 500 €, bez spotrebovaných energií.
Prítomných 9 poslancov,
hlasovalo za 9,
nikto proti,
nikto sa nezdržal
g) určenie nájomného za objekt s.č. 491 Šance – Ján Zelenák, Vrbovce 542
Starosta informuje poslancov, ţe v doterajšej nájomnej zmluve s p. Jánom Zelenákom,
Vrbovce 542 , zo dňa 1.6.2010 na objekt s. č. 491 na p. č. 30669 bolo upustené od nájomného,
s tým, ţe nájomné začne platiť aţ po roku uţívania. Je potrebné vypracovať doplnok a určiť výšku
nájomného od 1.7.2011.
Starosta navrhuje výšku nájmu 100 € bez spotrebovaných energií.
Poslanci sa k tomuto návrhu prikláňajú a prijímajú uznesenie č. č. 4/H/11 : obecné
zastupiteľstvo

schvaľuje
Nájomné pre Jána Zelenáka, bytom Vrbovce 542 za objekt č. s. 491 na p. č. 30669 odo dňa
1.7.2011 vo výške 100 € mesačne, bez spotrebovaných energií.
Prítomných 9 poslancov,
hlasovalo za 9,
nikto proti,
nikto sa nezdržal
h) prejednanie ţiadosti Dr. Ţambokrétyho na opravu prístupovej cesty k osade Povalačovci
P. starosta oboznamuje poslancov so ţiadosťou p. Ţambokréthyho, vlastníka nehnuteľnosti
v osade Povaľačovci, táto je v písomnej forme a bola poslancom predloţená.
P. starosta konštatuje, ţe o havarijnom stave väčšiny miestnych komunikácií do odľahlých
kopanických osád vieme. Čiastočne sa niektoré havarijné stavy priebeţne riešia vlastnými
pracovnými silami a prostriedkami. Vzhľadom na ekonomickú situáciu však nie je moţné tieto
komunikácie vyspraviť k úplnej spokojnosti občanov. Takisto nie je moţné do tejto osady vytvoriť
novú prístupovú cestu.
P. poslanec Robert Adamek navrhuje zistiť, či a v akej miere sú ochotní prispieť na opravu
miestnych komunikácií občania, ktorých sa to týka. Niektoré veci by totiţto mohli poriešiť
i svojpomocne, ako napríklad čistenie priekop, vykopanie odvodňovacích ţľabov – odhonkov, čím
sa udrţuje pôvodný stav komunikácie. V minulosti toto občania robievali a niektorí to robia i teraz.
Tieţ by bolo dobré zapojiť do tohto i poľnohospodárov, ktorí obhospodarujú pozemky v k. ú.
Vrbovce a tieto komunikácie nemálo pouţívajú.
Poslanci k tomuto neprijímajú uznesenie, poverujú starostu odpovedať p. Ţambokréthymu
listom v zmysle vyššie uvedeného. Samozrejme, ţe k tejto problematike sa bude vracať a v rámci
moţností sa čiastočné opravy miestnych komunikácií budú robiť.
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6. Rôzne
a) prejednanie upozornenia prokurátora na povinnosti obce pri prenesenom výkone štátnej
správy na úseku ochrany pred povodňami
P. starosta oboznamuje poslancov, ţe Obec Vrbovce obdrţala upozornenie prokurátora vo
veci porušenia zákona, a to ustanovenia § 26 ods. 3 písm. a) bod 6 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane
pred povodňami pri výkone preneseného výkonu štátnej správy na úseku pred povodňami.
V zmysle vyššie uvedeného je Obec povinná vypracovať Všeobecne záväzné nariadenie obce ,
ktorým sa ukladá povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác
právnickej osoby fyzickej osoby – podnikateľa, ktorej objekt môţe byť postihnutý povodňou .
Návrh VZN je vypracovaný a bol Vám zaslaný spolu s pozvánkou . Jeho prejednanie je predmetom
nasledujúceho bodu.
Poslanci prijímajú uznesenie č. č. 4/I/11 : obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie
Upozornenie prokurátora na povinnosti obce pri prenesenom výkone štátnej správy na úseku
ochrany pre povodňami.
Prítomných 9 poslancov,
hlasovalo za 9,
nikto proti,
nikto sa nezdržal
b) prejednanie Všeobecne záväzného nariadenia obce Vrbovce, ktorým sa ukladá povinnosť
vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osoby a fyzickej
osoby – podnikateľa, ktorej objekt môţe byť postihnutý povodňou
P. starosta konštatuje, ţe tento bod nadväzuje na predchádzajúci, návrh VZN bol poslancom
zaslaný, je vypracovaný v zmysle zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami. P. starosta
vyzýva k nemu vznášať návrhy a pripomienky.
Poslanci po prejednaní nemajú návrhy ani pripomienky a prijímajú uznesenie č. č. 4/J/11 :
obecné zastupiteľstvo

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Vrbovce č. 3/2011, ktorým sa ukladá povinnosť vypracovať
a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osoby fyzickej osoby – podnikateľa, ktorej
objekt môţe byť postihnutý povodňou.

Prítomných 9 poslancov,

hlasovalo za 9,

nikto proti,

nikto sa nezdrţal

c) prejednanie Všeobecne záväzného nariadenia o zásadách hospodárenia s majetkom obce
Prednostka Anna Horňáková konštatuje, ţe návrh VZN o zásadách
hospodárenia
s majetkom obce bol spracovaný v písomnej forme a všetkým poslancom zaslaný.
Poslanci sa po krátkej diskusii dohodli, ţe si ešte ponechajú čas na prehodnotenie niektorých
ustanovení a odkladajú prejednanie uvedeného na budúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.
d) prejednanie správy nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2010
Prednostka Anna Horňáková predkladá poslancom Správu nezávislého audítora o overení
účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2010 . Nezávislý audítor konštatuje vo svojej správe, ţe
účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu obce k 31. 12. 2010
a na výsledky jej hospodárenia v súlade s príslušným zákonom o účtovníctve a ţe sa nezistili
skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia.
So správou nezávislého audítora bola oboznámená hlavná kontrolórka obce p. Zuzana
Horňáková.
Poslanci prijímajú uznesenie č. č. 4/K/11 : obecné zastupiteľstvo

schvaľuje
Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2010.
Prítomných 9 poslancov,
hlasovalo za 9,
nikto proti,
nikto sa nezdrţal
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7. Diskusia
P. poslanec Robert Adamek predkladá p. starostovi a poslancom návrh na úpravu
internetovej stránky obce Vrbovce. Nemá na mysli grafiku, s touto v podstate súhlasí, ale skôr
obsahovú stránku. Návrh predloţil písomne, nech poslanci podajú návrhy a pripomienky.
P. starosta konštatuje, ţe zorganizuje stretnutie autorov www. stránky p. Matulu a p.
Redechu ml. , s ktorým sa prejednajú pripomienky a návrhy.
P. poslanec Mgr. Dušan Eliáš navrhuje, aby bolo spracované VZN o podmienkach
prijímania detí do materskej školy, aby sa určili nejaké pravidlá a kritériá.
P. starosta s týmto návrhom súhlasí.
Na ďalšie pripomienky, dotazy, návrhy a námety poslancov ako i občanov ohľadom
miestnej komunikácie Kobela, pozemky Kobela, Vrbovčanská izba, stretnutie s chalupármi,
Vrboviec bolo zodpovedané na zastupiteľstve, nevyplynuli z nich ţiadne uznesenia, riešenia ani
úlohy.
Iné príspevky do diskusie neboli.
8. Uznesenia
Anna Horňáková prečítala prijaté uznesenia
OZ Vrbovce na svojom 4. zasadnutí dňa 10.6.2011 prijíma uznesenia :

A/ berie na vedomie
Správu o plnení
uznesení a diskusných príspevkov zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 25. 3. 2011.

B/ schvaľuje
1. zmena rozpočtu v príjmovej i výdavkovej časti.

C/ schvaľuje
Zmluvu o pôţičke medzi Slováckým běţeckým klubem Kyjov o. s. a obcou na
aktivít projektu „Na beţkách, na kole a pěšky – poznejme se sousedé“.

predfinancovanie

D/ schvaľuje
Plat starostu vo výške 1675 €.
Tento plat je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, ktorý je
769 € a 1,98 násobku (podľa počtu obyvateľov obce, stanovený zákonom), zvýšený o 10 % podľa
§ 4 odst. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.

E/ schvaľuje
Úhradu druhej spátky firme Rehuš, Senica za práce na rekonštrukcii Základnej školy Vrbovce nad
rámec projektu vo výške 15 000 €.

F/ neschvaľuje
Finančnú alebo materiálnu pomoc pri rekonštrukcii skupinového vodovodu v časti Kolónie.

G/ schvaľuje
Predĺţenie nájomnej zmluvy s firmou HYKA METAL s.r.o., Vrbovce 206 na skladové priestory
v hale Šibénky p.č. 1255/8 na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 2 mesiace bez udania dôvodu.
Výšku mesačného nájomného 500 €, bez spotrebovaných energií.
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H/ schvaľuje
Nájomné pre Jána Zelenáka, bytom Vrbovce 542 za objekt č. s. 491 na p. č. 30669 od dňa
1.7.2011 vo výške 100 €/mesačne, bez spotrebovaných energií.

I/ berie na vedomie
Upozornenie prokurátora na povinnosti obce pri prenesenom výkone štátnej
ochrany pred povodňami .

správy na úseku

J/ schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Vrbovce č. 3/2011, ktorým sa ukladá povinnosť vypracovať
a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa,
ktorej objekt môţe byť postihnutý povodňou.

K/ berie na vedomie
Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2010.

Ing. Samuel Redecha
starosta obce

Anna Horňáková
prednostka OcÚ

Overovatelia:
Róbert Patinka. ...........................................................
Boris Trizuliak ...........................................................

Zapisovateľka: Anna Horňáková
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