Zápisnica
napísaná na 6. zasadaní Obecného zastupiteľstva vo Vrbovciach, konanom
dňa 11.10.2011
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
P. poslanec Mgr. Dušan Eliáš prišiel neskôr.
1. Otvorenie
Ing. Samuel Redecha, starosta obce víta poslancov a ostatných prítomných, čím otvára 6.
zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vrbovciach.
Zápisnica z minulého zastupiteľstva podpísaná overovateľmi je predložená k nahliadnutiu.
2. Určenie overovateľov zápisnice
Ing. Samuel Redecha, starosta obce určuje za overovateľov zápisnice p. Pavlu Horňákovú
Mgr. a Jána Filku, 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. Finančné náležitosti:
a) Prejednanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2011
- o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov
a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.
b) Prejednanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2011
- o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
- o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu
detí.
4. Diskusia
5. Uznesenia
6. Záver
Program sa dopĺňa v bode 5 – finančné náležitosti nasledovne :
c) Prejednanie 3.splátky firme Rehuš
a do bodu 4 sa dopĺňa Rôzne nasledovne:
a) Prejednanie dodatku č. 1 k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou
b) Prejednanie zriadenia Obecného hasičského zboru
c) Prejednanie menovania veliteľa Obecného hasičského zboru
d) Prejednanie zaradenia členov Obecného hasičského zboru – strojník, starší hasič, hasič
e) Organizačné zabezpečenie jarmoku.
Hlasovanie:
Prítomných 8 poslancov,

hlasovalo za 8,

nikto proti,

nikto sa hlasovania nezdržal

3. Finančné náležitosti
a) Prejednanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2011
- o výške príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok
úhrady v školskej jedálni.
Starosta obce konštatuje, že na minulom zasadnutí OZ bol predložený dodatok k VZN
týkajúci sa vyššie uvedených príspevkov, tento však nebol schválený. Obec vypracovala nový
návrh predmetného VZN, ktorý bol zaslaný poslancom v písomnej forme. P. starosta dáva slovo
p. Zuzane Horňákovej, ekonómke základnej školy s materskou školou.

P. Zuzana Horňáková oboznamuje poslancov so skutočnosťou, že dňa 6. 10. 2011 obdržali
nové finančné pásma , v ktorých sa v druhom finančnom pásme zmenil príspevok pre stravníkov
od 2 do 6 rokov a to nasledovne : desiata z 0,28 € na 0,26 €, obed z 0,62 € na 0,64 €, olovrant
zostáva na 0,22, celková výška príspevku 1,12 € sa nemení. U stravníkov zamestnancov a cudzích
stravníkov sa mení príspevok za obed z 1, 11 € na 1,12 €, režijné náklady zostávajú na 1,12 €,
celková výška príspevku je 2,24 €.
Keďže poslanci nemajú návrhy ani pripomienky p. starosta dáva hlasovať o návrhu schváliť
VZN č. 5/2011.
Hlasovanie:
Prítomných: 9 poslancov, hlasovalo za: 9,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania : 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 6/A/11:
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 - o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo
žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni so zmenami:
príspevok v bode 1.2 nasledovne: príspevky stravníkov od 2 do 6 rokov -desiata 0,26 €, obed 0,64
€ a príspevok pre stravníkov zamestnancov a cudzích stravníkov na obed 1,12 €, celková výška
príspevku 2,24 €.
b) Prejednanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2011 - o výške príspevku za
pobyt dieťaťa v materskej škole a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosť školského klubu detí
Starosta i v tomto bode konštatuje, že dodatok VZN, ktorý rieši vyššie uvedené príspevky
na minulom zastupiteľstve nebol schválený, preto obec vypracovala samostatné VZN a toto bolo
poslancom zaslané. P. starosta dáva slovo poslancom.
P. poslanec R.Patinka informuje poslancov a prítomných, že bolo zasadnutie ZRPŠ
a rodičia v podstate so zvýšením súhlasia, ale takmer o 100 % naraz je veľa.
Tento názor zdieľajú i p. poslanci Dušan Beblavý a Peter Sabota.
Poslanci sa ohľadom niektorých nejasností čo sa týka finančných prostriedkov ešte
informujú ako starostu tak riaditeľa základnej školy s materskou školou p. Karola Jirku Mgr.,
vedúcej materskej školy p. Evy Eliášovej Mgr a ekonómky p. Zuzana Horňákovej. Na otázky im je
zodpovedané.
P. starosta dáva hlasovať o návrhu schváliť VZN č. 6/2011 s tým, že výška príspevku za
pobyt dieťaťa v materskej škole je 7 € a výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosť školského klubu je 3 €.
Hlasovanie:
Prítomných: 9 poslancov, hlasovalo za: 5,
proti: 3,
zdržal sa hlasovania : 1
Keďže nariadenie nebolo schválené v trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov nie je
prijaté.
Poslanci diskutujú o iných možných výškach príspevkov.
P. starosta dáva hlasovať o návrhu schváliť VZN č. 6/2011 s tým, že výška príspevku za
pobyt dieťaťa v materskej škole je 5,50 € a výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť školského klubu je 2,50 €..
Hlasovanie:
Prítomných: 9 poslancov, hlasovalo za: 3,
proti: 5,
zdržal sa hlasovania : 1
Keďže nariadenie nebolo schválené v trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov nie je
prijaté.
Ďalší návrh je s tým, že výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je 6 € a výška
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu je 2,50 €..
P. starosta dáva hlasovať.
Hlasovanie:
Prítomných: 9 poslancov, hlasovalo za: 6,
proti: 3,
zdržal sa hlasovania : 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 6/B/11:
schvaľuje
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí.
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je 6 € za jedno dieťa mesačne a výška
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí je 2,50 € za jedného žiaka
mesačne.
c) Prejednanie 3.splátky firme Rehuš
Starosta informuje poslancov s finančnou situáciou obce. I napriek tomu , že finančná
situácia nie je najlepšia, ušetrili sa nejaké finančné prostriedky za odpredaj dreva z obecných lesov
a navrhuje poslancom, aby sa firme Rehuš zaplatila ďalšia splátka dlhu za práce naviac pri
rekonštrukcii základnej školy. O tomto probléme všetci poslanci vedia, bolo to už viackrát
prejednávané. Navrhuje aby sa radšej ešte počkalo s výmenou okien na budove materskej školy
a zbavovalo sa dlhov.
Poslanci vznášajú na starostu dotazy ohľadom čerpania kontokorentného úveru a aké sú
príjmy od štátu.
Na tieto im bolo zodpovedané a p. starosta dáva hlasovať schválenie 3. splátky dlhu firme
Rehuš vo výške 15000 € do konca októbra 2011.
Hlasovanie:
Prítomných: 9 poslancov, hlasovalo za: 8,
proti: 1,
zdržal sa hlasovania : 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 6/C/11:
schvaľuje
3. splátku dlhu firme Rehuš vo výške 15000 € do konca októbra 2011.
4. Rôzne
a) Prejednanie dodatku č. 1 k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou
P. starosta dáva slovo riaditeľovi základnej školy s materskou školou Karolovi Jirkovi Mgr.
Tento oboznamuje poslancov, že v pôvodnej zriaďovacej listine nie je uvedený vyučovací jazyk,
na čo upozornila inšpekcia, preto je toto potrebné doplniť dodatkom k zriaďovacej listine.
K uvedenému nemajú poslanci otázky ani pripomienky .
P. starosta dáva hlasovať o schválení Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine Základnej školy
s materskou školou Vrbovce.
Hlasovanie:
Prítomných: 9 poslancov, hlasovalo za: 9,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania : 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 6/D/11:
schvaľuje
Dodatok č. 1 . k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou Vrbovce.
b) Prejednanie zriadenia Obecného hasičského zboru
c) Prejednanie menovania veliteľa Obecného hasičského zboru
d) Prejednanie zaradenia členov Obecného hasičského zboru – strojník, starší hasič, hasič
P. poslanec Dušan Eliáš Mgr. oboznamuje poslancov o povinnosti obce zriadiť obecný
hasičský zbor a tiež o povinnostiach v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi .
Predkladá poslancom Zriaďovaciu listinu obecného hasičského zboru, návrh na
veliteľa, strojnú službu a členov OHZ.
Za veliteľa navrhuje p. Jána Pecna, Vrbovce 896, za strojníka Jána Kopeckého, Vrbovce č. 2
a členov: Miroslava Kavického, Vrbovce 147; Dušana Eliáša Mgr, Vrbovce 107; Ladislava
Lenčéša, Vrbovce 104; Vladimíra Sukupa, Vrbovce 258.
Poslanci k uvedenému nemajú námietky, pripomienky ani návrhy, preto starosta dáva
hlasovať o schválení zriadenia Obecného hasičského zboru Vrbovce.
Hlasovanie:
Prítomných: 9 poslancov, hlasovalo za: 9,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania : 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 6/E/11:
schvaľuje
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Zriadenie Obecného hasičského zboru Vrbovce.
Ďalej dáva p. starosta hlasovať o schválení menovať veliteľa Obecného hasičského zboru
Vrbovce p. Jána Pecna, Vrbovce 896, zaradiť Jána Kopeckého, Vrbovce 2 jako strojníka a schválení
zaradiť členov Obecného hasičského zboru Vrbovce Miroslava Kavického, Vrbovce 147; Dušana
Eliáša Mgr, Vrbovce 107; Ladislava Lenčéša, Vrbovce 104; Vladimíra Sukupa, Vrbovce 258.
Hlasovanie:
Prítomných: 9 poslancov, hlasovalo za: 9,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania : 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 6/F/11:
schvaľuje
Menovanie veliteľa Obecného hasičského zboru Vrbovce p. Jána Pecna, Vrbovce 896.
a uznesenie č. 6/G/11
schvaľuje
Zaradenie Jána Kopeckého, Vrbovce č. 2 ako strojníka a zaradenie členov Obecného hasičského
zboru Vrbovce: Miroslava Kavického, Vrbovce 147; Dušana Eliáša Mgr, Vrbovce 107; Ladislava
Lenčéša, Vrbovce 104; Vladimíra Sukupa, Vrbovce 258.
e) Organizačné zabezpečenie jarmoku.
P. starosta informuje poslancov o príprave jarmoku dňa 15.10.2011 a zároveň žiada
o pomoc pri organizácii. Prejednávajú sa niektoré veci ohľadom usporiadania trhových miest na
námestí a tiež vyberanie poplatkov.
K tomuto bodu sa neprijíma uznesenie.
5. Diskusia
P. poslanec Dušan Eliáš Mgr. sa pýta, či by nebolo možné zabezpečiť osvetlenie v chatovej
osade u Zigmunda, či sa už vie cena.
P. starosta dal pokyn p. Róbertovi Patinkovi aby na tomto začal pracovať, cena bude cca 300
€.
P. poslanec Robert Adamek sa pýta ako pokračuje úprava webovej stránky Vrbovce.
P. starosta už oslovil p. M. Matula, ktorý stránku vytvoril a stará sa o ňu. Bude sa snažiť
toto už dať do poriadku.
Do diskusie sa prihlásil riaditeľ Základnej školy s materskou školou Vrbovce, ktorý
informoval všetkých prítomných, že v škole prebehla tématická inšpekcia. Výsledkom inšpekcie
okrem iného bolo i upozornenie na porušenie zákona čo sa týka počtu učiteliek v materskej škole.
Konštatuje však, že o tomto personálnom probléme vieme a mali by sme tento začať riešiť.
Riaditeľ základnej školy dáva ešte slovo vedúcej materskej školy p. Eve Eliášovej Mgr.
Táto informuje poslancov o počte prihlásených detí a počte učiteliek, ktorý je potrebný aby boli
dodržané zákony a predpisy. Tiež dáva návrhy ako by sa to dalo vyriešiť so stávajúcim počtom
učiteliek.
P. poslanec Peter Sabota navrhuje aby sa hľadali rezervy vo finančných prostriedkoch
a prijala sa pracovná sila.
P. starosta konštatuje, že o tomto probléme vieme, avšak vieme aj o probléme s finančnými
prostriedkami. Navrhuje aby sa spravila analýza finančných prostriedkov, čo všetko sa platí
z prostriedkov, ktoré obec dáva na MŠ, koľko by stála pracovná sila na celý úväzok a koľko na
polovičný.
Zároveň upozorňuje riaditeľa základnej školy s materskou školu , že je v jeho
kompetencii riešiť situáciu aj zo súčasných finančných prostriedkov , tak aby nebol porušovaný
zákon. Tiež sa samozrejme budú hľadať rezervy finančných prostriedkov na obci.
Na ďalšie diskusné príspevky, ktoré sa týkali úpravy a opravy jazierka a osvetlenia na
námestí, projektu revitalizácie námestia, elektriky k stavebnému pozemku p. Hrivnáka, miestnej
komunikácie v Kobely, platenie nájmu Šibenky
bolo zodpovedané priamo na zastupiteľstve,
nevyplynuli z nich žiadne úlohy ani uznesenia.
6. Uznesenia
Anna Horňáková prečítala prijaté uznesenia
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OZ Vrbovce na svojom 6. zasadnutí dňa 11.10.2011 prijíma uznesenia :
A/ schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 - o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo
žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni so zmenami:
príspevok v bode 1.2 nasledovne: príspevky stravníkov od 2 do 6 rokov -desiata 0,26 €, obed 0,64
€ a príspevok pre stravníkov zamestnancov a cudzích stravníkov na obed 1,12 €, celková výška
príspevku 2,24 €.
B/ schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí.
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je 6 € za jedno dieťa mesačne a výška
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí je 2,50 € za jedného žiaka
mesačne.
C/ schvaľuje
3. splátku dlhu firme Rehuš vo výške 15000 € do konca októbra 2011.
D/ schvaľuje
Dodatok č. 1 . k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou Vrbovce.
E/ schvaľuje
Zriadenie Obecného hasičského zboru Vrbovce.
F/ schvaľuje
Menovanie veliteľa Obecného hasičského zboru Vrbovce p. Jána Pecna, Vrbovce 896.
G/ schvaľuje
Zaradenie Jána Kopeckého, Vrbovce č. 2 ako strojníka a zaradenie členov Obecného hasičského
zboru Vrbovce:
Miroslava Kavického, Vrbovce 147; Dušana Eliáša Mgr, Vrbovce 107;
Ladislava Lenčéša, Vrbovce 104; Vladimíra Sukupa, Vrbovce 258.
7. Záver
Na záver starosta ďakuje všetkým prítomným.

Ing. Samuel Redecha
starosta obce

Anna Horňáková
prednostka OcÚ

Overovatelia:
Pavla Horňáková Mgr. ...........................................................
Ján Filka
...........................................................

Zapisovateľka: Anna Horňáková
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