Zápisnica
napísaná na 17. zasadaní Obecného zastupiteľstva vo Vrbovciach konanom
dňa 12.12.2013
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
1. Otvorenie
Ing. Samuel Redecha, starosta obce víta poslancov a ostatných prítomných, čím otvára 17.
zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vrbovciach. Konštatuje, že z celkového počtu 9 poslancov je
prítomných 7 , obecné zastupiteľstvo je teda uznášania schopné.
P. poslanec Robert Adamek a Peter Sabota sú ospravedlnení.
Zápisnica z minulého zastupiteľstva podpísaná overovateľmi je predložená k nahliadnutiu.
2. Určenie overovateľov zápisnice
Ing. Samuel Redecha, starosta obce určuje za overovateľov zápisnice p. Dušana Beblavého
a p. Borisa Trizuliaka.
Starosta obce odporúča poslancom, aby OZ ďalej rokovalo podľa nasledovného programu:
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) Prejednanie stanoviska hlavného kontrolóra k Programovému rozpočtu Obce Vrbovce na
obdobie rokov 2014-2016,
b) Prejednanie Programového rozpočtu Obce Vrbovce na obdobie rokov 2014-2016,
c) Prejednanie uzavretia kúpnej zmluvy medzi Obcou Vrbovce a p. Gabrielou Krčovou,
Myjava na pozemok p. č. 25747/4 v k. ú. Vrbovce,
d) Prejednanie zámeru na odpredaj obecného pozemku p. č. 26037/2, vedenej ako zastavané
plochy a nádvoria o výmere 435 m2 a rod. domu s. č. 832,
e) Prejednanie zámeru na odpredaj obecného pozemku p. č. 2927/1, vedenej ako orná
pôda o výmere 273 m2 Pavlovi Klvačovi, Vrbovce.,
f) Prejednanie zámeru na odpredaj obecného pozemku p. č. 2927/2, vedenej ako orná pôda
o výmere 489 m2 Pavlovi Valúchovi a manž. Vlaste, Vrbovce,
g) Prejednanie zostavenia a predkladania rozpočtu obce na budúce obdobie bez programovej

štruktúry.
6. Rôzne
a) Menovanie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Vrbovce.
7. Diskusia
8. Uznesenia
9. Záver
Program sa mení a dopĺňa v bode 5. Doplnil sa zámer na odpredaj pozemku p. Klvačovi , bod
5e) a rod. Valúchovej, bod 5f) a prejednanie zostavenia rozpočtu sa zaradilo pod bod 5g).
Poslanci nemajú k doplnenému programu iné návrhy ani pripomienky a preto starosta dáva
hlasovať o schválení programu.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
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.
K tejto správe neboli žiadne pripomienky, p. starosta dáva hlasovať o vzatí správy na
vedomie.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 17/A/13:

berie na vedomie
Správu o plnení uznesení a riešení diskusných príspevkov z 16. zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa
31.10.2013.
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: oprava zábradlia pri potoku Vesník, oprava komína na zdravotnom stredisku, záver z rokovania
o cenovej ponuke na vypracovanie projektovej dokumentácie pre prístavbu a rekonštrukciu domu
smútku, záver kontroly projektu rekonštrukcie námestia z Pôdohospodárskej platobnej agentúry,
Bratislava; oprava miestnych komunikácií, zabezpečenie volieb do VÚC, pokračovanie spolupráce
s obcou Vrbice, posedenie s dôchodcami, voľba riaditeľa ZŠ s MŠ Vrbovce, ukončenie nájmu
v bývalej Vrbovčanskej izbe s rod. Kožíkovou, odkúpenie stavebného pozemku v časti Laski, nákup
posýpača na zimnú údržbu ciest.
5. Finančné náležitosti
a) Prejednanie stanoviska hlavného kontrolóra k Programovému rozpočtu Obce Vrbovce na
obdobie rokov 2014-2016.
b) Prejednanie Programového rozpočtu Obce Vrbovce na obdobie rokov 2014-2016.
Nakoľko tieto body spolu súvisia prejednali sa spoločne. Podklady boli poslancom zaslané
spolu s pozvánkou. Vysvetlenia k týmto bodom podáva kontrolórka obce p. Zuzana Horňáková
a ekonómka obce p. Jana Olšová .
Po objasnení niektorých údajov v rozpočte poslanci nemajú k vyššie uvedenému návrhy ani
pripomienky, p. starosta dáva hlasovať o schválení uvedených bodov.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 17/B/13:

berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k Programovému rozpočtu Obce Vrbovce na obdobie rokov 20142016.
a uznesenie 17/C/13:

schvaľuje
Rozpočet vrátane programov a podprogramov na rok 2014.

berie na vedomie
Viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov na roky 2015-2016.
Sumarizácia

Bežné prjmy spolu
Kapitálové príjmy spolu
Príjmové finančné operácie
Vlastné príjmy ZSsMS
PRÍJMY SPOLU

Rozpočet na rok 2014

Rozpočet na rok
2015

Rozpočet na rok 2016

652 622
66 400
62 785
6 000
787 807

642 662
0
5 840
6 000
654 502

642 662
0
6 485
6 000
655 147
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Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky spolu
Výdavkové finančné operácie
VÝDAVKY SPOLU

647 347
35 000
105 460
787 807

625 402
0
29 100
654 502

626 047
0
29 100
655 147

c) Prejednanie uzavretia kúpnej zmluvy medzi Obcou Vrbovce a p. Gabrielou Krčovou,
Myjava na pozemok p. č. 25747/4 v k. ú. Vrbovce.
P. starosta iba v krátkosti oboznamuje poslancov a ostatných prítomných, že odpredaj bol už
prejednávaný na minulých zastupiteľstvách, splnili sa všetky podmienky uložené zákonom o majetku
obcí , schválený zámer bol zverejnený, poslanci spolu s pozvánkou obdržali návrh kúpnopredajnej
zmluvy, môžu sa k tejto vyjadriť.
Poslanci nemajú pripomienky, p. starosta dáva hlasovať o schválení predmetného bodu.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 17/D/13:

schvaľuje
Uzatvorenie kúpnej zmluvy na priamy predaj pozemku p. č. 25747/4, ktorá vznikla odčlenením
z p. č. 25747/201 zapísanej na LV č. 9605, parcela reg. KN „C“, vedenej ako zastavané plochy vo
výmere 163 m2 geometrickým plánom č. 243-061/13, vypracovaným dňa 18.9.2013 Geodéziou
Bratislava a.s., Moravská cesta 1, Myjava medzi obcou Vrbovce, 906 06 Vrbovce 42, IČO 00310140
a Gabrielou Krčovou, nar. XXX, r. č. XXX, bytom XXX.
Cena odpredávanej nehnuteľnosti je schválená vo výške 1,63 €/m2 , celková cena za výmeru 163
m2 je 265,69 €.
Odpredaj nehnuteľnosti je realizovaný 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 .
Pozemok je susednou nehnuteľnosťou p. č. 25745 a 25746, ktoré sú vo vlastníctve vyššie menovanej.
Súčasná vlastníčka uvedených parciel na základe vytyčovacieho plánu bola v domnení, že časť
pozemku p. č. 25747/4 je neoddeliteľnou súčasťou pozemkov 25745 a 25746, ktoré odkúpila a chce
na nich realizovať stavbu, podľa tohto bol i vypracovaný projekt na stavbu. Pri stavebnom konaní sa
však preukázali nezrovnalosti vo vytyčovacom pláne , čo znemožnilo pokračovanie v ďalšom
konaní. Aby menovaná mohla pokračovať v realizácii stavby, potrebuje odkúpiť predmetný pozemok.
Pozemok je bývalá miestna komunikácia, ktorá sa roky nevyužíva a ani nie je predpoklad v budúcnosti
túto využívať ako miestnu komunikáciu.
Obec v zmysle Územného plánu obce Vrbovce nemá žiaden zámer na tomto pozemku a nie je
predpoklad jeho využitia pre verejnoprospešný záujem.
Kúpnopredajnú zmluvu a všetky potrebné náležitosti si zabezpečuje a náklady hradí p. Gabriela
Krčová.
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. 8 písm. e) zverejnený na úradnej tabuli a www
stránke obce Vrbovce v dňoch 6.11.2013 - 29. 11. 2013.
d) Prejednanie zámeru na odpredaj obecného pozemku p. č. 26037/2, vedenej ako zastavané
plochy a nádvoria o výmere 435 m2 a rod. domu s. č. 832.
P. starosta oboznamuje prítomných, že odpredaj uvedenej nehnuteľnosti sa riešil na minulom
zasadnutí s tým, že poslanci si nechali čas na rozmyslenie a presunuli ho na ďalšie zasadnutie.
Keďže zasadnutia sa zúčastnil p. Scherer, ktorý má o uvedenú nehnuteľnosť záujem, p. starosta ho
požiadal aby sa v krátkosti predstavil aa tiež predstavil svoj zámer s uvedenou nehnuteľnosťou.
P. Scherer po predstavení zámeru konštatuje, že je tam veľa nevyriešených otázok ohľadom
prípojok, napojenia na komunikáciu a pod., podrobnosti bude vedieť až po konzultácii na Spoločnej
stavebnej úradovni v Myjave.
P. starosta navrhuje poslancom aby sa tento bod opätovne preložil. Keď p. Scherer zistí všetky
podrobnosti, bude o tomto informovať Obecné zastupiteľstvo. Podľa toho zaujme Obecné
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zastupiteľstvo stanovisko k odpredaju ako i rozhodnutie o cene, ktorej minimálna výška je stanovená
znaleckým posudkom.
Poslanci s uvedeným návrhom súhlasia, uznesenie sa neprijíma.
e) Prejednanie zámeru na odpredaj obecného pozemku p. č. 2927/1, vedenej ako orná
pôda o výmere 273 m2 Pavlovi Klvačovi, Vrbovce.
f) Prejednanie zámeru na odpredaj obecného pozemku p. č. 2927/2, vedenej ako orná pôda
o výmere 489 m2 Pavlovi Valúchovi a manž. Vlaste, Vrbovce.
P. starosta konštatuje, že tieto dva body tiež spolu súvisia a môžu sa spolu prejednať. Na
minulom zasadnutí bol schválený predbežný súhlas na odpredaj p. č. 2927 s tým, že žiadatelia si dajú
vypracovať znalecký posudok a geometrický plán, ktorým sa rozdelí parcela na dve novovytvorené.
Tieto podklady sú k dnešnému dňu predložené a je možné v zmysle zákona o majetku obcí po dohode
na cene a iných podmienkach schváliť zámer. Cena podľa znaleckého posudku je 2,68 €/m2.
Starosta obce dáva návrh za túto cenu pozemok i predať.
Keďže poslanci s uvedeným návrhom súhlasia p. starosta dáva hlasovať o schválení
predmetného bodu.
Hlasovanie:

Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 17/E/2013

proti:

0,

zdržal sa hlasovania: 0

schvaľuje
Zámer na odpredaj majetku obce priamym predajom p. č. 2927/1, ktorá vznikla odčlenením z p. č.
2927 zapísanej na LV č.2263, parcela reg. KN „C“, vedenej ako orná pôda o výmere 273 m2
geometrickým plánom č. 108/2013 vypracovaným dňa 20.11.2013 f. Geola,s.r.o., geodetická
kancelária, Senica. 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 kupujúceho Pavla Klvača, Vrbovce.
Odpredaj uvedeného pozemku sa navrhuje realizovať za cenu 2,68 €/ m2, pričom cena stanovená v
zmysle znaleckého posudku č. 140/2013, ktorý vypracovala znalkyňa v odbore stavebníctva Mgr.
Ing. Ivana Zemková, Myjava je 2,68 €/m2.
Pozemok je susednou nehnuteľnosťou p. č. 2925/5 a 2925/3, ktoré sú vo vlastníctve vyššie
menovaného. Tento pozemok nebol nikdy využívaný na obecné účely, ani verejnoprospešný záujem.
O pozemok sa stará a užíva ho menovaný Pavol Klvač.
Obec v zmysle Územného plánu obce Vrbovce nemá žiaden zámer na tomto pozemku a nie je
predpoklad jeho využitia pre verejnoprospešný záujem.
Kúpnopredajnú zmluvu a všetky potrebné náležitosti si zabezpečuje a náklady hradí p. Pavol Klvač.
a uznesenie č. 17/F/2013

schvaľuje
Zámer na odpredaj majetku obce priamym predajom p. č. 2927/2, ktorá vznikla odčlenením z p. č.
2927 zapísanej na LV č.2263, parcela reg. KN „C“, vedenej ako orná pôda o výmere 489 m2
geometrickým plánom č. 108/2013 vypracovaným dňa 20.11.2013 f. Geola,s.r.o., geodetická
kancelária, Senica. 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 Pavla Valúcha a manž. Vlastu, Vrbovce.
Odpredaj uvedeného pozemku sa navrhuje realizovať za cenu 2,68 €/m2, pričom cena stanovená v
zmysle znaleckého posudku č. 140/2013, ktorý vypracovala znalkyňa v odbore stavebníctva Mgr.
Ing. Ivana Zemková, Myjava je 2,68 €/m2.
Pozemok je susednou nehnuteľnosťou p. č. 2925/1 a 2925/2, ktoré sú vo vlastníctve vyššie
menovaných. Tento pozemok nebol nikdy využívaný na obecné účely, ani verejnoprospešný záujem.
O pozemok sa stará a užíva ho rodina Valúchová .
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Obec v zmysle Územného plánu obce Vrbovce nemá žiaden zámer na tomto pozemku a nie je
predpoklad jeho využitia pre verejnoprospešný záujem.
Kúpnopredajnú zmluvu a všetky potrebné náležitosti si zabezpečuje a náklady hradí rod. Valúchová.
g) Prejednanie zostavenia a predkladania rozpočtu obce na budúce obdobie bez programovej

štruktúry.
Ekonómka obce Jana Olšová informuje poslancov, že bol novelizovaný zákon o rozpočtových
pravidlách s tým, že obce do 2000 obyvateľov nie sú povinné robiť a predkladať rozpočet obce
s programovou štruktúrou, preto navrhujeme prijať uznesenie o predkladaní rozpočtu bez programovej
štruktúry.
Poslanci s týmto návrhom súhlasia, preto p. starosta dáva hlasovať o schválení predmetného
bodu.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 17/G/13:

schvaľuje
Zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na budúce obdobie bez programovej štruktúry.
6. Rôzne
a) Menovanie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Vrbovce.
P. starosta informuje poslancov, že do výberového konania na riaditeľa ZŠ s MŠ sa prihlásil
jeden záujemca p. Mgr. Karol Jirka, tento bol radou školy zvolený za riaditeľa. Rada školy nám
doručila materiály potrebné k vymenovaniu.
P. starosta dáva hlasovať o schválení menovania riaditeľa Základnej školy s materskou školou
Vrbovce.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 17/H/13:

schvaľuje
Menovanie Mgr. Karola Jirku, nar., XXX bytom XXX za riaditeľa Základnej školy s Materskou
školou Vrbovce, so sídlom 906 06 Vrbovce 147 .
7. Diskusia
V diskusii p. starosta predniesol návrh, aby hlavnou prioritou do budúceho obdobia bola
prístavba a rekonštrukcia domu smútku a výstavba bytovky.
Informuje poslancov, že na základe uznesenia z minulého zasadnutia OZ jednal s p. Miroslavom
Šustkom o cene za vypracovanie projektovej dokumentácie na dom smútku. Po viacerých jednaniach
sa dospelo k cene cca 3500 €.
Poslanci navrhujú hľadať ešte možnosti, ako by sa táto cena znížila, hľadať možnosti
porovnania cien u iných obstarávateľov, jednať ešte o cene s autorom.
Ďalej p. starosta informuje poslancov, že je záujemca o odkúpenie bývalej školy u Chodúrov
a navrhuje začať tento odpredaj riešiť, dať vypracovať znalecký posudok.
Poslanci s týmto súhlasia.
P. poslanec Ján Valášek vznáša požiadavku občanov časti Hurbanov rad, aby sa opravila
miestna komunikácia (točňa) za p. Rybnikárom, kde sa zvykne otáčať veľa áut. Táto je nespevnená,
zablatená a toto sa vynáša pred rodinné domy.
P. poslanec Mgr. Dušan Eliáš konštatuje, že obdobná situácia je pri materskej škole.
P. starosta odpovedá, že „točňe“ na uvedených miestach sa opravia.
Ďalej p. poslanec Mgr. Dušan Eliáš vznáša požiadavku opätovne umiestniť značku smerom na
Horný koniec „obytná zóna“, nakoľko tu autá prekračujú rýchlosť a ohrozujú občanov a majetok.
P. starosta odpovedá, že toto bude zabezpečené.
Ďalej sa ešte v diskusii prejednalo nasledovné:
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demontáž detských húpačiek na zimné obdobie, alebo zakrytie pred poškodením, oprava striešky na
húpačke, prenájom priestorov v Šibenkách cestárom, úprava parkoviska pri zdravotnom stredisku,
zoznam záujemcov o nájomné byty, predpoklad začatia výstavby nájomných bytov, oprava ihriska pri
základnej škole, nákup posýpača, zámer využitia budovy bývalej obchodnej jednotky na Šancoch.
8. Uznesenia
Obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo Vrbovce:

berie na vedomie
Správu o plnení uznesení a riešení diskusných príspevkov z 16. zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa
31.10.2013

berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k Programovému rozpočtu Obce Vrbovce na obdobie rokov 20142016.

schvaľuje
Rozpočet vrátane programov a podprogramov na rok 2014.

berie na vedomie
Viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov na roky 2015-2016.
Sumarizácia

Bežné prjmy spolu
Kapitálové príjmy spolu
Príjmové finančné operácie
Vlastné príjmy ZSsMS
PRÍJMY SPOLU
Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky spolu
Výdavkové finančné operácie
VÝDAVKY SPOLU

Rozpočet na rok 2014

Rozpočet na rok
2015

Rozpočet na rok 2016

652 622
66 400
62 785
6 000
787 807
647 347
35 000
105 460
787 807

642 662
0
5 840
6 000
654 502
625 402
0
29 100
654 502

642 662
0
6 485
6 000
655 147
626 047
0
29 100
655 147

schvaľuje
Uzatvorenie kúpnej zmluvy na priamy predaj pozemku p. č. 25747/4, ktorá vznikla odčlenením
z p. č. 25747/201 zapísanej na LV č. 9605, parcela reg. KN „C“, vedenej ako zastavané plochy o
výmere 163 m2 geometrickým plánom č. 243-061/13, vypracovaným dňa 18.9.2013 Geodéziou
Bratislava a.s., Moravská cesta 1, Myjava medzi obcou Vrbovce, 906 06 Vrbovce 42, IČO 00310140
a Gabrielou Krčovou, nar. XXX, r. č. XXX, bytom XXX.
Cena odpredávanej nehnuteľnosti je schválená vo výške 1,63 €/m2 , celková cena za výmeru 163
m2 je 265,69 €.
Odpredaj nehnuteľnosti je realizovaný 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 .
Pozemok je susednou nehnuteľnosťou p. č. 25745 a 25746, ktoré sú vo vlastníctve vyššie menovanej.
Súčasná vlastníčka uvedených parciel na základe vytyčovacieho plánu bola v domnení, že časť
pozemku p. č. 25747/4 je neoddeliteľnou súčasťou pozemkov 25745 a 25746, ktoré odkúpila a chce
na nich realizovať stavbu, podľa tohto bol i vypracovaný projekt na stavbu. Pri stavebnom konaní sa
však preukázali nezrovnalosti vo vytyčovacom pláne , čo znemožnilo pokračovanie v ďalšom
konaní. Aby menovaná mohla pokračovať v realizácii stavby potrebuje odkúpiť predmetný pozemok.
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Pozemok je bývala miestna komunikácia, ktorá sa roky nevyužíva a ani nie je predpoklad v budúcnosti
túto využívať ako miestnu komunikáciu.
Obec v zmysle Územného plánu obce Vrbovce nemá žiaden zámer na tomto pozemku a nie je
predpoklad jeho využitia pre verejnoprospešný záujem.
Kúpnopredajnú zmluvu a všetky potrebné náležitosti si zabezpečuje a náklady hradí p. Gabriela
Krčová.
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. 8 písm. e) zverejnený na úradnej tabuli a www.
stránke obce Vrbovce dňa 6.11.2013.

schvaľuje
Zámer na odpredaj majetku obce priamym predajom p. č. 2927/1, ktorá vznikla odčlenením z p. č.
2927 zapísanej na LV č.2263, parcela reg. KN „C“, vedenej ako orná pôda o výmere 273 m2
geometrickým plánom č. 108/2013 vypracovaným dňa 20.11.2013 f. Geola,s.r.o., geodetická
kancelária, Senica. 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 kupujúceho Pavla Klvača, Vrbovce.
Odpredaj uvedeného pozemku sa navrhuje realizovať za cenu 2,68 €/ m2, pričom cena stanovená v
zmysle znaleckého posudku č. 140/2013, ktorý vypracovala znalkyňa v odbore stavebníctva Mgr.
Ing. Ivana Zemková, Myjava je 2,68 €/m2.
Pozemok je susednou nehnuteľnosťou p. č. 2925/5 a 2925/3, ktoré sú vo vlastníctve vyššie
menovaného. Tento pozemok nebol nikdy využívaný na obecné účely, ani verejnoprospešný záujem.
O pozemok sa stará a užíva ho menovaný Pavol Klvač.
Obec v zmysle Územného plánu obce Vrbovce nemá žiaden zámer na tomto pozemku a nie je
predpoklad jeho využitia pre verejnoprospešný záujem.
Kúpnopredajnú zmluvu a všetky potrebné náležitosti si zabezpečuje a náklady hradí p. Pavol Klvač.

schvaľuje
Zámer na odpredaj majetku obce priamym predajom p. č. 2927/2, ktorá vznikla odčlenením z p. č.
2927 zapísanej na LV č.2263, parcela reg. KN „C“, vedenej ako orná pôda o výmere 489 m2
geometrickým plánom č. 108/2013 vypracovaným dňa 20.11.2013 f. Geola,s.r.o., geodetická
kancelária, Senica. 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 Pavla Valúcha a manž. Vlastu, Vrbovce.
Odpredaj uvedeného pozemku sa navrhuje realizovať za cenu 2,68 €/ m2, pričom cena stanovená v
zmysle znaleckého posudku č. 140/2013, ktorý vypracovala znalkyňa v odbore stavebníctva Mgr.
Ing. Ivana Zemková, Myjava je 2,68 €/m2.
Pozemok je susednou nehnuteľnosťou p. č. 2925/1 a 2925/2, ktoré sú vo vlastníctve vyššie
menovaných. Tento pozemok nebol nikdy využívaný na obecné účely, ani verejnoprospešný záujem.
O pozemok sa stará a užíva ho rodina Valúchová .
Obec v zmysle Územného plánu obce Vrbovce nemá žiaden zámer na tomto pozemku a nie je
predpoklad jeho využitia pre verejnoprospešný záujem.
Kúpnopredajnú zmluvu a všetky potrebné náležitosti si zabezpečuje a náklady hradí rod. Valúchová.

schvaľuje
Zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na budúce obdobie bez programovej štruktúry.

schvaľuje
Menovanie Mgr. Karola Jirku, nar., XXX bytom XXX za riaditeľa Základnej školy s Materskou
školou Vrbovce, so sídlom 906 06 Vrbovce 147 .
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10. Záver
Na záver starosta ďakuje všetkým prítomným za účasť.

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

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

Overovatelia:
Dušan Beblavý
Boris Trizuliak

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

Zapisovateľka: Anna Horňáková
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