Zápisnica
napísaná na 12. zasadaní Obecného zastupiteľstva vo Vrbovciach, konanom
dňa 13.12.2012
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
P. poslanec Robert Adamek, Dušan Beblavý, Peter Sabota sa ospravedlnili.
1. Otvorenie
Ing. Samuel Redecha, starosta obce víta poslancov a ostatných prítomných, čím otvára
12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vrbovciach. Konštatuje, že z celkového počtu 9
poslancov je prítomných 6 čo je nadpolovičná väčšina, obecné zastupiteľstvo je teda
uznášania schopné.
Zápisnica z minulého zastupiteľstva podpísaná overovateľmi je predložená k nahliadnutiu.
2. Určenie overovateľov zápisnice
Ing. Samuel Redecha, starosta obce určuje za overovateľov zápisnice : p. Jána Filku
a Mgr. Pavlu Horňákovú.
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 náležitosti:
a) Prejednanie stanoviska hlavného kontrolóra k Programovému rozpočtu Obce Vrbovce
na obdobie rokov 2013-2015,
b) Prejednanie Programového rozpočtu Obce Vrbovce na obdobie rokov 2013-2015,
c) Prejednanie 2. úpravy rozpočtu,
d) Prejednanie návrhu na odkúpenie nehnuteľnosti pre Vrbovčiansku izbu,
e) Prejednanie návrhu na odkúpenie pozemkov pod domom smútku,
f) Prejednanie zámeru na odpredaj pozemku vo vlastníctve obce p. č. 26823 vo výmere 324
m2, vedenej ako zastavané plochy a nádvoria
6. Rôzne
a) Informácia hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti za rok 2012
7. Diskusia
8. Uznesenia
9. Záver
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.
K tejto správe neboli žiadne pripomienky , preto zastupiteľstvo prijíma uznesenie č.
12/A/12: obecné zastupiteľstvo

Berie na vedomie
Správu o plnení uznesení a riešení diskusných príspevkov z 11.
konalo dňa 28.9.2012.
Hlasovanie:
Prítomných: 6 poslancov,
hlasovalo za 6,
proti: 0,

zasadnutia OZ, ktoré sa
zdržal sa hlasovania: 0

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 (informácia o priebehu registra obnovenej evidencie pôdy,
výmena okien na pošte a na zdravotnom stredisku, cezhraničná spolupráca obec Vrbovce –
Obec Vrbice, ČR, štrajk učiteľov, žiadosť spoločenstva rybárov o vzatí správy vodnej nádrže
pod Obec Vrbovce, žiadosť mamičiek o vyčlenení priestoru pre mamičky a deti, opravy
a údržby miestnych komunikácií, žiadosť p. Pánika o opravu MK do Bučkovej jamy,
problémy s pitnou vodou, „Projekt XX“ podpora zamestnávania nezamestnaných
v samospráve, nostalgická jazda parného rušňa dňa 29.12.2012, predaj časti objektu
Šibenky). Informuje tiež poslancov o prioritách pre nasledujúce obdobie, ktorými by malo
byť zriadenie novej Vrbovčianskej izby v novom objekte, rozšírenie domu smútku, realizácia
projektu úpravy námestia pri katolíckom kostole a pri zdravotnom stredisku, opravy
miestnych komunikácií, opravy obecných budov.
5. Finančné náležitosti
a) Prejednanie stanoviska hlavného kontrolóra k Programovému rozpočtu Obce Vrbovce
na obdobie rokov 2013-2015.
Stanovisko poslancom v písomnej podobe zaslala hlavná kontrolórka p. Z.
Horňáková, toto stanovisko je priložené k zápisnici.
P. starosta po prejednaní a zodpovedaní na niektoré otázky dáva hlasovať o zobratí
stanoviska na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomných: 6 poslancov,
hlasovalo za 6,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 12/B/12:

Berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k Programovému rozpočtu Obce Vrbovce na obdobie rokov
2013-2015 bez pripomienok.
b) Prejednanie Programového rozpočtu Obce Vrbovce na obdobie rokov 2013-2015
Programový rozpočet bol poslancom zaslaný v dostatočnom predstihu v písomnej
podobe.
Poslanci sa k tomuto môžu vyjadriť a klásť dotazy.
Po zodpovedaní a vyjasnení niektorých dotazov
p. starosta
dáva hlasovať
o schválení Programového rozpočtu na obdobie rokov 2013-2015.
Hlasovanie:
Prítomných: 6 poslancov,
hlasovalo za 6,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 12/C/12:

Schvaľuje
Rozpočet vrátane programov a podprogramov na rok 2013.

Berie na vedomie
Viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov na roky 2014-2015
.
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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 2013

Rozpočet na rok
2014

Rozpočet na rok 2015

617 996
66 400
82 500
0
766 896
614 786
122 900
29 210
766 896

628 250
0
0
0
628 250
599 040
0
29 210
628 250

632 300
0
0
0
632 300
603 090
0
29 210
632 300

c) Prejednanie 2. úpravy rozpočtu
Úpravu rozpočtu vypracovala ekonómka obce v zmysle zákona o rozpočtových
pravidlách, bol poslancom zaslaný v písomnej podobe a je priložený k zápisnici.
Poslanci k tomuto nemajú pripomienky,
p. starosta dáva hlasovať o schválení 2.
úpravy rozpočtu.
Hlasovanie:
Prítomných: 6 poslancov,
hlasovalo za 6,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 12/D/12:

Schvaľuje
2. úpravu rozpočtu v roku 2012.
d) Prejednanie návrhu na odkúpenie nehnuteľnosti pre Vrbovčiansku izbu
P. starosta konštatuje, že táto skutočnosť sa na zastupiteľstve prejednávala už viackrát.
Stávajúce priestory sú nevyhovujúce ako pre obec tak i pre doterajších vlastníkov.
S nehnuteľnosťou, ktorá je nám momentálne k dispozícii sú všetci poslanci oboznámení,
niektorí si ju boli osobne pozrieť. Jeho názor je, že nič vhodnejšie sa nám v obci už nepodarí
zohnať ani za takú cenu (33 000 €). Momentálne sa pracuje na podkladoch pre geometrický
plán, aby sa presne určili pozemky, na ktorých sú budovy a priľahlé pozemky. Táto izba by
do budúcna mala slúžiť nielen ako múzeum, ale i na realizovanie niektorých kultúrnych
podujatí.
Zúčastnení poslanci zdieľajú podobný názor s tým, že majú vedomosť, že názory
občanov v obci sa rôznia a nie všetci súhlasia s odkúpením nehnuteľnosti na zriadenie
vrbovčianskej izby.
Starosta konštatuje, že na dnešnom zasadnutí sa určite ešte nerozhodne, nebude prijaté
ani uznesenie, bude sa pokračovať v jednaní s vlastníkmi. Táto otázka sa bude riešiť na
ďalšom zasadnutí.
e) Prejednanie návrhu na odkúpenie pozemkov pod domom smútku
O tejto skutočnosti sú poslanci taktiež informovaní. Pozemky pod domom smútku sú
nevysporiadané ak by sme chceli pristúpiť k rekonštrukcii bol by problém so stavebným
povolením.
P. starosta predbežne jednal s vlastníkmi predmetných nehnuteľností, ktorí sľúbili odpredaj
za cenu 1 €/m2, celková výmera vykupovaných pozemkov je 1009 m2.
Poslancom je predložený geometrický plán, návrh kúpnej zmluvy bude poslancom pred
podpísaním zaslaný.
Poslanci s týmto návrhom súhlasia a
p. starosta
dáva hlasovať o schválení
odkúpenia pozemkov pod domom smútku.
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Hlasovanie:
Prítomných: 6 poslancov,
hlasovalo za 6,
proti:
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 12/E/12:

0,

zdržal sa hlasovania: 0

Schvaľuje
Vypracovanie a podpísanie kúpnej zmluvy medzi Obcou Vrbovce a vlastníkmi nehnuteľnostípozemkov pod domom smútku a to : p. č. 1154/2 vo výmere 234 m2 a p. č. 1154/3 vo
výmere 230 m2 od Jána Sládečka, XXX; p. č. 1154/4 vo výmere 332 m2 od vlastníkov Pavla
Horňáka, XXX; Alžbety Horňákovej, XXX; Anny Jelínkovej, XXX; Zuzany Klčovej, XXX;
Jaroslavy Horňákovej, XXX a p. č. 1154/5 vo výmere 213 m2 od Anny Kramárovej, XXX za
cenu 1 €/m2 .
f) Prejednanie zámeru na odpredaj pozemku vo vlastníctve obce p. č. 26823 vo výmere 324
m2, vedenej ako zastavané plochy a nádvoria
Prednostka Anna Horňáková oboznamuje poslancov so žiadosťou od p. Eliášovej,
ktorá žiada o odkúpenie pozemku p. č. 26 823 vo výmere 324 m2, vedenej ako zastavané
plochy a nádvoria v k. ú. Vrbovce s odôvodnením že pozemok roky nerušene užíva, udržiava
ho a používa ako prechod a prejazd na susedné nehnuteľnosti v jej vlastníctve.
Pri realizácii odpredaja treba postupovať v zmysle zákona o majetku obce a platného
všeobecne záväzného nariadenia obce. Je potrebné vypracovanie znaleckého posudku. Na
základe tohto na ďalšom zasadnutí bude stanovená cena za 1 m2 a zverejnený zámer.
P. starosta konštatuje, že predmetný pozemok obec nevyužíva, vzhľadom na
umiestnenie ani nie je predpoklad využiť pozemok na verejnoprospešný účel, ani nás
neobmedzuje územný plán.
P. poslanec Ján Valášek tento pozemok pozná a súhlasí s p. starostom, pozemok nie je
pre obec nijako zaujímavý, jedná sa skôr o výmoľ pre obec nepoužiteľný.
P. starosta po prejednaní dáva hlasovať o predbežnom súhlase na odpredaj pozemku.
Hlasovanie:
Prítomných: 6 poslancov,
hlasovalo za 6,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 12/F/12:

Schvaľuje

Predbežný súhlas na odpredaj pozemku p. č. 26823 vo výmere 324 m 2, vedenej ako
zastavané plochy a nádvoria s tým, že bude vypracovaný znalecký posudok.
6. Rôzne
a) Informácia hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti za rok 2012
Kontrolórka obce p. Z. Horňáková zaslala poslancom informáciu o kontrolnej
činnosti za rok 2012. Táto je priložená k zápisnici. Niektoré drobné nedostatky sú už toho
času odstránené.
P. starosta po prejednaní dáva hlasovať o vzatí na vedomie tejto informácie.
Hlasovanie:
Prítomných: 6 poslancov,
hlasovalo za 6,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 12/G/12:

Schvaľuje
Informáciu hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti na rok 2012.
7. Diskusia
Riaditeľ základnej školy s materskou školou Mgr. Karol Jirka informoval na
zasadnutí o štrajku učiteľov, o dohadovacom konaní, o personálnom obsadení. Od 1. 1. 2013
chce novú chýbajúcu pracovnú silu v materskej škole vyriešiť 2-3 mesiace absolventskou
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praxou na 4 hod. a 4 hod. prac. pomerom. Od marca 2013 by nastúpila pracovná sila na 8
hod. pracovný čas.
Starosta konštatuje, že na toto miesto je dosť záujemkýň a preto treba prijať
pracovnú silu na 8 hod. pracovný čas od 1.1.2013.
V ďalšom bode diskusie informoval p. starosta všetkých prítomných, že je spracovaný
projekt, nie definitívny, ako by v budúcnosti mohol vyzerať dom smútku. Zároveň vyzval p.
Ing. arch. Borisa Kocúra, spracovateľa projektu aby tento prezentoval.
K tomuto sa poslanci i verejnosť budú vyjadrovať na ďalších zasadnutiach .
Mgr. Dušan Eliáš navrhuje aby sa dalo opraviť zábradlie pri futbalovom ihrisku.
P. starosta odpovedá, že toto je v pláne prostredníctvom zamestnancov obce.
P. Roman Mocko
ako zástupca rybárov v obci Vrbovce oboznámil prítomných
s dôvodom žiadosti o spravovanie vodnej nádrže obecou. Miestny rybári majú záujem
založiť neziskovú organizáciu, starať sa o vodnú nádrž, chovať ryby a tým zatraktívniť
región, tiež by to mohlo byť finančným prínosom pre obec.
P. starosta oznamuje prítomným, že nevidí dôvod aby sme sa toto nepokúsili vybaviť,
obec už urobila prvý krok a zaslala žiadosť na Slovenský vodohospodársky podnik
o predbežné stanovisko k uzavretiu nájomnej zmluvy medzi obcou a SVP.
Na ďalšie diskusné príspevky, ktoré sa týkali vianočnej výzdoby, zvonkohry,
prestavby budovy hraničnej polície, dobrovoľného požiarneho zboru, prírodnej pamiatky
Štefanová,
bolo zodpovedané priamo na zastupiteľstve, nevyplynuli z nich žiadne
uznesenia ani úlohy.
8. Uznesenia
Prednostka Anna Horňáková prečítala prijaté uznesenie
OZ Vrbovce na svojom 12. zasadnutí dňa 13.12.2012 prijíma uznesenie :

Berie na vedomie
Správu o plnení uznesení a riešení diskusných príspevkov z 11. Zasadnutia OZ konaného dňa
28.9.2012.

Berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k Programovému rozpočtu Obce Vrbovce na obdobie rokov
2013-2015.

Schvaľuje
Rozpočet vrátane programov a podprogramov na rok 2013.

Berie na vedomie
Viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov na roky 2014-2015.
Sumarizácia

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

Rozpočet na rok 2013

Rozpočet na rok
2014

Rozpočet na rok 2015

617 996
66 400
82 500
0
766 896
614 786
122 900

628 250
0
0
0
628 250
599 040
0

632 300
0
0
0
632 300
603 090
0

5

Výdavkové finančné operácie
VÝDAVKY SPOLU

29 210
766 896

29 210
628 250

29 210
632 300

Schvaľuje
Vypracovanie a podpísanie kúpnej zmluvy medzi Obcou Vrbovce a vlastníkmi nehnuteľnostípozemkov pod domom smútku a to : p. č. 1154/2 vo výmere 234 m2 a p. č. 1154/3 vo
výmere 230 m2 od Jána Sládečka, XXX; p. č. 1154/4 vo výmere 332 m2 od vlastníkov Pavla
Horňáka, XXX; Alžbety Horňákovej, XXX; Anny Jelínkovej, XXX; Zuzany Klčovej, XXX;
Jaroslavy Horňákovej, XXX a p. č. 1154/5 vo výmere 213 m2 od Anny Kramárovej, XXX za
cenu 1 €/m2 .

Schvaľuje

Predbežný zámer na odpredaj pozemku p. č. 26823 vo výmere 324 m2, vedenej ako zastavané
plochy a nádvoria , s týme že bude vypracovaný znalecký posudok.

Berie na vedomie
Informáciu hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti za rok 2012.
9. Záver
Na záver starosta ďakuje všetkým prítomným za účasť.

Ing. Samuel Redecha
starosta obce

Anna Horňáková
prednostka OcÚ

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

Zapisovateľka: Anna Horňáková
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