Zápisnica
napísaná na 7. zasadaní Obecného zastupiteľstva vo Vrbovciach, konanom
dňa 14.12.2011
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
P. poslanec Robert Adamek sa ospravedlnil, p. poslanec Dušan Eliáš prišiel neskôr.
1. Otvorenie
Ing. Samuel Redecha, starosta obce víta poslancov a ostatných prítomných, čím otvára 7.
zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vrbovciach. Konštatuje, že z celkového počtu 9 poslancov
je prítomných 8 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 Valáška a p.
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 náležitosti:
a) Prejednanie návrhu rozpočtu na roky 2012-2014
b) Prejednanie II. zmeny rozpočtu
c) Prejednanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2011 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vrbovce
d) Prejednanie odpredaja spoluvlastníckeho podielu nehnuteľností p.č.25557,25556/2,25556/1
a rod. domu s. č. 853 a 854 Pavlovi Juráskovi, Vrbovce 855
e) Prejednanie žiadosti manželov Valúchových , Piešťany, I. Stodolu 20/1282 o odkúpení
pozemku p. č. 849 a spoluvlastníckeho podielu v p. č. 855/1
f) Prejednanie návrhu Dohody o urovnaní s firmou Bucher s.r.o.
g) Prejednanie návrhu úhrady poslednej splátky firme Rehuš, Senica za práce na rekonštrukcii
Základnej školy
6. Rôzne
a) Prejednanie Plánu kontrolnej činnosti pre I. polrok
7. Diskusia
8. Uznesenia
9. Záver
Hlasovanie:
Prítomných 7 poslancov,

hlasovalo za 7,

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 priložená k materiálom
OZ.
K tejto správe neboli žiadne pripomienky , preto zastupiteľstvo prijíma uznesenie č.
7/A/11: obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie
Správu o plnení uznesení a riešení diskusných príspevkov z 5. a 6.
zasadnutia OZ, ktoré sa
konalo dňa 9.9. a 11.10.2011.
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 (finančná situácia obce, projekt „Náš vidiek“, projekt
„Zberný dvor“, projekt „Úprava verejného priestranstva pri zdravotnom stredisku a katolíckom
kostole“, projekt „Na bežkách, pešo i na kole – poznajme sa susedia“, II. realizačný projekt –
revitalizácia krajiny, petícia – protipovodňové opatrenia- most smerom na Štefanovú, miestna
komunikácia Kobela, nedostatok pitnej vody).
5. Finančné náležitosti
a) Prejednanie návrhu rozpočtu na roky 2012-2014
Návrh rozpočtu obce je spracovaný v písomnej forme poslanci ho obdržali spolu
s pozvánkou. Kontrolórka obce p. Zuzana Horňáková predložila k návrhu rozpočtu Správu
hlavného kontrolóra, v ktorom doporučila rozpočet schváliť.
Po prejednaní a zodpovedaní na niektoré
nejasnosti poslanci nemajú návrhy ani
pripomienky. P starosta dáva hlasovať o zobratí Správy hlavného kontrolóra na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomných: 8 poslancov, hlasovalo za: 8,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania : 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 7/B/11:
berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k programovému rozpočtu na roky 2012 – 2014
V náväznosti na správu dáva p. starosta hlasovať o schválení rozpočtu na roky 2012-2014 .
Hlasovanie:
Prítomných: 8 poslancov, hlasovalo za: 8,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania : 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 7/C/11:
schvaľuje
Programový rozpočet na roky 2012 – 2014
b) Prejednanie návrhu II. zmeny rozpočtu
Návrh II. zmeny rozpočtu obdržali poslanci tiež v písomnej podobe spolu s pozvánkou.
Poslanci nemajú návrhy ani pripomienky. P starosta dáva hlasovať o schválení II. zmeny
rozpočtu.
Hlasovanie:
Prítomných: 8 poslancov, hlasovalo za: 8,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania : 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 7/D/11:
schvaľuje
II. zmenu rozpočtu
c) Prejednanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2011 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Vrbovce
Starosta obce konštatuje, že zmena predmetného VZN bola prejednávaná na pracovnom
stretnutí, na základe toho sa pripravil návrh, ktorý bol v zákonnej lehote zverejnený na
pripomienkovanie občanom.
K tomuto návrhu podal p. poslanec Robert Adamek návrh na doplnenie e-mailom, tento
nebol akceptovaný z dôvodu právnych nejasností.
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Pán starosta dáva hlasovať o schválení predmetného VZN.
Hlasovanie:
Prítomných: 8 poslancov, hlasovalo za: 8,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania : 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 7/E/11:
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vrbovce.
d) Prejednanie odpredaja spoluvlastníckeho podielu nehnuteľností p.č.25557, 25556/2, 25556/1
a rod. domu s. č. 853 a 854 Pavlovi Juráskovi, Vrbovce 855
Starosta informuje poslancov, že tak ako bolo prijaté uznesenie na predmetné nehnuteľnosti
bol vypracovaný znalecký posudok. Hodnota ½ nehnuteľností podľa znaleckého posudku je 4450 €.
Poslanci k uvedenému neprijímajú uznesenie, predbežne však s odpredajom súhlasia.
Ukladajú starostovi úlohu, aby zistil či je možné kupujúceho zaviazať podmienkami čo sa týka
následného odpredaja.
e) Prejednanie žiadosti manželov Valúchových , Piešťany, I. Stodolu 20/1282 o odkúpení
pozemku p. č. 849 a spoluvlastníckeho podielu v p. č. 855/1
Pán starosta konštatuje, že žiadosť vyššie menovaných o odkúpenie parcely č. 849 bol už
v roku 2008 prejednávaná. Vysvetľuje poslancom, o ktoré pozemky sa jedná, je k dispozícii pre
zorientovanie mapa . Tiež informuje poslancov o materiáloch, ktoré žiadatelia predložili. Tieto sú
priložené v materiáloch na rokovaní OZ.
P. starosta dáva slovo p. Ing. Ľubici Valúchovej. Táto oboznamuje poslancov ako
s predloženými materiálmi tak i s dôvodom žiadosti o odkúpenie pozemku.
Poslanci k odpredaju spoluvlastníckeho podielu v p. č. 855/1 nemajú po objasnení si
niektorých vzťahov námietky. Po prerokovaní dospeli k cene 3 € za 1m2.
P. starosta dáva hlasovať o schválení odpredaja spoluvlastníckeho podielu obce v p. č. 855/1
Hlasovanie:
Prítomných: 8 poslancov, hlasovalo za: 8,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania : 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 7/F/11:
schvaľuje
Predbežný súhlas na odpredaj pozemku priamym predajom p. č. 855/1 , spoločný dvor v podiele
obce Vrbovce 2/8 pre kupujúcich Ing. Jaroslava Valúcha a manž. Ing. Ľubicu Valúchovú,
Piešťany, I. Stodolu 20/1282 za cenu 3 €/1m2 s tým, že obec Vrbovce upovedomí ostatných
spoluvlastníkov o zámere odpredať podiel 2/8 v p. č. 855/1.
Čo sa týka parcely č. 849 poslanci p. Beblavý, Sabota, Trizuliak a Patinka vznášajú
požiadavku na riaditeľa základnej školy, nakoľko tento pozemok je pričlenený k pozemkom
základnej školy, aby sa vyjadril ako sa pozemok využíva a či sa uvažuje do budúcna nejako ho
využiť. Konštatujú, že ak by sa získali peniaze z európskych fondov, tento pozemok by sa mohol
využiť napríklad k rozšíreniu ihriska. S odpredajom nesúhlasia. Riaditeľ základnej školy s týmto
názorom súhlasí, nateraz je pozemok nevyužitý , avšak do budúcna sa treba s ním rátať.
P. poslanec Mgr. Dušan Eliáš navrhuje stretnúť sa v teréne, priamo na pozemku a zistiť,
o akú časť by sa jednalo.
Väčšina poslancov však i napriek vysvetleniu p. Ing. Valúchovej, že pozemok v skutočnosti
vlastnili ich predkovia a bol im vyvlastnený nie je naklonená k odpredaju.
P. starosta dáva hlasovať o schválení zámeru na odpredaj pozemku p. č. 849 t. j. pôvodná,
teraz časť p. č. 841/1
Hlasovanie:
Prítomných: 8 poslancov, hlasovalo za: 0,
proti: 8,
zdržal sa hlasovania : 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 7/G/11:
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neschvaľuje
Zámer na odpredaj pozemku pôvodná p. č. 849, teraz časť p. č. 841/1 zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 957 m2 .
f) Prejednanie návrhu Dohody o urovnaní s firmou Bucher s.r.o.
Podrobnosti o vzťahoch medzi obcou a firmou Bucher s.r.o. sú poslancom známe, riešili sa na
verejných OZ viackrát. P. starosta predložil poslancom návrh Dohody o urovnaní s firmou Bucher
s.r.o. v písomnej podobe, ktorí mali možnosť k nemu sa vyjadriť. Na základe ich návrhov
a pripomienok bol návrh Dohody i upravený.
Poslanci sa dohodli, že k uvedenému nebudú prijímať uznesenie. Vzhľadom k tomu, že na
zasadnutí bol osobne prezentovaný záujem o odkúpenie haly v objekte Šibenky, poslanci dospeli
k záveru, že toto riešenie by bolo najprijateľnejším ako pre obec tak i pre firmu Bucher.
g) Prejednanie návrhu úhrady poslednej splátky firme Rehuš, Senica za práce na rekonštrukcii
Základnej školy
P. starosta konštatuje, že táto vec je poslancom dobra známa, riešila sa už viackrát. Firme Rehuš
ešte dlhujeme čiastku 7700 € za práce navyše pri rekonštrukcii základnej školy. Túto čiastku sme sa
zaviazali uhradiť do konca tohto roku.
Poslanci nemajú pripomienky p. starosta dáva hlasovať o schválení uhradiť firme Rehuš
poslednú splátku za práce vykonané v ZŠ navyše.
Prítomných: 8 poslancov, hlasovalo za: 8,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania : 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 7/H/11:
schvaľuje
Úhradu poslednej splátky firme Rehuš, Senica za práce pri rekonštrukcii základnej školy nad rámec
projektu vo výške 7700 € do 31.12.2011.
6. Rôzne
a) Prejednanie Plánu kontrolnej činnosti pre I. polrok
Plán kontrolnej činnosti predložila poslancom hlavná kontrolórka obce p. Zuzana
Horňáková.
K tejto poslanci nemajú pripomienky, hlasujú o jej vzatí na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomných: 8 poslancov, hlasovalo za: 8,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania : 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 7/I/11:
berie na vedomie
Plán kontrolnej činnosti pre 1. polrok 2012

7. Diskusia
P. poslanec Peter Sabota sa pýta ako sa rieši problém s osadením elektrického stĺpa
k novostavbe p. Hrivnáka v lokalite Laski.
P. starosta jednal s vlastníkom pozemku na ktorom by mohol byť umiestnený stĺp, vlastník
trvá na výmene pozemku nie na predaji. Starosta ešte prejedná s vlastníkom možnosť uzavretia
zmluvy o zriadení vecného bremena na predmetnú parcelu.
Na ďalšie diskusné príspevky, ktoré sa týkali vydania knihy o Vrbovciach p. Gavorníkom,
opravu verejného osvetlenia Hurbanov rad, uzáver vody pri s.č. 280 bolo zodpovedané priamo na
zastupiteľstve, nevyplynuli z nich žiadne úlohy ani uznesenia.

8. Uznesenia
Anna Horňáková prečítala prijaté uznesenia
OZ Vrbovce na svojom 7. zasadnutí dňa 14.12.2011 prijíma uznesenia :
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A/ berie na vedomie
Správu o plnení uznesení a riešení diskusných príspevkov z 5. a 6.
konalo dňa 9.9. a 11.10.2011

zasadnutia OZ, ktoré sa

B/ berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k programovému rozpočtu na roky 2012 - 2014
C/ schvaľuje
Programový rozpočet na roky 2012 - 2014
D/ schvaľuje
II. zmenu rozpočtu
E/ schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vrbovce.
F/ schvaľuje
Predbežný súhlas na odpredaj pozemku priamym predajom p. č. 855/1 , spoločný dvor v podiele
obce Vrbovce 2/8 pre kupujúcich Ing. Jaroslava Valúcha a manž. Ing. Ľubicu Valúchovú,
Piešťany, I. Stodolu 20/1282 za cenu 3 €/1m2 , s tým že obec Vrbovce upovedomí ostatných
spoluvlastníkov o zámere odpredať podiel 2/8 v p. č. 855/1.
G/ neschvaľuje
Zámer na odpredaj pozemku pôvodná p. č. 849, teraz časť p. č. 841/1 zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 957 m2 .
H/ schvaľuje
Úhradu poslednej splátky firme Rehuš, Senica za práce pri rekonštrukcii základnej školy nad rámec
projektu vo výške 7700 € do 31.12.2011.
I/ berie na vedomie
Plán kontrolnej činnosti pre 1. polrok 2012
9. Záver
Na záver starosta ďakuje všetkým prítomným.

Ing. Samuel Redecha
starosta obce

Anna Horňáková
prednostka OcÚ

Overovatelia:
Róbert Patinka ...........................................................
Ján Valášek ...........................................................
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Zapisovateľka: Anna Horňáková
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