Zápisnica
napísaná na 8. zasadaní Obecného zastupiteľstva vo Vrbovciach, konanom
dňa 16.3.2012
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
P. poslanec Peter Sabota prišiel neskôr.
1. Otvorenie
Ing. Samuel Redecha, starosta obce víta poslancov a ostatných prítomných, čím otvára 8.
zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vrbovciach. Konštatuje, ţe 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 predloţená k nahliadnutiu.
2. Určenie overovateľov zápisnice
Ing. Samuel Redecha, starosta obce určuje za overovateľov zápisnice Mgr. Pavlu Horňákovú
a Roberta 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) Prejednanie Záverečného účtu obce a Stanoviska hlavného kontrolóra k ZÚO,
b) Prejednanie Dodatku VZN č.1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Vrbovce,
c) Prejednanie uzavretia kúpnej zmluvy medzi Obcou Vrbovce a manželmi Valúchovými ,
Piešťany, I. Stodolu 20/1282 na odpredaj spoluvlastníckeho podielu v p. č. 855/1,
d) Prejednanie žiadosti Ota Brzáča, Bratislava o odpredaj pozemku p. č. 17253/1,
e) Prejednanie návrhu na odkúpenie pozemku od Jána Filúša, Vrbovce, p. č. 1136/2 vo výmere
446 m2,
f) Prejednanie návrhu na odkúpenie pozemku od Jiřiny Polákovej, Vrbovce, p. č.812 vo výmere
68 m2,
g) Prejednanie návrhu na odkúpenie časti pozemku od Rímsko katolíckej cirkvi, p. č.2 vo výmere
podľa nového geometrického plánu,
h) Prejednanie návrhu na odkúpenie pozemku od Alžbety Kuchárkovej, Vrbovce, p. č. 8508 vo
výmere 727 m2,
i) Prejednanie odpredaja haly Šibenky firme Bucher s.r.o.,
j) Prejednanie žiadosti Obecného futbalového klubu o príspevok na realizáciu osláv 60. výročia
vzniku,
k) Prejednanie žiadosti o čerpaní kontokorentného úveru vo výške 20000 €,
l) Prejednanie žiadosti Pavla Zálešáka, Vrbovce 106 o sponzorský dar pre dcéru na reprezentáciu
v ľadovom hokeji

m) Prejednanie úpravy platu starostu.
6. Rôzne
a) Prejednanie návrhu VZN o niektorých podmienkach držania psov,
b) Prejednanie Správy o kontrolnej činnosti za rok 2011,
c) Prejednanie záverov v povodňovej prehliadky
d) Prejednanie návrhu novej dohody o spolupráci pri výstavbe, realizácii a prevádzkovaní veterného
parku s firmou Green Energy s.r.o.

7. Diskusia
8. Uznesenia
9. Záver
Hlasovanie:
Prítomných 8 poslancov,

hlasovalo za 8,

nikto proti,

nikto sa hlasovania nezdrţal

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.
8/A/12: obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie
Správu o plnení uznesení a riešení diskusných príspevkov zo 7.
dňa 14.12.2011.
Hlasovanie:
Prítomných 8 poslancov,
hlasovalo za 8,
nikto proti,

zasadnutia OZ, ktoré sa konalo
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 a o činnosti
obecného úradu (finančná situácia obce, voľby do NR SR, problémy s pitnou vodou, II. realizačný
projekt, potravinová pomoc, náklady na zdravotné stredisko, zimná údrţba MK, projekt „Náš
vidiek“, projekt „Revitalizácia centrálnej časti obce“, projekt „Na kole, na beţkách i peši, poznajme
sa susedia“, , projekt „Náučný chodník“, informácia o počte detí v MŠ a ZŠ, www. stránka obce
Vrbovce, televízny kabelový rozvod).
5. Finančné náležitosti
a) Prejednanie Záverečného účtu obce a Stanoviska hlavného kontrolóra k ZÚO
Poslanci obdrţali Záverečný účet obce i stanovisko v písomnej forme. V krátkosti ich
s týmto oboznamuje ekonómka obce Jana Olšová a hlavná kontrolórka obce Zuzana Horńáková.
Teraz sa k tomuto môţu vyjadriť a podávať dotazy a pripomienky.
Poslanci k uvedenému materiálu nemajú pripomienky, na dotazy im bolo zodpovedané .
Po prejednaní p. starosta dáva hlasovať o zobratí na vedomie Stanoviska hlavného
kontrolóra a o schválení ZÚO .
Hlasovanie:
Prítomných: 8 poslancov, hlasovalo za: 8,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania : 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 8/B/12:
berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Vrbovce za rok 2011.
V náväznosti na stanovisko dáva p. starosta hlasovať o schválení Záverečného účtu obce Vrbovce
za rok 2011
Hlasovanie:
Prítomných: 8 poslancov, hlasovalo za: 8,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania : 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 8/C/12:
schvaľuje
Pouţitie prebytku vo výške 43 277,34 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na :
- tvorba rezervného fondu 43 277,34 € - splátka úveru
2

b) Prejednanie Dodatku VZN č.1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Vrbovce
Dodatok k VZN č. 1/2011 bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Keďţe poslanci k tomuto nemajú návrhy ani pripomienky dáva p. starosta hlasovať o jeho
schválení.
Hlasovanie:
Prítomných: 8 poslancov, hlasovalo za: 8,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania : 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 8/D/12:
schvaľuje
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťaťa materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území obce Vrbovce.
c) Prejednanie uzavretia kúpnej zmluvy medzi Obcou Vrbovce a manželmi Valúchovými ,
Piešťany, I. Stodolu 20/1282 na odpredaj spoluvlastníckeho podielu v p. č. 855/1,
P. starosta oboznamuje poslancov s tým, ţe tento bod bol predmetom prejednávania na
minulom zasadnutí OZ. Bolo prijaté uznesenie podľa ktorého obec oboznámila všetkých
spoluvlastníkov o zámere odpredať pozemok, toto bolo splnené. Cena pozemku bola stanovená na
3 €/m2.
Poslanci k tomuto nemajú návrhy ani pripomienky. Keďţe iní spoluvlastníci neprejavili
záujem o predmetný pozemok dáva p. starosta hlasovať o schválení odpredaja rod. Valúchovej.
Hlasovanie:
Prítomných: 8 poslancov, hlasovalo za: 8,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania : 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 8/E/12:
schvaľuje
Odpredaj spoluvlastníckeho podielu (2/8) priamym predajom v pozemku parc. reg. KN „C“ číslo
855/1 o výmere 242,75 m2 , zastavané plochy a nádvoria, evidované na LV č. 605 v k. ú.
Vrbovce manţelom Ing. Jaroslavovi Valúchovi a Ing. Ľubici Valúchovej rod. Kováčovej, bytom
I. Stodolu 20/1282, Piešťany.
Cena odpredávanej nehnuteľnosti je schválená vo výške 3/ € za 1 m2 , celková cena za
spoluvlastnícky podiel vo výmere 242, 75 m2 je 728, 25 €.
Odpredaj nehnuteľnosti je realizovaný v súlade so Zák. č. 138/1991 Zb. doplnenom Zák.č.
258/2009 pri uplatnení § 9a odst. 8 písm. c ).
Odpredaj nie je v rozpore s § 9a odst. 6 t.j. nie je odpredávaný osobe blízkej k predávajúcemu.
d) Prejednanie žiadosti Ota Brzáča, Bratislava o odpredaj pozemku p. č. 17253/1
So ţiadosťou oboznamuje poslancov p. starosta. Poslancom je predloţená katastrálna mapa
s vyznačením predmetného pozemku.
Poslanci sa jednoznačne vyjadrujú, ţe s odpredajom nesúhlasia, nakoľko by sa mohol týmto
skomplikovať prístup na ostatné pozemky nachádzajúce sa za uvedenou parcelou. Konštatujú, ţe
ţiadateľovi p. Brzáčovi nič nebráni v prístupe na svoju nehnuteľnosť, prístupová cesta existuje,
v odpredaní pozemku nevidia riešenie problému s prístupom.
P. starosta dáva hlasovať:
Hlasovanie:
Prítomných: 8 poslancov, hlasovalo za: 8,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania : 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 8/F/12:
neschvaľuje
Zámer na odpredaj pozemku parcerla č. 17253/1, vedená ako záhrada vo výmere 672 m2.
e) Prejednanie návrhu na odkúpenie pozemku od Jána Filúša, Vrbovce, p. č. 1136/2 vo výmere
446 m2
Starosta obce informuje poslancov, ţe na minulom zasadnutí v diskusii sa rozoberal
problém umiestnenia elektrického stĺpa k novostavbe rodinného domu v časti Laski. Odkúpenie
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uvedeného pozemku by vyriešilo tento problém. Poslanci majú k dispozícii návrh kúpnej zmluvy
a tieţ katastrálnu mapu.
Poslanci jednoznačne konštatujú, ţe toto je potrebné vyriešiť a k odkúpeniu sa prikláňajú.
P. starosta dáva hlasovať o schválení odkúpenia.
Hlasovanie:
Prítomných: 8 poslancov, hlasovalo za: 8,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania : 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 8/G/12:
schvaľuje
Odkúpenie nehnuteľnosti v obci a k.ú. Vrbovce zapísanej na LV č. 851 pozemok parcely registra
„E“ číslo 1136/2 – orná pôda vo výmere 446 m2 v podiele 1/1 k celku, od predávajúceho Jána
Filuša, trvale bytom Vrbovce č. 235, za kúpnu cenu vo výške 3,30,- €/m2. Celá dohodnutá kúpna
cena bude vyplatená kupujúcim v prospech predávajúceho v deň podpisu tejto kúpnej zmluvy.
f) Prejednanie návrhu na odkúpenie pozemku od Jiřiny Polákovej, Vrbovce, p. č.812 vo výmere
68 m2
P. starosta oboznamuje poslancov, ţe odkúpenie tohto pozemku súvisí s projektom
„Revitalizácia centrálnej časti obce Vrbovce“, o ktorom sú poslanci uţ oboznámení. Predkladá
poslancom návrh na vypracovanie kúpnej zmluvy, katastrálnu mapu s vyznačením pozemku.
Konštatuje, ţe k predmetnej parcele nie je zaloţený list vlastníctva, preto obec musí zabezpečiť
k vypracovaniu kúpnej zmluvy identifikáciu parciel. Cena za 1 m2 je 4 €.
Tieţ informuje poslancov, ţe pani Poláková je naklonená odpredať pozemok za podmienky, ţe sa
pred jej domom opraví časť chodníka, ktorý poškodzujú cudzie autá, ktoré tento vyuţívajú na
parkovanie, prípadne otáčanie sa.
Mgr. Dušan Eliáš i ostatní poslanci sa zhodujú, ţe vzhľadom na finančnú situáciu obce nie je
moţné sa zaviazať opravou chodníka. Môţeme do budúcna však s týmto rátať, tak ako chceme
v obci opraviť i iné uţ poškodené chodníky.
P. starosta po prejednaní dáva hlasovať.
Hlasovanie:
Prítomných: 8 poslancov, hlasovalo za: 8,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania : 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 8/H/12:
schvaľuje
Odkúpenie nehnuteľnosti v obci a k.ú. Vrbovce, vedenej doteraz na PK VL 3387,parcela 812 vo
výmere 68 m2 v podiele 1/1 k celku, od predávajúceho Jirřiny Polákovej, Vrbovce 138, za kúpnu
cenu vo výške 4 €/m2. Celá dohodnutá kúpna cena bude vyplatená kupujúcim v prospech
predávajúceho v deň podpisu tejto kúpnej zmluvy. Pre potreby vyhotovenia kúpnej zmluvy
zabezpečí obecný úrad identifikáciu parcely.
g) Prejednanie návrhu na odkúpenie časti pozemku od Rímsko katolíckej cirkvi, p. č.2 vo výmere
podľa nového geometrického plánu,
P. starosta oboznamuje poslancov, ţe odkúpenie tohto pozemku je obdobné ako
v predchádzajúcom bode. S p. Bicákom, zástupcom R. k. c. Vrbovce jednal, cenu stanovil iba
orientačne na 4 € m2. V tomto prípade sa však musí dať vypracovať nový geometrický plán,
nakoľko by sa odkupovala iba časť pozemku.
P. poslanec Robert Adamek sa vyjadruje, ţe sa mu zdá lepšie keby R.k.c. pozemok obci
darovala, s tým ţe obec by potom čiastku rovnajúcu sa čiastke ktorú by zaplatila za pozemok dala
na opravu katolíckeho kostola v obci. Bolo by tým zabezpečené, ţe peniaze by zostali v obci.
P. poslanec Mgr. Dušan Eliáš konštatuje, ţe sa j e k uvedenému ťaţko vyjadriť, keďţe sa
ešte nevie presná cena za pozemok.
P. starosta si myslí, ţe by bolo lepšie pozemok odkúpiť, situáciu nekomplikovať darovaním.
Poslanci sa po prejednaní dohodli neprijať uznesenie.
Ukladajú starostovi obce zabezpečiť jednanie s p. Bicákom, na ktoré budú prizvaní poslanci p.
Robert Adamek a p. Mgr. Pavla Horňáková a uskutoční sa do budúceho zasadnutia OZ. Potom budú
poslancov informovať a bude sa postupovať ďalej.
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h) Prejednanie návrhu na odkúpenie pozemku od Alžbety Kuchárkovej, Vrbovce, p. č. 8508. vo
výmere 727 m2,
P. starosta nadväzuje na informáciu zo svojej správe o nedostatku pitnej vody. Konštatuje,
ţe čiastočným riešením by mohol byť zdroj pri ihrisku, na ktorom uţ boli prevedené skúšky
výdatnosti a kvality. Pozemok na ktorom sa tento zdroj nachádza je p. Kuchárkovej, s ktorou
predbeţne jednal o odkúpení pre obec. Odpredaju je naklonená, avšak cenu určila na 4 € za 1 m 2.
Táto je pre obec dosť privysoká. S odpredajom časti pozemku zatiaľ nesúhlasí.
Poslanci sa dohodli, ţe nepríjmu uznesenie, ale
ukladajú starostovi pozvať
zainteresovaných a s týmito ešte jednať.
i) Prejednanie odpredaja haly Šibenky firme Bucher s.r.o
P. starosta konštatuje, ţe toto by bolo bodom programu, keby sa firma Bucher s.r.o bola
v lehote na ktorej sa dohodli vyjadrila k predloţenému návrhu, ktorý im bol zaslaný. Jednalo sa
o návrhy na predkúpne právo v súvislosti s podpísanou zmluvou z roku 2005.
Keďţe neprišla spätná väzba tento bod nebude riešiť.
j) Prejednanie žiadosti Obecného futbalového klubu o príspevok na realizáciu osláv 60. výročia
vzniku
Poslancom bola predloţená ţiadosť OFK. P. starosta konštatuje, ţe sa jedná o významnú
udalosť, futbalisti sú jednou z najstarších a stále najaktívnejších organizácií.
Túto akcie
jednoznačne treba podporiť a taktieţ vynaloţiť úsilie a prostriedky podľa moţnosti na dobudovanie
objektu na ihrisku, čo prispeje k reprezentácii obce Vrbovce.
P. starosta dáva slovo predsedovi OFK Vrbovce p. Pavlovi Sabotovi.
Tento ich v krátkosti oboznamuje s ich predstavou o oslavách 60. Výročia, ktoré by sa malo konať
8. 7. 2012 a ţiada poslancov o schválenie príspevku ako i dobudovanie objektu aby mohli
dôstojne reprezentovať Vrbovce a poďakovať sa zakladajúcim členom. Konštatuje, ţe prostriedky
sa budú snaţiť získať tieţ od sponzorov.
P. starosta konštatuje, ţe vzhľadom na súčasnú finančnú situáciu obce je ťaţké teraz
stanoviť nejakú výšku, ktorá sa v podstate bude skladať z dvoch častí. To je dobudovanie objektu
a samotné oslavy. Podrobnosti o oslavách a programe ešte nie sú úplne zrejmé. P. starosta ešte bude
jednať s predstaviteľmi OFK.
P. poslanec Robert Adamek sa chce zúčastniť tohto jednania, nakoľko by vedel
s niektorými vecami OFK pomôcť.
P. starosta dáva hlasovať o prijatí uznesenia:
Hlasovanie:
Prítomných: 9 poslancov, hlasovalo za: 9,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania : 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 8/I/12:
schvaľuje
S finančným darom Obecnému futbalovému klubu Vrbovce na realizáciu osláv 60. Výročia vzniku
a s nevyhnutnými investíciami na dobudovanie objektu na ihrisku .
Výška príspevku a investícií bude predmetom schválenia OZ.
k) Prejednanie žiadosti o čerpaní kontokorentného úveru vo výške 20000 €,
P. starosta konštatuje, ţe toto je obdobné ako minulý rok. Keďţe v súčasnej situácii nevieme
aké čiastky budeme dostávať mesačne od štátu chceme si týmto zabezpečiť finančné prostriedky na
úhradu nevyhnutných výdavkov. Jedná sa vlastne o úver za účelom vyrovnania časového nesúladu
medzi príjmami a výdavkami.
V konečnom dôsledku, ak by nám príjmy postačovali, moţno nepríde ani k jeho čerpaniu.
Poslanci k uvedenému nemajú pripomienky, preto starosta dáva hlasovať o prijatí uznesenia:
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Hlasovanie:
Prítomných: 9 poslancov, hlasovalo za: 9,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania : 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 8/J/12:
schvaľuje
1.Čerpanie kontokorentného úveru vo VÚB, a.s. vo výške 20000 € za účelom vyrovnania časového
nesúladu medzi príjmami a výdavkami beţného rozpočtu obce.
2. Zaručenie kontokorentného úveru vo VÚB, a.s. vystavením vlastnej blankozmenky obce
a podpisom Dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke.
l) Prejednanie žiadosti Pavla Zálešáka, Vrbovce 106 o sponzorský dar pre dcéru na reprezentáciu
v ľadovom hokeji

So ţiadosťou oboznamuje poslancov prednostka Anna Horňáková. Je poslancom predloţená
i s prílohou.
P. starosta konštatuje, ţe je naklonený k sponzorskému daru, lebo sa jedná o reprezentáciu
obce.
K tomuto názoru sa prikláňajú i poslanci Mgr. Dušan Eliáš a p. Robert Adamek.
P. starosta dáva hlasovať o prijatí uznesenia o schválení sponzorského daru.
Hlasovanie:
Prítomných: 9 poslancov, hlasovalo za: 9,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania : 0
schvaľuje
Sponzorský dar pre Angeliku Zálešákovú, Vrbovce 106 na reprezentáciu v ľadovom hokeji vo
výške 100 €.
m) Prejednanie úpravy platu starostu
P. starosta konštatuje, ţe prejednanie platu starostu raz ročne je zákonná povinnosť.
Ďalej o tomto bode programu informuje p. poslanec Mgr. Dušan Eliáš, ktorý zároveň s p.
poslancom Robertom Adamkom navrhuje plat starostu vo výške 1557 €, čo je základ. Ďalej
navrhujú aby sa kaţdého pol roka prehodnocovala práca starostu podľa výkonu a podľa
zhodnotenia činnosti by mohlo OZ schváliť starostovi odmenu k platu.
P. starosta konštatuje, ţe toto podľa nového zákona nie je prípustné a navrhuje zvýšenie
základného platu o 7,6 %, tak aby neprišlo k zníţeniu jeho platu, nakoľko nevidí k tomuto dôvod.
Poslanci po prejednaní prijímajú uznesenie.
Hlasovanie:
Prítomných: 9 poslancov, hlasovalo za: 6,
proti: 1,
zdržal sa hlasovania : 2
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 8/L/12:
schvaľuje
Plat starostu vo výške 1675 €.
Tento plat je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, ktorý je
786 € a 1,98 násobku (podľa počtu obyvateľov obce, stanovený zákonom), zvýšený o 7,6 % podľa
§ 4 odst. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.
6. Rôzne

a) Prejednanie návrhu VZN o niektorých podmienkach držania psov
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2012 bol poslaný poslancom v písomnej forme.
O zmenách oproti predchádzajúcemu VZN ich informuje prednostka OcÚ Anna Horňáková.
Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnení na www. stránke obce Vrbovce dňa 15. 3. 2012
na pripomienkovanie občanom. Pripomienky neboli.
Pripomienky nemali ani poslanci, preto p. starosta navrhuje prijať uznesenie.
Hlasovanie:
Prítomných: 9 poslancov, hlasovalo za: 9,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania : 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 8/M/12:
schvaľuje
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 o niektorých podmienkach drţania psov.
b) Prejednanie Správy o kontrolnej činnosti za rok 2011
Správu zaslala poslancom kontrolórka obce Vrbovcre Zuzana Horňáková a o tejto ich i informovala.
K tejto poslanci nemali ţiadne dotazy, ani pripomienky.
P. starosta d áva hlasovať o vzatí správy na vedomie.

Hlasovanie:
Prítomných: 9 poslancov, hlasovalo za: 9,
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 8/N/12:
schvaľuje

proti:

0,

zdržal sa hlasovania : 0

Správu o kontrolnej činnosti za rok 2011
c) Prejednanie záverov v povodňovej prehliadky

P. starosta v krátkosti oboznamuje poslancov so závermi z povodňovej prehliadky zo dňa
6.10.2011, ktoré sú výsledkom petície občanov z časti Závodie. O tomto probléme boli poslanci uţ
informovaní.
Vzhľadom k finančnej situácii obce i názoru občanov , nepovaţuje OZ poţiadavku na úplné
odstránenie mosta, alebo jeho nahradenie ľahkou mostnou konštrukciou za realizovateľnú.
OZ sa skôr prikláňa k názoru, ţe protipovodňovú ochranu aj tejto časti obce bude potrebné riešiť
spracovaním kompletného plánu protipovodňovej ochrany obce.
OZ za účelom určenia návrhu opatrení na mostnej konštrukcii a v koryte Teplice pod mostom
ukladá starostovi zabezpečiť statický posudok.
P. starosta dáva hlasovať o prijatí uznesenia.
Hlasovanie:
Prítomných: 9 poslancov, hlasovalo za: 9,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania : 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 8/O/12:
berie na vedomie
Správu starostu obce o riešení úloh vyplývajúcich zo Záverov povodňovej prehliadky v toku
Teplica v k. ú. Vrbovce, konanej dňa 6.10.2011, ktoré vydal ObÚŢP Nové Mesto nad Váhom pod
číslom OUŢP/2011/02005-3a
ukladá
Starostovi obce zabezpečiť statický posudok mosta za účelom určenia návrhu opatrení na mostnej
konštrukcii a v koryte Teplice pod mostom.
d) Prejednanie návrhu novej dohody o spolupráci pri výstavbe, realizácii a prevádzkovaní veterného
parku s firmou Green Energy s.r.o.

P. starosta uvádza zástupcov f. Gren Energy Slovakia s.r. o., ktorý poţiadali o moţnosť
zúčastniť sa na zasadnutí OZ a dáva im slovo.
P. Ing. Tomáš Lacko informuje poslancov a všetkých prítomných o situácii s výstavbou
veterných elektrární v k. ú. Vrbovce. Konštatuje, ţe tento projekt pokračuje, pracuje sa na
vyhodnoteniach posudzovania vplyvov na ţivotné prostredie. Vyhodnocujú sa štúdie,
sú
k dispozícii správy z ministerstiev.
Ďalej odpovedajú na niektoré otázky poslancov i občanov čo sa týka predkladania
zámerov, parametrov, vysporiadania pozemkov, skúšobného reţimu a podobne.
P. poslanec Robert Adamek sa pýta či boli vyplatené všetky zmluvy, nakoľko má
vedomosť, ţe p. Krč – Turba nebol vyplatený.
P. Ing. Tomáš Lacko tvrdí ţe všetky zmluvy boli vyplatené.
P. starosta informuje poslancov i prítomných o liste p. Pečivu, v ktorom v podstate
nesúhlasí s výstavbou nových veterných elektrární.
V tomto bode nebol prijatý konkrétny návrh novej dohody, preto nebolo prijaté uznesenie.
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7. Diskusia
P. Kocúr má dotaz či obec Vrbovce má nejaký kontakt na občanov, alebo spoločnosť ktorá
ťaţí drevo v osade Turbovci a devastujú tam miestnu komunikáciu.
P. starosta konštatuje, ţe sa pokúsi toto zistiť a bude s nimi rokovať.
P. Anna Vitková sa vyjadruje k zdevastovanému námestiu, prečo sa toto nerieši prijatím
pracovníka ktorý by sa o to staral, čo s nefunkčným jazierkom.
Ďalej poukazuje tieţ na nefunkčnosť Vrbovčanskej izby, ako sa toto bude riešiť. Tieto priestory sa
uţ stali nevhodnými, uţ sa tam dlho nič nerobí.
Tieţ poukazuje na veľmi skromnú www. stránku obce Vrbovce.
P. starosta konštatuje, ţe súhlasí s tým ţe námestie je čiastočne zdevastované, ale o tomto
probléme sa uţ na OZ rokovalo. Najväčší problém je vyriešenie jazierka, z ktorého unika voda.
Niektoré úpravy sa uţ spravili, napríklad nefunkčné čerpadlo bolo úplne vymenené, bola opravená
lávka. S úpravou námestia sa ráta, avšak potrebujeme na to i značné finančné prostriedky, nakoľko
je potrebné osloviť architektov aby sa vypracoval projekt.
Čo sa týka Vrbovčanskej izby starosta konštatuje, ţe toto je stále patrí medzi priority obce, avšak
zatiaľ nemáme na túto finančné prostriedky. Samozrejme, ţe budeme hľadať spôsob ako tieto
získať cez nejaké projekty, pokiaľ by vyšli takéto výzvy určite sa pokúsime zapojiť do nich.
Na ďalší dotaz p. Vitkovej na www. stránku obce Vrbovce odpovedá, ţe toto sa uţ toho času rieši,
stránka sa prerába.
P. poslanec Mgr. Dušan Eliáš navrhuje, aby sa veci ktoré sú vo Vrbovčanskej izbe
premiestnili do budovy bývalej polície, ktorá je našim majetkom a aby sa tam spravila expozícia.
Na ďalšie diskusné príspevky, ktoré sa týkali miestnych komunikácií, spoluvlastníckych
podielov obce bolo zodpovedané na zastupiteľstve , nevyplynuli z nich ţiadne úlohy ani uznesenia.
8. Uznesenia
Anna Horňáková prečítala prijaté uznesenia
OZ Vrbovce na svojom 8. zasadnutí dňa 16.3.2012 prijíma uznesenia :

A/ berie na vedomie
právu o plnení uznesení a riešení diskusných príspevkov zo 7.
14.12.2011

zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa

B/ berie na vedomie
Stanoviska hlavného kontrolóra k ZÚO za rok 2011

C/ schvaľuje
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pouţitie prebytku vo výške 43 277,34 €, zisteného podľa
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na :
- tvorba rezervného fondu 43 277,34 € - splátka úveru

D/ schvaľuje
Dodatok k VZN č.1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťaťa
školy a školských zariadení so sídlom na území obce Vrbovce

materskej

E/ schvaľuje
Odpredaj spoluvlastníckeho podielu (2/8) priamym predajom v pozemku parc. reg. KN „C“ číslo
855/1 o výmere 242,75 m2 , zastavané plochy a nádvoria, evidované na LV č. 605 v k. ú.
Vrbovce manţelom Ing. Jaroslavovi Valúchovi a Ing. Ľubici Valúchovej rod. Kováčovej, bytom
I. Stodolu 20/1282, Piešťany.
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Cena odpredávanej nehnuteľnosti je schválená vo výške 3/ € za 1 m2 , celková cena za
spoluvlastnícky podiel vo výmere 242, 75 m2 je 728, 25 €.
Odpredaj nehnuteľnosti je realizovaný v súlade so Zák. č. 138/1991 Zb. doplnenom Zák.č.
258/2009 pri uplatnení § 9a odst. 8 písm. c ).
Odpredaj nie je v rozpore s § 9a odst. 6 t.j. nie je odpredávaný osobe blízkej k predávajúcemu.

F/ neschvaľuje

Zámer na odpredaj pozemku p. č. 17253/1, vedená ako záhrada vo výmere 672 m2.

G/ schvaľuje
Odkúpenie nehnuteľnosti v obci a k.ú. Vrbovce zapísanej na LV č. 851 pozemok parcely registra
„E“ číslo 1136/2 – orná pôda vo výmere 446 m2 v podiele 1/1 k celku, od predávajúceho Jána
Filuša, trvale bytom Vrbovce č. 235, za kúpnu cenu vo výške 3,30,- €/m2. Celá dohodnutá kúpna
cena bude vyplatená kupujúcim v prospech predávajúceho v deň podpisu tejto kúpnej zmluvy.

H/ schvaľuje
Odkúpenie nehnuteľnosti v obci a k.ú. Vrbovce, vedenej doteraz na PK VL 3387,parcela 812 vo
výmere 68 m2 v podiele 1/1 k celku, od predávajúceho Jirřiny Polákovej, Vrbovce 138, za kúpnu
cenu vo výške 4 €/m2. Celá dohodnutá kúpna cena bude vyplatená kupujúcim v prospech
predávajúceho v deň podpisu tejto kúpnej zmluvy. Pre potreby vyhotovenia kúpnej zmluvy
zabezpečí obecný úrad identifikáciu parcely.

I/ súhlasí
S finančným darom Obecnému futbalovému klubu Vrbovce na realizáciu osláv 60. Výročia vzniku
a s nevyhnutnými investíciami na dobudovanie objektu na ihrisku .
Výška príspevku a investícií bude predmetom schválenia OZ.

J/ schvaľuje
1.Čerpanie kontokorentného úveru vo VÚB, a.s. vo výške 20000 € za účelom vyrovnania časového
nesúladu medzi príjmami a výdavkami beţného rozpočtu obce.
2. Zaručenie kontokorentného úveru vo VÚB, a.s. vystavením vlastnej blankozmenky obce
a podpisom Dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke.

K/ schvaľuje
Sponzorský dar pre Angeliku Zálešákovú, Vrbovce na reprezentáciu v ľadovom hokej vo výške 100
€.

L/ schvaľuje
Plat starostu vo výške 1675 €.
Tento plat je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, ktorý je
786 € a 1,98 násobku (podľa počtu obyvateľov obce, stanovený zákonom), zvýšený o 7,6 % podľa
§ 4 odst. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.
M/ schvaľuje – neschvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 o niektorých podmienkach drţania psov.

M/ schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 o niektorých podmienkach drţania psov.
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N/ berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2011

O/ berie na vedomie
Správu starostu obce o riešení úloh vyplývajúcich zo Záverov povodňovej prehliadky v toku
Teplica v k. ú. Vrbovce, konanej dňa 6.10.2011, ktoré vydal ObÚŢP Nové Mesto nad Váhom pod
číslom OUŢP/2011/02005-3.
Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce zabezpečiť statický posudok mosta za účelom určenia
návrhu opatrení na mostnej konštrukcii a v koryte Teplice pod mostom.
9. Záver
Na záver starosta ďakuje všetkým prítomným.

Ing. Samuel Redecha
starosta obce

Anna Horňáková
prednostka OcÚ

Overovatelia:
Mgr. Pavla Horňáková ..............................................
Róbert Patinka
.............................................

Zapisovateľka: Anna Horňáková
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