Zápisnica
napísaná na 15. zasadaní Obecného zastupiteľstva vo Vrbovciach, konanom
dňa 23.8.2013
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
1. Otvorenie
Ing. Samuel Redecha, starosta obce víta poslancov a ostatných prítomných, čím otvára
15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vrbovciach. Konštatuje, že z celkového počtu 9
poslancov je prítomných 9 , obecné zastupiteľstvo je teda uznášania schopné.
Zápisnica z minulého zastupiteľstva podpísaná overovateľmi je predložená k nahliadnutiu.
2. Prezentácia návrhov na prístavbu domu smútku
P. starosta privítal a predstavil p. Adamka a p. Šustka, projektantov, ktorí
prezentovali svoje návrhy na riešenie prestavby a prístavby domu smútku.
Po prezentácii poďakoval a konštatoval že o návrhu sa bude ďalej rokovať na zasadnutiach
a návrhy budú tiež zverejnené pre všetkých občanov.
3. Určenie overovateľov zápisnice
Ing. Samuel Redecha, starosta obce určuje za overovateľov zápisnice p. Roberta
Adamka a Róberta Patinku.
Starosta obce odporúča poslancom, aby OZ ďalej rokovalo podľa nasledovného
programu:
Návrh programu rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Prezentácia návrhov na prístavbu domu smútku.
3. Určenie overovateľov zápisnice.
4. Správa o plnení uznesení a riešení diskusných príspevkov od posledného zastupiteľstva.
5. Správa o činnosti OcÚ od posledného zastupiteľstva.
6. Finančné náležitosti:
a) Prejednanie „Správy nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej
k 31.12.2012“,
b) Prejednanie návrhu schválenia finančného daru pre občianske združenie Mužáci Vrbice
(spevácky zbor).
7. Rôzne:
a) Prejednanie stanoviska k návrhu racionalizačných opatrení pre Základnú školu s materskou
školou Vrbovce určených Ministerstvom školstva slovenskej republiky,
b) Prejednanie plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013,
c) Prejednanie VZN č. 3/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi.

8. Diskusia.
9. Uznesenia.
10. Záver.
Poslanci nemajú k programu iné návrhy, pripomienky ani doplnky, preto starosta dáva
hlasovať o schválení programu.
Hlasovanie:
Prítomných: 9 poslancov,
hlasovalo za 9,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
4. 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: 9 poslancov,
hlasovalo za 9,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 15/A/13:

berie na vedomie
Správu o plnení uznesení a riešení diskusných príspevkov z 14. zasadnutia OZ, ktoré sa
konalo dňa 26.4.2013.
5. 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 (miestne šetrenie na komunikácii na Žalostinú z dôvodu opravy,
jednanie s poľovným združením Vrbovce, oboznámenie f. Greenenergy s.r.o. o poruche na
veternej elektrárni, realizácia projektov – rekonštrukcia námestia a priestoru pred zdravotným
strediskom, zberný dvor; oprava strechy na bývalej materskej školy, projekt cezhraničnej
spolupráce s obcou Vrbice, oprava podlahy na zdravotnom stredisku, nákup nových uniforiem
pre dobrovoľný požiarny zbor, oprava miestnej komunikácie na Malejov, žiadosť o opravu
miestnej komunikácie k Povalačom -žiadosť p. Dr. Žambokréthyho, telvízny kabelový
rozvod , práce na Vrbovčianskej izbe, oprava šachty jazierku, zabezpečenie kolobehu vody).
Informoval poslancov tiež o stave žiadostí na nájomné byty.
6. Finančné náležitosti
a) Prejednanie „Správy nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej
k 31.12.2012“.
So správou nezávislého audítora oboznamuje poslancov prednostka Anna Horňáková.
Správa je predložená poslancom v písomnej forme, túto mali tiež k dispozícii k nahliadnutiu
na obecnom úrade. Audítorka vo svojej správe konštatuje, že účtovníctvo je vedené v zmysle
zákonov a predpisov a že účtovníctvo podáva skutočný stav hospodárenia Obce Vrbovce.
Keďže poslanci nemajú k vyššie uvedenému návrhy ani pripomienky p. starosta dáva
hlasovať o vzatí na vedomie správy nezávislého audítora rok 2012.
Hlasovanie:
Prítomných: 9 poslancov,
hlasovalo za 9,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 15/B/13:

berie na vedomie
Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej

k 31.12.2012.

b) Prejednanie návrhu schválenia finančného daru pre občianske združenie Mužáci
Vrbice (spevácky zbor).
O tomto bode programu oboznamuje poslancov p. starosta. Konštatuje, že obec Vrbice
je naša družobná obec v rámci cezhraničnej spolupráce a realizuje sa spoločne projekt
„Od Pavlovic po Myjavu všetci tvorí a spívajú“ . Niektoré časti projektu sú už realizované,
na niektorých sa ešte pracuje. V rámci projektu bola dodaná do obce ozvučovacia technika,
pracuje sa na budovaní hrnčiarskej dielne v základnej škole, bolo tiež vydané CD od
speváckej skupiny Mužáci z Vrbice, na ktorom je nahraná naša ľudová pieseň „Ej na
Vrbovcoch pjekne hrajú“. Toto CD bude použité na prezentáciu obce. Z tohto dôvodu
navrhuje starosta finančný dar vo výške 300 eur.
Poslanci po prejednaní nemajú námietky. P. starosta dáva hlasovať o schválení
finančného daru vo výške 300 € pre spevácky zbor Mužáci z Vrbice.
Hlasovanie:
Prítomných: 9 poslancov,
hlasovalo za 9,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 15/C/13:
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schvaľuje
Finančný dar na činnosť pre občianske združenie (spevácky zbor) Mužáci z Vrbice, so
sídlom 691 09 Vrbice 89, IČO: 27006697, vo výške 300 €.
7. Rôzne
a) Prejednanie stanoviska k návrhu racionalizačných opatrení pre Základnú školu
s materskou školou Vrbovce určených Ministerstvom školstva slovenskej republiky,
P. starosta konštatuje, že poslanci sú o tomto probléme informovaní , písomné stanovisko
bolo poslancom zaslané v dostatočnom predstihu, aby k tomuto mohli dávať návrhy a pripomienky.
P. starosta však informuje ostatných prítomných o skutočnostiach , ktoré ovplyvňujú zmeny a chod
základnej školy, o opatreniach od MŠ SR, ktoré musí obec prijať a na ktoré musí obec reagovať
svojím stanoviskom.
Stanovisko je všetkým prítomným prečítané.
K stanovisku sa vyjadrujú riaditeľ základnej školy s materskou školou Mgr. Karol Jirka,
zástupkyňa materskej školy Mgr. Eva Eliášová, ďalej Mgr. Eva Martináková, Mgr. Sláva Drábeková
a tiež poslanci.
Všetci zhodne konštatujú, že so stanoviskom súhlasia, ale bolo by vhodné tam doplniť, že
v nasledujúcich rokoch je zaznamenaný zvýšený počet detí, muselo sa otvoriť v školskom roku
2013/2014 nové oddelenie v materskej škole a tiež sa plánuje výstavba obecnej bytovky, čo je
predpoklad prisťahovania mladých rodín s deťmi.
Toto bude do stanoviska doplnené a stanovisko bude súčasťou tejto zápisnice.

V súvislosti s prijatými opatreniami v základnej škole s materskou školou poslancov
ako i ostatných prítomných zaujíma akú finančnú úsporu realizované opatrenia prinesú, akú
výšku. Tiež ich zaujíma, či je zabezpečený školský rok 2013/2014 po všetkých stránkach.
Dávajú p. riaditeľovi za úlohu spracovať výšku úspor na základe prijatých opatrení do
konca mesiaca októbra 2013. Toto bude predložené na ďalšie zasadnutie OZ .
P. riaditeľ Mgr. Karol Jirka konštatuje, že tento školský rok je zabezpečený ako po
stránke finančnej tak i personálnej.
Po prejednaní dáva p. starosta hlasovať o prijatí uznesenia.

Hlasovanie:
Prítomných: 9 poslancov,
hlasovalo za 9,
proti:
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 15/D/13:

0,

zdržal sa hlasovania: 0

schvaľuje
Stanovisko k návrhu racionalizačných opatrení pre Základnú školu s materskou školou
Vrbovce určených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.
b) Prejednanie plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013.
Plán kontrolnej činnosti vypracovala kontrolórka obce Zuzana Horňáková a s týmto
oboznamuje prítomných. Bol poslancom zaslaný v písomnej forme,.

tiež

Poslanci
nemajú námietky. P. starosta dáva hlasovať o vzatí na vedomie plánu
kontrolnej činnosti .
Hlasovanie:
Prítomných: 9 poslancov,
hlasovalo za 9,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 15/E/13:

berie na vedomie
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013.
c) Prejednanie VZN č. 3/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi.

S návrhom tohto VZN oboznamuje prednostka Anna Horňáková. VZN bolo
poslancom zaslané v písomnej forme, mohli k tomuto predkladať návrhy a pripomienky.
Bolo zverejnené na www. stránke obce a vo vývesných tabuliach. K tomuto VZN predložil
návrhy a pripomienky p. poslanec Mgr. Dušan Eliáš. Po prekonzultovaní bolo VZN
upravené a opätovne ešte pred zasadnutím OZ bolo zaslané poslancom.
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Keďže viac návrhov a pripomienok nebolo, p. starosta dáva hlasovať o schválení tohto
VZN.
Hlasovanie:
Prítomných: 9 poslancov,
hlasovalo za 9,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 15/F/13:

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Vrbovce.

8. Diskusia
V diskusii p. starosta ešte oboznamuje poslancov s tým, že je záujem o prenájom
priestorov v objekte Šibenky, malo by sa jednať o drevársku výrobu. Žiada si od poslancov
súhlas či má pokračovať v jednaniach.
Poslanci súhlasia s ďalším jednaním, s tým že priebežne budú informovaní.
Ďalej reaguje na žiadosť občanov pokračovať v orezávaní líp na cintoríne. Konštatuje,
že z finančného hľadiska je orezávanie veľmi náročné, zdroje sa však budú hľadať, zatiaľ
navrhuje dať urobiť posudok ochrane prírody.
Poslanci s uvedeným súhlasia.
Oboznamuje poslancov s tým, že firma DELPHI rušila spoje a teraz je situácia taká, že
nie je zabezpečený spoj zo Senice z poobedňajšej zmeny okolo 22.00 hod. . Preto v spolupráci
i s obcou Sobotište sa jednalo so SAD Trnava o obnovení tohto spoja. SAD Trnava súhlasí
s tým že by bola mesačná skúšobná doba, na ktorú by obec doplatila 300 € a potom by sa
urobila skutočná kalkulácia nákladov a príjmov, na základe čoho by sa rozhodlo o ďalšom
prevádzkovaní spoja za akých, hlavne finančných podmienok. Starosta konštatuje, že sa nám
nepodarilo zistiť koľko občanov by tento spoj využívalo. Doposiaľ na obci nebola
zaznamenaná ani jedna žiadosť občanov o takýto spoj.
Poslanci po prehodnotení nesúhlasia so zavedením skúšobného spoja.
P. starosta predkladá poslancom žiadosť p. Dr. Žambokréthyho o rekonštrukciu
miestnej komunikácie do osady Povaľačovci, navrhuje toto riešiť postupne po častiach,
prípadne obnovenie pôvodnej MK . Bol urobený odhad stavebnou firmou, rekonštrukcia by
činila 6000 eur, čo v súčasnosti nie je možné. Tiež je tam technický problém ako a kam
zvádzať povrchové vody.
P. poslanec Mgr. Dušan Eliáš konštatuje, že táto osada nie je trvalo obývaná
a komunikácia je lepšia ako do niektorých iných osád, preto nie je možné investovať v takom
rozsahu ako sa požaduje, budú sa vykonávať iba bežné údržby.
P. poslanec Robert Adamek súhlasí tiež iba z čiastočnými údržbami, investovať do
komunikácií ktoré sa viacej využívajú a kde je pomoc zainteresovaných občanov.
P. poslanec Ján Valášek dáva dotaz na televízny kabelový rozvod, či bude ešte
prebiehať rekonštrukcia, v akom rozsahu. Občania majú pripomienky k jeho fungovaniu.
P. starosta odpovedá, že TKR sa rieši, plánuje sa doň investovať 5000 eur. Navrhuje
na pracovné stretnutie pozvať p. Jána Valúcha a Martina Patinku aby odborne
vysvetlili
niektoré problémy s TKR a ich možné riešenie.
P. poslanec Mgr. Dušan Eliáš verejne poďakoval dobrovoľnému hasičskému zboru,
ktorý zasahoval pri požiari v obci a tiež za reprezentáciu na súťažiach.
Ďalej navrhuje, aby sa oplotila horná časť cintorína, požaduje opraviť stojany na
čerpanie vody, hlavne uzávery.
P. starosta s týmto súhlasí, priebežne sa toto bude realizovať.
Do diskusie sa prihlásil p. Ján Jozefák, ktorý upozorňuje na firmu Prachař
z Javorníka, ktorej kamióny toho času vozia cez obec kameň, nedodržiavajú rýchlosť, zdá sa
že sú i preťažení, poškodzujú komunikáciu.
P. starosta čo sa týka firmy Prachař získa kontakt na konateľa bude s ním jednať.
Pokiaľ by jednanie nebolo úspešné, hlavne čo sa týka rýchlosti bude zisťovať ako sa tento
problém dá riešiť ďalej.
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Mgr. Eva Eliášová upozornila, že v osade Chodúry často chodí po komunikácii pes, čo
by mohlo ohroziť chodcov, cyklistov a hlavne deti. Doporučuje aby sa oboznámil majiteľ
s tým že si má psa zabezpečiť.
P. starosta dá vedieť majiteľke psa, aby tohto zabezpečila .
P. Anna Krčová žiada o opravu chodníka pred jej rodinným domom. Opravu žiadala
už viackrát, doteraz jej nebolo vyhovené. Konštatuje, že zachytáva všetkú vodu ktorá tečie po
komunikácii, táto jej steká do dvora, zaplavuje jej studňu ktorú nemôže z tohto dôvodu
používať, má zaplavenú vodomernú šachtu.
P. starosta konštatuje, že oprava nie je iba otázka finančná, ale i technická. Zaistí však
niekoho kto tomuto rozumie , bude sa hľadať riešenie.
P. Mgr. Sláva Drábeková upozorňuje na nebezpečne stojace autá smerom na
Štefanovú . Autá stoja v nepriehľadnej zákrute na druhej strane je nevykosená burina a krovie,
úsek je nepriehľadný, hrozí nebezpečenstvo nehody.
P. starosta odpovedá, že tento problém sa riešil už veľakrát, rodina vždy po upozornení
sľubuje, že autá bude parkovať inde. Zatiaľ však sa stále toto opakuje.
Napriek tomu, že sa jedná o štátnu komunikáciu, obec zabezpečí vykosenie a vyklčovanie
krovia v nebezpečnom úseku.
Na ďalšie diskusné príspevky
bolo zodpovedané priamo na zastupiteľstve,
nevyplynuli z nich žiadne uznesenia ani úlohy.
9. Uznesenia
Prednostka Anna Horňáková prečítala prijaté uznesenia.
OZ Vrbovce na svojom 15. zasadnutí dňa 23.8.2013 prijíma uznesenia :

berie na vedomie
Správu o plnení uznesení a riešení diskusných príspevkov z 14. zasadnutia OZ, ktoré sa
konalo dňa 26.4.2013

berie na vedomie
Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej

k 31.12.2012.

schvaľuje
Finančný dar na činnosť pre občianske združenie (spevácky zbor) Mužáci z Vrbice, so
sídlom 691 09 Vrbice 89, IČO: 27006697, vo výške 300 €.

schvaľuje
Stanoviska k návrhu racionalizačných opatrení pre Základnú školu s materskou školou Vrbovce
určených Ministerstvom školstva slovenskej republiky.

berie na vedomie
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013.

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Vrbovce.
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10. Záver
Na záver starosta ďakuje všetkým prítomným za účasť.

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

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

Overovatelia:
Robert Adamek ..............................................
Róbert Patinka ..............................................

Zapisovateľka: Anna Horňáková
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