Zápisnica
napísaná na 14. zasadaní Obecného zastupiteľstva vo Vrbovciach, konanom
dňa 26.4.2013
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
P. poslanec J. Filka sa ospravedlnil, p. poslanec Boris Trizuliak prišiel neskôr.
Na úvod starosta privítal všetkých prítomných, predstavil firmu ARCH STYL, s.r.o.,
Myjava, ktorá prezentovala projekt výstavby bytového domu v obci Vrbovce, toto bude ďalej
predmetom rokovaní na zasadnutí OZ.
Po tomto starosta oficiálne zahajuje 14. zasadnutie OZ.
1. Otvorenie
Ing. Samuel Redecha, starosta obce víta poslancov a ostatných prítomných, čím otvára
14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vrbovciach. Konštatuje, že z celkového počtu 9
poslancov je prítomných 7 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. Dušana
Beblavého a p. Petra Sabotu.
Starosta obce odporúča poslancom, aby OZ 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 Záverečného účtu obce a Stanoviska hlavného kontrolóra k ZÚO,
b) Prejednanie žiadosti o čerpaní kontokorentného úveru vo výške 20000 €,
c) Prejednanie žiadosti obce o poskytnutie úveru na prefinancovanie projektu
„Revitalizácia centrálnej časti obce“ vo výške 76360 €,
d) Prejednanie úpravy platu starostu,
e) Prejednanie uzavretia kúpnej zmluvy medzi Obcou Vrbovce a p. Boženou
Eliášovou, Vrbovce na pozemok p. č. 26823 ,
f) Prejednanie Správy o hospodárení Obecných služieb Vrbovce s.r.o . za rok 2012.
6. Rôzne:
a) Prejednanie správy hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za rok 2012,
b) Prejednanie VZN o zásadách evidencie, vybavovania a kontroly vybavovania sťažností..

7. Diskusia.
8. Uznesenia.
9. Záver.
Na návrh p. poslanca Roberta Adamka sa program dopĺňa v bode 6 nasledovne:
c) Prejednanie návrhu dispozičného usporiadania „Vrbovčianskej izby“,
d) Prejednanie sťažností občanov .
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. 14/A/13:

berie na vedomie
Správu o plnení uznesení a riešení diskusných príspevkov z 13. zasadnutia OZ, ktoré sa
konalo dňa 14.2.2013.
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 (prezentácia bytového domu, prístavba domu smútku, zámer
s odpredajom haly v objekte Šibenky, finančné prostriedky pre centrá voľného času,
televízne vysielanie TV SEN, práce na Vrbovčianskej izbe, revitalizácia centrálnej časti –
začiatok prác, problém s jazierkom, úspešnosť projektu z Enviromenálneho fondu na
zakúpenie techniky pre zber a triedenie odpadu, možnosť zabezpečenia kompostérov pre
občanov, riešenie nového oddelenia v materskej škole od 1. septembra 2013, stretnutie
s družobnou obcou Vrbice v 6/2013, spomienková jazda M.R. Štefánika,
zber
veľkoobjemového odpadu).
5. Finančné náležitosti
a) Prejednanie Záverečného účtu obce a Stanoviska hlavného kontrolóra k ZÚO
Záverečný účet obce v písomnej forme bol poslancom zaslaný. K tomuto vypracovala
kontrolórka obce stanovisko, ktorý tiež poslanci obdržali. Kontrolórka obce doporučila vo
svojom stanovisku schválenie záverečného účtu obce.
Keďže poslanci nemajú k vyššie uvedenému návrhy ani pripomienky p. starosta dáva
hlasovať o vzatí na vedomie stanoviska a schválení záverečného účtu obce za rok 2012.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 14/B/13:

berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k ZÚO za rok 2012
a uznesenie č. 14/C/13:

schvaľuje
1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad .
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku vo výške 96318,37 €, 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 96 318,37 €
- úhrada splátky úveru z rezervného fondu vo výške 29 078 €
b) Prejednanie žiadosti o čerpaní kontokorentného úveru vo výške 20000 €
O žiadosti informuje poslancov p. starosta. Žiadosť podávame pre prípad, že by
vznikol časový nesúlad medzi príjmami a výdavkami obce. Takúto žiadosť sme podávali už
viackrát, úver sme v skutočnosti nečerpali.
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Keďže poslanci nemajú k vyššie uvedenému návrhy ani pripomienky, p. starosta
dáva hlasovať o schválení návrhu podania žiadosti o kontokorentný úver.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 14/D/13:

schvaľuje
1.Čerpanie kontokorentného úveru vo VÚB, a.s. vo výške 20000 € za účelom vyrovnania
časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu obce.
2. Zaručenie kontokorentného úveru vo VÚB, a.s. vystavením vlastnej blankozmenky obce
a podpisom Dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke.
c) Prejednanie žiadosti obce o poskytnutie úveru na prefinancovanie projektu
„Revitalizácia centrálnej časti obce„ vo výške 76360 €“
P. starosta konštatuje, že tento projekt sa už na zasadnutí prejednával. Dňa 2.12.2011
bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Obcou
Vrbovce a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Keďže tento projekt musíme zrealizovať
najskôr z vlastných prostriedkov, je potrebné, aby sme si zobrali úver. P. starosta zopakoval
údaje, ktoré určujú výšku úveru.
P. poslanec Robert Adamek konštatuje, že sa mu projekt nepáči a preto nepodporí
ani vzatie úveru.
P. starosta konštatuje, že ho postoj p. poslanca Adamka prekvapuje, pretože p.
Adamek v minulosti podával návrhy, ktoré súviseli s realizáciou projektu.
P. poslanec Mgr. Dušan Eliáš konštatuje, že na projekt už boli vynaložené finančné
prostriedky a mal by sa preto zrealizovať. Ostatní poslanci sa tiež prikláňajú k tomuto
názoru.
P. starosta dáva hlasovať o schválení žiadosti o poskytnutie úveru.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 6,
proti: 1,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 14/E/13:

schvaľuje
Podanie žiadosti o poskytnutie úveru na prefinancovanie projektu „Revitalizácia
časti obce“ vo výške 76360 €.

centrálnej

d) Prejednanie úpravy platu starostu
P. starosta konštatuje, že prejednanie platu starostu raz ročne je zákonná povinnosť.
Poslancom bol zaslaný materiál – priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca
hospodárstva SR v roku 2012, od ktorého sa plat starostu odvíja.
Plat starostu na obdobie od 4/2013 do 4/2014 sa navrhuje v zmysle zákona
o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest nasledovne:
Základná mzda 1593,90 € (t.j. priemerná mzda v národnom hospodárstve 805 € x koeficient
podľa počtu obyvateľov 1,98) + zvýšenie o 5,05%, t. j. 80,49 €. Spolu zaokrúhlene 1675 €.
Poslanci po prejednaní prijímajú uznesenie.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov, hlasovalo za: 6,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania : 1
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 14/F/13:

schvaľuje
Plat starostu vo výške 1675 €.
Tento plat je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve,
ktorý je 805 € a 1,98 násobku (podľa počtu obyvateľov obce, stanovený zákonom), zvýšený
o 5,1 % podľa § 4 odst. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. o platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest.
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e) Prejednanie uzavretia kúpnej zmluvy medzi Obcou Vrbovce a p. Boženou Eliášovou
Vrbovce na pozemok p. č. 26823
Tento bod programu sa prejednával i na minulom zasadnutí, kde bol schválený zámer
na odpredaj pozemku, bol vypracovaný znalecký posudok a zámer bol zverejnený dňa
19.2.2013. V určenej lehote do 7.3.2013 prišla jedna cenová ponuka od p. Boženy Eliášovej,
ktorá ponúka cenu za 1 m3 vo výške 1,86 €.
Keďže poslanci nemajú k vyššie uvedenému návrhy ani pripomienky p. starosta dáva
hlasovať o uzavretí kúpnej zmluvy medzi obcou Vrbovce a Boženou Eliášovou, Vrbovce za
cenu 1,86 €/m3.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 14/G/13:

schvaľuje
Uzavretie kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku priamym predajom parc. reg. KN „C“ číslo
26823 o výmere 324 m2 , zastavané plochy a nádvoria, evidované na LV č. 2263 v k. ú.
Vrbovce Božene Eliášovej, nar. XXX, bytom XXX.
Cena odpredávanej nehnuteľnosti v zmysle znaleckého posudku č. 01-2013, vypracovaného
Ing. Alžbetou Jelínkovou, znalcom v odbore stavebníctva bola stanovená vo výške 1,86/ € za
1 m2.
Cena odpredávanej nehnuteľnosti je schválená vo výške 1,86/ € za 1 m2 , celková cena za
pozemok je 602,64 €.
Odpredaj nehnuteľnosti je realizovaný v súlade so Zák. č. 138/1991 Zb. doplnenom Zák.č.
258/2009 pri uplatnení § 9a odst. 1 písm. c ).
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. 5 zverejnený na úradnej tabuli a www.
stránke obce Vrbovce dňa 19.2.2013.
Všetky poplatky súvisiace s prevodom hradí kupujúci.
f) Prejednanie Správy o hospodárení Obecných služieb Vrbovce s.r.o . za rok 2012.
O hospodárení Obecných služieb Vrbovce s.r.o. informuje poslancov prednostka A.
Horňáková. Poslanci obdržali k uvedenému bodu i písomný materiál.
V súvislosti s prejednávaním hospodárenia jednotlivých stredísk p. poslanec Peter
Sabota oslovil p. starostu a zastupiteľstvo, že je požiadavka na spoj pre občanov na
Štefanovú. Nevie však povedať v akom čase by občania chceli zaviesť tento spoj.
P. starosta dáva p. poslancovi za úlohu aby informoval občanov ktorí požadujú
zaviesť spoj, že je potrebné prísť na obecný úrad za účelom upresnenia času spojov.
Poslanci súhlasia, aby sa po dohode a upresnení času spojov s občanmi osady
Štefanová skúsilo čo najskôr jazdiť do tejto osady 2x denne počas pracovných dní.
.
Keďže poslanci nemajú k vyššie uvedenému návrhy ani pripomienky p. starosta dáva
hlasovať o vzatí Správy o hospodárení OS Vrbovce na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 14/H/13:

berie na vedomie
Správu o hospodárení Obecných služieb Vrbovce s.r.o. za rok 2012.
6. Rôzne
a) Prejednanie správy hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za rok 2012
Správu vypracovala kontrolórka obce a v písomnej forme bola poslancom zaslaná.

Niektoré nedostatky vyplývajúce zo správy boli k dnešnému dňu odstránené ( smernica
o obehu účtovných dokladov). Čo sa týka VZN o zásadách evidencie, vybavovania
a kontroly vybavovania sťažností je pripravené a je ďalším bodom programu.
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Uznesenia, ktoré sa nesplnili v roku 2012 sa ďalej riešia, nebolo možné ich splniť, nakoľko
sa vyskytli rôzne prekážky,. napr. majetkovo - právne.
Poslanci po prejednaní a vysvetlení nemajú pripomienky ani námietky, 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. 14/I/13:

berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za rok 2012.

b) Prejednanie VZN o zásadách evidencie, vybavovania a kontroly vybavovania sťažností
O tomto všeobecne záväznom nariadení informuje poslancov prednostka Anna
Horňáková. VZN bolo poslancom zaslané, bolo zverejnené v zmysle zákona.
Poslanci k VZN nemajú pripomienky ani námietky, p. starosta dáva hlasovať o jeho
schválení.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 14/J/13:
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013 o zásadách evidencie, vybavovania a kontroly
vybavovania sťažností.
c) Prejednanie návrhu dispozičného usporiadania „Vrbovčianskej izby“
P. poslanec Robert Adamek konštatuje, že je potrebné dohodnúť sa na dispozičnom
usporiadaní Vrbovčianskej izby, nakoľko názorov je viacej. Poslancom predložil grafický
návrh riešenia.
P. starosta reaguje s tým, že toto sa ešte dnes na zasadnutí nerozhodne, ale bude sa to
najskôr prejednávať na pracovnom stretnutí, kde dajú poslanci svoje návrhy a pripomienky.
Ostatní poslanci s týmto súhlasia.
d) Prejednanie sťažností občanov
P. poslanec Robert Adamek predkladá ústne sťažnosti občanov.

Medzi najviac akútne a najčastejšie patrí stav miestnych komunikácií. Aj napriek zložitej
situácii s opravami týchto komunikácií mala by sa zo strany obce prejaviť vôľa, snaha
o opravy, urobiť harmonogram opráv a pokúsiť sa zainteresovať do opráv občanov, ktorých
sa to týka. Navrhuje, aby sa opravy komunikácií v kopanických osadách bez spoluúčasti
občanov nerealizovali.
P. starosta konštatuje, že táto záležitosť je preberaná takmer na každom zastupiteľstve
a týmto problémom sa obec zaoberá. Avšak oprava týchto komunikácií nie je iba problém
finančný ale veľakrát i problém technický, pričom uvádza napr. miestnu komunikáciu na
Žalostinú. Materiál ktorý sa tam dovezie splaví voda, keď sa vykope priekopa je problém
kam vodu zviesť, nemôže sa pustiť na iné súkromné pozemky.
O slovo požiadal P. Perička, občan z osady Žalostiná, ktorý hovorí, že počas zimného
obdobia sa niekoľkokrát snažili robiť odhonky aby voda stekala z miestnej komunikácie, je
však problém že nie je odhonok ani kam zviesť, prosí, či by nebolo možné urobiť priekopu
a cestu aspoň čiastočne v rámci možností opraviť. Ich rodina je ochotná sa na tomto podielať.
P. starosta dohodne s p. Peričkom termín obhliadky miestnej komunikácie.
P.
poslanec Peter Sabota prejavil záujem zúčastniť sa obhliadky.
Ďalšia sťažnosť občanov sa týka poľovnej zveri, ktorá je veľmi premnožená
a poškodzuje majetok občanov, hlavne ničí záhrady a ovocné sady.
P. starosta sa k tomuto vyjadruje že táto skutočnosť je všetkým známa, už v minulosti
sa o tomto probléme s predsedom poľovného združenia rozprával. Ten konštatoval, že
poľovné združenie sa riadi zákonom a prísnymi pravidlami, ktoré určujú koľko akej zveri je
možné uloviť.
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Čo sa týka poľovného združenia v našej obci plán striktne dodržujú, iné možnosti zo zákona
nie sú.
Nevidí zmysel ani ich písomne oslovovať, nakoľko nám nemajú čo iné povedať, ale opätovne
ústne osloví predsedu PZ, či by nemohli apelovať na nadriadené orgány aby boli zákony
a pravidlá novelizované, tak aby táto situácia dala nejako riešiť
P. poslanec Robert Adamek upozorňuje, že veterná elektráreň už dlhšiu dobu
nefunguje a hlavne nefunguje signalizančné zariadenie, čo by mohlo spôsobiť nehodu. Mala
by sa čo najskôr upozorniť f. Greenenergy aby nedostatky odstránili.
Občanom tiež vadí, že po miestnej komunikácii smerom k veternej elektrárni jazdia terénne
motorky a štvorkolky.
P. starosta na nedostatky v prevádzke veternej elektrárne upovedomí f. Greenenergy
čo najskôr.
Čo sa týka motorkárov a štvorkolkárov títo jazdia aj po iných poľných cestách (miestnych
komunikáciách) zatiaľ to nevieme riešiť.
7. Diskusia
V diskusii p. starosta ešte oboznamuje poslancov s tým, že projekt domu smútku bol
zverejnený v časopise Vrbovčan a okrem toho predstavil tiež prezentáciu na stretnutí
seniorklubu. Názory na realizáciu sa rôznia, bude potrebné zorganizovať zhromaždenie
obyvateľov obce.
P. poslanec Mgr. Dušan Eliáš upozorňuje na nevyhovujúci stav chodníka smerom
k cintorínu, tento je potrebný opraviť.
P. starosta o tomto probléme vie, súhlasí s tým, že oprava je nevyhnutná, oslovuje p.
poslanca Petra Sabotu aby preveril spôsob opravy a potrebný materiál.
Mgr. Karol Jirka – riaditeľ základnej školy s materskou školou oboznamuje
s nárastom detí od septembra, potrebou otvoriť nové oddelenie a s tým súvisí i personálne
obsadenie, príjem novej učiteľky. Nové oddelenie už riešil s p. starostom, priestory máme
k dispozícii, bude nutná ich úprava.
Do diskusie sa prihlásil p. Robert Adamek ml., ktorý má dotaz, či v rámci
revitalizácie námestia sa bude rekonštruovať i spodná časť námestia, respektíve čo všetko
zahŕňa projekt revitalizácie námestia. Či by nebolo možné v rámci tohto projektu spodnú časť
námestia skultúrniť, vytvoriť civilnejšie prostredie. Súčasný stav námestia sa mu nepáči
hlavne z pohľadu zachovania pôvodnej vidieckej kultúry. Jazierko na námestí považuje za
nevhodné a navrhuje ho nahradiť vhodnejším architektonickým prvkom.
Myslí si, že nie je vhodné za každú cenu ísť do projektov, ktoré sú dotované
z prostriedkov európskej únie, ale radšej za vlastné budovať hodnoty pomaly a podľa seba,
zachovať vidiecky ráz obce.
P. starosta odpovedá, že spodná časť námestia nie je súčasťou projektu revitalizácie,
ani sa to teraz už nedá riešiť, projekt sa už meniť nedá. So spodnou časťou námestia zatiaľ ani
nie je žiaden plán, hlavne z finančných dôvodov.
Vysvetľuje všetkým prítomným, čo
všetko je zahrnuté v projekte revitalizácie, ako k tomuto projektu došlo. Konštatuje, že bez
projektov, ktoré sú podporované z európskej únie v súčastnosti obce ťažko niečo vybudujú.
P. starosta akceptuje pripomienky a názory p. Roberta Adamka ml. s tým, že niektoré jeho
názory sú zaujímavé, bolo by vhodné ich zosumarizovať a ďalej o nich diskutovať.
Na ďalšie diskusné príspevky, ktoré sa týkali triedenia odpadu – kompostérov ,
prázdnin v materskej škole, výstavby nového bytového domu bolo zodpovedané priamo na
zastupiteľstve, nevyplynuli z nich žiadne uznesenia ani úlohy.
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8. Uznesenia
Prednostka Anna Horňáková prečítala prijaté uznesenie
OZ Vrbovce na svojom 14. zasadnutí dňa 26.4.2013 prijíma uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo Vrbovce:

berie na vedomie
Správu o plnení uznesení a riešení diskusných príspevkov z 13. zasadnutia OZ, ktoré sa
konalo dňa 14.12.2011

berie na vedomie
Stanoviska hlavného kontrolóra k ZÚO za rok 2012

schvaľuje
1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku vo výške 96318,37 €, 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 96 318,37 €
- úhrada splátky úveru z rezervného fondu vo výške 29 078 €

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

schvaľuje
Podanie žiadosti o poskytnutie úveru na prefinancovanie projektu „Revitalizácia
časti obce“ vo výške 76360 €.

centrálnej

schvaľuje
Plat starostu vo výške 1675 €.
Tento plat je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve,
ktorý je 805 € a 1,98 násobku (podľa počtu obyvateľov obce, stanovený zákonom), zvýšený
o 5,1 % podľa § 4 odst. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. o platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest.

schvaľuje

Odpredaj pozemku priamym predajom parc. reg. KN „C“ číslo 26823 o výmere 324 m2 ,
zastavané plochy a nádvoria, evidované na LV č. 2263 v k. ú. Vrbovce Božene Eliášovej,
nar. XXX, bytom XXX.
Cena odpredávanej nehnuteľnosti v zmysle znaleckého posudku č. 01-2013, vypracovaného
Ing. Alžbetou Jelínkovou, znalcom v odbore stavebníctva bola stanovená vo výške 1,86/ € za
1 m2.
Cena odpredávanej nehnuteľnosti je schválená vo výške 1,86/ € za 1 m2 , celková cena za
pozemok je 602,64 €.
Odpredaj nehnuteľnosti je realizovaný v súlade so Zák. č. 138/1991 Zb. doplnenom Zák.č.
258/2009 pri uplatnení § 9a odst. 1 písm. c ).
Odpredaj nie je v rozpore s § 9a odst. 6 t.j. nie je odpredávaný osobe blízkej
k predávajúcemu.
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Zámer na odpredaj pozemku bol v zmysle § 9a odst. 5 zverejnený na úradnej tabuli a www.
stránke obce Vrbovce dňa 19.2.2013.
Všetky poplatky súvisiace s prevodom hradí kupujúci.

berie na vedomie
Správu o hospodárení Obecných služieb Vrbovce s. r. o za rok 2012.

berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za rok 2012.

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013 o zásadách evidencie, vybavovania a kontroly
vybavovania sťažností
9. Záver
Na záver starosta ďakuje všetkým prítomným za účasť.

Ing. Samuel Redecha
starosta obce

Anna Horňáková
prednostka OcÚ

Overovatelia:
Dušan Beblavý ..............................................
Peter Sabota
..............................................

Zapisovateľka: Anna Horňáková
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