Zápisnica
Napísaná na 2. zasadaní Obecného zastupiteľstva vo Vrbovciach, konanom
dňa 28.1.2011 o 17.00 hod.
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
(Mgr. Dušan Eliáš a p. Ján Valášek prišli neskôr)
1. Otvorenie
Ing. Samuel Redecha, starosta obce víta poslancov a ostatných prítomných, čím
otvára 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vrbovciach.
2. Určenie overovateľov zápisnice
Ing. Samuel Redecha – starosta, určuje za overovateľov zápisnice p. Dušana
Beblavého a p. Jána Filku.
Starosta obce odporúča poslancom, aby OZ rokovalo podľa nasledovného programu:
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 programového rozpočtu pre roky 2011 - 2013
b) prejednanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení
c) prejednanie vnútorného predpisu o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho
rozpočtu, z Európskej únie, zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného
subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu obce
d) prejednanie návrhu na zvýšenie poplatku za spotrebu vody pre rok 2011
e) prejednanie žiadosti Jaroslavy Horňákovej, Vrbovce a Zuzany Klčovej, Myjava
o odpredaj časti obecného pozemku p.č. 500 vo výmere cca 255 m2,
f) prejednanie žiadosti Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska o finančný príspevok
g) prejednanie požiadavky banky Dexia na zaplatenie ročnej zálohy na úroky za úver
poskytnutý v rámci projektu 4CYKLOREGIO .
6. Rôzne
a) prejednanie správy hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách v roku 2010
b) voľba členov školskej rady za obec
7. Diskusia
8. Uznesenia
9. Záver
Pán starosta dáva dotaz či má niekto pripomienky k programu, alebo má návrh na
doplnenie programu.
P. poslanec Robert Adámek navrhuje doplnenie programu v bode 6. Rôzne
o nasledovné:
c) prerokovanie zmeny Zásad odmeňovania Obecného zastupiteľstva Vrbovce
d) prerokovanie určenia termínu nasledovného zastupiteľstva
e) prerokovanie úpravy rokovacieho poriadku
f) prerokovanie zriadenia komisií
Pán starosta dáva hlasovať o takto doplnenom programe
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. Vzhľadom na skutočnosť, ţe
zastupiteľstvo bolo ustanovujúce, slávnostné a nevyplynuli z neho ţiadne úlohy je stručná,
vypracovaná písomne a je priloţená k materiálom OZ.
K tejto správe neboli ţiadne pripomienky , preto zastupiteľstvo prijíma uznesenie č.
2/A/11: obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie
Správu o plnení uznesení a riešení diskusných príspevkov z 1. zasadnutia OZ, ktoré sa
konalo dňa 17.12.2010.
Hlasovanie:
Prítomných 7 poslancov,
hlasovalo za 7, 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 (neuhradená faktúra za práce
vyhotovené nad rámec projektu „Eliminácia prevádzkových nákladov a zvýšenie úrovne
výchovno-vzdelávacie procesu s ZŠ a MŠ Vrbovce“ vo výške cca 57 000 €, pozemok Lasky,
riešenie ţelezničnej dopravy Vrbovce-Myjava, riešenie ţiadosti o posúdenie sociálnej
odkázanosti občana, zimná údrţba miestnych komunikácií, informácie o subregióne Pod
Bradlom, o činnosti miestnej akčnej skupiny MAS- kopaničiarsky región, stretnutie so
zdruţením Horňácko).
5. Finančné náležitosti
a) prejednanie programového rozpočtu pre roky 2011 - 2013
Rozpočet obce bol spracovaný písomne, tento bol poslancom zaslaný v dostatočnom
časovom predstihu, aby sa poslanci mohli včas informovať o jednotlivých poloţkách
a vznášať dotazy na p. starostu a pracovníčky OcÚ. Poslanci na svojom pracovnom stretnutí
tento prerokovali. K rozpočtu nemajú návrhy ani pripomienky.
Poslanci prijímajú uznesenie
č. 2/B/11 : obecné zastupiteľstvo

schvaľuje
Programový rozpočet na roky 2011-2013.
Prítomných 9 poslancov, hlasovalo za 9,

nikto proti,

nikto sa hlasovania nezdržal

b) prejednanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení
Návrh VZN bol poslancom zaslaný písomne i s preukázateľnými nákladmi za
predchádzajúce obdobie. O podrobnostiach informuje poslancov p. starosta. Oboznamuje
poslancov s nariadením vlády SR o rozdeľovaní výnosu dane a príjmov územnej samospráve,
ktoré určuje koeficienty pre výpočet výšky dotácie, obec môţe túto výšku upraviť podľa
rozpočtu a podľa preukázateľných nákladov z minulého obdobia. Takto postupovala i obec.
Okrem toho obec významne pomáha pri zníţení nákladov a zabezpečuje chod hlavne
materskej školy tým zabezpečuje vykurovanie drevom z obecných lesov, bezplatný vývoz
odpadu, bezplatné zásobovanie vodou.
Poslanci k uvedenému bodu nemajú pripomienky, návrh prerokovali na pracovnej porade.
Mgr. Karol Jirka súhlasí s vyjadrením starostu, avšak vznáša určité obavy, aby tieto
finančné prostriedky postačili na zabezpečenie chodu materskej školy tak, aby boli dodrţané
všetky predpisy a stanovené normy. Od septembra by sa mal totiţto zvýšiť počet detí
v materskej škole.
P. starosta odpovedá, ţe ak rozpočet nebude stačiť, bude sa hľadať riešenie.
Poslanci prijímajú uznesenie č. 2/C/11 : obecné zastupiteľstvo

schvaľuje
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a školských zariadení.
Prítomných 9 poslancov,
hlasovalo za 9,
nikto proti,
nikto sa hlasovania nezdržal
c) prejednanie vnútorného predpisu o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho
rozpočtu, z Európskej únie, zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného
subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu obce
Návrh vnútorného predpisu bol poslancom zaslaný. Na pracovnej porade im bola
objasnená jeho podstata.
Poslanci k tomuto predpisu nemajú iné návrh ani pripomienky prijímajú uznesenie č.
2/D/11 : obecné zastupiteľstvo

schvaľuje
Vnútorný predpis o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z Európskej
únie, zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej
správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu obce.
Prítomných 9 poslancov,
hlasovalo za 9,
nikto proti,
nikto sa hlasovania nezdržal
d) prejednanie návrhu na zvýšenie poplatku za spotrebu vody pre rok 2011
Pán starosta predkladá poslancom
prehľad nákladov a výnosov spojených
s prevádzkovaním obecného vodovodu, z ktorého vyplýva pomerne veľká strata. Keďţe do
budúcna sa predpokladajú ešte väčšie náklady na prevádzkovanie obecného vodovodu
predkladá návrh na zvýšenie poplatku za vodu na 0,70 €/1m3. V súvislosti s týmto
oboznamuje poslancov, ţe bolo v snahe i s niektorými poslancami (Mgr. Dušan Eliáš, Robert
Adamek) zníţiť náklady, napríklad zabezpečením odbornej spôsobilosti pracovníkom za
menšie mzdové náklady. Avšak po oslovení viacerých takýchto osôb, vyplynulo ţe za menšie
mzdové náklady to pre obec nebude nikto robiť.
Pán poslanec Robert Adamek, nesúhlasí so zvýšením poplatku za vodu, skôr navrhuje
zníţenie a zaviesť poplatok za vodomer.
Pán poslanec Boris Trizuliak nesúhlasí so zníţením poplatku za vodu, lebo to i tak
nebude motivujúce aby sa ľudia pripájali. Tí čo majú vlastní zdroj i tak nebudú pouţívať vodu
z obecného vodovodu, príjem sa preto nezvýši.
Pán starosta dáva slovo p. Martine Hyţovej, ktorá spravuje túto agendu a riešila
niektoré problémy ohľadom obecného vodovodu.
Táto oboznamuje poslancov so skutočnosťami, ktoré treba riešiť ohľadom obecného
vodovodu, sú to hlavne veci, ktoré nám určuje zákon. Jedna z týchto vecí je i podanie
ţiadosti a podkladov na regulačný úrad SR pre stanovenie maximálnej ceny vody . Preto
navrhuje poslancom, aby sa dnešnom zastupiteľstve dohodli na výške poplatku za vodu.
Podáva tieţ návrh za obec, kde by bol skombinovaný poplatok za vodu, za údrţbu vodomeru
a za minimálny odber. K tomuto nás vedie skutočnosť, ţe veľa občanov vodu neodoberá
(61), ale obec musí tieto vodomery dať pravidelne overiť a s tým sú tieţ spojené náklady.
Ďalej veľa občanov odoberá veľmi malé mnoţstvo, ich platba je do 10 €, čo nepokryje ani
overenie vodomeru (65). Obec navrhuje poplatok za vodomer vo výške 4 €/rok a najniţšiu
sadzbu poplatkov za odber vody a poplatku za údrţbu vodomeru vrátane vo výške 10 € /rok.
Poslanci po prerokovaní prijímajú uznesenie č. č. 2/E/1-3/11 : obecné zastupiteľstvo

schvaľuje
1. Poplatok za spotrebu vody pre domácnosť pripojenú na obecný vodovod Vrbovce na rok
2011 vo výške 0,70 € za 1 m3 s účinnosťou od 1.1.2011.
Prítomných 9 poslancov,
hlasovalo za 5,
proti 3
zdržal sa 1
2. Poplatok za údrţbu vodomeru pre domácnosť pripojenú na obecný vodovod Vrbovce vo
výške 4 €/ rok s účinnosťou od 1.1.2001.
Prítomných 9 poslancov,
hlasovalo za 9,
nikto proti,
nikto sa hlasovania nezdržal
3. Najniţšiu sadzbu poplatkov za odber vody a poplatku za údrţbu vodomeru vrátane pre
domácnosť pripojenú na obecný vodovod Vrbovce vo výške 10 €/rok.
Prítomných 9 poslancov,
hlasovalo za 9,
nikto proti,
nikto sa hlasovania nezdržal
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e) prejednanie žiadosti Jaroslavy Horňákovej, Vrbovce a Zuzany Klčovej, Myjava
o odpredaj časti obecného pozemku p.č. 500 vo výmere cca 255 m2,
So ţiadosťou oboznamuje poslancov prednostka Anna Horňáková. Ďalej pán starosta
predkladá poslancom fotografie pozemku, keďţe geometrický plán na tento pozemok nie je
vypracovaný. Jedná sa o časť pozemku, ktorý ţiadatelia chcú vyuţiť ako prístupovú cestu
k svojej nehnuteľnosti. Svoju ţiadosť tieţ zdôvodňujú skutočnosťou, ţe o časť pozemku sa
riadne starajú, udrţujú ju.
Pán starosta konštatuje, ţe je moţnosť ešte rokovať so ţiadateľmi o výmene
pozemkov, ktoré sú v ich vlastníctve a tieto by obec potrebovala pri rekonštrukcii domu
smútku.
Pán poslanec Robert Adamek konštatuje, ţe sa k veci nemôţe vyjadriť lebo
v podkladoch do obecného zastupiteľstva k tomuto bodu neobdrţal ţiadny materiál a do
budúcna ţiada všetko zasielať elektronicky.
P. starosta konštatuje, ţe nebolo moţné poslať aký materiál lebo prišla iba krátka
ţiadosť o odpredaj časti pozemku, bez geometrického plánu, alebo akéhokoľvek podkladu
ktorí by situáciu nejako riešil.
Poslanci sa po prejednaní dohodli, ţe nateraz ešte neprijmú ţiadne uznesenie, ale
ukladajú starostovi obce, aby písomne dohodol stretnutie so ţiadateľmi a zástupcami obce na
prejednanie tejto záleţitosti s tým, ţe by sa predbeţne konkrétne dohodlo na zámene alebo
odpredaji . Na základe výsledkov tohto jednania by sa prijalo uznesenie.
f) prejednanie žiadosti Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska o finančný príspevok
So ţiadosťou oboznamuje poslancov prednostka Anna Horňáková. Ţiadosť je
predloţená poslancom a priloţená k materiálom.
Starosta obce navrhuje poskytnúť tejto organizácii dar aspoň vo výške 33 € na ich
činnosť, nakoľko v tejto organizácii je i jedna naša občianka a vyjadriť
tak našu
spolupatričnosť s postihnutými.
Poslanci prejednali tento návrh a s výškou súhlasia, preto prijímajú uznesenie č.
2/F/11 : obecné zastupiteľstvo

schvaľuje
Finančný dar Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO Myjava vo výške 33 €.
Prítomných 9 poslancov,
hlasovalo za 9,
nikto proti,
nikto sa hlasovania nezdržal
g) prejednanie požiadavky banky Dexia na zaplatenie ročnej zálohy na úroky za úver
poskytnutý v rámci projektu 4CYKLOREGIO .
Starosta oboznamuje poslancov s projektom, ktorý bol schválený ešte
predchádzajúcim zastupiteľstvom. Jedná sa o projekt cyklotrás a cyklochodníkov, je to
spoločný projekt viacerých miest a obcí , projekt sa riešil prostredníctvom Zdruţenia obcí
subregiónu Pod Bradlom. Na tento projekt bol mikroregiónu poskytnutý úver. Napriek tomu,
ţe všetky materiály čo sa týka projektu boli zaslané na ministerstvo, financie ešte stále neboli
mikroregiónu vrátené a preto sa nemôţe splatiť ani pôţička. Banka poţaduje za tento úver
ročnú zálohu na úrok čo pre obec Vrbovce činí výšku 3219,41 € na základe zmluvy
a dodatku k zmluve.
Pán Robert Adamek konštatuje, ţe nemá o tomto dostatok informácií ani ostatní
poslanci, nakoľko nebola predloţená ţiadna dokumentácia, v tejto chvíli sa nedá rozhodnúť.
Ţiada o dodatočné zaslanie podkladov.
P. poslanec Mgr. Dušan Eliáš konštatuje, ţe ak je zmluva zrejmä nemáme iné
východisko ako zaplatiť poţiadavku banky Dexia, aby sa v konečnom dôsledku nemuseli
platiť ešte pokuty a penále.
Poslanci prijímajú uznesenie č. 2/G/11: obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie
Poţiadavku banky Dexia na zaplatenie ročnej zálohy na úroky za úver poskytnutý v rámci
projektu 4CYKLOREGIO, čiastka pre obec Vrbovce je vo výške 3219,41 €.
Prítomných 9 poslancov,
hlasovalo za 8,
nikto proti,
hlasovania sa zdržal 1
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6. Rôzne
a) prejednanie správy hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách v roku 2010
Správa hlavného kontrolóra bola vypracovaná písomne hlavným kontrolórom obce
Zuzanou Horňákovu . Poslancom bola predloţená spolu s pozvánkou. Poslanci môţu
vznášať k nej dotazy a reagovať na niektoré body.
P. poslankyňa Pavla Horňáková reaguje na správu v časti kde sú rozobraté nájomné
zmluvy a konštatuje ţe niektoré zmluvy treba prehodnotiť. K tomuto sa prikláňajú i iní
poslanci.
Jedná sa prevaţne o nájomné zmluvy na zdravotnom stredisku a v budove poţiarnej
zbrojnice, kde je pošta.
P. starosta konštatuje, ţe niektoré zmluvy sa uţ úspešne riešili, čo sa týka pošty tu sa
tieţ zatiaľ však neúspešne jednalo, pošta odmieta platiť vyššie nájomné.
Čo sa týka nájmov na zdravotnom stredisku, od začiatku roka sa upravuje nájom MUDr.
Babincovej za stomatologickú ambulanciu.
P. poslanec Peter Sabota je tieţ za to aby sa prehodnotil nájom a aby boli náklady za
energie prenesené na jednotlivé ambulancie.
P. starosta konštatuje, ţe zvýšenie MUDr. Skalickej je veľmi citlivé, nakoľko pri
jednaní s ňou bolo zrejmé ţe doterajší nájom je pre ňu akceptovateľný, nie vyšší. Ak budeme
poţadovať vyšší nájom, môţe sa stať ţe by sme o lekárku prišli, čo by bolo pre obec
neprijateľné.
P. poslanec Mgr. Dušan Eliáš navrhuje či by nebolo moţné aby sa lekári – nájomci
dohodli a platili si napríklad upratovačku.
P. starosta konštatuje ţe i o tomto bola reč, lekári sa tomu nebránia bude o tomto
s nimi jednať.
Ďalej p. poslanec Mgr. Dušan Eliáš sa informuje ako je to s nájomným za
Vrbovčiansku izbu a či by sa nedalo dohodnúť s rodinou Šulcovou, ţe by oni boli ochotní ich
nehnuteľnosť prenajať na Vrbovčiansku izbu za sumu ako doteraz.
P. starosta konštatuje, ţe rodine Koţíkových sa doteraz nájom za rok 2010 doposiaľ
nevyplácal. S rodinou Šulcovou bude jednať, i keď táto uţ prehlásila, ţe by chcela peniaze
v hotovosti.
Ďalej p. poslanec Mgr. Dušan Eliáš reaguje na návrh hlavnej kontrolórky obce aby sa
niektoré budovy odpredali. Jedná sa o budovu s.č. 491 na Šancoch, za ktorú v nedostávame
na základe zmluvy nájom. Konštatuje, ţe by bolo v predstihu potrebné poţiadať nájomcu
o vyúčtovanie nákladov ktoré do budovy investoval, čo bolo podľa zmluvy moţné, aby sa
však predišlo do budúcna prípadným nezhodám. Taktieţ porozmýšľať nad predajom bývalej
kniţnice.
Po tomto prehodnotení poslanci prijímajú uznesenie č. 2/H/11: obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách v roku 2010.
Prítomných 9 poslancov,
hlasovalo za 9,
nikto proti, nikto sa hlasovania nezdržal
b) voľba členov školskej rady za obec
Starosta oboznamuje poslancom, ţe vy zmysle školského zákona treba doplniť za
Obec Vrbovce členov do školskej rady spomedzi poslancov.
Poslanci túto otázku preberali na pracovnom stretnutí a dohodli sa ţe do školskej rady
delegujú p. Mgr. Dušana Eliáša, p. Dušana Beblavého, p. Petra Sabotu.
Po tomto prehodnotení poslanci prijímajú uznesenie č. 2/G/11: obecné zastupiteľstvo

deleguje
Členov školskej rady poslancov Mgr. Dušana Eliáša, Dušana Beblavého, Petra Sabotu.
Prítomných 9 poslancov,
hlasovalo za 9,
nikto proti, nikto sa hlasovania nezdržal
c) prerokovanie zmeny zásad odmeňovania Obecného zastupiteľstva Vrbovce
P. poslanec Robert Adamek podáva na zváţenie poslancom vzhľadom na finančnú
situáciu obce , aby sa zriekli odmien pre poslancov, ktoré boli schválené ešte
predchádzajúcim zastupiteľstvom vo výške 20 € za zasadnutie.
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P. poslanec Mgr. Dušan Eliáš konštatuje, ţe je i taká moţnosť odmeny si nechať
vyplatiť a potom ich dať ako sponzorský dar v rámci subjektov obce podľa vlastného
zváţenia (škola, materská škola, kultúra, šport, poţiarnici atd.)
Po prejednaní poslanci prijímajú uznesenie č. 2/H/11: obecné zastupiteľstvo

schvaľuje
Zrušenie Zásad hospodárenia odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Vrbovce č.
1/2010 zo dňa 7.7.2010, ktorý bol schválený uznesením č. 26/H/10 dňa 27.8.2010 v plnom
rozsahu.
Prítomných 9 poslancov,
hlasovalo za 8,
nikto proti,
zdržal sa 1
d) prerokovanie určenia termínu nasledovného zastupiteľstva
P. poslanec Robert Adamek navrhuje, aby sa uţ teraz uznesením schválil termín
nasledujúceho zastupiteľstva. Navrhuje posledný februárový piatok t.j. 25.2.2011.
S týmto termínom nesúhlasia p. poslanec Peter Sabota, Dušan Beblavý, nakoľko uţ
majú na tento termín dohodnuté uţ niečo iné. .
P. starosta konštatuje, ţe v tejto chvíli je to predčasné schvaľovať termíny, lebo ešte aj
tak bude pracovné stretnutie kde sa noví poslanci môţu dohodnúť podľa potreby na
termínoch zasadnutí.
S týmto súhlasí i pán poslanec Ján Valášek a konštatuje, ţe sú noví ešte nevedia či
bude potrebné sa stretnúť uţ o mesiac, aţ sa oboznámia so situáciou do budúcna sa môţu
dohodnúť na termínoch zastupiteľstiev.
Poslanci s týmto súhlasia a k tomuto bodu sa neprijíma uznesenie.
e) prerokovanie úpravy rokovacieho poriadku
P. poslanec Robert Adamek podáva návrh na prejednanie zmeny Rokovacieho
poriadku v časti „rokovanie OZ“ bod 3) , kde je uvedené ţe slovo sa môţe udeliť
i ktorémukoľvek občanovi obce. P. Adamek navrhuje, aby bolo uvedené ţe slovo sa udelí
kaţdému občanovi.
P. starosta konštatuje, ţe je to zbytočné, lebo aj tak ak sa niekto prihlási vţdy sa mu
slovo udelí a ak by náhodou tak starosta neurobil, môţu poslanci reagovať a toto zabezpečiť.
Poslanci sa po prejednaní dohodli, ţe uznesenie ohľadom zmeny rokovacieho
poriadku sa neprijíma.
Ďalej p. poslanec Robert Adamek v tomto bode navrhuje, aby sa v zápisnici zo
zastupiteľstva menovite uvádzali poslanci s výsledkom ich hlasovania.
P. poslanec Boris Trizuliak vznáša dotaz, prečo p. poslanec Robert Adámek tento
návrh nepredniesol na pracovnom stretnutí aby sa mohol prediskutovať.
P. starosta vyjadruje názor, ţe obecné zastupiteľstvo hlasuje v zbore, zverejňovanie
hlasovania je zbytočné ale nech sa vyjadria poslanci.
Väčšina poslancov je proti tomuto návrhu a prijíma uznesenie č. 2/I/11: obecné
zastupiteľstvo

nesúhlasí
Aby v zápisnici zo zasadnutia boli menovite uvedení poslanci s výsledkom ich hlasovania.
Prítomných 9 poslancov,
hlasovalo za 6,
proti 1,
zdržali sa 2
f) prerokovanie zriadenia komisií
P. Robert Adamek navrhuje zriadenie 3 komisií: komisiu pre činnosť školy,
sociálnych vecí, kultúry a športu, komisiu finančnej kontroly a výberového konania, komisiu
pre rozvoj obce, ţivotného prostredia a výstavby. V týchto by pracovali občania z obce, ale
i tí ktorí majú v obci nejaké majetkové právo.
Pán starosta konštatuje, ţe táto iniciatíva je vítaná, poradné orgány obec potrebuje,
myslí však ţe toto by sa malo ešte prediskutovať veľa vecí si ujasniť, osloviť ľudí ktorí by
boli ochotní v týchto komisiách pracovať. Potom prijať návrh uznesenia a konkrétne veci
s tým spojené.
P. poslanec Mgr. Dušan Eliáš s týmto súhlasí a navrhuje aby sa o tomto rokovalo ešte
v ďalšom zastupiteľstve.
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P. poslanec Robert Adamek netrvá na prijatí uznesenia, poslanci sa dohodli ţe nateraz
sa neprijíma. Tento bod sa bude prejednávať na ďalších zastupiteľstvách.
.
7. Diskusia
Pán starosta dáva poslancom na zváţenie opätovné zváţenie zavedenia poplatku za
psov.
Ďalej dáva poslancom na zváţenie vhodnosti rajonizácie obce medzi poslancami, ktoré bude
slúţiť ako pomôcka pri riešení niektorých problémov.
Pán starosta informuje poslancov o problémoch dopravy mikrobusom, prečo boli niektoré
spoje zrušené a dáva poslancom na zváţenie, či by nebolo vhodné obmedziť ešte spoj na
Myjavu, napríklad iba 2-3x do týţdňa.
Na ďalšie pripomienky, dotazy, návrhy a námety poslancov ako i občanov , čo sa
týka budovy hraničnej polície, dotazov k preprave minibusom,
evidencii psov, bolo
zodpovedané na zastupiteľstve, nevyplynuli z nich ţiadne uznesenia, riešenia ani úlohy.
Iné príspevky do diskusie neboli.
8. Uznesenia
Anna Horňáková prečítala prijaté uznesenia
OZ Vrbovce na svojom 2. zasadnutí dňa 28.1.20011 prijíma uznesenia :

A/ berie na vedomie
Správu o plnení uznesení a diskusných príspevkov zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 17.12.2010.

B/ schvaľuje
Programový rozpočet pre roky 2011 – 2013.

C/ schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a školských zariadení.

D/ schvaľuje
Vnútorný predpis o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z Európskej
únie, zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy
a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu obce.

E/ schvaľuje
1. Poplatok za spotrebu vody pre domácnosť pripojenú na obecný vodovod Vrbovce na rok
2011 vo výške 0,70 € za 1 m3 s účinnosťou od 1.1.2011.
2. Poplatok za údrţbu vodomeru pre domácnosť pripojenú na obecný vodovod Vrbovce vo
výške 4 €/ rok s účinnosťou od 1.1.2001.
3. Najniţšiu sadzbu poplatkov za odber vody a poplatku za údrţbu vodomeru vrátane pre
domácnosť pripojenú na obecný vodovod Vrbovce vo výške 10 €/rok s účinnosťou od
1.1.2011.

F/ schvaľuje
Finančný príspevok Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO Myjava vo výške 33 €.

G/ berie na vedomie
Poţiadavku banky Dexia na zaplatenie ročnej zálohy na úroky za úver poskytnutý v rámci
projektu 4CYKLOREGIO pre obec Vrbovce vo výške 3219,41 €.
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H/ berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách v roku 2010.

G/ deleguje
Členov školskej rady poslancov Mgr. Dušana Eliáša, Dušana Beblavého, Petra Sabotu.

H/ schvaľuje
Zrušenie Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Vrbovce č. 1/2010 zo dňa
7.7.2010, ktorý bol schválený uznesením č. 26/H/10 zo dňa 27.8.2010 v plnom rozsahu.

I/ nesúhlasí
Aby v zápisnici zo zasadnutia boli zverejní menovite poslanci s výsledkom ich hlasovania.

Ing. Samuel Redecha
starosta obce

Anna Horňáková
prednostka OcÚ

Overovatelia:
Dušan Beblavý. ...........................................................
Ján Filka
...........................................................

Zapisovateľka: Anna Horňáková
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