Zápisnica
napísaná na 22. zasadaní Obecného zastupiteľstva vo Vrbovciach konanom
dňa 28.8.2014
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
1. Otvorenie
Ing. Samuel Redecha, starosta obce víta poslancov a ostatných prítomných, čím otvára 22.
zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vrbovciach. Konštatuje, že z celkového počtu 9 poslancov
je prítomných 7, obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
P. poslanec Dušan Beblavý a Robert Adamek prišli neskôr.
Zápisnica z minulého zastupiteľstva podpísaná overovateľmi je predložená k nahliadnutiu.
2. Určenie overovateľov zápisnice.
Starosta obce určuje za overovateľov zápisnice Borisa Trizuliaka a Róberta Patinku.
Starosta obce odporúča poslancom, aby OZ ďalej rokovalo podľa nasledovného programu:
Návrh programu rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Finančné náležitosti:
a) Prerokovanie výstavby nájomných bytových domov.
4. Rôzne
a) Správa riaditeľa základnej školy o zabezpečení nového školského roka.
5. Diskusia
6. Uznesenia
7. Záver
Poslanci nemajú k programu iné návrhy ani pripomienky a preto starosta dáva hlasovať
o schválení programu.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
3. Finančné náležitosti
a) Prerokovanie výstavby nájomných bytových domov
Starosta obce konštatuje že výstavbou nájomných bytových domov sa obecné zastupiteľstvo
zaoberalo už viackrát. Na minulom zasadnutí dňa 15.8.2014 bola pozvaná firma, ktorá urobila
prezentáciu výstavby bytového domu a podala potrebné informácie. Na zasadnutí sa dohodlo, že
starosta bude s firmou rokovať o dodaní návrhov zmlúv, z ktorých by bolo zrejmé k čomu sa obec
zaviaže ak sa rozhodne pre výstavbu nájomnej bytovky. Starosta zabezpečil návrhy, tieto boli
poslancom zaslané. Vyzýva poslancov k diskusii, prípadným dotazom k zmluvám. Starosta ďalej
konštatuje, že k tejto problematike ešte bude viacej zasadnutí a taktiež uznesenie, ktoré sa dneska
príjme nebude konečné. Ďalej bude potrebné prijímať uznesenia s konkrétnymi číslami
a podmienkami na základe zmlúv.
P. poslanec Mgr. Dušan Eliáš a Robert Adamek, navrhujú rekonštruovať na bytový dom
stávajúcu budovu – bývalá budova polície, ktorá je vo vlastníctve obce .
Ostatní poslanci sa prikláňajú k výstavbe nového bytového domu.
Po prerokovaní a zodpovedaní na niektoré otázky dáva p. starosta hlasovať o výstavbe
bytového domu.
Hlasovanie:
Prítomných: 9 poslancov,
hlasovalo za 8,
proti: 1,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 22/A,B/14:

schvaľuje

1. Výstavbu „Nájomného bytového domu“ – 8 bytových jednotiek na p. č. 641/1, 641/2, 641/3,
641/4 v k. ú. Vrbovce.
2. Zhotoviteľa stavby firmu Innovia, s.r.o., Na Hlinách 12, 917 01 Trnava, IČO: 36747450.
3. Financovanie výstavby kombináciou úveru zo ŠFRB a dotácie z MDV RR.

poveruje
Starostu obce na podpis príslušných zmlúv (budúcu kúpnu a nájomnú zmluvu) po predchádzajúcom
súhlase obecného zastupiteľstva.
4. Rôzne
a) Správa riaditeľa základnej školy o zabezpečení nového školského roka
Správu o zabezpečení nového školského roka podáva riaditeľ ZŠ a MŠ Vrbovce Mgr. Karol
Jirka. Po vyhodnotení konkrétnych čísiel, úväzkov zamestnancov v školskej jedálni konštatuje, že
nový školský rok je zabezpečený po všetkých stránkach. Opatrenia, ktoré boli nariadené
ministerstvom školstva boli vykonané.
5. Diskusia
V diskusii sa prerokovalo nasledovné:
Mgr. Eva Martináková predkladá návrh, aby poplatok za pobyt dieťaťa v MŠ nemuseli
vyberať učiteľky, či by nebolo možné aby tento vyberal ekonomický úsek.
Starosta obce súhlasí, aby poplatok vyberal ekonomický úsek. Na základe návrhu z ich
strany sa prepracuje VZN.
Ďalej bolo prerokované:
- oprava kanálov a výmolov na miestnych komunikáciách, stav pokladania kábla pre
rekonštrukciu TKR, na tieto bolo zodpovedané, nevyplynuli z nich žiadne uznesenia.
6. Uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje
1. Výstavbu „Nájomného bytového domu“ – 8 bytových jednotiek na p. č. 641/1, 641/2, 641/3,
641/4 v k. ú. Vrbovce.
2. Zhotoviteľa stavby firmu Innovia, s.r.o., Na Hlinách 12, 917 01 Trnava, IČO: 36747450.
3. Financovanie výstavby kombináciou úveru zo ŠFRB a dotácie z MDV RR.

poveruje
Starostu obce na podpis príslušných zmlúv (budúcu kúpnu a nájomnú zmluvu) po predchádzajúcom
súhlase obecného zastupiteľstva.
7. Záver
Na záver starosta ďakuje všetkým prítomným za účasť.
...............................................
Ing. Samuel Redecha
starosta obce
Overovatelia:
Boris Trizuliak
Róbert Patinka

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

..............................................
..............................................

Zapisovateľka: Anna Horňáková
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