Zápisnica
napísaná na 9. zasadaní Obecného zastupiteľstva vo Vrbovciach, konanom
dňa 29.6.2012
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
P. poslanec Ján Valášek sa ospravedlnil, p. poslanec Boris Trizuliak a Robert Adamek
prišli neskôr.
1. Otvorenie
Ing. Samuel Redecha, starosta obce víta poslancov a ostatných prítomných, čím otvára 9.
zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vrbovciach. Konštatuje, že z celkového počtu 9 poslancov
je prítomných 6 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 Dušana Beblavého
a Petra Sabotu 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 náležitosti:
a) Prejednanie žiadosti Mesta Myjava o poskytnutie finančného daru na prípravu
Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava 2012,
b) Prejednanie Správy o hospodárení Obecných služieb Vrbovce s.r.o . za rok 2011,
c) Prejednanie žiadosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, oblastný výbor Nové
Mesto nad Váhom o poskytnutie finančného daru,
d) Prejednanie darovacej zmluvy medzi Obcou Vrbovce a Rímsko kat. cirkvou na časť p. č. 2 v k.
ú. Vrbovce,
e) Prejednanie žiadosti Vladimíra Sukupčáka,
a manž. Zuzany rod Marečkovej,
o odpredaj časti pozemku p. č. 996/1 vo výmere 27 m2,,
f) Informácia o originálnych kompetenciách obce.
6. Rôzne

a) Prejednanie Stanoviska k prijatému uzneseniu č. 8/2012 a Žiadosti zástupcov petície
o pracovné stretnutie s poslancami a starostom obce Vrbovce,
b) Prejednanie protestov a upozornení prokurátora na porušenie právnych predpisov,
c) Prejednanie návrhu VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky,
d) Prejednanie návrhu VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí ,
e) Zriadenie komisie pre ochranu verejného záujmu,
f) Prejednanie zrušenia VZN č. 1/2000 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach,
g) Prejednanie plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012,
h) Prejednanie finančného daru pre darcov krvi , ktorí budú ocenení za viacnásobné darovanie
krvi Jánskeho zlatou a diamantovou plaketou,
i) Prejednanie finančných príspevkov pri významných životných jubileách.
7. Diskusia
8. Uznesenia
9. Záver

Program bol doplnený o písmeno e) v bode 5, nakoľko táto žiadosť prišla až keď bol návrh
rozposlaný a zverejnený a písmeno f).
Hlasovanie:
Prítomných 6 poslancov,

hlasovalo za 6,

nikto sa hlasovania nezdržal

nikto proti,

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 , preto zastupiteľstvo prijíma uznesenie č.
9/A/12: obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie
Správu o plnení uznesení a riešení diskusných príspevkov z 8.
dňa 16.3.2012.
Hlasovanie:
Prítomných 6 poslancov,
hlasovalo za 6,
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, skúmanie potencionálnych zdrojov pitnej vody, porucha
vodovodu na cintoríne, príprava osláv 60. výročia založenia Obecného futbalového klubu Vrbovce,
projekt zberný dvor, projekt revitalizácia centrálnej časti obce, kontrola projektu v rámci
cezhraničnej spolupráce, dobrovoľný požiarny zbor, výmena okien na materskej škole, www.
stránka Vrbovce a spomenul uskutočnenie niektorých kultúrnych akcií ako deň matiek, stavanie
mája, účasť na akcii Košt trnek Louka ).
5. Finančné náležitosti
a) Prejednanie žiadosti Mesta Myjava o poskytnutie finančného daru na prípravu
Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava 2012
Poslanci obdržali žiadosť v písomnej forme, s touto boli oboznámení. Navrhujú prispieť na
túto akciu čiastkou 150 €.
Po prejednaní p. starosta dáva hlasovať o schválení finančného príspevku pre Mesto
Myjava vo výške 150 €.
Hlasovanie:
Prítomných: 6 poslancov, hlasovalo za: 6,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania : 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 9/B/12:
schvaľuje
Finančný dar pre Mesto Myjava na zabezpečenie výdavkov na Medzinárodný folklórny festival
Myjava 2012 vo výške 150 €.

b) Prejednanie Správy o hospodárení Obecných služieb Vrbovce s.r.o . za rok 2011
Poslancom bola spolu s pozvánkou zaslaná i správa o hospodárení Obecných služieb
Vrbovce s.r.o. za rok 2011, prehľad pohľadávok a záväzkov. Prednostka Anna Horňáková im
predkladá k dispozícii tiež účtovnú uzávierku, súvahu a výsledovku.
Keďže poslanci k tomuto nemajú návrhy ani pripomienky dáva p. starosta hlasovať o zobratí tejto
správy na vedomie.
Hlasovanie:

Prítomných: 6 poslancov, hlasovalo za: 6,
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 9/C/12:

proti:

0,

zdržal sa hlasovania : 0
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berie na vedomie
Správu o hospodárení Obecných služieb Vrbovce s.r.o. za rok 2011.
c) Prejednanie žiadosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, oblastný výbor Nové
Mesto nad Váhom o poskytnutie finančného daru
Poslanci žiadosť vyššie uvedenej organizácie obdržali spolu s pozvánkou a o jej obsahu sú
informovaní. Navrhujú prispieť na oslavu 68. výročia SNP finančným darom vo výške 50 € .
P. starosta dáva hlasovať o schválení tohto daru.
Hlasovanie:
Prítomných: 6 poslancov, hlasovalo za: 6,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania : 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 9/D/12:
schvaľuje
finančný dar Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov, oblastný výbor, Nové Mesto nad
Váhom vo výške 50 €.
d) Prejednanie darovacej zmluvy medzi Obcou Vrbovce a Rímsko kat. cirkvou na časť p. č. 2 v k.
ú. Vrbovce
P. starosta informuje poslancov, že s darovaním predmetného pozemku sa zaoberali i na
minulom zasadnutí, na základe tohto sa dal vypracovať návrh darovacej zmluvy, ktorý všetci
poslanci obdržali. Po jeho schválení v zastupiteľstve je uznesenie spolu s darovacou zmluvou
potrebné zaslať p. farárovi Bicákovi, zástupcovi Rímskokat. cirkvi Vrbovce, ktorý túto ďalej
postúpi nadriadeným orgánom. Potom budeme čakať na ich vyjadrenie a podľa toho postupovať.
P. starosta dáva hlasovať o schválení darovacej zmluvy.
Hlasovanie:
Prítomných: 8 poslancov, hlasovalo za: 8,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania : 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 9/E/12:
schvaľuje
prijatie daru nehnuteľnosti od Rímskokatolícka cirkev Farnosť Vrbovce v k.ú. Vrbovce podľa
geometrického plánu zaregistrovaného Správou katastra Myjava pod G1 49/12 časť E KN 2 – diel
č. 1 o výmere 514m2, ktorý vytvára C KN parc.č. 2/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
514m2, v podiele 1/1 k celku.
Obec Vrbovce bude pozemok využívať na verejnoprospešné účely s tým, že nemá záujem tento
pozemok predávať.
e) Prejednanie žiadosti Vladimíra Sukupčáka,
a manž. Zuzany rod Marečkovej,
o odpredaj časti pozemku p. č. 996/1 vo výmere 27 m2.
P. starosta informuje poslancov o predmetnom pozemku. Poslanci majú k dispozícii žiadosť,
list vlastníctva a situačný plán. Tento pozemok bol v minulosti dlhodobo súčasťou susedných
nehnuteľností p. č. 477/1, 476 a 475, ktoré sú vo vlastníctve vyššie menovaných. Bol oplotený
a predchádzajúci majitelia ho dlhodobo užívali. Súčasní majitelia uvedených parciel boli
v domnení, že táto časť pozemku je neoddeliteľnou súčasťou pozemkov, ktoré odkúpili a chcú na
nich realizovať stavbu. V prípade, že by sa im nepodarilo odkúpiť časť tohto pozemku, dosť by im
to sťažilo situáciu pri realizácii stavby.
Poslanci konštatujú, že tento pozemok nemá pre obec z hľadiska využitia význam a preto
súhlasia s odpredajom v zmysle zákona a VZN o majetku obcí.
Dohodli sa na cene 3 € / m 2.
Starosta dáva hlasovať o schválení odpredaja predmetného pozemku podľa § 9a odst. 1
písm. c) s použitím odst. 8 písm. e) prípadu osobitného zreteľa zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa
dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 o majetku obce v znení neskorších predpisov ako i v súlade so
VZN obce č. 2/2011, článok 4 o majetku obce pre Vladimíra Sukupčáka,
a manž.
Zuzanu rod. Marečkovú,
za cenu 3 €/ m2.
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Hlasovanie:
Prítomných: 8 poslancov, hlasovalo za: 8,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania : 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 9/F/12:
schvaľuje
Zámer na odpredaj časti pozemku p. č. 996/1, zapísanej na LV č. 2263, parcela reg. KN
„E“,vedenej ako ostatné plochy vo výmere 27 m2 podľa § 9a odst. 1 písm. c) s použitím odst. 8
písm. e) prípadu osobitného zreteľa zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR č.
138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako i v súlade s VZN obce č. 2/2011, článok
4 o majetku obce pre kupujúcich Vladimíra Sukupčáka,
a manž. Zuzanu rod. Marečkovú,
2
za cenu 3 €/ m .
Pozemok bol v minulosti dlhodobo súčasťou susedných nehnuteľností p. č. 477/1, 476 a 475, ktoré
sú vo vlastníctve vyššie menovaných. Bol oplotený a predchádzajúci majitelia ho dlhodobo užívali.
Súčasní majitelia uvedených parciel boli v domnení, že táto časť pozemku je neoddeliteľnou
súčasťou pozemkov, ktoré odkúpili a chcú na nich realizovať stavbu.
Obec v zmysle územného plánu obce Vrbovce nemá žiaden zámer na tomto pozemku a nie je
predpoklad jeho využitia pre verejnoprospešný záujem.
f) Informácia o originálnych kompetenciách obce
P. starosta oboznamuje poslancov, že sa zúčastnil pracovného stretnutia kde sa okrem iného
riešil i tento problém. Na základe zistených skutočností predkladá poslancom výpočet finančných
prostriedkov, ktoré je obec povinná dať na prevádzku materskej školy, školského klubu detí
a školskej jedálne. Konštatuje, že obec dáva tieto prostriedky v zmysle platných predpisov
a zákonov.
6. Rôzne

a) Prejednanie Stanoviska k prijatému uzneseniu č. 8/2012 a Žiadosti zástupcov petície
o pracovné stretnutie s poslancami a starostom obce Vrbovce
Starosta obce oboznamuje poslancov, že petícia občanov časti Závodie ohľadom mosta sa
riešila ešte v minulom roku. Bola zvolaná povodňová prehliadka na 6.10.2011 a k jej záverom sa
vyjadrovalo OZ dňa 16. 3.2012, kedy bolo i prijaté uznesenie. Uznesením bolo uložené starostovi
zabezpečiť vypracovanie statického posudku na predmetný most. Statický posudok je vypracovaný.
P. starosta poslancov informuje o možnostiach vyplývajúcich z tohto statického posudku.
Konštatuje, že o krízovej situácii na tomto úseku vieme, potvrdzuje to i statický posudok, ale
pretrváva názor že odstránenie mosta bez náhrady nie je reálne. Náhrada novým mostom len
z prostriedkov obce je nereálna.
P. Milan Duga sa pýta či je možné aspoň odstrániť časť poškodenej a nefunkčnej ochrany
operného múru a vybrať z koryta uvoľnený betón a kamene. Myslí si, že poškodená ochrana nemá
žiaden význam pre stávajúci most.
P. starosta konštatuje že vybratie kameňa zabezpečí.
Ing. Vladimír Černák konštatuje, že to čo je v statickom posudku treba brať vážne, tento
potvrdzuje obavy občanov časti Závodie. Navrhuje pouvažovať nad náhradou jestvujúceho mosta
novým pontonovým, čo by nebola až taká významná finančná čiastka. Taktiež navrhuje zisťovať
možnosti získania finančný prostriedkov v rámci protipovodňových opatrení z cudzích zdrojov.
Pripomína, že petícia je stále živá, miesto je kritické a treba toto riešiť.
Poslanci po prejednaní konštatujú, že je potrebné vyčistenie priestoru pod mostom,
písomne urgovať SVP, š.p. aby urobila opatrenia ktoré jej vyplývajú z povodňovej prehliadky zo
dňa 6.10.2011 a získať cenové ponuky na riešenie jednotlivých variantov z vypracovaného
statického posudku s cieľom vypracovania projektov pre získanie finančných prostriedkov na
protipovodňové opatrenia.
P. starosta dáva hlasovať o uznesení.
Hlasovanie:
Prítomných: 8 poslancov, hlasovalo za: 8,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania : 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 9/G/12:
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ukladá
Starostovi obce zabezpečiť do konca júla 2012 vyčistenie priestoru pod mostom v koryte potoka
Teplica v časti Závodie.

zaväzuje
Starostu obce písomne urgovať Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava, Správa
Povodia Moravy na splnenie úloh vyplývajúcich pre SVP, š.p. z povodňovej prehliadky konanej
dňa 6.10.2011.

poveruje
Starostu obce zabezpečiť cenovú ponuku v termíne do konca júla, na riešenie jednotlivých
variantov zo Statického zhodnotenia č. 11/2012, ktorý vypracoval Ing. Marek Kocán s cieľom
vypracovania projektu pre získanie finančných prostriedkov na protipovodňové opatrenia.
b) Prejednanie protestov a upozornení prokurátora na porušenie právnych predpisov
Prednostka Anna Horňáková informuje poslancov o vykonaní previerkovej činnosti
zameranej na zákonnosť postupu obecných zastupiteľstiev pri prijímaní uznesení a všeobecne
záväzných nariadení vo vybratých oblastiach za obdobie 1.1.2010-31.12.2011. Tiež ich informuje
o výsledkoch kontroly a návrhmi na ich riešenie.
Obecné zastupiteľstvo prejednalo upozornenia a protesty prokurátora .Vo všetkých
prípadoch upozorneniam a protestom vyhovuje s tým, že niektoré nápravy sa riešia už na
dnešnom zasadnutí, VZN o podmienkach predaja a poskytovaní služieb na trhových miestach
bude pripravené k ďalšiemu zasadnutiu OZ.
P. starosta dáva hlasovať o prijatí uznesení.
Hlasovanie:
Prítomných: 8 poslancov, hlasovalo za: 8,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania : 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenia č. 9/H/12:
vyhovuje
1. Upozorneniu prokurátora na nečinnosť a porušenie zákona tým, že nemá zriadenú
komisiu pre ochranu verejného záujmu.
2. Komisia bude zriadená v lehote do 30 dní od doručenia upozornenia prokurátora t. j. do
8.7.2012.
č. 9/I/12:
vyhovuje
1. Upozorneniu prokurátora na nečinnosť a porušenie zákona tým, že nemá prijaté
VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.
2. VZN bude prijaté v lehote do 30 dní od doručenia upozornenia prokurátora t. j. do 8.7.2012.
Hlasovanie:
č. 9/J/12
vyhovuje
1. Upozorneniu prokurátora na porušenie zákona o katastri nehnuteľností a o zápise
vlastníckych práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) a zákona o majetku obcí pri výkone
samosprávy.
2. Obecné zastupiteľstvo zabezpečí pri prijímaní nových uznesení dodržiavanie vyššie
uvedených zákonov.
č. 9/K/12
vyhovuje
1. Upozorneniu prokurátora na porušenie zákona o obecnom zriadení v znení platnom
v čase prijatia uznesenia č. 21/-6/09 zo dňa 30.10.2009.
2. Obecné zastupiteľstvo bude pri prijímaní nového uznesenia o voľbe hlavného kontrolóra
postupovať v zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení.
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č. 9/L/12
vyhovuje
Protestu prokurátora proti VZN č. 1/2000 o podmienkach predaja výrobkov a a poskytovania
služieb na trhových miestach.
ukladá
Starostovi obce zabezpečiť vypracovanie nového VZN o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach v zmysle zákona 178/1998 Z.z v lehote do 8.9.2012.
ruší
VZN č. 1/2000 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.
č. 9/M/12
vyhovuje
1. Protestu prokurátora proti VZN č. 6/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského
klubu detí.
2. Nové VZN bude prijaté v lehote do 30 dní od doručenia upozornenia prokurátora t. j. do
8.7.2012, týmto bude zrušené VZN č. 6/2011.
c) Prejednanie návrhu VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky
Návrh VZN poslanci dostali v písomnej forme, bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote,
Zo strany občanov neboli pripomienky. Návrh bol konzultovaný s riaditeľom základnej školy
s materskou školou. Prijatie tohto VZN nadväzuje na predchádzajúci bod.
Poslanci k nemu nemajú návrhy ani pripomienky a preto p. starosta dáva hlasovať o jeho
schválení.
Hlasovanie:
Prítomných: 8 poslancov, hlasovalo za: 8,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania : 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 9/N/12:
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky.
d) Prejednanie návrhu VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí
Návrh VZN poslanci dostali v písomnej forme, bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote,
Zo strany občanov neboli pripomienky.
Poslanci k nemu nemajú návrhy ani pripomienky a preto p. starosta dáva hlasovať o jeho
schválení.
Hlasovanie:
Prítomných: 8 poslancov, hlasovalo za: 8,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania : 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 9/O/12:
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí.
e) Zriadenie komisie pre ochranu verejného záujmu
Prednostka Anna Horňáková informuje poslancov, že zriadenie tejto komisie vyplýva zo
zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Pri kontrole prokurátora sme boli na toto upozornení a do 8.7.2012 sme povinní túto úlohu splniť.
Poslanci navrhujú do komisie p. Roberta Adamka, p. Dušana Beblavého, p. Dušana Eliáša
Mgr.
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P. starosta dáva hlasovať o tomto návrhu.
Hlasovanie:
Prítomných: 8 poslancov, hlasovalo za: 7,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania : 1
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 9/P12:
schvaľuje
Zriadenie komisie pre ochranu verejného záujmu v zložení p. Robert Adamek, p. Dušan Beblavý, p.
Dušan Eliáš Mgr.
f) Prejednanie zrušenia VZN č. 1/2000 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach
Tento bod sa poriešil pri prejednaní upozornení a protestov prokurátora, toto VZN je
zrušené a do budúceho zasadnutia bude pripravené nové.
g) Prejednanie plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012,
Plán kontrolnej činnosti vypracovala hlavná kontrolórka , poslancom bol zaslaný spolu
s pozvánkou.
Poslanci nemajú k nemu návrhy ani pripomienky.
P. starosta dáva hlasovať o vzatí plánu na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomných: 8 poslancov, hlasovalo za: 8,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania : 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 9/Q/12
berie na vedomie
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2012.
h) Prejednanie finančného daru pre darcov krvi , ktorí budú ocenení za viacnásobné darovanie
krvi Jánskeho zlatou a diamantovou plaketou
P. starosta informuje poslancov, že občania našej obce sa významne podieľajú na darovaní
krvi a myslí si že, viacnásobní darcovia, ktorí budú ocenení Jánskeho zlatou a diamantovou
plaketou si zaslúžia pozornosť a odmenu.
P. poslanec Boris Trizuliak ako jeden z darcov informuje o celkovom počte darcov v obci, o
počte darcov, ktorí už boli a budú ocenení Jánskeho zlatou a diamantovou plaketou. Navrhuje
schváliť odmenu, aby boli občania motivovaní darovať krv.
Po prerokovaní sa poslanci zhodujú na výške daru (odmeny) 200 € pre darcu, ktorý bude
ocenený Jánskeho zlatou plaketou a vo výške minimálnej mzdy v danom roku pre darcu
odmeneného Jánskeho diamantovou plaketou.
P. starosta dáva hlasovať o tomto návrhu.
Hlasovanie:
Prítomných: 8 poslancov, hlasovalo za: 6,
proti: 1,
zdržal sa hlasovania :1
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 9/R/12:
schvaľuje
Finančný dar pre darcov krvi, ktorí budú ocenení za viacnásobné darovanie krvi Jánskeho zlatou
plaketou vo výške 200 € a Jánskeho diamantovou plaketou vo výške minimálnej mzdy v danom
roku.
i) Prejednanie finančných príspevkov pri významných životných jubileách
P. starosta navrhuje poslancom aby sa prehodnotili finančné príspevky pri významných
životných jubileách . Navrhuje dávať príspevky pri dosiahnutí 70, 80, 90 rokov a viac, vypustiť
vek 75, 85. Výšku 35 € ponechať, s účinnosťou od 1.1.2013.
Prednostka Anna Horńáková dáva poslancom prehľad o počte jubilantov od roku 2010 do
roku 2013.
P. starosta dáva hlasovať o tomto návrhu.
Hlasovanie:
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Prítomných: 8 poslancov, hlasovalo za: 8,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania :0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 9/S/12:
schvaľuje
Finančné príspevky pri významných životných jubileách 70, 80, 90 a viac rokov vo výške 35 €
s účinnosťou od roku 2013.
7. Diskusia
P. starosta informuje poslancov o cenovej ponuke firmy VIKO TRADE s.r.o. na okná do
materskej školy, ktorá bola všetkým zaslaná. Čo sa týka výmeny okien toto poslanci prebrali na
svojom pracovnom stretnutí.
P. poslanec Dušan Beblavý sa pýta či by nebolo možné vymeniť už aj vchodové dvere,
k tomuto sa prikláňa aj poslanec p. Ján Filka.
P. starosta konštatuje, že cenová ponuka bola vypracovaná iba na okná, lebo sa dohodlo
robiť výmenu do určitej výšky, ktorá bola 10 000 €, cenová ponuka na okná je 9 800 €. Nevidí
problém aby sa dvere riešili neskôr.
P. starosta dáva hlasovať.
Hlasovanie:
Prítomných: 8 poslancov, hlasovalo za: 8,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania :0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 9/T/12:
schvaľuje
Výmenu okien v zmysle cenovej ponuky od firmy VIKO TRADE s.r.o, Priemyselná 1538/14,
Senica, č. ponuky HE 2147 zo dňa 17.6.2012.
Mgr. Karol Jirka - riaditeľ Základnej školy s materskou školou Vrbovce vystúpil
s informáciou o riešení personálneho obsadenia v školskom roku 2012/2013. Oboznamuje o prijatí
novej pracovnej sily do materskej školy.
P. starosta konštatuje, že prijímanie pracovných síl je v kompetencii riaditeľa . Je potrebné
aby pri výbere novej pracovnej sily bola zabezpečená transparentnosť.
Na ďalšie diskusné príspevky, ktoré sa týkali jazierka na námestí, dopravy minibusom ,
www. stránky obce bolo zodpovedané priamo na zastupiteľstve , nevyplynuli z nich žiadne úlohy
ani uznesenia.
9. Uznesenia
Anna Horňáková prečítala prijaté uznesenia
OZ Vrbovce na svojom 9. zasadnutí dňa 29.6.2012 prijíma uznesenia :

berie na vedomie
Správu o plnení uznesení a riešení diskusných príspevkov z 8.
dňa 16.3.2012.

zasadnutia OZ, ktoré sa konalo

schvaľuje
Finančný dar pre Mesto Myjava na zabezpečenie výdavkov na Medzinárodný folklórny festival
Myjava 2012 vo výške 150 €.
berie na vedomie
Správu o hospodárení Obecných služieb Vrbovce s.r.o. za rok 2011.
schvaľuje
finančný dar Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov, oblastný výbor, Nové Mesto nad
Váhom vo výške 50 €.
schvaľuje
prijatie daru nehnuteľnosti od Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Vrbovce v k.ú. Vrbovce podľa
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geometrického plánu zaregistrovaného Správou katastra Myjava pod G1 49/12 časť E KN 2 – diel
č. 1 o výmere 514m2, ktorý vytvára C KN parc.č. 2/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 514
m2, v podiele 1/1 k celku.
Obec Vrbovce bude pozemok využívať na verejnoprospešné účely s tým, že nemá záujem tento
pozemok predávať.
schvaľuje
Zámer na odpredaj časti pozemku p. č. 996/1, zapísanej na LV č. 2263, parcela reg. KN
„E“,vedenej ako ostatné plochy vo výmere 27 m2 podľa § 9a odst. 1 písm. c) s použitím odst. 8
písm. e), prípadu osobitného zreteľa zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR č.
138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako i v súlade so VZN obce č. 2/2011,
článok 4 o majetku obce pre kupujúcich Vladimíra Sukupčáka,
a manž. Zuzanu rod.
Marečkovú,
6 za cenu 3 €/ m2.
Pozemok bol v minulosti dlhodobo súčasťou susedných nehnuteľností p. č. 477/1, 476 a 475, ktoré
sú vo vlastníctve vyššie menovaných. Bol oplotený a predchádzajúci majitelia ho dlhodobo užívali.
Súčasní majitelia uvedených parciel boli v domnení, že táto časť pozemku je neoddeliteľnou
súčasťou pozemkov, ktoré odkúpili a chcú na nich realizovať stavbu.
Obec v zmysle územného plánu obce Vrbovce nemá žiaden zámer na tomto pozemku a nie je
predpoklad jeho využitia pre verejnoprospešný záujem.

ukladá
Starostovi obce zabezpečiť do konca júla 2012 vyčistenie priestoru pod mostom v koryte potoka
Teplica v časti Závodie.

zaväzuje
Starostu obce písomne urgovať Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava, Správa
Povodia Moravy na splnenie úloh vyplývajúcich pre SVP, š.p. z povodňovej prehliadky konanej
dňa 6.10.2011.

poveruje
Starostu obce zabezpečiť cenovú ponuku v termíne do konca júla, na riešenie jednotlivých
variantov zo Statického zhodnotenia č. 11/2012, ktorý vypracoval Ing. Marek Kocán s cieľom
vypracovania projektu pre získanie finančných prostriedkov na protipovodňové opatrenia.
vyhovuje
3. Upozorneniu prokurátora na nečinnosť a porušenie zákona tým, že nemá zriadenú
komisiu pre ochranu verejného záujmu.
4. Komisia bude zriadená v lehote do 30 dní od doručenia upozornenia prokurátora t. j. do
8.7.2012.
vyhovuje
3. Upozorneniu prokurátora na nečinnosť a porušenie zákona tým, že nemá prijaté
VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.
4. VZN bude prijaté v lehote do 30 dní od doručenia upozornenia prokurátora t. j. do 8.7.2012.
Hlasovanie:
vyhovuje
3. Upozorneniu prokurátora na porušenie zákona o katastri nehnuteľností a o zápise
vlastníckych práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) a zákona o majetku obcí pri výkone
samosprávy.
4. Obecné zastupiteľstvo zabezpečí pri prijímaní nových uznesení dodržiavanie vyššie
uvedených zákonov.
vyhovuje
3. Upozorneniu

prokurátora na porušenie zákona o obecnom zriadení v znení platnom
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v čase prijatia uznesenia č. 21/-6/09 zo dňa 30.10.2009.
4. Obecné zastupiteľstvo bude pri prijímaní nového uznesenia o voľbe hlavného kontrolóra
postupovať v zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení.
vyhovuje
Protestu prokurátora proti VZN č. 1/2000 o podmienkach predaja výrobkov a a poskytovania
služieb na trhových miestach.
ukladá
Starostovi obce zabezpečiť vypracovanie nového VZN o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach v zmysle zákona 178/1998 Z.z v lehote do 8.9.2012
ruší
VZN č. 1/2000 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.
vyhovuje
3. Protestu prokurátora proti VZN č. 6/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského
klubu detí.
4. Nové VZN bude prijaté v lehote do 30 dní od doručenia upozornenia prokurátora t. j. do
8.7.2012, týmto bude zrušené VZN č. 6/2011.
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky.
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí.
schvaľuje
Zriadenie komisie pre ochranu verejného záujmu v zložení p. Robert Adamek, p. Dušan Beblavý, p.
Dušan Eliáš Mgr.
berie na vedomie
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2012.
schvaľuje
Finančný dar pre darcov krvi, ktorí budú ocenení za viacnásobné darovanie krvi Jánskeho zlatou
plaketou vo výške 200 € a Jánskeho diamantovou plaketou vo výške minimálnej mzdy v danom
roku.
schvaľuje
Finančné príspevky pri významných životných jubileách 70, 80, 90 a viac rokov vo výške 35 €
s účinnosťou od roku 2013.
schvaľuje
Výmenu okien v zmysle cenovej ponuky od firmy VIKO TRADE s.r.o, Priemyselná 1538/14,
Senica, č. ponuky HE 2147 zo dňa 17.6.2012.

9. Záver
Na záver starosta ďakuje všetkým prítomným za účasť.
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Ing. Samuel Redecha
starosta obce

Anna Horňáková
prednostka OcÚ

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

Zapisovateľka: Anna Horňáková
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