Zápisnica
napísaná na 5. zasadaní Obecného zastupiteľstva vo Vrbovciach, konanom
dňa 9.9.2011
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
P. poslanec Boris Trizuliak prišiel neskôr.
1. Otvorenie
Ing. Samuel Redecha, starosta obce víta poslancov a ostatných prítomných, čím otvára 5.
zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vrbovciach.
Zápisnica z minulého zastupiteľstva podpísaná overovateľmi je predložená k nahliadnutiu.
2. Určenie overovateľov zápisnice
Ing. Samuel Redecha, starosta obce určuje za overovateľov zápisnice p. Roberta Adamka
a p. Dušana Beblavého, 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 Pavla Juráska, bytom Vrbovce 855 na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu
parciel č. 25557, 25556/2, 25556/1,
b) prejednanie dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 37/2008 o výške príspevku na
pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosť školského klubu detí, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni,
c) prejednanie žiadosti o NFP z OP životné prostredie – podpora aktivít separovaného zberu.
6. Rôzne
a) prejednanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2011 o zásadách hospodárenia
s majetkom obce,
b) prejednanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2011 - Prevádzkový poriadok
pohrebiska,
c) prejednanie návrhu Zásad prijímania detí do materskej školy,
d) prejednanie správy nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej
k 31. 12. 2010.
7. Diskusia
8. Uznesenia
9. Záver
Program sa dopĺňa v bode 5 – finančné náležitosti nasledovne :
d) prejednanie odkúpenia pozemku p. č. 1154/6, vedenej ako záhrada vo výmere 540 m2 od Pavla
Maňáka, Myjava
e) prejednanie návrhu úpravy VZN 1/2009 v zmysle zákona 582/2004 Z.z. (o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vrbovce
Starosta obce dáva hlasovať o programe.
Hlasovanie:
Prítomných 8 poslancov, hlasovalo za 8,
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. Správa je vypracovaná písomne a je priložená k materiálom
OZ.
K tejto správe neboli žiadne pripomienky , preto zastupiteľstvo prijíma uznesenie č.
5/A/11: obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie
Správu o plnení uznesení a riešení diskusných príspevkov zo 4.
dňa 10.6.2011.
Hlasovanie:
Prítomných 8 poslancov,
hlasovalo za 8,
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 od posledného
zastupiteľstva a o činnosti obecného úradu (príprava podania projektu na separovaný zber, petícia
občanov časti Záhrady ohľadom úpravy toku , upratovanie v materskej škole, oprava kanálu pri p.
Zálešákovej v časti Chodúry, sledovanie výdatnosti a kvality vody vrtu na ihrisku za účelom
vybudovania nového vodného zdroja, respektíve napojenie na stávajúci vodovod, zapojenie do
výzvy revitalizácia krajiny, fungovanie pohrebných služieb, oboznámenie so situáciou v časti
Kobela, informácia o televíznom kabelovom rozvode, riešenie doplnenia webovej stránky obce,
informácia o reprezentácii obce prostredníctvom mažoretiek a účasti skupiny mládežníkov na
súťaži dračích lodí v Kunove, Trenčíne a Piešťanoch).
5. Finančné náležitosti
a) prejednanie žiadosti Pavla Juráska, bytom Vrbovce 855 na odkúpenie spoluvlastníckeho
podielu parciel č. 25557, 25556/2, 25556/1
So žiadosťou oboznamuje poslancov prednostka OcÚ Anna Horňáková. P. Pavol Jurásek
ako spoluvlastník vyššie uvedených parciel a rodinných domov s.č. 853 a854 v ½ žiada
o odkúpenie, nakoľko sa o tieto pozemky a domy roky stará a tieto užíva. Poslancom je predložená
fotodokumentácia predmetných nehnuteľností.
Starosta obce konštatuje, že tieto pozemky a domy vzhľadom na spoluvlastnícky podiel p.
Juráska nemajú pre obec žiadny mimoriadny význam, ani nie je predpoklad že by sa tieto mohli
využiť na aktivity spojené s verejným záujmom.
Poslanci po prejednaní prijímajú uznesenie
č. 5/B/11 : obecné zastupiteľstvo

schvaľuje
Zámer na odpredaj spoluvlastníckeho podielu obce priamym predajom pozemkov p. č. 25557,
25556/2, 25556/1 a nehnuteľnosti rodinný dom s. č. 853 a 854 , Pavlovi Juráskovi, bytom Vrbovce
855 podľa § 9a odst. 8 písm. c), s tým že obec zabezpečí vypracovanie znaleckého posudku.
Prítomných 8 poslancov, hlasovalo za 8,
nikto proti,
nikto sa hlasovania nezdržal
b) prejednanie dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 37/2008 o výške príspevku na
pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosť školského klubu detí, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
Poslanci obdržali písomný návrh tohto dodatku, ktorý je súčasťou i tejto zápisnice.
Starosta obce v krátkosti informuje poslancov o finančnej situácii obce, ktorá samozrejme
má dopad i na fungovanie základnej školy s materskou školou . Myslí si, že zvýšenie príspevku na
pobyt dieťaťa v MŠ a na činnosť školského klubu by aspoň čiastočne mohlo prispieť k zlepšeniu
podmienok v MŠ a školskom klube.
Pán starosta dáva slovo Mgr. Karolovi Jirkovi a vedúcej materskej školy Mgr. Eve
Eliášovej, aby informovali o spôsobe financovania a ako sa využívajú vyššie riešené príspevky.
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Títo im dávajú vysvetlenie a zodpovedajú tiež na niektoré otázky a dotazy.
P. poslanec Dušan Beblavý nesúhlasí s týmto zvýšením, nakoľko sa mu toto zdá byť
privysoké .
S týmto súhlasia aj p. poslanci Peter Sabota a Róbert Patinka, myslia si že toto zvýšenie
nijako významne neovplyvní štandard pobytu v MŠ a školskom klube, ale naopak dosť významne
to môže ovplyvniť finančnú situáciu mladých rodín.
Zároveň poslanec Róbert Patinka upozorňuje, že rodičom už prišli poukážky so zvýšeným
príspevkom na stravovanie a rodičia neboli informovaní.
K tomuto sa vyjadruje Mgr. Karol Jirka a ekonómka ZŠ s MŠ. Stravné, ktoré sa vyberalo
doteraz ku koncu školského roka nepokrývalo už výdavky na prípravu jedla, zvýšenie bolo
nevyhnutné. Základná škola s materskou školou toto zvýšila na základe pokynov z ministerstva
školstva, ktoré obdržali počas letných prázdnin. Toto zvýšenie bolo vyvesené dňa 30. augusta
2011 na vchodových dverách materskej školy. Ďalej vysvetľuje poslancom , ako sa stanovujú
finančné pásma a podľa ktorého finančného pásma je určené stravné pre ZŠ s MŠ Vrbovce.
Základná škola sa musí zaradiť do takého pásma, aby výdavky na prípravu jedla neboli vyššie než
príjmy.
Starosta navrhuje, aby nesúlad medzi VZN obce a praxou bol riešený zmenou textu vo
VZN s tým, že stravné si bude určovať škola na základe pokynov ministerstva školstva a nie obec
P. poslanec Mgr. Dušan Eliáš konštatuje, že s dodatkom VZN obdržali i zoznam výšky
príspevkov v okolitých obciach a že obec Vrbovce má jeden z najnižších. Čo sa týka zvýšenia
príspevku na stravu takisto konštatuje, že keď stúpajú ceny potravín je logické, že sa musí pristúpiť
k takýmto opatreniam. Myslí si, že návrh dodatku by sa mal schváliť, i keď na niektoré rodiny to
môže mať negatívny dopad.
P. Zuzana Horňáková, ekonómka ZŠ s MŠ konštatuje, že deti zo sociálne slabších rodín
majú stravu zdarma, škole toto prepláca za tieto deti úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
P. poslanec Boris Trizuliak konštatuje, že riaditeľ školy predložil adekvátne argumenty, pre
zvýšenie príspevkov.
P. starosta dáva hlasovať o návrhu schváliť dodatok č. 2 k VZN 37/2008.
Hlasovanie:
Prítomných 9
poslancov,
hlasovalo za 5,
proti
3,
zdržal sa
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Uznesenie č. 5/C/11 : obecné zastupiteľstvo

neschvaľuje
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 37/2008 o výške príspevku na pobyt dieťaťa
v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu detí, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú
úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
c) prejednanie žiadosti o NFP z OP životné prostredie – podpora aktivít separovaného zberu
Starosta obce konštatuje, že poslanci sú s týmto projektom oboznámení, v krátkosti
vysvetľuje verejnosti čo by sa týmto v obci riešilo. Tento projekt je výhodný i z toho hľadiska, že
firme ktorá bude vypracovávať projekt sa bude platiť iba v prípade, že bude úspešný.
Poslanci po prejednaní prijímajú uznesenie č. 5/D/11 : obecné zastupiteľstvo

schvaľuje
Predloženie žiadosti o NFP :
- názov projektu: „Vrbovce – Zberný dvor odpadov“,
- výška celkových výdavkov na projekt: 200.000€,
- výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 200.000€,
- výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov: 5% (tj.
10.000€),
- spôsob financovania projektu: vlastné zdroje.
Prítomných 9 poslancov,
hlasovalo za 9,
proti ,
nikto sa hlasovania nezdržal
d) prejednanie odkúpenia pozemku p. č. 1154/6, vedenej ako záhrada vo výmere 540 m2 od
3

Pavla Maňáka, Myjava
Starosta obce informuje poslancov, že p. Maňák dal návrh obci na odpredaj pozemku v časti
Kolónie p. č. 1154/6 vedenej ako záhrada vo výmere 540 m2, ktorej je on výlučným vlastníkom za
cenu 1,33 €/ m2.
Pán starosta predkladá poslancom mapu a informuje poslancov, že sa jedná o pozemok pri
dome smútku a na časti tohto pozemku je postavený múr. Vzhľadom ku skutočnosti, že pozemky,
na ktorých je postavený dom smútku sú nevysporiadané a obec má i zámer na rekonštrukciu domu
smútku, tento pozemok by bolo vhodné kúpiť.
Poslanci s uvedeným súhlasia a prijímajú uznesenie č. č. 5/E/11 : obecné zastupiteľstvo

schvaľuje

Odkúpenie pozemku p. č. 1154/6, vedenej ako záhrada vo výmere 540 m2, v cene 1,33 €/ m2,
celková cena za výmeru 540 m2 je 718,20 € od Pavla Maňáka, Myjava, Hurbanova 933/5
Prítomných 9 poslancov,
hlasovalo za 9,
nikto proti,
nikto sa nezdržal
e) prejednanie návrhu úpravy VZN 1/2009 v zmysle zákona 582/2004 Z.z. (o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vrbovce)
P. poslanec Robert Adamek predkladá návrh na úpravu VZN 1/2009 za účelom zvýšenia
príjmu obce. Navrhuje, aby boli od dane oslobodené pozemky a ich časti v chránených areáloch
a prírodných pamiatkach s tretím a štvrtým stupňom ochrany a ich ochranných pásmach a u stavieb
slúžiacich energetike a telekomunikáciám zaviesť samostatnú sadzbu dane.
P. starosta konštatuje, že tento zákon má byť novelizovaný a toho času ešte nevieme aké tam
budú zmeny, ale môže sa pripraviť analýza či by uvedené zmeny skutočne zvýšili príjmy obce .
Poslanci neprijímajú uznesenie, návrh berú na vedomie s tým, že obec zabezpečí analýzu
a pripraví podklady podľa novelizovaného zákona k ďalšiemu zastupiteľstvu.
6. Rôzne
a) prejednanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2011 o zásadách hospodárenia
s majetkom obce
Návrh VZN predložila prednostka Anna Horňáková na jednanie zastupiteľstva ku dňu
10.6.2011. Na tomto OZ nebol návrh schválený s tým, že sa k nemu vrátia nabudúce. Teraz môžu
poslanci klásť otázky a predkladať zmeny návrhu.
Poslanci k návrhu nemajú pripomienky a prijímajú uznesenie č. č. 5/F/11 : obecné
zastupiteľstvo

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom
Prítomných 9 poslancov,
hlasovalo za 9,
nikto proti,

nikto sa nezdržal

b) prejednanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2011 - Prevádzkový poriadok
pohrebiska
Návrh VZN vypracovala p. Martina Hyžová, bol poslancom predložený v písomnej podobe,
p. Hyžová v krátkosti oboznamuje poslancov o zákone o pohrebníctve a účele VZN.
Poslanci k návrhu nemajú pripomienky a prijímajú uznesenie č. č. 5/G/11 : obecné
zastupiteľstvo

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 – Prevádzkový poriadok pohrebiska
Prítomných 9 poslancov,
hlasovalo za 9,
nikto proti,

nikto sa nezdržal

c)prejednanie návrhu Zásad prijímania detí do materskej školy
Návrh Zásad prijímania detí do MŠ predložila vedúca MŠ. Poslanci tento návrh obdržali
a boli s ním oboznámení na pracovnom stretnutí.
Poslanci k návrhu nemajú pripomienky a prijímajú uznesenie č. č. 5/H/11 : obecné
zastupiteľstvo
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berie na vedomie
Zásady prijímania detí do materskej školy, s tým že vedenie Základnej školy s materskou školu
Vrbovce zabezpečí vypracovanie vnútornej smernice
Prítomných 9 poslancov,
hlasovalo za 9,
nikto proti,
nikto sa nezdržal
d) prejednanie správy nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej
k 31. 12. 2010
Prednostka Anna Horňáková oboznamuje poslancov s výsledkom konsolidovanej účtovnej
závierky ku dňu 31.12.2010. Podľa správy nezávislého audítora je konsolidovaná účtovná závierka
Obce Vrbovce v súlade so zákonom o účtovníctve a vyjadruje verne vo všetkých významných
súvislostiach finančnú situáciu a výsledok hospodárenia konsolidovaného celku za rok 2010.
Na základe vyššie uvedeného poslanci
prijímajú uznesenie č.
č. 5/I/11 : obecné
zastupiteľstvo

berie na vedomie
Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2010.
Prítomných 9 poslancov,
hlasovalo za 9,
nikto proti,
nikto sa nezdržal
7. Diskusia
P. poslanec Mgr. Dušan Eliáš sa pýta na úpravu cesty k Povaľačom, ktorá bola
prejednávaná na OZ dňa 10.6.2011.
P. starosta odpovedá, že z finančných dôvodov nebola MK ešte opravená. Do zimy bude
časť MK opravená navezením kameňa a úpravou terénu. Občania tejto osady dali prísľub
i čiastočnej pomoci tým, že kameň si rozhrnú a upravia sami.
P. Igor Horňák vznáša požiadavku, či by nebolo možné v osade u Zigmunda zabezpečiť
osvetlenie, pričom občania z tejto osady súhlasia i s čiastočnou finančnou úhradou.
P. starosta konštatuje, že o tomto vie a podľa finančných možností sa bude obec snažiť
verejné osvetlenie zabezpečiť.
Na ďalšie pripomienky, dotazy, návrhy a námety poslancov ako i občanov ohľadom
záhradného traktora, detského ihriska, Vrbovčanskej izby, zverejňovania informácií
bolo
zodpovedané na zastupiteľstve, nevyplynuli z nich žiadne uznesenia, riešenia ani úlohy.
Iné príspevky do diskusie neboli.
8. Uznesenia
Anna Horňáková prečítala prijaté uznesenia
OZ Vrbovce na svojom 5. zasadnutí dňa 9.9.2011 prijíma uznesenia :

A/ berie na vedomie
Správu o plnení uznesení a riešení diskusných príspevkov z 4. zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa
10.6.2011.

B /schvaľuje
Zámer na odpredaj spoluvlastníckeho podielu obce priamym predajom pozemkov p. č. 25557,
25556/2, 25556/1 a nehnuteľnosti rodinný dom s. č. 853 a 854 , Pavlovi Juráskovi, bytom Vrbovce
855 podľa § 9a odst. 8 písm. c), s tým že obec zabezpečí znalecký posudok.

C/ neschvaľuje
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 37/2008 o výške príspevku na pobyt dieťaťa
v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu detí, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú
úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.
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D/ schvaľuje
Predloženie žiadosti o NFP :
- názov projektu: „Vrbovce – Zberný dvor odpadov“,
- výška celkových výdavkov na projekt: 200.000€,
- výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 200.000€,
- výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov: 5% (tj.
10.000€),
- spôsob financovania projektu: vlastné zdroje.

E/ schvaľuje

Odkúpenie pozemku p. č. 1154/6, vedenej ako záhrada vo výmere 540 m2, v cene 1,33 €/ m2,
celková cena za výmeru 540 m2 je 718,20 € od Pavla Maňáka, Myjava, Hurbanova 933/5.

F/ schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom.

G/ schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 – Prevádzkový poriadok pohrebiska.

H/ berie na vedomie
Zásady prijímania detí do materskej školy, s tým že vedenie Základnej školy s materskou školu
Vrbovce zabezpečí vypracovanie vnútornej smernice.

I/ berie na vedomie
Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2010.

Ing. Samuel Redecha
starosta obce

Anna Horňáková
prednostka OcÚ

Overovatelia:
Robert Adamek. ...........................................................
Dušan Beblavý ...........................................................

Zapisovateľka: Anna Horňáková
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