Zápisnica

napísaná na 3. zasadnutí Obecného Zastupiteľstva vo
Vrbovej nad Váhom konaného dňa 19.03.2015 o 1700 hodine
na Obecnom úrade vo Vrbovej nad Váhom
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Zápisnica
napísaná na 3. zasadnutí Obecného Zastupiteľstva vo Vrbovej nad
Váhom konaného dňa 19.03.2015 o 1700 hodine
na Obecnom úrade vo Vrbovej nad Váhom.
-------------------------------------------------Otvorenie zasadnutia:
Rokovanie zasadnutia Obecného zastupiteľstva otvoril a riadil Ing. Ladislav
Forró, starosta obce za prítomnosti členov OZ:
Bučai Attila, Czafrangóová Boglárka, Habardik Jozef, Nagy Jozef, Ruhásová Terézia,
Slávik Tibor, Ing. Varga Ladislav
Privítal prítomných.
1.
Starosta obce otvoril zasadnutie rokovania OZ a podal návrh na program
rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Možnosti čerpania dotácií z európskych fondov na programovacie
obdobie 2015-2020
5. Ponuka firmy GAGAKO s.r.o o možnosti realizácie osembytového
nájomného bytu v obci Vrbová nad Váhom
6. Určenie platu starostu z dôvodu nepresnosti zápisnice z prvého
ustanovujúceho zasadnutia OZ
7. Diskusia
8. Záver
VL: žiada aby bolo zmenené poradie bodov programu a žiada aby bol
program zasadnutia doplnení ďalšími bodmi .
RT: dáva na javo svoju nespokojnosť s tým, že rok 2014 nebol vyhodnotení
obecným zastupiteľstvom, zasadnutie sa má uskutočňovať minimálne raz za
tri mesiace, zákony treba dodržiavať, pozvánky na zasadnutie treba
zasielať skôr
VL: žiada aby sa v obci vyvinutá situácia bola prediskutovaná
v samostatnom bode a nie v diskusii. Navrhuje aby sa v druhom bode
diskutovalo o ekonomickej situácie obce
Starosta obce si myslí, že tieto témy je možné prediskutovať v diskusii a malo
by sa rokovať podľa navrhnutého plánu s čím súhlasí aj zástupca starostu
Nagy Jozef.
Návrh rokovania obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo. / hlasov za: 5, zdržali sa 2/
VL: Žiada starostu obce aby bol na budúce zasadnutie pripravený výsledok
z inventarizácie, správa o školskej rade
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2.Zástupca firmy GAGAKO Gergely Kovács na základe rozdaných materiálov
predstavil možnosť výstavby nájomného bytového domu, získania úveru zo ŠFRB,
dotácie MDVaRR SR o obdržania právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Obec
objedná projektovú dokumentáciu s inžinierskou činnosťou o s spoločnosti.
Spoločnosť postaví bytový dom na pozemok obce na vlastné náklady vrátane
vybudovania inžinierskych sietí so spevnenými plochami. Obec odkúpi od firmy
bytový dom potom, keď bude všetko vybavené čo sa týka dotácie MDVaRR SR
a úveru zo ŠFRB.
Pre obecné zastupiteľstvo bol prezentovaný aj architektonický návrh novostavby 8
bytových jednotiek.
V diskusii ohľadne nájomných bytov sa pýtali:
Prečo nie sú balkóny na bytoch ?Na začiatku / minulý rok/ sa diskutovalo o tom,
že sa budú stavať radové domy, prečo je v tom zmena? Budú vybudované miesta
na parkovanie? Ako bude riešené vykurovanie?
V odpovediach odznelo, že byty budú vybavené s francúzkymi oknami, čo
znamená, že je možnosť na to aby obyvatelia vedeli sušiť oblečenie. Každý byt
bude vybavený elektrickým samostatným kúrením.
Čo sa týka radových domov: Keďže je dané miesto /pozemok/,ktorý obec vlastní,
musela by obec kupovať väčší pozemok. Stavanie radových domov je drahšie,
režijné výdavky sú vyššie.
Diskutovalo sa ešte o rozložení bytu ako by sa dali realizovať zmeny.
Firma postaví na vlastné náklady byty. Obec požiada o dotáciu a o úver.
Firma na vlastné náklady a na vlastné riziko postaví budovu / cca 392000,- eur /
Keď sa všetko riadne vybaví stavba bude prepísaná na obec.
Odznela ešte otázka: Za projekt stavby bude obec platiť?
Podľa VL cena projektu by mala byť zahrnutá v nákladoch firmy.
Takto je aj firma prinútená k tomu aby doviedli do konca stavebné práce.
Zástupca firmy povedal, že tieto veci sú otázkou dohody, všetko bude stanovené
v zmluve.
Hovorilo sa ešte o okolnostiach stavania nájomných bytov v Brestovci.
VL navrhuje aby sa konzultovalo s občanmi, ktorý majú záujem o byty o tom či
súhlasia s terajšími plánmi na výstavbu a to aj z dôvodu, že sa pôvodne jednalo
o stavanie radových bytov.
Starosta obce oznámil, že právne veci týkajúce sa nájomných bytov ako napríklad
uzatváranie zmlúv budú zverené do rúk odborníkov.
3.Starosta obce požiadal OZ aby podali návrh na overovateľov zápisnice, členov
návrhovej komisie a na zapisovateľku.
Za členov návrhovej komisie boli zvolení / za 7 hlasov/:
Slávik Tibor, Habardik Jozef
- Za overovateľov zápisnice boli zvolení /za 7 hlasov/:
- Attila Bučai,Ing.Varga Ladislav
Za zapisovateľku bola zvolená Jancsárová Viola / za 7 hlasov/
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VL žiada starostu obce, aby bola vyhotovená a doručená zápisnica za 8 dní
s preberacím protokolom.
Prvá zápisnica nebola opravená tak ako to bolo dohodnuté na druhom
zasadnutí.
Starosta obce hovoril o tom, že je možnosť čerpať dotácie na viaceré
projekty z európskych fondov. Budú uprednostnení obce do 1000 obyvateľov
najme také ako je naša obec. Dotácie sa budú poskytovať bez 10%-nej
akontácie s možnosťou čerpania dopredu.
Čo sa týka našej obce, mohli by sme zrekonštruovať dom smútku, obecný
úrad, centrum voľného času.
Dotácie nemôžu žiadať obce, ktoré majú dlhy voči poisťovniam alebo
daňovému úradu alebo sú v exekúcii. Momentálne naša obec má vypýtané
potvrdenia od príslušných inštitúcií potvrdenia o tom, že nemáme dlhy.
VL sa pýta či obci ani náhodou nehrozí nebezpečenstvo exekúcii zo strany
nejakej firmy, aká je momentálne výška dlhu obce, koľko platí obec
projektovým kanceláriám? Vyjadruje svoj názor, že z nákladov na projekty
by obec mohla kryť rekonštrukciu domu smútku.
Vyčíta starostovi, že výška neuhradených faktúr k 31.12.2014 je okolo
15.000 eur prečo sa kupuje sa televízor, upratovací stroj a počítače?
Starosta oznamuje, že chce vytvoriť komunitné centrum pre mladých, z tohto
dôvodu kúpil moderný televízor. Na obecnom úrade je zastaralá výpočtová
technika, ktorú treba vymeniť. Upratovací stroj je tiež potrebný, aby sa
mohli upratovať efektívnejšie budovy obce, hlavne materská škola alebo
môže sa požičať občanom, ktorý o to požiadajú.
Ďalej starosta obce rozprával aj o tom, že mohli by sa v spolupráci s firmou
GAGAKO izolovať štvorbytovky v obci. Po izolácii sa znížia režijné náklady.
To pre občanov je výhodné lebo režijné náklady a úver na izoláciu bude
menej ako réžia pred izoláciou budovy.
PRESTÁVKA – CCA 10 MINÚT
Po prestávke sa pokračovalo v rokovaní.
V rámci programu regionálneho rozvoja na roky 2014-2020 môže pýtať
obec dotáciu na to aby sa v obecnej časti Hliník občania dostali k pitnej
vode.
Rozbor vody ukazuje, že jeden parameter nevyhovuje vody, ktorá sa čerpa
z miestnej studne.Tento problém sa dá riešiť klórovaním a filtrácoiu.
Treba vybudovaať miestny vodovod a menšiu technologickú budovu.
Riaditeľ vodárne prislúbil, že po uskutočnení týchto prácach vodárenská
spoločnosť preberie prevádzkovanie.
Obec môže na túto akciu dostať dotáciu vo výške 100%
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Týmto by sme mohli likvidovať globusz, ktorý je životu nebezpečný.
Megszabadulnank globusztol amely eletveszelyes.
Kommentáre:
HJ:Každý bude musieť vybudovať svojpomocne
ST:Treba umietniť kohútik na prístupnom mieste, aby si mohli napustiť pitnú
vodu
VL: Je potrebné o týchto veciach diskutovať s občanmi, ktorých s ato týka.
FL: Obec je povinná zapezpečiť pitnú vodu, občania si zabezpečia
pripojenie na miestny vodovod.
Dotáciu na zateplenie materskej školy nepriznali z ministerstva ŽP ale teraz
môže žiadať obec na budovy obce v rámci programu regionálneho rozvoja.
To znamená, že môžeme žiadať dotáciu na zateplenie materskej školy aj na
obecný úrad aj na centrum voľného času v obecnej časti Zlatá Osada.
Projekty sú vyhotovené od roku 2008, môžeme podať žiadosti. Vyriešila by
výmena okien, dverí ale aj bezbariérový vchod.
Otázky a názory:
Realita, že tieto dotácie dostaneme?
Šanca na to, že naše žiadosti schvália?
CVČ nie je také dôležité...
Dom smútku z vlastných prostriedkov...
Z dôvodu negatívne vyvinutej diskusie starosta obce sa ukončil zasadnutie
poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ s tým, že sa stretnú o
týždeň.
Potom opustil miestnosť.
OZ rokovalo ďalej.
1.VL navrhol aby odsúhlasili výšku finančných prostriedkov za ktoré môže starosta
obce nakupovať bez súhlasu OZ. Navrhol 200,- eur. Niektorý poslanci vyjadrili názor,
že to je málo a mala by sa odsúhlasiť výška 500,- eur.
Hlasovalo sa o tom, kto súhlasí s tým aby starosta obce mohol nakupovať bez súhlasu
OZ do výšky 200,- eur. / za 4, zdržali sa 3/
2. VL navrhol aby sa konalo ďalšie zasadnutie 26.03.2015 o 17:00. / za 6, zdržal sa 1/
3. VL žiada aby pred ďalším rozhodnutím bol zaslaný pre OZ výsledok inventarizácie
majetku obce.
4. Členovia OZ postupne opustili rokovaciu miestnosť

Uznesenia
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
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obce Vrbová nad Váhom,
zo dňa 19.03.2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------1. Schválenie programu rokovania

Uznesenie č. 3/1
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
A. schvaľuje program rokovania
1. Otvorenie zasadnutia
2. Ekonomická situácia obce
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Schválenie programu zasadnutia
5. Možnosti čerpania dotácií z európskych fondov na programovacie obdobie
2015-2020
6. Ponuka firmy GAGAKO s.r.o o možnosti realizácie osembytového
nájomného bytu v obci Vrbová nad Váhom
7. Určenie platu starostu z dôvodu nepresnosti zápisnice z prvého
ustanovujúceho zasadnutia OZ
8. Diskusia
9. Záver
2.

Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovatelky

Uznesenie č. 3/2
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
A.vymenuje za
a.) členov návrhovej komisie:
- Habardik Jozef, Slávik Tibor
za overovateľov zápisnice:
- Attila Bučai, Ing. Ladislav Varga
b.) zapisovateľka: Jancsárová Viola

Vo Vrbovej nad Váhom, 27.03.2015

Správnosť vyhotovenia potvrdzujem:

Ing.Forró Ladislav
starosta obce
Overovatelia:
Bučai Attila ..……………………….
Ing.Varga Ladislav……………………...
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