Zápisnica

napísaná na 4. zasadnutí Obecného Zastupiteľstva vo
Vrbovej nad Váhom konaného dňa 04.06.2015 o 1700 hodine
na Obecnom úrade vo Vrbovej nad Váhom
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Zápisnica
napísaná na 4. zasadnutí Obecného Zastupiteľstva vo Vrbovej nad
Váhom konaného dňa 04.06.2015 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,
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. Správa o výsledku kontroly plnenia príjmov a výdavkov podľa
rozpočtového hospodárenia za I.štvrťrok 2015
5. Rokovací poriadok obce
6. Záverečný účet obce
7. Realizácia optických sietí – oznámenie NASES
8. Rozpočtové opatrenie 1/2015
9. Zmeny v rozpočte
10. Určenie platu starostu
11. Žiadosť – odpredaj pozemku Kočiová Katarína
12. Nenávratný finančný príspevok na kamerový systém
13. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia
14. Diskusia (návšteva prezidenta, deň obce)
15. Záver
Návrh rokovania obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo. / hlasov za: 5/
2.
Starosta obce požiadal OZ aby navrhli overovateľov zápisnice, a
zapisovateľa.
Za zapisovateľku bola zvolená Jancsárová Viola / za 5 hlasov/
Za overovateľov zápisnice boli zvolení /za 4 hlasov, zdržal sa 1/:
Bučai Attila, Slávik Tibor
3. Schválenie programu zasadnutia /za 5 hlasov/
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4. Správa o výsledku kontroly plnenia príjmov a výdavkov podľa rozpočtového
hospodárenia za I.štvrťrok 2015 z dôvodu ospravedlnenej neúčasti hlavnej
kontrolórky bola odročená na ďalšie zasadnutie s čím OZ súhlasí / za 5 hlasov/.
Na zasadnutie došiel poslanec Ing.Varga Ladislav

5. Starosta obce požiadal V. Jancsárovú aby prečítala návrh rokovacieho
poriadku, ktorý bol zaslaný na preštudovanie členom OZ.
Po prečítaní sa rokovalo o tom či by sa do rokovacieho poriadku nemalo dať aj to ,
kto môže používať insígnie obce v prípade neprítomnosti starostu obce. Podľa
starostu obce treba zistiť či je potrebné zapracovať tento návrh do rokovacieho
poriadku. Niektorí si myslia, že táto vec nesúvisí a rokovacím poriadkom. Rokovací
poriadok obce napokon bol schválený obecným zastupiteľstvom a je prílohou
zápisnice /za 6 hlasov/.
6.Schválenie záverečného účtu na minulom zasadnutí bolo odročené z dôvodu, že
poslanci žiadali aby boli niektoré informácie doplnené a niektorý si myslia, že toto
splnené nebolo. Diskutovalo sa o tom či môže byť umožnené nazerať poslancom do
došlých a vystavených dokladov v účtovníctve. Starosta obce bol požiadaný aby
budúci týždeň vyžiadal stanovisko prokuratúry o tom, či môžu členovia OZ
nazerať do došlých a vystavených dokladov v účtovníctve.
7. Starosta oboznámil prítomných s možnosťou realizácie optických sietí na
základe oznámenia NASES. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie oznámenie
NASES o národnom projekte „ Zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie
k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej
z verejných zdrojov. OZ poveruje starostu obce na podpísanie akýchkoľvek
právnych úkonov obce / za 6 hlasov/.
8. Starosta obce prezentoval výzvu na predkladanie žiadostí o NFP z Programu
rozvoja vidieka 2007-2013:
Opatrenie: 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
Oprávnené činnosti: súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti
vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových a iných bezpečnostných
prvkov )
Po prerokovaní možnostiach kde by mohli byť umiestnené kamery OZ schvaľuje
realizáciu kamerového systému / za 6 hlasov /.
9.Starosta obce oznámil OZ, že bol zaslaný na obecný úrad protest prokurátora
číslo Pd 74/154401-3 zo dňa 13.05.2015, ktorý treba prejednať. Po diskusii
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom berie na vedomie protest
prokurátora číslo Pd 74/15/4401-3 zo dňa 13.05.2015 proti Všeobecne záväznému
nariadeniu Obce Vrbová nad Váhom číslo 4/2008 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. Vyhovuje protestu
prokurátora číslo Pd 74/15/4401-3 zo dňa 13.05.2015 proti Všeobecne záväznému
nariadeniu Obce Vrbová nad Váhom číslo 4/2008 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.
Žiada starostu obce predložiť návrh zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia
Obce Vrbová nad Váhom číslo 4/2008 a na schválenie všeobecne záväzného
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nariadenia v súlade so zákonom č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov.
10. Starosta obce pripomenul, že je potrebné určiť plat starostu. V.Jancsárová
prečítala návrh uznesenia. Po krátkej diskusii starosta oznámil, že nežiada aby
bolo rokované o zvýšenie platu. To znamená, že bude poberať mesačný plat
v základnej výške .
Výpočet mesačného platu starostu obce:
mesačný plat starostu sa vypočíta nasledovne:
858,00 € x 1,65 priemerná mesačná mzda zamestnanca v nár. hospodárstve za
predchádzajúci rok x koeficient
858,00 € x 1,65 = 1.415,70 €
Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.
Plat mesačne v roku 2015 = 1.416,- eur
Ďalej starosta obce oznámil, že vráti obci peniaze, ktoré boli vyplatené nad rámec
základného platu.
11. Miestna skupina vzpieračov podala žiadosť o budovu bývalého CO skladu na
užívanie a žiadosť o zvýšenie dotácie vo výške 770,- eur. Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje aby užívali vzpierači budovu bývalého skladu CO a schvaľuje
zvýšenie dotácie pre vzpieračov o 770,- eur /za 6 hlasov /.
12. Katarína Kočiová podala žiadosť o odpredaj pozemku.
Po diskusii Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj pozemku pre Katarínu
Kočiovú za 1,- euro/m2 pričom platí ostatné výdavky súvisiace s prevodom
pozemku alebo zabezpečí znalca, ktorý odhadne cenu pozemku pričom platí všetky
výdavky súvisiace s prevodom pozemku. /za hlasov 6 /
13. Ing. Varga Ladislav navrhol aby bola poverená na vykonanie auditu na rok
2014 Mária Sokolíková z Bratislavy za cca 1500,- eur. Obecné zastupiteľstvo
návrh odsúhlasilo / hlasov za 6/.
14. OZ bolo oznámené s rozpočtovým opatrením č.1/2015 k 31.03.2015. OZ berie
na vedomie opatrenie, ktoré je prílohou zápisnice./za hlasov 6/.
15.Obecnému zastupiteľstvu bol doručený návrh zmeny rozpočtu. Do tejto zmeny
na zasadnutí bolo zapracované aj zvýšenie pre vzpieračov. OZ schvaľuje zmeny
v rozpočte, ktoré sú priložené k zápisnici. /hlasov za 6 /.
16. Diskusia
Starosta obce oznámil členom OZ, že 9.6.2015 našu obec navštívi prezident SR.
V diskusii sa hovorilo o tom, ako privítať prezidenta, aké programy by mali byť na
deň obce.
Na záver starosta obce sa ukončil zasadnutie poďakoval všetkým za účasť a ukončil
zasadnutie OZ.
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Uznesenia
z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Vrbová nad Váhom,
zo dňa 04.06.2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------1. Schválenie programu rokovania

Uznesenie č. 4/1
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
A. schvaľuje program rokovania
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Správa o výsledku kontroly plnenia príjmov a výdavkov podľa
rozpočtového hospodárenia za I.štvrťrok 2015
5. Rokovací poriadok obce
6. Záverečný účet obce
7. Realizácia optických sietí – oznámenie NASES
8. Rozpočtové opatrenie 1/2015
9. Zmeny v rozpočte
10. Určenie platu starostu
11. Žiadosť – odpredaj pozemku Kočiová Katarína
12. Nenávratný finančný príspevok na kamerový systém
13. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia
14. Diskusia
15. Záver
2. Voľba overovateľov zápisnice a zapisovatela

Uznesenie č. 4/2
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
A.vymenuje za
a) za overovateľov zápisnice:
- Attila Bučai, Tibor Slávik
b) zapisovateľka: Jancsárová Viola
3. Správa o výsledku kontroly plnenia príjmov a výdavkov podľa rozpočtového hospodárenia

Uznesenie č.4/ 3
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
A. odročuje prejednanie
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Správy o výsledku kontroly plnenia príjmov a výdavkov podľa rozpočtového hospodárenia

4. Rokovací poriadok

Uznesenie č. 4/4
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
A.Schvaľuje
Schvaľuje rokovací poriadok
5. Záverečný účet

Uznesenie č. 4/5
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
A. Odročuje
Rokovanie o záverečn1om účte obce
B. Poveruje
Starostu obce aby vyžiadal stanovisko prokuratúry o tom, či môžu členovia OZ nazerať do
došlých a vystavených dokladov v účtovníctve
6.Realizácia optických sietí

Uznesenie č. 4/6
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
A. Berie na vedomie
Oznámenie NASES o národnom projekte „Zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie
k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov
v „bielych miestach„ Slovenska“ v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti,
prioritná os č.3 – zvyšovanie prístupnosti širokopásmového internetu
B. Poveruje
Svojho štatutárneho zástupcu – starostu Ing. Forró Ladislava na podpísanie akýchkoľvek
právnych úkonov obce pre účely územného konania, stavebného konania a spolupráce pri
realizácii vybudovania pasívnej optickej siete

7. Kamerový systém

Uznesenie č. 4/7
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
A. Schvaľuje
Budovanie kamerového systému
8. K protestu prokurátora číslo Pd 74/154401-3 zo dňa 13.05.2015

Uznesenie č. 4/8
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
A. Berie na vedomie
protest prokurátora číslo Pd 74/15/4401-3 zo dňa 13.05.2015 proti Všeobecne záväznému nariadeniu
Obce Vrbová nad Váhom číslo 4/2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach,
B. Vyhovuje
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protestu prokurátora číslo Pd 74/15/4401-3 zo dňa 13.05.2015 proti Všeobecne záväznému
nariadeniu Obce Vrbová nad Váhom číslo 4/2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach,
C. Žiada starostu obce
predložiť návrh zrušenia Všeobecne záväzného nariadenia Obce Vrbová nad Váhom číslo 4/2008 a
na schválenie všeobecne záväzného nariadenia v súlade so zákonom č. 178/1998 Z.z. o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
9.Určenie platu starostu

Uznesenie č. 4/9
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
A.schvaľuje
plat starostu obce Vrbová nad Váhom v roku 2015 v rozsahu plného úväzku mesačne vo výške 1416,eur v súlade so zákonom NR SR č.253/1194 Z.z. o právnom postavení platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
B.berie na vedomie
Vyhlásenie starostu, že vráti obci peniaze, ktoré boli vyplatené nad rámec základného platu
10.Žiadosti vzpieračov.

Uznesenie č. 4/10
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
A.schvaľuje
Aby užívali vzpierači budovu bývalého skladu CO
B.schvaľuje
Zvýšenie dotácie pre vzpieračov o 770,- eur
11. Odpredaj pozemku

Uznesenie č. 4/11
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
A.Schvaľuje
odpredaj pozemku pre Katarínu Kočiovú za 1,- euro/m2 pričom platí ostatné výdavky súvisiace
s prevodom pozemku
alebo
zabezpečí znalca, ktorý odhadne cenu pozemku pričom platí všetky výdavky súvisiace s prevodom
pozemku
12.Audítor

Uznesenie č. 4/12
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
A.navrhuje
Aby bola poverená na vykonania auditu na rok 2014 Mária Sokolíková z Bratislavy
13.Rozpočtové opatrenie.

Uznesenie č. 4/13
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
A.berie na vedomie
rozpočtové opatrenie k 31.03.2015
14.Zmena rozpočtu

7

Uznesenie č. 4/14
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
A.schvaľuje
zmeny v rozpočte za rok 2015
15.Schválenie uznesenia.

Uznesenie č. 4/15
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
A.Schvaľuje
Aby návrhy uznesení nadobudli platnosť.

Vo Vrbovej nad Váhom, 11.06.2015

Správnosť vyhotovenia potvrdzujem:
Ing.Forró Ladislav
Starosta obce

Overovatelia:
Bučai Attila ..……………………….
Slávik Tibor ....……………………...
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