Zápisnica
napísaná na 13. zasadnutí Obecného Zastupiteľstva vo Vrbovej nad
Váhom konaného dňa 08.12.2016 o 1700 hodine
na Obecnom úrade vo Vrbovej nad Váhom.
--------------------------------------------------
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Zápisnica
napísaná na 13. zasadnutí Obecného Zastupiteľstva vo Vrbovej nad
Váhom konaného dňa 08.12.2016 o 1700 hodine
na Obecnom úrade vo Vrbovej nad Váhom.
-------------------------------------------------1. Otvorenie zasadnutia:
Rokovanie zasadnutia Obecného zastupiteľstva otvoril a riadil Ing. Ladislav Forró,
starosta obce za prítomnosti členov OZ:
Bučai Attila, Czafrangó Boglárka , Habardik Jozef, Nagy Jozef, Ruhásová Terézia,
Slávik Tibor, Ing. Varga Ladislav, ďalej bola prítomná Ing.Szoboszlaiová Marta
kontrolórka obce
2. Starosta obce požiadal OZ aby navrhli overovateľov zápisnice, a zapisovateľa.
Za overovateľov zápisnice boli zvolení :
- Ruhásová Terézia, Ing.Varga Ladislav
Za zapisovateľku bola zvolená :
- Jancsárová Viola
/za 7 hlasov /
3. Starosta obce prečítal program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl.kontrolórky na I.polrok 2017
6. Návrh trojročného rozpočtu obce na roky 2017-2019
7. Stanovisko hl.kontrolóra k návrhu trojročného rozpočtu
8. Rozpočtové opatrenia, zmeny v rozpočte na rok 2016
9. Menovanie inventarizačnej komisie
10.Žiadosti o predaj bytov
11.Diskusia
12.Záver
Po niekoľkých poznámkach a pripomienke, že treba rozhodnúť o namontovaní
kamery v obecnej časti Hliník, návrh programu rokovania obecné zastupiteľstvo
odsúhlasilo. / hlasov za: 7/
4. Boli prebraté uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia. Pani kontrolórka sa
spýtala či sú tieto uznesenia plnené. Po krátkom vysvetlení starostu obce sa
pokračovalo s nasledovným bodom.
5. Kontrolórka obce predniesla návrh plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2017,
pričom pripomenula, že ak členovia OZ navrhnú ďalšie body do plánu kontrolnej
činnosti treba ich zapracovať.
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Zápisnica
napísaná na 13. zasadnutí Obecného Zastupiteľstva vo Vrbovej nad
Váhom konaného dňa 08.12.2016 o 1700 hodine
na Obecnom úrade vo Vrbovej nad Váhom.
-------------------------------------------------Starosta obce sa opýtal poslancov aké majú pripomienky a návrhy, potom dal
hlasovať. OZ schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2017, ktorý je
prílohou zápisnice / za 7 hlasov/.
6. Trojročný rozpočet bol zaslaný pre OZ. Účtovníčka obce oznámila návrh na
uznesenie, ktorý obsahuje nasledovné údaje:
Rozpočet na schválenie bez programovej štruktúry podľa prílohy na rok 2017:
Príjmy spolu
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Fin.op. príjmové
Výdavky spolu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Fin.op. výdavkové

543889,84
20016,00
343724,84
0,00
543889,84
186643,22
352846,62
4400,00

Viacročný rozpočet na vedomie bez programovej štruktúry na roky 2018 – 2019:
Príjmy spolu
198565,00
Bežné príjmy
198565,00
Kapitálové príjmy
0,00
Finančné operácie príjmové
0,00
Výdavky spolu
198565,00
Bežné výdavky
188344,00
Kapitálové výdavky
5821,00
Finančné operácie výdavkové
4400,00

198565,00
198565,00
0,00
0,00
198565,00
188344,00
5821,00
4400,00

Pred schválením sa diskutovalo o splátke úveru, ktorý je plánovaný ročne vo výške
4400,- eur. Potom sa hovorilo o výdavkoch na telefónne poplatky, o tom koľko
telefónov sa používa, aké paušály, koľko platíme za internet, digi. Podľa poslancov sú
tieto výdavky príliš vysoké, preto treba vyžiadať podrobný rozpis hovorov, zistiť kedy
sa končí viazanosť a meniť paušály, zistiť kedy končí viazanosť pre Digi a zrušiť.
Starosta obce prisľúbil, že vybaví túto požiadavku.
Ďalej podľa OZ treba prezrieť výšku poistného na poistenie auta, traktora.
Zdá sa, že výška výdavkov je vysoká aj na pohonné hmoty pre traktor, auto, preto
výdavky v rozpočte treba znížiť.
Na žiadosť OZ bol vytvorený nový účet na výdavky súvisiace s namontovaním kamery
v Hliníku vo výške 800,- eur, pričom boli znížené výdavky na PHL traktora o 250,eur a ďalšie výdavky na PHL auta o 550,- .
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Váhom konaného dňa 08.12.2016 o 1700 hodine
na Obecnom úrade vo Vrbovej nad Váhom.
-------------------------------------------------Boli ďalej znížené výdavky na telekomunikačné služby o 200,- eur pričom sa prezrú
paušály na telefóny a na ďalšom zasadnutí o tom bude OZ informované.
Položka rozpočtovaná ako výdavok na deň detí a matiek vo výške 300,- bola
vynulovaná a prostriedky preradené na balíky pre dôchodcov.
O hore uvedených 200,- eur sa zvýšil plat dohodárov na opravu ČOV z dôvodu, že sa
čaká prekročenie schváleného limitu. Diskutovalo sa ešte
o výške žiadaných fin.prostriedkov zo štátneho prostriedku na zateplenie MŠ, na
rekonštrukciu tlakovej kanalizácie.
Rekonštrukcia MŠ sa presunula na rok 2017 lebo v zimnom období sa vonku nedá
pracovať a čaká sa ešte aj na schválenie verejného obstarávania ministerstvom.
Bolo navrhnuté aby sa vybavilo platenie úveru mesačne. Starosta obce prisľúbil, že to
vyrieši. Témou bola aj výška výdavkov na bežnú údržbu a opravu kanalizačných nádrží
a púmp. Kontrolórka obce prispela do diskusie vysvetlením niektorých pojmov.
Ďalšie pripomienky už neboli preto OZ schvalilo návrh trojročného rozpočtu obce na
roky 2017-2019 s navrhnutými zmenami, ktorý je prílohou zápisnice. /za 7 hlasov/
7. Stanovisko hl.kontrolóra k návrhu trojročného rozpočtu OZ berie na vedomie. /za
7 hlasov/
8. Účtovníčka obce predniesla rozpočtové opatrenia, zmeny v rozpočte na rok 2016,
ktoré sa týkajú štátnych dotácií. Bol zrušený plánovaný príjem a výdaj na zateplenie
MŠ z dôvodu, že sa táto akcia presunie do roku 2017.
OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenia. /za 7 hlasov/
9. Starosta obce oznámil, že v januári 2017 sa vykoná inventarizácia majetku obce ,
preto je potrebné menovanie inventarizačnej komisie. Starosta obce žiada o navrhnutie
dvoch členov. OZ za členov inventarizačnej komisie z radu poslancov schvaľuje Jozefa
Nagya a Tibora Slávika. /za 7 hlasov/
10.V ďalšom bode sa hovorilo o žiadostiach občanov obce.
Bola doručená žiadosť na kúpu bytu so s.č.304 v obecnej časti Hliník, ktorý prenajíma
od Obce Vrbová n.V. Anita Krekácsová.
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom berie na vedomie
žiadosť žiadateľky Anity Krekácsovej, o predaj nehnuteľnosti, ktorú prenajíma
a schvaľuje zámer na prevod vlastníctva nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Vrbová nad
Váhom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, podľa § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods.8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Predaj sa uskutoční za kúpnu cenu vo
výške 3000 €, ktorá kúpna cena je splatná pri podpísaní kúpnej zmluvy.
OZ žiada starostu obce zabezpečiť zverejnenie zámeru a predložiť na schválenie návrh
na uzatvorenie kúpnej zmluvy na zasadnutie obecného zastupiteľstva.
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-------------------------------------------------Ďalšia žiadosť sa týka bytu so s.č.305 v obecnej časti Hliník, ktorý prenajíma od Obce
Vrbová n.V. Ladislav Krekács.
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom berie na vedomie
žiadosť žiadateľa Ladislava Krekácsa, o predaj nehnuteľnosti, ktorú prenajíma
a schvaľuje zámer na prevod vlastníctva nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Vrbová nad
Váhom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, podľa § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods.8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Predaj sa uskutoční za kúpnu cenu vo
výške 3000 €, ktorá kúpna cena je splatná pri podpísaní kúpnej zmluvy.
OZ žiada starostu obce zabezpečiť zverejnenie zámeru a predložiť na schválenie
návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Na základe žiadosti žiadateľov Helena Bucseková, trvalý pobyt Vrbová nad Váhom,
Hliník 284, a Roland Tóth, trvalý pobyt Martovce, uznesením Obecného zastupiteľstva
vo Vrbovej nad Váhom číslo 12/7 zo dňa 20.10.2016 bol schválený zámer na predaj
nehnuteľnosti, na rodinný dom so súp.č. 284 vo vlastníctve Obce Vrbová nad Váhom
pre kupujúceho Roland Tóth z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods.
8 písm. e) zákona NR SR číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, nakoľko a súčasne s uzatvorením kúpnej zmluvy bude v prospech súčasného
nájomcu Helena Bucseková, bude zriadené právo doživotného užívania nehnuteľnosti.
OZ schvaľuje predaj a uzatvorenie kúpnej zmluvy o predaji nehnuteľnosti pre
kupujúceho Roland Tóth. Kúpna zmluva bude uzatvorená v súlade s § 9a ods.8 písm. e)
zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, nakoľko súčasne s uzatvorením kúpnej zmluvy bude v prospech
súčasného nájomcu Helena Bucseková, zriadené právo doživotného užívania
nehnuteľnosti. Poplatok za návrh na vklad platí kupujúci. Predaj obecné zastupiteľstvo
schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov./za 7 hlasov/
11. V diskusii sa hovorilo problémoch v obecnej časti Hliník, ktoré sa týkajú verejného
osvetlenia a odpadu, ktorý je tam uložený. Keď tam bude umiestnená kamera
a označené miesto vhodnými tabuľami, na základe záznamu kamery bude možné úradne
konať proti ľuďom, ktorý tam umiestňujú odpad.
Ďalej sa hovorilo aj o znečistení prístupovej cesty, ktorá vedie na cintorín a odstránení
odpadu, ktorý sa nahromadil na cintoríne.
V Hliníku treba vybudovať ochranu hlavného uzáveru pri globuse .
Nakoniec sa diskutovalo o tom ako riešiť, aby v pivnici materskej školy bola
vybudovaná miestnosť pre futbalistov, kde sa budú prezliekať.
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-------------------------------------------------12. Na záver starosta obce oznámil, že ďalšie zasadnutie sa plánuje na začiatok
februára 2017, poďakoval za účasť a uzatvoril zasadnutie.
Vo Vrbovej nad Váhom, 14.12.2016

Správnosť vyhotovenia potvrdzujem:
Ing.Forró Ladislav
Starosta obce

Overovatelia:
Ing.Ladislav Varga.....…………………...
Terézia Ruhásová....................................
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