Zápisnica
z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zemianskom Vrbovku
konaného dňa 12.1.2019 v kancelárii obecného úradu.
___________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. OTVORENIE
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolala starostka obce P. Horečná Budinská.
Privítala prítomných a oboznámial prítomných s programom zasadnutia, ktorý bol
poslancom doručený a zverejnený na úradnej tabuli.
Za overovateľa zápisnice boli určení:
Tomáš Sopko

.......................................

Ľubomír Šimko

......................................

Za zapisovateľa bola určená: Martina Alemanová
V úvode starostka obce vyzvala poslancov na určenie zástupcu starostky obce.
Poslanci navrhli p. Máriu Petrovičovú, s čím menovaná súhlasila.
Ďalším bodom bolo informovanie prítomných o finančnom stave obce. Hospodárka
obce p. Alemanová. Uviedla, že obec k 31.12.2018 disponuje na bežnom účte
sumou 4461,36 €, na rezervnom fonde sumou 9959,39€ a finančnou hotovosťou
v pokladni v sume 1249,54€. Rozpočet obce na rok 2019 je schválený v hodnote
33 500€.
Poslanci obecného zastupiteľstva na návrh starostky obce schválili odmeňovanie
poslancov za každú účasť na zasadnutí OZ sumou 10€. Na konci kalendárneho roka
starostka obce môže udeliť odmenu podľa angažovanosti každého poslanca
individuálne. V tejto súvislosti boli dané na vedomie dátumy na zasadnutia OZ.
V prípade zmeny budú termíny zasadnutí vopred oznámené.
Starostka obce informovala prítomných o činnosti úradu za mesiac pôsobenia:
-

zmena telefónneho čísla starostky obce,
zmena podpisového vzoru v banke,
zmena prihlasovania do programu DCOM,
zmena webovej stránky obce – do konca januára
informácie o nedoplatkoch a preplatkoch elektrickej
dôslednejšia kontrola odberu elektrickej energie,

energie

v obci

–

-

-

zmena popisného čísla kancelárie obecného úradu z čísla 13, čo bude celé
kultúrny dom, na číslo 31 – bývalá budova zmiešaného tovaru,
začaté 4 územné konania – 2 stavebné konania súvisiace s podnikateľskou
činnosťou p. Kasanu, 1 správne konanie spojené s výrubom, 1 vyjadrenie
k projektovej dokumentácii spojené s výrubom pod elektrickým vedením,
oznámenie BBSK o zabezpečovaní autobusovej dopravy ako doteraz
a vyjadrenie k podanému opatreniu sociálnoprávnej kurately detí.

Pri informáciách ohľadom spotreby elektrickej energie bola navrhnuté poslancami
výmena žiaroviek na verejnom osvetlení za LED žiarovky, ktoré budú úspornejšie
a tiež zavedenie zamykania hodín na verejnom osvetlení. Tiež je potrebné vyžiadať
papier o zrušení odberného miesta, ktoré bolo zlúčené v časti Viničky.
V tejto súvislosti starostka obce informovala, že je potrebné zlegalizovať stavby –
studne. Je potrebné zistiť, na ktorých pozemkoch stavby ležia, kto je vlastníkom.
Úlohou sa bude zaoberať starostka obce za pomoci p. Alemanovej Anny.
K 31.12. 2018 prebehol odpis vodomerov p. Kučerákovou Miriam a p. Šimkom
Ľubomírom. Občania, ktorí nemajú vodomery, dostali v priebehu januára listy
s určením chovu dobytka a hydiny na určenie spotreby vody. Pri tomto bode
starostka informovala o začatom jednaní s Mestským bytovým podnikom o zavedení
vodomerov do každej nehnuteľnosti v obci, aby sa predišlo nelegálnemu
nahlasovaniu vody a jej spotreby a tiež na určenie strát v obci. V priebehu apríl – máj
(záleží od počasia) bude zabudovaných prvých 30 vodomerov, s finančnou
spoluúčasťou obce a vlastníka nehnuteľnosti.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili návrh VZN o prevádzkovaní cintorína
v obci Zemiansky Vrbovok. Je potrebné doplniť nové hroby, vyplniť zmluvy, ktoré sú
nové a tiež pripraviť nové zmluvy, ktorým bude končiť platnosť. Poslanci návrh VZN
odsúhlasili.
V tomto bode bola tiež navrhnutá rekonštrukcia malej budovy v cintoríne, ktorá bude
slúžiť na uloženie náradia potrebného v cintoríne, tiež rekonštrukcia budovy domu
smútku, ktorá bude môcť prebehnúť po zápise budovy do katastra nehnuteľností.
Poslanci p. Postka a p. Sopko dostali za úlohu vyčísliť sumu potrebnú na
rekonštrukciu oboch budov. Suma bude prejednaná na budúcom obecnom
zastupiteľstve.
Starostka informovala o vývoze odpadu v obci. Nakoľko suma vyberaná od občanov
za odpady nepostačuje na prekrytie nákladov na vývoz a uloženie odpadu, dôrazne
upozornila poslancov, aby informovali občanov o nutnej separácii odpadu.
Domácnosti dostali harmonogram rozpisu vývozu odpadu, ktorý je nutné dodržiavať
a tiež dodržiavať separáciu, inak bude obec nútená zvýšiť poplatok za komunálne
odpady. Pri tomto bode poslanci navrhli zabezpečiť zvon na vývoz skla v časti
Viničky.
Tiež nám vznikla odporúčacia povinnosť vypracovať do konca apríla 2019 dokument
Program odpadového hospodárstva, ktorý si na starosť vzala starostka obce.

Nakoľko v obci nie je možné vybudovať obecný rozhlas pre rozsiahlosť obce, navrhla
starostka vyhotoviť obecný telefónny zoznam, aby občania mohli byť informovaní
sms správami o oznámeniach v obci.
Tiež starostka upovedomila prítomných aby nezabúdali na povinnosť nahlasovať
domáce zabíjačky. Občan môže nahlásiť na obecnom úrade chov, prípadne kúpu
ošípaných. Obec urobí sumárny zoznam a zašle na veterinárnu správu.
Starostka obce informovala o príprave projektu tzv. passport obecných komunikácií,
nakoľko obec nemá vo svojom majetku cesty. Je to potrebné jednak pre žiadosti na
projekty na ich rekonštrukciu a tiež nevzniká tým obci ich údržba. Projekt bude
urobený dodávateľsky, cena bude upresnená do budúceho zasadnutia.
Poslanci odsúhlasili návrh VZN o poskytovaných službách v obci. Jedná sa
o prenájom sály kultúrneho domu na rôzne akcie a nájom hnuteľného majetku ako sú
stoly, stoličky a pod. Poslanci navrhli aj dokúpenie stolov a stoličiek, nakoľko veľa je
poškodených. Proces nákupu bude priebežný podľa finančných prostriedkov obce.
Starostka obce informovala prítomných o riešení projektu Rekonštrukcia kultúrneho
domu, ktorý začal riešiť ešte predchádzajúci starosta obce. Uviedla, že rekonštrukcia
je zameraná z PPA a jej výška je v sume cca 150 tisíc €. Vzhľadom na vysokú výšku
rekonštrukcie poslanci nesúhlasili s projektom pokračovať.
Starostka obce dala do pozornosti, že v obci funguje OZ Terra Vrbovok a občania
majú možnosť venovať v nasledujúcom roku 2% z daní do tohto združenia, ktoré sa
bude snažiť pomôcť zveľadiť samotnú obec.
Diskusia prebiehala aj počas samotných rokovacích bodov.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO SCHVÁLILO NASLEDOVNÉ UZNESENIA

Uznesenie č. 1/2019
Schvaľuje zástupcu starostky obce p. Petrocičovú Máriu
ZA: 4

PROTI:0

ZDRŽAL SA:1

Uznesenie č. 2/2019
Schvaľuje návrh VZN o cintorínskom poplatku.
ZA: 5

PROTI:0

ZDRŽAL SA:0

Uznesenie č. 3/2019
Schvaľuje návrh VZN o poskytovaných službách v obci
ZA: 5

PROTI:0

ZDRŽAL SA:0

Uznesenie č. 4/2019
Zakúpenie zbernej nádoby zvon na sklo pre časť Viničky
ZA: 5

PROTI:0

ZDRŽAL SA:0

Uznesenie č. 5/2019
Schválenie odmeny pre poslancov za každú účasť na zasadnutí sumou 10€
ZA: 5

PROTI:0

ZDRŽAL SA:0

Uznesenie č. 6/2019
Schvaľuje rekonštrukciu malej budovy v cintoríne a budovy domu smútku. Rozpočet
na rekonštrukciu bude predložený do 28.2.2019
ZA: 5

PROTI:0

ZDRŽAL SA:0

Uznesenie č. 7/2019
Schvaľuje výmenu žiaroviek vo verejnom osvetlení za LED a zabezpečenie hodín na
verejnom osvetlení. Úlohou je poverená starostka obce.
ZA: 5

PROTI:0

ZDRŽAL SA:0

V závere starostka obce poďakovala prítomným a ukončila ustanovujúce zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
Jana Horečná Budinská
starostka obce

