
Z á p i s n i c a

z 8. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zemianskom Vrbovku
 konaného dňa 12.10.2020

___________________________________________________________________

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1. Otvorenie

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolala starostka obce Jana Horečná Budinská.
Privítala prítomných a oboznámila prítomných s programom zasadnutia,  ktorý bol
poslancom doručený a zverejnený na úradnej tabuli.

Za overovateľa zápisnice boli určení:

Anton Psotka .......................................

Miriam Kučeráková ......................................

Za zapisovateľa bola určená: Martina Alemanová

V úvode  starostka  obce  oboznámila  prítomných  s programom  rokovania,  do
programu bola zahrnutá iniciatíva p. Miroslava Kasanu na odprezentovanie svojej
vízie  fungovanie  prevádzok  v  obci  a  došlo  k  zmene  programu.  Prezentácia  p.
Kasanu  bola  zrušená,  keďže  vzhľadom  na  protipandemické  opatrenia  sa  celé
zastupiteľstvo konalo bez prítomnosti verejnosti. Poslanci zmenu program schválili,
nebolo potrebné doplniť žiadny bod rokovania.
V ďalšom bode rokovania vyzvala starostka obce hospodárku p. Alemanovú, ktorá
predniesla návrh na úpravu rozpočtového opatrenia č. 3/2020. Poslanci prednesený
návrh schválili.
Hospodárka  obce  informovala  prítomných  o stave  finančných  prostriedkov  a tiež
o platení daní a poplatkov v obci. Nakoľko je situácia vo finančnej oblasti krátená aj
zo štátneho rozpočtu, a to v tomto roku o 1197,00€, omnoho viac sa obce dotýkajú
podlžnosti občanov, ktorí si vo vzťahu k obci neplnia základné povinnosti, platenie
daní, poplatkov za KO a vodu. Pri tomto bode navrhla poslancom možnosť požiadať MF
SR o pôžičku vo výške 1197 €, ktorú je možné čerpať bezúročne a začať splácať až v roku
2024. Poslanci s návrhom súhlasili.  Ďalej pani hospodárka vysvetlila, že rozdiel medzi
príjmom  a  výdajom  sa  bude  zväčšovať,  a  objasnila  prítomným  skutočný  stav
čerpania a plnenia rozpočtu. Upozornila na zvýšené čerpanie jednotlivých odvetví
obce.
Ďalej  hospodárka  obce  informovala  prítomných  o vykonanom  audite,  ktorý  bol
ukončený záverečnou správou audítora. Následne poslanci schválili výročnú správu
obce za rok 2019.
Na základe skutočností bol pripravený aj návrh úpravy rozpočtu na rok 2020. Hospodárka



prítomných informovala o navrhovaných položkách. Keďže poslanci nemali na doplnenie do
rozpočtu, návrh rozpočtu na rok 2020 bol schválený.
Na základe týchto skutočností bol pripravený aj návrh úpravy rozpočtu na rok 2020.
Hospodárka  prítomných  informovala  o navrhovaných  položkách.  Keďže  poslanci
nemali na doplnenie do rozpočtu, návrh rozpočtu na rok 2020 bol schválený.
Starostka obce zhodnotila činnosť úradu za 3Q2020. Na obci prebehla kontrola na
spracovanú dokumentáciu k protipožiarnej ochrane a protipovodňovej ochrane, bol
spracovaný nový povodňový plán v spolupráci s OÚ KA – odbor krízového riadenia,
prebehlo školenie ku COVID-19.
Starostka odprezentovala nové dokumenty na webe, kde si obyvatelia budú môcť
stiahnuť a nechať potvrdiť na obecnom úrade. Všetko je rozdelené do sekcií a na
WEBe je kompletizácia dokumentov v časti  OBČAN – ako vybaviť,  s návodmi aj
tlačivami, s providerom je to potrebné ešte prebrať pre ľahšiu orientáciu.
Starostka ďalej uviedla informácie k jednotlivých projektov.
1.  Dotácia pre DHZ bola poskytnutá vo výške 1400€ a spoluúčasť obce 5%, t.j.
1540€. Poslanec p. Šimko sa informoval, čo sa za uvedené peniaze kúpilo a kde sú zložené
pracovné odevy a pomôcky kúpené z týchto peňazí.
2. Obec bola zapojená do projektu WIFI4YOU, bol to milý projekt, veľmi jednoduchý
na  spracovanie,  postavený  na  losovaní  podaných  projektov  z  celej  Európy,
vzhľadom na množstvo podaných projektov, sme žiaľ neuspeli.
3. VODA
K zjednodušeniu komunikácie sme aj v ekonomických evidenciách začali označovať
obecnú  studňu ako Studňa  1.,  studňu na  Viničkách  ako  Studňa 2.  a  studňu na
Dúbrave ako Studňa 3.
Starostka  informovala,  že  v  priebehu  mesiaca  jú/august  boli  riešené  poruchy  na
studniach.  Oprava  na  Č.1.  26.7.2020  –  porucha,  28.7.2020  –  oprava,  výmena
čerpadla  za  repas  z  Viničiek  z  vlaňajška,  nové  vedenie  elektrického  kábla  do
vodárne, plus spustená nová technológia na úpravu vody, a 2.9.2020 porucha na
ističi,  výmena 20€.  Na  Č.3.  bola  úplná  výmena vodných prvkov –  kúpená  nová
ponorka, nové trubky, na kompletku urobená nová elektrika.
Čo sa týka doosádzania vodomerov a šácht, montovanie vodomerov nebude nikomu
odpustené, je možné ich montovať do 30.4.2021, je to posledný dátum a každý si to rieši
si  vo  vlastnej  réžii.  Starostka  vyzvala  obyvateľov  k  zodpovednosti  a  dokončenia
vodomerných  šácht  na  osadenie  meračov  s  tým,  že  upozornila  na  nedodržanie  zákona  a
následných reštrikciách voči tým domácnostiam, kde merače nebudú osadené.  Pre všetky
domácnosti sa budú riešiť nové zmluvy o odbere vody s značením čísla vodomeru.
Ďalej  starostka uviedla,  že v priebehu júna 2020 bola z prostriedkov rezervného
fondu dokončená rekonštrukcia elektrického vedenia z obecnej studne do rezervoára
a následne dokončená aj úpravovňa vody.
4. ODPADY
Starostka pripomenula termín na vývoz nebezpečného a elektroodpadu 19. októbra
2020, deň vopred je odpad vyviesť k zastávke. Ďalej informovala o novele zákona,
kde prichádza k povinnostiam likvidácie BRKO, teda mať povinne kompostéry je
výhoda, no kompostéry musí mať každá jedna domácnosť a musí sa to spoločne
deklarovať za celú obec. Ak niekto nechce mať kompostér, môže si objednať jeho
vývoz,  Pedersen ho  zabezpečí  za  +100 eur  ročne/42  týždňov.  K téme odpadov
starostka  opäť  dôrazne  žiadala  o  dôslednejšie  separovanie  a  snahe  nevytvárať
žiaden komunálny odpad, pretože sa ceny vývozu KO budú ku koncu roka 2020
opäť zvyšovať.  Je nutné viac triediť  pre možnosť riešenia grantov,  ale  separácia
musí dosahovať aspoň 30%



Dlhodobý projekt Rekonštrukcie kultúrneho domu je vo finálnej fázy kontroly na PPA,
v máji 2020 bola doručená písomná žiadosť vysúťaženého dodávateľa o odstúpení
od  Zmluvy.  Na  základe  tekto  skutočnosti  bolo  nutné  požiadať  PPA o  možnosť
nového vysúťaženia dodávateľa cez verejné osbtarávanie, nové VO bolo dokončené
a zaslané na PPA 26.6.2020, kde sme 30.7.2020 dostali pripomienky. Jednou z nich
bola závažná vec a to, že skočilo platnosť stavebné povolenie. Za 20 pracovných dní
bolo  dňa  26.8.2020  na  PPA zaslaná  vyžiadaná  dokumentácia,  opäť  sa  kontrola
natiahla a dňa 19.9.2020 bola obec požiadaná o posledné úpravy,  jedno čestné
prehlásenie  o  neexistujúcom konflikte  záujmov  a  vysvetlení  chybných položiek  v
krycom  liste  rozpočtu.  Tieto  dokumenty  sa  odoslali  do  konca  septembra.  Po
poslednej kotrole PPA a doručení súhlasného stanoviska, dôjde k podpisu Zmluvy s
dodávateľom a za 120 dní by mala byť hotová rekonštrukcia. Ďalej starostka uviedla,
akým spôsobom budeme projet financovať a prečo je potrebné brať medziúver, čo
už vysvetlila aj p. hospodárka v časti úpravy rozpočtu.
K projektu revitalizácie  centra obce starostka povedala,  že od 7.1.2020,  ako bol
projekt odovzdaný na MAS a kde kontrola mala trvať 55 dní, sa kontrola predĺžila až
do polovice septembra, obci bola zaslaná výzva na doplnenie 17. júla 2020 – 1. kolo
a výzva na doplnenie 18.8.2020 – 2. kolo, výsledkom je, že projekt neprešiel Projekt
starostka  stiahla,  prisľúbila  riešenie  cez nejakú  inú  výzvu,  alokované  prostriedky
ostávajú v MAS pre našu obec, ale ďalší projekt môžem podať až na rok, a čerpanie
do konca roka 2022.
O rekonštrukcii  Domu smútku starostka povedala, že by mohla byť zrealizovaná do
polovice  roka  2022.  Dňa  1.7.  2020  bola  zaslaná  objednávka  na  geometrické
zameranie,  3.9.2020  obec  zaslala  storno,  k  5.10.2020  nebol  geometrický  plán
hotový. Po ďalšej urgencii  bol GP doručený 10.10.2020, s touto spoločnosťou už
geometrické práce obec riešiť nebude. Sú vyhotovené 3 kópie geometrické plány. Je
potrebné požiadať o vyňatie  z  PPF,  následne sa ku každému vlastníkovi  vystaví
Zmluva o odkúpení. K stanoveniu kúpnej ceny bude pozvaný Znalec.
Rekonštrukcia cesty k cintorínu si vyžaduje rozsiahlejší projekt, momentálne podľa
stavu financií,  opäť prieskum trhu, to ča sa dá urobiť je požiadať o  geometrické
zameranie, vytvoria sa geometrické plány, ku každému vlastníkovi sa vystaví výmera
zabratá obcou, pozve sa Znalec.
Starostka tiež uviedla, že bola na porade 18.9.2020 k rekonštrukcii Cesta II. triedy
526, v kompetencii VÚC Banskobystrického kraja, tiež žiadala stanovisko k možnej
oprave cesty III. triedy v obci, kde je momentálne cesta v katastrofálnom stave aj
vďaka prevádzkam v  PD,  odpoveď je  zamietavá  práve pre  veľký  projekt  opravy
II/526.
Mapa cintorína ako jedna z prvých úloh v tomto volebnom období je hotová, nevieme
priradiť  hrob k pozostalému a dokončiť  Zmluvy o hrobových miestach.  Starostka
informovala, že pristúpime k lepeniu informačných letáčikov na jednotlivé hroby pred
„dušičkami“ a očaká slušné doriešenie v zmysle, že sa pozostalí ozvú p. Alemanovej,
alebo  na  obecnom  úrade.  Zároveň  informovala  o  brigáde,  ktorá  sa  na  žiadosť
obyvateľov bude konať v sobotu 10.10. 2020 alebo ak nebude dobré počasie 17.10.
2020. Uvedenú akciu si vzala na starosť p. Kučeráková.
Počas prejednávaných bodov sa súbežne viedla diskusia.
Po vyčerpaní všetkých bodov starostka obce ukončila zasadnutie, popriala všetkým
príjemný zvyšok dňa a poďakovala za aktívnu účasť všetkým poslancom.

Jana Horečná Budinská, starostka obce



Obecné zastupiteľstvo PRIJALO A schválilo nasledovné uznesenia

Uznesenie č. 7/2020
Schvaľuje úpravu rozpočtu 3/2020

ZA: 4 PROTI:0 ZDRŽAL SA:0

Uznesenie č. 8/2020
Schvaľuje prijatia úveru na rekonštrukciu KD vo výške 149 212,80€.

ZA: 3 PROTI:1 ZDRŽAL SA:0

Uznesenie č. 9/2020
Schvaľuje návratnú finančnú výpomoc do výšky výpadku dane z príjmov fyzických 
osôb za rok 2020 pre obec Zemiansky Vrbovok sa jedná o sumu 1197 €.

ZA: 4 PROTI:0 ZDRŽAL SA:0

Uznesenie č.  10/2020
Schvaľuje odpredaj pozemku p. Zuzane Ravsovej, Zemiansky Vrbovok č. 16, vo 
výmere plochy objektu a požadovanej hranice okolo objektu v zmysle stavebného 
zákona na pozemku č. 1722/1 v intraviláne obce za 1euro za 1m2.

ZA: 4 PROTI:0 ZDRŽAL SA:0

Uznesenie č. 11 /2020
Schvaľuje kúpu nehnuetľnosti vodnú plochu na parcele č. 485/2 na LV č. 1, vo 
vlastníctve MNV Bzovík vo výmere 522m2 za 1euro

ZA: 4 PROTI:0 ZDRŽAL SA:0

Uznesenie č.  12/2020
Schvaľuje výročnú správu obce za rok 2019.

ZA: 4 PROTI:0 ZDRŽAL SA:0

Jana Horečná Budinská

starostka obce


