
ZÁPISNICA

č. 5/2021
zo 14. riadneho zasadania

obecného zastupiteľstva obce Zemiansky Vrbovok
konaného dňa 12. 07. 2021 v kancelárií obecného úradu

________________________________________________________________________

Prítomní : podľa prezenčnej listiny (Príloha č. 1)
Počet prítomných poslancov: 4

Anna Alemanová
Anton Psotka
Katarína Psotková
Miriam Kučeráková

Kontrolór obce:  - 
Hospodárka obce: Mgr. Andrea Vilhanová
Ostatní prítomní:  Podľa prezenčnej listiny (Príloha č. 2)

1. Otvorenie
Zasadnutie  obecného zastupiteľstva  v Zemianskom Vrbovku viedla  poslankyňa a

zastupujúca starostka Anna Alemanová. V úvode privítala prítomných poslancov a ostatných
prítomných. Zastupujúca starostka obce skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné nakoľko je  prítomná nadpolovičná  väčšina poslancov.  Zatupujúca  starostka hneď
v úvode pár slovami prestavila novú hospodárku obce Mgr. Andreu Vilhanovú. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Za zapisovateľku bola navrhnutá nová hospodárka obce Mgr. Andrea Vilhanová, za

overovateľov zápisnice boli  navrhnutí  poslanci  obecného zastupiteľstva Katarína  Psotková
a Miriam Kučeráková 

3. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu

s pozvánkou  na  zasadnutie  obecného  zastupiteľstva.  Program  bol  zverejnený  na  úradnej
tabuli. 

Zastupujúca starostka obce prečítala návrh programu. K návrhu sama vzniesla ďalšiu
požiadavku  a to  do  bodu  rôzne  zahrnúť  prerokovanie  a schválenie  platu  zastupujúcej
starostky.   

Zastupujúca  starostka obce dala  hlasovať o  návrhu programu zasadnutia  obecného
zastupiteľstva s doplneným návrhom:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
4. Schválenie návrhu zmeny rozpočtu
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5. Hlavný kontrolór obce
6. Rôzne – prerokovanie a schválenie platu zastupujúcej starostky
7. Záver

Za: 4 (A. Alemanová, A. Psotka, K. Psotková, M. Kučeráková)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

 
4. Schválenie návrhu zmeny rozpočtu

Zastupujúca  starostka  obce  informovala  poslancov  OZ  o havarijnom  stave  studne  do
ktorej  je  potrebné  z prostriedkov  rezervného  fondu  zakúpiť  nové  ponorné  čerpadlo,  aby
fungovala a mohla dodávať pitnú vodu pre obyvateľov obce.  

Zastupujúca  starostka  obce  dala  hlasovať  o  prevode  finančných  prostriedkov
z rezervného fondu obce Zemiansky Vrbovok podľa §15 ods.  2 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov  vo
výške 1080,00 €,- v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. na odstránenie havarijného stavu
majetku  obce na kapitálový výdavok, t.  j.  na ponorné čerpadlo  na čistú vodu pre obecnú
studňu. 
Za: 4 (A. Alemanová, A. Psotka, K. Psotková, M. Kučeráková)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

V  ďalšom  kroku  zastupujúca  starostka  informovala,  že  v nadväznosti  na  schválenie
čerpania rezervného fondu bude potrebné vykonať zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením.
Návrh  na  rozpočtové  opatrenie  pripravila  hospodárka  obce  (Príloha  č.  3).  Zastupujúca
starostka dala hlasovať o úprave rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2021 v súlade s § 14
ods. 2 písm. c), d)  zákona č. 583/2004 Z. Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Za: 4 (A. Alemanová, A. Psotka, K. Psotková, M. Kučeráková)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Zastupujúca starostka obce ďalej upozornila, že je pravdepodobné, že bude treba z rezervného
fondu zakúpiť aj frekvenčný menič. 

5. Hlavný kontrolór
Zastupujúca  starostka  obce  požiadala  poslancov,  aby  sa  voľba  hlavného  kontrolóra

odložila. Vysvetlila dokedy sa má podľa zákona konať voľba hlavného kontrolóra.  
Poslankyňa  M.  Kučeráková  chcela  voľbu  hlavného  kontrolóra  uskutočniť  na  tomto

obecnom zastupiteľstve. Jej návrh podporovala väčšina prítomných občanov.  Prítomná pani
Mäsiarová vyjadrila svoj názor, že obec potrebuje urýchlene kontrolóra a čo poslanci schvália
to  je  pre  obec  dané.  Ďalej  sa  rozprúdila  diskusia  o tom  kto  bol  kontrolór  a prečo  sa
nezúčastňoval na zasadaniach OZ a prečo sa nevolí na tomto zastupiteľstve. 

Zastupujúca starostka obce dala hlasovať o tom, aby sa voľba hlavného kontrolóra obce
Zemiansky Vrbovok konala dňa 29. 07. 2021 o 17:00 hod. 
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Za: 4 (A. Alemanová, A. Psotka, K. Psotková, M. Kučeráková)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

6. Rôzne – prerokovanie a schválenie platu zastupujúcej starostky obce
Zastupujúca  starostka  obce  vysvetlila  prečo  má  nárok  na  plat,  že  predtým  sa  vzdala

odmien ako poslankyňa, ale teraz zastupuje starostu obce v plnom rozsahu, nakoľko bývalá
starostka sa vzdala mandátu.  Poslanec A. Psotka navrhol,  aby ostal  plat  ako mala bývala
starostka.  Zastupujúca starostka obce podotkla,  že nemá nárok na navýšenie platu formou
mesačnej odmeny iba na základný plat. Vysvetlila ako sa plat počíta a prečítala zákon. 

Zastupujúca starostka obce dala hlasovať o plate zastupujúcej starostke v zmysle  §13b
ods. 5 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo výške,
ktorú určuje §3 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení  neskorších predpisov bez navýšenia pri  dennom
pracovnom úväzku  0,3  odo dňa  26.05.2021 -  prevzatia  všetkých  kompetencií  starostu  na
základe vzdania sa mandátu starostky pani Jany Horečnej Budinskej
Za: 3 ( A. Psotka, K. Psotková, M. Kučeráková)
Proti: 0
Zdržalo sa: ( A. Alemanová)

Zastupujúca starostka obce informovala poslancov OZ, že na životné prostredie zelená
linka  bol  podaný  anonymný  podnet  na  nezákonné  nakladanie  s odpadom na  území  obce
Zemiansky  Vrbovok,  ktorý  údajne  pochádza  z rekonštruovaného  obecného  úradu.  Ďalej
prečítala upovedomenie zo zelenej linky o porušení zákona. Malo ísť o odpad z búracích prác.
Konštatovala, že na obecnom úrade neboli vykonané búracie práce, iba rozobratá škridla a
hranoly. Pozemky na ktorých sa tento údajný odpad nachádza sú v súkromných vlastníctvach.
Ďalej škridla z kultúrneho domu bola odpredaná p. Holému na spevnenie cesty na základe
uznesenia  obecného  zastupiteľstva  č.  06/2021  a hranoly  odkúpil  p.  Madola  na  základe
uznesenia obecného zastupiteľstva č. 07/2021. Firma, ktorá rekonštrukciu kultúrneho domu
realizuje má na vyprodukovaný odpad vážne lístky. Zastupujúca starostka zaslala odpoveď na
zelenú linku. 

Ďalej  bol  podaný  ďalší  anonymný  podnet,  že  obecný  úrad  nemá  na  rekonštrukciu
kultúrneho  domu  povolenie.  Ubezpečila  poslancov  obecného  zastupiteľstva,  že  stavebné
povolenie obec má a že PPA by bez stavebného povolenia projekt neschválila. 

Poslancov  obecného  zastupiteľstva  a prítomných  občanov  zaujímalo,  kto  je  stavebný
dozor  a či  je  nezávislý.  Stavebný  dozor  je  p.  Ličko  a je  nezávislý.   Prítomný  p.  Macko
upozornil,  že sa dopočul, že kým sa kultúrny dom ešte neprerábal už sa vedelo kto to ide
robiť. Zastupujúca starostka obce požiadala, aby sa na kultúrny dom nepodávali udania, aby
sa projekt dokončil a nerobili sa zbytočné problémy. 

Zastupujúca  starostka  obce  ďalej  informovala,  že  nemôže  vydať  stanovisko ku studni
a k hale  p.  Kasanu,  nakoľko  všetky  doklady  potrebné  k vydaniu  rozhodnutia  sú  na
prokuratúre. Pán Macko sa vyjadril, že chceli zlegalizovať stavby, od všetkých dotknutých
orgánov majú súhlasné stanoviská iba od obce Zemiansky Vrbovok nie. Podľa jeho názoru
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bývalá starostka obce porušila zákon keď sa nevyjadrila. Chýba im už len vyjadrenie od obce.
Ďalej informoval, že p. Kasana platil za vodu, ale bývala starostka obce chcela, aby sa odpojil
od vody a volala políciu. Pán Kasana chcel pomôcť, aby jeho studňa bola ako záložný zdroj
pre celú obec. 

Pani Ravsová požiadala obecné zastupiteľstvo o prekontrolovanie, či na hlavnom uzávere
vody z obce, ktorý vedie k nej do dvora nie je porucha alebo či nie je uvoľnený ventil. Ďalej
upozornila,  že  p.  Moško si  zapravil  pozemok a je  tam hydrant  a nebezpečný odpad je  na
vodovodnom potrubí. Pani Sečkárová upozornila, že elektrikári opilovali stromy a všetko čo
opílili nechali na mieste. 

Ďalej  prítomní občania požiadali  obecné zastupiteľstvo, aby si na obecný úrad pozvali
manželov Hajdučekovcov vo veci nebezpečnej jazdy na motorovom vozidle. 

Prítomní občania opäť upozornili  na čiernu skládku, z ktorej fotky poslali zastupujúcej
starostke. Upozornili, že ľudia z lazov vozia smeti do obce iba vo vreciach. Mali by si zakúpiť
kukanádoby. Pani Potkanová navrhla obecnému zastupiteľstvu, aby sa vyhradilo miesto (napr.
prístrešok na smeti), kde by ľudia z lazov do svojich kukanádob vhadzovali odpad. Ostatní
prítomní a poslanci OZ s návrhom súhlasili a podporili ho. Ďalej dodali, že aj na brigády je
potrebné ľudí volať.  Taktiež ich zaujímalo či idú Vrbovský gazdovia platiť za prenájom a či
aj za cestu a z čoho pozostáva ich činnosť. Pán Macko upozornil, že prenájom nebol verejne
ponúknutý, že nebolo zverejnené, že sú obecné pozemky na prenájom. 

Občanov  taktiež  zaujímali  oddychové  zóne  v obci,  ktoré  majú  byť  realizované
prostredníctvom  MAS,  podľa  ich  názoru  sú  pre  obec  nepotrebné  a treba  investovať  do
potrebnejších vecí a projekt treba zrušiť. 

Ďalej sa voľne diskutovalo o predaji pozemkov na Viničkách p. Sopkovi, o vývoze smetí
a triedení odpadu do vriec, či je benzín na obci, či je lanko, či je kosačka, píla, knižnica či je
odovzdaná atď.  

7. Záver
Nakoľko  bol  program  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva  vyčerpaný  zastupujúca

starostka obce, Anna Alemanová, poďakovala prítomným za účasť a  14. zasadnutie obecného
zastupiteľstva vyhlásila za ukončené.   

Zápisnicu overil: Katarína Psotková .....................................

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

Zapísala: Mgr. Andrea Vilhanová .....................................

Zápisnicu spracovala: Mgr. Andrea Vilhanová .....................................

Schválila zastupujúca starostka obce:  Anna Alemanová .....................................

UZNESENIA
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zo 14. riadneho zasadania obecného zastupiteľstva
 v Zemianskom Vrbovku 

konaného dňa 12. 07. 2021

Obecné zastupiteľstvo v Zemianskom Vrbovku na svojom zasadaní prerokovalo:
1. Otvorenie 
2. Predstavenie novej hospodárky obecného úradu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Program obecného zastupiteľstva s doplneným návrhom
5. Čerpanie rezervného fondu vo výške 1080,00 €
6. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2021
7. Plat zastupujúcej starostky obce v zákonnej výške 
8. Pozíciu hlavného kontrolóra s odkladom jeho voľby 
9. Podnet  o nezákonnom  nakladaní  s odpadom,  podnet  na  rekonštrukciu  kultúrneho

domu
10. Spory v obci
11. Návrhy prítomných občanov

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí PRIJALO a SCHVÁLILO nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 19/2021
Obecné  zastupiteľstvo  schválilo program  14.  zasadania  zastupiteľstva  v Zemianskom
Vrbovku s doplneným návrhom. 
Za: 4 (Anna Alemanová, Anton Psotka, Katarína Psotková, Miriam Kučeráková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 20/2021
Obecné zastupiteľstvo schválilo v zmysle §15 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov prevod finančných
prostriedkov z rezervného fondu obce Zemiansky Vrbovok vo výške 1080,00 €,- v súlade so
zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na odstránenie
havarijného stavu majetku obce na kapitálový výdavok, t.  j.  na ponorné čerpadlo na čistú
vodu pre studňu bez výhrad. 
Za: 4 (Anna Alemanová, Anton Psotka, Katarína Psotková, Miriam Kučeráková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 21/2021
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Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2021  v súlade
s § 14 ods.  2 písm. c),  d)  zákona č.  583/2004 Z. Z.  o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bez výhrad. 
Za: 4 (Anna Alemanová, Anton Psotka, Katarína Psotková, Miriam Kučeráková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 22/2021
Obecné zastupiteľstvo schválilo plat zastupujúcej starostke Anne Alemanovej v zmysle  §13b
ods. 5 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo výške,
ktorú určuje §3 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení  neskorších predpisov bez navýšenia pri  dennom
pracovnom úväzku 0,3 a to odo dňa 26.05.2021. 
Za: 3 (Anton Psotka, Katarína Psotková, Miriam Kučeráková)
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Anna Alemanová)

Uznesenie č. 23/2021
Obecné  zastupiteľstvo  schválilo,  aby  sa  voľba  hlavného  kontrolóra  obce  konala  dňa
29. 07. 2021 o 17:00 hod. 
Za: 4 (A. Alemanová, A. Psotka, K. Psotková, M. Kučeráková)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

Zapísala: Mgr. Andrea Vilhanová .....................................

Zastupujúca starostka obce: Anna Alemanová .....................................

V Zemianskom Vrbovku 12. júla 2021
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Prílohy

1. Prezenčná listina poslancov OZ
2. Prezenčná listina prítomných občanov
3. Návrh na rozpočtové opatrenie č. 03/2021

Príloha č. 1
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Príloha č. 2
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Príloha č. 3
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