ZÁPISNICA
č. 6/2021
z 15. mimoriadneho zasadania
obecného zastupiteľstva obce Zemiansky Vrbovok
konaného dňa 29. 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.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Za zapisovateľku bola navrhnutá hospodárka obce Mgr. Andrea Vilhanová, za
overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci obecného zastupiteľstva Katarína Psotková
a Anton Psotka.
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 a požiadala do bodu rôzne
zahrnúť určenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť nakoľko 23.
októbra 2021 obec čakajú voľby starostu a poslanca.
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. Voľba hlavného kontrolóra obce Zemiansky Vrbovok
5. Rôzne – určenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť
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6. Záver
Za: 4 (A. Alemanová, A. Psotka, K. Psotková, M. Kučeráková)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
4. Voľba hlavného kontrolóra obce Zemiansky Vrbovok
Zastupujúca starostka obce informovala poslancov OZ, že do výberového konania na
funkciu hlavného kontrolóra sa prihlásil len jeden uchádzač a to pán Ing. Ján Macko.
Zastupujúca starostka navrhla, aby sa hlavný kontrolór volil verejnou voľbou nakoľko
ide len o jedného uchádzača. Ďalej navrhla, aby pracovný úväzok hlavného kontrolóra bol
0,03 % z plného úväzku, t.j. 1,125 hod/týždenne. Zastupujúca starostka dala hlasovať o určení
spôsobu voľby hlavného kontrolóra verejnou voľbou a o 0,03% pracovnom úväzku hlavného
kontrolóra obce Zemiansky Vrbovok.
a) Verejná voľba hlavného kontolóra
Za: 4 (A. Alemanová, A. Psotka, K. Psotková, M. Kučeráková)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
b) Úväzok 0,03%
Za: 4 (A. Alemanová, A. Psotka, K. Psotková, M. Kučeráková)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
V ďalšom kroku dala zastupujúca starostka v súlade s §18a ods. 5 Zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlasovať o obsadení funkcie hlavného
kontrolóra obce Zemiansky Vrbovok kandidátom Ing. Jánom Mackom.
Za: 3 (A. Psotka, K. Psotková, M. Kučeráková)
Proti: 0
Zdržali sa: 1(A. Alemanová)
5. Rôzne
a) Určenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť
Zastupujúca starostka informovala obecné zastupiteľstvo, že predseda Národnej rady
Slovenskej republiky rozhodnutím č. 235/2021 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy
obcí a určil deň ich konania na sobotu 23. októbra 2021.
Na základe § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Volebné obvody a počet poslancov
obecného zastupiteľstva v nich určí a zverejní obecné zastupiteľstvo v lehote uvedenej v
rozhodnutí o vyhlásení volieb“ V tomto prípade to znamená do 30.07.2021.
Zastupujúca starostka dala hlasovať o určení jedeného volebného obvodu, ktorý tvorí
obec Zemiansky Vrbovok.
Za: 4 (A. Alemanová, A. Psotka, K. Psotková, M. Kučeráková)
Proti: 0
Zdržali sa:
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Zastupujúca starosta dala hlasovať o určení 1 poslanca, ktorý sa má zvoliť pri voľbách
do obecného zastupiteľstva v obci Zemiansky Vrbovok.
Za: 4 (A. Alemanová, A. Psotka, K. Psotková, M. Kučeráková)
Proti: 0
Zdržali sa:
Zastupujúca starostka dala hlasovať o určení rozsahu výkonu funkcie starostu obce
Zemiansky Vrbovok na úväzok 0,3 % na celé volebné obdobie 2021-2022.
Za: 4 (A. Alemanová, A. Psotka, K. Psotková, M. Kučeráková)
Proti: 0
Zdržali sa:
b) Rôzne - Žiadosť Jozefa Sopku o zámenu pozemkov
Zastupujúca starostka informovala, že sa ruší uznesenie č. 2/2021 na kúpu obecného
pozemku p. č. 825 o výmere 7 172m2 p. Lukášom Sopkom nakoľko p. Jukáš Sopko písomne
odstúpil od zámeru kúpy dňa 14.07.2021.
Ďalej zastupujúca starostka predniesla žiadosť p. Jozefa Sopku na zámenu pozemkov
s obcou z dňa 29. 07. 2021.
P. Jozef Sopko vysvetlil o akú zámenu pozemkov ide a že ponúka o 94m2 viac.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť p. Jozefa Sopku. Žiadosť sa týka obecného
pozemku vedenom na LV č. 321, č. p. 825 vo výmere 7 172 m2 trvalý trávny porast.
P. Jozef Sopko ponúkol pozemok, ktorý je v jeho výlučnom vlastníctve vedenom na
LV 196, č. p. 799 vo výmere 7 266 m2 trvalý trávny porast.
Zastupujúca starostka obce dala hlasovať o uvedenom návrhu na zámenu pozemkov
a vypracovanie zámennej zmluvy.
Za: 4 (A. Alemanová, A. Psotka, K. Psotková, M. Kučeráková)
Proti: 0
Zdržali sa:
P. Jozef Sopko ďalej dodal, že na obecnom pozemku má postavenú prístupovú bránu
do svojho domu a rád by aj tento pozemok v rámci zámennej zmluvy vysporiadal.
c) Rôzne - Žiadosť p. Horečného o odstránenie prekážky na prístupovej ceste
k nehnuteľnosti
Poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali žiadosť p. Horečného o odstránenie
prekážky na prístupovej ceste k nehnuteľnosti z dňa 23.07.2021.
Zastupujúca starosta skonštatovala, že klát (prekážka), ktorým P. Macko a p. Kasana
zatarasili jedinú prístupovú cestu k domu rodine Horečnej budú musieť odstrániť nakoľko sa
jedná o účelovú nespevnenú cestu a neprejdú tadiaľ ani záchranné zložky. Zastupujúca
starostka osobne požiada o odstránenie prekážky.
Ďalej sa diskutovalo o živote v obci. Zastupujúca starostka informovala, že sa bude
preberať kultúrny dom, ktorý sa rekonštruoval, všetky nedostatky budú zapísané do
preberacieho protokolu. Požiadala o zvolanie brigády na vyčistenie obce, hlavne okolo
obecného úradu. Odpad z rekonštrukcie kultúrneho domu si odstráni zhotoviteľ diela. Medzi
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občanmi sa rozprúdila debata o potrebe vyčistenia garátov v obci (najlepšie bágrom, treba
osloviť podnikateľov v obci, aby pomohli, zakúpiť postrek proti burine atď). Opäť bolo
občanmi prízvukované, aby obecné zastupiteľstvo trvalo na tom, aby si všetci občania, čo
nemajú kukanádoby tieto nádoby zakúpili a nesypali smeti po obci. V obci je neporiadok,
cudzí ľudia sypú smeti do kukanádoby pri zástavke, pri skle je neporiadok atď. Obecné
kukanádoby, ktoré sú v obci zbytočné a neplnia svoj účel (už nie je centralizovaný zber
odpadu) treba uskladniť. Diskutovalo sa aj o studni, o starej ponorke, ktorá bola repasovaná
a je v zálohe, o poruchách a následnej oprave studni atď). Občania upozornili, že na ceste je
poškodenie, aby neroztrhlo vodu. Poklop treba viacej spevniť.
Pán J. Francisty požiadal obecné zastupiteľstvo, aby sa dodržiavalo ochranné pásmo
okolo studni, aby sa tam nepásli ovce a statok. Ďalej požiadal obecné zastupiteľstvo, aby sa
upozornila rodina Hajdučeková, aby neparkovali autá na štátnej ceste. O uvedenom sa
rozprúdila medzi prítomnými občanmi búrlivá debata, nakoľko všetci boli pobúrení
z parkovania áut Hajdučekovcov na ceste, čo ohrozuje cestnú premávku. Návrhmi na
vyriešenie situácie bolo pokuta, osadenie značky zákazu parkovania, vyrubenie poplatku za
parkovanie áut na základe VZN, listinné oslovenie, oslovenie správy ciest, nájdenie
alternatívneho miesta na parkovanie atď. Zastupujúca starostka prisľúbila, že uvedenú rodinu
osloví.
Poslanci obecného zastupiteľstva na záver prerokovali zmluvu o prenájme obecných
pozemkov OZ Vrbovskí gazdovia. Zastupujúca starostka upozornila, že zmluva nie je
právoplatná, nebola vyplatená, nesedia ani čísla parciel a do prenájmu sa dali aj chodníky.
Poslankyňa M. Kučeráková navrhla, aby sa zmluva na ďalšom zasadaní OZ zrušila.
6. Záver
Nakoľko bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný zastupujúca
starostka obce, Anna Alemanová, poďakovala prítomným za účasť a 15. mimoriadne
zasadnutie obecného zastupiteľstva vyhlásila za ukončené.
Zápisnicu overil:

Katarína Psotková
Anton Psotka

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

Zapísala:

Mgr. Andrea Vilhanová

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

Zápisnicu spracovala:

Mgr. Andrea Vilhanová

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

Schválila zastupujúca starostka obce: Anna Alemanová

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

UZNESENIA
z 15. mimoriadneho zasadania obecného zastupiteľstva
v Zemianskom Vrbovku
konaného dňa 29. 07. 2021
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Obecné zastupiteľstvo v Zemianskom Vrbovku na svojom zasadaní prerokovalo:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Program obecného zastupiteľstva s doplneným návrhom
4. Verejná voľba hlavného kontrolóra
5. Určenie volebného obvodu a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť a rozsah
výkonu funkcie starostu
6. Žiadosť o zámenu pozemkov p. Jozef Sopko
7. Žiadosť o odstránenie prekážky na prístupovej cesty k nehnuteľnosti p. Horečný
8. Dianie v obci
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí PRIJALO a

SCHVÁLILO

nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 24/2021
Obecné zastupiteľstvo schválilo program 15. mimoriadneho 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. 25/2021
Obecné zastupiteľstvo schválilo verejnú voľbu hlavného kontrolóra obce Zemiansky Vrbovok
a pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Zemiansky Vrbovok na 0,03% z plného
úväzku, t. j. 1,125 hod/týždenne.
Za: 4 (Anna Alemanová, Anton Psotka, Katarína Psotková, Miriam Kučeráková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 26/2021
Obecné zastupiteľstvo schválilo v súlade s §18a ods. 5 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Zemiansky
Vrbovok kandidátom Ing. Jánom Mackom.
Za: 3 (A. Psotka, K. Psotková, M. Kučeráková)
Proti: 0
Zdržali sa: 1(A. Alemanová)

Uznesenie č. 27/2021
Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
určuje jeden volebný obvod, ktorý tvorí obec Zemiansky Vrbovok
a určuje 1 poslanca, ktorý sa má zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstva v obci
Zemiansky Vrbovok.
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Za: 4 (A. Alemanová, A. Psotka, K. Psotková, M. Kučeráková)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Uznesenie č. 28/2021
Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov určuje na celé volebné obdobie 2021 – 2022 rozsah
výkonu funkcie starostu obce Zemiansky Vrbovok na úväzok 0,3.
Za: 4 (A. Alemanová, A. Psotka, K. Psotková, M. Kučeráková)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Uznesenie č. 29/2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zrušenie uznesenia č. 2/2021 a schvaľuje
vypracovanie zámennej zmluvy v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. Zákon Slovenskej
národnej rady o majetku obcí v znení neskorších predpisov medzi obcou Zemiansky Vrbovok
a Jozefom Sopkom s predmetnom zámeny pozemkov p. č. 825 vo výmere 7 172 m2 trvalý
trávny porast vedenom na LV č. 321 vo výlučnom vlastníctve obce Zemianky Vrbovok
a parcely č. 799 vo výmere 7 266 m2 trvalý trávny porast vedenom na LV č. 196 vo výlučnom
vlastníctve Jozefa Sopku.
Za: 4 (A. Alemanová, A. Psotka, K. Psotková, M. Kučeráková)
Proti: 0
Zdržali sa:

Zapísala:

Zastupujúca starostka obce:

Mgr. Andrea Vilhanová

Anna Alemanová

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

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

V Zemianskom Vrbovku 29 júla 2021

Prílohy
1. Prezenčná listina poslancov OZ
2. Prezenčná listina prítomných občanov
3. Rozhodnutie predsedu NRSR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
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4. Žiadosť o zámenu pozemkov Jozef Sopko
5. Žiadosť o odstránenie prekážky na prístupovej ceste k nehnuteľnosti

Príloha č. 1
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Príloha č. 2
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