Zápisnica
z 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zemianskom Vrbovku
konaného dňa 23.6.2019 v kancelárii Kultúrneho domu.
___________________________________________________________________
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. Poslanci
program schválili, nebolo potrebné doplniť žiadny bod rokovania.
V ďalšom bode informovala starostka o uzneseniach z obecného zastupiteľstva.
Tvorba mapy hrobových miest je v stálom trvaní, iné boli splnené.
V ďalšom bode rokovania vyzvala starostka obce hospodárku p. Alemanovú, ktorá
predniesla návrh na úpravu rozpočtového opatrenia č. 2/2019, hlavne o úpravu
v kapitálových výdavkoch. Do obce bolo zakúpené nové ponorné čerpadlo do studne
na Viničky. Spravil sa geometrický plán ako podklad pre revitalizáciu verejného
priestranstva a centra obce. Poslanci navrhli upraviť rozpočet v príjmovej časti a to
schválenie prípadného použitia rezervného fondu vo výške 5.000 €.
Poslanci schválili záverečný účet obce za rok 2018. Hospodárka informovala
prítomných o prebytku hospodárenia obce za uplynulý rok vo výške 5.811,61 €. Túto
sumu poslanci odsúhlasili použiť na tvorbu rezervného fondu.
Hospodárka obce informovala prítomných o stave finančných prostriedkov a tiež
o platení daní a poplatkov v obci.
Starostka informovala poslancov o vypracovaní dokumentácie požiarnej ochrany.
Stretnutie s členmi DHZ Zemiansky Vrbovok je naplánované do 30.6.2019.

Ďalej starostka podala informácie o vypracovaní dokumentácie ohľadom
Povodňového plánu, Programu odpadového hospodárstva, Protipožiarneho
poriadku, tiež o zúčtovaní volieb prezidenta SR a volieb do EP, ako aj o kontrole zo
sociálnej poisťovne.
V ďalšom bode starostka predniesla žiadosť p. Murína o odkúpenie pozemkov.
Poslanci mali voči tomuto námietky, nakoľko cez uvedený pozemok vedie vodovodné
potrubie. K tomuto bodu sa poslanci vyjadria po prejdení skutočného stavu a potreby
odkúpenia pozemku na najbližšom stretnutí.
Starostka predniesla informáciu o výrobe pečiatok do obce. Poslanci návrh odobrili.
Na návrh vybudovať vodomerné šachty, starostka obce vypracovala list s návratkou,
ktorý dostali občania obce. Návratka sa týka dátumu, kedy bude šachta ich
domácnosti pripravená na montáž vodomera. Tiež bolo určené zakúpenie chlóru do
obce a potrebný materiál k chodu ponorného čerpadla do studne. Na základe tohto
rozhodnutia, je potrebné viesť denník vodára, o ktorý sa prihlásila p. poslankyňa
Miriam Kučeráková.
Ohľadne separácie odpadov, bola do časti Viničky osadená zberná nádoba na sklo.
Poslanci boli vyzbvaní k rozhodnutiu zakúpiť väčšiu nádobu na plasty k obecnému
úradu a odpadových nádob do cintorína, nakoľko v cintoríne sa tvorí najviac odpadu.
Tiež poslanci rozhodli o väčšej informovanosti ohľadne separácie do domácností.
Starostka obce prisľúbila rokovanie s p. Soykom z firmy Marius Pedersen.
Starostka obce informovala prítomných o projektoch v obci. Projekt vybudovania
rozhlasu je v záverečnej fáze. Na uvedený projekt obec dostala dotáciu 7.900,00€
s 10% spoluúčasťou obce. Ďalej bola podaná žiadosť na PPA o zmenu financovania
projektu „Rekonštrukcia KD“. Prebieha vypracovanie geometrického plánu a
architektonického návrhu „Revitalizácie centra obce“, ktorý by mal byť financovaný
z MAS vo výške 15.000,00€.
Do budúcnosti by poslanci mohli uvažovať o možnosti spracovania územného plánu,
ktorý je však veľmi nákladný. Túto možnosť zatiaľ nechala starostka otvorenú.
Na návrh hospodárky obce poslanci odsúhlasili starostke odmenu k jej základnému
platu vo výške 25% zo súčasného platu, t.j. vo výške 125,50 €/mesačne od
24.6.2019.
V poslednom bode rokovania starostka informovala prítomných o sťažnosti na psy
túlajúce sa po dedine, ktoré nielen ohrozujú ľudí ale aj znečisťujú prostredie. Na
základe písomnej sťažnosti budú majitelia psov upozornení listom. Ďalej predmetnú
vec bude riešiť VZN o držaní, vodení a chovaní psov. VZN bude pripravené na
schválenie do budúceho zasadnutia zastupiteľstva.
Po ukončení rokovania nasledovala diskusia k predmetným bodom.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO SCHVÁLILO NASLEDOVNÉ UZNESENIA

Uznesenie č. 13/2019
Schvaľuje návrh úpravy rozpočtu č. 2/2019
ZA: 4

PROTI:0

ZDRŽAL SA:0

Uznesenie č. 14/2019
Schvaľuje záverečný účet obce za rok 2018 a prevod finančných prostriedkov vo
výške 5.811,61 € na účet rezervného fondu.
ZA: 4

PROTI:0

ZDRŽAL SA:0

Uznesenie č. 15/2019
Berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu

Uznesenie č. 16/2019
Schvaľuje použitie rezervného fondu na účely kapitálových výdavkov ohľadom
zakúpenia ponorného čerpadla a vyhotovenia geometrického plánu a projektu
ZA: 4

PROTI:0

ZDRŽAL SA:0

Uznesenie č. 17/2019
Schvaľuje zakúpenie zberných nádob na separáciu odpadu a väčšiu informovanosť
občanov ohľadom separácie.
ZA: 4

PROTI:0

ZDRŽAL SA:0

Uznesenie č. 18/2019
Schvaľuje mesačný príplatok k platu starostky obce vo výške 25% z mesačného
platu.
ZA: 4

PROTI:0

ZDRŽAL SA:0

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

