ODPADY
Starostka opätovne pripomenula novelu zákona o povinnostiach 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 cez firmu Marius Pedersen. K téme odpadov starostka opäť dôrazne žiadala o
dôslednejšie separovanie a snahe nevytvárať žiaden komunálny odpad. Vlaňajšia úroveň
separácie dosiahla len 22%, čo je ešte o 6% menej ako v roku 2019. Z toho dôvodu bude
potrebné zvýšiť v budúcom roku cenu za KO na 27 eur na vykrytie poplatkom za uloženie
odpadu, ktorá vyšla za nízku separáciu.
PROJEKTY
Dlhodobý projekt Rekonštrukcie kultúrneho domu je vo finálnej fáze, po kontrole na PPA, v
januári 2021 bol obci doručený mail o úspešnej kontrole a obec mohla vstúpiť do exekutívy.
12. 2. 2021 bola budova odovzdaná spoločnosti, ktorá vysúťažila zákazku cez verejné
obstarávanie. Rovnako sa podpísala Zmluva o stavebnom dozore. Táto položka nebola v
súhrne rozpočtu a preto obec hľadala najlacnejšie riešenie 12. 2. 2021 bola podpísaná
Zmluva a čiastka 50% bola už aj uhradená. Zmluva s dodávateľom je uzavretá na 120 dní a
14. júna 2021 by mala byť rekonštrukcia hotová. Ďalej starostka uviedla, akým spôsobom
budeme projekt financovať a prečo je potrebné brať medziúver, čo už vysvetlila aj p.
hospodárka v úprave rozpočtu k 30.9.2020. V súčasnej dobe je úver v schvaľovacom
procese.
O rekonštrukcii Domu smútku starostka povedala, že od minula už máme aj kladné
stanovisko SPF, kde sa doručovala celá projektová dokumentácia z roku 1991 a bola
postúpená žiadosť o vyňatie poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
Odpredaj/kúpa pozemkov, obecného majetku
Vodná nádrž - na parcele č. 485/2 na LV č. 1, vo vlastníctve MNV Bzovík vo výmere 522m2
za 1euro, Zmluva z nasej strany odišla na Bzovík 12.10.2020, urgovaná bola 9.12.2020 a
podpísanú Zmluvu sme dostali 5.2.2021. Dnes sú už všetky náležitosti ohľadom Zmluvy
vyriešené, potrebujeme urobiť zápis do katastra.
Ďalej starostka v jednom bloku oznámila žiadosti o odkúpení, prenájme pozemkov alebo
odkúpení majetku obce a podľa jednotlivých žiadateľov prezentovala ich obsah, keďže
všetky boli obci zaslané písomne k termínu konania obecného zastupiteľstva.
Lukáš Sopko

16.12.2020 Žiadosť na odkúpenie obecného pozemku
p.č. 825 výmera 7136m2

Peter Sopko

14.1.2021 žiadosť k výstavbe RD ENK 835 Viničky a stanovenie architektonických
podmienok
Žiadosť bola vyvesená od 18.1. 2021 – 4.2.2021 kde nikto nevyjadril nesúhlas s
výstavbou takéhoto RD, stanovisko obce bolo zaslané 13.2.2021

OZ Vrbovskí
gazdovia

27.1.2021 žiadosť o prenájom pozemkov
žiadosť sa týka pozemkov, ktoré nie sú v nájme RD, nie sú nikým a ani obcou využívané,
je možné ich prenajať a nechať skultivovať za ročný poplatok 30 eur vždy k 1. januáru.

Marek Horečný

5. marca 2021 Oznámenie plánu o spevnení cesty k RD
žiadosť sa týka pozemku 1728, ktorý je vedený ako spevnená plocha a nádvorie v
dezolátnom stave a bez možnosti obce sa podieľať na jej úprave.

Jozef Hollý

10. marca 2021 Žiadosť o odkúpenie strešnej krytiny zo strechy KD
žiadosť sa týka škridle na úpravu rozbitej cesty okolo lazu č. 73

Milan Madoľa

10. marca 2021 Žiadosť o odkúpenie drevených trámov zo strechy KD
žiadosť sa týka starých drevených trámov, ktoré je možné použiť na drobnú architektúru
v obci (lavičky, stĺpy s infotabuľami, …)

Obecné zastupiteľstvo PRIJALO a SCHVÁLILO nasledovné uznesenia
Uznesenie č. 1/2021
Schvaľuje úpravu rozpočtu 1/2021
ZA: 4

PROTI:0

ZDRŽAL SA:0

Uznesenie č. 2/2021
Schvaľuje sa odpredaj obecného pozemku v katastri obce Zemiansky Vrbovok p.č.
825 vo výmera 7136m2 pre Lukáša Sopka pre výstavbu rodinného domu za
cenových podmienok stanovených znalcom. Uvedenú parcelu je potrebné riešiť
s Roľníckym družstvom Bzovík, ktoré ju má v nájme.
ZA: 3

PROTI:0

ZDRŽAL SA:1

Uznesenie č. 3/2021
Schvaľuje sa žiadosť o výstavbe rodinného domu v katastri obce Zemiansky
Vrbovok, časť Viničky na ENK č. 835 vedenej ako poľnohospodárska pôda v
súkromnom vlastníctve Petra Sopka, trvle bytom Zemiansky Vrbovok č. 76.
ZA: 3

PROTI:0

ZDRŽAL SA:1

Uznesenie č. 4/2021
Schvaľuje sa žiadosť o dlhodobom prenájme pozemkov vo vlastníctve obce pre OZ
Vrbovskí gazdovia pre rozmnožovanie, výsadbu a pestovanie pôvodných druhov
ovocia, chovu včiel, na parcele č. 49 vo výmere 533m 2, parcele č. 50 vo výmere
1591m2, parcele č. 51 vo výmere 9687m2, parcele č. 52 vo výmere 415m2 parcele č.
1759 vo výmere 685m2, parcele č. 1730 vo výmere 1106m2. Cena nájmu bola
poslancami schválená podľa návrhu v žiadosti na 30 €/ročne.
ZA: 3

PROTI:1

ZDRŽAL SA:0

Uznesenie č. 5/2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie oznámenie plánu p. Mareka Horečného o
spevnení cesty k RD na pozemku č. 1728, ktorý je vedený ako spevnená plocha a
nádvorie v dezolátnom stave a bez možnosti obce prefinancovať úpravné práce.
Uznesenie č. 6/2021
Schvaľuje sa žiadosť p. Jozefa Hollého o odkúpenie strešnej krytiny zo strechy KD
na úpravu rozbitej cesty okolo lazu č. 73. Poslanci schválili odpredaj za cenu 20 €.
ZA: 4

PROTI:0

ZDRŽAL SA:0

Uznesenie č. 7/2021
Schvaľuje sa žiadosť p. Milana Madoľu o odkúpenie drevených trámov zo strechy
KD na druhotné použitie a výrobu drobnej architektúry v obci (lavičky, stĺpy s
infotabuľami a pod.). Poslanci odsúhlasili odpredaj uvedených trámov v sume 150 €
s podmienkou výroby drevených výrobkov – lavice, tabule – pre obec.
ZA: 4

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

