OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VRBNICA

Zápisnica
Z I. riadneho zasadnutia OZ vo Vrbnici, ktoré sa
uskutočnilo dňa 9.3.2022
o 13:00 hod. v zasadačke Obecného úradu

PROGRAM : Návrh programu podľa pozvánky /Príloha č. 1/
Úvodné náležitosti
V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších
predpisov I. riadneho Obecného zastupiteľstva vo Vrbnici otvoril starosta obce p. Jaroslav
Tokár privítaním zvolených poslancov OZ a hlavného kontrolóra obce.
Konštatoval, že na zasadnutí OZ je väčšina prítomných poslancov, takže obecné
zastupiteľstvo je podľa § 12 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. spôsobilé rokovať a uznášať sa
vrátane prijímania všeobecné záväzných nariadení. /Príloha č. 2 – prezenčná listina/
Počet prítomných : 7
Počet neprítomných : 0
Z toho ospravedlnený : 0
Neospravedlnený : 0
Starosta obce p. Jaroslav Tokár určil za overovateľov zápisnice : Jolana Kančiová,
Marián Kanči

UZNESENIE č. 1/2022
Z I. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce
Vrbnica zo dňa:
09.03.2022

K bodu 1 Program jednania zasadnutia OZ Vrbnica
Obecné zastupiteľstvo Obce Vrbnica podľa §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p.
konštatuje, že
Obecné zastupiteľstvo ako celok v zmysle §12 ods. 7 zákona o obecnom zriadení je schopné
rokovať' a uznášať' vrátane prijímania VZN

schvaľuje
-

v zmysle § 12 ods. 5 , schvaľuje program I. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Vrbnica

Hlasovanie:
Za:

7

Marián Kanči, Zdenko Kudrač, Róbert Kanči, Juraj

Kanči, Igor Kanči, Konštantín Kanči ,Jolana Kančiová,

0
0
0

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Uznesenie bolo prijaté.

2./ Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce v bode 2. sa konali voľby hl.
kontrolóra obce. Informácia o voľbe bola zverejnená na obecnej stránke .Vzhľadom
k tomu, že obec prijala jedinú žiadosť a jedného záujemcu o túto pozíciu,
komisionálne sa vykonalo otváranie obálky. Po otvorení obálky pani poslankyňou
Jolanou Kančiovou sa skontrolovali náležitosti predloženej žiadosti pána Vladimíra
Huňára a nakoľko bolo všetko v poriadku, starosta obce predniesol návrh na
uznesenie.
Rozprava:
K uvedenému bodu neboli vznesené žiadne iné pripomienky.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie.

UZNESENIE č. 2/2022
Z I. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce
Vrbnica zo dňa:
09.3.2022

K bodu 2 Výberové konanie Hlavného Kontrola obce Vrbnica
Obecné zastupiteľstvo Obce Vrbnica podľa §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
-

Výberové konanie Hlavného Kontrola obce Vrbnica
Schvaľuje

-

Výberové konanie Hlavného Kontrola obce Vrbnica, za prítomnosti všetkých
poslancov
Otváranie doručené žiadosti v obálke , uchádzač/ ka/ , prihlásený/a/ jedna osoba

-

Vo VK BOL USPEŠNÝ UCHADZAČ , p. Mgr. VLADIMIR HUŇAR

-

Hlasovanie:
Za:

7

Marián Kanči, Zdenko Kudrač,Róbert Kanči, Juraj Kanči,

Jolana Kančiová, Igor Kanči, Konštantín Kanči

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Uznesenie bolo prijaté.

0
0
0

K bodu 3 Dodatok č. 1 s firmou FURA
Jaroslav Tokár – starosta obce predniesol prítomným dodatku č. 1 o vývoze TKO v obci.
Nakoľko sa zmenili podmienky zmluvy medzi obcou Vrbnica a firmou Fura, s.r.o. o vývoze
TKO je nutné schváliť zmeny zakomponované v predmetnom dodatku č. 1.
Rozprava:
K predmetnému bodu neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie.

UZNESENIE č. 3/2022
Z I. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce
Vrbnica zo dňa:
9.3.2022

K bodu 3 Dodatok č.1 ,FURA s.r.o.
Obecné zastupiteľstvo Obce Vrbnica podľa §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
-

Dodatok 1/2022 medzi FURA, s.r.o. a obcou Vrbnica , úprava ceny za vývoz
TKO/ odpad /
Schvaľuje

-

Dodatok 1/2022 medzi FURA, s.r.o. a obcou Vrbnica , úprava ceny za vývoz
TKO/odpad/
Cena za jeden odvoz podľa nádob:
110L – 120L = 1,15€ bez DPH
240L = 2,00€ bez DPH
1100L = 10,00€ bez DPH
Nálepka na kuka nádobu = 7,00 € z DPH
Vrece na odpad z logom FURA s.r.o. = 2,00
Vyvážajú sa nádoby a vrecia len s logom FURA s.r.o.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Uznesenie bolo prijaté.

0
0
0

Marián Kanči, Zdenko Kudrač, Róbert Kanči, Juraj
Kanči, Jolana Kančiová, Igor Kanči, Konštantín Kanči

K bodu 4/ Správa kontrolnej činnosti HK za rok 2021 hlavný kontrolór Mgr.
Vladimír Huňár stručne zhrnul správu o kontrolnej činnosti v obci Vrbnica za rok
2021.
Rozprava:
K uvedenému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie.

UZNESENIE č. 4/2022
Z I. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce
Vrbnica zo dňa:
09.03.2022

K bodu 4 Správa kontrolnej činnosti HK za rok 2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Vrbnica podľa §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
- Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vrbnica za rok 2021
Schvaľuje
- Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vrbnica za rok 2021

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný :

0
0
0

Marián Kanči, Zdenko Kudrač, , Róbert Kanči, Juraj
Kanči, Jolana Kančiová, Igor Kanči, Konštantín Kanči

Uznesenie bolo prijaté.

5./ Návrh starostu obce
Starosta obce predniesol prítomným poslancom obce návrh na zavedenie vody do bytoviek č. 139
a 140. Po prepočítaní nákladov na práčovňu a nákladov na zavedenie prípojky k spomínaným
bytovým domom dospel k názoru, že to bude najlepšie možné riešenie. Každý byt bude mať svoj
vodomer a každý nájomca si bude platiť vodu sám. Celý projekt by sa realizoval za pomoci obecných
služieb a svojpomocne aby boli čo najnižšie náklady na realizáciu.
Rozprava:
K uvedenému bodu neboli vznesené žiadne iné pripomienky.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie

UZNESENIE č 5/2022
Z I. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce
Vrbnica zo dňa:
09.03.2022

K bodu 5 Návrh starostu obce Vrbnica
Obecné zastupiteľstvo Obce Vrbnica podľa §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
-

Návrh starostu obce Vrbnica, napojenie bytoviek na pitnú vodu do každého bytu
Schvaľuje

-

Návrh starostu obce Vrbnica, napojenie bytoviek na pitnú vodu do každého bytu
/ po prepočítaní nákladov na realizáciu prípojky a kanalizácie /

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Marián Kanči, Zdenko Kudrač, , Róbert Kanči, Juraj
Kanči, Jolana Kančiová, Igor Kanči, Konštantín Kanči

Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 6 Mandátna zmluva firma TOMIN a zmluvu o dielo BOZP Hreha Jozef
starosta obce predniesol poslancom obce podmienky predmetných zmlúv s firmou
TOMIN, ktorá obci zabezpečuje v prípade potreby verejné obstarávanie a zmluvu
s pánom Hrehom Jozefom, ktorý pre obec zabezpečuje potrebné veci súvisiace
s BOZP a sú nevyhnutnou súčasťou chodu obce.
Rozprava:
K uvedenému bodu neboli vznesené žiadne iné pripomienky.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie

UZNESENIE č. 6/2022
Z I. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce
Vrbnica zo dňa:
09.03.2022

K bodu 6 Informatívna rozpráva starostu obce
Obecné zastupiteľstvo Obce Vrbnica podľa §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
-

Mandátnu zmluvu z , TOMIN s .r.o. a obec Vrbnica
Zmluva o dielo Jozef Hreha / BZOP/ a obec Vrbnica

Schvaľuje
-

Mandátnu zmluvu z , TOMIN s .r.o. a obec Vrbnica
Zmluva o dielo Jozef Hreha / BZOP/ a obec Vrbnica

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
0

Marián Kanči, Zdenko Kudrač, Róbert Kanči, Juraj
Kanči, Jolana Kančiová, Igor Kanči, Konštantín Kanči

Uznesenie bolo prijaté.

7./ Zasadnutie krízového štabu obce Vrbnica

starosta obce predniesol poslanom obecného zastupiteľstva problematiku pomoci utečencom
z Ukrajiny z dôvodu invázie Ruskej federácie. Krízový štáb obce sa zhodol na pomoci, ktorú
je obec schopná v prípade potreby poskytnúť vo forme transportu utečencov z hranice,
poprípade vo forme materiálnej pomoci.
Rozprava:
K uvedenému bodu neboli vznesené žiadne iné pripomienky.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie

UZNESENIE č. 7/2022
Z I. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce
Vrbnica zo dňa:
9.3.2022

K bodu 7 Zasadnutie krízového štábu obce Vrbnica
Obecné zastupiteľstvo Obce Vrbnica podľa §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
- Ak by bolo potrebné zaujať stanovisko k humanitárnej pomoci pre utečencov a to pre
inváziu , medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou

Schvaľuje
- Obec Vrbnica sa bude snažiť pomôcť ozaj v tej najdôležitejšej pomoci a to pre
životne potrebné akútnu potrebu pomoc pre utečencov.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
0

Uznesenie bolo prijaté.

Marián Kanči, Zdenko Kudrač, Róbert Kanči, Juraj
Kanči, Jolana Kančiová, Igor Kanči, Konštantín Kanči

8/ Rôzne poslanec obecného zastupiteľstva Kanči Konštantín predniesol starostovi obce
návrh na odmeny pre poslancom obecného zastupiteľstva vo výške 50 Eur s DPH za pomoc
pri upratovaní pri bytovkách č. 139, 140.
Rozprava:
K uvedenému bodu neboli vznesené žiadne iné pripomienky.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie

UZNESENIE č. 8/2022
Z I. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce
Vrbnica zo dňa:
9.03.2022

K bodu 8

Rôzne

Obecné zastupiteľstvo Obce Vrbnica podľa §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
- Návrh poslanca OZ , Konštantín Kanči , odmenu 50,00€ s DPH , pre poslancov OZ
- Marián Kanči, Zdenko Kudrač, , Róbert Kanči, Juraj Kanči, Jolana Kančiová, Igor
Kanči, Konštantín Kanči

Schvaľuje
- Návrh poslanca OZ , Konštantín Kanči , odmenu 50,00€ s DPH , pre poslancov OZ
- Marián Kanči, Zdenko Kudrač, , Róbert Kanči, Juraj Kanči, Jolana Kančiová, Igor
Kanči, Konštantín Kanči

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Marián Kanči, Zdenko Kudrač,Róbert Kanči, Juraj Kanči,
Jolana Kančiová, Igor Kanči, Konštantín Kanči

Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0

Uznesenie bolo prijaté.
Záver:
Nakoľko bol program I. zasadnutia vyčerpaný, starosta obce poďakoval všetkým
prítomným a poslancom a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Overovatelia : Jolana Kančiová, .............................
Marián Kanči ..................................

Zapísala: Štefánia Dudášová
...............................................

Jaroslav Tokár v. r.
starosta obce

