OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VRBNICA

Zápisnica
Z I. riadneho zasadnutia OZ vo Vrbnici, ktoré sa uskutočnilo dňa 30.01.2019/streda/
o 15.30 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 novozvolených poslancov OZ, OZ hlavného kontrolóra, zamestnancov
obecného úradu a hostí.
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 : 6
Počet neprítomných : 1
Z toho ospravedlnený : 1 /Konštantín Kanči/
Neospravedlnený : 0
Starosta obce p. Jaroslav Tokár určil za overovateľov zápisnice Igor Kanči, Marián Kanči
1./Úvodné náležitosti – zloženie poslanecného sľubu – Igor Kanči
Starosta obce privítal všetkých prítomných a otvoril 1. Riadne zasadnutie. V úvode zložil sľub
poslanec Igor Kanči, ktorý nebol prítomný na ustanovujúcom zasadnutí. Po zložení starosta
obce odovzdal osvedčenie p. Igorovi Kančimu.
Návrh uznesenia na úvodnú časť I. riadneho zasadnutia vo Vrbnici predniesol - Jaroslav
Tokár – starosta obce.

UZNESENIE č. 9/2019
Z I. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce
Vrbnica zo dňa:
30.01.2019

K bodu 1 Zloženie poslaneckého sľubu
Obecné zastupiteľstvo Obce Vrbnica podľa §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
-Zloženie poslaneckého sľubu p. Igora Kančia, ktorí sľub zložil dodatočné vzhľadom k tomu,
že na ustanovujúcej schôdze bol neprítomný/ ospravedlnený/

konštatuje, že
-Od dnešného dňa 30.01.2019 sa ujal poslaneckého mandátu

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný :

0
0
1

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

Konštantín Kanči

Uznesenie bolo prijaté.

2./ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Jaroslav Tokár – starosta obce informoval prítomných o programe 1. Riadneho zasadnutia
OZ a doplnil program o bod 9. Rôzne
Rozprava:
K uvedenému bodu neboli vznesené žiadne iné pripomienky.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie.

UZNESENIE č. 10/2019
Z I. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce
Vrbnica zo dňa:
30.01.2019

K bodu 2 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 ,

Hlasovanie:

program I. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vrbnici

Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
1

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

Konštantín Kanči

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 3/Plán úloh na obdobie 2019-2022
Starosta obce Jaroslav Tokár – informoval poslancov obecného zastupiteľstva o úlohach,
ktoré plánuje na ďalšie obdobie, medzi ktoré zaradil výstavbu NB, chodníkov na hlavnej
ceste, multifunkčného ihriska. Plánuje zriadiť obecné hliadky MOPS, chce podporiť
kresťanské aktivity a zriadiť zariadenia predškolského veku a prioritou je spolunažívanie
v obci.
Rozprava:
K predmetnému bodu neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie.

UZNESENIE č. 11/2019
Z I. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce
Vrbnica zo dňa:
30.01.2019

K bodu 3 Plán úloh na rok: 2019 - 2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Vrbnica podľa §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie

-

Plán úloh na r. 2019 -2022
Spolunažívanie
Výstavba NB
Chodníky na hlavnej ceste
Zriadenie zariadenia predškolského veku /MŠ/
Obecná hliadka - MOPS
Multifunkčné ihrisko
Podpora kresťanských aktivít
Schvaľuje
Plán úloh na r. 2019 -2022
Spolunažívanie

-

Výstavba NB
Chodníky na hlavnej ceste
Zriadenie zariadenia predškolského veku /MŠ/
Obecná hliadka - MOPS
Multifunkčné ihrisko
Podpora kresťanských aktivít

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný :

0
0
1

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

Konštantín Kanči

Uznesenie bolo prijaté
K bod 4/ Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 /HK/
Hlavný kontrolór Mgr. Vladimír Huňár predniesol prítomným plán kontrolnej činnosti na
I. polrok 2019. Stručne informoval o oblastiach, na ktoré bude zameraná kontrolná činnosť
a to interné smernice, povinné zverejňovanie zmlúv, bankové operácie, účtovné a mzdové
doklady atď..
Rozprava: K uvedenému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie.

UZNESENIE č. 12/2019
Z I. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce
Vrbnica zo dňa:
30.01.2019

K bodu 4 Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2019 /HK/
Obecné zastupiteľstvo Obce Vrbnica podľa §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie

-

plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2019

/ Hlavný kontrolór obce /

-

Schvaľuje
plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 /Hlavný kontrolór obce /

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný :

0
0
1

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

Konštantín Kanči

Uznesenie bolo prijaté
5./Zrušenie VZN č. 2/2015 o ochrane ovzdušia a poplatok za znečisťovanie na území
obce Vrbnica
Starosta obce predniesol poslancom informáciu o VZN č. 2/2015 a zároveň informoval
o proteste prokurátora, ktorý odporúča predmetne VZN č.2/2015 ako nezákonné zrušiť
a nahradiť ho všeobecne záväzným nariadením, ktoré bude v súlade so zákonom č.
401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a zákonom č. 137/2010 Z.z.
o ovzduší. Starosta postúpil spis právnikovi, ktorý pripravuje predmetné VZN podľa
zákonnosti.
Rozprava:
K uvedenému bodu neboli vznesené žiadne iné pripomienky.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie.

UZNESENIE č. 13/2019
Z I. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce
Vrbnica zo dňa:
30.01.2019

K bodu 5 Návrh na zrušenie VZN č.2/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Vrbnica podľa §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie

-

Návrh na zrušenie VZN obce Vrbnica č. 2/2015 o ochrane ovzdušia a poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia na území obce Vrbnica

-

Schvaľuje
Zrušenie VZN obce Vrbnica č. 2/2015 o ochrane ovzdušia
znečisťovanie ovzdušia na území obce Vrbnica

a poplatkoch za

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný :

0
0
1

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

Konštantín Kanči

Uznesenie bolo prijaté.
6./GDPR – dodatok k zmluve

Starosta obce Jaroslav Tokár-informoval prítomných o dodatku č. 1 k zmluve o dielo zo
dňa 3.10.2017 ohľadom GDPR s firmou PP Protekt, v zastúpení p. Petrom Mlynárom.
Nakoľko sa spoločnosť PP Protect, s.r.o. v januári 2019 stáva platiteľom dane z pridanej
hodnoty bola by služba, ktorú poskytujú obci drahšia a preto založili dcérsku spoločnosť
BeeM Servis s.r.o.. Preto je nutné podpísať dodatok o zmene a cena služby ostáva preto
nezmenená.
Rozprava

K uvedenému bodu neboli vznesené žiadne iné pripomienky.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie.

UZNESENIE č. 14/2019
Z I. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce
Vrbnica zo dňa:
30.01.2019

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

berie na vedomie

-

-

návrh na schválenie dodatku č.1 k zmluve o dielo ku dňu 01.01.2019, ktorá bola
uzatvorená 03.10.2017, zmena zhotoviteľa / PP PROTECT s.r.o. na
BeeM
Servis s.r.o. /
Schvaľuje
dodatok č.1 k zmluve o dielo ku dňu 01.01.2019, ktorá bola uzatvorená
03.10.2017, zmena zhotoviteľa / PP PROTECT s.r.o. na BeeM Servis s.r.o. /

Hlasovanie:

Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný :

0
0
1

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

Konštatnín Kanči

Uznesenie bolo prijaté
7./ Povodňová komisia a krízový štáb
Starosta obce Jaroslav Tokár predniesol návrh na členov povodňovej komisie v obci
Vrbnica. Navrhol do komisie poslancov obecného zastupiteľstva.
Rozprava

K uvedenému bodu neboli vznesené žiadne iné pripomienky.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie.

UZNESENIE č. 15/2019
Z I. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce
Vrbnica zo dňa:
30.01.2019

K bodu 7 Návrh na schválenie aktualizácie krízového štábu a povodňovej komisie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vrbnica podľa §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie

-

návrh na schválenie aktualizácie krízového štábu a povodňovej komisie

-

aktualizáciu krízového štábu a povodňovej komisie

Schvaľuje

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný :

0
0
1

Uznesenie bolo prijaté

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

Konštantín Kanči

8./Bytová politika
Jaroslav Tokár – starosta obce predniesol poslanom OZ návrh, aby dali jemu ako starostovi
obce plnú moc vo veci bytovej politiky a výstavby. Dôvodom je rýchlejší priebeh
jednotlivých jednaní s inštitúciami a zúčastnenými stranami a uskutočnenia jednotlivých
krokov.
Rozprava

K uvedenému bodu neboli vznesené žiadne iné pripomienky.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie.

UZNESENIE č. 16/2019
Z I. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce
Vrbnica zo dňa:
30.01.2019

K bodu 8 Riešenie bytovej politiky a chodníkov na hradskej ulici
Obecné zastupiteľstvo Obce Vrbnica podľa §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p.

-

-

berie na vedomie
Návrh riešenia bytovej politiky NB
Návrh na riešenie chodníkov na hradské
Schvaľuje
Riešenie bytovej politiky /výstavba/ NB a ďalšie úkony ktoré budú potrebné
poveruje starostu obce
Všetky úkony starostu obce potrebné pri realizácii chodníkov na hradskej ulici

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný :

0
0
1

Uznesenie bolo prijaté.

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

Konštatnín Kanči

9./ Rôzne
Starosta obce Jaroslav Tokár predniesol v bode rôzne:
- Návrh na delegovanie do RŠ – ZŠ Vrbnica , Zdenko Kudráč, Maroš Kanči
- Majetkove priznanie starostu obce + riaditeľa ZŠ
- Žiadosť Róberta Kančia , poslanca OZ a zástupcu starostu Vrbnica
- Žiadosť o pomoc p. M. Kudračovej , Vrbnica 109 na výpomoc v podobe
palivového dreva
- Návrh na odpredaj kosačky pre nefunkčnosť a nevyužitie
- Návrh na vyčerpanie prostriedkov z účtov fondov oprav NB dokonca
kalendárneho roka
- Zvolať poriadkovú komisiu /predseda PK/ pre podozrenie neoprávneného
pripojenia na obecnú kanalizáciu p. A.K. č.d. 192

Rozprava

Róbert Kanči: „Ja by som namiesto Zdenka Kudráča navrhoval do rady školy Igora Kančiho.
Viac by sa hodil na túto funkciu. A čo sa týka žiadosti Márie Kudráčovej, tak by som
navrhoval, že sa jej môže vyhovieť ale najprv by si mali upratať na svojom dvore, majú tam
neporiadok a každý na ten dvor vidí a nevyzerá to pekne.“
Starosta obce: „ Ak s tým súhlasí Zdenko tak ja nemám nič proti tomu. Návrh ohľadom
Márie Kudráčovej príjimam.“
Zdenko Kudráč: „Súhlasím s návrhom. Tiež si myslím, že Igor je vhodnejší kandidát.“
Róbert Kanči: „Čo sa týka vyčerpania prostriedkov z fondu opráv, tak si to beriem na
starosť ja, pôjdem za nájomníkmi a porozprávam sa s nimi, ako by sa najlepšie dali využiť
peniaze.“
Igor Kanči: „Čo sa týka 18 NBNŠ, tak tam je problém s plesňou. V teplejšom období by sme
mohli pozrieť, či je zateplenie urobené dostatočne a tiež využiť peniaze z fondu opráv.“
Zdenko Kudráč: „Čo sa týka kosačky, tak keď sa nevyužíva, tak dávam návrh odpredať ju
vo výške približne 250 – 300 Eur aby sme v tejto hodnote mohli kúpiť inú kosačku, ktorú
vieme používať.“
Starosta obce: “Súhlasím s návrhmi a uskutočním potrebné opatrenia v každej veci.“
K uvedenému bodu neboli vznesené žiadne iné pripomienky.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie.

UZNESENIE č. 17/2019
Z I. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vrbnica
Dňa: 30.01.2019

K bodu 9 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 na delegovanie do RŠ – ZŠ Vrbnica , Igor Kanči, Maroš Kanči
Majetkove priznanie starostu obce + riaditeľa ZŠ
Žiadosť Róberta Kančia , poslanca OZ a zástupcu starostu Vrbnica
Žiadosť o pomoc p. M. Kudračová , Vrbnica 109
Návrh na odpredaj kosačky pre nefunkčnosť a nevyužitie návrh Z. Kudrač 300,00€
Návrh na vyčerpanie prostriedkov z účtov fondov oprav NB dokonca
kalendárneho roka
Zvolať poriadkovú komisiu /predseda PK/ pre podozrenie neoprávneného
pripojenia na obecnú kanalizáciu ,p. A.K. č.b.192
Schvaľuje
Návrh na delegovanie do RŠ – ZŠ Vrbnica , Igor Kanči , Maroš Kanči
Majetkove priznanie starostu obce + riaditeľa ZŠ Vrbnica
Žiadosť Róberta Kančia , poslanca OZ a zástupcu starostu Vrbnica/vyplácanie
poslaneckej odmeny/
Žiadosť o pomoc p. M. Kudračová , Vrbnica 109
odpredaj kosačky pre nefunkčnosť a nevyužitie návrh p. Z. Kudrač 300,00€,
dohoda
vyčerpanie prostriedkov z účtov fondov oprav NB dokonca kalendárneho roka
Zvolať poriadkovú komisiu /predseda PK/ pre podozrenie neoprávneného
pripojenia na obecnú kanalizáciu p. A.K. č. bytu 192

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný :

0
0
1

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

Konštatnín Kanči

Uznesenie bolo prijaté
10./Záver
Nakoľko bol program prvého zasadnutia vyčerpaný, starosta obce poďakoval všetkým
prítomným a poslancom a ukončil zasadnutie.
Overovatelia : Igor Kanči, Marián Kanči

Jaroslav Tokár v. r.
starosta obce
Zapísala : Štefánia Dudášová

