OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VRBNICA

Zápisnica
Z II. riadneho zasadnutia OZ vo Vrbnici, ktoré sa
uskutočnilo dňa 29. 6. 2022 /STREDA /
o 15.00 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 II. riadneho Obecného zastupiteľstva vo Vrbnici otvoril starosta obce Jaroslav
Tokár privítaním poslancov OZ Vrbnica, HK a zamestnancov obce Vrbnica
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 : 0
Neospravedlnený : 1
Starosta obce Jaroslav Tokár určil za overovateľov zápisnice : Milan Kanči , Milan Kešeľ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------K Bodu 1 , starosta obce predložil podklady k zloženiu poslaneckého sľubu doplňujúcich
poslancov z dôvodu vzdania sa poslaneckého mandátu bývalých poslancov OZ Vrbnica .

UZNESENIE č. 9/2022
Zo II. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce
Vrbnica zo dňa:
29.6.2022

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 / podľa voleného poradia p. Juraj Dubjak neprijal
poslanecky mandát /z radu náhradníkov po vzdaní sa mandátu : Igor Kanči,
Konštantín Kanči, Zdenko Kudrač
- Zloženie poslaneckého sľubu :
Matúš Petera, Milan Kanči, Milan Kešeľ

schvaľuje

- Zloženie poslaneckého sľubu / podľa voleného poradia p. Juraj Dubjak neprijal
poslanecky mandát /z radu náhradníkov po vzdaní sa mandátu : Igor Kanči,
Konštantín Kanči, Zdenko Kudrač
- Zloženie poslaneckého sľubu :
Matúš Petera, Milan Kanči, Milan Kešeľ

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
1

Marián Kanči, Matuš Petera , , Juraj Kanči, Jolana
Kančiová, Milan Kanči , Milan Kešeľ

Róbert Kanči

Uznesenie bolo prijaté.

2./ Schválenie programu rokovania OZ Vrbnica
Starosta obce, predložil program jednania a opýtal sa poslancov OZ či majú nejaké výhrady
k programu II. zasadnutia OZ Vrbnica
Rozprava:
K uvedenému bodu neboli vznesené žiadne iné pripomienky.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie.

UZNESENIE č. 10/2022
Zo II. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce
Vrbnica zo dňa:
29.6.2022

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 , schvaľuje program II. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Vrbnica

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
1

Marián Kanči, Matuš Petera , , Juraj Kanči, Jolana
Kančiová, Milan Kanči , Milan Kešeľ

Róbert Kanči

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 3 Oznámenie sa o vzdaní sa mandátu poslancov OZ Vrbnica
Starosta obce Jaroslav Tokár – informoval poslancov obecného zastupiteľstva o vzdaní sa
mandátu poslancov OZ Vrbnica , dôvody vraj zdravotné a osobné .
Rozprava:
K predmetnému bodu neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie.

UZNESENIE č. 11/2022
Zo II. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce
Vrbnica zo dňa:
29.6.2022

K bodu 3 Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca
Obecné zastupiteľstvo Obce Vrbnica podľa §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
- Vzdanie sa poslaneckého mandátu : Igor Kanči , Konštantín Kanči , Zdenko Kudrač
/ Viď prílohy/

Schvaľuje
- Vzdanie sa poslaneckého mandátu : Igor Kanči , Konštantín Kanči , Zdenko Kudrač

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
1

Marián Kanči, Milan Kešeľ , Kanči Juraj Kanči
Milan , Jolana Kančiová, Matuš Petera

Róbert Kanči

Uznesenie bolo prijaté.

K bod 4/ Stanovisko HK p. Mgr. Vladimír Huňar k záverečnému účtu obce Vrbnica za
rok 2021
Hlavný kontrolór obce Vrbnica informoval prítomných poslancov o záverečnom účte obce
Vrbnica za rok 2021
Rozprava: K uvedenému bodu boli vznesené pozitívne pripomienky všetkých poslancov OZ
Vrbnica .
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie.

UZNESENIE č. 12/2022
Zo II. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce
Vrbnica zo dňa:
29.06.2022

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:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný :

0
0
1

Marián Kanči, Milan Kešeľ , , , Juraj Kanči, Jolana
Kančiová, Milan Kanči , Matúš Petera ,

Róbert Kanči

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 5 / Záverečný účet obce Vrbnica za rok 2021
Ekonómka obce p. Mgr. Ivančinová Marcela predniesla poslancom OZ Vrbnica
záverečný účet obce Vrbnica za rok 2021
Rozprava:
K uvedenému bodu poslanci OZ Vrbnica pozitívne prijali stanovisko a to hlavne , že aj
napriek ťažkej dobe popri pandémii obec to ustala.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie.

UZNESENIE č 13/2022
Zo II. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce
Vrbnica zo dňa:
29.06.2022

K bodu 5 Záverečný účet obce Vrbnica 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
-

Záverečný účet obce Vrbnica za rok 2021 a rozpočtové hospodárenie za rok 2021
Schvaľuje

-

Záverečný účet obce Vrbnica za rok 2021 a rozpočtové hospodárenie za rok 2021

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
1

Marián Kanči, Matuš Petera , , Juraj Kanči, Jolana
Kančiová, Milan Kanči , Milan Kešeľ

Róbert Kanči,

Uznesenie bolo prijaté.

6./ Rámcová zmluva č. 010/2022

Starosta obce Jaroslav Tokár- informoval prítomných poslancov o rámcovej dohode
Rozprava

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

UZNESENIE č. 14/2022
Zo II. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce
Vrbnica zo dňa:
29.06.2022

K bodu 6 Rámcová dohoda č. 010/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Vrbnica podľa §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
-

Rámcovú zmluvu medzi : MICOMP spol. s.r.o. - Obec Vrbnica / nákup IKT
techniky , spotrebného materiálu a poskytovanie servisných služieb.
Schvaľuje

-

Rámcovú zmluvu medzi : MICOMP spol. s.r.o. - Obec Vrbnica / nákup IKT
techniky , spotrebného materiálu a poskytovanie servisných služieb

Hlasovanie:
Za:

6

Marián Kanči, Matuš Petera , , Juraj Kanči, Jolana
Kančiová, Milan Kanči , Milan Kešeľ

0
0
1

Proti:
Zdržal sa:
Neprítoimný:

Róbert Kanči

Uznesenie bolo prijaté.

7./ Rámcová dohoda : FÚRA s.r.o. – Obec Vrbnica
Starosta obce Jaroslav Tokár preniesol správu o dohode , ktorá je pre obec veľmi

dôležitá a to pre vyvoz smetia a TKO
Rozprava:

K uvedenému bodu poslanci , Milan Kešeľ, Milan Kanči a potom sa pripojili aj ostatný
poslanci OZ Vrbnica a to stým , že je to potrebné a smetie a TKO musíme vyvážať.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie.

UZNESENIE č. 15/2022
Zo II. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce
Vrbnica zo dňa:
29.06.2022

K bodu 7 Rámcová zmluva , Obec Vrbnica - FÚRA 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
-

Rámcová zmluva , Obec Vrbnica - FÚRA s.r.o , predmetom zmluvy je
poskytovanie služieb súvisiace s odvozom vzniknutého a zozbieraného
odpadu na území obce Vrbnica, likvidácia a zneškodnenie odpadu s platnými
právnymi predpismi , podľa podmienok v tejto RD.
Schvaľuje

- Rámcová zmluva , Obec Vrbnica - FÚRA s.r.o , predmetom zmluvy je

poskytovanie služieb súvisiace s odvozom vzniknutého a zozbieraného
odpadu na území obce Vrbnica, likvidácia a zneškodnenie odpadu s platnými
právnymi predpismi , podľa podmienok v tejto RD.

Hlasovanie:

Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
1

Marián Kanči, Milan Kešeľ , , , Juraj Kanči, Jolana
Kančiová, Milan Kanči , Matúš Petera

Róbert Kanči

Uznesenie bolo prijaté.

8./ VO strava pre ZŠ Vrbnica
Jaroslav Tokár – starosta obce predniesol poslanom OZ správu o VO stravy pre ZŠ Vrbnica
Rozprava:

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

UZNESENIE č. 16/2022
Zo II. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce
Vrbnica zo dňa:
29.06.2022

K bodu 8 VO strava pre ZŠ Vrbnica
Obecné zastupiteľstvo Obce Vrbnica podľa §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
-

VO , stravu pre ZŠ Vrbnica , kde sme požiadali o cenovú ponuku 3 firmy
z ktorých nám ako uchádzač sa prihlásil jeden záujemca a to BUBO
Reštaurácia , Tibor Mandel, Moravany 141 – 072 03

-

Úpravu ceny za stravnú jednotku na nový školský rok smerom na hor
Schvaľuje

- Prihláseného úspešného uchádzača a cenovú ponuku
BUBO Reštaurácia , Tibor Mandel, Moravany 141 – 072 03
- Úpravu ceny za stravnú jednotku na nový školský rok smerom na hor

Hlasovanie:

Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
1

Marián Kanči, Milan Kešeľ , , , Juraj Kanči, Jolana
Kančiová, Milan Kanči , Matúš Petera

Róbert Kanči

Uznesenie bolo prijaté.

.

K bodu 9 Informácia starostu obce o podaní trestného oznámenia
Starosta obce Vrbnica predniesol poslancom OZ Vrbnica informáciu o trestnom oznámení na
neznámeho páchateľa a falošných objednávkach , ktoré vykonal neznámi páchateľ na obec Vrbnica
a starostovo meno.

K uvedenému bodu boli vznesené pripomienky a to všetkých poslancov OZ Vrbnica tak, že
boli zhrozený čo sa v dnešnej dobe deje a treba urobiť všetky kroky za spolupráci PZ SR
a obecným právnikom, aby čim skôr bolo meno obce a starostu očistené.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie.

UZNESENIE č. 17/2022
Zo II. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce
Vrbnica zo dňa:
29.06.2022

K bodu 9. Informácia starostu obce o podaní trestného oznámenia

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 podaní trestného oznámenia na neznámeho páchateľa, ktorý
vystupoval pod menom starostu obce Vrbnica Jaroslavom Tokárom .
Neznámi páchateľ vytvoril falošný email na starostovo meno , vystupoval pod
mobilným telefónnym číslom, ktorý starosta obce Vrbnica Jaroslav Tokár
nevlastni ani ako súkromná a ani ako osoba starostu , vystupoval z falošnou
pečiatkou obce Vrbnica ktorá sa nezhoduje tvarom , zafalšoval podpis starostu

-

obce Vrbnica ktorý sa nezhoduje a objednával objednávky kde použil adresu ,
IČO, DIČ, T.Čislo pevnej linky obce Vrbnica .
Vzhľadom k tomu, že som bol vyšetrovateľom PZ Michalovce požiadaný
o mlčanlivosť , ďalšie skutočnosti poslancom oznámim postupne , ako som o tom
a trestnom oznámený informoval obecného právnika .
Schvaľuje

- Postup starostu a obecného právnika z ďalšími postupmi a spoluprácu z PZ SR

a ak to bude potrebne aj z PZ Českej republiky.

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
1

Marián Kanči, Milan Kešeľ , , , Juraj Kanči, Jolana
Kančiová, Milan Kanči , Matúš Petera

Róbert Kanči

Uznesenie bolo prijaté.

10./Rôzne
Starosta obce prečítal a predniesol podklady k danému bodu
K uvedenému bodu boli vznesené
pripomienky a to všetkých poslancov OZ Vrbnica
ohľadom betónových kociek z kanála Lapov /viď uznesenie/
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie.

UZNESENIE č. 18/2022
Zo II. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce
Vrbnica zo dňa:
29.06.2022

K bodu 10 Rôzne
Obecné zastupiteľstvo Obce Vrbnica podľa §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie

-

Majetkové priznanie, Jaroslava Tokára starostu obce zo dňa 10.3.2022
Majetkové priznanie HK , Mgr. Vladimíra Huňara zo dňa 17.3.2022
Majetkové priznanie riaditeľa ZŠ Vrbnica , Mgr. Pavola Skybu zo dňa 17.3.2022
Prejedanie, Zdenka Kudrača st., prevzatie betónových kociek z obecného kanálu
Lapov z ktorých 5 už vrátil ostatné chýbajú.
Kamerový systém v obci Vrbnica na najviac potrebných miestach , kvôli
bezpečnostným opatreniam
Určenie volebných obvodov a počet poslancov OZ Vrbnica , ktorý sa ma voliť vo
voľbách do orgánov samosprávy, jeden volebný obvod a sedem poslancov OZ
Vrbnica
Schvaľuje

-

Majetkové priznanie, Jaroslava Tokára starostu obce zo dňa 10.3.2022
Majetkové priznanie HK , Mgr. Vladimíra Huňara zo dňa 17.3.2022
Majetkové priznanie riaditeľa ZŠ Vrbnica , Mgr. Pavola Skybu zo dňa 17.3.2022
Prejedanie, Zdenka Kudrača st., prevzatie betónových kociek z obecného kanálu
Lapov z ktorých 5 už vrátil ostatné chýbajú.
Kamerový systém v obci Vrbnica na najviac potrebných miestach , kvôli
bezpečnostným opatreniam
Určenie volebných obvodov a počet poslancov OZ Vrbnica , ktorý sa ma voliť vo
voľbách do orgánov samosprávy, jeden volebný obvod a sedem poslancov OZ
Vrbnica

Hlasovanie:

Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
1

Uznesenie bolo prijate.

Marián Kanči, Milan Kešeľ , Juraj Kanči, Jolana
Kančiová, Milan Kanči , Matúš Petera

Róbert Kanči

Nakoľko program II. zasadnutia bol vyčerpaný, starosta obce poďakoval všetkým prítomným
, poslancom a ukončil zasadnutie.
Overovatelia : Milan Kešeľ
Milan Kanči :

Zapísal: Mgr. Ivančinová Marcela

Jaroslav Tokár v. r.
starosta obce

