OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VRBNICA

Zápisnica
Z IV. riadneho zasadnutia OZ vo Vrbnici, ktoré sa uskutočnilo dňa 13.10.2021
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 IV. riadneho Obecného zastupiteľstva vo Vrbnici otvoril starosta obce p. Jaroslav
Tokár privítaním zvolených poslancov OZ.
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, Igor
Kanči

UZNESENIE č. 20/2020
Zo IV. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce
Vrbnica zo dňa:
13.10. 2020

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 IV. riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva Vrbnica

Hlasovanie:
Za:

4

Marián Kanči, , Róbert Kanči, Igor Kanči, ,Jolana

Kančiová,
0
3
0

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

Zdenko Kudrač, Juraj Kanči, Konštantín Kanči,

Uznesenie bolo prijaté.

2./ Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní stravy ZŠ + písomný dodatok - starosta obce
predniesol predmet dodatku č. 2 k Zmluve o poskytovaní stravy pre ZŠ, na začiatku šk.
roka je potrebné schvaľovať zmluvy o poskytovaní stravy pre ZŠ vzhľadom k tomu, že sa
upravovali náklady stravy a réžie.
Rozprava:
K uvedenému bodu neboli vznesené žiadne iné pripomienky.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie.

UZNESENIE č. 21/2021
Zo IV. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce
Vrbnica zo dňa:
13.10.2021

K bodu 2 Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní stravy ZŠ + písomný dodatok
Obecné zastupiteľstvo Obce Vrbnica podľa §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
-

Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní stravy ZŠ + písomný dodatok, / BUBO
Reštaurácia Moravany 141 – Obec Vrbnica 25/ jeden obed 1,30€ s DPH +
režijné náklady na jeden obed 1,10€ s DPH
Schvaľuje

-

Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní stravy ZŠ + písomný dodatok, / BUBO
Reštaurácia Moravany 141 – Obec Vrbnica 25/ jeden obed 1,30€ s DPH +
režijné náklady na jeden obed 1,10€ s DPH

Hlasovanie:
Za:

7

Marián Kanči, Zdenko Kudrač, , Róbert Kanči, Juraj

Kanči, Jolana Kančiová, Igor Kanči, Konštantín
Kanči
0
0
0

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 3 Zmluva pre poskytovanie stravy pre MŠ vo Vrbnici
Jaroslav Tokár – starosta obce predniesol prítomným obsah zmluvy o poskytovaní stravy
pre ZŠ z MŠ pracovisko vo Vrbnici – režijné náklady .
Rozprava:
K predmetnému bodu neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie.

UZNESENIE č. 22/2021
Zo IV. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce
Vrbnica zo dňa:
13.10.2021

K bodu 3 Zmluva pre poskytovanie stravy pre MŠ vo Vrbnici
Obecné zastupiteľstvo Obce Vrbnica podľa §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
-

-

Zmluvu medzi , Bubo Reštaurácia Moravany 141- Obec Vrbnica 25 , desiata réžia 0,46
bez DPH + olovrant 0,46bez DPH / režijné náklady
Schvaľuje
Zmluvu medzi , Bubo Reštaurácia Moravany 141- Obec Vrbnica 25 , desiata réžia 0,46
bez DPH + olovrant 0,46bez DPH / režijné náklady /

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 4 Správa audítora
Starosta obce predniesol poslancom obecného zastupiteľstva správu audítora.
Rozprava:
K uvedenému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie.

UZNESENIE č. 23/2021
Zo IV. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce
Vrbnica zo dňa:
13.10.2021

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

berie na vedomie
-

Berie na vedomie správu audítora / bez nedostatkov/
Schvaľuje

-

Berie na vedomie správu audítora / bez nedostatkov/

Hlasovanie:
Za:

Proti:
Zdržal sa:

3
0
4

Neprítomný:

0

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

Uznesenie bolo prijaté.
5./ Zmluva o budúcej zmluve medzi Obecným úradom a MŠ Malčice

Starosta obce predniesol poslancom obsah zmluvy o budúcej zmluve medzi OcÚ a MŠ Malčice.
Rozprava:
K uvedenému bodu neboli vznesené žiadne iné pripomienky.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie

UZNESENIE č. 24/2021
Zo IV. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce
Vrbnica zo dňa:
13.10.2021

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

berie na vedomie
-

-

Zmluvu o budúcej zmluve z obcou Malčice ZŠ z MŠ Malčice a obcou Vrbnica
Zmluvu z obcou Malčice
Nájomnú zmluvu z obcou Malčice a ZŠ z MŠ Malčice
Schvaľuje
Zmluvu o budúcej zmluve z obcou Malčice ZŠ z MŠ Malčice a obcou Vrbnica
Zmluvu z obcou Malčice
Nájomnú zmluvu z obcou Malčice a ZŠ z MŠ Malčice

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
0

Uznesenie bolo prijaté.

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

K bodu 6 Informácia k MŠ a VO
starosta obce predniesol poslancom informáciu o VO a to, že sa prihlásili dvaja
záujemcovia , ktorý svoju ponuku prevýšili dosť vysokou sumou a preto sme uznali za
vhodné počkať a nepodpísať zatiaľ zmluvu z uchádzačom , ktorý ponúkol najnižšiu ponuku /
ktorá pre obec je neprijateľná/ Obec Vrbnica bude naďalej čakať ako sa bude vyvíjať

postup zo strany vlády SR
Rozprava:
K uvedenému bodu neboli vznesené žiadne iné pripomienky.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie

UZNESENIE č. 25/2021
Zo IV. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce
Vrbnica zo dňa:
13.10.2021

K bodu 6 Informácia k MŠ a VO
Obecné zastupiteľstvo Obce Vrbnica podľa §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
-

Informáciu o VO a to že sa prihlásili dvaja záujemcovia , ktorý svoju ponuku
prevýšili dosť vysokou sumou a preto sme uznali za vhodné počkať a nepodpísať
zatiaľ zmluvu z uchádzačom , ktorý ponúkol najnižšiu ponuku / ktorá pre obec je
neprijateľná/
Schvaľuje

-

Informáciu o VO a to že sa prihlásili dvaja záujemcovia , ktorý svoju ponuku prevýšili
dosť vysokou sumou a preto sme uznali za vhodné počkať a nepodpísať zatiaľ zmluvu
z uchádzačom , ktorý ponúkol najnižšiu ponuku / ktorá pre obec je neprijateľná

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

7./ Rôzne starosta obce predniesol poslanom obecného zastupiteľstva nutnosť zmeniť

podmienky vydaja vody v práčovni, z dôvodu veľkého nedoplatku za vodu. Podmienil vydaj
vody pre jednu rodinu iba na účel na ktorý slúži práčovňa.

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

UZNESENIE č. 26/2021
Zo IV. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce
Vrbnica zo dňa:
13.10.2021

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

berie na vedomie
Nutnosť upraviť vydaj vody v práčovni a to 5,00€ na jeden mesiac jedna rodina t.j. otec,
matka,+ deti / voda sa zakazuje používať na iný účel /

schvaľuje
Nutnosť upraviť vydaj vody v práčovni a to 5,00€ na jeden mesiac jedna rodina t.j. otec,
matka,+ deti / voda sa zakazuje používať na iný účel /

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/
Záver : Nakoľko bol program IV. zasadnutia vyčerpaný, starosta obce poďakoval všetkým
prítomným a poslancom a ukončil zasadnutie.
Overovatelia :

Jolana Kančiová,

Igor Kanči

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

