Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici

Z á p i s n i c a

z štrnásteho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Hontianskej Vrbici, konaného dňa 14.augusta 2008.

- august 2008

Program

rokovania štrnásteho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hontianskej
Vrbici, konaného dňa 14.augusta 2008.
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bod :
bod :
bod :
bod :
bod :
bod :

7. bod :
8. bod :
9. bod :
10. bod :
11. bod :
12. bod:
13.bod :

14.bod :
15.bod :

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Plnenie rozpočtu obce Hontianska Vrbica za 2.štvrťrok 2008
Prvá úprava rozpočtu obce za rok 2008.
Návrh VZN obce Hont.Vrbica č.12/2008 o výške príspevkov v školách
a školských zariadeniach zriadených obcou Hont.Vrbica.
Vytvorenie školského obvodu.
Návrh zámennej zmluvy.
Návrh zmluvy o budúcej zmluve na predaj pozemkov.
Rekultivácia skládky TKO – uzatvorenie a monitorovací systém.
Schválenie výšky úveru na zabezpečenie financovania rekultivácie
skládky TKO
Schválenie zmluvy o poskytovaní odbornej pomoci pri verejnom
obstarávaní
Rôzne
a/ Výstavba chodníka k rímskokatolíckemu kostolu v Hont.Vrbici
b/ Vybudovanie cesty
c/ Rekonštrukcia domu smútku
d/ Žiadosť o finančnú podporu od obce Topoľníky
Diskusia
Záver

Zápisnica
z rokovania štrnásteho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Hontianskej Vrbici, konaného dňa 14.augusta 2008.

Prítomní:
1. Starosta obce
2. Poslanci OZ

Karol Pilinský
5 podľa prezenčnej listiny

Rokovanie

1.bod: O t v o r e n i e.
Karol Pilinský starosta obce privítal prítomných a otvoril rokovanie štrnásteho
riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hontianskej Vrbici.
Skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné /5 zo 7/.
Navrhol zmenu programu a to doplniť body “Vytvorenie školského obvodu” a
prerokovať ho ako bod 7, “Schválenie výšky úveru na zabezpečenie financovania
rekultivácie skládky TKO” a prerokovať ho ako bod 11, “Žiadosť o finančnú podporu
od obce Topoľníky” zaradiť do bodu “Rôzne” písmeno d/.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo súhlasí s navrhnutým programom.

2.bod: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Starosta obce navrhol za zapisovateľku Vieru Kelemenovú . Za overovateľov
zápisnice navrhol poslancov Ladislava Cesneka a Mgr.Miroslavu Labovskú.
Uznesenie : Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľku Vieru Kelemenovú.
Za overovateľov zápisnice určuje poslancov Ladislava Cesneka a Mgr.Miroslavu
Labovskú.

3.bod:Kontrola plnenia uznesení..
Starosta obce informoval poslancov o uzneseniach, ktoré nám vyplývajú z
predchádzajúcich zasadnutí.
Z 13.zasadnutia OZ bolo uložené obci Hont.Vrbica /zodpovedný starosta obce/
vyhotoviť kúpno-predajnú zmluvu medzi investorom p.Jánom Deákom a Obcou
Hont.Vrbica – zmluva nebola vyhotovená nakoľko p.Deák si dal podmienku, že pozemky
chce odkúpiť ako celok a Obec Hont.Vrbica ešte rokuje s rímskokatolíckou cirkvou o
zámene pozemku, ktorý je tiež súčasťou výstavby.
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Ďalším uznesením bolo schválenie vyhotovenia panoramatických leteckých fotografií
obce Hont.Vrbica – uznesenie nebolo zatiaľ splnené, nakoľko si vyžaduje viac časového
priestoru.
Uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici berie na vedomie kontrolu
plnenia uznesení.
4.bod : Plnenie rozpočtu obce Hont.Vrbica za 2.štvrťrok 2008
Uznesenie : Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie rozpočtu obce Hontianska
Vrbica za 2.štvrťrok 2008.
/príloha č.1/

5.bod : Prvá úprava rozpočtu obce za rok 2008.
Uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici schvaľuje prvú úpravu rozpočtu
obce za rok 2008.
/príloha č.2/

6.bod: Návrh VZN obce Hont.Vrbica č.12/2008 o výške príspevkov v školách
a školských zariadeniach zriadených obcou Hontianska Vrbica.
Uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici schvaľuje VZN obce
Hontianska Vrbica č.12/2008 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach
zriadených obcou Hont.Vrbica s týmito úpravami
- v § 6 v bode 1 sa mení “do 10 dňa v kalendárnom roku” na “do 15 dňa v
kalendárnom roku”,
- v § 6 v bode 3 sa mení “do 20- teho v mesiaci vopred” na “do 15- teho v mesiaci
vopred” a “najneskôr do 20.9. na dva mesiace” sa mení na “najneskôr do 15.9. na
dva mesiace”.
/príloha č.3/
7.bod: Vytvorenie školského obvodu.
Uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici súhlasí
a) s vytvorením spoločného školského obvodu pre roč. 5.-9.ZŠ s vyučovacím
jazykom slovenským pri základnej škole v Leviciach, ul.Sv.Michala 42
b) s vytvorením spoločného školského obvodu pre roč. 1.-9. ZŠ s vyučovacím
jazykom maďarským pri základnej škole v Leviciach, ul.J.Jesenského 41.
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8.bod: Návrh zámennej zmluvy.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici schvaľuje zámennú zmluvu
medzi účastníkmi Rímskokatolíckou cirkvou farnosť Hont.Vrbica a Obcou Hontianska
Vrbica tak, ako je uvedené v zámennej zmluve nasledovne :
Účastník č.1 – Rímskokatolícka cirkev zamení svoj 1/1 –ový spoluvlastnícky podiel
parcely č.364 o výmere 580 m2 s účastníkom č.2- Obcou Hontianska Vrbica za 1/1-ový
spoluvlastnícky podiel parcely č.2336/1 o výmere 3005 m2 .
/príloha č.4/

9.bod : Návrh zmluvy o budúcej zmluve na predaj pozemkov.
Uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici schvaľuje “Návrh Zmluvy o
budúcej zmluve”.
/príloha č.5/

10.bod :Rekultivácia skládky TKO – uzatvorenie a monitorovací systém.
Starosta obce informoval poslancov, že Výberová komisia Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky pre projekty z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
a Kohézneho fondu schválila našu žiadosť o nenávratný finančný príspevok na
uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov.
Uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici berie na vedomie informáciu o
rekultivácii skládky TKO.
/príloha č.6/
11.bod: Schválenie výšky úveru na zabezpečenie spolufinancovania rekultivácie
skládky TKO.
Starosta obce informoval poslancov, že nakoľko nám schválili žiadosť o nenávratný
finančný príspevok na uzatvorenie a rekultiváciu skládky TKO a Obec Hont.Vrbica sa
zaviazala spolufinancovať tento projekt vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov
projektu, je potrebné schváliť výšku úveru, ktorý nám poskytne Dexia banka a.s.
Uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici podľa príslušných ustanovení
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení resp. príslušných
ustanovení Štatútu danej obce schvaľuje
prijatie Dexia Komunál univerzálneho úveru vo výške 2.097.559,65,-Sk poskytnutého zo
strany Dexia banky Slovensko a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská
republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK 2020372541, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu v Žiline, Oddiel:Sa, Vložka číslo: 148/L za podmienok dojednaných v
príslušnej úverovej zmluve.
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Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak bude na základe
každoročného prehodnotenia výšky úveru bankou jeho výška znížená tak, že obec
vyčerpala ku dňu vykonaného prehodnotenia výšky poskytnutého úveru väčší objem
finančných prostriedkov ako je bankou novovystavená výška úveru, obec je oprávnená
uhradiť rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru najneskôr do 30.05. daného
kalendárneho roka. V prípade, ak obec neuhradí rozdiel medzi pôvodnou a novou
výškou úveru, obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že vo výške tohto rozdielu bude úver
zmenený na termínovaný úver, a to za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej
zmluve.
Alternatíva pre prípad zabezpečenia úveru zmenkou od začiatku úverového vzťahu:
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad
banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z úveru.
Alternatíva pre ostatné prípady:
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak na základe prehodnotenia
vykonaného bankou bude zistené, že miera rizika obce ako klienta bola v priebehu
úverového vzťahu zvýšená, obec vystaví v súlade s podmienkami dojednanými v
príslušnej úverovej zmluve na výzvu banky vlastnú vistablanko zmenku na rad banky za
účelom zabezpečenia pohľadávky banky z úveru.
12.bod: Schválenie zmluvy o poskytovaní odbornej pomoci pri verejnom
obstarávaní.
Ing.Jozef Nagy –poslanec navrhol zo zmluvy vypustiť bod 3 v článku IV v plnom znení.
Uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici schvaľuje Zmluvu o
poskytovaní odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní s týmito zmenami
- v článku IV sa vypustí bod 3 v plnom znení.
/príloha č.7/
13.bod : Rôzne.
a/ Výstavba chodníka k rímskokatolíckemu kostolu
Starosta obce informoval, že časť chodníka je vyložená kameňom a časť zatiaľ
kamennou drťou na ktorú sa ešte uloží jemnejšia drť. Pri určitej časti chodníka bude
potrebné urobiť zábradlie.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici berie na vedomie informáciu o
výstavbe chodníka k rímskokatolíckemu kostolu./
b/ Vybudovanie cesty.
Starosta obce informoval poslancov, že cesta k rímskokatolíckemu kostolu nebola
vybudovaná a keďže sa mu naskytla možnosť získať lacno železničné podvaly a stavebné
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práce urobili brigádnici zo Španielska cesta sa vybudovala a celkové náklady boli
42.000,-Sk.
Uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici berie na vedomie informáciu o
vybudovaní cesty k rímskokatolíckemu kostolu.

c/ Rekonštrukcia domu smútku.
Starosta obce pripomenul poslancom, že mali možnosť vidieť vypracované návrhy na
rekonštrukciu domu smútku a celú rekonštrukciu môžme financovať z rozpočtu obce.
Budeme musieť dať vypracovať statický posudok a potom už budeme vedieť presnejšie
koľko finančných prostriedkov nás to bude stáť.
Uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici schvaľuje investičný zámer
“Rekonštrukcia domu smútku” s investičným nákladom do 500.000,-Sk aj s
vypracovaním statického posudku.

d/ Žiadosť o finančnú podporu od obce Topoľníky
Ing.Jozef Nagy- poslanec OZ navrhol poslať obci Topoľníky finančný príspevok vo
výške 5.000,-Sk.
Uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici schvaľuje poskytnutie
finančného príspevku obci Topoľníky vo ýške 5.000,-Sk.
/príloha č.8/
14.bod: Diskusia.
Ing.Jozef Nagy – poslanec OZ poukázal na odpad vynášaný na “cukorplac”.
Chápe, že p. starosta určil to miesto len na taký odpad, ktorý sa nedáva do separu
(ako napr.starý nábytok) a hlavne z toho dôvodu, aby takýto odpad ľudia nevynášali
niekam inam a netvorili sa divoké skládky, ale malo by sa častejšie kontrolovať čo na
“cukorplac “ ľudia vynášajú, pretože sa tam začínajú hromadiť rôzne druhy odpadu, a
aj taký, ktorý je možné separovať.
Karol Pilinský – starosta obce odpovedal, že priebežne kontroluje, čo sa na
“cukorplaci” nachádza a na budúci týždeň pracovníci aktivačnej činnosti odpad
pretriedia a podľa možnosti zlikvidujú.
Ing.Jozef Nagy – poslanec OZ poukázal na skutočnosť, že obec nemá vyčlenené
stavebné pozemky, ak by mal niekto záujem o výstavbu rodinného domu v našej obci
nevieme mu ponúknuť pozemok.
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Karol Pilinský – starosta obce odpovedal, že plánuje vyčleniť stavebné pozemky
napr. za budovou obecného úradu je park úplne nevyužitý, a tiež v budúcnosti plánuje
rozšíriť intravilán obce.
15.bod: Záver.
Starosta obce skonštatoval, že program štrnásteho zasadnutia obecného
zastupiteľstva bol vyčerpaný. Poďakoval sa prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Karol Pilinský
starosta obce

Overovatelia : Mgr.Miroslava Labovská , poslanec ........................................
Ladislav Cesnek , poslanec

Zapisovateľka: Viera Kelemenová

........................................

