
Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z  á  p  i  s  n  i  c  a 

 
 

 

zo  štvrtého  zasadnutia Obecného  zastupiteľstva 

v Hontianskej Vrbici, konaného dňa 

14.08.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- august 2019 

 

 
 

 

 

 

 

 



P r o g r a m     
rokovania štvrtého  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hontianskej Vrbici, konaného dňa   

14. augusta  2019. 

 

P r o g r a m : 

 

  1.  Otvorenie zasadnutia. 

  2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

  3.  Kontrola plnenia uznesení.  

  4.  Žiadosť o majetkoprávne doriešenie miestnej komunikácie- Mgr.E.Duba a A.Duba. 

  5.  Žiadosť o majetkoprávne doriešenie miestnej komunikácie- J.Zakhariás 

  6. Žiadosť o majetkoprávne doriešenie miestnej komunikácie – Ing.J.Moncoľ    

       a Mgr.Z.Moncoľová 

  7. Žiadosť o majetkoprávne doriešenie miestnej komunikácie – Cirkevný zbor Evanjelickej 

      cirkvi augsburského vyznania v Hontianskej Vrbici 

  8. Žiadosť o majetkoprávne doriešenie miestnej komunikácie- L.Koncová, J.Šiko 

  9. Žiadosť o majetkoprávne doriešenie miestnej komunikácie- J.Siksay a M.Siksayová 

10. Plnenie rozpočtu obce Hontianska Vrbica za 2.štvrťrok 2019. 

11. Navýšenie úveru „Novostavba športového areálu“. 

12.  Návrh na úpravu rozpočtu za rok 2019 č.1 

13.  Návrh VZN č.12 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

        zariadeniach. 

14.  Správa hlavného kontrolóra obce o kontrole v ZŠ. 

15.  Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ing.E.Balla. 

16.  Zámer predaja pozemku verejnoobchodnou súťažou. 

17.  Rôzne:     A) Informácia o stave žiadosti o NFP „Separovaný zber KO“ 

                       B) Informácia o výstavbe- „Novostavba športového areálu“ 

                       C) Informácia o verejnom obstarávaní- nakladanie s komunálnym odpadom. 

                       D) Informácia o schválení dotácie-„Modernizácia autobusových zastávok“ 

18.  Interpelácia poslancov. 

19.  Diskusia 

20.  Záver. 

 

   

    

      

 

 

   

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



            

                                                                   Z á p i s n i c a 
z rokovania štvrtého  zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v  Hontianskej Vrbici, konaného dňa 14.augusta  2019  o 15.00 hod. 

 

 

Prítomní: 

 

1.  Starosta obce                                           Karol Pilinský 

2.  Poslanci OZ                                             6 podľa prezenčnej listiny  

                                                                      /Pilinský P.,  -ospravedlnený  viď. prezenčná listina/                                                        

                                                                   

                                                                        

                                                R o k o v a n i e  

 

         1.bod: O t v o r e n i e. 

 

       Karol Pilinský starosta obce privítal prítomných a otvoril rokovanie štvrtého zasadnutia 

obecného zastupiteľstva v Hontianskej Vrbici. 

Prečítal program rokovania  a navrhol aby sa bod č.16 “Navýšenie úveru Novostavba 

športového areálu” prerokoval ako 11. bod v poradí. Ostatné body sa posunú.  

 

Uznesenie č.45 : Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici súhlasí s navrhnutým 

programom rokovania.  

 

Hlasovanie: za           5   / Ing.J.Nagy, O.Labant, J.Mlinarcsik, A.Kačmarik, I.Kotasz/ 

                    proti       0 

                    zdržal sa 0 

                              

        

 2.bod:  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

        

     Starosta obce navrhol  za zapisovateľku Vieru Kelemenovú . Za overovateľov zápisnice  

navrhol poslancov Ing.Jozefa Nagya a Jozefa Mlinarcsika. 

 

Uznesenie č.46: Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici určuje za zapisovateľku  

Vieru Kelemenovú a za overovateľov zápisnice určuje poslancov Ing.Jozefa Nagya a Jozefa 

Mlinarcsika. 

 

Hlasovanie: za           5      / Ing.J.Nagy, O.Labant, J.Mlinarcsik, A.Kačmarik, I.Kotasz/ 

                    proti       0  

                    zdržal sa 0 

 

  

          3.bod: Kontrola plnenia uznesení. 

 

      Karol Pilinský starosta obce informoval , že uznesenia máme splnené.  

 

Uznesenie č.47: Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici berie na vedomie kontrolu 

plnenia uznesení. 
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          4.bod :. Žiadosť o majetkoprávne doriešenie miestnej komunikácie- Mgr.E.Duba 

a A.Duba.   

  

  Karol Pilinský starosta obce vysvetlil, že sa jedná o pozemky pod účelovou komunikáciou 

smerom k ihrisku, ktorú  dala vyasfaltovať obec. Vlastníci týchto pozemkov žiadajú 

o majetkoprávne vysporiadanie. 

 

Uznesenie č.48:  Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici schvaľuje kúpu pozemkov od 

predávajúcich Mgr.Ernő Duba , bytom Hontianska Vrbica 209 a Ágota Duba rod.Czíriová, 

bytom Hontianska Vrbica 209 v zmysle geometrického plánu č.059/2019 vyhotoveného dňa 

14.05.2019, úradne overeného pod číslom G1-407/2019 

 parcela registra C-KN č.192/3- záhrada o výmere 109 m2 

 parcela registra C-KN č.192/4- záhrada o výmere 52 m2 

 diel č.9 o výmere 46 m2 zlúčený do parcely registra C-KN č.180/3- zastavaná plocha 

 diel č.13 o výmere 43 m2 zlúčený do parcely registra C-KN č. 180/3. 

Cena za 1 m2 bola schválená na základe znaleckého posudku č. 129/2019 vypracovaného 

Ing.Lenkou Chládekovou vo výške 5,69 €. 

 

Hlasovanie: za           6      / Ing.J.Nagy, O.Labant, J.Mlinarcsik, MVDr.T.Vlasáková, 

A.Kačmarik,       

                                             I.Kotasz/ 

                    proti       0  

                    zdržal sa 0  

 

/príloha č.1/ 

 

 

         5.bod: Žiadosť o majetkoprávne doriešenie miestnej komunikácie- J.Zakhariás  

 

Uznesenie č.49: Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici schvaľuje kúpu pozemkov od 

predávajúceho  Jozef Zakhariás , bytom Hontianska Vrbica 207  v zmysle geometrického 

plánu č.059/2019 vyhotoveného dňa 14.05.2019, úradne overeného pod číslom G1-407/2019 

 parcela registra C-KN č.196/3- záhrada o výmere 93 m2 

 parcela registra C-KN č.196/4- záhrada o výmere 17 m2 

 diel č.17 o výmere 20 m2 zlúčený do parcely registra C-KN č.180/3- zastavaná plocha 

 diel č.20 o výmere 48 m2 zlúčený do parcely registra C-KN č. 180/3. 

Cena za 1 m2 bola schválená na základe znaleckého posudku č. 129/2019 vypracovaného 

Ing.Lenkou Chládekovou vo výške 5,69 €. 

 

Hlasovanie: za           6      / Ing.J.Nagy, O.Labant, J.Mlinarcsik,  MVDr.T.Vlasáková, 

A.Kačmarik,  

                                             I.Kotasz/ 

                    proti       0  

                    zdržal sa 0  

 

/príloha č.2/ 
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               6.bod: Žiadosť o majetkoprávne doriešenie miestnej komunikácie – Ing.J.Moncoľ    

                           a  Mgr. Z.Moncoľová 

 

 

Uznesenie č.50: Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici schvaľuje kúpu pozemkov od 

predávajúcich  Ing.Ján Moncoľ , bytom Hontianska Vrbica 211, Mgr.Zuzana Moncoľová 

rod.Bírová, bytom Hontianska Vrbica 211  v zmysle geometrického plánu č.059/2019 

vyhotoveného dňa 14.05.2019, úradne overeného pod číslom G1-407/2019 

 parcela registra C-KN č.198/3- záhrada o výmere 135 m2 

 parcela registra C-KN č.198/4- záhrada o výmere 54 m2 

 diel č.24 o výmere 58 m2 zlúčený do parcely registra C-KN č.180/3- zastavaná plocha 

 diel č.28 o výmere 14 m2 zlúčený do parcely registra C-KN č. 180/3. 

Cena za 1 m2 bola schválená na základe znaleckého posudku č. 129/2019 vypracovaného 

Ing.Lenkou Chládekovou vo výške 5,69 €. 

 

Hlasovanie: za           6      / Ing.J.Nagy, O.Labant, J.Mlinarcsik,  MVDr.T.Vlasáková, 

A.Kačmarik,  

                                             I.Kotasz/ 

                    proti       0  

                    zdržal sa 0  

 

/príloha č.3/ 

 

  

 

          7.bod: Žiadosť o majetkoprávne doriešenie miestnej komunikácie – Cirkevný zbor    

                      Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Hontianskej Vrbici. 

   

 

Uznesenie č.51:  Obecné  zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici schvaľuje kúpu pozemkov od 

predávajúceho  Evanjelická cirkev Augsburského vyznania, IČO 34074619,  Hontianska 

Vrbica 211 

Zastúpená Mgr.Zuzanou Moncoľovou rod.Bírová v zmysle geometrického plánu č.059/2019 

vyhotoveného dňa 14.05.2019, úradne overeného pod číslom G1-407/2019 

 parcela registra C-KN č.180/2- orná pôda o výmere 73 m2 

 diel č.4 o výmere 96 m2 zlúčený do parcely registra C-KN č.180/3- zastavaná plocha 

Cena za 1 m2 bola schválená na základe znaleckého posudku č. 129/2019 vypracovaného 

Ing.Lenkou Chládekovou vo výške 5,69 €. 

 

 

Hlasovanie: za           6      / Ing.J.Nagy, O.Labant, J.Mlinarcsik,  MVDr.T.Vlasáková, 

A.Kačmarik,  

                                             I.Kotasz/ 

                    proti       0  

                    zdržal sa 0  

 

/príloha č.4/ 



- 4 - 

 

            8.bod: Žiadosť o majetkoprávne doriešenie miestnej komunikácie- L.Koncová, 

J.Šiko 

 

 Uznesenie č.52: Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici schvaľuje kúpu pozemkov od 

predávajúcich  Lenka Koncová rod Koncová , bytom Hontianska Vrbica 223, Jaroslav Šiko, 

bytom Hontianska Vrbica 223  v zmysle geometrického plánu č.059/2019 vyhotoveného dňa 

14.05.2019, úradne overeného pod číslom G1-407/2019 

 diel č.1 o výmere 16 m2 zlúčený do parcely registra C-KN č.180/3- zastavaná plocha 

Cena za 1 m2 bola schválená na základe znaleckého posudku č. 129/2019 vypracovaného 

Ing.Lenkou Chládekovou vo výške 5,69 €. 

 

 

Hlasovanie: za           6      / Ing.J.Nagy, O.Labant, J.Mlinarcsik,  MVDr.T.Vlasáková,     

                                             A.Kačmarik,  I.Kotasz/ 

                    proti       0  

                    zdržal sa 0  

 

/príloha č.5/ 

 

 

             9.bod: Žiadosť o majetkoprávne doriešenie miestnej komunikácie- J.Siksay 

a M.Siksayová 

 

Uznesenie č.53: Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici schvaľuje kúpu pozemkov od 

predávajúcich  Jozef Siksay , bytom Hontianska Vrbica 210, Mária Siksayová rod.Adamová, 

bytom Hontianska Vrbica 210  v zmysle geometrického plánu č.059/2019 vyhotoveného dňa 

14.05.2019, úradne overeného pod číslom G1-407/2019 

 parcela registra C-KN č.186/2- záhrada o výmere 71 m2 

 parcela registra C-KN č.186/3- záhrada o výmere 66 m2 

 diel č.5 o výmere 68 m2 zlúčený do parcely registra C-KN č.180/3- zastavaná plocha 

Cena za 1 m2 bola schválená na základe znaleckého posudku č. 129/2019 vypracovaného 

Ing.Lenkou Chládekovou vo výške 5,69 €. 

 

   Hlasovanie: za           6      / Ing.J.Nagy, O.Labant, J.Mlinarcsik,  MVDr.T.Vlasáková, 

A.Kačmarik,  

                                             I.Kotasz/ 

                    proti       0  

                    zdržal sa 0  

 

/príloha č.6/ 

 

  

            10.bod: . Plnenie rozpočtu obce Hontianska Vrbica za 2.štvrťrok 2019. 

 

Uznesenie č.54:  Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici berie na vedomie plnenie 

rozpočtu obce Hontianska Vrbica za 2. štvrťrok 2019. 

 

/príloha č.7/   
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           11.bod: Navýšenie úveru „Novostavba športového areálu“. 

 

   Karol Pilinský starosta obce  vysvetlil poslancom, že pri zaplatení celkovej sumy za projekt 

„Novostavba športového areálu“ vo výške 119 665,06 € by obec minula celú sumu 

rezervného fondu, čím by sa obec mohla dostať do finančnej tiesni. Preto je výhodnejšie 

požiadať o navýšenie úveru na celkovú sumu, ktorú má obec krytú na základe zmluvy  NFP 

v plnej výške požadovaného úveru. 

Úver bude splatený záverečnou platbou a uhradený bankou Prima banka Slovensko. 

 

Uznesenie č.55: Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici schvaľuje navýšenie úveru č. 

zmluvy 144/002/19 na 119 665,06 €. 

 

Hlasovanie: za           6      / Ing.J.Nagy, O.Labant, J.Mlinarcsik,  MVDr.T.Vlasáková,  

                                             A.Kačmarik,   I.Kotasz/ 

                    proti       0  

                    zdržal sa 0  

 

 

          12.bod: Návrh na úpravu rozpočtu za rok 2019 č.1 

  

Uznesenie č.56:  Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici schvaľuje úpravu rozpočtu obce 

za rok 2019 č.1 s nasledovnými zmenami: 

 príjmové finančné operácie- položka 513  bankové úvery na výšenie na 119.665,-€ 

 kapitálové výdavky funkčná klasifikácia 09.1.2.1 predprimárne vzdelávanie s bežnou 

starostlivosťou položka 717 novostavba športoviska Hontianska Vrbica, navýšenie na 

119.665,-€ 

 

Hlasovanie: za           6      / Ing.J.Nagy, O.Labant, J.Mlinarcsik,  MVDr.T.Vlasáková,   

                                             A.Kačmarik,   I.Kotasz/ 

                    proti       0  

                    zdržal sa 0 

 

/príloha č.8/  

 

             13. bod: Návrh VZN č.12 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách    

                           a školských  zariadeniach. 

 

 

Uznesenie č.57: Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici schvaľuje VZN č.12 o výške 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. 

 

Hlasovanie: za           6      / Ing.J.Nagy, O.Labant, J.Mlinarcsik,  MVDr.T.Vlasáková,   

                                             A.Kačmarik, I.Kotasz/ 

                    proti       0  

                         zdržal sa 0  

 

     /príloha č.9/ 
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              14. bod: Správa hlavného kontrolóra obce o kontrole v ZŠ. 

 

Uznesenie č.58: Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici berie na vedomie správu 

hlavného kontrolóra obce o kontrole v ZŠ. 

 

/príloha č.10/ 

 

              15. bod: Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ing.E.Balla. 

 

Uznesenie č.59: Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici schvaľuje 

A) predaj pozemku- KNC parcela č. 822/4 v katastrálnom území obce Hontianska Vrbica, 

zastavaná plocha o výmere 25 m2, ktorý vznikol rozdelením parcely registra KNC  p.č. 

822/2 o výmere 16914 m2, zastavaná plocha, vedenej na liste vlastníctva č.1, na 

základe geometrického plánu č.241/2019 vyhotoveného dňa 22.03.2019 Ing. Pavlom 

Laukom, v prospech kupujúceho Ing.Ernesta Ballu  rod.Balla, trvale bytom 

Hontianska Vrbica 21, ako prípad hodný osobitného zreteľa na základe zákona 

č.138/1991 Z.z., §9 ods.8 písm.e) v cene 10,-€ za m2. 

B) kúpnu zmluvu uzatvorenú podľa §9 ods.8 písm. b) zákona č.138/1991 Z.z. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov o predaji pozemku registra CKN, p.č. 822/4, 

katastrálne územie obce Hontianska Vrbica, zastavaná plocha o výmere 25 m2, v cene 

10,-€ za m2, v prospech kupujúceho Ing.Ernesta Ballu rod.Balla, bytom Hontianska 

Vrbica 21 

 

      Hlasovanie: za           6     / Ing.J.Nagy, O.Labant, J.Mlinarcsik,  MVDr.T.Vlasáková,  

                                                   A.Kačmarik, I.Kotasz/ 

                    proti       0  

                         zdržal sa 0  

 

/príloha č.11/  

 

             16. bod: Zámer predaja pozemku verejnoobchodnou súťažou.  

       

Karol Pilinský starosta obce informoval poslancov, že náš dom smútku je v zlom stave 

a potrebuje rozsiahlu rekonštrukciu  napr. novú strechu, nové okná , kompletnú rekonštrukciu 

interiéru. 

 Nakoľko naša žiadosť o NFP na projekt „Zmena existujúceho domu smútku rekonštrukciou 

a modernizáciou“ nebola úspešná a obec nemá dostatok finančných prostriedkov, aby 

rekonštrukciu financovala je tu možnosť získať finančné prostriedky predajom pozemku vo 

vlastníctve obce Hontianska Vrbica o výmere cca 15 ha verejnoobchodnou súťažou. 

 

Uznesenie č.60: Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici neschvaľuje vyhlásenie 

verejnoobchodnej súťaže na predaj pozemku. 

 

 

      Hlasovanie: za           1     /  MVDr.T.Vlasáková / 

                    proti       1 / Ing.J.Nagy / 

                         zdržal sa 0   / A.Kačmarik, O.Labant, J.Mlinarcsik, I.Kotasz/  

/príloha č.12/ 
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           17. bod: Rôzne     

                        A) Informácia o stave žiadosti o NFP „Separovaný zber KO“ 

 

      Karol Pilinský starosta obce informoval poslancov, že z Ministerstva  ŽP SR obec dostala 

Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Následne 

obec dostala Stanovisko k splneniu podmienky vyplývajúcej z výroku v Rozhodnutí o schválení 

ŽoNFP, v ktorom nám oznámili, že sme nesplnili podmienky stanovené v Rozhodnutí 

o schválení ŽoNFP pretože sme porušili pravidlá a postup verejného obstarávania. Voči 

stanovisku sme sa odvolali a tiež bol napísaný dopis ministrovi životného prostredia SR 

o celej vzniknutej situácii. 

Zatiaľ sme odpoveď nedostali. 

                        

Uznesenie č.61: Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici berie na vedomie informáciu 

o stave žiadosti o NFP „Separovaný zber KO“. 

/príloha č.13/ 

 

                 B)  Informácia o výstavbe- „Novostavba športového areálu“ 

 

        Karol Pilinský starosta obce informoval poslancov, že výstavba športového areálu 

pokračuje. 

Ihrisko, bežecká dráha + doskočisko , opičia dráha by mali byť dokončené do začiatku 

septembra a terénne úpravy do konca septembra záleží aj od počasia.     

 

Uznesenie č.62: Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici berie na vedomie informáciu 

o výstavbe športového areálu v ZŠ. 

 

                C)  Informácia o verejnom obstarávaní- nakladanie s komunálnym odpadom. 

 

        Karol Pilinský starosta obce informoval poslancov, že obec Hontianska Vrbica spolu 

s ďalšími obcami vypísali verejné obstarávanie na vývoz komunálneho odpadu modernými 

technológiami pre množstvový zber. Nedostali sme ani jednu ponuku, takže predpokladaná 

hodnota zákazky nebola určená. 

Zatiaľ nám vývoz odpadu bude vykonávať spoločnosť Mikona Plus s.r.o Želiezovce, s ktorou 

sa obce na spoločnom rokovaní dohodli na cene 80,40 € za tonu odpadu vrátane s DPH. 

 

Uznesenie č.63: Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici berie na vedomie informáciu 

o verejnom obstarávaní- nakladanie s komunálnym odpadom. 

 

                D) Informácia o schválení dotácie-„Modernizácia autobusových zastávok“. 

 

         Karol Pilinský starosta obce informoval poslancov, že obec dostala z Ministerstva 

financií SR účelovú dotáciu vo výške 13.500,-€ na „Modernizáciu autobusových zastávok“. 

Predbežné návrhy máme, teraz dáme vyhotoviť projektovú dokumentáciu. 

 

Uznesenie č.64: Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici berie na vedomie informáciu 

o schválení dotácie na „Modernizáciu autobusových zastávok“. 

 

/príloha č.14/         
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             18.bod: Interpelácia poslancov. 

 

Ing.Jozef Nagy poslanec -  kanál vedľa domu rodiny Kasalovcov by bolo potrebné vyčistiť, 

pretože je zarastený burinou. 

Karol Pilinský starosta – máme málo pracovníkov na kosenie, musíme kosiť prioritnejšie 

časti obce, ale pokosíme to. 

Ondrej Labant poslanec – obec by mohla požiadať Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť 

o pravidelnú kontrolu hydrantov, pretože väčšina z nich je pravdepodobne nefunkčná 

a v prípade požiaru na to doplatia občania. 

Karol Pilinský starosta-  Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť oslovíme písomne. 

 

 

              19.bod: Diskusia 

 

Bez príspevku. 

 

             20.bod: Záver 

                              

       Starosta obce skonštatoval, že program štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva bol 

vyčerpaný. Poďakoval sa všetkým prítomným poslancom za účasť  a  zasadnutie ukončil. 

 

 

  

 

    

                                                                                                                    Karol Pilinský 

                                                                                                                    starosta obce 

      

                                          

 

 

 

 

 Overovatelia :    Ing.Jozef Nagy,  poslanec                                   ........................................... 

 

                           Jozef Mlinarcsik,  poslanec                                  ........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisovateľka: Viera Kelemenová 

                        


