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Otvorenie zasadnutia: 

Rokovanie   zasadnutia Obecného zastupiteľstva otvoril a riadil   Ing. Ladislav 

Forró, starosta obce  za prítomnosti členov OZ: 

Bučai Attila, Czafrangóová Boglárka, Nagy Jozef, Ruhásová Terézia, Slávik Tibor,  

Ing. Varga Ladislav,   

  

1. Starosta obce po skonštatovaní, že chýba poslanec Jozef Habardik, ktorý je 

práceneschopný, otvoril  zasadnutie rokovania OZ a podal návrh na program 

rokovania. Program bol schválený nasledovne: 

1.   Schválenie programu zasadnutia 

2.  Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3.  Kontrola uznesení 

4.   Správa o výsledku kontroly plnenia príjmov a výdavkov podľa  

rozpočtového  hospodárenia za III.štvrťrok 2015  

5.  Projekt na predchádzanie vzniku odpadu – schválenie výšky 

spoluúčasti 

6.  Schválenie  zámeru – odpredaj pozemku K.Kočiová 

7.  Schválenie  zámeru – odpredaj bytu Lukovič 

8.  Zmeny v rozpočte - rozpočtové opatrenie 4/2015 

9. Správa nezávislého auditora 

10. Rôzne – Žiadosť FK Vrbová nad Váhom/Kava, nájom 

pozemkov 

11. Záver  

Návrh rokovania obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo. / hlasov za: 6/ 

 

 2. Starosta obce požiadal OZ aby  navrhli overovateľov zápisnice,  a 

zapisovateľa. 

Za zapisovateľku bola zvolená  Jancsárová Viola / za 6 hlasov/  

Za overovateľov zápisnice boli zvolení /za 6 hlasov / 

- Attila Bučai,Terézia Ruhásová, 

 

3.       Starosta obce prečítal uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia. 

Na žiadosť poslanca či starosta obce vyžiadal stanovisko prokuratúry, boli 

predložené žiadosti / ktoré už boli doručené príslušným orgánom/ na nahliadnutie. 
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Diskutovalo sa ešte o nájme obecných pozemkov. Táto téma podľa starostu bude 

rozoberaná v bode rôzne 

 

 4. Správu o výsledku kontroly plnenia príjmov a výdavkov podľa rozpočtového  

hospodárenia za III.štvrťrok 2015  prečítala   kontrolórka obce. V správe uviedla 

skutočnosti o príjmoch a výdavkoch. V niektorých prípadoch bolo zistené čerpanie 

výdavkov bez schváleného rozpočtu, resp. bez rozpočtového opatrenia alebo vyššie 

čerpanie ako je v rozpočte.  Kontrolórka upozornila opätovne na to, že  koncom 

roka nemôže byť rozpočet schodkový.  Prečerpanie rozpočtu vzniká aj z dôvodov, 

že existujú nezaplatené faktúry z minulých rokov . Treba upraviť rozpočet tak 

a vyčleniť reálne finančné prostriedky tak, aby dlhy z predchádzajúcich období 

a aj terajších období boli vyrovnané. Z dôvodu aby sa nezvyšoval dlh doporučuje 

pravidelne uhrádzať faktúry pre spoločnosť Reko a Clean City, ktoré súvisia 

s uložením a odvozom komunálneho odpadu. Po krátkej diskusii o finančnej 

situácie obce OZ berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky, ktorá je prílohou 

zápisnice./za 6 hlasov/ 

 

 5.  Starosta obce rozprával o zmenách v zákone o odpadoch, ktoré sa týkajú najmä 

o biologicky rozložiteľných odpadov,  potom predniesol návrh uznesenia k projektu 

na predchádzanie vzniku odpadu v ktorom sa jedná o to, že treba schváliť 

spoluúčasť obce na realizácii projektu na predchádzanie vzniku odpadu pričom 

o finančný príspevok z Operačného programu  sa bude uchádzať Združenie Dolný 

Žitný ostrov/ resp. Most Priateľstva – Hídverok.  V diskusii sa hovorilo o 

parametroch zberných nádob, o verejnom obstarávaní a aj o tom kto vypracoval 

predložené tabuľky. OZ schválilo: 

a) spoluúčasť obce Vrbová nad Váhom na realizácii projektu na predchádzanie 

vzniku odpadu žiadateľa Združenie Dolný Žitný ostrov/ resp. Most Priateľstva - 

Hídverok, ktorý sa bude uchádzať o nenávratný finančný príspevok z Operačného 

programu Kvalita životného prostredia 2014-2020, Prioritná os 1, Aktivita B. 

b) zabezpečenie spolufinancovania obce Vrbová nad Váhom vo výške 5% z 

alikvotnej čiastky projektu spadajúcej na aktivity týkajúce sa v obce Vrbová nad 

Váhom, t.j. 2420,344 eur /za 6 hlasov/ 

 

6. Starosta obce požiadal o prečítanie návrhu uznesenia k žiadosti o predaj 

susedných pozemkov vo vlastníctve Obce Vrbová nad Váhom. OZ  berie na 

vedomie žiadosť žiadateľa Katarína Koči, rodné priezvisko Bučeková, dátum 
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narodenia 31.05.1949, rodné číslo 495531/315, adresa trvalého pobytu  946 65 

Vrbová nad Váhom, Hliník 314, o predaj nehnuteľnosti, vedenej na LV č. 278 v k.ú. 

Vrbová nad Váhom ako parcela registra „C“, p.č. 4803/11 o výmere 798 m2, 

ostatné plochy, vo vlastníctve Obce Vrbová nad Váhom v podiele 1/1 k celku. 

OZ schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva a zámer na prevod vlastníctva 

nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Vrbová nad Váhom z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, podľa § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pozemku vedeného na 

LV č. 278 v k.ú. Vrbová nad Váhom ako parcela registra „C“, p.č. 4803/11 o 

výmere 798 m2, ostatné plochy, vo vlastníctve Obce Vrbová nad Váhom, v podiele 

1/1 k celku, pre žiadateľa Katarína Koči, rodné priezvisko Bučeková, dátum 

narodenia 31.05.1949, rodné číslo 495531/315, adresa trvalého pobytu  946 65 

Vrbová nad Váhom, Hliník 314, v podiele 1/1 k celku, za nasledovných podmienok: 

- kúpna zmluva bude uzatvorená v súlade s § 9a ods.8 písm. e) zákona 

č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, nakoľko K.Kočiová je užívateľkou pozemku dlhé roky 

- predaj sa uskutoční za kúpnu cenu vo výške 600 €, ktorá kúpna cena je 

splatná pri podpísaní kúpnej zmluvy, 

- obec svoj zámer na predaj nehnuteľnosti z dôvodu hodného zreteľa a na 

uzatvorenie kúpnej zmluvy zverejní v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR 

číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

OZ žiada starostu obce zabezpečiť zverejnenie zámeru,  predložiť na schválenie 

návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na zasadnutie obecného zastupiteľstva. /za 6 

hlasov/ 

 

7. Ďalej  k žiadosti o predaj bytu vo vlastníctve Obce Vrbová nad Váhom bol 

prečítaný návrh na uznesenie. OZ schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva a zámer 

na prevod vlastníctva nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Vrbová nad Váhom z 

dôvodu hodného osobitného zreteľa, podľa § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods.8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vedenej na 

LV č. 8654 v k.ú. Komárno ako obytný dom so súp.č. 20 na parcele registra „C“ 

p.č. 12546/5, vo vlastníctve Obce Vrbová nad Váhom v podiele 1/1 k celku, pre 

žiadateľa Peter Lukovič, rodné priezvisko Lukovič, dátum narodenia 04.11.1983, 

rodné číslo 831104/6601, adresa trvalého pobytu  945 01 Komárno, Lándor 20, v 

podiele 1/1 k celku, za nasledovných podmienok: 
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- kúpna zmluva bude uzatvorená v súlade s § 9a ods.8 písm. e) zákona 

č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, nakoľko Peter Lukovič je užívateľom nehnuteľnosti dlhé roky  , 

- predaj sa uskutoční za kúpnu cenu vo výške 1666,5338 €, ktorá kúpna cena 

je splatná pri podpísaní kúpnej zmluvy, 

- obec svoj zámer na predaj nehnuteľnosti z dôvodu hodného zreteľa a na 

uzatvorenie kúpnej zmluvy zverejní v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR 

číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

Žiada starostu obce zabezpečiť zverejnenie zámeru, a predložiť na schválenie 

návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

  /za 6 hlasov/ 

 

8. Účtovníčka stručne vysvetlila čo obsahuje rozpočtové opatrenie č. 4/2015. 

Potom sa diskutovalo o zmenách v rozpočte. OZ  berie na vedomie  

Rozpočtové opatrenia č.4/2015, ktoré je prílohou zápisnice. Ďalej sa hovorilo 

o zmenách v rozpočte, ktoré OZ schvaľuje. Tieto zmeny sú prílohou zápisnice, 

ktoré obsahuje priložená tabuľka /za 6 hlasov/. 

 

9. Starosta obce požiadal zastupiteľstvo aby sa vyjadrili k správe nezávislého 

audítora. OZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora a dodatok správy 

audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou, ktorej fotokópia 

je prílohou zápisnice. /za 6 hlasov/ 

 

10. Rôzne: 

Bol prečítaný žiadosť miestneho futbalového klubu, ktorý je prílohou 

zápisnice. Po krátkej diskusii OZ schvaľuje zvýšenie príspevku pre FK Vrbová nad 

Váhom/Kava o 500,-eur na výdavkovej strane rozpočtu a schvaľuje  zvýšenie na 

príjmovej strane rozpočtu výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve o 

500,- eur /za 6 hlasov/ 

Starosta obce prečítal návrh RD Vrbová nad Váhom na zvýšenie nájomného 

týkajúcich sa pozemkov obce, ktoré používajú. Nová výška nájomného je 102,- 

eur/ha. Niektorí navrhujú opýtať sa iných podnikateľov napríklad Jozefa Osziho 

aká je ponuka na trhu. Starosta sa pokúsil vysvetliť, že dva roky budeme poberať 

nájomné po starom, keď sa dodatok nepodpíše  alebo vyššie nájomné, keď bude 

podpísaný dodatok. Na žiadosť poslanca bola predložená originálna nájomná 

zmluva. OZ  neodsúhlasilo podpísanie dodatku. Navrhli aby sa o dodatku 

rozhodovalo na nasledujúcom zasadnutí. 
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     Hovorilo sa ešte o tom či dostanú dôchodcovia na Vianoce balíček. 

Na záver starosta obce poďakoval za prítomnosť a uzatvoril zasadnutie. 

 

  
  

 

Vo Vrbovej nad Váhom, 7.11.2015             Správnosť vyhotovenia potvrdzujem: 
 
 
 
 

            
       Ing.Forró Ladislav                  
               Starosta obce 

Overovatelia: 
Ruhásová Terézia....................……………………... 
Bučai Attila............................................................. 


