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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,  Ing. Varga 

Ladislav, neskôr Habardik Jozef, neprítomný:Slávik Tibor /PN/ 

  

1. Starosta obce privítal prítomných a  otvoril  zasadnutie rokovania OZ. 

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

zapisovateľa. 

Za zapisovateľku bola zvolená  Jancsárová Viola / za 5 hlasov/  

Za overovateľov zápisnice boli zvolení : 

- Boglárka Czafrangóová, Terézia Ruhásová /za 5 hlasov/ 

3. Starosta obce Ing.Forró Ladislav podal návrh na program rokovania.  

Program bol schválený a prediskutovaný a na základe pripomienok schválený   

nasledovne: 

1.  Otvorenie zasadnutia 

2.  Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3.  Schválenie programu zasadnutia 

4.  Kontrola uznesení 

5.  Prerokovanie projektovej dokumentácie domu smútku 

6.  Prerokovanie a schválenie nájomnej zmluvy na pozemok pod domom smútku. 

7. Rôzne:  - Prerokovanie projektu MŠ 

- Vypracovanie a odsúhlsanie dodatku k návrhu k VZN o rozpočtovom     

hospodárení  

                 - Schválenie dátumu nasledovného rokovania OZ  na 25.02.2016 

8. Záver   

 

Návrh rokovania obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo.  

/ hlasov za: 5,neprítomný 2- S.T.(PN),H.J. / 

 

4.       Na požiadanie starostu obce pani Jancsárová prečítala  uznesenia 

z predchádzajúceho zasadnutia. Bolo konštatované, že uznesenia boli vybavené, 

splnené. 

5. Starosta obce oboznámil OZ s projektom domu smútku. Do 15.3.2016 treba 

odovzdať žiadosť na financovanie. Problémom je, že nie je pozemok vlastníctvom 

obce. Pozemok treba prenajať na viac ako 5 rokov. Jeden poslanec OZ navrhuje, 

aby bol vypracovaný aj druhý projekt, aby sa mohlo vybrať z dvoch variantov. Bol 
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prezentovaný jestvujúci stav, nový stav, technická správa, búracie práce atď. domu 

smútku.Bol vyhotovený aj geometrický plán, treba prenajať pozemok od vlastníkov 

/ 2008 m2/. 

6.      Návrh na uznesenie ohľadne domu smútku prečítal starosta obce, v ktorom 

konštatuje, že obecný cintorín vo Vrbovej nad Váhom a dom smútku v obecnom 

cintoríne leží na parcele registra „C“ p.č. 2844 o výmere 2008, ostatné plochy, 

pričom k uvedenej parcele nie je v katastri nehnuteľností založený list vlastníctva. 

Na časti pôvodnej parcely registra „E“ p.č.2844/1, o výmere 9250 m2 (trvalé 

trávne porasty) vedenom (LV č. 148)  a  parcely registra „E“ p.č.2845/1, o výmere 

15930 m2 (orná pôda) vedenom (LV č. 148)  vo vlastníctve vlastníkov: 

FORRÓOVÁ Irena,18.07.1928, Zlatá Osada č.232, Vrbová n. Váhom,SR,5/40 

FORRÓOVÁ Irena,18.07.1928, Zlatá Osada č.232, Vrbová nad Váhom,SR,1/10 

LIPTÁK Ladislav r. Lipták, 12.12.1979,Gazdovská 2843/38, Komárno, SR,3/40 

KASZALA Peter r. Kaszala,13.11.1958, Zlatá Osada 246, Vrbová nad V., 

SR,1/2KASZALA František, 12.07.1960,č.d.246, 94665 Vrbová nad V.,SR,1/30 

KASZALA Fr antišek,12.07.1960, č.d.246, 946 65 Vrbová nad Váhom,SR,5/120 

Kaszala Peter r. Kaszala, 13.11.1958,Zlatá Osada 246, Vrbová nad V., SR,15/120. 

OZ schvalilo zámer na majetko-právne usporiadanie pozemkov  zámenou, alebo 

kúpou v prípade zabezpečenia finančných zdrojov na kúpnu cenu pozemkov. 

Prenájom a uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme časti nehnuteľností  medzi 

Obcou Vrbová ako nájomcom a vlastníkmi nehnuteľností do majetko-právneho 

usporiadania nehnuteľností za nasledovných podmienok: 

 nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu 6 rokov s možnosťou predĺženia, pokiaľ 

nedôjde k majetkoprávnemu usporiadaniu. 

Nájomné bude stanovené vo výške  od ,132 do 0,2 €/m2/rok, 

OZ žiada starostu obce prešetriť možnosť a  vykonať potrebné úkony a uzatvoriť 

nájomnú zmluvu . 

Stanovisko OZ berie na vedomie a je prílohou zápisnice./za 5 hlasov, 2 neprítomný 

- H.J.,S.T./ 
Na zasadnutie došiel Jozef Habardik 

       

7.   V ďalšom bode sa hovorilo o materskej škole. Starosta oboznámil OZ 

s projektovou dokumentáciou materskej školy. Jedná sa o zateplenie, renováciu 

strechy, hydroizoláciu, výmenu okien, izoláciu suterénu a tak ďalej. Bol 

prezentovaný aj rozpočet projektu na zateplenie aj na vykurovanie. 

Tepeľnotechnický audit vykazuje úsporu energie vo výške 64%. 

Verejné obstarávanie sa už rieši. 
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8. Ďalej sa  jednalo o právomoc starostu obce vo veci výšky výdavkov,  o ktorých 

môže rozhodovať samostatne  bez súhlasu OZ.  Podľa poslanca to bude užitočné  

 napríklad v prípade verejného obstarávania na projektanta obce.  

Poslanec namieta, že  OZ nie je dostatočne informované o projektoch. 

Nakoniec sa dohodli, že pán Ing.Varga Ladislav prinesie   dodatok k VZN  

o  rozpočtovom hospodárení, ktorý bude vyvesený a na ďalšom zasadnutí sa o tom 

rozhodne. 

9. Na návrh poslanca Ing. L.Vargu sa hlasovalo o tom, že 25.02.2016 bude 

uskutočnené nasledujúce zasadnutie aby sa rozhodlo o dodatku k VZN  

o  rozpočtovom hospodárení, ktorý doručí na úrad pred 15 dňami na vyvesenie. 

 / za 6 hlasov, S.T-PN/. 

10. Diskutovalo sa ešte o probléme miestnej obvodnej lekárky, potom starosta obce  

poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.. 
  

 

 
  

 

Vo Vrbovej nad Váhom,  12.02.2016             Správnosť vyhotovenia potvrdzujem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
       Ing.Forró Ladislav                  
               Starosta obce 

Overovatelia: 
Boglárka Czafrangóová...........……………………... 
Terézia Ruhásová.................................................... 
 
 
 
Prílohy zápisnice: 


