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Uznesenie č. 21/1 

k návrhu na voľbu overovateľov a zapisovateľa 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 

A.   vymenuje za 

      a)  overovateľov zápisnice: 

           -   Jozef  Habardik, 

           -   Attila  Bučai 

b) zapisovateľku: 

- Viola Jancsárová 

 

 

 
 

       Ilčík Peter              

                 starosta obce  

 

 

 

Hlasovanie: 

Za:..............................5................................. 

Proti:............................................................. 

Neprítomný:...............2.................................  



 

 Uznesenia zo 

21.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce  Vrbová nad Váhom, 

zo dňa 26.10.2017 
-------------------------------------- 

Uznesenie podpísané starostom obce dňa 27.10.2017 3 

 

Uznesenie č. 21/2 

k oznámeniu výsledkov volieb 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 

 

A. berie na vedomie  
1. výsledky voľby starostu obce  

2. vystúpenie novozvoleného starostu  

 

B. k o n š t a t u j e, ž e  

 

1. novozvolený starosta obce Peter Ilčík 

zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce  

 

 
 

       Ilčík Peter              

                 starosta obce  

 

 

 

Hlasovanie: 

Za:..............................5................................. 

Proti:............................................................. 

Neprítomný:...............2.................................  
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Uznesenie č.21/ 3 

k schváleniu programu 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 

A.  schvaľuje 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva  

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce. 

6. Vystúpenie starostu 

8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

9. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov 

10. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce 

11. Určenie platu starostu 

12. Diskusia 

13. Záver  

 

 

 

  

 

 

       Ilčík Peter              

                 starosta obce  

 

 

 

Hlasovanie: 

Za:..............................5................................. 

Proti:............................................................. 

Neprítomný:...............2.................................  
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Uznesenie č. 21/4 

  

 
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 

  

A. určuje  

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, v rozsahu určenom doterajším obecným 

zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami, mesačný plat starostu Petra Ilčíka vo výške  1505,- 

eur. 

 

 
 

 

 

       Ilčík Peter              

                 starosta obce  

 

 

 

Hlasovanie: 

Za:..............................5................................. 

Proti:............................................................. 

Neprítomný:...............2................................. 


