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1.Po otvorení zasadnutia starosta obce Peter Ilčík konštatoval, že OZ  je 

uznášaniaschopné, preto po privítaní  prítomných, rokovanie   zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva  otvoril a riadil  za prítomnosti členov OZ: 
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Bučai Attila, Mgr.Czafrangó Boglárka, Nagy Jozef,  Ruhásová Terézia, Šudák Ildikó, 

Ing. Varga Ladislav,  

neprítomný členovia: Slávik Tibor 

2. Starostu obce prečítal program zasadnutia:   
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Zloženie  sľubu – Ildikó Šudák 

5.  Schválenie zámeru na zámenu nehnuteľnosti 

6. Žiadosť o vyplatenie nevyčerpanej dovolenky p. Nagya 

7. Správa starostu o aktuálnom dianí v obci 

8. Diskusia  

9. Záver 

 OZ schvaľuje program zasadnutia / za 6 hlasov neprítomný 1/ 

 

3. Starosta obce požiadal OZ aby  navrhli overovateľov zápisnice,  a zapisovateľa. 

Za zapisovateľku bola zvolená  Jancsárová Viola / za 6 hlasov neprítomný 1/ 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení : 

- Bučai Attila, Ing.Varga Ladislav / za 6 hlasov neprítomný 1/ 
  

4.  Z dôvodu, že pán Habardik J. sa vzdal funkcie, starosta obce požiadal pani Šudák 

Ildikó aby zložila zákonom predpísaný sľub. Sľub prečítal starosta, poslankyňa 

vyslovila súhlas s vyhlásením „sľubujem“ a podpisom. 

5. V súvislosti so zámerom na zámenu nehnuteľnosti starosta obce vysvetlil okolnosti 

výmeny pozemkov pod cintorínom obce. OZ  schvaľuje za účelom majetkoprávneho 

usporiadania nehnuteľností, pozemkov zámer na zámenu nehnuteľného majetku obce 

a na uzatvorenie zámennej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

    / za 6 hlasov neprítomný 1/ 

4.  Rozhodnutie vo veci žiadosť o vyplatenie nevyčerpanej dovolenky p. Nagya Jozefa 

starosta obce požiadal  poslancov, aby sa rozhodli. Po krátkej diskusii sa členovia 

OZ rozhodli tak, že   pre zástupcu starostu obce Nagya Jozefa bude vyplatená  

náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku za obdobie plnenia úloh starostu obce 

v rozsahu 19 dní vo výške 54,2 % zo sumy 1319,78 eur  t.j  715,32 eur. 

/za  6 hlasov, neprítomný 1 / 

 

5. V  správe starostu o aktuálnom dianí v obci starosta obce oboznámil členov s tým, 

že bol podaný projekt na rekonštrukciu domu smútku. Ďalej bol podaný projekt na 

vyhotovenie kamerového systému. Pri tomto projekte 20% finančných prostriedkov 

treba hradiť z vlastných. Bol podaný aj menší grant do 1000,- eur na obnovu javiska 
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v parku. Od zlmuvy na nakladač bolo odstúpené, lebo bola neefektívna. V spolupráci 

s ÚPSVR budú niektorí nezamestnaní pracovať pre obec.  

Verejné obstarávanie týkajúce sa materskej školy bude zrušené na 99%. Bude tretie 

VO. Projektové dokumentácie zobral z obce pán  Kovács Gergely.  Tieto treba získať 

späť. Na budúci rok treba pracovať aj na projekte napojenia obyvateľov obce na 

ČOV z dôvodu, že je to povinné. Od decembra budeme platiť úver mesačne vo výške 

557,- eur. Ďalej sa diskutovalo o možnostiach  prevádzkovania ČOV.  

Ostatné témy: 

Diskusia o prenájmu pozemkov, o balíčkoch  dôchodcom, o odpade v Hliníku, 

o výrube stromov pri futbalovom ihrisku, o  priestoroch pre futbalistov v MŠ, 

o akciách organizovaných v decembri. 

 

Na záver starosta obce poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.  
  

 

Vo Vrbovej nad Váhom,  30.11.2017             Správnosť vyhotovenia potvrdzujem: 

 

 

               

                                                                                                  Peter Ilčík                  

                                                   Starosta obce 

Overovatelia: 

Bučai Attila......................................... 

Ing. Varga Ladislav...………………... 
 


