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1. Otvorenie 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: 

Bučai Attila, Mgr. Ruhásová Terézia, Slávik Tibor, Ing. Varga Ladislav,  

kontrolórka Ing. Szoboszlaiová Marta 

neprítomný členovia: Czafrangóová Boglárka, Habardik Jozef 

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

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Vytvorenie inventarizačnej komisie 

5. Schválenie predĺženia doby nájmu pozemkov na ktorých leží dom smútku a obecný 

cintorín vo Vrbovej nad Váhom, schválenie zámeny pozemkov s vlastníkom 

Slavomír Macejko 

6. Správa z kontroly hlavnej kontrolórky 

7. Zmeny v rozpočte 

8. Schválenie návrhov na uzatvorenie nájomnych,kúpnych zmlúv /Hliník/ 

9. Zaujatie stanoviska vo veci materskej školy  

10. Žiadosť o vyplatenie nevyčerpanej dovolenky pre pána Nagya Jozefa 

11. Vystúpenie starostu obce o aktuálnom dianí v obci  

12. Diskusia  

13. Záver 

 OZ schvaľuje program zasadnutia / za 5 hlasov neprítomný 2/ 

 

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

Za zapisovateľku bola zvolená  Jancsárová Viola / za 5 hlasov/  

Za overovateľov zápisnice boli zvolení : 

- Slávik Tibor, Ruhásová Terézia /za 5 hlasov, / 

/ hlasov za: 5,neprítomný 2- Cz.B. , H.J./ 
 

2.      Hlavná kontrolórka obce predniesla správu z  kontroly na základe 

informačného zákona podľa ktorého je potrebné zverejňovať faktúry, zmluvy a 

objednávky. Konštatovala, že zmluvy sú uverejnené ale niektoré faktúry 

a objednávky chýbajú,  budú však doplnené na novej webovej stránke, ktorá sa 

súčasne pripravuje. 

3.     Ďalšia kontrola kontrolórky sa týkala dodržiavania rozpočtu za 3. štvrťrok po 

ukončení tohto obdobia. Podľa výsledkov rozpočet, ktorý je tvorený ako bežný, 

kapitálový a finančné operácie bol plnený riadne.  Príjmy a výdavky boli čerpané 

primerane. Bolo zaobstarané auto za 6500,- eur, prijatú zábezpeku vo výške 4000,- 
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eur treba vrátiť. Počas kontroly neboli zistené nedostatky. Správa z kontroly je 

prílohou zápisnice. 

 

4. Účtovníčka obce stručne predniesla zmeny v rozpočte. V rozpočte boli 

prispôsobené príjmy a výdavky zo štátneho rozpočtu. Ďalšie zmeny sú uvedené na 

priloženom rozpočtovom opatrení, ktoré sa týkajú napríklad výdavkov ohľadne 

ČOV, výdavkov na opravy v MŠ, výdavkov na nákup auta, príjmov z predaja 

majetku. 

 Po krátkom pripomienkovaní OZ schvaľuje zmeny v rozpočte. 

/za  5 hlasov, neprítomný 2 – H.J. Cz.B./ 

 

5. V ďalšom bode sa schválilo uzatvorenie kúpnych zmlúv na domy  v obecnej 

časti Hliník pre obyvateľov Emma Bódi, Ladislav Krekács a manž. Katarína 

Krekácsová. Potom bolo schválené uzatvorenie nájomnych zmlúv v obecnej 

časti Hliník pre obyvateľov Ľudovít Csicsó, Vojtech Farkas, Valéria Opálková 

 

 OZ za /za  5 hlasov, neprítomný 2 – H.J./ 

 

6.  Vo veci nájomnej zmluvy na pozemkov týkajúcich sa obecného cintorína 

starosta obce vysvetlil, že treba schváliť a uzatvoriť novú nájomnú zmluvu. 

Vlastník po nebohej I.Forróovej je ochotný uzatvoriť nájomnú zmluvu s tým, že 

uvedené pozemky, chce potom zameniť s obecnými pozemkami. 

OZ schvaľuje novú nájomnú zmluvu a zámenu pozemkov. 

 /za 5 hlasov, neprítomní 2/ 

 

Poslanec Ing. V.L stručne predniesol niektoré okolnosti vybavovania projektu 

rekonštrukcie domu smútku v minulosti. 

  

7. Starosta obce požiadal OZ aby hlasovali o  žiadosť na vyplatenie nevyčerpanej 

dovolenky zástupcu starostu Nagya Jozefa. Z dôvodu, že nikto nezaujal stanovisko  

bol tento bod preložený na nasledujúce zasadnutie. 

 

8. K bodu „ Zaujatie stanoviska vo veci materskej školy“ starosta obce predniesol 

nasledovné: Dňa 26.10.2017 bola vykonaná opakovaná kontrola zo strany hygieny 

z Komárna v materskej škole. Pred týmto bola  kontrola v roku 2011, kde vytýkali 

závady, potom v roku 2013 a teraz. Závady neboli odstránené.  Na  kompletnú 

rekonštrukciu /vymaľovanie, na opravu strechy... atď/ obec nemá  vlastné peniaze, 
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preto bolo navrhnuté dočasné presťahovanie škôlky do bývalej školy. Túto možnosť 

pracovníci hygieny posúdia v najbližšých dňoch. 

Diskutovalo sa potom o projekte na zateplenie materskej školy. Starosta obce 

hovoril o tom, že bolo požiadané oficiálne vyjadrenie od firmy, ktorá zastrešuje 

projekt /EPIC partner s.r.o./. Prvé verejné obstarávanie bolo zastavené z dôvodu, 

že sa prihlásila len jedna firma. Teraz sme v podobnej situácii.  

 

Personálne zmeny nebudú. Školníčka bude zastupovať vedúcu ŠJ, ktorá je na PN a 

zamestnankyne  obce budú zastupovať na pošte. 

 

9. Existuje výzva na podanie žiadosti o dotáciu na prevenciu kriminality pre rok 

2018 /t.j. vybudovanie kamerového systému/. Ide o finančné prostriedky vo výške 

max. 66.000,- eur pričom spoluúčasť je 20%. Diskutovalo sa o tom, že treba 

vybudovať kvalitný kamerový systém. OZ schválilo podanie žiadosti  /za  5 hlasov, 

neprítomný 2 – H.J. Cz.B./ 

 

Zamestnanci nemali školenie zamestnancov BOZP, preto na budúci týždeň to bude 

absolvované. 

 

Ďalej prostredníctvom enviroprojektu bude nutné riešiť aj ČOV, lebo je potrebná 

rekonštrukcia. Treba meniť pumpy a pripojiť ostatných obyvateľov na kanalizáciu. 

 

Ďalšia téma: zoznam neplatičov obce. Hovorilo sa o tom, že niektorí  by mohli 

odpracovať dlhy, ďalší môžu dlhy platiť na splátky. Cez exekútora riešiť dlhy 

sociálne slabých nie je efektívne.  

 

Ďalšia téma: Čierna skládka v Hliníku. Umiestnený kontajner bude odstránení 

potom je možné vyzvať vlastníka pozemkov aby likvidoval odpad.  

Občania dostanú umelé vrece a týždenne bude od nich pozbieraný odpad. 

 

Vytvorenie inventarizačnej komisie. Treba urobiť inventár. Za členov 

inventarizačnej komisie boli určený: Bučai Attila, Ing.Varga Ladislav. 

 

Dlh obce  nebol platený od  vtedy čo sme prijali úver. Každý má úver, to nie je zlé 

ale treba ho platiť. Keď ho budeme platiť  mesačne vo výške 557,- eur, úver bude 

splatený včas. Táto čiastka bude zvyšovať výdavky ročne. 
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Organizujeme zájazd na vianočné trhy do Budapesti 16.12.2017. 

 

Poslankyňa pani Ruhásová T. na žiadosť starostu povedala niekoľko slov ohľadne 

adventného venca. 

 

Starosta obce prečítal písomné vzdanie sa funcie poslanca Habardika Jozefa. 

Na jeho miesto nastúpi pani Šudák Ildikó. Na ďalšom zasadnutí zloží sľub. 

 

Na konci sa znovu diskutovalo o ČOV, o výške výdavkov a príjmov. 

 

 

Na záver starosta obce poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

  
  

 

Vo Vrbovej nad Váhom,  10.11.2017             Správnosť vyhotovenia potvrdzujem: 

 

 

            

       Peter Ilčík                  

                             Starosta obce 

Overovatelia: 

Terézia Ruhásová......................................... 

Tibor Slávik...................……………………... 
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