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Uznesenie č. 32/1 

k návrhu programu zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 

 

A.schvaľuje  

program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

1.  Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov podľa pravidiel rozpočtového 

hospodárenia za 1.štvrťrok 2018  

5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2.polrok 2018 

6. Informácia o prenesení úveru 

7. Schválenie kúpnej zmluvy – Herda 

8. Správa starostu obce o aktuálnom dianí v obci 

9. Organizačné záležitosti ku „Dňu obce“ 

10. Diskusia 

11. Záver 

 

 
 

 

      Peter Ilčík                 

                                      starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie: 

Za:.....................................6.......................... 

Proti:................................ -........................... 

Neprítomný:......................1/V.L/...................  
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Uznesenie č. 32/2 

k návrhu na schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 
 

A. schvaľuje  

a./ zapisovateľku: 

- Viola Jancsárová 

B. schvaľuje 

 

b./ overovateľov zápisnice: 

          -     Nagy Jozef 

          -     Šudák Ildikó 

 

 

 

 

 

                  Peter Ilčík                 

                                      starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie: 

Za:.....................................6.......................... 

Proti:................................ -........................... 

Neprítomný:......................1/V.L/...................   
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Uznesenie č. 32/3 

Ku kontrole plnenia príjmov a výdavkov  za 1.štvrťrok 2018 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 

 

A. berie na vedomie 

 Správu o výsledku kontroly plnenia príjmov a výdavkov podľa pravidiel rozpočtového 

hospodárenia za 1.štvrťrok 2018 

 

 

 

 

              

 

                                                                         Peter Ilčík                 

                                      starosta obce  

              

Hlasovanie: 

Za:.....................................6.......................... 

Proti:................................ -........................... 

Neprítomný:......................1/V.L/...................  
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Uznesenie č. 32/4 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2.polrok 2018 

 

 

 
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 

 

A. schvaľuje 

 

         Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2.polrok 2018 
 

 

 

              

 

                                                                         Peter Ilčík                 

                                      starosta obce  

              

Hlasovanie: 

Za:.....................................6.......................... 

Proti:................................ -........................... 

Neprítomný:......................1/V.L/...................  
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 Uznesenie č. 32/4 
              k návrhu na schválenie predaja nehnuteľného majetku obce formou priameho predaja 

 
 
A. konštatuje, že 

na základe žiadosti žiadateľa Rozália Herdová, dátum narodenia 08.04.1964, rodné číslo 
645408/7233, trvalý pobyt 945 01 Vrbová nad Váhom, Hliník 309, v súlade s uznesením 
Obecného zastupiteľstva vo Vrbovej nad Váhom číslo  30/3 zo dňa 19.4.2018 bol zverejnený 
zámer na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Vrbová nad Váhom, vedenej na LV č. 278 
v k.ú. Vrbová nad Váhom ako rodinný dom so súp.č. 288 na parcele registra „C“ p.č. 4792/11, 
v podiele 1/1 k celku, formou priameho predaja, v súlade s § 9 ods.2 písm. a),  9a ods. 1 písm. 
c) a ods.2  a 3 zákona NR SR číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
 

B. berie na vedomie 
informáciu o vyhodnotení cenových ponúk záujemcov,   
 

C. konštatuje, že 
do určeného termínu, t.j do 18.5.2018 bola doručená 1 cenová ponuka, ktorú podal   žiadateľ  
(Rozália Herdová a Koloman Herda, trvalý pobyt oboch 945 01 Vrbová nad Váhom, Hliník 309), 
s návrhom kúpnej ceny 1320,-  eur, ktorý splnil podmienky priameho predaja, 
 

D. schvaľuje 
v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vrbovej nad Váhom  číslo 30/3 zo dňa 
19.04.2018 a zverejneným zámerom na priamy predaj dňa 02.05.2018, v súlade s § 9 ods.2 
písm. a),  9a ods. 1 písm. c)  zákona NR SR číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Vrbová nad Váhom, vedenej na 
LV č. 278 v k.ú. Vrbová nad Váhom ako rodinný dom so súp.č. 288 na parcele registra „C“ p.č. 
4792/11, v podiele 1/1 k celku pre záujemcu Rozália Herdová, rodné priezvisko Oláhová, 
rodinný stav vydatá,  dátum narodenia 08.04.1964, rodné číslo 645408/7233, a Koloman 
Herda, rodné priezvisko Herda, rodinný stav ženatý, dátum narodenia 05.04.1962, rodné číslo 
620405/6914 trvalý pobyt oboch 945 01 Vrbová nad Váhom, Hliník 309, štátna príslušnosť 
Slovenskej republiky 

      za nasledovných podmienok:      
- kúpna cena bude stanovená vo výške 1320,- eur, 
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy je 30 dní od doručenia návrhu kúpnej zmluvy, 
- predávanú nehnuteľnosť užíva v súčasnosti nájomca, ktorý nájom sa skončí dňom 

30.05.2018, 
- kúpna zmluva bude uzatvorená po skončení nájmu súčasného nájomcu, s tým, že po 

zaplatení kúpnej ceny a podpísaní kúpnej zmluvy bude kupujúci oprávnený kupovanú 
nehnuteľnosť užívať bezplatne, 

- náklady za znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty predávanej nehnuteľnosti 
a poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností hradí kupujúci,  

- poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností hradí kupujúci,  
 
E. žiada 

starostu obce  
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1. oznámiť všetkým záujemcom informáciu o vybratí najvhodnejšej ponuky, 
2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy úspešnému záujemcovi 

v súlade s bodom D/ uznesenia 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

                                                                         Peter Ilčík                 

                                      starosta obce  

              

Hlasovanie: 

Za:.....................................6.......................... 

Proti:................................ -........................... 

Neprítomný:......................1/V.L/...................  

 

 

 


