
 

Zápisnica 
napísaná na 2. riadnom zasadnutí Obecného Zastupiteľstva vo Vrbovej 

nad Váhom konaného dňa 28.11.2018 o 1800 hodine 

  na obecnom úrade vo Vrbovej nad Váhom. 
-------------------------------------------------- 

 

1 

 

  
 
  
 
  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 



 

Zápisnica 
napísaná na 2. riadnom zasadnutí Obecného Zastupiteľstva vo Vrbovej 

nad Váhom konaného dňa 28.11.2018 o 1800 hodine 

  na obecnom úrade vo Vrbovej nad Váhom. 
-------------------------------------------------- 

 

2 

 

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: 

Tímea Kosová, Jozef Habardik, Tibor Slávik, Zuzana Habardiková, Margita Tóth, 

Peter Benkóczki, ing.Ladislav Varga  

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

Z  Za zapisovateľku bola zvolená  Sabina Nagyová / za 7 hlasov/ 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení :Tibor Slávik, Ladislav Varga ing. 

-   / za 7 hlasov/ 

Starosta obce otvoril zasadnutie, prečítal program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Správa starostu obce o aktuálnom dianí v obci 

5. Oznámenie predsedov komisií o určení členov do jednotlivých komisií 

6. Diskusia- rôzne 

7. Záver zasadnutia 

    OZ schvaľuje program zasadnutia / za 7 hlasov/ 

4. V správe starostu Peter Ilčík oboznámil nové obecné zastupiteľstvo všeobecne so 

situáciou v obci. Hovoril o nasledovných témach: 

- úver v Prima banke bol vymenený na výhodnejší v sl. rozvojovej banke 

- zateplenie materskej školy cca 180000,- eur bolo platené z preklenovacieho úveru 

- záväzky daňovníkov a poplatníkov  voči obce 

- podielové dane a výdavky, čo sa z nich hradí 

- treba aktualizovať VZN obce, zvýšiť niektoré poplatky a dane 

- prehľad príjmov a výdavkov obce / záväzky a pohľadávky / 

- personálne záležitosti 

- Hasičský zbor 

- predaj prenajatých nehnuteľností v Hliníku 

- rekonštrukcia domu smútku ( 119475,- eur, nenávratný finančný príspevok z PPA vo 

výške 100%) 

- zberný dvor ( cca 288 000,- eur, 5% vlastné zdroje 95% dotácia,  pracovné miesto ) 

- rozšírenie kanalizácie (cca 110 000,- eur – z envirofondu ) 

- prenajaté pozemky cca 29 ha pre RD Vrbová nad Váhom 

- zateplenie obecného úradu, bývalej školy v Zlatej Osade 

- presťahovanie obecného úradu do MŠ 

- projekt na verejné priestranstvá 
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- kamerový systém – neúspešný projekt 

- dotácie žiadané od VÚC na kultúru, šport, náučný chodník, detské ihrisko, deň obce 

- usporiadanie pozemkov, vytvorenie ulice pre stavebné pozemky, ktoré budú 

predávané 

- priateľská obec 

- plánované programy v roku 2019 ( dni mostu priateľstva, fašiangy, vítanie 

jubilantov, podpora seniorov) 

5. V ďalšom bode sa hovorilo o komisiách. Členovia komisie pre kultúru budú Jozef 

Habardik, Margita Tóth, Žaneta Tóthová, Marta Bučaiová pričom predsedkyňou je 

Zuzana Habardiková. Členovia komisie pre šport ešte neboli určení. Členmi komisie 

pre verejný záujem sa stali Tibor Slávik, Peter Benkóczki pričom predseda je ing. 

Ladislav Varga. 

6. V bode pre diskusiu sa hovorilo o žiadostiach o dotáciu  pre miestne organizácie. 

Rozhodnutie v tejto veci sa odložilo na ďalšie  zasadnutie, ktoré sa bude konať cca 

o dva týždne. Ďalšou témou boli adventné dni a organizovanie podujatia miestnymi 

organizáciami na tieto slávnostné dni .  

 

Na záver starosta obce poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Vo Vrbovej nad Váhom,   12.12.2018      

                                                        Správnosť vyhotovenia potvrdzujem 

 

    

            

       Peter Ilčík                  

                             Starosta obce 

Overovatelia: 

Tibor Slávik................................ 

Ladislav Varga, ing.......………... 


