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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: 

Jozef Habardik, Zuzana Habardiková, Margita Tóth, Peter Benkóczki, ing.Ladislav 

Varga  

2.Starosta obce otvoril zasadnutie, prečítal program zasadnutia: 

1.Otvorenie zasadnutia  

2.Schválenie programu zasadnutia  

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

4.Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia  

5.Stanovisko hlavného kontrolóra k trojročnému rozpočtu  

6.Schválenie rozpočtu na roky 2019,2020,2021  

7.Schválenie zámeru na odpredaj rodinného domu č.282, časť Hliník  

8.Posúdenie žiadostí o finančný príspevok pre žiatateľov z VRBA n.o.  

9.Menovanie členov inventarizačnej komisie  

10. Správa starostu obce o aktuálnom dianí v obci  

11.Diskusia-rôzne  

12. Záver zasadnutia  

    OZ schvaľuje program zasadnutia / za 5 hlasov/ 

3. Starosta obce požiadal OZ aby  navrhli overovateľov zápisnice. 

 Za zapisovateľku bola určená  Viola Jancsárová / za 5 hlasov/ 

 Za overovateľov zápisnice boli zvolení :Zuzana Habardiková, Ladislav Varga ing. 

 / za 5 hlasov/ 

4.  Kontrolórka obce oboznámila OZ s jej stanoviskom k trojročnému rozpočtu 

v ktorom hovorila o príjmoch a výdavkoch obce. Hl.kontrolórka odporuča schváliť 

rozpočet na rok 2019, pričom OZ berie na vedomie rozpočet na roky 2020 – 21. 

5.  Po krátkej diskusii OZ schvaľuje rozpočet na rok  2019,  a berie na vedomie 

rozpočet na roky 2020,2021 

6. Kontrolórka obce predniesla plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019, ktorý je 

prílohou zápisnice. OZ chvaľuje plán kontrolnej činnosti /za  hlasov/ 

7. V súvislosti s bodom o kontrole plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia sa 

hovorilo o nasledovných témach: 

    - starosta vybavuje aby v obci bol nový obvodný lekár 

    -  odvoz odpadu 

    - prevádzkovateľ ČOV 

    - nevymáhateľné pohľadávky a odpis nedoplatkov 
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8. Starosta obce oznámil, že Peter Farkas požiadal o odkúpenie nehnuteľnosti 

v Hliníku so s.č.282. Z dôvodu, že on nie je nájomcom, sa rokovanie o žiadosti 

odročilo. 

9. Diskutovalo sa o posúdení žiadostí o finančný príspevok pre žiatateľov z VRBA n.o. 

10. Je potrebné inventarizovať majetok obce k 31.12.2018, preto za predsedu 

inventarizačnej komisie bola menovaná Zuzana Habardiková. Členovia : Margita 

Tóth, Timea Kosová. 

11. V správe starostu Peter Ilčík  hovoril o pripavovaní fašiangov, ktoré sa budú 

konať 9-eho fehruára. 

12. Po preskúmaní pohľadávok občanov od ktorých nie je možné vymáhať dlhy 

napríklad z dôvodu, že zomreli alebo nemáme informácie o tom, kde sa zdržiavajú 

OZ schválilo odpísanie pohľadávok, ktoré sú v prílohe zápisnice. / za 5 hlasov/. 

  

Na záver starosta obce poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Vo Vrbovej nad Váhom,   30.12.2018      

                                                        Správnosť vyhotovenia potvrdzujem 

 

    

            

       Peter Ilčík                  

                             Starosta obce 

Overovatelia: 

Zuzana Habardiková................................ 

Ladislav Varga, ing.......………... 


