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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: 

Mgr.Czafrangó Boglárka, Nagy Jozef,  Ruhásová Terézia, , Šudák Ildikó, Bučai Attila, 

Slávik Tibor, neprítomný Ing. Varga Ladislav  

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

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Schválenie zámeru na odpredaj domu 

5. Schválenie zámeru o uložení vecného bremena  

6. Zmeny v rozpočte  

7. Správa starostu obce o aktuálnom dianí v obci  

8. Diskusia  

9. Záver 

 
 OZ schvaľuje program zasadnutia / za 6 hlasov, nepr.1 / 

 

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

Za zapisovateľku bola zvolená  Jancsárová Viola / za 6 hlasov, nepr.1 / 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení : 

- Slávik Tibor, Nagy Jozef  / za 6 hlasov, nepr.1 / 

4. Starosta obce oznámil OZ s podanou žiadosťou Rozálie Herdovej  na odkúpenie rodinného 

domu s.č. 288. OZ schvaľuje v súlade s § 9 ods.2 písm.a), § 9a ods.1 písm. c) a ods.2 a 5  zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob a 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. 

/ za 6 hlasov, nepr.1 / 

5. Ďalej sa jednalo o žiadosti žiadateľa TRANSKER s.r.o. OZ schvaľuje zriadenie vecného 

bremena a uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech 

oprávneného TRANSKER s.r.o., IČO 36 537 471, na časť  pozemku parcely registra „C“ p .č. 

2815 o výmere 10332 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedenú na LV 278 v k.ú. Vrbová nad 

Váhom vo vlastníctve obce Vrbová nad Váhom spočívajúcej v povinnosti povinného z vecného 

bremena, obce Vrbová nad Váhom.  / za 6 hlasov, nepr.1 / 

6. Účtovníčka obce predniesla stručne zmeny v rozpočte. Podané informácie doplnil ešte aj 

starosta obce. OZ schvaľuje zmeny v rozpočte. / za 6 hlasov, nepr.1 / 

7. Starosta obce hovoril o aktuálnom dianí v obci. Diskutovalo sa o nasledovných témach: 

- riešenie vlastníctva pozemku pod cintorínom 

- pozemkové úpravy v k.ú. Vrbová nad Váhom 

- zateplenie MŠ  
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- Zberný dvor / verejné obstarívanie atď/ 

- dotácia na rekonštrukciu domu smútku 

- pozemky v časti obce Hliník 

- obnova kaplnky v časti obce Hliník 

- výzvy na zateplenie verejných budov, bezplatné Wifi, rozvoj vidieka 

- úver od rozvojovej banky 

- deň obce /program, ozvučenie, darčekové predmety, varenie, bufet/ 

 

Na záver starosta obce poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie. 

 
 

  

 

 

Vo Vrbovej nad Váhom,   26.4.2018             Správnosť vyhotovenia potvrdzujem 

 

 

            

       Peter Ilčík                  

                             Starosta obce 

Overovatelia: 

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

Nagy Jozef ...............………..………... 

 

 

 

 

 

 

 
 


