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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, Ing. Varga Ladislav 

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 záverečnému účtu 

6. Schválenie záverečného účtu 

7. Schválenie investičného preklenovacieho úveru na financovanie projektu 

– Zateplenie materskej školy  

8. Schválenie úveru na prefinancovanie 

9. Zmeny v rozpočte / úver / 

10. Schválenie dodatku k nájomnej zmluve – Lapošová A. 

11. Správa starostu obce o aktuálnom dianí v obci  

12. Organizačné záležitosti ku „Dňu obce“ 

13. Diskusia 

14. Záver 

    OZ schvaľuje program zasadnutia / za 7 hlasov/ 

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

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

Za overovateľov zápisnice boli zvolení : 

- Slávik Tibor, Ing.Varga Ladislav  / za 7 hlasov/ 

4. Kontrolórka obce predniesla stanovisko k záverečnému účtu obce na rok 2017   

Správu  OZ berie na vedomie/ za 7 hlasov/ 

5. V ďaľšom bode OZ schvaľuje záverečný účet tak ako kontrolórka obce doporučila 

v závere spávy. / za 7 hlasov /.  

6. Starosta obce oboznámil OZ s tým, že je potrebné schváliť preklenovaví úver vo 

výške 40 000,- eur. OZ schvaľuje prijatie úveru od Slovenskej záručnej rozvojovej 

banky./ za 7 hlasov/ 

7. Ďalej sa hovorilo o príjatí úveru na prefinancovanie finančných prostriedkov 

ohľadne zateplenia materskej školy. OZ shcvaľuje prijatie úveru od Slovenskej 

záručnej rozvojovej banky vo výške 201275,04 eur. / za 7 hlasov/ 
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8. Z dôvodu prijatia úverov je potrebné vykonať zmeny v rozpočte. OZ  schvaľuje 

zmeny v rozpočte. . / za 7 hlasov/ 

  Inv. Úver 40 000,- eur 

  INV.Úver 201275,04 eur 

9. Z dôvodu predaja bytu v Hliníku je potrebné meniť výšku nájomného pre Alžbetu 

Lapošovú. OZ schvaľuje dodatok k nájomnej zmluve v ktorom sa upravuje výška 

nájomného na 22,- eur mesačne. 

8. Ďalej starosta obce hovoril o aktuálnom dianí v obci. Práce na zateplení materskej 

školy sa dokončujú.Hovorilo sa ďalej o možných dotáciách ako napr. na rekonštrukciu  

ČOV. 

9.Potom sa diskutovalo ešte o akcii „DEŇ OBCE“ /športové a kultúrne  programy, 

zábava pre deti a pre dospelých, varenie, občerstvenie.../ 

Na záver starosta obce poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie s tým, že 

nasledujúce stretnutie sa uskutoční 12.7.2018 o 18:00 hod. 

 

Vo Vrbovej nad Váhom,   6.7.2018      

                                                        Správnosť vyhotovenia potvrdzujem 

 

    

            

       Peter Ilčík                  

                             Starosta obce 

Overovatelia: 

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

Ing. Varga Ladislav.........………... 


