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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. 

Neprítomnní :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. Komunálne voľby 2018 /určenie počtu poslancov,volebného obvodu, 

úväzku starostu obce/ 

6. Správa starostu obce o aktuálnom dianí v obci  

7. Organizačné záležitosti ku „Dňu obce“ 

8. Diskusia 

9. Záver 

10.  
    OZ schvaľuje program zasadnutia / za 5 hlasov, neprítomní 2/ 

 

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

Za zapisovateľku bola zvolená  Jancsárová Viola / za 5 hlasov, 2 neprítomní / 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení : 

- Bučai Attila, Mgr.Czafrangó Boglárka  / za 5 hlasov, 2 neprítomní / 

 

4. V ďaľšom bode v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávi obcí  OZ schvaľuje, 

že vo Vrbovej nad Váhom podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 

výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov bude  celkom 7 poslancov, 

ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú  obec. 

     / za 5 hlasov, 2 neprítomní / 

 

5. V správe starosta obce  vyhodnotil rekonštrukciu materskej školy, hovoril aj 

o stave vybavovania preklenovacieho úveru a ďalšieho úveru vo výške 40.000,- 

eur. Témou bola aj možnosť rozšírenia tlakovej kanalizácie. 

 

6. V diskusii sa hovorilo o realizácii dňa obce /športové a kultúrne  programy, 

zábava pre deti a pre dospelých, varenie, občerstvenie.../ 
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Na záver starosta obce poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Vo Vrbovej nad Váhom,   21.7.2018      

                                                        Správnosť vyhotovenia potvrdzujem 

 

    

            

       Peter Ilčík                  

                             Starosta obce 

Overovatelia: 

Bučai Attila...................................... 

Mgr.Czafrangó Boglárka.........………... 


