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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: 

Peter Benkóczki, , Tímea Kosová, Margita Tóth, Tibor Slávik 

Neprítomný: Jozef Habardik, Zuzana Habardiková, Ing. Ladislav Varga 

2. Starostu obce prečítal program zasadnutia:   

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia 

5. Predloženie majetkového priznania starostu obce  

6. Správa hl. kontrolóra z kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2018                                   

7. Správa hl. kontrolóra k preklenovaciemu úveru na výstavbu kanalizácie 

8. Schválenie preklenovacieho úveru na výstavbu kanalizácie 

9. Schválenie zámeru na  predaj bytu č. 296, časť Hliník 

10. Schválenie zmluvy na prenájom časti nehnuteľnosti č. 231, časť Zlatá Osada  

11. Prejednanie žiadosti na odpredaj obecného pozemku – Bucsai Krisztián 

12. Prijatie uznesenia k projektu z enviromentálneho fondu na rok 2019-  

Zniženie energetickej náročnosti administratívnej budovy obecného úradu 

13. Správa starostu obce o aktuálnom dianí v obci  

14. Diskusia - rôzne 

15. Záver zasadnutia 

                  OZ schvaľuje program zasadnutia / za 4 hlasov, nepr.3 / 

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

Za zapisovateľku starosta určil  Violu Jancsárovú . 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení :Tímea Kosová, Margita Tóth 

/ za 4 hlasov, nepr.3 / 

4. Bod kontrola plnenia úloh bol presunutý k časti diskusia. 

5. Starosta obce predložil členom OZ k nahliadnutiu majetkové oznámenie, ktoré OZ berie na  

vedomie /za 4 hlasov, nepr.3 /. 

6. Pani hl. kontrolórka predniesla správu z kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2018. 

Existuje kniha centrálnej evidencie na rok 2018. Sťažnosti a petície podané neboli. Hlavná 

kontrolórka doporučuje vypracovať zásady obce na vybavovanie petícií a stažností. OZ berie na  

vedomie/ za 4 hlasov, nepr.3 /.   

7. V ďalšom bode hl. kontrolórka predniesla stanovisko k preklenovaciemu úveru na výstavbu 

tlakovej kanalizácie, ktoré je potrebné predložiť k schváleniu úveru. OZ berie na  vedomie /za 4 

hlasov, nepr.3 /. 

8. Po vysvetlení niektorých informácií starostom obce OZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy 

o preklenovacom úvere z ktorého sa bude hradiť rozšírenie tlakovej kanalizácie. / za 4 hlasov, 

nepr.3 /. 

9.  Vo veci predaja nehnuteľnosti so s.č. 296 v časti obce Hliník  pre Ľudovíta Csicsóa OZ berie 

na vedomie žiadosť  a schvaľuje zámer na predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa pričom 

cena nehnuteľnosti bude 1500,- eur.  / za 4 hlasov, nepr.3 /. 
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10.  OZ schvaľuje prenájom a uzatvorenie  zmluvy o nájme nebytových priestorov v súlade s § 9a 

ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o nájme 

nebytových priestorov v budove na adrese Vrbová nad Váhom č.231, vedenej na LV č. 278, ako 

centrum voľného času, na parcele č. 28/14/3 v k.ú. Vrbová nad Váhom, vo vlastníctve Obce 

Vrbová nad Váhom v podiele 1/1 k celku pre žiadateľa Poľovnícke združenie VÁH Vrbová nad 

Váhom. Zmluva o nájme nebytových priestorov bude uzatvorená na dobu neurčitú, nájomné 

bude stanovené vo výške 20 €/mesiac pričom v nájomnom  nie sú  zahrnuté náklady za služby 

spojené s nájmom.   / za 4 hlasov, nepr.3 /. 

11. Vo veci žiadosti na odpredaj obecného pozemku pre Bucsaiho Krisztiána členovia OZ 

diskutovali o tom, že je potrebné vypracovať a spresniť podmienky aby sa zabezpečilo, že 

pozemok bude využitý na účel uvedený v žiadosti t.j. žiadateľ bude stavať rodinný dom na 

pozemku. 

12. Po prerokovaní niektorých informácií starostom obce OZ schvaľuje  projekt na stavbu:  

                     „ Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy obecného úradu“ 

 celkové výdavky:  428 861,57 eur s DPH 

 financovanie projektu: 

                                                 Z toho v roku     Spolu 

               2019                2020  

vlastné zdroje                         8 894,06     8 769,63   17 663,69 

neoprávnené náklady                              78 597,88   78 597,88 

dotácia z Enviromentálneho fondu             167 400,00 165 200,00 332 600,00 

                176 294,06 252 567,51 428 861,57 

 zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov projektu  je minimálna spoluúčasť  

do výšky 5% z oprávnených výdavkov projektu 

13. V správe starostu sa hovorilo o nasledovných témach: 

- zberný dvor / v apríli sa rozhodne o projekte/ 

- dom smútku / úver je na účte, starosta navrhuje obhliadku staveniska/ 

- zateplenie štátnych inštitúcií 

- nedokončený kultúrny dom /momentálne sa s ním nedá nič robiť/ 

- dotácia na futbalové ihrisko /cca 13000,- eur 5%-ná spoluúčasť,-zavlažovanie/ 

- prezliekareň pre futbalistov 

- usporiadanie pozemkov pod futbalovým ihriskom /geomplán/ 

- pracuje sa na vybudovaní internetu /Confernet/  

- rozšírenie vodovodu / na budúci rok/ 

- treba určiť zodpovednú osobu na prevádzkovanie cintorína 

- bola podaná žiadosť spoločnosti Orange a.s. na zlepšenie signálu 

- cesta vedľa hrádze / bude sa opravovať v katastri obce / 

- dotácie z VÚC / kultúra 1700,- eur, šport 1700,- eur, cestovný ruch 1200,- eur/ 

- deň obce – 20.7.2019   /skupina FRESH, osvetlenie, ozvučenie/ 

- situácia so všeobecným lekárom 

- poplatok za stočné 

- odvoz a uloženie odpadu, nálepky/žetóny na nádoby 

- kruhový objazd /križovatka pri Iži/ 
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14. Poslanec Tibor Slávik oznámil, že sa vzdáva odmeny poslanca z dôvodu odchodu do 

predčasného starobného dôchodku./OZ berie na vedomie: za 4 hlasov, nepr.3 /. 

15. Na záver starosta obce poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie. 

 
 

  

 

 

Vo Vrbovej nad Váhom,   15.4.2019             Správnosť vyhotovenia potvrdzujem 

 

 

 

 

            

       Peter Ilčík                  

                             Starosta obce 

Overovatelia: 

Tímea Kosová ............................................... 
Gita Tóth............................................................ 

 

 

 

 

 

 

 
 


