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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, , Jozef Habardik, , Zuzana Habardiková, Tibor Slávik, Mgr.Tímea Kosová, Margita 

Tóth, Ing. Ladislav Varga 

2. Starosta obce prečítal program zasadnutia:   

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Návrh programu zasadnutia 

3. Voľba overovateľov a určenie zapisovateľa zápisnice 

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

5. Prerokovanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2020 pre organizácie 

pôsobiace v obci 

6. Správa hlavného kontrolóra obce-správa z kontroly za 3.štvrťrok 2019 

7. Zmeny v rozpočte 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2020 

9. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na roky 2020,2021,2022 

10. Návrh rozpočtu na roky 2020,2021,2022 

11. Návrh členov inventarizačnej komisie 

12. Zrušenie nájmu nebytových priestorov- PZ Váh Vrbová nad Váhom 

13. Prerokovanie žiadosti PS Svätý František- prenájom nebytových priestorov z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 

14. Prerokovanie žiadosti o prenájom časti nehnuteľného majetku obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa žiadateľa PNET sro 

15. Schválenie predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa -rodinný dom, Komárno časťLándor 

16. Správa starostu obce o aktuálnom dianí v obci 

17. Záver zasadnutia 
 

                  OZ schvaľuje program zasadnutia / za 7 hlasov, nepr.0 / 

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

Za zapisovateľku starosta určil  Violu Jancsárovú . Za overovateľov zápisnice boli zvolení : Peter 

Benkóczki, Ing. Ladislav Varga / za 7 hlasov, nepr.0 / 

4. Kontrola plnenia úloh bola presunutá k bodu   správa starostu obce. 

5. Starosta obce oboznámil členov OZ so žiadosťami miestnych organizácii /Csemadok, Klub 

seniorov, OZ POPULUS/. Po krátkej diskusii a odôvodnením, že  práca  každej organizácie je 

užitočná OZ schválilo dotáciu nasledovne: 1200,- eur Csemadok m.o. 

                                                          1200,- eur Populus o.z. 

      600,- eur  Klub seniorov      / za 7 hlasov, nepr.0 / 

 

6. Hlavná kontrolórka obce predniesla správu z kontroly za 3. štvrťrok. OZ berie na vedomie 

správu hl. kontrolóra./ za 7 hlasov, nepr.0/ 
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7. Účtovníčka obce predniesla správu týkajúcu sa zmien v rozpočte. OZ berie na vedomie 

a schvaľuje zmeny v rozpočte. / za 7 hlasov, nepr.0 / 

8. Nárvh plánu kontrolnej činnosti vysvetlila OZ hl. kontrolórka. Členovia OZ nemali námietky, 

ani ďalšie podnety k kontrolnej činnosti a schvaľujú plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 1. 

polrok 2020. / za 7 hlasov, nepr.0 / 

9. Stanovisko k trojročnému rozpočtu na roky 2020 – 2022 predložila hl. kontrolórka, v ktorom 

skúmala zákonnosť, súlad s VZN, dodržiavanie informačnej povinnosti ako aj  metodickú správnosť. 

V závere kontrolórka odporučuje OZ predložený návrh rozpočtu na rok 2020 schváliť a návrh 

rozpočtu na roky 2021-2022 zobrať na vedomie. /za 7 hlasov, nepr.0/ 

10. Členovia OZ po preštudovaní rozpočtu a po  vysvetlení niektorých príjmov a výdavkov 

týkajúcich sa projektov    naplánovaných v roku 2020 schválil rozpočet na rok 2020, ktorý je bez 

programov. /za 7 hlasov, nepr.0/. Súčasne OZ berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2020-2022. 

/za 7 hlasov, nepr.0/ 

11. Za členov inventarizačnej komisie boli zvolení: Tibor Slávik, Zuzana Habardiková, Margita 

Tóth. /za 7 hlasov, nepr.0/ 

12. OZ berie na vedomie žiadosť zo dňa 29.11.2019 nájomcu Poľovnícke združenie VÁH Vrbová nad 

Váhom, organizačná zložka Slovenského poľovníckeho združenia so samostatnou právnou 

subjektivitou, IČO 35595027, sídlo 946 57 Svätý Peter, Podzáhradná 638/4a, o skončenie nájmu 

nebytových priestorov v budove centra voľného času na adrese Vrbová nad Váhom, Zlatá osada 

231, vo vlastníctve Obce Vrbová nad Váhom, prenajatej na základe zmluvy o nájme nebytových 

priestorov, uzatvorenej dňa 30.04.2019 na dobu neurčitú . OZ schvaľuje skončenie nájmu 

dohodou a uzatvorenie dohody o skončení nájmu nebytových priestorov. /za 7 hlasov, nepr.0/ 

13. OZ berie na vedomie  žiadosť zo dňa 08.11.2019 žiadateľa Poľovnícka spoločnosť Sv. František, 

IČO 52031608, sídlo 94701 Hurbanovo, Holanovo 3916, o prenájom nebytových priestorov v 

budove centra voľného času na adrese Vrbová nad Váhom, Zlatá osada 231, vo vlastníctve Obce 

Vrbová nad Váhom.  OZ konštatuje a schvaľuje, že nebytové priestory v budove na adrese Vrbová 

nad Váhom, Zlatá osada 231 sú prebytočným majetkom obce Vrbová nad Váhom, ktorý obec, ani 

obcou založené alebo zriadené právnické osoby,  trvale nepotrebujú na plnenie svojich úloh.  OZ 

schvaľuje zámer na prenájom a na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa a žiada starostu obce zabezpečiť zverejnenie zámeru a predložiť na schválenie návrh 

na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov na  ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

14. OZ berie na vedomie  žiadosť zo dňa 30.08.2019 žiadateľa PNET Communications s.r.o., IČO 

43847692, sídlo 946 31 Chotín 404, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel 

Sro, vložka číslo 21204/N , o prenájom časti nehnuteľného majetku obce Vrbová nad Váhom, 

strechy stavby so súp.č.74  na parcele registra „C“ p.č.2432/41, vedenej na LV č.278 v k.ú. 

Vrbová nad Váhom, pre účely umiestnenia technického zariadenia a  zabezpečenia prístupu za 

účelom kontroly a prevádzky a údržby technického zariadenia. OZ konštatuje a schvaľuje, že 
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časť uvedeného  nehnuteľného majetku obce Vrbová nad Váhom,  je prebytočným majetkom obce Vrbová 

nad Váhom, ktorý obec, ani obcou založené alebo zriadené právnické osoby,  trvale nepotrebujú na plnenie 

svojich úloh,  preto schvaľuje zámer na prenájom a na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme časti 

nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre žiadateľa. OZ žiada starostu obce  

zabezpečiť zverejnenie zámeru  a predložiť na schválenie návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na ďalšie  

zasadnutie obecného zastupiteľstva. / za 7 hlasov, proti 0/ 

15. OZ konštatuje, že uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vrbovej nad Váhom číslo 14/4 zo dňa 

18.10.2019 bol schválený zámer na predaj nehnuteľného majetku obce, vedeného na LV č. 8654 v k.ú. 

Komárno ako rodinný dom so súp.č. 20 na parcele registra „C“ p.č. 12546/1, vo vlastníctve Obce Vrbová 

nad Váhom v podiele 1/1 k celku, pre kupujúceho 

Ján Árpás, dátum narodenia 20.10.1951, rodné číslo 511020/129, trvalý pobyt 945 01 Komárno, Lándor 

20,  v podiele 1/1 k celku, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. OZ schvaľuje predaj a uzatvorenie kúpnej 

zmluvy a žiada  starostu obce  zabezpečiť vypracovanie a podpísanie kúpnej zmluvy. 

16. V správe starostu starosta obce zhrnul aktivity, ktoré boli uskutočnené v roku 2019. Bol 

zrekonštruovaný dom smútku, prebieha rozšírenie tlakovej kanalizácie, bude sa budovať wifi sieť  v 

obci, pripravuje sa obnova miestneho parku, na jar 2020 začíname s výstavbou zberného dvora, 

pracuje sa na projekte pre výstavbu 8 bytovej jednotky aby bolo možné podať žiadosť na dotáciu. 

Ďalej hovoril  aj o tom, že na pamätnú izbu sme nedostali dotáciu z dôvodu nedostatku finančných 

prostriedkov, zdražuje sa uloženie a odvoz odpadu, vedľa hrádze sa uskutoční kompletná 

prestavba/rekonštrukcia cesty. Pracuje sa aj na tom, aby sa začalo s vysporiadaním pozemkov v obci, 

takáto akcia však bude trvať 5-7 rokov.  

17. Na záver starosta obce poďakoval za účasť  všetkým  a ukončil zasadnutie .  

 

 

Vo Vrbovej nad Váhom,   31.12.2019             Správnosť vyhotovenia potvrdzujem 

 

 

 

 

 

            

       Peter Ilčík                  

                                Starosta obce 
Overovatelia: 

Peter Benkóczki.............................................. 

Ing.Ladislav Varga......................................... 

 

 

 

 

 

 
 


