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Uznesenie č. 28/1 

K návrhu programu zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 

 

A.schvaľuje  

program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Návrh  programu zasadnutia 

3. Voľba overovateľov a určenie zapisovateľa zápisnice 

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

5. Zmeny v rozpočte k 31.12.2020 

6. Správa z kontrolnej činnosti za rok 2020 

7. Návrh na uznesenie k presunu pozemkov v rámci PPÚ v k.ú. Vrbová nad Váhom 

8. Prezentácia návrhu zmien v rámci PPÚ- intravilán obce 

9. Správa starostu obce- aktuálne témy 

10. Diskusia, rôzne 

11. Záver zasadnutia 

 
 

  

 

 
 

 

 

      Peter Ilčík                 

                                          starosta obce  

 

 

 

 

 
Hlasovanie: 

Za:.....................................5.......................... 

Proti:................................ - ......................... 

Neprítomní:......................2 ../P.B,T.S/.........  
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Uznesenie č. 28/2 

k návrhu na schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 
 

A. schvaľuje  

 zapisovateľku: 

Viola Jancsárová 

B. schvaľuje 

 overovateľov zápisnice: 

Mgr. Tímea Kosová 

Ing. Ladislav Varga 

 

               

 

                  Peter Ilčík                 

                                      starosta obce  

 

 

 

 
Hlasovanie: 

Za:.....................................5.......................... 

Proti:................................ - .......................... 

Neprítomní:......................2 ../P.B,T.S/.........  
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Uznesenie č. 28/3 

k zmenám v rozpočte 

 

  Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 

A. berie  na vedomie 

 

- informácie o čerpaní rozpočtu obce za rok 2020 so stavom k 31.12.2020 poľa ktorých  obec do-

siahla k 31.12.2020 celkové príjmy vo výške 512 534,18  eur a celkové výdavky vo výške 503 336,56 

eur 

- v rozpočte boli niektoré položky vynulované z dôvodu, že plánované investície sa nepodarilo 

uskutočniťť a boli posunuté na ďaľšie roky 

- ostatné položky boli postupne upravené podľa skutočného čerpania. 

  

B. schvaľuje 

 

-čerpanie rozpočtu obce na rok 2020 ako aj  všetky zmeny v rozpočte 

 

 

 

 

 

 

 

                  Peter Ilčík                 

                                      starosta obce  

 

 

 

 
Hlasovanie: 

Za:.....................................5.......................... 

Proti:................................ - .......................... 

Neprítomní:......................2 ../P.B,T.S/......... 
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Uznesenie č. 28/4 

K správe z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 

 

A. berie  na vedomie 

správu z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2020 

 

 

 

 

 

  

 

 

                  Peter Ilčík                 

                                      starosta obce  

 

 

 

 
Hlasovanie: 

Za:.....................................5.......................... 

Proti:................................ - .......................... 

                    Neprítomní:......................2 ../P.B,T.S/......... 
 

  



  

  Uznesenia  
               z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

       obce   Vrbová nad Váhom, 

            konaného dňa 15.02.2021 
_______________________________ 

Uznesenie podpísané  starostom obce dňa 22.02.2021 6 

 

Uznesenie č. 28/5 

 
  

Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 
  

A.berie na vedomie 
informácie o zmenách v obvode PPÚ v k.ú. Vrbová nad Váhom 
 
B. Schvaľuje  
presun obecných pozemkov v rámci intravilánu a extravilánu obce 
 
C. Schvaľuje  
 
Vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na  
vypracovanie znaleckých posudkov a všetkých ostatných nákladov spojených  
s PPÚ v k.ú. Vrbová nad Váhom 
  
 
 
 
 
 

 

                           Peter Ilčík                 

                                          starosta obce  

 
Hlasovanie: 

Za:.....................................5.......................... 

Proti:................................ - .......................... 

Neprítomní:......................2 ../P.B,T.S/......... 


