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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: 

Jozef Habardik, Zuzana Habardiková, Mgr.Tímea Kosová, Margita Tóth, Peter Benkóczki, 

Tibor Slávik.  Neprítomní: Ing. Ladislav Varga 

2. Starosta obce prečítal návrh programu zasadnutia:   
 1. Otvorenie zasadnutia 

 2. Návrh  programu zasadnutia 

 3. Voľba overovateľov a určenie zapisovateľa zápisnice 

 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  

 5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2020 

 6. Schválenie záverečného účtu za rok 2020 

 7. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov za I. štvrťrok 2021 

 8.           Schválenie prijatia darovaného pozemku pre obec 

 9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2021 

 10. Kontrola celkového dlhu obce 

 11. Majetkové oznámenie starostu obce 

 12. Zriadenie komisie ku kontrole žiadostí a prideľovaniu nájomných bytov  

 13. Rozšírenie obecného rozhlasu, prejednanie ponuky 

 14. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku obce, prerokovanie  

 15. Žiadosť o zníženie poplatku pre rok 2021 – vlastník  Denisa Kosová DIÓFA Vrbová nad Váhom č.92 

 OZ schvaľuje program zasadnutia / za 6 hlasov, nepr.1 / 

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

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

  Tibor Slávik, Jozef Habardik  / za 6 hlasov, nepr.1 / 

4.  Bod kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia bol presunutí k bodu 16. 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2020: 
Hl. kontrolórka obce predniesla odborné  stanovisko  k záverečnému  účtu  obce  pred  jeho  

schválením v obecnom zastupiteľstve, ktorého vypracovanie vyplýva z ustanovenia § 18f  ods. 

1 písm. c)   zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Po podrobnom preskúmaní záverečného účtu hlavná kontrolórka prispela k záveru, že súhlasí 

s prerokovaním záverečného účtu Obce Vrbová nad Váhom za rok 2020 na zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva Vrbová nad Váhom s odporúčaním:   

- celoročné hospodárenie Obce Vrbová nad Váhom za rok 2020 

 schváliť bez výhrad 

OZ berie na vedomie stanovisko hl. kontrolóra / za 6 hlasov, nepr.1 / 

6. Schválenie záverečného účtu za rok 2020 
Podľa vysvetlenia hl. kontrolórky a účtovníčky obce záverečný účet, ktorý je prílohou 

zápisnice obsahuje:  

- Rozpočtové príjmy a výdavky v €     

Rekapitulácia príjmov    upravený rozpočet - skutočnosť v €    

Bežný rozpočet:  285 160,07   282 890,41     

Kapitálový rozpočet:             173 717,43   175 605,55 

Finančné operácie:               54 038,22     54 038,22 

Spolu:               512 915,72                             512 534,18 
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Rekapitulácia výdavkov  upravený rozpočet       – skutočnosť v €     

Bežný rozpočet:  281 470,69  271 891,53     

Kapitálový rozpočet:  222 663,00  222 663,00 

Finančné operácie:      8 782,03        8 782,03 

Spolu:               512 915,72                  503 336,56 

- prehľad dotácii zo štátneho rozpočtu a od ostatných subjektov verejnej správy (21 603,94)  

-bilanciu aktív a pasív (aktíva sa rovnajú pasívam vo výške 1 247 827,51€) 

-zostatky finančných prostriedkov k 31.12.2020 na účtoch v peňažných ústavoch 

- prehľad o vývoji dlhu   

-účtovný výsledok hospodárenia 

Obec Vrbová nad Váhom nebude za rok 2020  tvoriť rezervný fond,  podľa § 15 ods. 4 zákona 

č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške 10 % z prebytku, nakoľko 

hospodársky výsledok pre tvorbu rezervného fondu je schodkový.  

Po krátkej diskusii OZ   celoročné hospodárenie Obce Vrbová nad Váhom za rok 2020 

schvaľuje bez výhrad / za 6 hlasov, nepr.1 / 

7. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov za I. štvrťrok 2021: 
Hl.kontrolórka predniesla správu z kontroly plnenia príjmov a výdavkov za I. štvrťrok 2021. 

Celkový rozpočet príjmov ako aj výdavkov  bol oproti schválenému rozpočtu za l.  štvrťrok 

2021  zvýšený o 17449,41 €, z toho rozpočet bežných príjmov bol zvýšený o 17179,51 €, a 

príjmové finančné operácie boli zvýšené o 269,90 €. Rozpočet bežných výdavkov bol zvýšený 

taktiež o 17449,41 €.  Zo spracovaných výsledkov vyplýva, že Obec Vrbová nad Váhom za 

hodnotené obdobie vykazuje celkový výsledok finančného hospodárenia vrátane finančných 

operácií  vo výške +1 785,08 € EUR, a po vylúčení finančných operácií schodok vo výške -

48669,94 EUR.  

Z tabuľkového prehľadu vyplýva, že výsledok bežného rozpočtu predstavuje prebytok vo výške  

7499,35 €, výsledok kapitálového rozpočtu schodok vo výške  - 56169,29 €. Výsledok 

rozpočtového hospodárenia Obce Vrbová nad Váhom bez finančných operácií k 31.03.2021 

predstavuje  schodok v sume – 48 669,94 €, ktorý vykrytý v plnej výške z návratných zdrojov 

financovania 

OZ berie na vedomie správu, ktorá je prílohou zápisnice.  

 / za 6 hlasov, nepr.1 / 

8.   Schválenie prijatia darovaného pozemku pre obec 
Starosta obce oboznámil členov OZ s ponukou na  uzatvorenie darovacej zmluvy s darcami: 

-Tibor  Horváth, trvalým pobytom 946 01 Kameničná 57  

- František  Czuczor, trvalým pobytom 945 01 Vrbová nad Váhom 27 

Darované nehnuteľnosti: 

- na LV č. 733 v k.ú. Vrbová nad Váhom ako: parcela registra „E“ p.č.2320/1, o výmere 225  

m2, trvalé trávnaté porasty,  v podiele 21/40  k celku, t.j. 118,125 m2 

- vedenej na LV č. 733 v k.ú. Vrbová nad Váhom ako: parcela registra „E“  p.č.2320/1, o 

výmere 225  m2, trvalé trávnaté porasty,  v podiele 1/20  k celku, t.j. 11,25 m2 

OZ schvaľuje prijatie daru a uzavretie darovacej zmluvy. / za 6 hlasov, nepr.1 / 
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9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2021 
Hl. kontrolórka v zmysle ustanovení § 18f ods. 1) písm. b)   zákona č. 369/ 1990 Z. z. o 

obecnom zriadení predložila obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. 

polrok 2021. Členovia OZ nemali pripomienky alebo návrhy k plánu kontrolnej činnosti, 

preto ho aj schválili. / za 6 hlasov, nepr.1 / 

10. Kontrola celkového dlhu obce 
Kontrolu vykonala a správu predniesla hl.kontrolórka obce. Cieľom kontroly bolo overiť 

postup Obce Vrbová nad Váhom pri dodržaní ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

v oblasti dodržania celkového dlhu obce, a súlad postupu obce Vrbová n/Váhom so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. Na základe predložených údajov a výpočtov kontrolórka 

konštatovala, že obec Vrbová nad Váhom spĺňa podmienky uvedené v §17 ods. 6  až 8 zákona 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Správu z kontroly OZ berie 

na vedomie. / za 6 hlasov, nepr.1 / 

11. Majetkové oznámenie starostu obce 
Starosta obce oboznámil členov OZ s jeho majetkovým oznámením. Členovia preskúmali 

majetkové oznámenia a nemali k nemu žiadne pripomienky. OZ berie na vedomie majetkové 

oznámenie. / za 6 hlasov, nepr.1 / 

12. Zriadenie komisie ku kontrole žiadostí a prideľovaniu nájomných bytov 
Starosta obce oboznámil členov OZ s tým, že blížiacim sa termínom dokončenia bytovky  treba 

rozdeliť byty medzi žiadateľmi, preto treba vymenovať komisiu na prideľovanie bytov. Po 

krátkej diskusii o tom aby bol vylúčený konflikt záujmov, členovia OZ vybrali z ich radu troch 

poslancov. OZ schvaľuje za členov komisie na prideľovanie bytov: 

-Zuzana Habardiková 

-Tibor Slávika 

-Peter Benkóczki 

/ za 6 hlasov, nepr.1 / 

 

13. Rozšírenie obecného rozhlasu, prejednanie ponuky: 
Starosta obce predniesol možnosť plánovaného rozšírenia miestneho rozhlasu pre obecnú časť 

Hliník, čo bude znamenať lepšiu  informovanosti obyvateľov. Členovia OZ súhlasia s návrhom 

starostu a preto ho poverujú s výberom vhodnej firmy  na rozšírenie obecného rozhlasu, pričom 

obec výdavky za vykonané práce bude platiť v budúcom roku v splátkach rozdelených na 12 

mesiacov./ za 6 hlasov, nepr.1 / 

14. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku obce, prerokovanie: 
Starosta obce oboznámil členov OZ so žiadosťou  o odkúpenie nehnuteľného majetku Obce 

Vrbová nad Váhom podanú Tomášom Nikkerom, ktorá sa týka parcely „C“ p.č. 2388/15 vo 

výmere 600 m2 a pozemku vedeného ako parcela  „C“ p.č. 2388/13 vo výmere 252 m2 ( bude 

oddelený geometrickým plánom).  Po krátkej diskusii členovia OZ prejavili súhlas s tým, že 

treba podporiť mladých, ktorí chcú založiť rodinu v našej obci, preto schválili 

predaj  nehnuteľného majetku Obce Vrbová nad Váhom pre  Tomáša Nikkera, ktorá sa týka 

parcely „C“ p.č. 2388/15 vo výmere 600 m2 a pozemku vedeného ako parcela  „C“ p.č. 

2388/13 vo výmere 252 m2 za cenu 10,- eur/m2 pričom žiadateľ na vlastné náklady dá 
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vyhotoviť geometrický plán, ktorým bude  oddelená časť parcely a zakreslený stavebný 

pozemok./ za 6 hlasov, nepr.1 / 

15. Žiadosť o zníženie poplatku pre rok 2021 – vlastník  Denisa Kosová DIÓFA Vrbová nad Váhom č.92: 
Starosta obce oboznámil členov OZ so žiadosťami majiteľky miestneho pohostinstva v ktorých 

žiada o zníženie poplatku za komunálny odpad a zníženie poplatku za kanalizáciu   z dôvodu 

uzatvorenia prevádzky na základe rozhodnutí vydaných hlavným hygienikom SR v období od 

01.01.2021 – do  27.04.2021.  Členovia OZ po krátkej diskusii súhlasili s tým, že treba 

podporiť miestne podnikania počas krízy pôsobenej Covidom-19, preto schválili zníženie 

miestneho poplatku za kanalizáciu (rok 2021)  pre hostinec Denisa Kosová – DIÓFA a zníženie 

poplatku za komunálny odpad (rok 2021) na nula eur za obdobie uvedené v žiadosti. 

/ za 6 hlasov, nepr.1 / 

16. Správa starostu, aktuálne témy: 

Starosta obce prebral výšku dlh k 31.12.2020 v ktorom sú zahrnuté dlhy miestnych daní a 

poplatkov ako aj nájom.  

Na kultúrne podujatia obce schválil dotáciu vo výške 5000,-eur. Priaznivá pandemická 

situácia ukazuje, že 24. júla 2021 obec môže usporiadať deň obce. 

Zberný dvor je kolaudovaný, cca o mesiac bude otvorený pre veřejnosť. 

Prebieha verejné obstarávanie na budovanie nového parku, ktroý je plánovaný na september. 

V lete už bude realizovaný projekt WIFI pre teba. 

Boli podané žiadosti za obec ale aj miestne organizácie na podporu z fondu G.Betlena. 

  

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

 

 

Vo Vrbovej nad Váhom,   22.05.2021             Správnosť vyhotovenia potvrdzuje 

   

 

             

                               Peter Ilčík                  

                                starosta obce 
Overovatelia: 

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

Jozef Habardik............................ 


