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Uznesenie č. 35/1 

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.  Prerokovanie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových      

        úprav v k.ú. Vrbová nad Váhom -hosť ing.Erika Kovácsová, O.Ú. Komárno 

6. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2021 

     7.    Podanie žiadosti na výzvu č. 1/2021  Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (KULTMINOR) 

8. Prerokovanie žiadosti o zníženie poplatku za TKO na rok 2022, Hajnalka Barics_ LENTI 

9. Správa starostu obce – aktuálne témy 

10. Diskusia, rôzne 

11. Záver zasadnutia 
 

 

 

 

      Peter Ilčík                 

                                          starosta obce  

 

 

 

 

 
Hlasovanie: 

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

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

Neprítomní:......................2 ../J.H.,L.V./.......  
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Uznesenie č. 35/2 

k návrhu na schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 
 

A. schvaľuje  

 zapisovateľku: Violu Jancsárovú 

  

B. schvaľuje 

 overovateľov zápisnice: 

 Tibora Slávika 

 Petra Benkoczkiho 

 

               

 

                  Peter Ilčík                 

                                      starosta obce  
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Proti:................................ - ......................... 
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Uznesenie č. 35/3 
K prerokovaniu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v k.ú. Vrbová nad Váhom 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 
 

A. berie na vedomie, že 

všeobecné zásady funkčného usporiadania územia (VZFÚ) definujú plochy v obvode projektu 

pozemkových úprav z hľadiska ich nového určenia, vytvárajú komunikačnú, vodohospodársku a 

ekologickú kostru a sú východiskom pri spracovaní zásad pre umiestnenie nových pozemkov ako aj 

plánu verejných a spoločných zariadení a opatrení.  

B. Schvaľuje 

veľkosť na vytvorenie parciel  plochy  zmiešaného  územia  od 600 m2 do  1000 m2. 

 

 
  

 

 

 

 

                  Peter Ilčík                 

                                      starosta obce  

 

 

 

 
Hlasovanie: 

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

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

Neprítomní:......................2 ../J.H.,L.V./......  
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Uznesenie č. 35/4 
K vypracovaniu správy o kontrolnej činnosti za rok 2021 

 
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 
 
A. berie na vedomie 

 správu hlavného kontrolóra Obce Vrbová nad Váhom  o kontrolnej činnosti za rok 2021  

 

 

 

 

 

                          Peter Ilčík                 

                                          starosta obce  
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Za:.....................................5.......................... 

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

Neprítomní:......................2 ../J.H.,L.V./......  
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Uznesenie č. 35/5 

K podaniu žiadosti na výzvu č. 1/2021  Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 

 

 

  

Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 

 

 

 
 

A.  berie na vedomie 

vypracovanie a podanie žiadosti na aktuálnu výzvu č. 1/2021 Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín, Program 1.2. neprofesionálne umenie 

   

B.  Schvaľuje 

finančnú spoluúčasť vo výške minimálne 5% z celkových nákladov na projekt 

 

  

 

 

  
 
 
 
 

                                   Peter Ilčík                 

                                          starosta obce  

 

 

  

Hlasovanie: 

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

Proti:................................ -........................... 
Neprítomní:......................2 ../J.H.,L.V./..................... 


