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Uznesenie č. 26/1 

k návrhu programu zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 

 

A.schvaľuje  

program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Schválenie nájomnej zmluvy – S. Macejko 

5. Schválenie nájomnej zmluvy – RD Vrbová nad Váhom 

6. Správa starostu obce o aktuálnom dianí v obci  

7. Informácia o zmenách v rozpočte  

8. Schválenie finančného príspevku o.z.Populus 

9. Diskusia  

10. Záver 

 

 

 

 

      Peter Ilčík                 

                                      starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie: 

Za:.....................................6.......................... 

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

Neprítomný:.....................1............................  
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Uznesenie č. 26/2 

  k návrhu na schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 
 

A. schvaľuje  

a./ zapisovateľku: 

- Viola Jancsárová 

 

b./ overovateľov zápisnice: 

         -   Šudák Ildikó 

         -   Ing.Varga Ladislav 

 

 

 

 

 

 

                  Peter Ilčík                 

                                      starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie: 

Za:.....................................6.......................... 

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

Neprítomný:......................1...........................  



 

  Uznesenia  
 z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

obce   Vrbová nad Váhom, 

  konaného dňa 30.12.2017 

_______________________________ 

Uznesenie podpísané  starostom obce dňa 10.01.2018 4 

 

 

Uznesenie č. 26/3 
k návrhu na schválenie prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Vrbová nad Váhom z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 
A. konštatuje, že 

na základe žiadosti žiadateľa Slavomír Macejko, dátum narodenia 26.04.1972, rodné číslo 
720426/9347, trvalý pobyt   946 03 Kolárovo, Lesná 2251/3, uznesením Obecného 
zastupiteľstva vo Vrbovej nad Váhom číslo číslo 25/3 zo dňa 14.12.2017 bol schválený zámer 
na prenájom nehnuteľnosti, vedenej na LV č. 278 v k.ú. Vrbová nad Váhom ako parcela registra 
„C“ p.č. 2814/8, o výmere 1864 m2, orná pôda, v podiele 1/1 k celku, pre žiadateľa: 
- Slavomír Macejko, dátum narodenia 26.04.1972, rodné číslo 720426/9347, trvalý pobyt   

946 03 Kolárovo, Lesná 2251/3, 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR číslo 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko prenajatý pozemok je 
susedným pozemkom k pozemku parcele registra „C“ p.č. 2813/1 o výmere o výmere 544 m2, 
záhrada, ktorý žiadateľ nadobúda do svojho vlastníctva na základe zámennej zmluvy v súlade 
s uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vrbovej nad Váhom číslo 23/4 zo dňa 23.11.2017, 
pri svojom pozemku, parcele registra „C“ p.č. 2813/2 a rodinnom dome so súp.č. 232, vedených 
na LV 89 v k.ú. Vrbová nad Váhom vo vlastníctve žiadateľa v podiele 1/1 k celku, a ktorú 
nehnuteľnosť obec v súčasnosti nepotrebuje na vlastné účely, 

B. berie na vedomie informáciu, že 

1. zámer na prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade s uznesením 

Obecného zastupiteľstva vo Vrbovej nad Vám číslo 25/3 zo dňa 14.12.2017, bol 

zverejnený  v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, 

2. po zverejnení zámeru nebolo podané žiadne podanie, ktoré by vyjadrovalo výhrady alebo 

akékoľvek pripomienky k zverejnenému zámeru na prenájom z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, 

C. schvaľuje 

prenájom a uzatvorenej nájomnej zmluvy v súlade s § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o nájme nehnuteľnosti, vedenej na LV č. 278 
v k.ú. Vrbová nad Váhom ako parcela registra „C“ p.č. 2814/8, o výmere 1864 m2, orná pôda, 
vo vlastníctve Obce Vrbová nad Váhom v podiele 1/1 k celku, pre žiadateľa: 
- Slavomír Macejko, dátum narodenia 26.04.1972, rodné číslo 720426/9347, trvalý pobyt   

946 03 Kolárovo, Lesná 2251/3, 

za nasledovných podmienok:  
- nájomná zmluva bude uzatvorená v súlade s § 9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

nakoľko prenajatý pozemok je susedným pozemkom k pozemku parcele registra „C“ p.č. 

2813/1 o výmere o výmere 544 m2, záhrada, ktorý žiadateľ nadobúda do svojho vlastníctva 

na základe zámennej zmluvy v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vrbovej 

nad Váhom číslo 23/4 zo dňa 23.11.2017, pri svojom pozemku, parcele registra „C“ p.č. 

2813/2 a rodinnom dome so súp.č. 232, vedených na LV 89 v k.ú. Vrbová nad Váhom vo 
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vlastníctve žiadateľa v podiele 1/1 k celku, a ktorú nehnuteľnosť obec v súčasnosti 

nepotrebuje na vlastné účely, 

- prenajatú nehnuteľnosť nájomca bude využívať na účely záhrady, 

- nájomná bude uzatvorená na dobu určitú 10 rokov, 

- nájomné bude stanovené vo výške €/rok, spolu 233,- €/rok so splatnosťou do 31. 12. 

kalendárneho  roka,   

D. žiada starostu obce 

zabezpečiť vypracovanie a zaslanie návrhu nájomnej zmluvy v zmysle bodu C/ tohto uznesenie 
do 30 dní od schválenia uznesenia. 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 

 

              Peter Ilčík                 

                                      starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie: 

Za:..............................6............................... 

Proti:........................................................... 

Neprítomný:...............1...............................  



 

  Uznesenia  
 z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

obce   Vrbová nad Váhom, 

  konaného dňa 30.12.2017 

_______________________________ 

Uznesenie podpísané  starostom obce dňa 10.01.2018 6 

 

Uznesenie č. 26/4 
k návrhu na schválenie prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Vrbová nad Váhom z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 

 
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 

A. konštatuje, že 
na základe žiadosti žiadateľa - Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom, so sídlom Vrbová nad 
Váhom 63, 946 65 Vrbová nad Váhom, IČO 34122818, konajúci Ing. Tehelová Zuzana, 
predseda predstavenstva    o prenájom nehnuteľnosti, vedenej  na LV 82, 123, 278, 298, 510, 
548, 549, 566, 567, 754,1046,1057 v k.ú. Vrbová nad Váhom  vo vlastníctve Obce Vrbová nad 
Váhom  pre žiadateľa, uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vrbovej nad Váhom číslo číslo 
25/4 zo dňa 14.12.2017 bol schválený zámer na prenájom nehnuteľnostipre žiadateľa: 

- Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom, so sídlom Vrbová nad Váhom 63, 946 65 Vrbová 
nad Váhom, IČO 34122818, konajúci Ing. Tehelová Zuzana, predseda predstavenstva     

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR číslo 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko družstvo užívalo 
predmetné pozemky až doteraz na základe platných nájomných zmlúv, pričom družstvo si 
doteraz plnilo všetky svoje zmluvné záväzky voči obci a teda v zmysle zákona o nájme 
poľnohospodárskych pozemkov vzniklo družstvu prednostné právo na uzatvorenie nových 
nájomných zmlúv. Cena 125 eur / ha, je cenou primeranou za ktorú sa v priemere prenajímajú 
v našej lokalite pozemky na poľnohospodárske účely. Máme dobrú spoluprácu s družstvom, 
dlhodobo pomáha obci v rôznych smeroch, ako pri oprave cestnej komunikácie, podporuje 
šport a kultúrne podujatia, taktiež prispieva krmivom pre poľovnú zver. Obec nehnuteľnosť 
nepotrebuje využívať pre vlastné účely. 

B. berie na vedomie informáciu, že 
A. zámer na prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade s uznesením 

Obecného zastupiteľstva vo Vrbovej nad Vám číslo 25/4 zo dňa 14.12.2017, bol 
zverejnený  v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, 

B. po zverejnení zámeru nebolo podané žiadne podanie, ktoré by vyjadrovalo výhrady alebo 
akékoľvek pripomienky k zverejnenému zámeru na prenájom z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, 

C. schvaľuje 
prenájom a uzatvorenie nájomnej zmluvy v súlade s § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o nájme nehnuteľnosti, vedených  na LV 82, 
123, 278, 298, 510, 548, 549, 566, 567, 754,1046,1057 v k.ú. Vrbová nad Váhom  vo vlastníctve 
Obce Vrbová nad Váhom , pre žiadateľa: 
- Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom, so sídlom Vrbová nad Váhom 63, 946 65 Vrbová 

nad Váhom, IČO 34122818, konajúci Ing. Tehelová Zuzana, predseda predstavenstva  
za nasledovných podmienok:  

- nájomná zmluva bude uzatvorená v súlade s § 9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,   

- prenajatú nehnuteľnosť nájomca bude využívať na poľnohospodársku činnosť, 
- nájomná bude uzatvorená na dobu určitú 10 rokov, 
- nájomné bude stanovené vo výške 125 €/ha/rok, spolu 3 629,15 €/rok so splatnosťou do 

31. 12. príslušného kalendárneho  roka,  
-  
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D. žiada starostu obce 
zabezpečiť vypracovanie a zaslanie návrhu nájomnej zmluvy v zmysle bodu C/ tohto uznesenie 
do 30 dní od schválenia uznesenia. 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 

  

 

                  Peter Ilčík                 

                                      starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie: 

Za:.................................6.......................... 

Proti:......................................................... 

Neprítomný:..................1..........................  
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Uznesenie č. 26/5 
K zmenám v rozpočte 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 

A.  berie na vedomie  

Informácie o zmenách v rozpočte 

B.   Schvaľuje 

   Zmeny v rozpočte 

 

 

                  Peter Ilčík                 

                                      starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie: 

Za:................................6.............................. 

Proti:.......................................................... 

  Neprítomný:............................................... 
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Uznesenie č. 26/6 

 

 
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 

A.  berie na vedomie  

Žiadosť o vyplatenie odmeny poslanca pani Terézie Ruhásovej vo výške 200,- eur  

B.   Schvaľuje 

   Vyplatenie odmeny pre pani Teréziu Ruhásovú vo výške 200,- eur 

 

 

 

 

                  Peter Ilčík                 

                                      starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie: 

Za:................................6.............................. 

Proti:.......................................................... 

  Neprítomný:..................1............................. 
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Uznesenie č. 26/7 

 

 
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 

A.  berie na vedomie  

Žiadosť občianskeho združenia Populus o dotáciu na činnosť vo výške 1400,- eur  

B.   Schvaľuje 

   Dotáciu vo výške 700,- eur pre občianskeho združenia Populus 

 

 

 

 

 

                  Peter Ilčík                 

                                      starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie: 

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

Proti:...........................1.......Cz.B................ 

Neprítomný:................1.........B.A................ 

 


