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1. Otvorenie zasadnutia: 

Rokovanie   zasadnutia Obecného zastupiteľstva po kontrole uznášaniaschopnosti 

otvoril a riadil  Nagy Jozef, zástupca starostu obce  za prítomnosti členov OZ: 

Bučai Attila, Mgr.Czafrangóová Boglárka, Habardik Jozef, Ruhásová Terézia, Slávik 

Tibor, Ing. Varga Ladislav, hosť Kovács Gergely 

2. Zástupca starostu obce prečítal program zasadnutia:   

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Informovanie o projekte – zateplenie MŠ  /Gergely Kovács/ 

5. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia 

6. Rozpočtové opatrenia, zmeny v rozpočte na rok 2017 

7. Žiadosti  

8. Diskusia 

OZ schvaľuje program zasadnutia / za 7 hlasov/ 

3. Zástupca starostu obce  požiadal OZ aby  navrhli overovateľov zápisnice,  a 

zapisovateľa. 

Za zapisovateľku bola zvolená : 

-   Jancsárová Viola            

       Za overovateľov zápisnice boli zvolení : 

- Mgr.Czafrangó Boglárka, Ing.Varga Ladislav /za 7 hlasov/ 

4. Zástupca starostu obce  požiadal pána  Kovácsa Gergelya aby objasnil niektoré 

otázky v súvislosti so stavebným dozorom ohľadne plánovaného zateplenia materskej 

školy. Podľa niektorých informácií sa zdá, že stavebná firma /GAVLÍDER Štefan - 

GAGAKO-STAV, Dunajská Streda/ si zabezpečuje aj dozor nad stavbou. Diskutovalo 

sa o tom, že firma  pána Kovácsa  G. / Gergely Kovács - GK-studio, Hurbanovo/ 

bude stavebným dozorom pri rekonštrukcii MŠ. Stavebnú firmu pozná, pred dvoma 

rokmi pracoval u nich, tohto času však nepracujú spolu. Jeho firma k dozoru, ktorý 

bude vykonávať dáva svoje meno,  zodpovedá za to aby svoju činnosť vykonala podľa 

predpisov a čestne. Zmeny v projekte, ako napríklad vybudovanie priestoru pre 

futbalistov v pivnici treba nahlásiť, komunikovať s orgánom, ktorý poskytuje 

nenávratný finančný príspevok v asistencii manažérskej spoločnosti. V tomto je to 

EPIC PARTNER a.s Komárno. 

Ďalej sa diskutovalo o projekte domu smútku, o verejnom obstarávaní ako aj o tom 

v čom by mohli pomôcť obci hore uvedené firmy. Boli spomenuté aj už realizované 

projekty: verejné osvetlenie, miestne komunikácie, tlaková kanalizácia a ČOV. 

  



 

Zápisnica 
napísaná na 16. riadnom zasadnutí Obecného Zastupiteľstva vo Vrbovej 

nad Váhom konaného dňa 16.02.2017 o 1700 hodine 

  na Obecnom úrade vo Vrbovej nad Váhom. 
-------------------------------------------------- 

 

3 

 

   

Hovorilo sa ešte aj o projekte týkajúceho sa výstavby nájomných bytov, ktorý  bol 

navrhnutý ale nebol realizovaný. 

5. Na žiadosť Nagya Jozefa pani Jancsárová V. stručne zhrnula úlohy z 15.-eho 

zasadnutia. Na protest prokurátora bola odoslaná odpoveď pani prokurátorke, na 

vypracovaní a opravení  VZN o trhových miestach a trhového poriadku pracuje 

advokátka JUDr. Hortaiová Eva. Riaditeľka materskej školy začala chodiť na 

školenie, aby si mohla urobiť akreditáciu. Oprava auta je tiež v riešení.  

Zistilo sa, že v obecnej časti smerom na Kingyes chýba cca 500 m drótu z vedenia 

miestneho rozhlasu. Kombajn minulý rok počas žatvy sa zachytil o drót a odtrhol ho. 

Oprava stojí cca 500,- eur. Skládku v hliníku, okolie kontajneru sa podarilo upratať, 

momentálne je tam poriadok. 

 6.  Pani Jancsárová V. oboznámila OZ so zmenami v rozpočte. Tieto zmeny sa týkajú   

zvýšenia prostriedkov na opravu miestneho rozhlasu, zvýšenia výdavkov na cestovné 

náhrady, vytvorenia rozpočtového účtu na odstupné a zníženia výdavku na úver.  

 Zmeny v rozpočte, ktoré sú prílohou zápisnice OZ schvaľuje / za 7 hlasov /. 

 

7. Bola prečítaná žiadosť Forróovej H. o zaplatenie náhrady mzdy za nevyčerpanú 

dovolenku manžela Ing.Forróa Ladislava, zosnulého starostu. Podľa mzdovej 

evidencie za január sa jedná o 23 dní čo znamená výdavok celkom pre obec  cca 

2083,-eur. Členovia OZ sa rozhodli, že budú hlasovať verejne.  Hlasovanie prebehlo 

nasledovne: za 2 /N.J.,H.J./ proti 4 /B.A.,CZ.B.,S.T.,V.L./ zdržal sa 1/ R.T./. Bolo 

konštatované, že OZ neschválilo vyplatenie náhrady mzdy. 

Ďalej bola prečítaná nová žiadosť o odpredaj bytu Krekácsa Ladislava 

a Krekácsovej Anity, v ktorom žiadajú o zníženie kúpnej ceny 3000,- eur. Ponúkli, že 

bytovú jednotku odkúpia za 1000,- eur. Po krátkej diskusii OZ dospelo k záveru, že 

neschvaľuje tieto žiadosti /za 7 hlasov/. 

8. Členovia OZ požiadali aby na budúce zasadnutie bola vypracovaná správa 

o situácii koľko bytov má  vo vlastníctve obec, kto tieto bytové jednotky prenajíma, 

koľko platia za nájomné, za vodu, lebo treba  prehodnotiť  situáciu ohľadne výšky 

nájmu . 

Ďalšie témy diskusie: 

- ako by sa dal znížiť úrok úveru, ktorý je v Prima banke a.s 

- oprava auta: cca 1500,- eur /aj STK a emisná/, treba zaplatiť zálohu na materiál 

- peňažné prostriedky aktuálne na účtoch cca 4000- eur  

- cesta vedúca na cintorín /údržba/ 
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- zatrávnenie futbalového ihriska, polievanie trávnika 

-  miestnosť pre futbalistov. 

- z dôvodu smútku namiesto dňa obce usporiadať menšiu akciu v spoločnej 

organizácii futbalového klubu a miestnej organizácie  Csemadok 

- -    oprava cesty pri hrádze /osloviť aj miestnych podnikateľov  aby  prispeli / 

- vymeniť kontajner na cintoríne 

 

9. Na záver Nagy Jozef zástupca starostu poďakoval za prítomnosť a uzatvoril 

zasadnutie. 

 

 

  

 
  

 

 

        Nagy Jozef                  

              zástupca starostu obce 

Overovatelia: 

Mgr.Czafrangó Boglárka........................ 

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

  

 


