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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: 

Bučai Attila, Mgr.Czafrangó Boglárka, Nagy Jozef,  Ruhásová Terézia, Slávik Tibor, 

Šudák Ildikó,  

neprítomný členovia: Ing. Varga Ladislav 

2. Starostu obce prečítal program zasadnutia:   

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Schválenie zámeru na prenájom pozemku pre p. S.Macejka 

5. Schválenie zámeru na nájomnú zmluvu – RD Vrbová n.V. 

6. Schválenie predloženia ŽoNFP s názvom: 

Zberný dvor Vrbová nad Váhom 

7. Schválenie finančného príspevku - POPULUS 

8.  

9. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

10. Stanovisko k trojročnému rozpočtu  

11. Schválenie rozpočtu 

12. Zmeny v rozpočte 

11. Správa starostu obce o aktuálnom dianí v obci  

12. Diskusia  

13. Záver 

 OZ schvaľuje program zasadnutia / za 6 hlasov neprítomný 1/ 

 

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

zapisovateľa. 

Za zapisovateľku bola zvolená  Jancsárová Viola / za 6 hlasov, neprítomný 1/ 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení : 

- Bučai Attila, Mgr.Czafrangó Boglárka / za 6 hlasov, neprítomný 1/ 

 
  

4.  Poslanci OZ schválili zámer na prenájom  a uzatvorenie nájomnej zmluvy 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre pána Slavomíra Macejka, podľa žiadosti 

o prenájom z jeho strany. / za 6 hlasov, neprítomný 1/ 
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5.  Poslanci OZ schválili  zámer na prenájom  a uzatvorenie nájomnej zmluvy 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa  s RD Vrbová nad Váhom. 

/ za 6 hlasov, neprítomný 1/ 

 

6. . Starosta obce  oboznámil poslancov OZ s návrhom na možnosť požiadať  

o nenávratný finančný príspevok s názvom: Zberný dvor Vrbová nad Váhom, 

pričom celkové oprávnené výdavky sú max. 300 000,- eur,, výška 

spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov 

projektu v sume max. 15000,- eur a to do výšky 5% z oprávnených výdavkov 

projektu / kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-33/. 

OZ schválilo návrh. / za 6 hlasov, neprítomný 1/ 

 

7. Rozhodnutie vo veci :Finančný príspevok obč.združ. Populus poslanci opäť 

presunuli na ďalšie zasadnutie. 

 

8. Kontrolórka  obce oboznámila OZ s plánom  kontrolnej činnosti na prvý polrok 

2018. OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti / za 6 hlasov, neprítomný 1/. 

 

9.Kontrolórka obce predniesla svoje  stanovisko k trojročnému rozpočtu obce na 

roky 2018,2019-20. Na základe uvedených skutočností odporúča obecnému 

zastupiteľstvu obci Vrbová nad Váhom predložený návrh rozpočtu na rok 2018 

schváliť a návrh viacročného rozpočtu obce Vrbová nad Váhom na roky 2019 – 

2020 zobrať na vedomie. 

OZ berie na vedomie stanovisko / za 6 hlasov, neprítomný 1/. 

 

10.Po krátkej diskusii OZ  predložený návrh rozpočtu na rok 2018 schvaľuje a 

návrh viacročného rozpočtu obce Vrbová nad Váhom na roky 2019 – 2020 berie 

na vedomie / za 6 hlasov, neprítomný 1/. 

 

11.Účtovníčka obce predniesla stručne  zmeny v rozpočte, ktoré OZ schvaľuje/ za 6 

hlasov, neprítomný 1/. 

 

12. Starosta v krátkosti oboznámil poslancov OZ o aktuálnom dianí v obci. 
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13. V diskusii sa obecný poslanci zaoberali výškou finančného príspevku pre 

obč.združ. Populus, kde nedošlo medzi nimi  k zhode. 

 

Na záver starosta obce poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

  
  

 

Vo Vrbovej nad Váhom,  20.12.2017             Správnosť vyhotovenia potvrdzujem: 

 

 

            

       Peter Ilčík                  

                             Starosta obce 

Overovatelia: 

Bučai Attila......................................... 

Czafrangó Boglárka...………………... 

 

 

 

 

 

 

 
  
 


