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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: 

Mgr.Czafrangó Boglárka, Nagy Jozef,  Ruhásová Terézia, Slávik Tibor, Šudák Ildikó,  

Ing. Varga Ladislav 

neprítomný členovia: Bučai Attila  

2. Starostu obce prečítal program zasadnutia:   

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 

 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 : 

- Šudák Ildikó, Ing.Varga Ladislav / za 6 hlasov, neprítomný 1/ 
 

4.  Poslanci OZ schválili  a uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa pre pána Slavomíra Macejka,  ktorá už je pripravená na 

podpísaqnie / za 6 hlasov, neprítomný 1/ 

5.  Poslanci OZ schválili  uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa  s RD Vrbová nad Váhom, ktorá je pripravená na podpísanie. 

/ za 6 hlasov, neprítomný 1/ 

6. Starosta v krátkosti oboznámil poslancov OZ o aktuálnom dianí v obci. 

Hovorilo sa o materskej škole, o kaplnke v Hliníku, o oprave miestnych 

komunikácií, o zbernom dvore, o cintoríne, o kamerovom systéme. 

Ďalej sa diskutovalo o výplate odmeny pre poslankyňu Teréziu Ruhásovú vo výške 

200,- eur. 

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

hlasov, neprítomný 1/. 
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8. V ďalšom bode sa poslanci zaoberali so schválením finančného príspevku pre 

obč.združ. Populus . OZ po diskusii schvaľuje príspevok pre občianske združenie 

vo výške 700,- eur. / za 5 hlasov, proti 1-Cz.B., nepr. 1- B.A./ 

 

9. V diskusii sa obecný poslanci  zaoberali so založením hasičského zboru 

a ďalšími  bežnými vecami. 

 

Na záver starosta obce poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

  
  

 

Vo Vrbovej nad Váhom,  10.01.2018             Správnosť vyhotovenia potvrdzujem 

 

 

            

       Peter Ilčík                  

                             Starosta obce 

Overovatelia: 

Šudák Ildikó......................................... 

Ing.Varga Ladislav...………..………... 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


