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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. Schválenie programu zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia  

5. Žiadosť – odpredaj bytu Opálka V. 

6. Žiadosť – umiestnenie vysielača 

7. Zmeny v rozpočte 

8. Správa starostu obce o aktuálnom dianí v obcí 

9. Diskusia 

10. Záver 

 
 

 

      Peter Ilčík                 

                                      starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie: 

Za:.....................................4.......................... 

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

Neprítomný:......................3 /CZ.B.R.T.,V.L./  
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Uznesenie č. 35/2 

k návrhu na schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 
 

A. schvaľuje  

a./ zapisovateľku: 

- Viola Jancsárová 

B. schvaľuje 

 

b./ overovateľov zápisnice: 

          -     Nagy Jozef 

          -     Slávik Tibor 

 

 

 

 

                  Peter Ilčík                 

                                      starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie: 

Za:.....................................4.......................... 

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

Neprítomný:......................3 /CZ.B.R.T.,V.L./  
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Uznesenie č. 35/3 
k žiadosti o predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Vrbová nad Váhom  

 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 
 
A. berie na vedomie 

žiadosť zo dňa 06.08.2018 žiadateľa Vojtech Opálka, dátum narodenia 04.05.1959, rodné číslo 
590504/6631, trvalý pobyt 945 01 Vrbová nad Váhom časť Hliník 295, o predaj nehnuteľnosti, 
vedenej na LV č. 278 v k.ú. Vrbová nad Váhom ako rodinný dom so súp.č. 295 na parcele 
registra „C“ p.č. 4789/4 vo vlastníctve Obce Vrbová nad Váhom v podiele 1/1 k celku, nájomcu 
nehnuteľnosti na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 29.06.2017 Obcou Vrbová nad 
Váhom ako prenajímateľom a žiadateľom Vojtech Opálka ako nájomcom,  
 

B. schvaľuje 

spôsob prevodu vlastníctva a zámer na prevod vlastníctva nehnuteľnosti vo vlastníctve 
Obce Vrbová nad Váhom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, podľa § 9 ods. 2 písm. a) 
a § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
vedenej na LV č. 278 v k.ú. Vrbová nad Váhom ako rodinný dom so súp.č. 295 na parcele 
registra „C“ p.č. 4789/4 vo vlastníctve Obce Vrbová nad Váhom v podiele 1/1 k celku, pre 
kupujúceho Vojtech Opálka, rodné priezvisko Opálka, dátum narodenia 04.05.1959, rodné 
číslo 590504/6631, trvalý pobyt 945 01 Vrbová nad Váhom časť Hliník 295 v podiele 1/1 
k celku, za nasledovných podmienok: 
- kúpna zmluva bude uzatvorená v súlade s § 9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. 

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

nakoľko kupujúci je nájomcom nehnuteľnosti na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 

29.06.2017 a obec nehnuteľnosť nepotrebuje pre vlastné účely, 

- predaj sa uskutoční za kúpnu cenu vo výške 1600,- €, ktorá kúpna cena je splatná pri 

podpísaní kúpnej zmluvy – s tým, že kupujúci kúpnu cenu zaplatí v splátkach vo výške 100 

€ mesačne do konca príslušného mesiaca, a návrh na vklad do katastra nehnuteľností bude 

podaný po zaplatený kúpnej ceny v celej výške, 

- v prípade podpísania kúpnej zmluvy a riadneho splácania kúpnej ceny,  je kupujúci 

oprávnený kupovanú nehnuteľnosť bezplatne užívať, 

- v prípade nezaplatenia niektorej splátky ani do splatnosti ďalšej splátky, vznikne 

predávajúcemu právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, 

- v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcim, kupujúcemu vznikne povinnosť 

nehnuteľnosť vypratať a odovzdať a predávajúcemu vznikne povinnosť zo zaplatených 

splátok vrátiť čiastku presahujúcu sumu obvyklého nájomného vo výške podľa znaleckého 

posudku 19,- € za obdobie od podpísania kúpnej zmluvy do vypratania a odovzdania 

nehnuteľnosti predávajúcemu,  
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- obec svoj zámer na predaj nehnuteľnosti z dôvodu hodného zreteľa a na uzatvorenie 

kúpnej zmluvy zverejní v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR číslo 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

 
C. žiada starostu obce 

1. zabezpečiť zverejnenie zámeru podľa bodu B/ tohto uznesenia, 

Termín: do 15 dní od schválenia uznesenia 
2. predložiť na schválenie návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

Termín: nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 

 

 

 

 

 

 

              

 

                                                                         Peter Ilčík                 

                                      starosta obce  

              

Hlasovanie: 

Za:.....................................4.......................... 

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

Neprítomný:......................3 /CZ.B.R.T.,V.L./ 
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Uznesenie č. 35/4 
K žiadosti o súhlas na umiestnenie vysielača 

 
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 
 

A. schvaľuje 
vydanie súhlasu s umiestnením vysielača na budove kultúrneho domu a zároveň aj na 
vodojeme v časti obce Hliník, za účelom zabezpečenie internetového pripojenia obyvateľom 
obce Vrbová nad Váhom pre firmu  KONFERnet, Hlboká cesta 1334/60, Dvory nad Žitavou. 

B. Neschvaľuje 
vydanie súhlasu s umiestnením vysielača na budove kultúrneho domu a zároveň aj na 
vodojeme v časti obce Hliník, za účelom zabezpečenie internetového pripojenia obyvateľom 

obce Vrbová nad Váhom pre firmu /INTERNITO/ Carisma spol. s.r.o. Okružná 31, Drvory 
nad Žitavou. 

  

             

 

                                                                         Peter Ilčík                 

                                      starosta obce  

              

Hlasovanie: 

Za:.....................................4.......................... 

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

Neprítomný:......................3 /CZ.B.R.T.,V.L./ 
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Uznesenie č. 35/5 
K zmenám v rozpočte 

 
A. berie na vedomie 

 
zmeny  v rozpočte v roku 2018 
 

 
B. schvaľuje 

 
zmeny v rozpočte v roku 2018 

 
 
 

 
 

 

              

 

                                                                         Peter Ilčík                 

                                      starosta obce  

              

Hlasovanie: 

Za:.....................................4.......................... 

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

Neprítomný:......................3 /CZ.B.R.T.,V.L./ 
 

 

 


