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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: 

Tímea Kosová, Jozef Habardik, , Zuzana Habardiková, Margita Tóth, Peter Benkóczki 

Neprítomní: Tibor Slávik, ing.Ladislav Varga 

2. Starosta obce požiadal OZ aby  navrhli overovateľov zápisnice  a zapisovateľa. 

Z  Za zapisovateľku bola zvolená  Viola Jancsárová / za 5 hlasov/ 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení :Tímea Kosa, Peter Benkóczki 

-   / za 5 hlasov/ 

Starosta obce otvoril zasadnutie, prečítal program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia 

5. Schválenie VZN obce Vrbová nad Váhom 

6. Určenie výšky miestneho poplatku za ČOV a kanalizáciu 

7. Schválenie zmluvy na prevádzkovanie ČOV a kanalizácie 

8. Prerokovanie rozpočtu na rok 2019 

9. Posúdenie žiadostí na dotáciu z rozpočtu obce pre organizácie 

pôsobiace v obci na rok 2019 

10. Posúdenie žiadostí na odpredaj rodinného domu č. 305, časť Hliník 

11. Správa starostu obce o aktuálnom dianí v obci 

12. Oznámenie predsedov komisií o určení členov do jednotlivých komisií 

13. Diskusia- rôzne 

14. Záver zasadnutia 

    OZ schvaľuje program zasadnutia / za 5 hlasov/ 

4. V bode kontrola úloh predseda komisie pre šport Peter Benkóczki oznámil, že 

členovia komisií budú: Jozef Habardik, Kristína Hortolányiová, Attila Tokár st., 

Ladislav Varga ing. 

   Podarilo sa nájsť partnerskú obec v Maďarsku neďaleko od mesta Sopron: 

Simasáp. Starosta obce už začal rokovať s predstaviteľmi obce. 

5. Ďalej sa diskutovalo o všeobecne záväzných nariadeniach obce: 

  a) VZN Obce Vrbová nad Váhom č. 2/2018 o poplatku za komunálne odpady 

    - Diskutovalo sa o tom, že je potrebné zvýšiť výšku poplatku z 9,96 eur na 12,- eur 

t.j po novom za každý žetón zaplatia 2,- eur. Dôvodom zvyšovania je, že náklady na 

odvoz a uloženie odpadu sa postupne zvyšujú pričom poplatok vyberaný od 
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občanov dlhé roky  je na tom istom úrovni. V prípade, že sa obcí podarí 

vyseparovať 30% odpadu bude možné požiadať o dotáciu. 

  b) VZN Obce Vrbová nad Váhom č.1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku  

  c)VZN o dotáciách č.3/2018 

  d) VZN o poplatkoch č.4/2018 

OZ schvaľuje hore uvedené všeobecne záväzné nariadenie / za 5 hlasov / 

 

6. Starosta obce predniesol, že poplatky platené za vypúšťanie odpadových vôd 

nekryjú výdavky na prevádzkovanie, je potrebné aby sa zvýšil poplatok vyberaný 

od občanov.OZ schvaľuje výšku poplatku za odvádzanie odpadových vôd na 2,80 

eur/osoba/mesiac. 

7. Starosta obce stručne predniesol náležitosti zmluvy týkajúcej sa prevádzkovania 

ČOV. Členovia OZ súhlasia s uzavretím zmluvy /za 5 hlasov/ 

8. Starosta obce oboznámil OZ s návrhom rozpočtu na rok 2019. 

9. Diskutovalo sa  o podaných žiadostiach miestnych organizácií, ktoré žiadajú 

finančnú dotáciu na činnosť. Žiadosti podali: m.o. Csemadok, m.o. seniorov, 

futbalový klub a o.z. POPULUS. 

10.Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti Hliník s.č. 305 OZ schvaľuje. Kúpna cena domu 

2000,- eur. /za 5 hlasov/ 

11.V správe starostu Peter Ilčík hovoril o nasledovných témach: 

- rozvoj infraštruktúry (miestne komunikácie, park ) cca 200 000,- eur 

- náučný chodník 

- internet 

 

Na záver starosta obce poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Vo Vrbovej nad Váhom,   20.12.2018      

                                                        Správnosť vyhotovenia potvrdzujem 

 

    

 

 

       Peter Ilčík                  

                             Starosta obce 

Overovatelia: 

Tímea Kosová................................ 

Peter Benkóczki...............………... 


