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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, Bučai Attila  

2. Starostu obce prečítal program zasadnutia:   
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Návrh na uzn. k návrhu na schválenie zámeny nehnuteľnotí /S. Macejko/ 

5. Návrh na uzn. k prenájmu pozemku na účely zberného dvora 

/E.Riznerová/ 

6. Návrh na uzn. k žiadosti o prenájom nehnuteľnosti /L.Krekács/ 

7. Správa starostu obce o aktuálnom dianí v obci  

8. Diskusia  

9. Záver 
 OZ schvaľuje program zasadnutia / za 7 hlasov / 

 

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

zapisovateľa. 

Za zapisovateľku bola zvolená  Jancsárová Viola / za 7 hlasov/ 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení : 

- Attila Bučai,  Jozef Nagy  / za 7 hlasov/ 
 

4.  Poslanci OZ schválili  uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu hodného 

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

podpísanie / za 7 hlasov/ 

5.  Poslanci OZ schválili  uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa  s Evou Riznerovou na účely vybudovania zberného dvora pre 

separovaný zber v obci Vrbová nad Váhom , ktorá je pripravená na podpísanie. 

/ za 7 hlasov/ 

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

z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ladislava Krekácsa a manželku. 

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

Hovorilo sa o materskej škole, o zbernom dvore v obci, o aktualizácii komunitného 

plánu, o riešení prasknutej rúry pri globuse v obecnej časti Hliník, o  kaplnke 

v Hliníku, o oprave miestnych komunikácií, o niektorých presonálnych 

veciach.  Potom sa rozbehla diskusia okolo nedoplatkov . Starosta obce 
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pripomenul, že treba začať s organizovaním dňa obce a o zvedení tradičných 

fašiangových slávností spojených so zabíjačkou v obci, ktoré budú uskutočnené 

prvý krát 17.2.2018.  

Na záver starosta obce poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

  
  

 

Vo Vrbovej nad Váhom,  26.01.2018             Správnosť vyhotovenia potvrdzujem 

 

 

            

       Peter Ilčík                  

                             Starosta obce 

Overovatelia: 

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

Nagy Jozef...............………..………... 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


