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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, , Šudák Ildikó, Bučai Attila  

Ďalej prítomná: kontrolórka obce Ing.Marta Szoboszlaiová 

Neprítomní: Slávik Tibor, Ing. Varga Ladislav 

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

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Správa z kontrolnej činnosti kontrolórky 

5. Schválenie nájomnej zmluvy Krekács Ladislav a manž. 

6. Prerokovanie a schválenie komunitného plánu soc.sl.obce na roky 2018-22 

7. Prerokovanie a schválenie fin.prostriedkov na revitalizáciu verejného 

osvetlenia 

8. Prerokovanie finančnej dotácie pre FK Vrbová n.V.-Kava 

9. Správa starostu obce o aktuálnom dianí v obci  

10. Opätovné prerokovanie predaja pozemku pre MM Holding 

11. Diskusia  

12. Záver 
 OZ schvaľuje program zasadnutia / za 5 hlasov, nepr.2 / 

 

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

zapisovateľa. 

Za zapisovateľku bola zvolená  Jancsárová Viola / za 5 hlasov, nepr.2 / 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení : 

- Šudák Ildikó, Ruhásová Terézia  / za 5 hlasov, nepr.2 / 

4.  Kontrolórka obce predniesla správu kontrolnej činnosti, ktorú OZ berie na 

vedomie / za 5 hlasov, nepr.2 / 

5 . Starosta obce prezentoval stručne  Komunitný plánu sociálnych služieb obce 

Vrbová nad Váhom, ktorý bol predložený k nahliadnutiu 

. V prípade, ak nastanú  akékoľvek zmeny, v závislosti od finančnej situácie obce,  

bude  komunitný plán aktualizovaný. OZ schvaľuje komunitný plán. / za 5 hlasov, 

nepr.2 / 

6. Poslanci OZ schválili  uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa pre Ladislava Krekácsa a manželku. 

7.  V ďalšom bode starosta hovoril o revitalizácii verejného osvetlenia obce. Po 

krátkej diskusii OZ schválilo revitalizáciu verejného osvetlenia v obci Vrbová nad 
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Váhom a to takým spôsobom, že štvťročne bude vymenených 10 žiaroviek na 

ledové svetlá. 

8. Bola podaná žiadosť o zvýšenie dotácie pre FK Vrbová n.V/Kava  na 3000,- eur. 

Schválenie žiadosti bolo odročené. 

9. V ďalšom bode sa opätovne chválil predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve 

obce Vrbová nad Váhom, časti pôvodnej parcely vedenej na LV č. 549 v k.ú. 

Vrbová nad Váhom ako registra „E“ p.č. 2448/9 o výmere 1763 m2, trvalé 

trávnaté porasty, vo vlastníctve obce Vrbová nad Vám v podiele 1086/3456, podľa 

geometrického plánu číslo 35974672-181/2016 zo dňa 27.06.2016 pre žiadateľa 

M-M Holding, s.r.o., IČO 46538941, sídlo 946 51 Nesvady, Jánošíkova 36. / za 5 

hlasov, nepr.2 / 

10. Starosta obce v krátkosti oboznámil poslancov OZ o aktuálnom dianí v obci: 

- na realizáciu  zateplenia  materskej školy je podpísaná zmluva s hotoviteľom 

- vybavuje sa rekonštrukcia domu smútku 

- dotácie od VÚC sú schválené 

- oprava cesty pri hrádzi bude prefinancovaná, budú umiestnené aj dopravné 

značky 

Diskutovalo sa potom o tom, kedy a ako usporiadať  DEŇ OBCE. Dohodli sa, že 

najlepší dátum bude 28.júl.2018.  

 
 

 

Vo Vrbovej nad Váhom,   6.3.2018             Správnosť vyhotovenia potvrdzujem 

 

 

            

       Peter Ilčík                  

                             Starosta obce 

Overovatelia: 

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

Ruhásová Terézia......………..………... 

 

 

 

 

 

 

 
 


