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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: 

Nagy Jozef,Slávik Tibor, Šudák Ildikó, Bučai Attila. 

Neprítomnní : Ruhásová Terézia, Ing. Varga Ladislav, Mgr.Czafrangóová Boglárka 

 

2. 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. 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 

    OZ schvaľuje program zasadnutia / za 4 hlasov, neprítomní 3/ 

 

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

  Za zapisovateľku bola zvolená  Jancsárová Viola / za 4 hlasov, neprítomní 3/ 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení : 

- - Nagy Jozef, Slávik Tibor / za 4 hlasov, neprítomní 3/ 

4. Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom berie na vedomie 

žiadosť zo dňa 06.08.2018 žiadateľa Vojtech Opálka, dátum narodenia 04.05.1959,  

bytom 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.  OZ 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) pre 

žiadateľa. / za 4 hlasov, neprítomní 3/ 

5.Starosta obce predniesol zámer dvoch spoločností na umiestnenie vysielača. OZ 

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 
a neschvaľuje vydanie súhlasu s umiestnením vysielača na budove kultúrneho domu a zároveň 
aj na vodojeme v časti obce Hliník, za účelom zabezpečenie internetového pripojenia 
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obyvateľom obce Vrbová nad Váhom pre firmu /INTERNITO/ Carisma spol. s.r.o. Okružná 

31, Drvory nad Žitavou. / za 4 hlasov, neprítomní 3/ 
 

6. Starosta obce vysvetlil OZ zmeny v rozpočte, ktorö OZ schva2uje. 

 / za 4 hlasov, neprítomní 3/ 

7. Správa starostu obce a diskusia: 

- starosta obce vyhodnotil akciu „DEŇ OBCE“ 

- starosta obce vyhodnotil uskutočnenie zateplenia materskej školy a ďalšie práce 

- podanie žiadosti o platbu /zateplenie MŠ/ 

- preklenovací úver /zateplenie MŠ/ 

- rekonštrukcia  domu smútku 

- kamerový systém 

- zberný dvor 

- zateplenie verejných budov 

- oprava ČOV, rozšírenie kanalizácie 

- oprava cesty vedľa hrádze 

- exekúcie a splátkové kalendáre pre neplatičov 

- vybudovanie náučného chodníka a  minifutbalového ihriska 

- prednáška historika umenia /Görbe Márk/ 

 

Na záver starosta obce poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Vo Vrbovej nad Váhom,   07.09.2018      

                                                        Správnosť vyhotovenia potvrdzujem 

 

    

            

       Peter Ilčík                  

                             Starosta obce 

Overovatelia: 

Nagy Jozef...................................... 

Slávik Tibor...........................………... 


