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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.Czafrangóová Boglárka, Nagy Jozef, Ruhásová Terézia, Šudák Ildikó,  

Neprítomnní :Bučai Attila,  Slávik Tibor, Ing. Varga Ladislav,  

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. Schválenie projektu/VRBOVÁ NAD VÁHOM-TLAKOVÁ KANALIZÁCIA, 

ROZŠÍRENIE STAVBY/ 

6. Schválenie výšky dotácie na projekt kanalizácie 

7. Schválenie kúpnej zmluvy pre- Opálka Vojtech, Hliník 

8. Správa starostu obce o aktuálnom dianí v obci 

9. Diskusia 

10. Záver  

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

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

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

Za overovateľov zápisnice boli zvolení : 

- - Mgr.Czafrangóová Boglárka, Ruhásová Terézia / za 4 hlasov, neprítomní 3/ 

4. K bodu plnenie úloh bolo spomenuté, že sa naďalej hľadá partnerská obec. 

5.Starosta obce predniesol  informácie o rozšírení tlakovej kanalizácie, jedná sa 

o vybudovanie ďalších 35 prípojok. Bude potrebné zriadiť aj vecné bremeno vo 

výške cca 110 000,- eur. 

    Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom berie na vedomie informácie 

a schvaľuje realizáciu projektu VRBOVÁ NAD VÁHOM-TLAKOVÁ KANALIZÁCIA, 

ROZŠÍRENIE STAVBY / za 4 hlasov, neprítomní 3/. 

6. Po krátkej diskusii OZ schvaľuje výšku dotácie do 135 000,- eur  s dph na  projekt 
VRBOVÁ NAD VÁHOM-TLAKOVÁ KANALIZÁCIA, ROZŠÍRENIE STAVBY 

/ za 4 hlasov, neprítomní 3/. 

7 7.Vo veci predaja rodinného domu č. 295 v časti obce Hliník zámer predaja a spôsob 

predaja nehnuteľností bol schválený Obecným zastupiteľstvom vo Vrbovej nad Váhom, 

uznesením číslo 35/3 zo dňa 30.08.2018. OZ schvaľuje  predaj z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa  a poveruje starostu obce na vyhotovenie a podpísanie kúpnej 

zmluvy. / za 4 hlasov, neprítomní 3/ 
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7. V správe o aktuálnom dianí starosta obce uviedol, že kontrola zateplenia materskej 

školy prebehla úspešne. Projekt na dom smútku prešiel, vyhotoviteľom bude 

Darton s.r.o. Komárno. Na zateplenie obecných budov sa vyhotovuje projekt, 

projekt kamerového systému je na kontrole. Spoločnosť Konfernet bola 

vyrozumená, že OZ schválilo ich žiadosť na zavedenie optického internetu. 

Starosta obce navrhuje miestnym organizáciám aby čo najväčšej miere využili 

dotácie poskytnuté od VÚC. 

    ČOV nemá povolenie na vypúšťanie odpadových vôd  od roku 2013. Povolenie na 

vypúšťanie sa vybavuje a hľadá sa riešenie na to aby ČOV mala certifikovaného 

prevádzkovateľa. Na ČOV sa vykonajú nevyhnutné opravy v mesiaci október. 

   V diskusii sa hovorilo o vianočných sviatkoch a o tom, že 15.decemdra v prípade 

záujmu  by sa mohlo ísť na vianočné trhy  do Budapešti  autobusom.  

Na záver starosta obce poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Vo Vrbovej nad Váhom,   12.10.2018      

                                                        Správnosť vyhotovenia potvrdzujem 

 

    

            

       Peter Ilčík                  

                             Starosta obce 

Overovatelia: 

Mgr. Czafrangóová Boglárka............................. 

Ruhásová   Terézia ...........................………... 


