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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, Ing. Varga 

Ladislav 

Neprítomnní :Bučai Attila /došiel neskôr/,  Slávik Tibor,  

 

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. Správa z kontroly plnenia príjmov a výdavkov za druhý polrok 

6. Zmeny v rozpočte 

7. Dočasné presídlenie obecného úradu 

8. Správa starostu obce o aktuálnom dianí v obcí 

9. Diskusia 

10. Záver 

    OZ schvaľuje program zasadnutia / za 2 hlasov, neprítomní 2/ 

 

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

ZZa zapisovateľku bola zvolená  Jancsárová Viola / za 5 hlasov, neprítomní 2/ 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení : 

- - Nagy Jozef, Varga Ladislav,ing. / za 5 hlasov, neprítomní 2/ 

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

5. Kontrolórka obce predniesla správu z kontroly na 2.Q 2018. OZ berie na vedomie 

správu. / za 5 hlasov, neprítomní 2/ 

6. Účtovníčka obce predniesla zmeny v rozpočte za rok 2018. OZ schvaľuje zmeny 

v rozpočte. / za 5 hlasov, neprítomní 2/ 

7. Starosta obce hovoril o tom, že  zateplenie materskej školy je v poriadku aj 

z finančného hľadiska. V prípade rekonštrukcie budovy obecného úradu, úrad bude 

presťahovaný do budovy MŠ, pričom deti budú používať vchod do budovy zozadu. 

Členovia OZ súhlasia s návrhom. / za 5 hlasov, neprítomní 2/ 

8. V správe starostu sa hovorilo o nasledovných témach: 

   - rekonštrukcia domu smútku 

   -  rozšírení tlakovej kanalizácie  
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  - opravy ČOV, revízne kontroly, povolenie na 10 rokov 

  - pozemkové úpravy 

 -  oprava cesty pri hrádzi 

  

  

Na záver starosta obce poďakoval  za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Vo Vrbovej nad Váhom,   08.11.2018      

                                                        Správnosť vyhotovenia potvrdzujem 

 

    

            

       Peter Ilčík                  

                             Starosta obce 

Overovatelia: 

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

 Varga Ladislav, ing...........………... 


