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Uznesenie č. 11/1 

k návrhu programu zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 

 

A.schvaľuje  

program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia 

5. Schválenie kúpi a zámeny pozemkov k výstavbe nájomných bytov 

6. Schválenie spolupráce s firmou RAFIX s.r.o. – realizácia výstavby nájomných bytov 

7. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie návratného príspevku pre CSEMADOK m.o. 

8. Prerokovanie žiadosti Pnet – optická infraštruktúra 

9. Správa starostu obce o aktuálnom dianí v obci  

10. Diskusia - rôzne 

11. Záver zasadnutia 

 

 

      Peter Ilčík                 

                                      starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie: 

Za:.....................................6.......................... 

Proti:................................ -........................... 

Neprítomný:...................... 1/LV/...................  
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Uznesenie č. 11/2 

k návrhu na schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 
 

A. schvaľuje  

a./ zapisovateľku: 

- Viola Jancsárová 

B. schvaľuje 

 

b./ overovateľov zápisnice: 

 -     Tímea Kosová 

          -     Tibor Slávik 

  

 

 

 

 

                  Peter Ilčík                 

                                      starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

  

Hlasovanie: 

Za:.....................................6.......................... 

Proti:................................ -........................... 

Neprítomný:......................1 /LV/...................  
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 Uznesenie č. 11/3 
k návrhu na schválenie zámeny nehnuteľností  z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

 
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 
 

A. berie na vedomie informáciu, že  

plánovanou výstavbou bytového domu s nájomnými bytmi sú dotknuté pozemky vo vlastníctve 
fyzických osôb a právnických osôb,  ktoré je potrebné majetkoprávne usporiadať a získať do 
vlastníctva obce 

 
B. schvaľuje 

za účelom majetkoprávneho usporiadania nehnuteľností, pozemkov pre výstavbu 
bytového domu s nájomnými bytmi 

1. zámer na zámenu nehnuteľného majetku obce a na uzatvorenie zámennej zmluvy 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa,  na  zámenu 

1.1. nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Vrbová nad Váhom, 

pozemku vedeného na LV č. 278 v k.ú. Vrbová nad Váhom, ako parcela registra „E“ 
p.č. 2814/3 o výmere 729 m2, orná pôda, vo vlastníctve obce Vrbová nad Váhom 
v podiele 1/1 k celku,  

1.2. za spoluvlastnícky podiel 1/4 k celku spoluvlastníka Emilia Vargová, rodné 

priezvisko Hájasová, dátum narodenia 27.12.1952, rodné číslo 526227/092, trvalý 

pobyt   945 01 Komárno, M. Urbana 5/2018, štátna príslušnosť občianka 

Slovenskej republiky,  

na pozemku, vedeného na LV č. 727 v k.ú. Vrbová nad Váhom ako parcela registra 
„E“ p.č. 2436/3 o výmere 1501 m2, orná pôda, výmera zodpovedajúca zamenenému 
spoluvlastníckemu podielu ¼  k celku je 375, 25 m2, 

za nasledovných podmienok: 
- zámenná zmluva bude uzatvorená v súlade s § 9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

nakoľko v záujme obce je majetkoprávne  usporiadať a získať do vlastníctva obce pozemky 

pre výstavbu bytového domu s nájomnými bytmi,  

- žiadna zo strán nemá nárok na finančnú alebo akúkoľvek inú náhradu v súvislosti so 

zámenou nehnuteľností, 

- všetky náklady spojené so zámenou, vrátane poplatku za návrh na vklad do katastra 

nehnuteľností hradí obec Vrbová nad Váhom,  

- súčasne s majetkoprávnym usporiadaním spoluvlastníckeho podielu ¼ k celku 

spoluvlastníka Emilia Vargová na pozemku vedenom na LV č. 727 ako parcela registra „E“ 

p.č. 2436/3 o výmere 1501 m2, orná pôda, budú majektoprávne usporiadané  

o spoluvlastnícke podiely ďalších spoluvlastníkov na uvedenom pozemku,  parcele 

registra „E“ p.č . 2436/3 spoluvlastníkov Eugen Csontos, podiel ½ k celku, Roľnícke 

družstvo Vrbová nad Váhom,  podiel ¼ k celku,  



  

  Uznesenia  
 z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

obce   Vrbová nad Váhom, 

  konaného dňa 19.6.2019 
_______________________________ 

Uznesenie podpísané  starostom obce dňa 26.6.2019 5 

 

o a ďalšie pozemky pre výstavbu bytového domu s nájomnými bytmi, vedené na LV 

č. 326 ako parcela registra „E p.č. 2436/2, na LV č.686 v k.ú. Vrbová nad Váhom 

ako parcela registra „E“ p.č. 2435/5, a na  LV č. 687 v k.ú. Vrbová nad Váhom ako 

parcela registra „E“ p.č. 2437/1,  

- návrhy na vklad na majetkoprávne usporiadanie spoluvlastníckych podielov ďalších 

spoluvlastníkov na uvedenom  pozemku a vlastníctva  všetkých ďalších pozemkov podľa 

predchádzajúcej odrážky  budú podané súčasne. 

- obec zverejní svoj zámer na zámenu nehnuteľností z dôvodu hodného zreteľa a na 

uzatvorenie zámennej zmluvy v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR číslo 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

 
 

2. zámer na zámenu nehnuteľného majetku obce a na uzatvorenie zámennej zmluvy 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa,  na  zámenu 

2.1. nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Vrbová nad Váhom, pozemku 

vedeného na LV č. 278 v k.ú. Vrbová nad Váhom, ako parcela registra „E“ p.č. 

2451/6 o výmere 4026 m2, orná pôda, vo vlastníctve obce Vrbová nad Váhom 

v podiele 1/1 k celku,  

2.2. za spoluvlastnícke podiely spoluvlastníka Roľnícke družstvo Vrbová nad 

Váhom, IČO 34 122 818, sídlo 946 65 Vrbová nad Váhom 63, zapísané 

v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Dr, vložka číslo 118/N, na 

pozemkoch vedených  

- na LV č. 326 ako parcela registra „E“ p.č. 2436/2 o výmere 1365  m2, orná pôda, 

v podiele 3/4 k celku, výmera zodpovedajúca zamenenému spoluvlastníckemu 

podielu 3/4  k celku je 1023,75 m2,, 

- na LV č. 727 v k.ú. Vrbová nad Váhom ako parcela registra „E“ p.č. 2436/3 

o výmere 1501 m2, orná pôda, v podiele ¼ k celku, výmera zodpovedajúca 

zamenenému spoluvlastníckemu podielu ¼  k celku je 375, 25 m2, 

za nasledovných podmienok: 
- zámenná zmluva bude uzatvorená v súlade s § 9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa, nakoľko v záujme obce je majetkoprávne  usporiadať a získať do vlastníctva 

obce pozemky pre výstavbu bytového domu s nájomnými bytmi,  

- žiadna zo strán nemá nárok na finančnú alebo akúkoľvek inú náhradu v súvislosti so 

zámenou nehnuteľností, 

- všetky náklady spojené so zámenou, vrátane poplatku za návrh na vklad do katastra 

nehnuteľností hradí obec Vrbová nad Váhom,  

- súčasne s majetkoprávnym usporiadaním spoluvlastníckeho podielu spoluvlastníka 

Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom na pozemkoch vedených na LV č. 326 ako 
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parcela registra „E“ p.č. 2436/2 v podiele 3/4 k celku, a, na LV č. 727 v k.ú. Vrbová nad 

Váhom ako parcela registra „E“ p.č. 2436/3 v podiele ¼ k celku budú majektoprávne 

usporiadané  

o spoluvlastnícke podiely ďalších spoluvlastníkov na uvedených pozemkoch, na  

parcele registra „E“ p.č . 2436/2 spoluvlastníka Tehel Juraj, v podiele 2/8 (1/4) 

k celku  a na parcele registra „E“ p.č. 2436/3 spoluvlastníkov  Eugen Csontos, 

podiele  ½ k celku a Emília Vargová, podiel ¼ k celku,  

o a ďalšie pozemky pre výstavbu bytového domu s nájomnými bytmi, vedené na 

LV č.686 v k.ú. Vrbová nad Váhom ako parcela registra „E“ p.č. 2435/5, a na  

LV č. 687 v k.ú. Vrbová nad Váhom ako parcela registra „E“ p.č. 2437/1,  

- návrhy na vklad na majetkoprávne usporiadanie spoluvlastníckych podielov ďalších 

spoluvlastníkov na uvedenom  pozemku a vlastníctva  všetkých ďalších pozemkov 

podľa predchádzajúcej odrážky  budú podané súčasne 

- obec zverejní svoj zámer na zámenu nehnuteľností z dôvodu hodného zreteľa a na 

uzatvorenie zámennej zmluvy v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR číslo 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

 
3. zámer na zámenu nehnuteľného majetku obce a na uzatvorenie zámennej zmluvy 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa,  na  zámenu 

3.1. spoluvlastníckeho podielu 180/1260 k celku nehnuteľného majetku vo 

vlastníctve Obce Vrbová nad Váhom, pozemku vedeného na LV č. 510 v k.ú. 

Vrbová nad Váhom, ako parcela registra „E“ p.č. 1770/4 o výmere 12836 m2, trvalý 

trávnatý porast, vo vlastníctve obce Vrbová nad Váhom v podiele 1/1 k celku, 

 výmera zodpovedajúca  zamenenému  spoluvlastníckemu podielu 1/180/1260 
k celku je 183,71 m2, 
  

3.2. za spoluvlastnícky podiel 2/8 k celku spoluvlastníka Ing. Juraj Tehel, rodné 

priezvisko Tehel, dátum narodenia 15.03.1991, rodné číslo 910315/6711, trvalý 

pobyt   945 01 Komárno, Komenského 266/40, štátna príslušnosť občan Slovenskej 

republiky,  

na pozemku vedeného na LV č. 326 v k.ú. Vrbová nad Váhom ako parcela registra 
„E“ p.č. 2436/2 o výmere 1365  m2, orná pôda, v podiele 2/8 (1/4) k celku, výmera 
zodpovedajúca zamenenému spoluvlastníckemu podielu 1/4  k celku, je 341,25 m2,, 

za nasledovných podmienok: 
- zámenná zmluva bude uzatvorená v súlade s § 9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

nakoľko v záujme obce je majetkoprávne  usporiadať a získať do vlastníctva obce pozemky 

pre výstavbu bytového domu s nájomnými bytmi,  

- ďalší spoluvlastníci pozemku, vedeného na LV č. 510 v k.ú. Vrbová nad Váhom, ako 

parcela registra „E“ p.č. 1770/4, sa písomne vzdajú predkupného práva spoluvlastníka, 

- žiadna zo strán nemá nárok na finančnú alebo akúkoľvek inú náhradu v súvislosti so 

zámenou nehnuteľností, 
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- všetky náklady spojené so zámenou, vrátane poplatku za návrh na vklad do katastra 

nehnuteľností hradí obec Vrbová nad Váhom,  

- súčasne s majetkoprávnym usporiadaním spoluvlastníckeho podielu ¼ k celku 

spoluvlastníka Ing. Juraja Tehela na pozemku, vedenom na LV č. 326 ako parcela registra 

„E“ p.č. 2436/2, budú majektoprávne usporiadané  

o spoluvlastnícky podiel ďalšieho spoluvlastníka na uvedenom pozemku,  parcele 

registra „E“ p.č. 2436/2, spoluvlastníka Roľnícke družstvo Vrbová nad 

Váhom,  podiel 3/4 k celku,  

o a ďalšie pozemky pre výstavbu bytového domu s nájomnými bytmi, vedené na LV 

č.686 v k.ú. Vrbová nad Váhom ako parcela registra „E“ p.č. 2435/5,a na  LV č. 687 

v k.ú. Vrbová nad Váhom ako parcela registra „E“ p.č. 2437/1, a na LV č. 727 v k.ú. 

Vrbová nad Váhom ako parcela registra „E“ p.č. 2436/3, 

- návrhy na vklad na majetkoprávne usporiadanie spoluvlastníckeho podielu ďalšieho 

spoluvlastníka na uvedenom  pozemku a vlastníctva  všetkých ďalších pozemkov podľa 

predchádzajúcej odrážky  budú podané súčasne. 

- obec zverejní svoj zámer na zámenu nehnuteľností z dôvodu hodného zreteľa a na 

uzatvorenie zámennej zmluvy v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR číslo 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

4. zámer na zámenu nehnuteľného majetku obce a na uzatvorenie zámennej zmluvy 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa,  na  zámenu 

4.1. nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Vrbová nad Váhom, pozemku vedeného 

na LV č. 278 v k.ú. Vrbová nad Váhom, ako parcela registra „E“ p.č. 2436/16 o výmere 

4942 m2, trvalý trávnatý porast, vo vlastníctve obce Vrbová nad Váhom v podiele 1/1 

k celku,  

4.2. za spoluvlastnícke podiely spoluvlastníka Ing. Anton Zsigo, rodné priezvisko 

Zsigo, dátum narodenia 20.04.1954, rodné číslo 540420/2639, trvalý pobyt 947 01 

Hurbanovo, Gamota 1, na pozemkoch vedených  

- na LV č. 686 ako parcela registra „E“ p.č. 2436/5 o výmere 1669  m2, orná pôda, 

v podiele ½ k celku, výmera zodpovedajúca zamenenému  spoluvlastníckemu 

podielu 1/2  k celku, je 834,5 m2,, 

- na LV č. 687 ako parcela registra „E“ p.č. 2437/1 o výmere 2659  m2, orná pôda, 

v podiele ½ k celku, výmera zodpovedajúca zamenenému spoluvlastníckemu 

podielu 1/2  k celku, je 1329,5 m2, 

za nasledovných podmienok: 
- zámenná zmluva bude uzatvorená v súlade s § 9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa, nakoľko v záujme obce je majetkoprávne  usporiadať a získať do vlastníctva 

obce pozemky pre výstavbu bytového domu s nájomnými bytmi,  
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- žiadna zo strán nemá nárok na finančnú alebo akúkoľvek inú náhradu v súvislosti so 

zámenou nehnuteľností, 

- všetky náklady spojené so zámenou, vrátane poplatku za návrh na vklad do katastra 

nehnuteľností hradí obec Vrbová nad Váhom,  

- súčasne s majetkoprávnym usporiadaním spoluvlastníckeho podielu spoluvlastníka 

Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom na pozemkoch vedených na LV č. 326 ako 

parcela registra „E“ p.č. 2436/2 v podiele 3/4 k celku, a, na LV č. 727 v k.ú. Vrbová nad 

Váhom ako parcela registra „E“ p.č. 2436/3 v podiele ¼ k celku budú majektoprávne 

usporiadané  

o spoluvlastnícke podiely ½ k celku ďalšieho spoluvlastníka na uvedených 

pozemkoch, parcele  registra „E“ p.č. 2436/5, a parcele registra „E“ 

spoluvlastníka Judita Nováková, a  

o a ďalšie pozemky pre výstavbu bytového domu s nájomnými bytmi, vedené na 

LV č.686 v k.ú. Vrbová nad Váhom ako parcela registra „E“ p.č. 2435/5, a na  

LV č. 687 v k.ú. Vrbová nad Váhom ako parcela registra „E“ p.č. 2437/1,  

- návrhy na vklad na majetkoprávne usporiadanie spoluvlastníckych podielov ďalších 

spoluvlastníkov na uvedenom  pozemku a vlastníctva  všetkých ďalších pozemkov 

podľa predchádzajúcej odrážky  budú podané súčasne 

- obec zverejní svoj zámer na zámenu nehnuteľností z dôvodu hodného zreteľa a na 

uzatvorenie zámennej zmluvy v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR číslo 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 
C. žiada starostu obce 

1. zabezpečiť zverejnenie zámeru podľa bodu B/ tohto uznesenia, 

Termín:  do 10 dní od schválenia tohto uznesenia, 
2. predložiť na schválenie návrh na uzatvorenie zámennej zmluvy na nasledujúce zasadnutie 

obecného zastupiteľstva. 

Termín: nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 
 

 

 

 

                  Peter Ilčík                 

                                      starosta obce  

Hlasovanie: 

Za:.....................................6.......................... 

Proti:................................ -........................... 

Neprítomný:......................1 /LV/.................. 
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Uznesenie č. 11/4 
k návrhu na odkúpenie nehnuteľností 

 
 
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 
 
A. berie na vedomie informáciu, že 

plánovanou výstavbou bytového domu s nájomnými bytmi sú dotknuté pozemky vo vlastníctve 
fyzických osôb a právnických osôb, ktoré je potrebné majetkoprávne usporiadať a získať do 
vlastníctva obce zámenou alebo kúpou, 
 

A. schvaľuje 
            odkúpenie    

1. spoluvlastníckeho podielu ½ k celku nehnuteľností od spoluvlastníka Judita Nováková, 
rodné priezvisko Gajdáčová, dátum narodenia 01.12.1945, rodné číslo 456201/952, trvalý 
pobyt   94501 Vrbová nad Váhom 146, štátna príslušnosť občianka Slovenskej republiky, 
na pozemkoch vedených 

- na LV č. 686 ako parcela registra „E“ p.č. 2436/5 o výmere 1669  m2, orná pôda, 
v podiele ½ k celku, výmera zodpovedajúca predávanému spoluvlastníckemu 
podielu 1/2  k celku je 834,5 m2,, 

- na LV č. 687 ako parcela registra „E“ p.č. 2437/1 o výmere 2659  m2, orná pôda, 
v podiele ½ k celku výmera zodpovedajúca predávanému spoluvlastníckemu 
podielu 1/2  k celku je 1329,5 m2 

do vlastníctva Obce Vrbová nad Váhom, IČO 00 306 746, sídlo 945 01 Vrbová nad Váhom 
91, 
za nasledovných podmienok: 
- kúpna cena bude stanovená vo výške 1,00 €/m2, spolu za spoluvlastnícky podiel 

a výmeru zodpovedajúcu predávanému spoluvlastníckemu podielu ½ k celku 2164 
m2, , vo výške 2164,00 €, 

- kúpna cena je splatná pri podpísaní kúpnej zmluvy, 
- súčasne s majetkoprávnym usporiadaním, kúpou  spoluvlastníckeho podielu 1/2 

k celku spoluvlastníka Judita Nováková na pozemku, parcele registra „E“ “ p.č. 2436/5  
a parcele registra „E“ p.č. 2437/1, budú majektoprávne usporiadané 

o  spoluvlastnícke podiely 1/2 celku ďalšieho spoluvlastníka Anton Zsigo na 
uvedených pozemkoch, a 

o  ďalšie  pozemky pre výstavbu bytového domu s nájomnými bytmi, vedené na  
LV č. 326 v k.ú. Vrbová nad Váhom ako parcela registra „E“ p.č. 2436/2 a na  
LV č. 727 v k.ú. Vrbová nad Váhom ako parcela registra „E“ p.č. 2436/3, 

- návrhy na vklad vlastníckeho práva spoluvlastníckeho podielu podľa tohto uznesenia 
a spoluvlastníckeho podielu ďalšieho spoluvlastníka na uvedenom pozemku, a na 
vklad vlastníckeho práva ďalších pozemkov podľa predchádzajúcej odrážky,  budú 
podané súčasne, 

- všetky výdavky spojené s prevodom vlastníctva, vrátane poplatku za podanie návrhu  
na vklad do katastra nehnuteľností hradí kupujúci, 

 
2. spoluvlastníckeho podielu ½ k celku nehnuteľnosti od vlastníka Eugen Csontos, rodné 

priezvisko Csontos, dátum narodenia 30.05.1971, rodné číslo 710430/66262, trvalý pobyt   
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947 01 Hurbanovo, Vék 2180, štátna príslušnosť občan Slovenskej republiky, na 
pozemku 

- vedeného na LV č. 717 ako parcela registra „E“ p.č. 2436/3 o výmere 1501  m2, 
orná pôda, v podiele ½ k celku, výmera zodpovedajúca predávanému 
spoluvlastníckemu podielu 1/2  k celku je 750,5 m2,, 

do vlastníctva Obce Vrbová nad Váhom, IČO 00 306 746, sídlo 945 01 Vrbová nad Váhom 

91, 

za nasledovných podmienok: 
- kúpna cena bude stanovená vo výške 1,00 €/m2, za spoluvlastnícky podiel a výmeru 

zodpovedajúcu predávanému spoluvlastníckemu podielu ½ k celku 750,5 m2,, vo výške 
750,50 €, 

- kúpna cena je splatná pri podpísaní kúpnej zmluvy, 
- súčasne s majetkoprávnym usporiadaním, kúpou  spoluvlastníckeho podielu 1/2 

k celku spoluvlastníka Eugen Nagy na pozemku, vedenom na LV č. 717 v k.ú. Vrbová 
nad Váhom ako parcela registra „E“ “ p.č. 2436/3, budú majektoprávne usporiadané 

o spoluvlastnícke podiely ďalších spoluvlastníkov na uvedenom pozemku 
vedenom na LV č. 717 v k.ú. Vrbová nad Váhom ako parcela registra „E“ p.č. 
2436/3,  spoluvlastníkov Emília Vargová, podiel ¼ k celku a Roľnícke družstvo 
Vrbová nad Váhom,  podiel ¼ k celku, a   

o ďalšie pozemky pre výstavbu bytového domu s nájomnými bytmi, pozemok, 
vedený na LV č. 326 v k.ú. Vrbová nad Váhom ako parcela registra „E“ p.č. 
2436/2,  vedený na  LV č. 686 v k.ú. Vrbová nad Váhom ako parcela registra 
„E“ p.č. 2436/5, a pozemok vedený na LV č.687 v k.ú. Vrbová nad Váhom ako  

o parcela registra „E“ p.č. 2437/1, 
- návrhy na vklad vlastníckeho práva spoluvlastníckeho podielu podľa tohto uznesenia 

a spoluvlastníckeho podielu ďalšieho spoluvlastníka na uvedenom pozemku, a na 
vklad vlastníckeho práva ďalšieho pozemku podľa predchádzajúcej odrážky,  budú 
podané súčasne, 

- všetky náklady spojené s prevodom vlastníctva, vrátane poplatku za podanie návrhu  
na vklad do katastra nehnuteľností hradí kupujúci, 

 
B. žiada starostu obce 

            uzatvoriť kúpnu zmluvu v súlade s bodom B/ tohto uznesenia 
               Termín: do 30 dní 
 

 

 

                  Peter Ilčík                 

                                      starosta obce  

 

Hlasovanie: 

Za:.....................................6.......................... 

Proti:................................ -........................... 

Neprítomný:......................1 /LV/................... 
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Uznesenie č. 11/5 

K schváleniu výstavby nájomných bytov 

 

 
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 
 
  

A. berie na vedomie 

správu starostu k výstavbe nájomných bytov 

B. schvaľuje 

výstavbu   osem  nájomných bytov s technickou vybavenosťou na novovytvorenej parcele v k.ú 

Vrbová nad Váhom, ktoré budú vo vlastníctve obce Vrbová nad Váhom 

ŠFRB 

 

 

 

 

 

                                   Peter Ilčík                 

                                      starosta obce  

 

Hlasovanie: 

Za:.....................................6.......................... 

Proti:................................ -........................... 

Neprítomný:......................1 /LV/................... 
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Uznesenie č. 11/6 

 

Uznesenie č. 11/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 11/8 
       k návrhu na odkúpenie nehnuteľností 

 
 
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 
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schvaľuje zmenu uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Vrbovej nad Váhom číslo 10/10 zo 
dňa 31.05.2019  bode A/ uznesenia nasledovne: 
 
„Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 
 
B. schvaľuje 

v súlade s ust. § 11 ods.4 písm.a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
odkúpenie nehnuteľností, vedených na LV č.1109 v k.ú. Vrbová nad Váhom, ako 
- rodinný  dom so sp. č. 74 na parcele č. 2432/41,  

- parcela registra „C“ p.č. 2432/41 o výmere 223  m2, zastavaná plocha a nádvorie, 

- parcela registra „C“ p.č. 2432/56 o výmere 502  m2, zastavaná plocha a nádvorie, 

od vlastníka M-M Holding, s.r.o., IČO: 46538941, sídlo 946 51 Nesvady, Jánošíkova 36, 
Nesvady, spoločnosť zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel  Sro, vložka 
číslo 31123/N,  
do vlastníctva Obce Vrbová nad Váhom, IČO 00 306 746, sídlo 945 01 Vrbová nad Váhom 91, 

 v podiele 1/1 k celku, 
     za nasledovných podmienok: 

- kúpna cena bude stanovená vo výške 33 000 €, 

- kúpnu cenu kupujúci v celej výške zaplatí z bankového uveru zo Slovenskej záručnej 

a rozvojovej banky a.s. do 14 dní od podpísania kúpnej zmluvy prevodom na účet 

predávajúceho, 

- všetky výdavky spojené s prevodom vlastníctva, vrátane poplatku za podanie návrhu  na 

vklad do katastra nehnuteľností hradí kupujúci,“ 

 

 

                  Peter Ilčík                 

                                      starosta obce  

 

Hlasovanie: 

Za:.....................................6.......................... 

Proti:................................ -........................... 

Neprítomný:......................1 /LV/................... 

 

 


