Zápisnica
napísaná na 7. riadnom zasadnutí Obecného Zastupiteľstva vo Vrbovej
nad Váhom konaného dňa 7.3.2019 o 1700 hodine
na obecnom úrade vo Vrbovej nad Váhom.
--------------------------------------------------
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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:
Peter Benkóczki, Habardik Jozef, Habardiková Zuzana, Kosová Tímea, Margita Tóth, Ing. Ladislav
Varga . Neprítomný: Tibor Slávik
2. Starostu obce 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 zámeru na predaj bytu č. 287, časť Hliník
6. Schválenie predaja bytu č. 283, časť Hliník
7. Schválenie zámeru na prenájom časti nehnuteľnosti č. 231, časť Zlatá Osada
8. Správa starostu obce o aktuálnom dianí v obci
9. Diskusia - rôzne
10. Záver zasadnutia
OZ schvaľuje program zasadnutia / za 6 hlasov, nepr.1 /
3.
Starosta obce požiadal OZ aby navrhli overovateľov zápisnice, a zapisovateľa.
Za zapisovateľku starosta určil Violu Jancsárovú .
Za overovateľov zápisnice boli zvolení :Jozef Habardik, ing. Ladislav Varga
/ za 6 hlasov, nepr.1 /
4. V bode kontrola plnenia úloh starosta obce hovoril o systéme odvozu odpadu. V obecnej časti
Hliník občania postupne kupujú nádoby na odpad.
5. Zámer predaja bytu so s.č. 287 pre pani Alžbetu Lapošovú nebol schválení. Po krátkej diskusii
členovia OZ boli toho názoru, že k prejednávaniu predaja uvedenej nehnuteľnosti sa vrátia
potom, keď budú splatené jej dlhy.
OZ berie na vedomie / za 6 hlasov, nepr.1 /
6. OZ vo veci predaja nehnuteľnosti pre Vojtecha Farkasa berie na vedomie zámer na predaj
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Po zverejnení zámeru nebolo podané žiadne podanie,
preto OZ schvaľuje predaj a uzatvorenie kúpnej zmluvy o predaji nehnuteľnosti vedenej na LV č.
278 v k.ú. Vrbová nad Váhom ako rodinný dom so súp.č. 292, bude vypracovaná a podpísaná
kúpna zmluva. / za 6 hlasov, nepr.1 /
7. OZ berie na vedomie žiadosť zo dňa 05.03.2019 žiadateľa Poľovnícke združenie VÁH Vrbová
nad Váhom, o prenájom nebytových priestorov v budove centra voľného času na adrese Vrbová
nad Váhom, časť Zlatá Osada č. 231 , vo vlastníctve Obce Vrbová nad Váhom. Po krátkej
diskusii schvaľuje zámer na prenájom a na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. OZ žiada starostu obce zabezpečiť zverejnenie zámeru a
predložiť na schválenie návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov na
zasadnutie obecného zastupiteľstva. / za 6 hlasov, nepr.1 /
8. V správe starostu obce sa hovorilo o nasledovných témach:
- pracuje sa na vybudovaní internetu /Confernet/
- rekonštrukcia domu smútku sa o dva týždne začína
- treba určiť zodpovednú osobu na prevádzkovanie cintorína
- bola podaná žiadosť spoločnosti Orange a.s. na zlepšenie signálu
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- geometrický plán na zámenu, alebo kúpu pozemkov
- výstavba nájomných bytov
- cena za uloženie odpadu ( 8,- eur)
- rekonštrukcia obecného úradu z enviromentálneho fondu
- projekty na zberný dvor, kanalizáciu
- sirokopásmový internet
- zmluva s družobnou obcou, akcie na ktoré budú pozvaný predstaviteľia obce Simaság
- programy a udalosti organizované v roku 2019
( stavanie mája, dni mostu priateľstva, deň detí, deň obce, sedliacka olympiáda, výročie
organizácie Csemadok ... )
9. Na záver starosta obce poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.

Vo Vrbovej nad Váhom, 10.3.2019

Správnosť vyhotovenia potvrdzujem

Peter Ilčík
Starosta obce
Overovatelia:
Jozef Habardik ...............................................
Ladislav Varga, ing. ..............………..………...
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