Zápisnica
napísaná na 9. riadnom zasadnutí Obecného Zastupiteľstva vo Vrbovej
nad Váhom konaného dňa 30.4.2019 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, , Tímea Kosová, Margita Tóth, Jozef Habardik, Zuzana Habardiková
Neprítomný: Tibor Slávik, Ing. Ladislav Varga
2. Starosta 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. Zmeny v rozpočte
6. Schválenie predaja bytu č. 296, časť Hliník
7. Schválenie zmluvy 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 5 hlasov, nepr.2 /
3.
Starosta obce požiadal OZ aby navrhli overovateľov zápisnice, a zapisovateľa.
Za zapisovateľku starosta určil Violu Jancsárovú .
Za overovateľov zápisnice boli zvolení :Jozef Habardik, Zuzana Habardiková
/ za 5 hlasov, nepr.2 /
4. V bode kontrola plnenia úloh starosta obce hovoril o stave vybudovania internetu,
o plánovanom rozšírení vodovodu, o výstavbe zberného dvora a rekonštrukcii obecného úradu.
5. Z dôvodu, že na predchádzajúcom zasadnutí nebola prítomná 3/5-ová väčšina OZ opätovne
rokovalo a schválilo prenájom a uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov v súlade s
§ 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o nájme
nebytových priestorov v budove na adrese Vrbová nad Váhom č.231, vedenej na LV č. 278, ako
centrum voľného času, na parcele č. 2814/3 v k.ú. Vrbová nad Váhom, vo vlastníctve Obce
Vrbová nad Váhom v podiele 1/1 k celku pre žiadateľa Poľovnícke združenie VÁH Vrbová nad
Váhom. Zmluva o nájme nebytových priestorov bude uzatvorená na dobu neurčitú, nájomné
bude stanovené vo výške 20 €/mesiac pričom v nájomnom nie sú zahrnuté náklady za služby
spojené s nájmom. / za 5 hlasov, nepr.2 /.
6. Vo veci žiadosti Ľudovít Csicsóa, Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že na predchádzajúcom
zasadnutí bol schválený zámer na predaj nehnuteľnosti súp.č. 296 na parcele registra „C“ p.č.
4792/9, vo vlastníctve Obce Vrbová nad Váhom z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
OZ schvaľuje predaj a uzatvorenie kúpnej zmluvy o predaji uvedenej nehnuteľnosti pre
kupujúceho. Predaj sa uskutoční za kúpnu cenu vo výške 1500,- €, s tým, že kupujúci kúpnu cenu
zaplatí v splátkach vo výške 70 € mesačne a návrh na vklad do katastra nehnuteľností bude
podaný po zaplatený kúpnej ceny v celej výške. /za 5 hlasov, nepr.2 /.
7. Starosta obce oznámil OZ, že je potrebné schváliť zmeny v rozpočte z dôvodu priznania
dotácie z ministerstva ŽP na rozšírenie tlakovej kanalizácie (90 000,- eur). Projekt bude
hradený z preklenovacieho úveru, ktorý treba zapracovať do rozpočtu. /za 5 hlasov, nepr.2 /.
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-------------------------------------------------8. V správe starostu sa hovorilo o nasledovných aktuálnych témach:
- vysporiadanie pozemku pod Globusom v obecnej časti Hliník
- usporiadanie pozemkov
- nedoplatky týkajúce sa miestnych daní a poplatkov
- deň obce – 20.7.2019 - program /skupina FRESH, futbalový zápas, osvetlenie, ozvučenie/
- Dni mostu priateľstva (výstava- M.Görbe, retro disko)
- obstaranie bytov
Po prediskutovaní niektorých informácií s pozvanými hosťami ohľadne obstarania a výstavby
bytov s členmi OZ, bola uskutočnená krátka prednáška pre záujemcov o prenájom uvedených
bytových jednotiek.
Občania boli informovaní o základných veciach ako výška nájomného podľa predpisov, fond
prevádzky, údržby a opráv, veľkosť a základná výbava bytov, podmienky vzniku nájmu.
9. Na záver starosta obce poďakoval za účasť všetkým občanom aj členom zastupiteľstva
a ukončil zasadnutie.

Vo Vrbovej nad Váhom, 09.05.2019

Správnosť vyhotovenia potvrdzujem

Peter Ilčík
Starosta obce
Overovatelia:
Zuzana Habardiková...............................................
Jozef Habardik ........................................................
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