Zápisnica
napísaná na 10. riadnom zasadnutí Obecného Zastupiteľstva vo Vrbovej
nad Váhom konaného dňa 31.5.2019 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, Ing. Ladislav
Varga
Neprítomný: Tibor Slávik
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. Správa hl.kontrolórky z kontroly príjmov a výdavkov za prvý štvrťrok 2019
6. Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2019
7. Stanovisko hl.kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2018
8. Schválenie záverečného účtu za rok 2018
9. Všeobecne záväzné nariadenia ( ČOV, petície, verejný poriadok )
10. Odkúpenie nehnuteľnosti od M-M holding s.r.o.
11. Stanovisko hlavného kontrolóra k úveru
12. Schválenie úveru vo výške 33 000,- eur od SZRB a.s.
13. Zmeny v rozpočte
14. Zámena pozemkov pre výstavbu nájomných bytov
15. Správa starostu obce o aktuálnom dianí v obci
16. Diskusia - rôzne
17. 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 : Peter Benkóczki, Margita Tóth
/ za 6 hlasov, nepr.1 /
4. Hlavná kontrolórka obce predniesla správu z kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov
schváleného rozpočtu za I.štvrťrok 2019. OZ berie na vedomie správu. / za 6 hlasov, nepr.1 /
5. Hlavná kontrolórka obce oznámila OZ s plánom kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 2.
polrok 2019. Členovia OZ nemali námietky, nenavrhli doplniť plán kontrolnej činnosti
a schválili plán kontrolnej činnosti. / za 6 hlasov, nepr.1 /
6. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra tiež predniesla hl. kontrolórka obce, potom
odpovedala na niektoré otázky poslancov. Hlavná kontrolórka súhlasí s prerokovaním
záverečného účtu Obce Vrbová nad Váhom za rok 2018 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
Vrbová nad Váhom s odporúčaním : - celoročné hospodárenie Obce Vrbová nad Váhom za rok
2018 schváliť bez výhrad. OZ berie na vedomie stanovisko. / za 6 hlasov, nepr.1 /
7. Záverečný účet predniesla účtovníčka obce. OZ schvaľuje záverečný účet s výrokom:
„Súhlasí s celoročným hospodárením bez výhrad“ / za 6 hlasov, nepr.1 /
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-------------------------------------------------8. Starosta obce oznámil, že je potrebné schváliť všeobecne záväzné nariadenia ohľadne
zneškodňovania odpadových vôd verejnou kanalizáciou a verejného poriadku, potom predniesol
body týchto nariadení.
Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy boli ďalšou témou
zasadnutia. Po diskusii týkajúcej sa uvedených nariadení členovia OZ schváli :
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Vrbová nad Váhom č. 1/2019
o podmienkach odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd verejnou
kanalizáciou / za 6 hlasov, nepr.1 /
2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Vrbová nad Váhom o verejnom poriadku
VZN č. 2/2019 / za 6 hlasov, nepr.1 /
3. Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy obce Vrbová
nad Váhom / za 6 hlasov, nepr.1 /
9. V ďalšom bode starosta obce navrhuje 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 045 01 Nesvady, Jánošíkova 36. Kúpna cena je 33.000,- eur a bude hradená z úveru.
Po krátkej diskusii OZ schvaľuje odkúpenie uvedených nehnuteľností. / za 6 hlasov, nepr.1 /
10. Z dôvodu, kúpa uvedená v bode 9. bude uskutočnená z úveru, hl. kontrolórka vypracovala
stanovisko k financovaniu kúpy úverom vo výške 33 000,- eur. Na základe predložených údajov
a výpočtov kontrolórka konštatuje, že obec spĺňa podmienky na prijatie úveru vo výške 33 000,eur. Stanovisko hl. kontrolórky OZ berie na vedomie. / za 6 hlasov, nepr.1 /
11. Starosta obce oznámil OZ, že je potrebné schváliť zmeny v rozpočte z dôvodu prijatia úveru,
ktorý treba zapracovať do rozpočtu. Účtovníčka obce oboznámila OZ so zmenami v rozpočte,
ktoré OZ schvaľuje /za 6 hlasov, nepr.1 /.
12. Podľa vyjadrenia starostu obce 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. Predmetom zámeny z dôvodu hodného
osobitného zreteľa je zámena :
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 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,
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 na pozemkoch vedených
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-------------------------------------------------- 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 predávanému 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,
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 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,,
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 , 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,
13. V diskusii sa hovorilo o nasledovných aktuálnych témach:
- zámena pozemkov, výstavba nájomných bytov
- ČOV a tlaková kanalizácia
- deň obce – 20.7.2019 - program
14. Na záver starosta obce poďakoval za účasť všetkým občanom aj členom zastupiteľstva
a ukončil zasadnutie.
Vo Vrbovej nad Váhom, 03.06.2019
Správnosť vyhotovenia potvrdzujem

Peter Ilčík
Starosta obce
Overovatelia:
Margita Tóth...............................................
Peter Benkóczki...........................................
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