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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, Habardiková Zuzana, Kosová Tímea, Tibor Slávik, Ing. Ladislav Varga, neprítomní  

Habardik Jozef, Margita Tóth 

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. Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

6. Zmeny v rozpočte a rozpočtové opatrenia na roky 2018,2019 

7. Zásady odmeňovania poslancov 

8. Schválenie zámeru na odpredaj domu – Hliník 286 

9. Schválenie vypracovania kúpnej zluvy – Hliník 305 

10. Schálenie preklenovacieho úveru – dom smútku  

11. Správa starostu obce o aktuálnom dianí v obci  

12. Diskusia  

13. Záver 

                  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 :Peter Benkóczki, Tibor Slávik 

/ za 5 hlasov, nepr.2 / 

4.  Hlavná kontrolórka obce predniesla správu z kontrolnej činnosti, ktorá je prílohou zápisnice.  

OZ berie na vedomie  / za 5 hlasov, nepr.2 / 

5.  Účtovníčka obce predniesla stručne zmeny v rozpočte a rozpočtové opatrenia, ktoré sa týkajú 

ešte minulého roku /2018 /. Za rok 2019 boli zmeny v rozpočte kvôli prijatiu preklenovacieho úveru  

na rekonštrukciu domu smútku. OZ po krátkej diskusii  berie na vedomie rozpočtové opatrenie  na 

rok 2018 a schvaľuje zmeny v rozpočte za rok 2019. 

6. OZ boli stručne prednesené informácie týkajúce sa zásad odmeňovania poslancov. OZ 

schvaľuje zásady odmeňovania. / za 5 hlasov, nepr.2 / 

7. Gizela Mácsodiová nájomníčka bytu č. 286 v časti obce Hliník požiadala o odpredaj uvedenej 

nehnuteľnosti. OZ schvaľuje zámer predaja nehnuteľnosti. / za 5 hlasov, nepr.2 / 

8. Vo veci predaja nehnuteľnosti so súpisným číslom č. 305 pre manželov Krekácsovcov OZ 

schválilo vypracovanie kúpnej zmluvy. / za 5 hlasov, nepr.2 / 

9. Rekonštrukciu domu smútku bude potrebné platiť z preklenovacieho úveru, preto OZ 

schvaľuje prijatie úveru vo výške 119475,61 eur od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky na 

predfinancovanie a jeho zabezpečenie blankozmenkou obce. / za 5 hlasov, nepr.2 / 

10. V správe o dianí v obci starosta Peter Ilčík diskutoval s OZ o nasledovných témach: 

- odvoz odpadu, miestna lekárka v obci, tlaková kanalizácia a ČOV, požiarny technik, náučný 

chodník, priateľská obce Simasáp, nové výzvy na dotácie (rozvoj vidieka – park miestne 

komunikácie, kamerový systém, zateplenie budov...), multifunkčné ihrisko ( cca 38000,- eur, 
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nákup športovej výbavy ), výkup pozemkov na vytvorenie stavebných pozemkov, program na 

fašiangy ( 9. februára ). 

 

Na záver starosta obce poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie. 

 
 

  

 

 

Vo Vrbovej nad Váhom,   30.1.2019             Správnosť vyhotovenia potvrdzujem 

 

 

            

       Peter Ilčík                  

                             Starosta obce 

Overovatelia: 

Tibor   Slávik......................................... 

Peter Benkóczki   ...............………..………... 

 

 

 

 

 

 

 
 


