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Uznesenie č. 25/1 

K návrhu programu zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 

 

A.schvaľuje  

program zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Návrh programu zasadnutia 

3. Voľba overovateľov a určenie zapisovateľa zápisnice 

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

5. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly vykonávania inventarizácie 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok k žiadosti o návratnú finančnú 

výpomoc 

7. Schválenie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc 

8. Návrh na uznesenie k informácii o užívaní obecného majetku bez právneho titulu a bez 

náhrady 

9. Návrh na uznesenie k návrhu na schválenie zámeru na prevod vlastníctva zámenou 

nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

10. Prerokovanie žiadosti OZ Klub seniorov VRBA Vrbová nad Váhom 

11. Správa starostu o aktuálnom dianí v obci 

12. Diskusia, rôzne 

13. Záver zasadnutia 

 

 

 
 

 

 

      Peter Ilčík                 

                                          starosta obce  

 

 

 

 

 
Hlasovanie: 

Za:.....................................5.......................... 

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

Neprítomní:......................2 ../L.V,S.T./.........  
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Uznesenie č. 25/2 

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: 

Margita Tóth 

Zuzana Habardiková 

               

 

                  Peter Ilčík                 

                                      starosta obce  

 

 

 

 
Hlasovanie: 

Za:.....................................5.......................... 

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

Neprítomní:......................2 ../L.V,S.T./......... 
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 Uznesenie č. 25/3 

 
  

Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 
  

A. berie na vedomie informácie 

informáciu k vykonaniu pozemkových úprav v  k.ú. Vrbová nad Váhom prednesenú 

zamestnancami odboru pozemkového OÚ Komárno 

  
 

 

 

 

 

 

                           Peter Ilčík                 

                                         starosta obce  

 
Hlasovanie: 

Za:.....................................5.......................... 

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

Neprítomní:......................2 ../L.V,S.T./.........  
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Uznesenie č. 25/4 
k návrhu na schválenie nehnuteľného majetku Obce Vrbová nad Váhom z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 
 
A. konštatuje, že 

na základe žiadosti žiadateľa Slavomír Macejko, dátum narodenia 26.04.1972, rodné číslo 
720426/9347, trvalý pobyt   946 03 Kolárovo, Lesná 2251/3, uznesením Obecného 
zastupiteľstva vo Vrbovej nad Váhom číslo 24/7 zo dňa 02.10.2020 bol schválený zámer na 
prenájom nehnuteľného majetku obce, vedeného na LV č. 278 v k.ú. Vrbová nad Váhom ako 
parcela registra „C“ p.č. 2813/1, o výmere 544 m2, záhrada, v podiele 1/1 k celku, pre žiadateľa: 
- Slavomír Macejko, dátum narodenia 26.04.1972, rodné číslo 720426/9347, trvalý pobyt   

946 03 Kolárovo, Lesná 2251/3, 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR číslo 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko prenajatý pozemok je 
susedným pozemkom pri pozemku žiadateľa, parcele registra „C“ p.č. 2813/2 a rodinnom dome 
so súp.č. 232, vedených na LV 89 v k.ú. Vrbová nad Váhom vo vlastníctve žiadateľa v podiele 
1/1 k celku, a ktorý nehnuteľný majetok, obec, ani obcou založené alebo zriadené právnické 
osoby, trvale nepotrebujú na plnenie svojich úloh, 

 
B. berie na vedomie informáciu, že 

1. zámer na prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade s uznesením 

Obecného zastupiteľstva vo Vrbovej nad Vám číslo 24/7 zo dňa 02.10.2020, bol 

zverejnený  v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, 

2. po zverejnení zámeru nebolo podané žiadne podanie, ktoré by vyjadrovalo výhrady alebo 

akékoľvek pripomienky k zverejnenému zámeru na prenájom z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, 

 
C. schvaľuje 

prenájom a uzatvorenie nájomnej zmluvy v súlade s § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o nájme nehnuteľného majetku obce, 
vedeného na LV č. 278 v k.ú. Vrbová nad Váhom ako parcela registra „C“ p.č. 2813/1, o výmere 
544 m2, záhrada, vo vlastníctve Obce Vrbová nad Váhom v podiele 1/1 k celku, pre žiadateľa: 
- Slavomír Macejko, dátum narodenia 26.04.1972, rodné číslo 720426/9347, trvalý pobyt   

946 03 Kolárovo, Lesná 2251/3, 

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

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

nakoľko prenajatý pozemok je susedným pozemkom pri pozemku žiadateľa, parcele 

registra „C“ p.č. 2813/2 a rodinnom dome so súp.č. 232, vedených na LV 89 v k.ú. Vrbová 

nad Váhom vo vlastníctve žiadateľa v podiele 1/1 k celku, a ktorý nehnuteľný 
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majetok  obec, ani obcou založené alebo zriadené právnické osoby, trvale nepotrebujú na 

plnenie svojich úloh, 

- prenajatú nehnuteľnosť nájomca bude využívať ako záhradu na pestovanie zeleniny 

a ovocia, 

- nájomná bude uzatvorená na dobu  neurčitú, 

- nájomné bude stanovené vo výške 90,36 €/rok, spolu 90, 36 € so splatnosťou  do konca 

20.12. príslušného roka,  

D. žiada starostu obce 

zabezpečiť vypracovanie a zaslanie návrhu nájomnej zmluvy v zmysle bodu C/ tohto uznesenie 
do 30 dní od schválenia uznesenia. 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 

 

 

 

 

 

 

                          Peter Ilčík                 

                                          starosta obce  

 

 

  

Hlasovanie: 

Za:.....................................5.......................... 

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

Neprítomní:......................2 .../L.V, P.B./...... 
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Uznesenie č. 25/5 

K schválenie vecného bremena v prospech Západoslovenskej Distribučnej Spoločnosti a.s. na 

vybudovanie el. prípojky k projektu „Nájomný bytový dom 8 b.j.“ 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 
 
A.  s c h v a ľ u j e   

 

bezdoplatné  zriadenie  vecného  bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., 

Čulenová 6, 816 47 Bratislava, IČO : 36361518, DIČ : 2022189048, zapísaná v OR OS 

Bratislava I, oddiel Sa, v.č.3879/B, podľa geometrického plánu č. 08/2020, na vybudovanie nn 

prípojky spoločnosťou ZSD v rámci projektu „Nájomný bytový dom 8 b.j.” podľa PD časť SO – 

05 Elektrická prípojka v katastrálnom území Vrbová nad Váhom p.č.2435/19,2436/4 a 2436/1. 

 

 

 

  
 
 
 
 

                                   Peter Ilčík                 

                                          starosta obce  

 

 

  

Hlasovanie: 

Za:.....................................5.......................... 

Proti:................................ -........................... 
Neprítomní:...............................2 .../L.V.P.B/............. 
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Uznesenie č. 25/6 

k zvýšeniu splátky  úveru zo ŠFRB z dôvodu odkladu splátok 

Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 

A./ berie na vedomie 

Informáciu starostu obce, že bola zaslaná žiadosť o odklad splátok úveru zo ŠFRB na základe  uznesenia zo 

dňa 21.09.2020 č. 23/3. Síce z dôvodu ochorenia COVID – 19 bolo nevyhnutné pristúpiť k úsporným 

opatrenia preto  boli obecným zastupiteľstvom schválené zmeny v rozpočte na predchádzajúcich 

zasadnutiach, ktoré sa týkali aj splátok úveru zo ŠFRB.  

ŠFRB žiada o doplnenie podanej žiadosti, preto je potrebné schváliť aj skutočnosť, že v prípade 12 

mesačného odkladu bude zvýšená mesačná splátka úveru. V prípade 12 mesačného odkladu splácania 

úveru so začiatkom od 01.11.2020 môže hodnota  mesačnej splátky  úveru zvýšená z aktuálnej 928,77 eur 

na 968,50 eur. 

 

B. Schvaľuje 

Odklad splácania úveru zo ŠFRB v plnej výške anuitnej splátky s podmienkou, že úročenie zostatku úveru 

sa nepozastavuje, čo bude znamenať navýšenie mesačnej splátky úveru. 

  

  

 

 

 

                                   Peter Ilčík                 

                                          starosta obce  

  

Hlasovanie: 

Za:.....................................5.......................... 

Proti:................................ -........................... 
Neprítomní:......................2 .../ L.V.,P.B/........................ 


