Zápisnica
napísaná na 23 . riadnom zasadnutí Obecného Zastupiteľstva vo Vrbovej nad
Váhom konaného dňa 04.09.2020 o 1800 hodine
Vrbovej nad Váhom 74.
--------------------------------------------------
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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, Jozef Habardik, Zuzana Habardiková, Mgr.Tímea Kosová, Margita Tóth,
Neprítomní: Tibor Slávik, Ing. Ladislav Varga.
2. Starosta obce prečítal návrh programu zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Návrh programu zasadnutia
3. Voľba overovateľov a určenie zapisovateľa zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
5. Podanie žiadosti na ŠFRB - odklad splátok úveru
6. Diskusia, rôzne
7. 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 :
Zuzana Habardiková, Margita Tóth / za 5 hlasov, nepr.2 /
4. Starosta obce Peter Ilčík vysvetlil poslancom OZ, že bol otvorený čerpací účet a splátkový účet
k Zmluve o úvere č. 400/165/2020. Dátum prvej splátky je 15.10.2020. Je nevyhnutné požiadať
o odklad splátok úveru v zmysle čl.VIII. ods.8.4 do doby kolaudácie stavby „Nájomný bytový
dom 8 b.j.“ nakoľko Obec Vrbová nad Váhom zatial nevyberá nájomné. Dôvodom nevyberania
nájomného je fakt, že samotná výstavba na základe Zmluvy o dielo bude dokončená v roku 2021.
Odovzdanie staveniska zhotovitelovi bolo realizované dňa: 7.9.2020.
Členovia OZ berú na vedomie uvedené informácie bez pripomienok. OZ schvaľuje podanie
žiadosti na ŠFRB na odklad splátok úveru a poveruje starostu obce zaslaním predmetnej
žiadosti. / za 5 hlasov, nepr.2 /
5. Na záver starosta obce poďakoval za účasť všetkým a ukončil zasadnutie .

Vo Vrbovej nad Váhom, 22.09.2020

Správnosť vyhotovenia potvrdzuje

Peter Ilčík
starosta obce
Overovatelia:
Zuzana Habardiková..........................................
Margita Tóth
........................................
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