Zápisnica
napísaná na 26 . riadnom zasadnutí Obecného Zastupiteľstva vo Vrbovej nad
Váhom konaného dňa 04.12.2020 o 1700 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. Návrh na uznesenie ku kúpe nehnuteľností do vlastníctva obce
6. Návrh úpravy VZN č.2/2018
7. Návrh rozpočtu na roky 2021,2022,2023
8. Správa starostu - aktuálne témy
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 :
Mgr. Tímea Kosová, Ing.Ladislav Varga / za 5 hlasov, nepr.2 /
4. Bod kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia bol presunutí k bodu 8.
5. Starosta obce Vrbová nad Váhom Peter Ilčík, oznámil členom OZ, že požiadal o odkúpenie
nehnuteľnosti, parcely C 2320/81 v k.ú. Vrbová nad Váhom do vlastníctva obce. Obec Vrbová
nad Váhom na uvedenom pozemku stavia stavbu Zberný dvor. Uvedená stavba nachádza a
bude vo výlučnom vlastníctve obce Vrbová nad Váhom. Možná kúpa nehnuteľnosti do
vlastníctva obce je uvedená v doteraz platnej nájomnej zmluve zo dňa 01.02.2018 v čl. IV bodu
3a, ktorá bola uzavretá s Evou Riznerovou. Jedná sa o cca 10 árový pozemok, ktorého cenu by
obec zaplatila v splátkach rozdelených na 24 mesiacov. OZ schvaľuje kúpu pozemku.
/ za 5 hlasov, nepr.2 /
6. Starosta obce predniesol problematiku zvyšujúcich sa výdavkov za odvoz a zneškodnenie
odpadov v obci. Od roku 2021 bude umiestnený aj kontajner na kuchynský odpad, budeme
separovať aj použitý olej.
Výdavky na odvoz za uloženie odpadu sú cca 1000/ mesiac.
Aby boli pokryté výdavky na odvoz a zneškodnenie odpadov bolo navrhnuté vyberať 15 eur za
rok /osobu. ( Za tento poplatok každá osoba obdrží 6 kus žetónov).
Po krátkej diskusii o možnosti zníženia poplatku pre seniorov OZ schvalilo nové VZN číslo
3/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady. / za 5 hlasov, nepr.2 /
7. V tomto bode sa diskutovalo o rozpočte na rok 2021, 2022, 2023. Členovia boli oboznámený
hlavne s rozpočtom na rok 2021. Momentálne sa nedá presne určiť výška daňových výnosov,
ktoré bude obec mesačne dostávať zo štátneho rozpočtu. Situácia je vážna, príjmy sa
nezvyšujú takej miere aby pokryli výdavky preto starosta obce navrhol, že sa vzdá čiastky
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-------------------------------------------------navýšenia mzdy (tj.zastupiteľstvom schválené navýšenie mzdy 51% by sa znížilo o 21%).
Zástupkyňa starostu navrhuje, že sa vzdáva celej odmeny, ktorá jej bola pziznaná.
Hlavné údaje navrhnutého rozpočtu:
Prí/Výd
Druh rozpočtu:
1 Bežný rozpočet

Návrh na schválenie:

Príjem :

275571,23

Výdavok:

232831,23

Rozdiel:

42740

2 Kapitálový rozpočet
Príjem :

304492,5

Výdavok:

566901,28

Rozdiel:

-262408,78

3 Finančné operácie
Príjem :

244028,78

Výdavok:

24360

Rozdiel:

219668,78

Príjem :

824092,51

Výdavok:

824092,51

8. V správe starostu obce sa diskutovalo o vývoji pandémie COVID-19 v obci, krajine a na svete.
Starosta obce potom spomenul, že je potebné zvýšiť infomovanosť obyvateľov obecnej časti
Hliník. Z cca 5000,- eur sa dá riešiť miestny rozhlas v Hliníku a preto plánuje získať
dotáciu na túto akciu.
Pre seniorov budú zabezpečené poukážky vo výške 10,- eur na osobu ešte v mesiaci december.
Kultúrne, športové a spoločenské akcie sa nekonajú ani naďalej z dôvodu COVID-u.
Na záver starosta obce poďakoval za účasť všetkým a ukončil zasadnutie .
Vo Vrbovej nad Váhom, 14.12.2020

Správnosť vyhotovenia potvrdzuje

Peter Ilčík
starosta obce
Overovatelia:
Ing.Ladislav Varga.........................................
Mgr. Tímea Kosová........................................
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