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Uznesenie č. 29/1 

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. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2020 

 6. Schválenie záverečného účtu za rok 2020 

 7. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov za I. štvrťrok 2021 

 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2021 

 9.          Schválenie prijatia darovaného pozemku pre obec 

 10. Kontrola celkového dlhu obce 

 11. Majetkové oznámenie starostu obce 

 12. Zriadenie komisie ku kontrole žiadostí a prideľovaniu nájomných bytov  

 13. Rozšírenie obecného rozhlasu, prejednanie ponuky 

 14. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku obce, prerokovanie  

 15. Žiadosť o zníženie poplatku pre rok 2021 – vlastník  Denisa Kosová DIÓFA Vrbová nad Váhom č.92 

  

 

 
 

 

 

      Peter Ilčík                 

                                          starosta obce  

 

 

 

 

 
Hlasovanie: 

Za:.....................................6.......................... 

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

Neprítomní:......................1 ../L.V./...............  
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Uznesenie č. 29/2 

k návrhu na schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 
 

A. schvaľuje  

 zapisovateľku: 

Viola Jancsárová 

B. schvaľuje 

 overovateľov zápisnice: 

Tibor Slávik 

Jozef Habardik 

 

               

 

                  Peter Ilčík                 

                                      starosta obce  

 

 

 

 
Hlasovanie: 

Za:.....................................6.......................... 

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

Neprítomní:......................1 ../L.V./...............  
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Uznesenie č. 29/3 
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2020 

Schválenie záverečného účtu za rok 2020  
 

 

  Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 

 

A. berie  na vedomie 

 

odborné  stanovisko  k záverečnému  účtu  obce  pred  jeho  schválením v obecnom zastupiteľstve, 

ktorého vypracovanie vyplýva z ustanovenia § 18f  ods. 1 písm. c)   zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

B. konštatuje,že 

 

             hlavná kontrolórka súhlasí s prerokovaním záverečného účtu Obce Vrbová nad Váhom za 

rok 2020 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Vrbová nad Váhom s odporúčaním:   

 

- celoročné hospodárenie Obce Vrbová nad Váhom za rok 2020 

 schváliť bez výhrad 

 

C. schvaľuje 

 

          celoročné hospodárenie Obce Vrbová nad Váhom za rok 2020 schvaľuje bez výhrad 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                  Peter Ilčík                 

                                      starosta obce  

 

 

 

 
Hlasovanie: 

Za:.....................................6.......................... 

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

Neprítomní:......................1 ../L.V./............... 
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Uznesenie č. 29/5 
K darovaniu nehnuteľnosti 

 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 

A. berie  na vedomie 

ponuku na darovanie nehnuteľnosti: 

 1.1. vedenej na LV č. 733 v k.ú. Vrbová nad Váhom ako: parcela registra „E“ p.č.2320/1, o 

výmere 225  m2, trvalé trávnaté porasty,  v podiele 21/40  k celku, t.j. 118,125 m2 

1.2. vedenej na LV č. 733 v k.ú. Vrbová nad Váhom ako: parcela registra „E“  p.č.2320/1, o 

výmere 225  m2, trvalé trávnaté porasty,  v podiele 1/20  k celku, t.j. 11,25 m2 

 

B. schvaľuje  

uzatvorenie darovacej zmluvy s darcami 

 1.Meno a priezvisko:  Tibor  Horváth 

Dátum narodenia:   31.05.1978  

Trvalý pobyt:     946 01 Kameničná 57 

2.Meno a priezvisko:  František  Czuczor 

 Dátum narodenia:   23.01.1957 

 Trvalý pobyt:    945 01 Vrbová nad Váhom 27 

Na darovanie nehnuteľnosti: 

1.1. vedenej na LV č. 733 v k.ú. Vrbová nad Váhom ako: parcela registra „E“ p.č.2320/1, o 

výmere 225  m2, trvalé trávnaté porasty,  v podiele 21/40  k celku, t.j. 118,125 m2 

1.2. vedenej na LV č. 733 v k.ú. Vrbová nad Váhom ako: parcela registra „E“  p.č.2320/1, o 

výmere 225  m2, trvalé trávnaté porasty,  v podiele 1/20  k celku, t.j. 11,25 m2 

 

  

 

                  Peter Ilčík                 

                                      starosta obce  

 

 

 

 
Hlasovanie: 

Za:.....................................6.......................... 

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

Neprítomní:......................1 ../L.V./............... 
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Uznesenie č. 29/6 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 

  

A.berie na vedomie 

  
 Informácie k plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2021 hl. kontrolóra obce 

 

B. Schvaľuje  

  
plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2021 
 

 

 

 

 

 

                           Peter Ilčík                 

                                          starosta obce  

 
Hlasovanie: 

Za:.....................................6.......................... 

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

Neprítomní:......................1 ../L.V./............... 
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Uznesenie č. 29/7 
Kontrola celkového dlhu obce 

 

 

  Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 

A. berie  na vedomie 

 

správu z kontroly celkového dlhu obce 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

                  Peter Ilčík                 

                                      starosta obce  

 

 

 

 
Hlasovanie: 

Za:.....................................6.......................... 

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

Neprítomní:......................1 ../L.V./............... 
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Uznesenie č. 29/8 
Majetkové oznámenie starostu obce 

 

 

 

  Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 

A. berie  na vedomie 

Majetkové oznámenie starostu obce 

 

  
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                  Peter Ilčík                 

                                      starosta obce  

 

 

 

 
Hlasovanie: 

Za:.....................................6.......................... 

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

Neprítomní:......................1 ../L.V./............... 
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Uznesenie č. 29/9 
Zriadenie komisie ku kontrole žiadostí a prideľovaniu nájomných bytov 

 

 

 

  Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 

A. berie  na vedomie, že 

blížiacim sa termínom dokončenia bytovky, treba rozdeliť byty medzi žiadateľmi, preto je vhodné 

vymenovať komisiu na prideľovanie bytov 

B. schvaľuje  

za členov komisie na prideľovanie bytov: 

-Zuzanu Habardikovú 

-Tibora Slávika 

-Petra Benkóczkiho 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                  Peter Ilčík                 

                                      starosta obce  

 

 

 

 
Hlasovanie: 

Za:.....................................6.......................... 

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

Neprítomní:......................1 ../L.V./............... 
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Uznesenie č. 29/10 
Rozšírenie obecného rozhlasu, prejednanie ponuky 

 

 

  Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 

A. berie  na vedomie 

plánované rozšírenie miestneho rozhlasu pre obecnú časť Hliník z dôvodu lepšej informovanosti 

obyvateľov  

B. poveruje starostu obce  

s výberom vhodnej firmy  na rozšírenie obecného rozhlasu, pričom obec výdavky za vykonané 

práce bude platiť v budúcom roku v splátkach mesačne. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                  Peter Ilčík                 

                                      starosta obce  

 

 

 

 
Hlasovanie: 

Za:.....................................6.......................... 

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

Neprítomní:......................1 ../L.V./............... 
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Uznesenie č. 29/11 
Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku obce, prerokovanie 

 

 

  Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 

A. berie  na vedomie 

žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku Obce Vrbová nad Váhom podanú Tomášom Nikkerom, 

ktorá sa týka parcely „C“ p.č. 2388/15 vo výmere 600 m2 a pozemku vedeného ako parcela  „C“ 

p.č. 2388/13 vo výmere 252 m2, ktorý bude oddelený geometrickým plánom. 

  

B. Schvaľuje 

predaj  nehnuteľného majetku Obce Vrbová nad Váhom pre  Tomáša Nikkera, ktorá sa týka parcely 

„C“ p.č. 2388/15 vo výmere 600 m2 a pozemku vedeného ako parcela  „C“ p.č. 2388/13 vo výmere 

252 m2 za cenu 10,- eur/m2 pričom žiadateľ na vlastné náklady dá vyhotoviť geometrický plán, 

ktorým bude  oddelená časť parcely a zakreslený stavebný pozemok. 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                  Peter Ilčík                 

                                      starosta obce  

 

 

 

 
Hlasovanie: 

Za:.....................................6.......................... 

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

Neprítomní:......................1 ../L.V./............... 
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Uznesenie č. 29/12 
Žiadosť o zníženie poplatku pre rok 2021 – vlastník  Denisa Kosová DIÓFA Vrbová nad Váhom č.92 

 

 

  Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 

A. berie  na vedomie 

1.žiadosť na zníženie miestneho poplatku za kanalizáciu ( rok 2021) pre hostinec Denisa Kosová 

- DIÓFA z dôvodu uzatvorenia prevádzky na základe rozhodnutí vydaných hlavným hygienikom 

SR v období od 01.01.2021 – do  27.04.2021. 

2. žiadosť na zníženie poplatku za komunálny odpad (rok 2021) pre hostinec Denisa Kosová - 

DIÓFA z dôvodu uzatvorenia prevádzky na základe rozhodnutí vydaných hlavným hygienikom SR  

v období od 01.01.2021 – do  27.04.2021. 

B. schvaľuje 

  1. zníženie miestneho poplatku za kanalizáciu (rok 2021) pre hostinec Denisa Kosová - DIÓFA 

z dôvodu uzatvorenia prevádzky na základe rozhodnutí vydaných hlavným hygienikom SR 

za obdobie  od 01.01.2021 – do  27.04.2021  na 0,- eur ( slovom nula eur ).  

2.  zníženie poplatku za komunálny odpad (rok 2021) pre hostinec Denisa Kosová - DIÓFA 

z dôvodu uzatvorenia prevádzky na základe rozhodnutí vydaných hlavným hygienikom SR  

za obdobie od 01.01.2021 – do  27.04.2021  na 0,- eur ( slovom nula eur ).  

. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                  Peter Ilčík                 

                                      starosta obce  

 

 

 

 
Hlasovanie: 

Za:.....................................6.......................... 

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

Neprítomní:......................1 ../L.V./............... 

 


