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Uznesenie č. 30/1 

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. Schválenie žiadosti o odkúpenie nehnuteľného majetku obce 

6. Schválenie prevádzkového poriadku „Zberný dvor Vrbová nad Váhom“ 

7. Prerokovanie žiadosti o poskytnutí dotácie pre OZ Klub seniorov VRBA Vrbová nad Váhom  

8.  Správa starostu obce – aktuálne témy  

9. Diskusia, rôzne  

10. Záver zasadnutia 

  

 

  

 

 
 

 

 

      Peter Ilčík                 

                                          starosta obce  

 

 

 

 

 
Hlasovanie: 

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

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

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



  
  Uznesenia  

               z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  
       obce   Vrbová nad Váhom, 

            konaného dňa 04.06.2021 
_______________________________ 

Uznesenie podpísané  starostom obce dňa 10.06.2021 3 

 

Uznesenie č. 30/2 

k návrhu na schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 
 

A. schvaľuje  

 zapisovateľku: 

Viola Jancsárová 

B. schvaľuje 

 overovateľov zápisnice: 

Peter Benkóczki 

Tímea Kosová 

 

               

 

                  Peter Ilčík                 

                                      starosta obce  

 

 

 

 
Hlasovanie: 

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

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

Neprítomní:......................1 ../L.V./...............  
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Uznesenie č. 30/3 
k žiadosti o predaj nehnuteľného majetku obce Vrbová nad Váhom  

 
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 
 
A. berie na vedomie  

žiadosť žiadateľa Tamás Nikker, rodné priezvisko Nikker, dátum narodenia 15.05.1996, rodné 
číslo 960515/2138, trvalý pobyt 945 01 Komárno, Roľníckej školy 1516/33, o predaj 
nehnuteľného majetku obce Vrbová nad Váhom: 
- časti o výmere cca 85 m2 z parcely  registra „C“ p.č. 2388/13, o výmere 232 m2, ostatná 

plocha, vedenej na LV č. 278 v k.ú. Vrbová nad Váhom, 

- parcely  registra „C“ p.č. 2388/15, o výmere 600 m2, ostatná plocha, vedenej na LV č. 278 

v k.ú. Vrbová nad Váhom, 

vo vlastníctve obce v podiele 1/1 k celku, 
 

B. berie na vedomie informáciu a schvaľuje, že 

nehnuteľný majetok obce Vrbová nad Váhom 
- časť o výmere cca 85 m2 z parcely  registra „C“ p.č. 2388/13, o výmere 232 m2, ostatná 

plocha, vedenej na LV č. 278 v k.ú. Vrbová nad Váhom, 

- parcela  registra „C“ p.č. 2388/15, o výmere 600 m2, ostatná plocha, vedenej na LV č. 278 

v k.ú. Vrbová nad Váhom, 

vo vlastníctve obce v podiele 1/1 k celku, je prebytočný majetok obce, ktorý majetok obec, ani 
obcou založené alebo zriadené právnické osoby, trvale nepotrebujú na plnenie svojich úloh, 
 

C. schvaľuje 

spôsob prevodu vlastníctva a zámer na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo 
vlastníctve Obce Vrbová nad Váhom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, podľa § 9 ods. 

2 písm. a) a § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov: 
- časti o výmere cca 85 m2 z parcely  registra „C“ p.č. 2388/13, o výmere 232 m2, ostatná 

plocha, vedenej na LV č. 278 v k.ú. Vrbová nad Váhom, 

- parcely  registra „C“ p.č. 2388/15, o výmere 600 m2, ostatná plocha, vedenej na LV č. 278 

v k.ú. Vrbová nad Váhom,  

vo vlastníctve Obce Vrbová nad Váhom v podiele 1/1 k celku, 
pre kupujúceho Tamás Nikker, rodné priezvisko Nikker, dátum narodenia 15.05.1996, rodné 
číslo 960515/2138, trvalý pobyt 945 01 Komárno, Roľníckej školy 1516/33, štátna príslušnosť 
občan Slovenskej republiky, 
za nasledovných podmienok: 
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- kúpna zmluva bude uzatvorená v súlade s § 9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. 

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

nakoľko kupujúci predávaný pozemok kupuje pre účely výstavby rodinného domu pre 

mladú rodinu čo je dôvodom hodným osobitného zreteľa vzhľadom na počet a vekové 

zloženie obyvateľov obce, a predávaný pozemok obec ani obcou založené alebo zriadené 

právnické osoby, trvale nepotrebujú na plnenie svojich úloh, 

- výmera predávanej časti parcely č. 2388/13 bude upresnená overeným geometrickým 

plánom, 

- predaj sa uskutoční za kúpnu cenu vo výške 10,00 €/m2, spolu 6850,- €,   ktorá kúpna cena 

je splatná pri podpísaní kúpnej zmluvy, 

- všetky náklady spojené s prevodom vlastníctva, vrátane výdavkov za geometrický plán 

a poplatku za vklad do katastra nehnuteľností, hradí kupujúci, 

- obec svoj zámer na predaj nehnuteľného majetku z dôvodu hodného zreteľa a na 

uzatvorenie kúpnej zmluvy zverejní v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR číslo 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 
D. žiada starostu obce 

1. zabezpečiť zverejnenie zámeru podľa bodu C/ tohto uznesenia, 

Termín: do 10 dní od predloženia overeného geometrického plánu  
2. predložiť na schválenie návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

Termín: nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 
po predložení geometrického plánu a po  uplynutí lehoty na zverejnenie zámeru  

 

 

 

                  Peter Ilčík                 

                                      starosta obce  

 

 

 

 
Hlasovanie: 

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

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

Neprítomní:......................1 ../L.V./............... 
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Uznesenie č. 30/4 
Schválenie prevádzkového poriadku „Zberný dvor Vrbová nad Váhom“ 

 

 

 

A. schvaľuje 

 

prevádzkový poriadok pre Zberný dvor Vrbová nad Váhom 

 

 

 

 

 
 

 

 

                           Peter Ilčík                 

                                          starosta obce  

 
Hlasovanie: 

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

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

Neprítomní:......................1 ../L.V./............... 
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 Uznesenie č. 30/5 

K žiadosti o poskytnutí dotácie pre OZ Klub seniorov VRBA Vrbová nad Váhom 

 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 

  

A.berie na vedomie 
 žiadosť o poskytnutie dotácie pre OZ Klub seniorov VRBA Vrbová nad Váhom 

 

 

 

B. Schvaľuje  

  
dotáciu pre OZ Klub seniorov VRBA Vrbová nad Váhom vo výške 150,- eur 

 

 

 

 

 

 

 

                           Peter Ilčík                 

                                          starosta obce  

 
Hlasovanie: 

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

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

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

 

 

 

 
 


