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Uznesenie č. 34/1 

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.Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2022  

6.Stanovisko hlavného kontrolóra k viacročnému rozpočtu obce na roky 2022,2023,2024 

7.Schválenie rozpočtu obce na roky 2022,2023,2024 

8.Návrh VZN č.3/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na 2022  

9.Návrh VZN č.4/2021 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony  

10.Návrh VZN č. 5/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na rok 2022 

11.Schválenie žiadosti o predaj obecného nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

12.Zmeny v rozpočte za rok 2021 

13.Prekovanie a schválenie žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce 

14.Správa starostu obce – aktuálne témy 

15.Diskusia, rôzne 

16.Záver zasadnutia 

 

 

 

 

      Peter Ilčík                 

                                          starosta obce  

 

 

 

 

 
Hlasovanie: 

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

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

Neprítomní:......................2 ../P.B.,T.S../......  
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Uznesenie č. 34/2 

k návrhu na schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 
 

A. schvaľuje  

 zapisovateľku: Violau Jancsárovú 

  

B. schvaľuje 

 overovateľov zápisnice: 

 Jozefa Habardika 

 Mgr.Tímeu Kosovú 

 

               

 

                  Peter Ilčík                 

                                      starosta obce  

 

 

 

 
Hlasovanie: 

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

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

Neprítomní:......................2 ../P.B.,T.S../......  
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Uznesenie č. 34/3 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 
 

A. berie na vedomie  

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2022 

 

B. schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2022 

 

 

 
  

 

 

 

 

                  Peter Ilčík                 

                                      starosta obce  

 

 

 

 
Hlasovanie: 

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

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

Neprítomní:......................2 ../P.B.,T.S../......  
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Uznesenie č. 34/4 
K stanovisku hlavného kontrolóra k viacročnému rozpočtu obce na roky 2022,2023,2024 

 
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 
 
A. berie na vedomie 

stanovisku hlavného kontrolóra k viacročnému rozpočtu obce na roky 2022,2023,2024 

  

 

 

 

 

 

                          Peter Ilčík                 

                                          starosta obce  

 

 

  
Hlasovanie: 

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

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

Neprítomní:......................2 ../P.B.,T.S../...... 
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Uznesenie č. 34/5 

Schválenie rozpočtu obce na roky 2022,2023,2024 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 

 

A. schvaľuje  

rozpočet bez programovej štruktúry podľa prílohy na rok 2022 berie na vedomie  

B. berie na vedomie  

viacročný rozpočet bez programovej štruktúry podľa prílohy  na roky 2023 – 2024 

  
 
 
 
 
 
 

                           Peter Ilčík                 

                                          starosta obce  

 
Hlasovanie: 

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

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

Neprítomní:......................2 ../P.B.,T.S../...... 
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Uznesenie č. 34/6 

K návrhu VZN č.3/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na 2022  

 

 

A. berie na vedomie 

Návrh VZN č.3/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na 2022 

  

 

B. schvaľuje 

   VZN č.3/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na 2022  

 

  

 

 

 

  

 

 
 

                           Peter Ilčík                 

                                          starosta obce  

 
Hlasovanie: 

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

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

Neprítomní:......................2 ../P.B.,T.S../......  
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Uznesenie č. 34/7 

K návrhu VZN č.4/2021 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony 

 

 

 

 

A. berie na vedomie 

  

           Návrh VZN č.4/2021 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony 

 

 

B. schvaľuje 

           VZN č.4/2021 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony 

 

 

 

 

  

                           Peter Ilčík                 

                                          starosta obce  

 
Hlasovanie: 

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

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

Neprítomní:......................2 ../P.B.,T.S../...... 
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Uznesenie č. 34/8 
K návrhu VZN č. 5/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na rok 2022 

 

A. berie na vedomie 

  

Návrh VZN č. 5/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na rok 2022 

 

 

B. schvaľuje 

    VZN č. 5/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na rok 2022 

 

 

 
 

                           Peter Ilčík                 

                                          starosta obce  

 
Hlasovanie: 

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

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

Neprítomní:......................2 ../P.B.,T.S../...... 
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Uznesenie č. 34/9 
k návrhu na schválenie predaja nehnuteľného majetku obce Vrbová nad Váhom z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom 

A. konštatuje, že 

na základe žiadosti žiadateľa Peter Vermes, rodné priezvisko Vermes, dátum narodenia 

05.03.1977, rodné číslo 770305/6614, trvalý pobyt 946 03 Kolárovo, Dunajská 1495/6, štátna 

príslušnosť občan Slovenskej republiky, uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vrbovej nad 

Váhom číslo 33/5 zo dňa 12.11.2021 bol schválený zámer na predaj nehnuteľného majetku obce 

Vrbová nad Váhom, spoluvlastníckeho podielu ½ k celku 

- domu so súp.č.196 na parcele č.2385/3, 

- parcely  registra „C“ p.č. 2385/3, o výmere 684 m2, 

vedených na LV č.62 v k.ú. Vrbová nad Váhom, vo vlastníctve obce Vrbová nad Váhom v podiele 

1/2 k celku,  

pre kupujúceho Peter Vermes, rodné priezvisko Vermes, dátum narodenia 05.03.1977, rodné číslo 

770305/6614, trvalý pobyt 946 03 Kolárovo, Dunajská 1495/6, štátna príslušnosť občan 

Slovenskej republiky,  

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko kupujúci predávané nehnuteľnosti kupuje pre 

účely bývania a výstavby nového rodinného domu čo je dôvodom hodným osobitného zreteľa, 

vzhľadom na počet a vekové zloženie obyvateľov obce, a predávané nehnuteľnosti obec ani obcou 

založené alebo zriadené právnické osoby, trvale nepotrebujú na plnenie svojich úloh, 

B. berie na vedomie informáciu, že 

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

zastupiteľstva vo Vrbovej nad Váhom číslo 33/5 zo dňa 12.11.2021, bol zverejnený  v súlade s § 9a 

ods. 8 písm. e) 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 predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

C. schvaľuje 

predaj a uzatvorenie kúpnej zmluvy o predaji nehnuteľného majetku obce, spoluvlastníckeho 

podielu ½ k celku 

- domu so súp.č.196 na parcele č.2385/3, 

- parcely  registra „C“ p.č. 2385/3, o výmere 684 m2, 

 vedených na LV č.62 v k.ú. Vrbová nad Váhom, vo vlastníctve obce Vrbová nad Váhom v podiele 

1/2 k celku,  

pre kupujúceho Peter Vermes, rodné priezvisko Vermes, dátum narodenia 05.03.1977, rodné číslo 

770305/6614, trvalý pobyt 946 03 Kolárovo, Dunajská 1495/6, štátna príslušnosť občan 

Slovenskej republiky, za nasledovných podmienok:  

- 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 predávané nehnuteľnosti kupuje pre účely bývania a výstavby nového rodinného domu čo 

je dôvodom hodným osobitného zreteľa vzhľadom na počet a vekové zloženie obyvateľov obce, a 
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predávané nehnuteľnosti obec ani obcou založené alebo zriadené právnické osoby, trvale 

nepotrebujú na plnenie svojich úloh, 

- kupujúci v kúpnej zmluve vyhlási, že pozná stav kupovaných nehnuteľností, je si vedomý, že 

ďalšími spoluvlastníkmi kupovaných nehnuteľností sú spoluvlastníci uvedení na LV, je si vedomý 

ich práv spojených so spoluvlastníctvom a v tomto stave a za týchto podmienok kupuje 

spoluvlastnícky podiel obce do svojho vlastníctva, 

- predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade s § 9a ods.8 písm. e) zákona 

č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, 

- predaj sa uskutoční za kúpnu cenu vo výške 6 €/m2, spolu  2052,00 €, 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, 

D. žiada  

starostu obce 

zabezpečiť vypracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v súlade s bodom C/ tohto uznesenie do 

30 dní od schválenia tohto uznesenia. 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia  

 

 

 

 

 

 

 
 

                           Peter Ilčík                 

                                          starosta obce  

 
Hlasovanie: 

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

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

Neprítomní:......................2 ../P.B.,T.S../...... 
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Uznesenie č. 34/10 
K zmenám v rozpočte za rok 2021 

 

A. berie na vedomie 

   

             zmeny a rozpočtové opatrenia v rozpočte  na rok  2021 

  

 

 

B. schvaľuje 

      

            zmeny v rozpočte na rok 2021 

  

 

 

 

 

 

                           Peter Ilčík                 

                                          starosta obce  

 
Hlasovanie: 

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

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

Neprítomní:......................2 ../P.B.,T.S../...... 
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 Uznesenie č. 34/10 
K prekovaniu a schváleniu žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce 

 

 

A. berie na vedomie 

  

   žiadosti na podporu činnosti miestnych organizácii: OZ Klub  seniorov, OZ Populus, Csemadok, OZ Športový klub 

 

 

B. schvaľuje 

dotáciu pre miestne organizácie nasledovne: 

- OZ Športový klub         1500,- eur 

- Csemadok      450,- eur 

- OZ Populus      450,- eur 

- OZ Klub  seniorov     200,- eur 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                           Peter Ilčík                 

                                          starosta obce  

 
Hlasovanie: 

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

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

Neprítomní:......................2 ../P.B.,T.S../...... 

 

 


