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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: 

Jozef Habardik, Zuzana Habardiková, Mgr.Tímea Kosová, Margita Tóth, Ing. Ladislav Varga 

Neprítomní: Peter Benkóczki Tibor Slávik, 

2. Starosta obce prečítal návrh programu zasadnutia:   
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1. Otvorenie zasadnutia 

2. Návrh  programu zasadnutia 

3. Voľba overovateľov a určenie zapisovateľa zápisnice 

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

5. Zmeny v rozpočte k 31.12.2020 

6. Správa z kontrolnej činnosti za rok 2020 

7. Návrh na uznesenie k presunu pozemkov v rámci PPÚ v k.ú. Vrbová nad Váhom 

8. Prezentácia návrhu zmien v rámci PPÚ- intravilán obce 

9. Správa starostu obce- aktuálne témy 

10. Diskusia, rôzne 

11. 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 10. 

5.  Zmeny v rozpočte k 31.12.2020: 

Starosta obce požiadal účtovníčku obce aby informovala poslancov obce s čerpaním rozpočtu 

obce za rok 2020 so stavom k 31.12.2020. Zo spracovaného materiálu vyplýva, že obec do-

siahla k 31.12.2020 celkové príjmy vo výške 512 534,18  eur a celkové výdavky vo výške 503 

336,56 eur. V rozpočte boli niektoré položky vynulované z dôvodu, že plánované investície sa 

nepodarilo uskutočniť, preto boli posunuté na ďaľšie roky. Ostatné položky boli postupne 

upravené podľa skutočného čerpania. Zmeny v položkách budú  priložené k zápisnici.  Obecné 

zastupiteľstvo čerpanie rozpočtu obce na rok 2020 ako aj  všetky zmeny v rozpočte schvaľuje.  

/ za 5 hlasov, nepr.2 / 

6.  Správa z kontrolnej činnosti za rok 2020: 

Hl. kontrolórka obce informovala, že na základe   plánu kontrolnej činnosti pre rok 2020 

schváleného OZ Vrbová n/Váhom, a to na 1.polrok 2020 uznesením č.15/6 dňa 27.12.2019 a 

na 2. polrok 2020 uznesením číslo 19/4 dňa 05.06.2019 vykonávala úlohy hlavného 

kontrolóra v súlade so zákonom. Kontrolná činnosť v roku 2020 bola zameraná na kontrolu 

zákonnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, kontrolu 

zabezpečenia príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu, kontrolu plnenia rozpočtu za jednotlivé 

štvrťroky 2020, kontrolu dodržiavania všeobecných záväzných predpisov vrátane nariadení 

obce, kontrolu celkového dlhu obce a dodržiavania podmienok podľa zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy, kontrolu dodržiavania informačného zákona, kontrolu 

inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, kontrolu dodržania pravidiel 

pri poskytnutí dotácií pre spoločenské organizácie obce,  kontrolu dodržiavania zásad pre 

vybavovanie sťažností v podmienkach obce Vrbová nad Váhom ako aj dodržiavania 

všeobecne záväzných predpisov vrátane nariadení obce ako aj na výkon iných odborných 

činností, najmä spracovanie odborných stanovísk v súlade so zákonom č, 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v z.n.p. V rámci preventívnej funkcie a v snahe predchádzať vzniku 

kontrolných zistení  poskytovala  pre zamestnancov kontrolovaných subjektov metodiku k 

predmetu vykonanej kontroly, rovnako zamestnancov upozorňovala na prijatie nových 

všeobecne záväzných právnych predpisov, resp. na novelizáciu a zmenu ich znenia, ktoré sa 



 

Zápisnica 
napísaná na 28 . riadnom zasadnutí Obecného Zastupiteľstva vo Vrbovej 

nad Váhom konaného dňa 15.02.2021 o 1700 hodine 

   Vrbovej nad Váhom 74. 
-------------------------------------------------- 

 

3 

 

týkajú výkonu ich činností. V prípade požiadaviek som aj v roku 2020 podávala metodické 

usmernenie v oblasti finančného ako aj mzdového zúčtovania. Na základe pozvania  sa 

zúčastňovala zasadnutí Obecného zastupiteľstva. 

 Správu z kontrolnej činnosti, ktorá je prílohou zápisnice OZ berie na vedomie 

/ za 5 hlasov, nepr.2 / 

7. K presunu pozemkov v rámci PPÚ v k.ú. Vrbová nad Váhom: 

Starosta obce Peter Ilčík  privítal  Ing.Attilu Czíriho odborníka na pozemkové úpravy. V tomto 

bode boli prezentované  informácie týkajúce sa  pozemkových úprav v k.ú. Vrbová nad Váhom 

pre členov OZ. Boli vykonané niektoré  zmeny v obvode PPÚ v k.ú. Vrbová nad Váhom.  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie uvedené informácie a schvaľuje presun obecných 

pozemkov v rámci intravilánu a extravilánu obce. 

Z dôvodu, že tieto zmeny nebudú platené štátom, OZ schvaľuje vyčlenenie finančných 

prostriedkov z rozpočtu obce na vypracovanie znaleckých posudkov a všetkých ostatných 

nákladov spojených s PPÚ v k.ú. Vrbová nad Váhom. 

8. Správa starostu, aktuálne témy: 

Diskutovalo sa  ďalej o pozemkových úpravách. Bolo vysvetlené  prečo sú pozemkové úpravy 

výhodné pre vlastníkov, agropodnikateľov, farmárov a samosprávu.  

Zníženie rozdrobenosti pozemkového vlastníctva pre  vlastníka bude znamenať aj to, že jasne 

bude vedieť, kde má hranice svojho pozemku. Poľné cesty budú vo vlastníctve obce.  

Pre samosprávu sa vyriešia  situácie kedy neusporiadané a rozdrobené vlastníctvo k pozemkom 

v katastrálnych území znemožňuje investičné aktivity, rozvoj malého a stredného podnikania na 

poľnohospodárskej pôde, rozvoj trhu s pôdou a tým aj rozvoj vidieka.  . Farmári a 

agropodnikatelia  budú mať k dispozícii reálne ucelené pozemky. 

 

9.  Na záver starosta obce  poďakoval za účasť  všetkým  a ukončil zasadnutie  .  

 

 

Vo Vrbovej nad Váhom,   22.02.2021             Správnosť vyhotovenia potvrdzuje 

   

 

             

                               Peter Ilčík                  

                                starosta obce 
Overovatelia: 

Mgr. Tímea Kosová............................ 

Ing.Ladislav Varga............................ 


