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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, Peter Benkóczki, 

Tibor Slávik.  Neprítomní: 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. 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  
 

OZ schvaľuje program zasadnutia / za 6 hlasov, nepr.1 / 

3. Starosta obce požiadal OZ aby  navrhli overovateľov zápisnice,  a zapisovateľa. 

  Za zapisovateľku starosta určil  Violu Jancsárovú . Za overovateľov zápisnice boli zvolení :    

  Peter Benkóczki, Tímea Kosová  / za 6 hlasov, nepr.1 / 

4.  Bod kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia bol presunutí k bodu 8. 

5.  Schválenie žiadosti o odkúpenie nehnuteľného majetku obce: 
Starosta obce oboznámil členov OZ s okolnosťami predaja nehnuteľného majetku Obce 

Vrbová nad Váhom o ktorý prejavil záujem  Tomáš Nikker. Jedná sa o parcely „C“ p.č. 

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

252 m2 ( bude oddelený geometrickým plánom).  Po krátkej diskusii členovia OZ   

schvaľuje predaj pozemku pre Tomása Nikkera za cenu 6850,- eur/ za 6 hlasov, nepr.1 /. 

6. Schválenie prevádzkového poriadku „Zberný dvor Vrbová nad Váhom“ 
Starosta obce oboznámil členov OZ s prevádzkovým poriadkom zberného dvora. Prevádzkový 

poriadok obsahuje: 

1. Názov prevádzky a prevádzkovateľ zariadenia 

2. Technický opis zariadenia 

3. Organizačné a technické zabezpečenie prevádzky a ochrany zberného dvora  

4. Podmienky bezpečnosti práce pri prevádzke zberného dvora 

5. Povinnosti pri obsluhe a údržbe zariadenia 

6. Opatrenia pre prípad havárie 

7. Určenie a podmienky uskladnenia 

8. Zoznam druhov odpadov, na ktorý zber je prevádzkovateľ oprávnený 

9. Evidencia odpadov 

10. Výkon vstupnej kontroly a spôsob ukladania vytriedeného odpadu 
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Vybavenie zberného dvora: 

- veľkoobjemové kontajnery a nádoby na odpad pre jednotlivé vyseparované zložky odpadov, 

- kolesový traktor 1 ks, 

- traktorový príves 1 ks  

- univerzálny nakladač 1 ks  

- kontajnery celkom  3 ks: -7 m3 otvorený   

- drvič drobného stavebného odpadu 

- drvič biologického odpadu 

 -hydraulická ruka, príslušenstvo 

Stavebné objekty:   

S0. 1  Prevádzková budova 178 m2 

S0. 2  Spevnená plocha       496 m2 

S0. 3  Prístupová komunikácia  

S0. 4  Kanalizačná prípojka+ ČS 

S0. 5  Vodovodná prípojka 

S0. 6  Oplotenie  

S0. 7  EL prípojka. 

Po krátkej diskusii o pozitívnom dopade na životné prostredie a o výhodách pre obyvateľov 

obce  OZ schvaľuje prevádzkový poriadok 

 / za 6 hlasov, nepr.1 / 

7.   Prerokovanie žiadosti o poskytnutí dotácie pre OZ Klub seniorov VRBA Vrbová nad Váhom 
Miestny klub seniorov požiadal o dotáciu na svoju činnosť. OZ po prediskutovaní finančnej 

situácie schválilo pre klub dotáciu vo výške 150,- eur. / za 6 hlasov, nepr.1 / 

8. Správa starostu, aktuálne témy: 

Diskutovalo sa o možnosti výstavby druhej bytovky. Záujem je, ale treba počítať s tým, že sa 

zvyšujú ceny stavebného materiálu. 

Na kultúrne podujatia obce  FNKNM schválil dotáciu vo výške 5000,-eur. Priaznivá 

pandemická situácia ukazuje, že 24. júla 2021 obec môže usporiadať deň obce. Bude bohatý 

program pre deti a dospelých, bufet a pouličný ples.  

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

 

 

Vo Vrbovej nad Váhom,   14.06.2021             Správnosť vyhotovenia potvrdzuje 

   

 

             

                               Peter Ilčík                  

                                starosta obce 
Overovatelia: 

Peter Benkóczki................................. 

Tímes Kosová.................................... 


