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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:  

  
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 

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 :    

  Jozef Habardik, Mgr.Tímea Kosová  / za 5 hlasov, nepr.2 / 

4.  Bod kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia bol presunutí k bodu 14. 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2022: 
Hlavná kontrolórka obce zostavila  návrh plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2022.  

OZ schvaľuje predložený návrh, ktorý je  prílohou zápisnice./ za 5 hlasov,nepr.2/. 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k viacročnému rozpočtu obce na roky 2022,2023,2024: 
Hlavná kontrolórka obce, Ing. Szoboszlaiová Marta  oboznámila OZ so stanoviskom k 

viacročnému rozpočtu obce  na roky 2022,2023,2024 v ktorom skúmala zákonnosť a súlad so 

všeobecne záväznými nariadeniami. Na základe uvedených skutočností hl. kontrolórka odporučila  

OZ schváliť rozpočet bez programov na rok 2022 a zobrať na vedomie rozpočet bez programov na 

roky 2023,2024.Stanovisko hlavného kontrolóra   OZ berie na vedomie / za 5 hlasov,nepr.2/. 

Stanovisko  je prílohou zápisnice    

 

7. Schválenie rozpočtu obce na roky 2022,2023,2024: 
Po vypočutí stanoviska hl. kontrolórky obce OZ schvaľuje rozpočet bez programovej štruktúry 

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

podľa prílohy na roky 2023 – 2024 /za 5 hlasov,nepr.2/ 
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8. Návrh VZN č.3/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na 2022 
Starosta obce predniesol návrh VZN č.3/2021 v ktorom je zapracované zvýšenie dani 

z nehnuteľnosti o 7%. OZ schvaľuje VZN č. 3/2021. /za 5 hlasov,nepr.2/ 

 

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

Starosta obce predniesol návrh VZN č.4/2021 v ktorom sú zapracované zvýšenia niektorých 

administratívnych poplatkov . OZ schvaľuje VZN č. 4/2021. /za 5 hlasov,nepr.2/ 

 

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

Starosta obce predniesol návrh VZN č.5/2021 v ktorom je zapracované zvýšenie poplatku za 

komunálny odpad z dôvodu neustále zvyšujúcich sa nákladov na odpadové hospodárstvo. OZ 

schvaľuje VZN č. 5/2021. /za 5 hlasov,nepr.2/ 
 

11. Schválenie žiadosti o predaj obecného nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 
Na základe žiadosti žiadateľa Peter Vermes, rodné priezvisko Vermes, 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. OZ schvaľuje predaj a uzatvorenie kúpnej zmluvy 

o predaji nehnuteľného majetku obce a žiada starostu obce zabezpečiť vypracovanie a zaslanie 

návrhu kúpnej zmluvy. /za 5 hlasov,nepr.2/ 

12. Zmeny v rozpočte za rok 2021: 
Bol  predložený písomný materiál na schválenie zmien v rozpočte. 

OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenia a schvaľuje zmeny v rozpočte za rok 2021.  

/za 5 hlasov,nepr.2/ 

13. Prekovanie a schválenie žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce: 

Na obecný úrad  boli podané žiadosti miestnych organizácií, v ktorých žiadajú dotácie z rozpočtu 

obce na rok 2022. Po krátkej diskusii o dôležitosti športu a kultúrneho života v obci OZ schválilo 

dotácie nasledovne: pre šport 1500,- eur, pre OZ Populus 450,- eur, pre m.o Csemadok  450,- eur, 

pre klub seniorov 200,- eur. /za 5 hlasov,nepr.2/ 

14. Správa starostu obce – aktuálne témy: 
Starosta obce informoval OZ o priebehu slávnostného odovzdania bytov. 

15. Diskusia rôzne: 

  Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

16. Záver zasadnutia: 
 Na záver starosta obce  poďakoval za účasť  všetkým  a ukončil zasadnutie  .  

 

 

Vo Vrbovej nad Váhom,   20.12.2021             Správnosť vyhotovenia potvrdzuje 

   

 

              

                               Peter Ilčík                  

                                starosta obce 
Overovatelia: 
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Jozef Habardik................................. 

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


