Zápisnica
napísaná na 35 . riadnom zasadnutí Obecného Zastupiteľstva vo Vrbovej nad
Váhom konaného dňa 10.03.2022 o 1700 hodine
Vrbovej nad Váhom 74.
--------------------------------------------------
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Zápisnica
napísaná na 35 . riadnom zasadnutí Obecného Zastupiteľstva vo Vrbovej nad
Váhom konaného dňa 10.03.2022 o 1700 hodine
Vrbovej nad Váhom 74.
-------------------------------------------------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:
Peter Benkóczki, , Zuzana Habardiková, Mgr.Tímea Kosová, Margita Tóth, Tibor Slávik
Neprítomní: Jozef Habardik, Ing.Ladislav Varga
Hosť: Ing.Erika Kovácsová (O.Ú. Komárno)
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. Prerokovanie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových
úprav v k.ú. Vrbová nad Váhom -hosť ing.Erika Kovácsová, O.Ú. Komárno
6. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2021
7. Podanie žiadosti na výzvu č. 1/2021 Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
8. Prerokovanie žiadosti o zníženie poplatku za TKO na rok 2022, Hajnalka Barics_ LENTI
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 :
Tibor Slávik Peter Benkoczki / za 5 hlasov, nepr.2 /
4. Bod kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia bol presunutí k bodu 9.
5. Prerokovanie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v k.ú. Vrbová nad Váhom :
Hosť ing.Erika Kovácsová z Okresného úradu Komárno vysvetlila členom OZ
všeobecné zásady funkčného usporiadania územia (VZFÚ). OZ berie na vedomie, že všeobecné
zásady funkčného usporiadania územia definujú plochy v obvode projektu pozemkových úprav z
hľadiska ich nového určenia, vytvárajú komunikačnú, vodohospodársku a ekologickú kostru a sú
východiskom pri spracovaní zásad pre umiestnenie nových pozemkov ako aj plánu verejných a
spoločných zariadení a opatrení. Je potrebné vytvoriť parcely zmiešaného územia a chváliť ich
veľkosť. Členovia OZ po krátkej diskusii o veľkosti parciel ( vhodná dlžka a šírka parcieľ)
schvaľujú veľkosť na vytvorenie parciel plochy zmiešaného územia od 600 m2 do 1000 m2.
/ za 5 hlasov, nepr.2 /
6. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2021:
Hl.kontrolórka ing.Szoboszlaiová Marta predniesla správu hlavného kontrolóra Obce Vrbová nad
Váhom o kontrolnej činnosti v ktorom zhrnula kontrolné zistenia z roku 2021. Bolo kontrolované
dodržiavanie rozpočtových pravidiel, podmienky prijatia úveru, vybavovanie sťažností, finančné
záležitosti, dodržiavanie slobodného prístupu k informáciám. Spomenula, že boli vydané stanoviská
a viedla konzultácie v prípade vzniknutých otázok, a týmto boli splnené úlohy hlavného kontrolóra.
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra /za 5 hlasov, nepr.2 /
7. Podanie žiadosti na výzvu č. 1/2021 Fondu na podporu kultúry národnostných menšín:
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napísaná na 35 . riadnom zasadnutí Obecného Zastupiteľstva vo Vrbovej nad
Váhom konaného dňa 10.03.2022 o 1700 hodine
Vrbovej nad Váhom 74.
-------------------------------------------------Starosta obce predniesol zámer podania žiadosti na dotáciu z fondu na podporu kultúry
národnostných menšín. Z dotácie bude možné hradiť veľkú časť kultúrneho podujatia v obci
naplánované na leto. OZ berie na vedomie vypracovanie a podanie žiadosti na aktuálnu výzvu č.
1/2022 Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, Program 1.2. neprofesionálne umenie
a schvaľuje finančnú spoluúčasť vo výške minimálne 5% z celkových nákladov na projekt. / za 5
hlasov, nepr.2 /
8.

Prerokovanie žiadosti o zníženie poplatku za TKO na rok 2022, Hajnalka Barics LENTI:

9.

Správa starostu obce – aktuálne témy:

Starosta obce oboznámil OZ so žiadosťou o zníženie poplatku za odpad miestnej podnikateľky,
ktorá prevádzkuje obchod v obci. Po krátkej diskusii sa poslanci rozhodli, že situáciu treba
preveriť, preto rozhodnutie o schválení alebo odmietnutí žiadosti odložili na ďalšie zasadnutie.
-Starosta obce informoval prítomných o povinnosti obce prispievať na zabezpečovanie sociálnej
služby občanov obce na základe zákona o poskytovaní sociálnych služieb od 01.01.2022 .
- Spoločne s OZ rozoberali výnosy a náklady týkajúce sa odpadového hospodárstva v roku
2021. Výnosy a náklady sú v egáli. Náklady na prevádzkovanie čističky odpadových vôd
a tlakovej kanalizácie boli v roku oveľa vyššie ako výnosy. Náklady na prevádzkovanie materskej
školy v roku 2021 sa vyšplhali na 58193,76 eur.
-Obec má podané žiadosti na viaceré dotácie, žiaľ v súčasnej krízovej situácie je všetko bez
pohybu.
-Deň obce sa plánuje uskutočniť 23.júla 2022.
-Oslava pre jubilantov je naplánovaná na jar tohto roku.
-Obec s rybárskym zväzom z Komárna uskutoční brigádu na čistenie brehu Váhu 26.marca 2022
od 9:00 do 13:00 hodiny.
-Je veľký záujem o nájomné byty. Nový bytový dom by obec mohla nadobudnúť aj takým
spôsobom, že stavebná spoločnosť postaví bytový dom, ktorý obec odkúpi z dotácie.
-Vojnová situácia na Ukrajine a problematika utečencov ovplyvňuje celú našu spoločnosť.
Uvažujeme o tom, ako by sme mohli byť nápomocní.

10.

Diskusia, rôzne

11.

Záver zasadnutia

Zástupkyňa starostu obce Mgr. Tímea Kosová oznámila OZ, že sa vzdáva platu zástupcu
starostu v celej výške od 01.03.2022. Dôvodom rozhodnutia je alarmujúca finančná situácia obce.
Starosta obce Peter Ilčík tiež oznámil, že sa vzdáva 20%-nej čiastky zvýšenia platu, ktorý mu bol
priznaný OZ.
Do diskusie sa neprihlásil nikto iný z prítomných poslancov.
Na záver starosta obce poďakoval za účasť všetkým a ukončil zasadnutie .
Vo Vrbovej nad Váhom, 15.03.2022

Správnosť vyhotovenia potvrdzuje
Peter Ilčík
starosta obce

Overovatelia:
Peter Benkóczki.................................
Tibor Slávik.......................................
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