Zápisnica
napísaná na 36 . riadnom zasadnutí Obecného Zastupiteľstva vo Vrbovej nad
Váhom konaného dňa 26.05.2022 o 1700 hodine
Vrbovej nad Váhom 74.
--------------------------------------------------
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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:
Peter Benkóczki, , Zuzana Habardiková, Mgr.Tímea Kosová, Margita Tóth, Tibor Slávik
Neprítomní: Jozef Habardik, 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. Štatút knižnice – schválenie zmien
6. Prerokovanie žiadosti na odpredaj pozemku vo vlastníctve obce za účelom výstavby
bytového domu podľa osobitného zreteľa- návrh na uznesenie
7. Správa starostu obce – aktuálne témy
8. Diskusia, rôzne
9. 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, Mgr. Tímea Kosová / za 5 hlasov, nepr.2 /
4. Bod kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia bol presunutí k bodu 7.
5. Štatút knižnice – schválenie zmien :
Pani V.Jancsárová oboznámila členov OZ stručne s hlavnými bodmi navrhnutého štatútu knižnice
obce. Štatút obecnej knižnice vo Vrbovej nad Váhom obsahuje informácie o právnom postavení
knižnice, poslanie knižnice, sprístupňovanie knižničných fondov, správu knižnice, hospodárenie
knižnice a záverečné ustanovenie.
Štatút obecnej knižnice vo Vrbovej nad Váhom schválený dňa 10. 04. 2008 s účinnosťou dňom
01.05.2008 sa ruší z dôvodu, že od roku 2008 boli schválené zmeny v zákonoch. Do nového štatútu
bol zapracovaný zákon NR SR č. 126/2015 Z. z. Zákon o knižniciach ako aj zákon č. 206/2009 Z. z.
o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a ďalej zmena zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení
zákona č. 38/2014 Z. z. .Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Štatút obecnej knižnice vo Vrbovej nad
Váhom
s účinnosťou dňom 01.06.2022.
/ za 5 hlasov, nepr.2 /
6. Prerokovanie žiadosti na odpredaj pozemku vo vlastníctve obce za účelom výstavby bytového domu podľa osobitného zreteľa:
Starosta obce oboznámil členov OZ so žiadosťou žiadateľa Martin Ladányi, trvalým pobytom
Modrany 30, podnikateľa s obchodným menom Martin Ladányi – MARCI, IČO: 40531911, miesto
podnikania 946 33 Modrany 30, o predaj nehnuteľného majetku obce Vrbová nad Váhom,
novovytvorenej parcely registra „C“ p.č. 2465/28 o výmere 1311 m2, orná pôda, vytvorenej
geometrickým plánom vyhotoviteľa Ing. Attila Mészáros, IČO 35046520, 945 04 Komárno, Nová
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-------------------------------------------------Stráž, Školská 11, číslo 35046520-68/2022, zo dňa 24.05.2022, z pôvodnej parcely registra „C p.č.
2435/28 o výmere 2622 m2, orná pôda, vedenej na LV č.278 v k.ú. Vrbová nad Váhom, s tým že
zostávajúca časť pôvodnej parcely registra „C p.č. 2435/28 o výmere 1311 m2, orná pôda, po
odčlenení novovytvorenej parcely registra „C“ p.č. 2435/32 o výmere 1311 m2, zostáva vo
vlastníctve pôvodného vlastníka .
OZ schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva a zámer na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo
vlastníctve Obce Vrbová nad Váhom z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra /za 5 hlasov, nepr.2 /
7.

Správa starostu obce – aktuálne témy:

8.

Diskusia, rôzne

Starosta obce predniesol návrh programu dňa obce, ktorý sa bude konať 23.júla 2022. Čakáme na
schválenie dotácie s fondu podpory na kultúru národnostných menšín.

11.

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov.
Záver zasadnutia

Na záver starosta obce poďakoval za účasť všetkým a ukončil zasadnutie .
Vo Vrbovej nad Váhom, 27.05.2022

Správnosť vyhotovenia potvrdzuje
Peter Ilčík
starosta obce

Overovatelia:
Mgr.Tímea Kosová...........................
Tibor Slávik.......................................
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