
 

 
Obec Vrbová nad Váhom 

945 01 Vrbová nad Váhom  91 

Vágfüzes község 
945 01  Vágfüzes 91 

_____________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

Telefón.: 035/924 142                IČO: 00 306 476                 e-mail: vrbova@pnet.sk 

 

P o z v á n k a 

                                                                   Meghívó 

       V súlade s § 12 ods.1 a § 13 ods.4 písm.a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam a pozývam Vás  na 19. zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva vo Vrbovej nad Váhom, ktoré sa bude konať 

          dňa 05.06.2020 o 18:00 hod.  

v dočasných priestoroch Obecného úradu vo Vrbovej nad Váhom na adrese Vrbová nad 

Váhom  74. – Spoločenská miestnosť 

 A Szlovák Nemzeti Tanács Tt.369//1990 sz. a községi önkormányzatokról szóló törvény  

12. § 1. bekezdése és a 13 § 4. bekezdése a.) pontja értelmében összehívom Vágfüzes község 

Képviselő –testületének 19. ülését, melyre 2020. június  5.-én 18.00 órai kezdettel kerül sor 

az ideiglenesen átköltözött községi hivatal épületébe cím Vágfüzes 74 h. sz.- társalgóba 

Návh programu: 

Napirendi pontok: 

1. Otvorenie zasadnutia 

A testületi ülés megnyitása 

2. Návrh  programu zasadnutia 

A testületi ülés programpontjainak javaslata 

3. Voľba overovateľov a určenie zapisovateľa zápisnice 

A jegyzőkönyv-hitelesítők és jegyzőkönyvvezető megválasztása 

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

Az előző testületi ülés feladatainak ellenőrzése 

5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 2.polrok 2020 

A község főellenőr ellenőrzési tervének elfogadása  - 2020, II. félév 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019 

A főellenőr állásfoglalása a község 2019-es év zárszámadásához 

7. Schválenie záverečného účtu za rok 2019 

A 2019-es   év zárszámadásának elfogadása. 

8. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce- schválenie zmien 

A község vagyongazdálkodásának alapelvei – a változások jóváhagyása 

9. Schválenie štatútu obce 

A község statútumának jóváhagyása 

10. Schválenie nájomnej zmluvy na pozemok pod stavbou Hydroglóbus-Hliník 

Az agyagosi Hydroglobus építmény alatti földterület bérleti szerződésének jóváhagyása 

11. Návrh na uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku vo vlastníctve obce 

Határozati javaslat a község tulajdonában lévő földterület bérleti kérelméről 

12. Schválenie zmluvy na odkúpenie a zámenu pozemkov pod cestou k bytovke do 

vlastníctva obce- návrh na uznesenie 

A községben épülő bérlakásokhoz vezető út alatt lévő  földvásárlási és csere 

szerződéseinek jóváhagyása – határozati javaslat 

13. Prerokovanie žiadosti na odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve obce-Lapošová Alžbeta 

A község tulajdonában lévő 287 sz. ingatlan vásárlási kérelem elbírálása – Lapošová Alžbeta  

14. Správa starostu o aktuálnom dianí v obci 

A polgármester jelentése a község jelenlegi eseményeiről 

 



15. Diskusia, rôzne 

Vita, egyéb 

16. Záver zasadnutia 

Zárszó 

                S pozdravom         

                  Üdvözlettel                                              Peter Ilčík  starosta obce 

 

 

 

 

Vo Vrbovej nad Váhom dňa 02.06.2020 

 Vágfüzes , 2020. június 2.. 

 

 

 

 

Zverejnené dňa:02.06.2020 

Közzétett: 2020. június 2. 

 

Poznámka: 

Pozvánka a návrh programu na zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vrbovej nad Váhom sa 

doručuje poslancom obecného zastupiteľstva a hlavnému kontrolórovi obce a sú zverejnené 

na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce (www.obecvrbova). 

 

 

Megjegyzés:  

 

A meghívó és a napirendi program pontok javaslata  Vágfüzes község Képviselő-testületének 

üléséről kézbesítve van a képviselőknek és a község főellenőrjének, valamint közzétéve  

a  község honlapján(www.obecvrbova) és a hivatali hirdető táblán. 

 

 

 

 

 

 

http://www.obecvrbova/

