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                                          Vágfüzes község 

                                       945 01  Vágfüzes 91                        

 

_________________________________________________________________________ 

Telefón.: 0908715780                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 37. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 

vo Vrbovej nad Váhom, ktoré sa bude konať 

          dňa 10.06.2022 o 17.00 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 37. ülését, melyre 2022. június 10-én 17.00 órai kezdettel kerül sor az ideiglenesen 

átköltözött községi hivatal épületébe cím Vágfüzes 74 h. sz.- Társalgóban 

Návrh 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.  Stanovisko hl.kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2021 
A főellenőr álláspontja a zárszámadáshoz 

6. Schválenie záverečného účtu za rok 2021 
A 2021-es  év zárszámadásának jóváhagyása 

7. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na II. Polrok 2022 
A főellenőr  2022 II. félévre szóló ellenőrzési tervének jóváhagyása  

8. Schválenie dátumu voľby hl.kontrolóra obce Vrbová nad Váhom 
A főellenőri választások időpontjának jóváhagyása 

9. Zmeny v rozpočte za rok 2022 

A költségvetés módosításai 2022-ben 

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia číslo 1/2022 o organizácii miestneho referenda obce 

Vrbová nad Váhom   
A helyi referendumról szóló 1/2022 számú általános érvényű rendelet javaslata 

11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb na území obce Vrbová nad Váhom 
Az üzletek nyitvatartási idejéről  szóló 2/2022 számú általános érvényű rendelet javaslata 

12. Návrh  na odpis nevymožiteľných pohľadávok  
A behajthatatlan tartozások leírásának javaslata 

13. Schválenie žiadosti odpredaja pozemku vo vlastníctve obce za účelom výstavby bytového 

domu podľa  osobitného zreteľa 
Az önkormányzat tulajdonában lévő földterület eladásának jóváhagyása társasház építése céljából   

14. Určenie volebných obvodov a počtov poslancov v zastupiteľstvách pre volby v roku 2022 
A választói körzetek és a képviselők számának jóváhagyása a 2022-es választásokhoz 

15. Správa starostu obce – aktuálne témy 
A polgármester beszámolója – aktuális témák 

16. Diskusia, rôzne 
Vita, egyéb 

17. Záver zasadnutia 
Zárszó 

                S pozdravom         

                 Üdvözlettel                                                                 Peter Ilčík   

      starosta obce 

 
Vo Vrbovej nad Váhom dňa 06.06.2022 

 Vágfüzes , 2022. 06.06. 



 

 

 

 

  

Zverejnené dňa: 06.06.2022 

Közzétett: 2022.06.06. 

 

 

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/

