
 

 

                                      Obec Vrbová nad Váhom 

                                 945 01 Vrbová nad Váhom  91 

                                          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 3. zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva vo Vrbovej nad Váhom, ktoré sa bude konať 

          dňa 16.12.2022 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 

képviselőtestületének 3. ülését, melyre 2022. 12. 16-án 17.00 órai kezdettel kerül sor az 

ideiglenesen átköltözött községi hivatal épületében, cím Vágfüzes 74 h. sz.- Társalgó 

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 jegyzőkönyvhitelesítők és jegyzőkönyvvezető megválasztása 

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 
Az előző testületi ülés feladatainak ellenőrzése  

5. Prerokovanie výšky dotácií z rozpočtu obce 

Költségvetésből nyújtott dotációk megtárgyalása 

6. Schválenie výšky príspevku pre NO Vrba na rok 2023 

A hozzájárulás összegének jóváhagyása a  Vrba nonprofit szervezet részére 2023-as évre 

7. Schválenie všeobecne záväzných nariadení: 

Általános érvényű rendeletek jóváhagyása: 

- Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady(popl.za odpad) 

A helyi adókról szóló általános érvényű rendelet (szemétdíj) 

-Všeobecne záväzné nariadenie obce Vrbová nad Váhom  č. 2/2023 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na kalendárny 

rok 2023 a na ďalšie zdaňovacie obdobia (popl. za psa) 

A helyi adókról szóló általános érvényű rendelet (kutyaadó) 

-Všeobecne záväzné nariadenie obce Vrbová nad Váhom č.3/2023  

      o výške príspevku  v materskej škole a v školskej jedálni   

      Ált.érvényű rendelet  a hozzájárujásról az óvodában és a óvodai konyhában 

8. Správa hl. kontrolórky z výsledku kontroly   

       A főellenőr  beszámolója az  ellenőrzésről 

9. Stanovisko hlavného kontrolóra k viacročnému rozpočtu obce na roky 2023,2024,2025 

A főellenőr véleménye a többéves költségvetéshez 2023,2024,2025 évekre 

10. Schválenie rozpočtu obce na roky 2023,2024,2025 

A költségvetés jóváhagyása 2023,2024,2005 évekre 

11. Zriadenie inventarizačnej komisie 

A leltározó bizottság megalakítása 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

12. Správa starostu obce   

A polgármester összefoglaló beszámolója    

13. Diskusia, rôzne 

Vita, egyéb 

14. Záver zasadnutia 

Zárszó 

                S pozdravom         

                 Üdvözlettel                                                                 Peter Ilčík   

                   starosta obce 

 

Vo Vrbovej nad Váhom dňa  14.12.2022 

 Vágfüzes , 2022. 12.14 

 

Zverejnené dňa: 14.12.2022 

Közzétett: 2022.12.14 

 

 

 

 

 

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/

