Zápisnica
napísaná na 15.zasadnutí
Obecného zastupiteľstva
vo Vrbovej nad Váhom
konaného dňa 13.03.2014 o 170o hodine
na Obecnom úrade
vo Vrbovej nad Váhom

Zápisnica

napísaná na 15. zasadnutí Obecného Zastupiteľstva vo Vrbovej nad Váhom
konaného dňa 13.03.2014 o 1700 hodine
na Obecnom úrade vo Vrbovej nad Váhom.
-------------------------------------------------Otvorenie zasadnutia:
Rokovanie zasadnutia Obecného zastupiteľstva otvoril a riadil Ing.
Forró Ladislav, starosta obce za prítomnosti poslancov OZ:
Bučai Attila, Nagy Jozef, Ruhásová Terézia, Šudáková Ildikó, Varga
Ladislav
1.
Starosta obce podal návrh na program rokovania:
1. Zahájenie
2. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a
zapisovatelky
3. Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k závěrečnému účtu obce za rok
2013
5. Schválenie záverečného účtu obce
6. Majetkové oznámenie starostu obce
7. Rozpočtové opatrenie
8. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia
9. Diskusia
10. Schválenie uznesenia
11. Záver zasadnutia
Návrh rokovania obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo. / hlasov za: 6/
2.
Starosta obce podal návrh na overovateľov zápisnice, členov
návrhovej komisie a na zapisovateľku.
Za členov návrhovej komisie boli zvolení / za 6 hlasov/:
- Nagy Jozef, Bučai Attila, Habardik Jozef
Za overovateľov zápisnice boli zvolení /za 6 hlasov/:
- Ruhásová Terézia, Šudák Ildikó,Varga Ladislav
Za zapisovateľku bola zvolená Jancsárová Viola / za 6 hlasov/
Na zasadnutie došiel Simonics Tomáš
3.
Účtovníčka na základe poverenia hlavnej kontrolórky obce
oboznámila OZ so správou o kontrolnej činnosti za rok 2013, ktorú OZ
berie na vedomie a je prílohou zápisnice. /za 7 hlasov/
4.
Na pokyn hlavnej kontrolórky účtovníčka obce prezentovala
stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu, ktoré je prílohou
zápisnice. Hlavná kontrolórka navrhuje aby Obecné zastupiteľstvo
prerokovalo a schválilo záverečný účet s výrokom: Súhlasí s celoročným
hospodárením bez výhrad. OZ berie na vedomie správu./za 7 hlasov/

5.
Účtovníčka obce oboznámila OZ so záverečným účtom za rok 2013,
ktorý je prílohou zápisnice. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo
záverečný účet s výrokom: Súhlasí s celoročným hospodárením bez
výhrad./za 7 hlasov/
6.
Starosta obce prezentoval svoje majetkové oznámenie. Majetkové
oznámenie je prílohou zápisnice. OZ berie na vedomie./za 7 hlasov/
7.
Účtovníčka obce oboznámila OZ, s rozpočtovým opatrením
č.2/2013 a 1/2014.

Rozpočtové opatrenie OZ berie na vedomie, je prílohou zápisnice.
/za 7 hlasov/
8.
Plnenie úloh: Mesačné poplatky za internet boli znížené. Informáciu
OZ berie na vedomie / za 7 hlasov/.
9.
Opäť bolo rokovanie vo veci odpredaja pozemku pre pani Katarínu
Kočiovú. Prerokovanie nebolo uzavreté.
10. V diskusii sa hovorilo o tom, že obecnej časti Hliník firma pána
L.Gogolu čerpá neprimerané množtvo vody z miestnej studne
(vodovodu).Na cintoríne treba skontrolovať či funguje studňa.
Výroba autobusových zastávok pokračuje. Bývalá budova po nebohom
L.Orvosovi je napredaj. Obec by mohla ponúknuť 5-6000,-eur na
kúpu tejto budovy.
10. Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia / za 7 hlasov/.

Uznesenie
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Vrbovej nad Váhom,
konaného dňa 13.03.2014
----------------------------------------------------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
uznesením č.15/1
schvaľuje program zasadnutia

uznesením č.15/2
vymenuje za
a.) členov návrhovej komisie:
Nagy Jozef, Bučai Attila, Habardik Jozef
za overovateľov zápisnice:
Ruhásová Terézia, Šudák Ildikó,Varga Ladislav
b.) zapisovateľka: Jancsárová Viola

uznesením č. 15/3
berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2013

uznesením č. 15/4
berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu

uznesením č. 15/5
schvaľuje
záverečný účet s výrokom: Súhlasí s celoročným hospodárením bez výhrad.

uznesením č. 15/6
berie na vedomie
majetkové oznámenie starostu obce

uznesením č. 15/7

berie na vedomie
a. )rozpočtové opatrenie č. 2/2013 zo dňa 30.12.2013
zmeny v rozpočte na rok 2013
b.) rozpočtové opatrenie č. 1/2014 zo dňa 12.03.2014

uznesením č. 15/8
berie na vedomie
plnenie úloh z predchádzajúceho zasadnutia

uznesením č. 15/9
odročuje
rozhodnutie vo veci odpredaja pozemku pre Katarínu Kočiovú

uznesením č. 15/10
schvaľuje
aby starosta obce rokoval vo veci odkúpenia budovy so s.č. 74 v k.ú. Vrbová
nad Váhom

Správnosť vyhotovenia potvrdzujem :

Vo Vrbovej nad Váhom, dňa 14.03.2014

Ing. Forró Ladislav
starosta obce

