Zápisnica
napísaná na 16.zasadnutí
Obecného zastupiteľstva
vo Vrbovej nad Váhom
konaného dňa 19.06.2014 o 170o hodine
na Obecnom úrade
vo Vrbovej nad Váhom

Zápisnica

napísaná na 16. zasadnutí Obecného Zastupiteľstva vo Vrbovej nad Váhom
konaného dňa 19.06.2014 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, Habardik Jozef, Varga
Ladislav, Tomáš Simonics
1.
Starosta obce podal návrh na program rokovania:
1. Zahájenie
2. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a
zapisovateľky
3. Informovanie OZ o možnosti dotácie na výstavbu nájomných bytov
4. Správa z kontroly plnenia príjmov a výdavkov podľa pravidiel
rozpočtového hospodárenia za 1. štvrťrok 2014
5. Prehľad zoznamu neplatičov
6. Prerokovanie cenovej ponuky pre nehnuteľnosť so s. č. 74 (Dandy)
7. Deň obce
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/:
- Ruhásová Terézia, Simonics Tomáš ,Varga Ladislav
Za overovateľov zápisnice boli zvolení /za 6 hlasov/:
- Nagy Jozef, Bučai Attila, Habardik Jozef
Za zapisovateľku bola zvolená Jancsárová Viola / za 6 hlasov/
3.
Starosta obce informoval zastupiteľstvo o možnosti získania dotácie
na výstavbu nájomných bytov. Členovia obecného zastupiteľstva vyslovili
súhlas s tým, aby bola podaná žiadosť na dotáciu pre výstavbu nájomných
bytov a boli stavané nájomné byty /za 6 hlasov/
-Na zasadnutie došla Ildikó Šudáková4.
Na pokyn hlavnej kontrolórky účtovníčka obce prezentovala Správu
hlavnej kontrolórky z plnenia príjmov a výdavkov za I.Q 2014, ktorá je
prílohou zápisnice. OZ berie na vedomie / za 7 hlasov/
5.
Na základe žiadosti viacerých poslancov bol zostavený zoznam
neplatičov pre OZ. Zoznam OZ berie na vedomie. / za 7 hlasov/
6.
Starosta obce oboznámil členov OZ s cenovou ponukou pre
nehnuteľnosť so s.č.74 v k.ú. Vrbová n.V.

Členovia OZ najprv diskutovali o tom, že na čo by mohla slúžiť
nehnuteľnosť, ako by sa dala využiť jej plocha a miestnosti (cca:2x150m2).
Podľa L.Vargu treba ponúknuť za nehnuteľnosť ešte menej eur.
Pani T.Ruhásová a T.Simonics pripomenuli, že je dôležité zaoberať sa aj
s tým či bude mať obec finančné prostriedky na rekonštrukciu budovy.
Napokon OZ schválilo nadpolovičnou väčšinou poslancov v súlade §9 ods.2
písm. e) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov kúpu nehnuteľností, vedených na LV č. 149 v k.ú. Vrbová nad
Váhom do vlastníctva Obce Vrbová nad Váhom :
a)
Rodinný dom so súp.č.74 na pozemku parc.reg. „C“ č. 2432/41
a příslušenstva vo výške 7.000,- eur
b)
Par.reg. „C“ č. 2320/12 záhrady vo výmere 269 m2 Par.reg. „C“ č.
2320/16 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 887 m2 vo výške 2.000,eur
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí
kupujúci.
/za 4 hlasov,zdržali sa 2, proti 1/
7.
Starosta obce oznámil, že v tomto roku sa bude konať deň obce
19.07.2014. OZ súhlasí ./za 7 hlasov/
8.
Starosta obce požiadal členov OZ aby preštudovali projektovú
dokumentáciu na zateplenie materskej školy a vyjadrili sa k nej.
Členovia OZ si prezreli návrh na zateplenie MŠ . OZ súhlasí s tým, že je
nevyhnutná rekonštrukcia materskej školy.
OZ preto poveruje starostu obce s tým, aby podal žiadosť o poskytnutie
finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu.
/ za 7 hlasov/
9.
Poslankyňa I.Šudák pripomenula, že v súvislosti s voľbami do
orgánov samosprávy v roku 2014 je potrebné aby OZ schválilo počet členov
OZ, ktorí sa budú voliť. Členovia OZ odsúhlasili, že OZ bude mať 7 členov
a v nasledujúcom volebnom období./za 5 hlasov,zdržali sa 2/
10. V diskusii sa hovorilo o tom, že v obecnej časti Hliník je potrebné
opraviť miestne vodovodné potrubie.
11.
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia / za 7 hlasov/.

Uznesenie

z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Vrbovej nad Váhom,

konaného dňa 19.06.2014
----------------------------------------------------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
uznesením č.16/1
schvaľuje program zasadnutia

uznesením č.16/2
vymenuje za
a.) členov návrhovej komisie:
-Ruhásová Terézia, Simonics Tomáš,Varga Ladislav
za overovateľov zápisnice:
- Nagy Jozef, Bučai Attila, Habardik Jozef
b.) zapisovateľka: Jancsárová Viola

uznesením č. 16/3
schvaľuje
výstavbu nájomných bytov a podanie žiadosti na dotáciu pre výstavbu
nájomných bytov

uznesením č. 16/4
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky z kontroly plnenia príjmov a výdavkov za I.Q.
v roku 2014

uznesením č. 16/5
berie na vedomie
zoznam neplatičov

uznesením č. 16/6
S ch v a ľ u j e nadpolovičnou väčšinou poslancov
V súlade §9 ods.2 písm. e) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov kúpu nehnuteľností, vedených na LV č. 149
v k.ú. Vrbová nad Váhom do vlastníctva Obce Vrbová nad Váhom :
c) Rodinný dom so súp.č.74 na pozemku parc.reg. „C“ č. 2432/41
a príslušenstva
vo výške 7.000,- eur
d) Par.reg. „C“ č. 2320/12 záhrady vo výmere 269 m2
Par.reg. „C“ č. 2320/16 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 887
m2
vo výške 2.000,- eur

- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí
kupujúci.

uznesením č. 16/7
schvaľuje
aby sa podujatie „deň obce“ konalo dňa 19.07.2014.

uznesením č. 16/8
schvaľuje
projektovú dokumentáciu na zateplenie materskej školy
a poveruje starostu obce s tým, aby podal žiadosť o poskytnutie finančných
prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu.

uznesením č. 16/9
schvaľuje
že obecné zastupiteľstvo bude mať 7 členov a v nasledujúcom volebnom
období

Správnosť vyhotovenia potvrdzujem :

Vo Vrbovej nad Váhom, dňa 26.06.2014
Overovatelia:

Ing. Forró Ladislav
starosta obce

