Zápisnica

napísaná na pokrač ovaní 3. zasadnutia Obecného
Zastupiteľstva vo Vrbovej nad Váhom konaného dňa
17.04.2015 o 1700 hodine
na Obecnom úrade vo Vrbovej nad Váhom
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Zápisnica
napísaná na pokračovaní 3. zasadnutia Obecného Zastupiteľstva vo
Vrbovej nad Váhom konaného dňa 17.04.2015 o 1700 hodine
na Obecnom úrade vo Vrbovej nad Váhom.
-------------------------------------------------Otvorenie zasadnutia:
Rokovanie zasadnutia Obecného zastupiteľstva otvoril a riadil Ing. Ladislav
Forró, starosta obce za prítomnosti členov OZ:
Bučai Attila, Czafrangóová Boglárka, Habardik Jozef, Nagy Jozef, Ruhásová Terézia,
Slávik Tibor, Ing. Varga Ladislav, ďalej bola prítomná aj hlavná kontrolórka obce
ing.Marta Szoboszlaiová
1.
Starosta obce privítal prítomných a otvoril zasadnutie rokovania OZ, potom
ich oboznámil s návrhom na program rokovania:
1. Otvorenie pokračovania zasadnutia prerušeného dňa 19.03.2015
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Prebranie rokovacieho poriadku
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2014
6. Schválenie záverečného účtu obce
7. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014
8. Majetkové oznámenie starostu obce
9. Správa z inventarizácie majetku
10. Diskusia
11. Záver
Návrh rokovania obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo. / hlasov za: 7/
2. Starosta obce sa opýtal či majú byť volení nový členovia návrhovej komisie,
overovatelia a zapisovateľ. Členovia OZ vyjadrili názor, že netreba voliť znovu.
To znamená, že členovia návrhovej komisie sú:
Slávik Tibor, Habardik Jozef
Overovatelia zápisnice sú: Attila Bučai, Ing.Varga Ladislav
Zapisovateľka je Jancsárová Viola
3. Na základe poverenia V.Jancsárová prečítala po bodoch teraz účinný rokovací
poriadok OZ pričom starosta obce postupne ho preložil do maďarčiny. Potom
starosta obce poprosil členov OZ aby na nasledujúce zasadnutie pripravili svoje
pripomienky a návrhy týkajúce sa zmeny rokovacieho poriadku. K téme sa vyjadril
Ing. Ladislav Varga, otázku mal Attila Bučai.
4. Hlavná kontrolórka obce Ing. Szoboszlaiová Marta s predniesla stanovisko
hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce.
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K stanovisku sa vyjadrili T.Ruhásová,Ing.L.Varga,A.Bučai,J.Habardik
OZ berie na vedomie stanovisko, ktoré je prílohou zápisnice./ za 7 hlasov/
5. Na základe poverenia starostu obce V.Jancsárová prečítala záverečný účet.
K záverečnému účtu mali pripomienky T.Ruhásová, Ing.L.Varga.
OZ zastupiteľstvo bude schvaľovať záverečný účet na budúcom zasadnutí po
vykonaní auditu.
6. Ing. Szoboszlaiová Marta predniesla správu o kontrolnej činnosti za rok 2014,
ktorá je prílohou zápisnice. K správe uviedli poznámky A.Bučai, Ing.L.Varga.
Diskutovalo sa o úvere z Dexia banky, ktorý má byť splatení do roku 2022
a o podporovaní miestnej organizácie Csemadok. K diskusii prispeli Ing.L.Varga,
T.Ruhásová
7. Starosta obce oboznámil prítomných so svojim majetkovým oznámením, ktoré je
prílohou zápisnice. OZ berie na vedomie oznámenie./ za 7 hlasov/
8. Správu z inventarizácie majetku, ktorá je prílohou zápisnice OZ berie na
vedomie./za 6 hlasov 1proti /
9.Témy diskusie:
- Nájomné byty
- Diskutovalo o tom, že dokedy je záruka na miestne komunikácie. Treba vyhotoviť
fotodokumentáciu a podať reklamáciu vyhotoviteľovi aby opravil chyby.
-Končí platnosť nájomnej zmluvy na pozemky s RD Vrbová nad Váhom. Treba
vyhlásiť výberové konanie.
-Kto a prečo býva v bývalej škole v obecnej časti Zlatá Osada?
- Predaj pozemku pre Katarínu Kočiovú.
-Úradné dokumenty vyhotoviť v maďarskom jazyku.
-Zápisnicu vyhotoviť a podpísať na čas.
-V obecnej časti Hliník je často uzavretá voda.
-Oprava verejného osvetlenia.
-Rozhodnutia zo zasadnutia dňa 19.03.2015.
-Treba zmeniť pravidlá týkajúce sa s hospodárením finančných prostriedkov.
-V obecnom zastupiteľstve sa vytvorila silná opozícia.
-Úlohou OZ je podporovať rozvoj obce.
Do diskusie sa zapojili: Ing.L.Varga, T.Ruhásová, A.Bučai, T.Slávik, J.Habardik,
J.Nagy, Ing. L.Forró-srarosta obce, L.Varga – z prítomných obyvateľov
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Uznesenia
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Vrbová nad Váhom,
zo dňa 17.04.2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Schválenie programu rokovania

Uznesenie č. 3/3
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
A. schvaľuje program rokovania
1. Otvorenie pokračovania zasadnutia prerušeného dňa 19.03.2015
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Prebranie rokovacieho poriadku
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2014
6. Schválenie záverečného účtu obce
7. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014
8. Majetkové oznámenie starostu obce
9. Správa z inventarizácie majetku
10. Diskusia
11. Záver

Uznesenie č. 3/4
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
A. berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu

Uznesenie č. 3/5
A. odročuje
Schválenie záverečného účtu na ďalšie zasadnutie

Uznesenie č. 3/6
A.berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky z kontolnej činnosti za rok 2014

Uznesenie č. 3/7
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A.berie na vedomie
Majetkové oznámenie starostu obce

Uznesenie č. 3/7
A.schvaľuje
Správu z inventarizácie majetku

Vo Vrbovej nad Váhom, 24.04.2015

Správnosť vyhotovenia potvrdzujem:

Ing.Forró Ladislav
starosta obce
Overovatelia:
Bučai Attila ..……………………….
Ing.Varga Ladislav……………………...
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