Zápisnica
napísaná na 7. zasadnutí Obecného Zastupiteľstva vo Vrbovej nad Váhom
konaného dňa 10.12.2015 o 1700 hodine
na Obecnom úrade vo Vrbovej nad Váhom.
--------------------------------------------------
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Zápisnica
napísaná na 7. zasadnutí Obecného Zastupiteľstva vo Vrbovej nad Váhom
konaného dňa 10.12.2015 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, Nagy Jozef, Ruhásová Terézia, Ing. Varga
Ladislav, Habardik Jozef, neskôr Slávik Tibor
1.
Starosta obce po oznámení, že poslanec Slávik Tibor bude trochu meškať,
otvoril zasadnutie rokovania OZ.
2.
Starosta obce požiadal OZ aby navrhli overovateľov zápisnice, a
zapisovateľa.
Za zapisovateľku bola zvolená Jancsárová Viola / za 7 hlasov/
Za overovateľov zápisnice boli zvolení :
Jozef Nagy, Ing. Ladislav Varga /za 6 hlasov, neprítomný S.T. /
3.
Starosta obce Ing.Forró Ladislav podal návrh na program rokovania.
Program bol schválený bez pripomienok nasledovne:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení
5. Schválenie kontrolnej činnosti hl.kontrolórky za rok 2016
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k viacročnému rozpočtu obce
7. Schválenie trojročného rozpočtu na roky 2016,2017-2018
8. Žiadosť o zvýšenie príspevku pre organizáciu Csemadok.
9. VZN o vyhradení miest na umiestnenie volebných plagátov
http://www.obecvrbova.sk/uradna-tabula/index.php
10. Zmena vo VZN č.3/2012 o poplatku za odpad
http://www.obecvrbova.sk/uradna-tabula/index.php
11. VZN o nakladaní s odpadmi
http://www.obecvrbova.sk/uradna-tabula/index.php
12. Schválenie predaja nehnuteľnosti – Kočiová Katarína
13. Schválenie predaja nehnuteľnosti – Lukovič Peter
14. Vymenovanie inventarizačnej komisie
15. Zmeny v rozpočte, rozpočtové opatrenie 5/2015
16. Prerokovanie žiadostí – Kurti, Chlebnická,Molnár Rácz
17. Rôzne
18. Záver
Návrh rokovania obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo.
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-------------------------------------------------/ hlasov za: 6,neprítomný 1- S.T./
4.
Starosta obce prečítal uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
Na žiadosť poslanca či obec dostala odpoveď na žiadosť o stanovisko oznámil, že
odpoveď bude prečítaná, keď sa bude rokovať v bode 17. Rôzne.
Došiel na zasadnutie Slávik Tibor

5. Hlavná kontrolórka obce predniesla plán kontrolnej činnosti a požiadala
o vyjadrenie zastupiteľstva a doplnenie požiadaviek ohľadne kontrolnej činnosti.
Plán kontrolnej činnosti, ktorý je prílohou zápisnice OZ schválilo./za 7 hlasov/.
Zo zasadnutia odišiel Habardik Jozef

6. V ďalšom bode Ing. Szoboszlaiová Marta oboznámila OZ so stanoviskom
hlavného kontrolóra k viacročnému rozpočtu obce na roky 2016,2017-2018.
Stanovisko OZ berie na vedomie a je prílohou zápisnice./za 6 hlasov, 1 neprítomný
- H.J./
7.
Na návrh poslanca podľa ktorého by sa malo dať do rozpočtu aj splácanie úveru,
sa rozbehla diskusia o tom kde by sa mohli znížiť výdavky. Navrhlo sa aby bolo
zrušené predplatné na DIGI, znížené poplatky na telefóny, upresnené výdavky
projektov, znížené výdavky na elektrinu ČOV, prehodnotené povinné poistenia
automobilov.
Napokon výdavky boli znížené na účtoch nasledovne:
Návrh:
1 41

01 1 1

632 004

Telekom.služby.internet

1800

1800

1800

01 1 1

632 004

Telekom.služby.internet

1210

1210

1210

Konečný stav:
1 41

Návrh:
2 41

06 3 0

716

Projekt - voda Hliník

4000

0

0

2 41

06 3 0

716

Projekt - voda Hliník

2890

0

0

2 41

06 1 0

716

Projekt fitness, Ocú

3000

0

0

2 41

06 1 0

716

Projekt fitness, Ocú

2940

0

0

1 41

05 2 0

632 001

Energie COV

6300

6300

6300

1 41

05 2 0

632 001

Energie COV

5360

5360

5360

1 41

04 5 1

635 006

Rutinná a štandardná údržba budov, objek

2000

2000

2000

04 5 1

635 006

Rutinná a štandardná údržba budov, objek

300

0

0

Konečný stav:
Návrh:
Konečný stav:
Návrh:
Konečný stav:
Návrh:
Konečný stav:
1 41

Nový rozpočtový účet na splátky úveru:
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01 1 1

821 007

Z ostatných úverov

4400

4400

4400

Po týchto zmenách OZ schválilo trojročný rozpočet na roky 2016,2017-2018
pričom rozpočet na rok 2016 je záväzný./za 6 hlasov, neprítomný 1 – H.J./
8. Starosta obce prečítal žiadosť podanú miestnou organizáciou Csemadok v ktorej
žiada zvýšiť v rozpočte pre organizáciu na 1200,- eur. Po krátkej diskusii sa
schválila zmena rozpočtu nasledovne/za 6 hlasov, neprítomný 1 – H.J./ :
Nový stav na účtoch:
1 41

08 4 0

633 006

Všeobecný materiál (Csemadok) 1000+200

1 41

08 2 0

633 016 2

Deň detí, deň matiek

300-200

1200

100

9. Z dôvodu, že bol vydaný nový volebný zákon je potrebné schváliť nové
VZN o vyhradení miest na umiestnenie volebných plagátov. Po krátkej diskusii o
tom, že počas volebného obdobia treba rozšíriť úradnú tabuľu pred obecným
úradom OZ schválilo VZN. /za 6 hlasov, neprítomný 1 – H.J./
10. Z dôvodu, že sa mení zákon o odpadoch, je nutná aj
zmena vo VZN č.3/2012 o poplatku za odpad. OZ schvaľuje zmenu. /za 6 hlasov,
neprítomný 1 – H.J./
11. V nasledovnom bode sa diskutovalo o novom
Všeobecne záväznom nariadení o nakladaní s odpadmi. OZ schvaľuje VZN. /za 6
hlasov, neprítomný 1 – H.J./
12.Na základe žiadosti žiadateľa Katarína Koči, rodné priezvisko Bučeková, dátum
narodenia 31.05.1949, rodné číslo 495531/315, adresa trvalého pobytu 946 65
Vrbová nad Váhom, Hliník 314, uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vrbovej
nad Váhom číslo 6/5 zo dňa 29.10.2015 bol schválený zámer na predaj
nehnuteľnosti, pozemku vedeného na LV č. 278 v k.ú. Vrbová nad Váhom ako
parcela registra „C“, p.č. 4803/11 o výmere 798 m2, ostatné plochy, vo vlastníctve
Obce Vrbová nad Váhom, v podiele 1/1 k celku, pre kupujúceho Katarína Koči,
rodné priezvisko Bučeková, dátum narodenia 31.05.1949, rodné číslo 495531/315,
adresa trvalého pobytu 946 65 Vrbová nad Váhom, Hliník 314,
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-------------------------------------------------z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR
číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko Katarína
Kočiová je užívateľkou pozemkov dlhé roky.
Zámer na predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade s uznesením
Obecného zastupiteľstva vo Vrbovej nad Váhom číslo 6/5 zo dňa 29.10.2015, bol
zverejnený v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR číslo 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov. OZ na tomto zasadnutí schvaľuje
predaj a uzatvorenie kúpnej zmluvy s kupujúcim Katarína Koči, rodné priezvisko
Bučeková, dátum narodenia 31.05.1949, rodné číslo 495531/315, adresa trvalého
pobytu 946 65 Vrbová nad Váhom, Hliník 314, o predaji nehnuteľnosti, pozemku
vedeného na LV č. 278 v k.ú. Vrbová nad Váhom, ako parcela registra „C“, p.č.
4803/11 o výmere 798 m2, ostatné plochy, vo vlastníctve Obce Vrbová nad Váhom
v podiele 1/1 k celku, za nasledovných podmienok:
kúpna zmluva bude uzatvorená v súlade s § 9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, nakoľko Katarína Kočiová je užívateľkou pozemkov dlhé roky.
predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade s § 9a ods.8 písm. e)
zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, obecné
zastupiteľstvo schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov,
predaj sa uskutoční za kúpnu cenu 600,- €, ktorá kúpna cena je splatná pri
podpísaní kúpnej zmluvy,
viazanosť návrhu kúpnej zmluvy je 30 dní od doručenia návrhu zmluvy.
OZ žiada starostu obce zabezpečiť vypracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy
do 30 dní od schválenia uznesenia.
13. OZ schvaľuje zmenu uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Vrbovej nad
Váhom číslo 2/11 o dňa 20.01.2003.Konštatuje, že na základe žiadosti žiadateľa
Peter Lukovič, rodné priezvisko Lukovič, dátum narodenia 04.11.1983, rodné číslo
831104/6601, adresa trvalého pobytu 945 01 Komárno, Lándor 20, uznesením
Obecného zastupiteľstva vo Vrbovej nad Váhom číslo 6/6 zo dňa 29.10.2015 bol
schválený zámer na predaj nehnuteľnosti, vedenej na LV č. 8654 v k.ú. Komárno
ako obytný dom so súp.č. 20 na parcele registra „C“ p.č. 12546/5, vo vlastníctve
Obce Vrbová nad Váhom, v podiele 1/1 k celku, pre kupujúceho Peter Lukovič,
rodné priezvisko Lukovič, dátum narodenia 04.11.1983, rodné číslo 831104/6601,
adresa trvalého pobytu 945 01 Komárno, Lándor 20, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR číslo 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, Peter Lukovič je užívateľom
nehnuteľnosti dlhé roky.
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-------------------------------------------------Zámer na predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade s uznesením
Obecného zastupiteľstva vo Vrbovej nad Váhom číslo 6/6 zo 29.10.2015, bol
zverejnený v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR číslo 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov.OZ schvaľuje predaj a uzatvorenej
kúpnej zmluvy s kupujúcim Peter Lukovič, rodné priezvisko Lukovič, dátum
narodenia 04.11.1983, rodné číslo 831104/6601, adresa trvalého pobytu 945 01
Komárno, Lándor 20, o predaji nehnuteľnosti, vedenej na LV č. 8654 v k.ú.
Komárno ako obytný dom so súp.č. 20 na parcele registra „C“ p.č. 12546/5, vo
vlastníctve Obce Vrbová nad Váhom, v podiele 1/1 k celku, za nasledovných
podmienok:
kúpna zmluva bude uzatvorená v súlade s § 9a ods.8 písm. e) zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, Peter Lukovič je užívateľom nehnuteľnosti dlhé roky.
predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade s § 9a ods.8 písm. e)
zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, obecné
zastupiteľstvo schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov,
predaj sa uskutoční za kúpnu cenu 1666,5338 €, ktorá kúpna cena je splatná
pri podpísaní kúpnej zmluvy,
viazanosť návrhu kúpnej zmluvy je 30 dní od doručenia návrhu zmluvy.
OZ žiada starostu obce zabezpečiť vypracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy
do 30 dní od schválenia uznesenia. /za 6 hlasov, neprítomný 1 – H.J./
14. Starosta obce oznámil, že třeba vykonať inventarizáciu majetku a požiadal OZ
aby navrhli dvoch členov zo zastupiteľov do inventarizačnej komisie.
Členstvo v inventatizačnej komisii prijali: Ing.Varga Ladislav a Bučai Attila. /za 6
hlasov, neprítomný 1 – H.J./
15. Účtovníčka obce stručne oboznámila zastupiteľstvo s rozpočtovým opatrením
č.5/2015 a aj zmenami v rozpočte za rok 2015. Po vyjasnení niektorých otázok OZ
berie na vedomie rozpočtové opatrenie a schvaľuje zmeny v rozpočte za rok 2015.
/za 6 hlasov, neprítomný 1 – H.J./
16. Starosta obce prečítal žiadosti v ktorom občania žiadajú o sociálnu výpomoc.
Po prediskutovaní a vyjadrení názorov, poslanci schválili aby boli doručené
poukážky občanom za ktoré môžu nakúpiť potraviny v miestom obchode
„POTRAVINY ANDREA“ nasledovne:
Emilia Chlebnická /s ohľadom na to, že vychováva sama syna/...40,- eur
Ján Kurti.......................30,,-eur
Imrich Molnár Rácz......30,-eur
/za 6 hlasov, neprítomný 1 – H.J./
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Potom sa diskutovalo opatovne o nájme obecných pozemkov.
OZ sa dohodlo na tom, že dodatok k nájomnej zmluve č.11/2008 o zvýšení
nájomného za nájom pozemkov pre poľnohospodárske účely má starosta obce
podpísať a schválili aj to aby bola doručená výpoveď nájomnej zmluvy č. 11/2008
o prenájme poľnohospodárskej pôdy na základe bodu III., pričom platnosť
nájomnej zmluvy končí dňom 31.12.2017.
/za 6 hlasov, neprítomný 1 – H.J./

Vo Vrbovej nad Váhom, 19.12.2015

Správnosť vyhotovenia potvrdzujem:

Overovatelia:
Ing.Ladislav Varga...................……………………...
Nagy Jozef................................................................

Ing.Forró Ladislav
Starosta obce

Prílohy zápisnice:
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