Zápisnica
napísaná na 18. riadnom zasadnutí Obecného Zastupiteľstva vo Vrbovej
nad Váhom konaného dňa 11.05.2017 o 1700 hodine
na Obecnom úrade vo Vrbovej nad Váhom.
--------------------------------------------------
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Po privítaní rokovanie zasadnutia Obecného zastupiteľstva otvoril a riadil Nagy
Jozef, zástupca starostu obce za prítomnosti členov OZ:
Bučai Attila, Mgr. Czafrangóová Boglárka, Ruhásová Terézia, Slávik Tibor, Ing.
Varga Ladislav, kontrolórka Ing. Szoboszlaiová Marta.
Ďalší prítomný : Bučai Štefan
2. Zástupca starostu obce prečítal program zasadnutia:
Po krátkej diskusii sa presunul bod „Žiadosti /Bučai Š./“ na prvý bod, pričom bola
prečítaná žiadosť Š.Bučaiho, ktorý opätovne žiada aby mu bol predaný pozemok
p.č.2430/18. Po rozhovore aj s prítomným Š. Bučaim OZ žiada aby sa dohodli susedia
o tom, kto z dvoch záujemcov odkúpi pozemok alebo sa dohodli na rozdelení pozemku
/napr.geometrickým plánom/. Dohoda by sa mohla uskutočniť aj na obecnom úrade
napríklad v prítomnosti zástupcu starostu obce pričom by sa mohol napísať o tom aj
písomný záznam. Je aj záujmom obce aby uvedený pozemok bol odpredaný.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia
5. Žiadosti / Bučai Š./
6. Správa z kontroly I.Q hlavnej kontrolórky
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
8. Zmeny v rozpočte
9. Predaj a uzatvorenie kúpnej zmluvy – Benkóczky František a Júlia
10. Predaj bytov, uzatvorenie zmlúv
11. Diskusia
12. Záver

3. Zástupca starostu obce požiadal OZ aby navrhli overovateľov zápisnice, a
zapisovateľa.
Za zapisovateľku bola zvolená :
- Jancsárová Viola
Za overovateľov zápisnice boli zvolení :
- Mgr.Czafrangóová Boglárka, Ing Varga Ladislav / za 7 hlasov/
4. V súvislosti s kontrolou plnenia úloh p. Jancsárová oboznámila OZ s tým, že bol
vypracovaný návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti pre manž.Benkóczki
František a Júlia, kúpne zmluvy na byty so s.č 289 a 290 pre Herdovú R. boli
podpísané a podané do katastra nehnuteľností. Ďalej obyvatelia obecných bytov boli
opýtaní kto chce kúpiť, kto chce prenajať obecné byty. Sú pripravené návrhy na
uznesenia k žiadostiam o predaj nehnuteľností a k žiadostiam o prenájom
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-------------------------------------------------nehnuteľností, ktoré obsahujú všetky podmienky /napr. výška nájmu a ceny bytov/
a tieto návrhy sa budú schvaľovať na tomto zasadnutí.
5. Pani kontrolórka pripomenula, že schvaľovanie predaja nehnuteľnosti pre manž.
Benkóczki František a Júlia z dôvodu druhého záujemca na kúpu pozemku má byť
odročený.
6. Nagy Jozef dal slovo pani hl.kontrolórke, ktorá stručne predniesla správu z kontroly
plnenia príjmov a čerpania výdavkov schváleného rozpočtu za I. štvrťrok 2017.
Boli vydané rozpočtové opatrenia, skutočnosť plnenia príjmov výdavkov vykazuje
prebytok. Správa z kontroly o výsledku hospodárenia je prílohou zápisnice.
OZ berie na vedomie správu /za 7 hlasov/
7. V ďalšom bode ing. M.Szoboszlaiová oboznámila prítomných návrhom plánu
kontrolnej činnosti na II. polrok 2017. Voči návrhu plánu neboli žiadne pripomienky.
OZ schvaľuje návrh plánu, ktorý je prílohou zápisnice /za 7 hlasov/.
8. Bolo vydané rozpočtové opatrenie č.2/2017 z dôvodu, že bolo potrebné v rozpočte
meniť výšku príjmov a výdavkov ohľadne penažných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.
Ďalej z dôvodu žvýšenia príjmov / napr. predaj železa, poistné od komunálnej
poisťovne/ boli prímy navýšené v rozpočte a boli rozdelené na niektoré výdavkové
položky. Uvedené rozpočtové opatrenie, ktoré OZ berie na vedomie je prílohou
zápisnice /za 7 hlasov/.
9. Pani Jancsárová oboznámila OZ s návrhmi na uznesenia k žiadosti o prenájom
nehnutelností vo vlastníctva Obce Vrbová nad Váhom. Tieto sa týkajú nasledovných
žiadateľov: Gizela Mácsodiová, Hliník č.286
Emma Bódi, Hliník č.297
Katarína Krekácsová, Hliník č.305
Vojtech Opálka, Hliník č.295
Štefan Dikácz, Hliník č.285
Návrh uznesení k žiadostiam o predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Vrbová nad
Váhom sa týkajú žiadateľov:
Klaudia Farkasová, Hliník č.283
Vojtech Farkas, Hliník č. 282
Valária Opálková, Hliník č.293
Ľudovít Csicsó, Hliník č.296
Erika Ballová, Hliník č. 302
Anita Krekácsová, Hliník č.304
Podrobné číselné údaje, obsahuje príložená tabuľka.
Členovia OZ všetky uznesenia schválili. / v každom prípade za 7 hlasov /
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10. V diskusii sa hovorilo o nasledovných témach:
- kamerový systém v obci / podaná žiadosť na dotáciu /
- železný rám
- oprava strechy nad javiskom v parku /plech 350,- eur, dosky/
- deň obce /futbal- zápas, ples, pre deti atrakcia, dátum 22.7.2017/
- lavice na cintorín
- brigáda – oprava cesty pri hrádzi /20.5.2017/
9. Na záver Nagy Jozef zástupca starostu poďakoval za prítomnosť a uzatvoril
zasadnutie.

Nagy Jozef
zástupca starostu obce
Overovatelia:
Mgr.Czafrangóová Boglárka........................
Ing. Ladislav Varga ...................………………
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