Zápisnica
napísaná na 32. riadnom zasadnutí Obecného Zastupiteľstva vo Vrbovej
nad Váhom konaného dňa 31.05.2018 o 1700 hodine
na obecnom úrade vo Vrbovej nad Váhom.
--------------------------------------------------
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-------------------------------------------------1.Otvorenie zasadnutia: Starosta obce Peter Ilčík konštatoval, že OZ je
uznášaniaschopné, preto po privítaní prítomných, rokovanie zasadnutia Obecného
zastupiteľstva otvoril a riadil za prítomnosti členov OZ:
Mgr.Czafrangó Boglárka, Nagy Jozef, Ruhásová Terézia, , Šudák Ildikó, Bučai Attila,
Slávik Tibor.Ospravedlnil sa: Ing. Varga Ladislav
2. Starosta obce otvoril zasadnutie, prečítal program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov podľa pravidiel rozpočtového
hospodárenia za 1.štvrťrok 2018
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2.polrok 2018
6. Informácia o prenesení úveru
7. Schválenie kúpnej zmluvy - Herda
8. Správa starostu obce o aktuálnom dianí v obci
9. Organizačné záležitosti ku „Dňu obce“
10. Diskusia
11. Záver
OZ schvaľuje program zasadnutia / za 6 hlasov, 1 neprítomný /
3. Starosta obce požiadal OZ aby navrhli overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Za zapisovateľku bola zvolená Jancsárová Viola / za 6 hlasov, 1 neprítomný /
Za overovateľov zápisnice boli zvolení :
- Nagy Jozef, Šudák Ildikó / za 6 hlasov, 1 neprítomný /
4. Kontrolórka obce predniesla správu z kontroly plnenia príjmov a výdavkov za I.
štvrťrok 2018. Správu z kontroly OZ berie na vedomie/ za 6 hlasov, 1 neprítomný /
5. Ďalej konrolórka obce Ing.Marta Szoboszlaiová oboznámila OZ s plánom
kontrolnej činnosti na II. polrok 2018. OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti
/ za 6 hlasov, 1 neprítomný /.
6. Starosta obce hovoril o možnosti prijatia úveru od Slovenskej záručnej rozvojovej
banky. Cieľom je prefinancovanie úveru z Prima banky a úhrada niektorých
výdavkov na projekty týkajúce sa obnovy a rekonštrukcie majetku obce, ktoré
potom budú financované z dotácií.
7. Vo veci predaja bytu /Hliník s.č.288/ OZ berie na vedomie informáciu o vyhodnotení
cenových ponúk záujemcov. OZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
Vrbová nad Váhom, vedenej na LV č. 278 v k.ú. Vrbová nad Váhom ako rodinný
dom so súp.č. 288 na parcele registra „C“ p.č. 4792/11, v podiele 1/1 k celku pre
záujemcu Rozália Herdová, rodné priezvisko Oláhová, rodinný stav vydatá, dátum
narodenia 08.04.1964, rodné číslo 645408/7233, a Koloman Herda, rodné
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-------------------------------------------------priezvisko Herda, rodinný stav ženatý, dátum narodenia 05.04.1962, rodné číslo
620405/6914 trvalý pobyt oboch 945 01 Vrbová nad Váhom, Hliník 309 za
nasledovných podmienok:
- kúpna cena bude stanovená vo výške 1320,- eur,
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy je 30 dní od doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- predávanú nehnuteľnosť užíva v súčasnosti nájomca, ktorý nájom sa skončí dňom
30.05.2018,
- kúpna zmluva bude uzatvorená po skončení nájmu súčasného nájomcu, s tým, že po
zaplatení kúpnej ceny a podpísaní kúpnej zmluvy bude kupujúci oprávnený
kupovanú nehnuteľnosť užívať bezplatne,
- náklady za znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty predávanej
nehnuteľnosti a poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností hradí
kupujúci,
- poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností hradí kupujúci,
8. Ďalej starosta obce hovoril o aktuálnom dianí v obci. Na zateplení materskej školy
sa pracuje, varenie pre sociálne slabších starších občanov sa vybavuje.
Revitalizácia verejného osvetlenia bola dokončená. Hovorilo sa ďalej
o rekonštrukcii domu smútku, o dotácii na ČOV, o rekonštrukcii miestnych
komunikácií, o zbernom dvore, o obecnej studni, o pozemkových úpravách,
o zatepľovaní verejných budov, o kaplnke.
9.Potom sa diskutovalo ešte o akcii „DEŇ OBCE“ /športové a kultúrne programy,
zábava pre deti a pre dospelých, varenie, občerstvenie.../
Na záver starosta obce poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie s tým, že
nasledujúce stretnutie sa uskutoční 28.6.2018 o 18:00 hod.
Vo Vrbovej nad Váhom, 8.6.2018
Správnosť vyhotovenia potvrdzujem

Peter Ilčík
Starosta obce
Overovatelia:
Nagy Jozef..............................
Šudák Ildikó....………..………...
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