Uznesenia
z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Vrbová nad Váhom,
konaného dňa 31.01.2020
_______________________________

Uznesenia
z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Vrbová nad Váhom,
konaného dňa 31.01.2020
_______________________________
Uznesenie č. 16/1
K návrhu programu zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
A.schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
1.Otvorenie zasadnutia
2.Návrh programu zasadnutia
3.Voľba overovateľov a určenie zapisovateľa zápisnice
4.Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
5.Správa hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti za rok 2019
6.Stanovisko hlavného kontrolóra k úveru
7.Schválenie úveru
8.Zmeny v rozpočte
9.Schválenie žiadosti PS Svätý František- prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
10.Schválenie žiadosti o prenájom časti nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného
zreteľa žiadateľa PNET sro
11.Správa starostu obce o aktuálnom dianí v obci
12.Záver zasadnutia

Peter Ilčík
starosta obce

Hlasovanie:
Za:.....................................7..........................
Proti:................................ - ..........................
Neprítomný:...................... - .........................

Uznesenie podpísané starostom obce dňa 31.01.2020
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Uznesenie č. 16/2
k návrhu na schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
A. schvaľuje
a./ zapisovateľku:
Viola Jancsárová
B. schvaľuje
b./ overovateľov zápisnice:
Mgr.Tímea Kosová
Ing.Ladislav Varga
Peter Ilčík
starosta obce

Hlasovanie:
Za:.....................................7..........................
Proti:................................ -...........................
Neprítomný:......................-............................

Uznesenie podpísané starostom obce dňa 31.01.2020
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Uznesenie č. 16/3
K správe hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti za rok 2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
A. berie na vedomie
- správu hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti za rok 2019

Peter Ilčík
starosta obce

Hlasovanie:
Za:.....................................7..........................
Proti:................................ -...........................
Neprítomný:......................-............................

Uznesenie podpísané starostom obce dňa 31.01.2020
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obce Vrbová nad Váhom,
konaného dňa 31.01.2020
_______________________________
Uznesenie č. 16/4
K stanovisku hlavného kontrolóra k úveru
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
A. berie na vedomie
- Stanovisko hlavného kontrolóra k úveru

Peter Ilčík
starosta obce

Hlasovanie:
Za:.....................................7..........................
Proti:................................ -...........................
Neprítomný:......................- ...........................

Uznesenie podpísané starostom obce dňa 31.01.2020
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Uznesenie č. 16/5
K schváleniu úveru a bankovej záruky

Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
A.

schvaľuje
prijatie úveru vo výške 288 760,00 EUR zo štátneho fondu rozvoja bývania
na financovanie „Výstavby nájomného 8 bytového domu Vrbová nad Váhom“

B.

schvaľuje
prijatie Bankovej záruky vo výške 289 000,- eur od Prima banka Slovensko , a.s.
so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951,
IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len "banka") za podmienok dojednaných v
príslušnej úverovej zmluve.

Peter Ilčík
starosta obce

Hlasovanie:
Za:.....................................7.........................
Proti:................................ -...........................
Neprítomný:..................................................

Uznesenie podpísané starostom obce dňa 31.01.2020
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Uznesenie č. 16/6
K zmenám v rozpočte
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
A. berie na vedomie
zmeny v rozpočte
.
B.

schvaľuje
zmeny v rozpočte
.

Peter Ilčík
starosta obce

Hlasovanie:
Za:.....................................7..........................
Proti:................................ -...........................
Neprítomný:..................................................

Uznesenie podpísané starostom obce dňa 31.01.2020
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_______________________________
Uznesenie č. 16/7
k návrhu na schválenie prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Vrbová nad Váhom
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom

A. konštatuje, že
na základe žiadosti žiadateľa Poľovnícka spoločnosť Sv. František, IČO 52031608, sídlo 94701
Hurbanovo, Holanovo 3916,
uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vrbovej nad Váhom číslo 15/11 zo dňa 27.12.2019 bol
schválený zámer na prenájom nebytových priestorov v budove na adrese Vrbová nad Váhom,
Zlatá osada 231, vedenej na LV č. 278, ako centrum voľného času so súp. č.231, na parcele č.
28/14/3 v k.ú. Vrbová nad Váhom, vo vlastníctve Obce Vrbová nad Váhom v podiele 1/1 k celku
- miestnosť č.1 a 2, soc. miestnosť s kúpeľňou, komora, kuchyňa, chodba a vstupná miestnosťpredsieň s celkovou podlahovou plochou 110 m2,
pre žiadateľa:
- Poľovnícka spoločnosť Sv. František, IČO 52031608, sídlo 94701 Hurbanovo, Holanovo
3916,
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 žiadateľ na základe Zmluvy
o užívaní spoločného Poľovníckeho revíru „Čergov“, uzatvorenej 23.04.2019 pôsobí na území
obce ako poľovnícke združenie, spolupracuje s miestnymi gazdami a poľnohospodárskou
spoločnosťou, podporuje kultúrne a športové podujatia obce, prenajaté nebytové priestory po
skončení nájmu súčasného nájomcu nebudú využívané a obec, ani obcou založené alebo
zriadené právnické osoby, ich trvale nepotrebujú na plnenie svojich úloh a nájomca prenajaté
nebytové priestory opraví a bude udržiavať na vlastné náklady,
B. berie na vedomie informáciu, že
1. zámer na prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade s uznesením Obecného
zastupiteľstva vo Vrbovej nad Vám číslo 15/11 zo dňa 27.12.2019, bol zverejnený v súlade
s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
2. po zverejnení zámeru nebolo podané žiadne podanie, ktoré by vyjadrovalo výhrady alebo
akékoľvek pripomienky k zverejnenému zámeru na prenájom z dôvodu hodného osobitného
zreteľa,
C. schvaľuje
prenájom a uzatvorenej zmluvy o nájme nebytových priestorov v súlade s § 9a ods.9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o nájme nebytových
priestorov v budove na adrese Vrbová nad Váhom, Zlatá osada 231, vedenej na LV č. 278, ako
centrum voľného času so súp. č.231, na parcele č. 28/14/3 v k.ú. Vrbová nad Váhom, vo
vlastníctve Obce Vrbová nad Váhom v podiele 1/1 k celku,
- miestnosť č.1 a 2, soc. miestnosť s kúpeľňou, komora, kuchyňa, chodba a vstupná miestnosťpredsieň, s celkovou podlahovou plochou 110 m2,
pre žiadateľa

Uznesenie podpísané starostom obce dňa 31.01.2020
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- Poľovnícka spoločnosť Sv. František, IČO 52031608, sídlo 94701 Hurbanovo, Holanovo
3916,
za nasledovných podmienok:
- zmluva o nájme nebytových priestorov bude uzatvorená v súlade s § 9a ods.9 písm. c) zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, nakoľko žiadateľ na základe Zmluvy o užívaní spoločného Poľovníckeho revíru
„Čergov“, uzatvorenej 23.04.2019 pôsobí na území obce ako poľovnícke
združenie,
spolupracuje
s miestnymi
gazdami
a poľnohospodárskou
spoločnosťou, podporuje kultúrne a športové podujatia obce, prenajaté nebytové priestory
po skončení nájmu súčasného nájomcu nebudú využívané a obec, ani obcou založené alebo
zriadené právnické osoby, ich trvale nepotrebujú na plnenie svojich úloh a nájomca
prenajaté nebytové priestory opraví a bude udržiavať na vlastné náklady,
- prenajaté nebytové priestory nájomca bude využívať pre účely a činnosť poľovníckeho
združenia, v súlade so stanovami poľovníckeho združenia, a pre spoločné podujatia,
- nájomca umožní bezplatné užívanie sociálnych zariadení v prenajatých priestoroch v čase
obecných podujatí pre návštevníkov obecných podujatí,
- prenajaté nebytové priestory nájomca opraví a bude udržiavať na vlastné náklady,
- stavebné úpravy na predmete nájmu môže nájomca vykonávať len s predchádzajúcim
písomným súhlasom prenajímateľa,
- zmluva o nájme nebytových priestorov bude uzatvorená na dobu neurčitú,
- nájomné bude stanovené vo výške 20 €/mesiac, so splatnosťou raz ročne do 31.12.
príslušného roka,
- v nájomnom nie sú zahrnuté náklady za služby spojené s nájmom (kúrenie, elektrina, voda)
ktoré bude nájomca uhrádzať podľa skutočnej potreby zistenej podľa stavu meracích
prístrojov, na základe faktúry prenajímateľa, vystavenej po obdržaní faktúry od
poskytovateľa služby, so splatnosťou do 30 dní od doručenia faktúry,
D. žiada starostu obce
zabezpečiť vypracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme nebytových priestorov v zmysle bodu
C/ tohto uznesenie do 30 dní od schválenia uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

Peter Ilčík
starosta obce
Hlasovanie:
Za:.....................................7.........................
Proti:................................ -...........................
Neprítomný:..................................................
Uznesenie podpísané starostom obce dňa 31.01.2020
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_______________________________
Uznesenie č. 16/8
k návrhu na schválenie prenájmu časti nehnuteľného majetku obce Vrbová nad Váhom z dôvodu
hodného osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
A. konštatuje, že
na základe žiadosti žiadateľa PNET Communications s.r.o., IČO 43847692, sídlo 946 31 Chotín
404, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 21204/N,
uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vrbovej nad Váhom číslo 15/12 zo dňa 27.12.2019 bol
schválený zámer na prenájom časti nehnuteľného majetku obce, strechy stavby so súp.č.74
na parcele registra „C“ p.č. 2432/41, vedenej na LV č.278 v k.ú. Vrbová nad Váhom, vo
vlastníctve Obce Vrbová nad Váhom v podiele 1/1 k celku pre žiadateľa:
PNET Communications s.r.o., IČO 43847692, sídlo 946 31 Chotín 404, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 21204/N
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 žiadateľ predmet nájmu
bude využívať na poskytovanie služieb pre obyvateľov obce a na vlastné náklady zabezpečí
výmenu kábeláže obecného rozhlasu, a obec, ani obcou založené alebo zriadené právnické
osoby, predmet nájmu trvale nepotrebujú na plnenie svojich úloh,
B. berie na vedomie informáciu, že
3. zámer na prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade s uznesením
Obecného zastupiteľstva vo Vrbovej nad Vám číslo 15/12 zo dňa 27.12.2019, bol
zverejnený v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov,
4. po zverejnení zámeru nebolo podané žiadne podanie, ktoré by vyjadrovalo výhrady alebo
akékoľvek pripomienky k zverejnenému zámeru na prenájom z dôvodu hodného
osobitného zreteľa,
C. schvaľuje
prenájom a uzatvorenej nájomnej zmluvy o nájme časti nehnuteľného majetku obce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, podľa § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, strechy stavby so súp.č.74 na parcele registra
„C“ p.č. 2432/41, vedenej na LV č.278 v k.ú. Vrbová nad Váhom, vo vlastníctve Obce Vrbová
nad Váhom v podiele 1/1 k celku, za účelom umiestnenia technického zariadenia
a zabezpečenia prístupu za účelom umiestnenia, kontroly a prevádzky a údržby technického
zariadenia,
pre žiadateľa
PNET Communications s.r.o., IČO 43847692, sídlo 946 31 Chotín 404, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 21204/N, za nasledovných podmienok:
- nájomná zmluva bude uzatvorená v súlade s § 9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
nakoľko žiadateľ predmet nájmu bude využívať na poskytovanie služieb pre obyvateľov
obce a na vlastné náklady zabezpečí výmenu kábeláže obecného rozhlasu, a obec, ani

Uznesenie podpísané starostom obce dňa 31.01.2020
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obcou založené alebo zriadené právnické osoby, predmet nájmu trvale nepotrebujú na
plnenie svojich úloh,
-

predmet nájmu nájomca bude využívať pre účely umiestnenia technického zariadenia
a zabezpečenia prístupu za účelom kontroly a prevádzky a údržby technického zariadenia,
stavebné úpravy na predmete nájmu môže nájomca vykonávať len s predchádzajúcim
písomným súhlasom prenajímateľa,
nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou ,
nájomné bude stanovené vo výške 10 €/mesiac, s tým, že nájomca nebude platiť nájomné
ale v uvedenej hodnote zabezpečí pre prenajímateľa internetový prístup pre materskú školu
a obecný úrad,

D. žiada starostu obce
zabezpečiť vypracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme nebytových priestorov v zmysle
bodu C/ tohto uznesenie do 30 dní od schválenia uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

Peter Ilčík
starosta obce
Hlasovanie:
Za:.....................................7..........................
Proti:................................ -...........................
Neprítomný:..................................................

Uznesenie podpísané starostom obce dňa 31.01.2020
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Uznesenie č. 16/10
K VZN č. 1/2020 o podmienkach prideľovania bytov
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
A. Prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2020 o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve
obce Vrbová nad Váhom
B. Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2020 o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve obce Vrbová
nad Váhom

Peter Ilčík
starosta obce

Hlasovanie:
Za:.....................................7..........................
Proti:................................ -...........................
Neprítomný:......................- ..........................

Uznesenie podpísané starostom obce dňa 31.01.2020
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