Uznesenia
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Vrbová nad Váhom,
konaného dňa 22.06.2020
_______________________________

Uznesenia
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Vrbová nad Váhom,
konaného dňa 22.06.2020
_______________________________
Uznesenie č. 20/1
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. Schválenie zmluvy o prenájom pozemku vo vlastníctve obce- PS Svätý František
6. Schválenie zmluvy na zámenu pozemkov pod cestou k bytovke do vlastníctva obce
7. Schválenie žiadosti na odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve obce- Lapošová Alžbeta
8. Správa starostu o aktuálnom dianí v obci
9. Diskusia, rôzne
10. Záver zasadnutia

Peter Ilčík
starosta obce

Hlasovanie:
Za:.....................................5..........................
Proti:................................ - ..........................
Neprítomní:......................2 .../VL, ST/.........
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z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Vrbová nad Váhom,
konaného dňa 22.06.2020
_______________________________
Uznesenie č. 20/2
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:
Peter Benkóczki
Mgr.Tímea Kosová
Peter Ilčík
starosta obce

Hlasovanie:
Za:.....................................5..........................
Proti:................................ -...........................
Neprítomní:......................2 .../VL, ST/.........
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z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Vrbová nad Váhom,
konaného dňa 22.06.2020
_______________________________
Uznesenie č. 20/3
k návrhu na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku 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
19/3 zo dňa 05.06.2020 bol schválený zámer na prenájom nehnuteľného majetku obce,
pozemku pri centre voľného času, a uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme pozemku, formou
dodatku k zmluve o nájme nebytových priestorov v centre voľného času z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, podľa § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, o nájme pozemku, vedeného na LV č. 278 v k.ú. Vrbová nad Váhom,
ako parcela registra „C“ p.č. 2814/3 o výmere 600 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vo
vlastníctve Obce Vrbová nad Váhom v podiele 1/1 k celku, 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 nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 31.01.2020 v súlade s uznesením Obecného
zastupiteľstva vo Vrbovej nad Váhom číslo 16/8 zo dňa 31.01.2020 užíva nebytové priestory
v centre voľného času na adrese Vrbová nad Váhom, Zlatá osada 231, vedenej na LV 278
v k.ú. Vrbová nad Váhom pôvodne na parcele registra „C“ p č. 2814/3 (ďalej len „prenajaté
nebytové priestory“), a prenajatý pozemok je priľahlý pozemok k stavbe centra voľného času,
B. berie na vedomie informáciu, že
1. zámer na prenájom nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vrbovej nad Vám číslo 19/3 zo dňa
05.06.2020 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 nehnuteľného majetku obce, pozemku pri centre voľného času, a uzatvorenie
nájomnej zmluvy o nájme pozemku, formou dodatku k zmluve o nájme nebytových
priestorov v centre voľného času z dôvodu hodného osobitného zreteľa, podľa § 9a ods.9
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, o nájme
pozemku, vedeného na LV č. 278 v k.ú. Vrbová nad Váhom, ako parcela registra „C“ p.č.
2814/3 o výmere 600 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vo vlastníctve Obce Vrbová nad Váhom
v podiele 1/1 k celku, pre nájomcu
- Poľovnícka spoločnosť Sv. František, IČO 52031608, sídlo 94701 Hurbanovo, Holanovo
3916,
za nasledovných podmienok:
- 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 nájomca
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z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Vrbová nad Váhom,
konaného dňa 22.06.2020
_______________________________
na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov, uzatvorenej dňa 31.01.2020 v súlade
s uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vrbovej nad Váhom číslo 16/8 zo dňa
31.01.2020, užíva nebytové priestory v centre voľného času na adrese Vrbová nad Váhom,
Zlatá osada 231, vedenej na LV 278 v k.ú. Vrbová nad Váhom pôvodne na parcele registra
„C“ p č. 2814/3 (ďalej len „prenajaté nebytové priestory“), a prenajatý pozemok je priľahlý
pozemok k stavbe centra voľného času,
-

-

prenajatý pozemok nájomca bude využívať spoločne s prenajatými nebytovými priestormi,
pre účely a činnosť poľovníckeho združenia,
nájomca umožní bezplatný vstup a prechod cez prenajatý pozemok pre užívateľa stavby
so súp. č. 457 na parcele č. 2814/10,
nájomca umožní bezplatné využívanie prenajatého pozemku v čase obecných podujatí
v lokalite pre návštevníkov obecných podujatí,
prenajatý pozemok nájomca bude udržiavať na vlastné náklady,
stavebné úpravy na predmete nájmu môže nájomca vykonávať len s predchádzajúcim
písomným súhlasom prenajímateľa,
zmluva bude uzatvorená formou dodatku k zmluve o nájme nebytových priestorov v centre
voľného času, ktorý bude obsahovať celé nové znenie zmluvy o nájme nebytových
priestorov v centre voľného času upresnením čísla parcely pod stavbou centra voľného
času, a o nájme pozemku pri centre voľného času, s tým, že nájom pozemku je viazaný s
nájmom nebytových priestorov a končí sa skončením nájmu nebytových priestorov,
nájomné bude stanovené vo výške 3 €/mesiac, so splatnosťou raz ročne do 31.12.
príslušného roka, spoločne s nájomným za nájom nebytových priestorov,

D. žiada starostu obce
zabezpečiť vypracovanie a zaslanie návrhu nájomnej zmluvy o nájme pozemku, formou
dodatku k zmluve o nájme nebytových priestorov v centre voľného času, v súlade s bodom C/
tohto uznesenie do 30 dní od schválenia uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

Peter Ilčík
starosta obce
Hlasovanie:
Za:.....................................5..........................
Proti:................................ -...........................
Neprítomní:......................2 .../VL, ST/.........
Uznesenie podpísané starostom obce dňa 23.06.2020
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Uznesenia
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Vrbová nad Váhom,
konaného dňa 22.06.2020
_______________________________
Uznesenie č. 20/4
K zmene uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Vrbovej nad Váhom číslo 12/12 zo dňa
30.08.2019

Obecné zastupiteľstvo v Vrbovej nad Váhom
A. berie na vedomie informáciu a konštatuje, že
za účelom majetkoprávne usporiadania a získania do vlastníctva niektorých nehnuteľností v
súvislosti s plánovanou výstavbou bytového domu s nájomnými bytmi a pozemkov pod
miestnou komunikáciou, prístupovou cestou, uznesením číslo 12/13 zo dňa 30.08.2019 z
dôvodu hodného osobitného zreteľa bola schválená zámena niektorých nehnuteľností, a
uznesením číslo 12/9 zo dňa 30.08.2019 bolo schválené odkúpenie niektorých nehnuteľností
do vlastníctva obce, pričom na základe rokovaní s dotknutými vlastníkmi a po upresnení
geometrickým plánom zhotoviteľa PROMAP s.r.o., IČO 36824259, sídlo Komárno K. Nagya
44/10, IČO 33616566, číslo 09/2020 zo dňa 15.04.2020, overený pod číslom G1-415/2020
dňa 02.06.2020 v súlade s týmto geometrickým plánom boli niektoré podmienky upresnené.
B. schvaľuje
zmenu uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Vrbovej nad Váhom číslo 12/12 zo dňa
30.08.2019 nasledovne:
„ Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
A. konštatuje, že
uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vrbovej nad Váhom číslo 10/13 zo dňa 31.05. 2019
v znení uznesenia 12/12 zo dňa 30.08.2019, v súlade s § 11 ods.4 písm. a) zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 9a ods. 8 písm. e)
zákona NR SR číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za účelom
majetkoprávneho usporiadania nehnuteľností, pozemkov pre výstavbu bytového domu
s nájomnými bytmi a pod prístupovou cestou, miestnou komunikáciou, bol schválený
1. zámer na prevod vlastníctva zámenou nehnuteľného majetku a na uzatvorenie
zámennej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na zámenu
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Vrbová nad Váhom v podiele 1/1
k celku, vedeného na LV č. 278 v k.ú. Vrbová nad Váhom, ako parcela registra „E“
p.č. 2814/3 o výmere 729 m2, orná pôda,
1.2.
za spoluvlastnícky podiel 1/4 k celku spoluvlastníka Emilia Vargová, rodné
priezvisko Hájasová, dátum narodenia 27.12.1952, rodné číslo 526227/092, trvalý
pobyt 945 01 Komárno, M. Urbana 5/2018, štátna príslušnosť občianka Slovenskej
republiky,
na pozemku, vedeného na LV č. 727 v k.ú. Vrbová nad Váhom ako parcela registra
„E“ p.č. 2436/3 o výmere 1501 m2, orná pôda,
zámer na prevod vlastníctva zámenou nehnuteľného majetku a na uzatvorenie
zámennej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na zámenu
1.1.

2.
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obce Vrbová nad Váhom,
konaného dňa 22.06.2020
_______________________________
nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Vrbová nad Váhom, v podiele 1/1 k
celku, vedeného na LV č. 278 v k.ú. Vrbová nad Váhom, ako parcela registra „E“
p.č. 2451/6 o výmere 4026 m2, orná pôda,
2.2. za spoluvlastnícke podiely spoluvlastníka Roľnícke družstvo Vrbová nad
Váhom, IČO 34 122 818, sídlo 946 65 Vrbová nad Váhom 63, zapísané
v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Dr, vložka číslo 118/N,
nehnuteľnosti, vedenej na LV č. 727 v k.ú. Vrbová nad Váhom ako parcela
registra „E“ p.č. 2436/3, orná pôda, o výmere 1501 m2, v podiele ¼ k celku,
2.1.

-

nehnuteľnosti vedenej na LV č. 326 ako parcela registra „E“ p.č. 2436/2 orná
pôda o výmere 1365 m2 v podiele 3/4 k celku,

-

na častiach nehnuteľností pod miestnou komunikáciou, vedených na LV č. 1122
v k.ú. Vrbová nad Váhom v podiele ¼ k celku, a to
o parcely registra „E“ p.č. 2434/1 orná pôda o výmere 167 m2,
o parcely registra „E“ p.č. 2433/1 orná pôda o výmere 289 m2,
o parcely registra „E“ p.č. 2432/11, orná pôda, o výmere 257 m2.

s tým, že pozemky podľa bodov B/ 1.2 a B/ 2.2 uznesenia budú zamerané a rozdelené
geometrickým plánom a v súlade so stavom podľa C-KN, a že zámer na prevod vlastníctva
zámenou nehnuteľností obec zverejní v a budú vykonané ďalšie potrebné úkony v súlade s §
9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov po zameraní a rozdelení pozemkov geometrickým plánom a v súlade geometrickým
plánom a so stavom podľa C-KN.
B. berie na vedomie informáciu, že
1.

zámer na prevod vlastníctva zámenou nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného
zreteľa bol schválený s uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vrbovej nad Váhom číslo
10/13 zo dňa 31.05.2019 v znení uznesenia číslo 12/12 zo dňa 30.08.2019, a bol
zverejnený v súlade s geometrickým plánom zhotoviteľa PROMAP s.r.o., IČO 36824259,
sídlo Komárno K. Nagya 44/10, IČO 33616566, číslo 09/2020 zo dňa 15.04.2020, overený
pod číslom G1-415/2020 dňa 02.06.2020 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR
číslo 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 prevod vlastníctva zámenou z dôvodu
hodného osobitného zreteľa,

C. schvaľuje
v súlade s § 11 ods.4 písm. a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a s
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geometrickým plánom zhotoviteľa PROMAP s.r.o., IČO 36824259, sídlo Komárno K. Nagya
44/10, IČO 33616566, číslo 09/2020 zo dňa 15.04.2020, overený pod číslom G1-415/2020 dňa
02.06.2020 (ďalej len „geometrický plán“)
1. prevod vlastníctva zámenou nehnuteľného majetku a uzatvorenie zámennej zmluvy
z dôvodu hodného osobitného zreteľa na zámenu
1.1.
nehnuteľného majetku vo vlastníctve vlastníka obec Vrbová nad Váhom, IČO
00 306 746, sídlo 945 01 Vrbová nad Váhom 91, pozemku vedeného na LV č. 278
v k.ú. Vrbová nad Váhom, ako parcela registra „E“ p.č. 2814/3 o výmere 729 m2,
orná pôda, v podiele 1/1 k celku,
1.2.
za spoluvlastnícky podiel 1/4 k celku spoluvlastníka Emília Vargová, rodné
priezvisko Hájasová, dátum narodenia 27.12.1952, rodné číslo 526227/092, trvalý
pobyt 945 01 Komárno, M. Urbana 5/2018, štátna príslušnosť občianka Slovenskej
republiky,
nehnuteľnosti, geometrickým plánom označenej ako
diel č. 1 o výmere 1377 m2 od parcely, vedenej na LV č. 727 v k.ú. Vrbová nad
Váhom ako parcela registra „E“ p.č. 2436/3, orná pôda, o výmere 1501 m2, výmera
upravená podľa geometrického plánu v súlade so stavom C-KN je 1512 m2
k parcele registra „C“ p.č. 2435/28 o výmere 2622 orná pôda (podľa geometrického
plánu a stav podľa C-KN),
pričom výmera zodpovedajúca prevádzanému spoluvlastníckemu podielu 1/4
k celku je 344,25 m2,
za nasledovných podmienok:
- zámena bude uskutočnená 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 v záujme obce je majetkoprávne usporiadať a získať do vlastníctva obce
pozemky pre výstavbu bytového domu s nájomnými bytmi a pozemky pod miestnou
komunikáciou, prístupovou cestou,
-

hodnota zamenených nehnuteľností bude stanovená v rovnakej výške 1,- €, s tým, že
žiadna zo strán nemá nárok na finančnú alebo akúkoľvek inú náhradu v súvislosti so
zámenou nehnuteľností,

-

všetky náklady spojené so zámenou, vrátane poplatku za návrh na vklad do katastra
nehnuteľností hradí obec Vrbová nad Váhom

2. prevod vlastníctva zámenou nehnuteľného majetku a uzatvorenie zámennej zmluvy
z dôvodu hodného osobitného zreteľa na zámenu
2.1
nehnuteľného majetku vo vlastníctve vlastníka obec Vrbová nad Váhom, IČO
00 306 746, sídlo 945 01 Vrbová nad Váhom 91, vedeného na LV č. 278 v k.ú.
Vrbová nad Váhom, ako parcela registra „E“ p.č. 2451/6 o výmere 4026 m2, orná
pôda, v podiele 1/1 k celku,
2.2
za spoluvlastnícke podiely spoluvlastníka Roľnícke družstvo Vrbová nad
Váhom, IČO 34 122 818, sídlo 946 65 Vrbová nad Váhom 63, zapísané
v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Dr, vložka číslo 118/N,
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nehnuteľností, geometrickým plánom označených ako
- diel č. 1 o výmere 1377 m2 od parcely, vedenej na LV č. 727 v k.ú. Vrbová nad
Váhom ako parcela registra „E“ p.č. 2436/3, orná pôda, o výmere 1501 m2,
výmera upravená podľa geometrického plánu v súlade so stavom C-KN je 1512
m2 k parcele registra „C“ p.č. 2435/28 o výmere 2622 orná pôda (podľa
geometrického plánu a stav podľa C-KN),

-

-

v podiele ¼ k celku,
pričom výmera zodpovedajúca prevádzanému spoluvlastníckemu podielu ¼
k celku je 344,25 m2,
diel č.3 o výmere 1245 m2 od parcely vedenej na LV č. 326 ako parcela registra
„E“ p.č. 2436/2 orná pôda o výmere 1365 m2 k parcele registra „C“ p.č. 2435/28
orná pôda o výmere 2622 (podľa geometrického plánu a stav podľa C-KN), a
v podiele 3/4 k celku,
pričom výmera zodpovedajúca prevádzanému spoluvlastníckemu podielu 3/4
k celku je 1023,75 m2,,
diely č. 7, 8 a 9 v podiele ¼ k celku, a to
o

o

o

diel č.7 o výmere 179 m2 od parcely vedenej na LV č. 1122 v k.ú. Vrbová
nad Váhom ako parcela registra „E“ p.č. 2434/1 orná pôda o výmere 167
m2, výmera upravená podľa geometrického plánu v súlade so stavom CKN je 179 m2 k parcele registra „C“ 2436/1, zastavaná plocha o výmere
766 m2 (podľa geometrického plánu a stavu podľa C-KN),
pričom výmera zodpovedajúca spoluvlastníckemu podielu 1/3 k celku je
59,6666 m2
diel č.8 o výmere 121 m2 od parcely registra „E“ p.č. 2433/1 orná pôda
o výmere 289 m2, k parcele registra „C“ 2436/1, zastavaná plocha
o výmere 766 m2 (podľa geometrického plánu a stavu podľa C-KN),
pričom výmera zodpovedajúca spoluvlastníckemu podiel 1/3 k celku je
40,3333 m2
diel č.9 o výmere 3 m2 od parcely registra „E“ p.č. 2432/11, orná pôda,
o výmere 257 m2, k parcele registra „C“ 2436/1, zastavaná plocha
o výmere 766 m2 (podľa geometrického plánu a stavu podľa C-KN),
pričom výmera zodpovedajúca spoluvlastníckemu podielu 1/3 k celku je
1 m2.

za nasledovných podmienok:
- zámena bude uskutočnená 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 v záujme obce je majetkoprávne usporiadať a získať do vlastníctva obce
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Uznesenia
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Vrbová nad Váhom,
konaného dňa 22.06.2020
_______________________________
pozemky pre výstavbu bytového domu s nájomnými bytmi a pozemky pod miestnou
komunikáciou, prístupovou cestou
- hodnota zamenených nehnuteľností bude stanovená v rovnakej výške 1,-€, s tým,
že žiadna zo strán nemá nárok na finančnú alebo akúkoľvek inú náhradu v súvislosti
so zámenou nehnuteľností,
- všetky náklady spojené so zámenou, vrátane poplatku za návrh na vklad do katastra
nehnuteľností hradí obec Vrbová nad Váhom
D. žiada
starostu obce
zabezpečiť vypracovanie a zaslanie návrhu zámennej zmluvy v súlade s bodom C/ tohto
uznesenia.“.

Peter Ilčík
starosta obce

Hlasovanie:
Za:.....................................5..........................
Proti:................................ -...........................
Neprítomní:......................2 .../VL, ST/.........
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Uznesenia
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Vrbová nad Váhom,
konaného dňa 22.06.2020
_______________________________
Uznesenie č. 20/5
k návrhu na schválenie predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Vrbová nad Váhom
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
A. konštatuje, že
na základe žiadosti žiadateľa Alžbeta Lapošová, dátum narodenia 11.01.1973, rodné číslo
735111/6608, trvalý pobyt 945 01 Vrbová nad Váhom, Hliník 287, uznesením Obecného
zastupiteľstva vo Vrbovej nad Váhom číslo 19/12 zo dňa 05.06.2019 bol schválený zámer na
predaj nehnuteľného majetku obce vedeného na LV č. 278 v k.ú. Vrbová nad Váhom ako
rodinný dom so súp.č. 287 na parcele registra „C“ p.č. 4792/10, vo vlastníctve Obce Vrbová
nad Váhom v podiele 1/1 k celku, pre kupujúceho
- Alžbeta Lapošová, rodné priezvisko Lapošová, dátum narodenia 11.01.1973, rodné
číslo 735111/6608, trvalý pobyt 945 01 Vrbová nad Váhom, Hliník 287, štátna
príslušnosť občianka Slovenskej republiky,
v podiele 1/1 k celku,
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 kupujúci je nájomcom
nehnuteľnosti na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 01.04.2007 a obec nehnuteľnosť
nepotrebuje pre vlastné účely.
B. berie na vedomie informáciu, že
1. zámer na predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade s uznesením Obecného
zastupiteľstva vo Vrbovej nad Vám číslo 19/12 zo dňa 05.06.2020, bol zverejnený
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR číslo 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 prevod vlastníctva z dôvodu hodného
osobitného zreteľa,
C. schvaľuje
predaj a uzatvorenie kúpnej zmluvy o predaji nehnuteľného majetku obce, vedeného na LV
č. 278 v k.ú. Vrbová nad Váhom ako rodinný dom so súp.č. 287 na parcele registra „C“ p.č.
4792/10 vo vlastníctve Obce Vrbová nad Váhom, v podiele 1/1 k celku, pre kupujúceho Alžbeta
Lapošová, rodné priezvisko Lapošová, dátum narodenia 11.01.1973, rodné číslo 735111/6608,
trvalý pobyt 945 01 Vrbová nad Váhom, Hliník 287, štátna príslušnosť občianka Slovenskej
republiky, 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 kupujúci je nájomcom nehnuteľnosti na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa
01.04.2007, a obec nehnuteľnosť nepotrebuje pre vlastné účely,
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Uznesenia
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Vrbová nad Váhom,
konaného dňa 22.06.2020
_______________________________
-

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 vo výške 2057,07 €, s tým, že kupujúci kúpnu cenu
zaplatí v splátkach vo výške 100,- € mesačne so splatnosťou do konca príslušného
mesiaca, a návrh na vklad do katastra nehnuteľností bude podaný po zaplatení kúpnej
ceny v celej výške,

-

v prípade podpísania kúpnej zmluvy a riadneho splácania kúpnej ceny,
oprávnený kupovanú nehnuteľnosť bezplatne užívať,

-

v prípade nezaplatenia niektorej splátky ani do splatnosti ďalšej splátky, vznikne
predávajúcemu právo od kúpnej zmluvy odstúpiť,

-

v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcim, kupujúcemu vznikne povinnosť
nehnuteľnosť vypratať a odovzdať a predávajúcemu vznikne povinnosť zo zaplatených
splátok vrátiť čiastku presahujúcu sumu obvyklého nájomného vo výške, dojednanej v
nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 01.04.2007 podľa znaleckého posudku, 31 € mesačne,
za obdobie od podpísania kúpnej zmluvy do vypratania a odovzdania nehnuteľnosti
predávajúcemu,

-

poplatok za návrh na vklad platí kupujúci.

je kupujúci

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

Peter Ilčík
starosta obce

Hlasovanie:
Za:.....................................5..........................
Proti:................................ -...........................
Neprítomní:......................2 .../VL, ST/........................
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Uznesenia
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Vrbová nad Váhom,
konaného dňa 22.06.2020
_______________________________
Uznesenie č. 20/6
K správe o hodnotení činnosti Rekonštrukcia farmy ošípaných v k.ú. Kolárovo

Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom
A. berie na vedomie
správu o hodnotení navrhovanej činnosti „ Rekonštrukcia farmy ošípaných v k.ú. Kolárovo“,
B. konštatuje, že
1. uvedená činnosť môže mať negatívny dopad aj na životné prostredie, môže spôsobiť výrazné
zhoršenie kvality podzemných vôd, pohody a kvality života a zdravých životných podmienok našich
občanov,
2. obyvatelia obce už vyjadrili svoj nesúhlas podpisom petície proti tejto činnosti.
C. nesúhlasí
1 so správou a hodnotením navrhovanej činnosti s odvolaním sa na petíciu podpísanú občanmi obce
proti „ Rekonštrukcii farmy ošípaných v k.ú. Kolárovo“,
2. s vydaním súhlasného stanoviska k predloženej správe o rekonštrukcii farmy ošípaných v k.ú. Kolárovo.

Peter Ilčík
starosta obce

Hlasovanie:
Za:.....................................5..........................
Proti:................................ -...........................
Neprítomní:......................2 .../VL, ST/........................
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