Zápisnica
napísaná na 16. riadnom zasadnutí Obecného Zastupiteľstva vo Vrbovej
nad Váhom konaného dňa 31.01.2020 o 1700 hodine
Vrbovej nad Váhom 74.
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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:
Peter Benkóczki, , Jozef Habardik, , Zuzana Habardiková, Tibor Slávik, Mgr.Tímea Kosová, Margita
Tóth, Ing. Ladislav Varga
2. Starosta obce prečítal program zasadnutia:
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
OZ schvaľuje program zasadnutia / za 7 hlasov, nepr.0 /
3.
Starosta obce požiadal OZ aby navrhli overovateľov zápisnice, a zapisovateľa.
Za zapisovateľku starosta určil Violu Jancsárovú . Za overovateľov zápisnice boli zvolení : Mgr.
Tímea Kosová, Ing. Varga Ladislav / za 7 hlasov, nepr.0 /
4. Kontrola plnenia úloh bola presunutá k bodu správa starostu obce.
5. Kontrolórka obce predniesla správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2019.
Zhrnula výsledky kontrol z oblasti dodržiavania rozpočtových pravidiel, z úseku účtovníctva,
z kontroly dodržiavania podmienok prijatia úveru, z oblasti dodržiavania zásad pre vybavovanie
sťažností v podmienkach obce, z oblasti personálnej agendy a odmeňovania zamestnancov,
z oblasti dodržiavania zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, z oblasti
plnenia úloh hlavného kontrolóra, z oblasti vydávania odborných stanovísk. OZ berie na
vedomie správu. / za 7 hlasov, nepr.0 /
6. V ďalšom bode kontrolórka predniesla stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných
zdrojov financovania, ktrorý vypracovala z dôvodu, že OZ bude schvaľovať prijatie úveru zo
štátneho fondu rozvoja bývania . OZ berie na vedomie stanovisko / za 7 hlasov, nepr.0 /.
7. Starosta obce predniesol správu o situácii týkajúcej sa výstavby nájomného 8 bytového domu
Vrbová nad Váhom. Je potrebné prijatie úveru vo výške 288 760,00 EUR zo štátneho fondu
rozvoja bývania na financovanie „Výstavby nájomného 8 bytového domu Vrbová nad Váhom“.
K prijatiu úveru je nevyhnutné aj schválenie 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. OZ schvaľuje prijatie úveru aj prijatie bankovej záruky. / za 7
hlasov, nepr.0 /
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-------------------------------------------------8. Účtovníčka obce oboznámila prítomných s plnením rozpočtu ku koncu roka 2019, pričom
zhrnula aj zmeny v rozpočte. Výška príjmov za rok 2019 bola vo výške 657 443,51 eur. Zo
štátneho rozpočtu sme obdržali 10566,03 eur. Z rozpočtu VÚC 4600,- eur sme použili na
kultúrne a športové podujatia a na rozšírenie náučného chodníka. Z dotácie poskytnutej zo
štátneho fondu a od ostatných subjektov vo výške 9500,- eur boli opravené miestne komunikácie
/8000,- eur/ a nakúpené knihy pre knižnicu /1500,- eur/. Čerpali sme dotáciu aj vo výške 90000,eur z enviromentálneho fondu na rozšírenie tlakovej kanalizácie, z európskeho
poľnohospodárskeho fondu bola uskutočnená rekonštrukcia domu smútku vo výške 119475,61
eur. Z úveru vo výške 33000,- eur sme kúpili budovu pre obec. Príjmy z vlastných zdrojov boli
použité na zabezpečenie prevádzkovania obecného úradu, materskej školy a ostatných zariadení
v obci, ktoré slúžia obyvateľom. OZ berie na vedomie plnenie rozpočtu a schvaľuje zmeny
v rozpočte. / za 7 hlasov, nepr.0 /
9. 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
pre žiadateľa 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. Zámer na prenájom z dôvodu hodného
osobitného zreteľa bol zverejnení, nebolo podané žiadne podanie. OZ schvaľuje prenájom
a uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov a žiada starostu obce zabezpečiť
vypracovanie zmluvy o nájme nebytových priestorov do 30 dní od schválenia uznesenia. / za 7
hlasov, nepr.0 /
- 10. 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 pre žiadateľa 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. OZ berie na vedomie
informáciu, že zámer na prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, bol zverejnený a po
zverejnení zámeru nebolo podané žiadne podanie. OZ schvaľuje prenájom a uzatvorenie nájomnej
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-------------------------------------------------zmluvy a žiada starostu obce zabezpečiť vypracovanie zmluvy o nájme nebytových priestorov do
30 dní od schválenia uznesenia. / za 7 hlasov, nepr.0 /
-

11. Starosta obce v správe starostu stručne vyhodnotil rok 2019, hovoril o hospodárení obce,
o uskutočnených a pripravovaných projektoch. V roku 2019 bol zrekonštruovaný a uvedený do
prevádzky dom smútku. Boli opravené miestne komunikácie, rozširuje sa tlaková kanalizácia. V obci
funguje kultúrny a športový život, občania sa mohli zúčastniť na viacerých úspešných podujatiach.
V roku 2020 začíname stavať 8 bytový nájomný dom.

-

12. Na záver poďakoval za účasť všetkým a ukončil zasadnutie .

Vo Vrbovej nad Váhom, 31.01.2020

Správnosť vyhotovenia potvrdzuje

Peter Ilčík
Starosta obce
Overovatelia:
Mgr.Tímea Kosová...............................................
Ing.Tibor Slávik....................................................
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