Zápisnica
napísaná na 22. riadnom zasadnutí Obecného Zastupiteľstva vo Vrbovej
nad Váhom konaného dňa 04.09.2020 o 1800 hodine
Vrbovej nad Váhom 74.
--------------------------------------------------
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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:
Peter Benkóczki, Jozef Habardik, Zuzana Habardiková, Mgr.Tímea Kosová, Margita Tóth,
Neprítomní: Tibor Slávik, Ing. Ladislav Varga.
2. Starosta obce prečítal návrh programu 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 o výsledku kontroly vykonávania inventarizácie
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok k žiadosti o návratnú
finančnú výpomoc
7. Schválenie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc
8. Návrh na uznesenie k informácii o užívaní obecného majetku bez právneho titulu
a bez náhrady
9. Návrh na uznesenie k návrhu na schválenie zámeru na prevod vlastníctva zámenou
nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa
10. Prerokovanie žiadosti OZ Klub seniorov VRBA Vrbová nad Váhom
11. Správa starostu o aktuálnom dianí v obci
12. Diskusia, rôzne
13. Záver zasadnutia
OZ schvaľuje program zasadnutia / za 5 hlasov, nepr.2 /
3. Starosta obce požiadal OZ aby navrhli overovateľov zápisnice, a zapisovateľa.
Za zapisovateľku starosta určil Violu Jancsárovú . Za overovateľov zápisnice boli zvolení :
Margita Tóth, Zuzana Habardiková / za 5 hlasov, nepr.2 /
4. Bod „Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia“ bol starostom obce
presunutý do bodu č.11 (Správa starostu o aktuálnom dianí v obci).
5. Hlavná kontrolórka obce predniesla správu o výsledku kontroly vykonávania inventarizácie.
Inventarizácia majetku bola vykonaná na základe príkazu starostu a podľa smernice na
vedenie účtovníctva. Boli preverené inventúrne súpisy, tlačové zostavy. Vykonanou kontrolou
neboli zistené nedostatky, nebolo potrebné prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov. OZ
berie na vedomie správu z kontroly, ktorá je prílohou zápisnice. / za 5 hlasov, nepr.2 /
6. Z dôvodu, že je možné prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív
poskytnutej Ministerstvom financií SR v zmysle uznesenia vlády SR Č. 494/2020 na
kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 bola požiadaná hlavná
kontrolórka na vypracovanie stanoviska k dodržaniu podmienok k žiadosti o návratnú
finančnú výpomoc. Hlavná kontrolorka podľa predložench údajov a výpočtov prispela
k záveru, že obec spĺňa podmienky k prijatiu bezúročnej návratnej výpomoci vo výške 9079,eur. OZ berie na vedomie stanovisko, ktoré je prílohou zápisnice. / za 5 hlasov, nepr.2 /
7. Na základe informácii od starostu a hlavnej kontrolórky OZ schvaľuje prijatie návratnej
finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR v zmysle uznesenia vlády SR Č. 494/2020 na
kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 za podmienok, že návratná
finančná výpomoc bude bezúročná, výška čerpania je do výšky 9079,- EUR, uskutoční sa
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-------------------------------------------------jednorazové čerpanie na základe žiadosti do 31.12.2020 , budú rovnomerné ročné splátky po
dobu 4 rokov od roku 2024. Ďalej OZ splnomocňuje starostu Obce Vrbová nad Váhom k
podpisu Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci medzi Ministerstvom financií Slovenskej
republiky a Obcou Vrbová nad Váhom v zmysle uznesenia vlády SR č. 494/2020 a k podpisu
žiadosti o čerpanie tejto návratnej finančnej výpomoci. Starosta obce sa splnomocňuje aj na
vykonanie zmien v rozpočet Obce Vrbová nad Váhom na rok 2020 týkajúce sa nenávratného
finančného príspevku. OZ žiada starostu obce zabezpečit' administratívny proces a podpisy
Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci do 31. 10. 2020. / za 5 hlasov, nepr.2/
8. Starosta obce informoval členov OZ, že nehnuteľný majetok obce Vrbová nad Váhom, vedený
na LV č. 278 ako parcela registra „C“ p.č. 1430/16 o výmere 600 m2, záhrada v podiele 1/1
k celku, užíva bez právneho titulu a bez náhrady vlastník susednej nehnuteľností, parcely
registra „C“ p.č. 2430/14 o výmere 734 m2, zastavaná plocha a nádvorie, a rodinného domu
so súp.č. 81 na uvedenej parcele, vedených na LV č.159 v k.ú. Vrbová nad Váhom, Katarína
Kissová. OZ konštatuje a schvaľuje, že uvedený nehnuteľný majetok obce Vrbová nad
Váhom, je prebytočný majetok obce, ktorý majetok obec, ani obcou založené alebo zriadené
právnické osoby, trvale nepotrebujú na plnenie svojich úloh. OZ schvaľuje aby bol vyzvaný
užívateľ obecného majetku na rokovanie o možnostiach a podmienkach usporiadania
nezákonného užívania obecného majetku v lehote 60 dní. V prípade márneho uplynutia
lehoty treba vyzvať užívateľa obecného majetku na vypratanie užívaného obecného majetku
v lehote 30 dní od doručenia výzvy. V prípade nevypratanie užívaného obecného majetku
v určenej lehote treba podať návrh na súd na vypratanie užívaného nehnuteľného majetku
a na zaplatenie úhrady za užívanie v súlade s platnými právnymi predpismi a osloviť
s návrhom na rokovanie vlastníkov ďalších susedných nehnuteľností. OZ žiada starostu obce
vykonať potrebné úkony a informovať obecné zastupiteľstvo. / za 5 hlasov, nepr.2/
9. Starosta obce predniesol členom OZ informáciu, že obec Vrbová nad Váhom je vlastníkom
nehnuteľného majetku vedeného na LV č. 549 ako parcela registra „E“ p.č. 2448/9 o výmere
1038 m2 trvalý trávny porast v podiele 1086/3456 k celku, ďalším spoluvlastníkom
nehnuteľnosti je Ildikó Borková, trvalý pobyt Vrbová nad Váhom 103 v podiele 2370/3456 k
celku, pričom v záujme obce je získať podiel ďalšieho spoluvlastníka a takto získať pozemok
do vlastníctva obce v podiele 1/1 k celku v zastavanom území obce pre účely kultúrneho
domu, zámenou za pozemok vo vlastníctve obce, p.č. 2847, mimo zastavaného územia obce
OZ konštatuje a schvaľuje, že uvedený nehnuteľný majetok obce je prebytočný majetok obce,
ktorý majetok obec, ani obcou založené alebo zriadené právnické osoby, trvale nepotrebujú
na plnenie svojich úloh. OZ schvaľuje zámer na prevod uvedeného vlastníctva nehnuteľného
majetku obce zámenou a na uzatvorenie zámennej zmluvy 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. Podmienky zmluvy:
- zámenná 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, z dôvodu, že
obec Vrbová nad Váhom je vlastníkom parcely registra „E“ p.č. 2448/9 v podiele 1086/3456
k celku, ďalším spoluvlastníkom ktorej je Ildikó Borková, v podiele 2370/3456 k celku, pričom
v záujme obce je získať podiel ďalšieho spoluvlastníka a takto získať pozemok do vlastníctva
obce v podiele 1/1 k celku v zastavanom území obce pre účely kultúrneho domu, zámenou za
pozemok vo vlastníctve obce, mimo zastavaného územia obce,
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-------------------------------------------------- hodnota zamieňaných nehnuteľností bude stanovená dohodou zmluvných strán v rovnakej
symbolickej výške 1 €, s tým, že žiadna zo strán nemá nárok na finančnú alebo akúkoľvek inú
náhradu v súvislosti so zámenou nehnuteľností,
- náklady spojené s prevodom vlastníctva, vrátane poplatku za návrh na vklad do katastra
nehnuteľností hradí Ildikó Borková,
- obec zverejní svoj zámer na zámenu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného zreteľa
a na uzatvorenie zámennej zmluvy v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR číslo
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
OZ žiada starostu obce zabezpečiť zverejnenie zámeru a predložiť na schválenie návrh na
uzatvorenie zámennej zmluvy, v prípade splnenia podmienok, na nasledujúce zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
10. Starosta obce oboznámil OZ so žiadosťou Klubu seniorov VRBA Vrbová nad Váhom v ktorej
žiadajú od obce finančný príspevok vo výške 400,- eur. V prvom polroku boli finančné dotácie
znížené na minimum pre organizácie z dôvodu výpadku príjmu spôsobenú ochorením COVID
19. Z dôvodu, že finančná situácia je aj naďalej kritická členovia OZ neschválili dotáciu pre
Klub seniorov VRBA.
11. V správe starostu starosta obce hovoril o tom, že na výstavbe ZBERNÉHO DVORA sa
pracuje, kolaudácia stavby je naplánovaná na február v roku 2021. Dotácia na výstavbu
nového parku v tomto roku ešte nebude. Ohľadne projektu „ WIFI PRE TEBA“ je na kontrole
verejné obstarávanie, čakáme na odpoveď. Výstavba nájomného bytu je v začiatočnej fáze,
kolaudácia je plánovaná na koniec roka 2021.
Obec bude žiadať dotáciu na vodozádržné opatrenia, na renováciu čističky odpadových vôd,
na dokončenie nedokončenej stavby kultúrneho domu, na rozšírenie vodovodu. Podľa
najnovších informácií budú v obci aj pozemkové úpravy.
Kaplnka v obecnej časti Hliník bude zrekonštruovaná.
Obec vedie pohľadávky voči neplatičom vo výške cca 48020,- eur, z toho je na exekúcii cca
7204,- eur. Niektoré pohľadávky nie je možné vymáhať ani cez exekútorov.
Všeobecné úlohy sa riešia postupne podľa potreby.
12. Na záver starosta obce poďakoval za účasť všetkým a ukončil zasadnutie .
Vo Vrbovej nad Váhom, 05.09.2020

Správnosť vyhotovenia potvrdzuje

Peter Ilčík
starosta obce
Overovatelia:
Zuzana Habardiková...................................
Margita Tóth ...............................................
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