Zápisnica
napísaná na 24 . riadnom zasadnutí Obecného Zastupiteľstva vo Vrbovej
nad Váhom konaného dňa 02.10.2020 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, Tibor Slávik
Margita Tóth
Neprítomní:Ing. Ladislav Varga.
2. Starosta obce prečítal návrh programu zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Návrh programu zasadnutia
Voľba overovateľov a určenie zapisovateľa zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly vyúčtovania dotácií
Schválenie vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov pre spoločenské
organizácie v roku 2019 v súlade s VZN 4/2018
7. Schválenie zmluvy o prevode vlastníctva zámenou nehnuteľností z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
8. Schválenie dokumentu - Požiarny poriadok obce Vrbová nad Váhom

3.

4.
5.

6.
7.

9. Schválenie VZN č.3/2020 o Prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Vrbová nad
Váhom
10. Schválenie zámeru žiadosti o prenájom pozemku
11. Schválenie žiadosti o odpredaj bytu
12. Správa starostu obce o aktuálnom dianí v obci
13. Diskusia, rôzne
14. Záver zasadnutia
OZ schvaľuje program zasadnutia / za 6 hlasov, nepr.1 /
Starosta obce požiadal OZ aby navrhli overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Za zapisovateľku starosta určil Violu Jancsárovú . Za overovateľov zápisnice boli zvolení :
Mgr. Tímea Kosová, Tibor Slávik / za 6 hlasov, nepr.1 /
Bod kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia bol presunutí k bodu 6.
Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly vyúčtovania dotácií predniesla hl. kontrolórka
Ing.M.Szoboszlaiová. Dotácia bola poskytnutá pre štyri organizácie. OZ berie na vedomie
správu. / za 6 hlasov, nepr.1 /
OZ schvaľuje vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov pre spoločenské organizácie
v roku 2019 v súlade s VZN 4/2018. /za 6 hlasov, nepr.1/
OZ berie na vedomie informáciu, že zámer na prevod vlastníctva zámenou nehnuteľností z
dôvodu hodného osobitného zreteľa schválený s uznesením Obecného zastupiteľstva vo
Vrbovej nad Váhom číslo 22/7 zo dňa 04.09.2020 bol zverejnený v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)
zákona NR SR číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, po zverejnení
zámeru nebolo podané žiadne podanie, ktoré by vyjadrovalo výhrady alebo akékoľvek
pripomienky k zverejnenému zámeru na zámenu z dôvodu hodného osobitného zreteľa. OZ
schvaľuje zámenu a uzatvorenie zámennej zmluvy na zámenu nehnuteľného majetku obce
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-------------------------------------------------vedeného na LV č. 278 v k.ú. Vrbová nad Váhom ako parcela registra „C“ p.č. 2847/20, o
výmere 816 m2, orná pôda, v podiele 1/1 k celku,
za spoluvlastnícky podiel 2370/3456 k celku, výmera zodpovedajúca spoluvlastníckemu
podielu je 559,5833 m2, vlastníka Ildikó Borková, rodné priezvisko Borková,trvalý pobyt 945
01 Vrbová nad Váhom 103, štátna príslušnosť občianka SR, na nehnuteľnosti vedenej na LV
č. 549 v k.ú. Vrbová nad Váhom ako parcela registra „E“ p.č. 2448/9 o výmere 1038 m2
trvalý trávny porast, s tým, že v dôsledku zámeny
vlastníkom nehnuteľného majetku, parcely registra „E“ p.č. 2448/9 o výmere 1038
m2 trvalý trávny porast, vedeného na LV č. 549 v k.ú. Vrbová nad Váhom, sa stáva obec
Vrbová nad Váhom, v podiele 1/1 k celku (zlúčením spoluvlastníckeho podielu obce
1086/3456 k celku so spoluvlastníckym podielom 2370/3456 k celku získaného zámenou),
vlastníkom nehnuteľného majetku, parcely registra „C“ p.č. 2847/20 o výmere 816
m2, orná pôda vedeného na LV č. 278 v k.ú. Vrbová nad Váhom sa stáva Ildikó Borková.
/ za 6 hlasov, nepr.1 /
8. Starosta obce Peter Ilčík vysvetlil poslancom OZ dôležitosť požiarneho poriadku. OZ schvaľuje
požiarny poriadok obce. / za 6 hlasov, nepr.1 /
9. Starosta obce predniesol informácie týkajúce sa prevádzkového poriadkucintorína obce.
Zodpovedná osoba je Tomáš Tóth. Zavádza sa aj poplatok za dočasné užívanie pri
kamenárskych prácach vo výške 5,- eur. OZ schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska. / za 6
hlasov, nepr.1 /
10. OZ berie na vedomie žiadosť zo dňa 28.09.2020 žiadateľa Slavomír Macejko, trvalý pobyt
946 03 Kolárovo, Lesná 2251/3, o prenájom nehnuteľnosti, vedenej v k.ú. Vrbová nad Váhom
ako parcela registra „C“ p.č. 2813/1, o výmere 544 m2, záhrada, vo vlastníctve Obce Vrbová
nad Váhom a schvaľuje zámer na prenájom a na uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu
hodného osobitného zreteľa. OZ žiada starostu obce zabezpečiť zverejnenie zámeru a predložiť
na schválenie návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na ďalšie zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
11. OZ berie na vedomie žiadosť zo dňa 09.09.2020 žiadateľa Valéria Opálková, trvalý pobyt 945
01 Vrbová nad Váhom, Hliník 293, o predaj nehnuteľnosti, vedenej na LV č. 278 v k.ú. Vrbová
nad Váhom ako rodinný dom so súp.č. 293 na parcele registra „C“ p.č. 4789/1 vo vlastníctve
Obce Vrbová nad Váhom, nájomcu nehnuteľnosti na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa
21.11.2017 Obcou Vrbová nad Váhom ako prenajímateľom a žiadateľom Valéria Opálková ako
nájomcom. OZ schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva a zámer na prevod vlastníctva
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Vrbová nad Váhom z dôvodu hodného osobitného
zreteľa 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,
- predaj sa uskutoční za kúpnu cenu vo výške 2013,77 €, s tým, že kupujúci kúpnu cenu zaplatí
do pokladne obce do 30.11.2020, a návrh na vklad do katastra nehnuteľností bude podaný po
zaplatení kúpnej ceny v celej výške,
- v prípade podpísania kúpnej zmluvy, je kupujúci oprávnený kupovanú nehnuteľnosť bezplatne
užívať,
- v prípade nezaplatenia, vznikne predávajúcemu právo od kúpnej zmluvy odstúpiť,
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nehnuteľnosť vypratať a odovzdať a predávajúcemu .
OZ žiada starostu obce zabezpečiť zverejnenie zámeru a predložiť na schválenie návrh na
uzatvorenie kúpnej zmluvy na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.
12. V správe starostu obce Peter Ilčík hovoril o nasledovných témach:
- pozemkové úpravy v k.ú. Vrbová nad Váhom
- oprava mostov v obci
- plány vo veci odvozu odpadu
-rozšírenie vodovodu
- nové projekty
- ochorenie COVID-19
- Glóbus Hliník
13. Na záver starosta obce poďakoval za účasť všetkým a ukončil zasadnutie .

Vo Vrbovej nad Váhom, 12.10.2020

Správnosť vyhotovenia potvrdzuje

Peter Ilčík
starosta obce
Overovatelia:
Tibor Slávik
..............................................
Mgr. Tímea Kosová........................................

4

