
Z á p i s n i c a    č.  3   
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, 

konaného 24. 4. 2014 o 16.15 hod. v zasadačke MsÚ vo Vrbovom 
 

Prítomní:    8 poslanci a primátor mesta – podľa prezenčnej listiny 
 
Neprítomní: R. Bartakovič, I. Spál, Mgr. M. Šandrik 
                         
Prizvaní:    hl. kontrolórka, prednostka, vedúci útvarov Mestského úradu Vrbové 
     
Program: 
 
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, pracovného predsedníctva 

a určenie zapisovateľky 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Dopyty a interpelácie občanov 
4. Obchodná verejná súťaž na nájom nebytového priestoru s.č. 495 
5. Výsledok OVS – prenájom nebytového priestoru s.č. 497 
6. Odpredaj časti pozemku p.č. 2202/1 na Sídl. 9. mája 
7. Správa o činnosti Mestskej polície vo Vrbovom za rok 2013 
8. Rôzne 
– Žiadosť ZŠ na Komenského ul. vo Vrbovom o opravu strechy 
– Konferencia MFK Vrbové – príprava a konanie 
9. Dopyty a interpelácie poslancov 
10. Návrh na uznesenie 
11. Záver 
 
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, pracovného 

predsedníctva a určenie zapisovateľky 
  
Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta Ing. Ján Jánoška. Zasadnutie 
začalo za účasti 6 poslancov, neskôr prišli ešte 2 poslanci. 
 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – Mgr. René Just, členovia – 
Dr. Ivan Borovský a Pavol Rakús 
prítomných: 6 
za: 6                                                proti: 0                                     zdržal sa: 0 
 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: Dr. Jana Miklášová a Dr. Štefan 
Kubík 
prítomných: 6                                                                                                                      
za: 6                            proti: 0                                         zdržal sa: 0 
 
Za zapisovateľku bola určená Emília Beličková, pracovníčka mestského úradu. 
 
Do pracovného predsedníctva boli navrhnutí a schválení: Ing. Ján Jánoška, JUDr. Mária 
Gajňáková a dott. Mgr. Ema Maggiová. 
prítomných: 6 
za: 6                                                 proti: 0                                                     zdržal sa: 0 
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Potom primátor predložil k schváleniu program zasadnutia MsZ. Navrhol doplniť žiadosť I. ZŠ 
o preplatenie oprávnených nákladov (Projekt EÚ) a žiadosť p. Holičovej o zakúpenie biolampy 
pre rehabilitačné oddelenie vo Vrbovom. Hlasovalo sa o takto upravenom programe. 
prítomných: 6 
za: 6                        proti: 0                                       zdržal sa: 0 
 
2. Kontrola plnenia uznesení 
 

Kontrola plnenia uznesení bola predložená v písomnej forme, nikto nemal pripomienky 
ani dotazy ku kontrole. 

 
3. Dopyty a interpelácie občanov 
 
Mgr. Just – možnosť sprístupnenia mestskej veže ako turistickej atrakcie, 
primátor – sám o tom uvažoval, ale tá veža nie je vo vlastníctve mesta, ale Trnavskej rímsko–
katolíckej arcidiecézy. Môžeme to preveriť, posúdiť, dohodnúť formu sprístupnenia. 
Dr. Bosák – muselo by sa ale do toho trochu investovať. 

•  
Dr. Miklášová – synagóga – či sa s ňou plánuje niečo robiť, 
primátor – situácia je nezmenená, mesto je spoluvlastníkom, ostatní 4 spoluvlastníci nemajú 
záujem do toho investovať. Momentálne je to na mŕtvom bode. 

•  
Dr. Miklášová – či má mesto nejakú fotodokumentáciu ohľadom bývalej Trikoty, 
primátor – p. Michal Švaro mal niečo, ale on to nechcel za života poskytnúť. Skúsime nejakou 
cestou osloviť jeho manželku. Najlepšie by bolo elektronicky to zdokumentovať. 

•  
Dr. Miklášová – s veľmi dobrým ohlasom sa stretli občania s novými informačnými tabuľami. 
primátor – pokiaľ by mali firmy na území mesta záujem, a participovali by na tom finančne, 
mohli by sa dať umiestniť aj ďalšie. 

•  
Ing. Duračka – cesta na Ul. 6. apríla, kadiaľ chodia zásobovacie autá, kedy sa bude robiť, 
primátor – už minule avizoval, je rozbehnuté rokovanie s bankou, pokiaľ by sa vybavili 
prostriedky  a ak to MsZ schváli, osloví p. Štancla. 

•  
Ing. Duračka – hojdačky – prečo sa odstránili, 
primátor – nespĺňali bezpečnostné hľadisko, boli ohlasy od občanov, že tam robili hluk neskoro 
večer výrastkovia. Pri úprave rozpočtu treba na to myslieť a treba ich urobiť aj účelne – návrh je 
v bývalých jasliach a riadny prevádzkový poriadok. 

•  
Ing. Duračka – osvetlenie prechodov pre chodcov, 
primátor – bola oslovená firma, nejde to priamym zadaním. Treba vybrať dodávateľa. Sú teraz 
LED lampy, ktoré to osvetlia. Najväčší problém je prechod pri kúrii. Bude sa robiť rekonštrukcia 
verejného osvetlenia, potom by sa to riešilo. 

•  
Ing. Duračka – pred Flamengom stojany na bicykle – treba ich premiestniť pred bývalé KGM 
a jeden na pešiu zónu. 
primátor – je to súčasťou revitalizácie centrálnej mestskej zóny. 
Ing. Duračka – stánok na zmrzlinu pred obchodom s nábytkom. Je to tiež v centrálnej mestskej 
zóne. 
primátor – spĺňa to všetky náležitosti. Bolo vydané kladné stanovisko. 
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4. Obchodná verejná súťaž na nájom nebytového priestoru s.č. 495 
 
 V zmysle dohody medzi Mestom Vrbové a p. Džemalom Kurtiševikom zo dňa 6.12.2012 
bol p. D. Kurtiševik oprávnený užívať priestory súčasnej cukrárne v kúrii M. Beňovského. Dňa 
21. 5. 2014 uplynie lehota dokedy tieto priestory môže užívať. Bol mu zaslaný prípis, aby do 
tohto dátumu priestory odovzdal mestu. Pán Kurtiševik má záujem pokračovať, ale v zmysle 
zákona je potrebné vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na tieto priestory. Útvar VVS pripravil 
podklady na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže.  
 
Stanovisko ekon. komisie: komisia odporúča vyhlásiť OVS, podmienky necháva na rozhodnutie 
MsZ. 
Stanovisko stavebnej komisie: komisia odporúča vyhlásiť OVS. 
 
Rozprava: 
Dr. Kubík – navrhuje dobu neurčitú a cenu nedávať vysoko, 
p. Rakús – tie ceny boli rozdielne na predajné a prevádzkové priestory, zdá sa mu, že priemerne 
to vychádzalo 35 €. 
Dr. Gajňáková – podľa zmluvy bola vysúťažená cena 45 €/m²/rok. 
Ing. Duračka – navrhuje cenu 45 €, 
Mgr. Sitárová – je potrebné stanoviť komisiu na otváranie obálok, 
primátor – nepárny počet: Ing. Duračka, Dr. Kubík, primátor, Mgr. Sitárová a p. Péčiová – 
náhradníci: Dr. Borovský a Mgr. Just. 
 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č.  21/IV/2014 a 22/IV/2014. 
 
5. Výsledok OVS – prenájom nebytového priestoru s.č. 497 
 
 Na nebytové priestory, ktoré mal v prenájme p. Pilát bola vyhlásená OVS, ale nikto sa 
neprihlásil. Na gremiálnej porade boli podané návrhy, aby sa tento nebytový priestor 
neobsadzoval, aby sa tam presunula knižnica. 
 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia navrhuje 2 varianty:  
1. zmeniť uznesenie, dať nižšiu cenu alebo  
2. zriadiť informačné centrum 
Stanovisko stavebnej komisie: komisia odporúča prenajať priestory formou OVS, znížiť 
vyvolávaciu cenu. 
Stanovisko komisie kultúry: knižnicu sem nepremiestňovať, vyhlásiť OVS, dať nižšiu cenu 
nájmu. 
 
Rozprava: 
Dr. Kubík – je za vyhlásenie novej OVS a cenu navrhuje 38 €, 
Dr. Borovský – navrhoval by cenu 42–43 €, 
Dr. Miklášová – p. Pilát mal 45 €, to ideme riadne dolu, 
Ing. Duračka – cukrárni sme dali 45 €, tak tých 38 € v takýchto priestoroch sa mu zdá primeraná. 
Možno sa prihlási viac ľudí a vyšplhá sa cena hore. 
Mgr. Just – rád by vedel vyvolávaciu cenu predtým, ale nemôžeme sa od toho odrážať. Máme 
odborné komisie a nevieme si určiť cenu. 
Dr. Borovský – tam bola 60 € a teraz 38 €, ako sa budú pozerať na MsZ? 
p. Rakús – možno by bolo dobré zistiť aké sú ceny v tých priestoroch, ktoré nie sú v majetku 
mesta. Aj súkromníci majú niektoré priestory prázdne. Navrhuje rovných 40 €. 
primátor – komisia na otváranie obálok: Dr. Borovský, Mgr. Just, primátor, Mgr. Sitárová 
a p. Péčiová. 
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Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  23/IV/2014. 
 
6. Odpredaj časti pozemku p.č. 2202/1 na Sídl. 9. mája 
 
 Mesto Vrbové prijalo žiadosť Ing. S. Vislockého s manželkou o kúpu časti pozemku 
o výmere 47,3 m². Na základe toho útvar VVS pripravil materiál na rokovanie MsZ. Útvar 
výstavby a ŽP dal stanovisko, že na predmetnej časti pozemku je zatrávnená udržiavaná plocha. 
Nerastú na nej žiadne dreviny, súhlasia s predajom. Je na rozhodnutí MsZ, akým spôsobom sa 
predmetný pozemok odpredá. 
 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča odpredať pozemok za min. cenu 15 €/m²    
osobitným  zreteľom. 
Stanovisko stavebnej komisie: komisia odporúča odpredať pozemok osobitným zreteľom. 
 
Rozprava: 
Ing. Duračka – využiť osobitný zreteľ, ide o 45 m², zanedbateľná výmera a nie je prístup zo 
susedných strán. 
Dr. Borovský – je za osobitný zreteľ a cenu 15 €, 
Mgr. Just – ešte by sa zamyslel nad tou cenou, bola tam odkúpená cesta, zhodnotené pozemky, 
nie je to až taká veľká plocha, likvidačná cena to nie je. 
p. Rakús – možno by ani nemusel byť osobitný zreteľ. Okrem neho to nie je pre nikoho 
zaujímavé. Navrhuje OVS a cenu 15 €/m². 
Ing. Duračka – prikláňa sa osobitným zreteľom. 
Mgr. Sitárová – cez OVS je to čisté, nikto to nenapadne. 
Mgr. Koreň – ak by to išlo cez OVS, dať inú cenu. 
primátor – je to vedené ako zastavané plochy a nádvoria, 
Mgr. Just – bol by za OVS s tým, že cenu dať vyššiu, 
primátor – pri osobitnom zreteli treba vždy zdôvodniť, pri OVS je to čisté. 
Dr. Kubík – tá cena 15 € bola komisiou navrhnutá ako minimálna, navrhuje 20 €. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  24/IV/2014. 
 
7. Správa o činnosti Mestskej polície vo Vrbovom za rok 2013 
 
 Správu vypracoval Ing. Hužovič, bola v písomnej forme poskytnutá všetkým poslancom 
už dopredu. Správa nebola predmetom rokovania žiadnej komisie. 
 
Rozprava: 
Mgr. Just – od občanov je názor, že MsP málo robí, ale správa hovorí viac. 
Mgr. Koreň – napísané bolo dosť, ale občanom vadí to, že podľa záznamu z kamery by sa tí 
ľudia mohli dolapiť. A potom – nie je tam zmienka o drogách. 
Ing. Hužovič – ak nie čo je, treba zdvihnúť telefón a zavolať na č. 158, 
Mgr. Koreň – sú miesta, kde sa permanentne autá stretávajú, niečo si tam ľudia odovzdávajú, 
Mgr. Just – tými hliadkami na tých rizikových miestach aspoň tých ľudí nejako odradiť. 
Nemusíme hneď dvíhať telefón, ide o tú prevenciu. Pokiaľ budú obchádzať neustále, vyženú tých 
ľudí, bude ich to otravovať. 
Mgr. Koreň – ak je nejaký podnet od občanov, nemôže ich štátna polícia legitimovať? Ak tam 
niekto je a je podozrenie, že niečo pácha. 
Dr. Borovský –  pred časom navrhol, aby primátor predložil návrh na vymenovanie náčelníka 
MsP, pokiaľ sa nerozhodol MsP zrušiť. 
primátor – je to plne v kompetencii MsZ. Chce počuť od MsZ čo ďalej. Pán Babnič končí 
a ďalšieho člena prijímať nebude a o 4 členoch MsP nebude fungovať. 
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Ing. Duračka – už bol raz daný návrh na zrušenie MsP a o 1 hlas to neprešlo. 
primátor – teraz je položená otázka čo s ňou. 
Ing. Duračka – mestská organizačná štruktúra je v kompetencii primátora. A MsP nemôže? 
primátor – MsP môže zriadiť a zrušiť MsZ. 
Ing. Hužovič – zamyslite sa nad tým, či sa zruší alebo nie. Ak sa zruší, už sa nikdy nezriadi, lebo 
sú to vysoké náklady na zriadenie. Ak nechať, o 4 členoch sa fungovať nedá. 
Mgr. Koreň – ak sa nechá, prijať 1 člena – aké sú s tým náklady? 
p. Sabová – napríklad školenia, 
Dr. Borovský – p. Madžo uvažuje tento rok skončiť. A tých kandidátov na MsP nie je veľa. A to 
preškolenie dosť stojí – vtedy to bolo 20 tis. Sk. 
Ing. Hužovič – k tomu nové ošatenie, cca 1 600 €. 
primátor – na budúce zasadnutie to dáme ako samostatný bod. 
Ing. Duračka – keď chodia po meste, nepočul na MsP chválu. Možno dať určitú časť zo správy 
do Hlasu Vrbového, aby občania vedeli, čo všetko robia. 
Ing. Horská – tá správa hovorí o niečom inom. 
Mgr. Just – m. r. sme o tomto hovorili. Boli vyčíslené sumy na vybratých pokutách. Bolo to 2–
násobne viac ako teraz. 
Dr. Borovský – v jednom meste mali MsP, teraz na to prijali SBS–kára. 
Ing. Hužovič – Vrbové sa nedá obsiahnuť jedným človekom. 
p. Rakús – ak by tá polícia robila aj to, čo nie je príjemné, možno by tie ohlasy boli iné. To nie je 
len o vyberaní pokút, permanentne na 2 miestach – a hlavne tí istí dvaja policajti. Ten ohlas by 
bol iný. Ale stále sa pýta, či niečo robili ohľadom tých psov. 
Ing. Hužovič – ale kde majú tí ľudia venčiť tých psov? 
Mgr. Just – to je už záležitosť majiteľov. 
p. Rakús – hlavne v tých bytovkách – v rodinných domoch ten problém nie je. 
Dr. Borovský – ide o to, aby si ten majiteľ po psovi tie exkrementy odstránil. 
Mgr. Just navrhol ukončiť rozpravu. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  25/IV/2014. 
 
8. Rôzne 
 

• Žiadosť ZŠ na Komenského ul. vo Vrbovom o opravu strechy 
 
 Žiadosť riaditeľky ZŠ na Komenského ul. predniesol primátor. Mesto investovalo do 
budovy školy nemalú čiastku. ZŠ je samostatný právny subjekt a pani riaditeľka si musí 
uvedomiť, že ak je to havarijný stav a je ohrozená bezpečnosť žiakov, musí školu zatvoriť. 
Z pohľadu financovania si mesto svoju povinnosť plní. 
 
Stanovisko ekonomickej komisie: rozpočet na 4 700 € dala škola, vyčleniť 3 500 € a ostatné nech 
si riaditeľka zabezpečí zo svojho rozpočtu. 
 
Rozprava: 
Mgr. Koreň – toto  je vec, ktorý sa vymyká z toho financovania. Ale pýta sa prečo nebola 
opravená aj chodba, keď bola škola opravovaná. 
primátor – v rámci riešenia rekonštrukcie školy mesto platilo len 7 500 € úroky 
z prekleňovacieho úveru. Tie peniaze mesto už neuvidí. 
Mgr. Koreň – ten stav je ozaj zlý. Môže sa stať, že zaprší, niekto sa tam šmykne a mesto bude 
platiť regres. 
primátor – prečo mesto, škola je poistená. 
Mgr. Koreň – škola je právny subjekt, ale majetok je mestský. Jeho názor je nájsť kompromis – 
časť mesto a časť škola. A osvetlenie – keď to dokázala I. ZŠ zohnať, môže aj II. ZŠ. Hoci ten 
areál je na I. ZŠ uzavretý, tento je otvorený. 
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Dr. Kubík – osvetlenie – na komisii to riešili, boli proti tomu. Ale tá oprava – tú školu by sme 
nikdy neopravili, ak by to nešlo cez eurofondy. 
primátor – ak by riaditeľka prišla na zasadnutie MsZ, že potrebuje prefinancovať materiál, že má 
majstra na opravu, ale ona dá žiadosť a hodí to na mesto. 
Dr. Borovský – na takéto havárie sa prispievalo. Možno by stálo za to, nejaké financie tam dať 
a ostatné nech si nájdu, či už cez ZRPŠ. 
Ing. Horská – budovy sú mestské, je tam právna subjektivita. Spolupráca s Euro–Buildingom 
nebola dobrá. Ale chodia tam deti. Určite je to potrebné riešiť. Dali sme príspevok ŠZŠ a nie je 
to naše. Mali by sme prispieť. 
primátor – ak sa nájdu financie, kto bude robiť výberové konanie ak má škola právnu 
subjektivitu? 
Ing. Horská – je pôjdem za riaditeľku a pomôžem získať 3 ponuky. Vyhodnotí sa to. Je to fakt 
v hroznom stave. 
primátor – nech si žiada z MV SR na havarijný stav. Pri úprave rozpočtu nájsť nejakú čiastku je 
jediné riešenia. 
p. Sabová – robí uzávierku I. štvrťroka – predloží na ďalšie zasadnutie, z ktorej položky by to 
išlo. A riaditeľku zaviazať, aby to nejaký odborník posúdil, koľko by to stálo. 
primátor – píše, že je to dlhodobá záležitosť a pritom je to havarijný stav. Mala to riešiť už 
dávno. A ten prieskum musí robiť ona, nie mesto. Nemá problém časť finančných prostriedkov 
nájsť. Ale musí to riešiť riaditeľka. 
Ing. Horská – navrhuje, ísť za riaditeľkou – požiada Ing. Valovú a spolu pôjdu za ňou, predložia 
návrh primátorovi a p. Sabovej, aby neboli zaťažení pracovníci mesta. 
Mgr. Koreň – oznámiť jej, že celý ten proces si musia zabezpečiť sami. 
Dr. Kubík – my jej určíme fixnú čiastku, ktorú jej mesto dá a zvyšok si bude musieť ona 
zabezpečiť. Na komisii navrhli 3,5 tis. €. 
Ing. Horská navrhla ukončiť rozpravu. 
primátor – pri úprave rozpočtu sa nájdu peniaze, ale nie na celú čiastku. 
 

• Žiadosť I. ZŠ o preplatenie oprávnených nákladov (Projekt EÚ) 
 
 Riaditeľ ZŠ na Školskej ul. sa obrátil na mesto o preplatenia časti oprávnených nákladov 
v rámci Projektu EÚ (Kuk aneb ...). Výška nákladov predstavuje sumu 6 333,92 €. Podľa slov 
p. Sabovej, mesto dalo škole m.r. 37 tis. €, oni nemali z toho projektu ešte nič prefinancované 
a znovu si žiadajú od mesta. Vraj na MF SR sa im pracovníčka stále vyhovára, že nemá na to čas. 
Bojí sa, že tieto peniaze už ani nedostanú. 
 
Rozprava: 
Dr. Kubík – ak im tie peniaze nedáme, vytvoríme tlak na nich, aby ich vyžiadali. Ísť za 
nadriadenými tej pracovníčky. 
Mgr. Just – udivuje ho, že MsZ musí riešiť takéto veci. Riaditelia napíšu žiadosti ale ani jeden 
sem nepríde. Považoval by za potrebné prísť sem a vysvetliť problém. 
 
K tomuto bodu nebolo prijaté žiadne uznesenie. 
 

• Zakúpenie biolampy pre rehabilitačné oddelenie 
 
 Rehabilitačná sestra na oddelení vo Vrbovom požiadala mesto o zakúpenie biolampy, 
pretože doterajšia sa pokazila a nemocnica jej nechce novú prideliť. Ľudia to potrebujú, ale ani 
primátor nevie, ako by to mesto malo riešiť. 
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Rozprava: 
Dr. Borovský – keď mesto zriaďovalo rehabilitačné oddelenie, vtedy riaditeľ povedal, že je treba, 
aby to mesto a okolité obce zaplatili. Vtedy okrem Prašníka nedala na to žiadna obec. Mohlo by 
sa stať, že rehabilitáciu zrušia. Tie prístroje sú mestské. 
Ing. Horská – v Piešťanoch je rehabilitácia aj súkromná, platia si to aj občania. A nevie, prečo 
nemocnica mesto v podstate vydiera. 
Mgr. Koreň – v tej dobe zriaďovania boli iné zákony. A aká bola právna subjektivita nemocnice. 
Teraz je nezisková organizácia, niekto ju vlastní. Určite to je pre ľudí dobré, ale oni si každý 
úkon dávajú preplatiť poisťovni. Ak by sa na tom podieľali obce podľa počtu obyvateľov ... 
Dr. Kubík – záujem o rehabilitáciu bude. Tu by išli peniaze na súkromné podnikanie. Oni to do 
dvoch mesiacov majú vrátené. Z obcí tam nikto nedá nič a zostalo by to len na meste. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  26/IV/2014. 
 

• Konferencia MFK Vrbové – príprava a konanie 
 
 Od MFK Vrbové prišla požiadavka, bola predložená poslancom. Žiadajú poslancov 
a členov komisie kultúry, športu, mládeže a vzdelávania o vzájomnú spoluprácu na príprave 
a konaní konferencie MFK a to v termíne najneskôr do 15. 5. 2014. 
 
Rozprava: 
Mgr. Koreň – akú pomoc požadujú? My im môžeme prepožičať miestnosť. Veď to je ich 
záležitosť. Musia si to oni riešiť. Mesto ani nevie kto je členom OZ MFK. 
Mgr. Just – pokiaľ sa nenájde nejaký nasledovník, tak tu ten futbal nebude. Ak to bude niekto 
chcieť, tak to bude robiť. Nech nahradia tých ľudí tí, ktorí stále  kritizovali. Oni si to musia 
zorganizovať. Mesto im vyšlo v ústrety, že sa financie upratali, príspevky sú ozaj štedré. Mesto 
robí ozaj dosť vo vzťahu k MFK. 
Ing. Duračka – títo páni z výkonného výboru sa rozhodli, že to už ďalej robiť nebudú. 
Dr. Miklášová – kam by sme došli, ak by každé združenie na pôde mesta sa obracalo na MsZ 
alebo členov komisie. 
Dr. Borovský – tá istá situácia nastala v minulosti, ale vtedy existovala členská základňa. 
A myslí si, že aspoň 2 členovia by tam mali zostať a doplniť ju novými. A v prvom rade oni by 
mali byť organizátormi tejto konferencie. 
Ing. Horská – sú štedro financovaní mestom. Štruktúra tej organizácie by poslancom mala byť 
zrejmá. Viackrát žiadala p. Adamca o stanovy. Nemyslí si, že poslanci s tým nič nemajú. Veľmi 
rada sa zúčastní toho, ale chcela by mať informácie o tom, ako táto organizácia funguje. Mali by 
byť prístupné stanovy, pravidlá ap. 
Mgr. Just – majú legitímne právo vzdať sa. A či majú následníkov? Mesto aj keď im navrhne 
niekoho, oni ho nemusia zvoliť. Tam treba dobrovoľných ľudí, ktorí tam chcú nastúpiť. 
Mgr. Koreň – navrhuje spýtať sa ich na konkrétny termín konania konferencie, dať do Hlasu 
Vrbového oznam, že sa bude konať konferencia a kto chce pracovať v týchto výkonných 
orgánoch, môže prísť. 
Dr. Miklášová – stanovy nemáme, je zbytočne sa teraz tým zaoberať. Navrhuje ukončiť 
rozpravu. 
primátor – je to len na vôli členskej základne, mesto je len nápomocné. 
 
9. Dopyty a interpelácie poslancov 
 
Mgr. Koreň – lokalita Šípkovec – tie nákladné autá, čo odvážali tú hlinu, či by nemohli chodiť 
okolo škvarového ihriska, lebo že ten most na Súkenníckej ul. to nemusí vydržať. A pri ubytovni 
na Súkenníckej ul. sa nachádzajú nejaké veci – umývadlá, WC misy ap. Bola požiadavka na 
útvar MH, aby to odviezli. 
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primátor – bude to oznámené p. Záhorcovi. Takisto vzniká čierna skládka na bývalom smetisku – 
je tam vyvezená stavebná suť. 
Ing. Horská – navrhuje tam dať rampu. 
Dr. Borovský – v tom Sietí bola rampa – tie zámky boli aj 10x odtrhnuté. Tá rampa by mohla byť 
účinná. 
Dr. Kubík – možno dať fotopascu, ktorá by splnila účel. 

•  
Dr. Kubík – zajtra končí termín na podávanie návrhov na TKR, hovorilo sa o komisii? 
primátor – vyslovene záleží od poslancov, kto má vôľu. len dohodnúť termín. Komisia môže 
pracovať v zložení: Dr. Kubík, Ing. Duračka, Ing. Horská, Mgr. Sitárová a p. Péčiová. 
 
10. Návrh na uznesenia 
 

Uznesenie č. 21/IV/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
– schvaľuje – 
nájom nebytového priestoru, ktorý sa nachádza v budove s. č. 495, orientačné číslo 2, a to na 
prízemí v prednej časti od ulice M.A. Beňovského vo Vrbovom, o  celkovej výmere 101,34 m², 
formou obchodnej verejnej súťaže na dobu neurčitú s 3–mesačnou výpovednou lehotou. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 6 
za: 6                                  proti: 0               zdržal sa: 0 
Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, 
Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, P. Rakús 
 
 

Uznesenie č. 22/IV/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
– schvaľuje – 
podmienky obchodnej verejnej súťaže s prílohou „vzoru zmluvy o nájme nebytového priestoru“  
na nájom nebytového priestoru, nachádzajúceho sa v budove s.č. 495, orientačné číslo 2, na 
prízemí v prednej časti od ulice M. A. Beňovského vo Vrbovom, o  celkovej výmere 101,34 m².  
Budova je vedená na LV 1900 vo vlastníctve mesta Vrbové, pričom minimálna výška nájomného 
je stanovená na 45,–  €/m²/rok. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 6 
za: 6                                  proti: 0               zdržal sa: 0 
Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, 
Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, P. Rakús 
 
 

Uznesenie č. 23/IV/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
– schvaľuje – 
zmenu uznesenia MsZ č. 3/I/2014 tak, že minimálna výška nájomného sa stanovuje na sumu 
40 €/m²/rok.  
Ostatné ustanovenia ostávajú nezmenené.  
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 6 
za: 6                                  proti: 0               zdržal sa: 0 
Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, 
Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, P. Rakús 
 
 

Uznesenie č. 24/IV/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
– predbežne schvaľuje – 
v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 z.č. 138/1991 Z.z. spôsob prevodu – predaj časti nehnuteľnosti – 
pozemku cca o výmere 47,3 m²  z  pozemku reg. C p.č. 2202/1 o výmere 4837 m², druh pozemku 
– zastavané plochy a nádvoria  v kat. ú.z. Vrbové formou obchodnej verejnej súťaže, pričom 
podmienky obchodnej verejnej súťaže budú spracované po vyhotovení geometrického plánu na 
odčlenenie  pozemku,   o  ktorý  je  prejavený  záujem, za  minimálnu  kúpnu  cenu  20,– €/m². 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8                                  proti: 0               zdržal sa: 0 
Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Ing. N. Horská, 
Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík, 
Dr. J. Miklášová, P. Rakús 
 
 

Uznesenie č. 25/IV/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
– berie na vedomie – 
Správu o činnosti mestskej polície vo Vrbovom za rok 2013. 
 
 

Uznesenie č. 26/IV/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
– schvaľuje – 
príspevok na kúpu biolampy pre rehabilitačné oddelenie Nemocnice A.W. Piešťany, vysunuté 
pracovisko vo Vrbovom. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 1                       proti: 5                  zdržal sa: 2 
Ing. J. Duračka,   Ing. N. Horská, Mgr. J. Koreň,      Dr. I. Borovský, 
     Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, Mgr. R. Just 
     P. Rakús 
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11. Záver 
 

 Zasadnutie MsZ bolo ukončené o 20.20 hod. 

 
 
Zapísala: Beličková 
 

 

 

..................................................     .................................................. 

 Dott. Mgr. Ema Maggiová                    Ing. Ján Jánoška 
      prednostka MsÚ      primátor mesta 
                        v.r.                                                                                      v.r. 
  
    
            
Overovatelia zápisnice: 
 
1.   PhDr. Jana Miklášová, v.r. ................................................. 
 
2.   JUDr. Štefan Kubík, v.r.  ................................................. 
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