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Z á p i s n i c a    č.  4   

zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, 

konaného 26. 5. 2014 o 16.30 hod. v zasadačke MsÚ vo Vrbovom 
 

Prítomní:    10 poslanci a primátor mesta – podľa prezenčnej listiny 

 

Neprítomní: Mgr. Juraj Koreň 

                         

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. Zriadenie Združenia obcí „Kanalizácia Vrbové – Krakovany“ 

5. Rôzne 

6. Dopyty a interpelácie poslancov 

7. Návrh na uznesenie 

8. 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 9 poslancov, neskôr prišla ešte 1 poslankyňa. 

 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – Rastislav Bartakovič, 

členovia – PhDr. Jana Miklášová a Igor Spál. 

prítomných: 9 

za: 9                                                proti: 0                                     zdržal sa: 0 

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: Ing. Jozef Duračka 

a Mgr. Miroslav Šandrik. 

prítomných: 9                                                                                                                      

za: 9                            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: 9 

za: 9                                                 proti: 0                                                     zdržal sa: 0 

 

Potom primátor predložil k schváleniu program zasadnutia MsZ. Mgr. Šandrik navrhol zaradiť 

do programu možnosť prenájmu reklamných plôch ZŠK mesta Vrbové. Hlasovalo sa o takto 

upravenom programe. 

prítomných: 10 

za: 10                        proti: 0                                       zdržal sa: 0 
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2. Kontrola plnenia uznesení 
 

Kontrola plnenia uznesení bola predložená v písomnej forme. Mgr. Šandrik mal 

pripomienku k uzneseniu, ktorým sa neschválila kúpa biolampy. Toto uznesenie nebolo 

schválené, je potrebné to opraviť. 

 

3. Dopyty a interpelácie občanov 
 

Dr. Miklášová – sprístupnenie synagógy počas pretekov veteránov – budú mať zastávku vo 

Vrbovom, privítali by aj nejaký výklad.  

primátor – tých 100 – 150 ľudí čo by tam boli, by neprichádzalo do úvahy. Skupinka 20 ľudí by 

nebol problém, ale aj to na vlastné nebezpečenstvo. Boli tu Herzogovci, sľúbil im poslať kontakt 

na p. Matuláka. Majú záujem o zachovanie budovy. Pokiaľ by aj chceli tam ísť veteráni, tak len 

individuálne. 

Dr. Bosák – bolo by možno vhodné ohradiť to páskou, aby mohli len nahliadnuť. 

primátor – skúsime to aspoň k nahliadnutiu sprístupniť. 

  

Mgr. Šandrik – p. Belopotočan poslal poslancom meil ohľadom tepelnoizolačných poškodení na 

budovách. Navrhuje to preveriť ako podnet občana. 

primátor – nie je problém to preveriť. 

Ing. Horská – osadenie musí byť v súlade s podmienkami a so súhlasom majiteľa budovy. Ona 

ten meil nedostala. 

 

4. Zriadenie Združenia obcí „Kanalizácia Vrbové – Krakovany“ 
 

 Primátor informoval poslancov o potrebe vytvorenia Združenia obcí Vrbové a Krakovany 

za účelom vybudovania kanalizácie. V r. 2009 bolo mestským zastupiteľstvom prijaté uznesenie 

o založení takéhoto združenia, ale je to potrebné upraviť v zmysle legislatívy. Pôvodné uznesenie 

zrušiť a prijať nové. Vrbové ide do vybudovania kanalizácie spolu s Krakovanmi. Je to 

prekonzultované s Ing. Gálikom. Materiály schválila p. Nováková z Okresného úradu Trnava. Je 

potrebné schváliť uzavretie zmluvy aj stanovy. Ak bude uznesenie schválené, bude primátor 

realizovať následné kroky. 

 

Rozprava: 

Dr. Borovský – mesto Vrbové bolo požiadané, aby toto združenie nebolo zrealizované. Či by 

nebolo vhodné zobrať do toho Tavos – na rekonštrukciu ČOV. 

primátor – na Valnom zhromaždení sa chce spýtať, čo chce robiť Tavos s ČOV, keď nie sú pod 

ČOV vysporiadané pozemky. 

Mgr. Sitárová – v zmysle toho §–u je to združenie obcí a miest a Tavos by tam nemohol byť. 

Ing. Horská – myslí si, že treba do toho ísť. Pre Tavos sme odsúhlasovali pozemky. Po 

vybudovaní sa to potom odovzdá Tavosu? 

primátor – 5 rokov od vybudovania to bude musieť spravovať mesto, ale čaká na vyjadrenie 

obecnej kanalizačnej spoločnosti. Ale ani Tavos by nemal problém to prevádzkovať. Bude to 5 

rokov v majetku mesta. 

Ing. Horská – sumy, ktoré účtujú sú veľké a pritom dažďová kanalizácia je malá. 

primátor – samotná dažďová kanalizácia nie je, dažďová voda ide do kanalizácie, čím sú potom 

väčšie náklady na správu kanalizácie a preto sú tie sumy také veľké. Oni to majú odsúhlasené 

ÚRSOm. Z pohľadu prevádzkovania by ani nebol problém, skôr s opravami a údržbou. 

Všetkému ale predchádzalo množstvo rokovaní. 

Ing. Horská – súhlasí s tým, stačí jej odpoveď, že 5 rokov to bude prevádzkovať mesto. 
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Dr. Borovský – pokiaľ by toto združenie žiadalo na rekonštrukciu ČOV, nedostane nič, to je 

v majetku Tavosu. Lebo pokiaľ nebude zrekonštruovaná, kanalizáciu nám neschvália. 

primátor – robí sa všetko pre to, aby tá kanalizácia tu bola. 

p. Rakús – ak bude kanalizácia mestská, vodovod bude Tavosu? 

primátor – ak bude kanalizácia, bude aj vodovod mestský. A riešil by zvlášť dažďovú a zvlášť 

splaškovú kanalizáciu. 

Ing. Horská – dáva návrh na ukončenie rozpravy. Je to nevyhnutný krok a treba ho uskutočniť. 

Dr. Kubík – upozornil na stanovy – funkcia štatutára (primátora) ako predsedu, je tam presne 

uvedené konkrétne meno. 

Mgr. Sitárová – tiež na to myslela, ale konzultovala to s p. Novákovou z Okresného úradu 

a povedala, že to tak musí byť, inak nám to neschvália. 

primátor – bez ohľadu na to, kto bude primátorom, bude predsedom združenia. 

 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 27/V/2014 a č. 28/V/2014. 

 

5. Rôzne 
 

 Prenájom reklamných plôch ZŠK mesta Vrbové 

 

 Tento bod navrhol zaradiť do programu Mgr. Šandrik. Jedná sa o mantinely a asfaltovú 

plochu ihriska. Niektoré spoločnosti majú záujem na týchto miestach umiestniť svoje reklamy. 

Keďže sa jedná o majetok mesta, je potrebný súhlas MsZ. 

 

Rozprava: 

Mgr. Šandrik – s touto požiadavkou vyšiel hokejbalový klub. Viacerí sponzori ich oslovili. 

Z takto získaných financií by mohli areál dobudovať (tribúny ap.). Tento areál by si udržiavali, 

čistili a nejakým spôsobom upravovali. Išlo by o formu nájomnej zmluvy, bol by pri tom 

nápomocný. Vyžadoval by sa zrejme osobitný zreteľ. Prostriedky by boli poskytnuté na údržbu, 

ale aj na vybudovanie tribúny, čím by sa vlastne tie prostriedky vrátili do majetku mesta. Má 

nejaký návrh vypracovaný. Je to areál pri II. ZŠ, budova školy je v správe školy, musí vedieť, či 

aj tento areál je v správe školy. 

primátor – areál je v správe školy, ale je táto správa zanedbávaná. Aby nebol potom problém so 

správou, navrhoval by vyňať tieto ihriská zo správy školy. 

p. Spál – mal by sa teraz dať nejaký predbežný súhlas, aby Mgr. Šandrik mohol v tom konať. 

primátor – zásah do majetku mesta by nebol, ide len o prejav všeobecnej vôle. 

Ing. Horská – predsedom ZŠK je Mgr. Just, bude to trochu aj pod kontrolou. Tie ZŠK zaviazať, 

aby tie prostriedky od tých subjektov išli ozaj do majetku mesta. 

Mgr. Šandrik – mesto bude prenajímateľ a dá tento majetok do prenájmu ZŠK. Oni potom dajú 

vlastne do podnájmu. Navrhuje, aby mesto ako vlastník malo nejaké „páky“ zrušiť zmluvu aj bez 

uvedenia dôvodu. Výška nájmu by bola pre ZŠK 1 €/rok. 

Dr. Kubík – MsZ by mohlo poveriť primátora na podpisovanie zmlúv. 

Mgr. Sitárová – ak by primátor podpisoval každú zmluvu, malo by mesto aspoň prehľad o toku 

peňazí a o tom, kto všetko tam je. 

Ing. Horská – ZŠK má predsedu a ten by bol zodpovedný za to, koho tam bude mať. Je to na 

báze priateľstva, tým klubom chcú napomôcť. 

primátor – prejav vôle je, potom sa budeme vyjadrovať k samotnej zmluve. 

 

6. Dopyty a interpelácie poslancov 
 

Nikto z prítomných poslancov nemal žiadne dopyty ani interpelácie. 
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7. Návrh na uznesenia 

 
Uznesenie č. 27/V/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

– ruší – 

uznesenie č. 5/I/2009. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10                                  proti: 0                zdržal sa: 0 

R. Bartakovič, Dr. I. Borovský, 

Ing. J. Duračka, Ing. N. Horská,     

Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, 

P. Rakús, I. Spál, Mgr. M. Šandrik 

 

 

Uznesenie č. 28/V/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

– schvaľuje – 

a) uzavretie zmluvy o zriadení združenia obcí v zmysle ustanovenia § 20b z.č. 369/1990 Z.z. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a noviel s názvom: 

 

Združenie obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany 

   so sídlom združenia: Mestský úrad,  Ul. gen. M.R. Štefánika 15/4,  922 03 Vrbové  

s predmetom činnosti:  

- vybudovanie kanalizácie v Meste Vrbové  

- vybudovanie kanalizácie v Obci Krakovany 

- dobudovanie a kompletné sfunkčnenie stokovej siete kanalizácie v aglomerácii Vrbové – 

Krakovany  

 

b) stanovy Združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany, so sídlom Mestský úrad,                    

Ul. gen. M.R. Štefánika 15/4,  922 03 Vrbové  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 9                                  proti: 0                zdržal sa: 1 

R. Bartakovič, Ing. J. Duračka, Ing. N. Horská,    Dr. I. Borovský 

Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, 

P. Rakús, I. Spál, Mgr. M. Šandrik 
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8. Záver 
 

 Zasadnutie MsZ bolo ukončené o 17.45 hod. 

 

 

Zapísala: Beličková 

 

 

 

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

 Dott. Mgr. Ema Maggiová                    Ing. Ján Jánoška 

      prednostka MsÚ      primátor mesta 

                        v.r.                                                                                      v.r. 

  

    

            

Overovatelia zápisnice: 

 

1.   Ing. Jozef Duračka, v.r.  ................................................. 

 

2.   Mgr. Miroslav Šandrik, v.r. ................................................. 


