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Z á p i s n i c a    č.  5  
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, 

konaného 26. 6. 2014 o 16.15 hod. v zasadačke MsÚ vo Vrbovom 

 

Prítomní:    9 poslanci a primátor mesta – podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Rastislav Bartakovič a Dr. Ivan Borovský – ospravedlnení 

                         

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. Správa o plnení úloh v sociálnej oblasti za rok 2013 

5. Predaj pozemku OVS na Sídl. 9. mája 

6. Žiadosti občanov o kúpu pozemkov na Ul. oslobodenia 

7. Zmluva o zriadení vecných bremien pre Západoslovenskú distribučnú, a.s. 

8. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta Vrbové za rok 2013 

9. Správa nezávislého audítora 

10. Záverečný účet mesta Vrbové za rok 2013 

11. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za I. polrok 2014  

12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na II. polrok 2014  

13. Zrušenie mestskej polície 

14. Verejné osvetlenie 

15. Rôzne 

16. Dopyty a interpelácie poslancov 

17. Návrh na uznesenie 

18. 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 8 poslancov, neskôr prišiel ešte 1 poslanec. 

 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – Ing. Nina Horská, členovia 

– Dr. Štefan Kubík a Mgr. Miroslav Šandrik. 

prítomných: 8 

za: 8                                               proti: 0                                     zdržal sa: 0 

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: Mgr. René Just a Pavol Rakús. 

prítomných: 8                                                                                                                      

za: 8                           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: 8 

za: 8                                                 proti: 0                                                     zdržal sa: 0 
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Potom primátor predložil k schváleniu program zasadnutia MsZ. Do rôzneho navrhol zaradiť ešte 

žiadosť DDaDSS o fin. príspevok na rekonštrukciu kotolne, ohrev TÚV na futbalovom štadióne 

a Dr. Kubík navrhol zaradiť do programu aj poskytnutie dotácií v zmysle VZN 11/2006. 

Hlasovalo sa o takto upravenom programe. 

prítomných: 9 

za: 8                        proti: 0                                       zdržal sa: 0 

nehlasoval: 1 

 

2. Kontrola plnenia uznesení 
 

Kontrola plnenia uznesení bola predložená v písomnej forme, je priložená k originálu 

zápisnice. 

 

3.  Dopyty a interpelácie občanov 
 

Ing. Zeleňáková – majú na Hrabinskej ul. rozostavaný dom, keď začínali stavať bola celá 

komunikácia vo vlastníctve mesta. Po čase, keď prebehol ROEP boli časti pripísané pôvodným 

vlastníkom. Im vznikol problém dostať sa ku svojej nehnuteľnosti. Oni by tú časť aj mohli 

odkúpiť, ale ten pozemok je súčasťou a aj bude mestskou komunikáciou. Chcela by preto 

požiadať, aby mesto prednostne vysporiadalo túto nehnuteľnosť. 

primátor – tých pozemkov pod mestskou komunikáciou je veľa. Mesto vysporiadalo ulice, ktoré 

súvisia s IBV Kopec, ktorá je prioritou. Pracovať sa na tom bude, ale časovú os nevie povedať.  

Na Sídl. 9. mája sa odkupovali pozemky pod cestou za 1 €. Najradšej by to robil komplexne. 

Vlastník nehnuteľnosti je povinný strpieť vecné bremeno – prechod cez jeho nehnuteľnosť. 

Mgr. Sitárová – v minulosti bola nákladovosť vypočítaná koľko by to stálo, ale nebola vôľa MsZ. 

V zmysle zákona je tam vecné bremeno. 

Ing. Zeleňáková – asi by bolo dobré oznámiť tomu vlastníkovi, že je povinný zdržať vecné 

bremeno. Nevie aký je postup. Ak by sa dalo zriadiť to vecné bremeno, poprosila by prednostne. 

Možno by to pre banku alebo pri kolaudácii mohlo robiť problémy. 

  

Ing. Vislocký – dal si žiadosť o kúpu pozemku, ale bola mu daná odpoveď, že to pôjde cez 

obchodnú verejnú súťaž (OVS). Ten pozemok nemá pre nikoho iného žiadnu cenu, lebo prístup 

by k nemu nemal a je tam aj vecné bremeno SPP. 

primátor – je to akoby „ostrovček“ ten pozemok. Dal by sa predať aj osobitným zreteľom, ale 

toto býva často stredobodom pozornosti. 

Dr. Kubík – cez OVS je to čistejšie a pravdepodobne sa ani nikto iný neprihlási. 

 

4.  Správa o plnení úloh v sociálnej oblasti za rok 2013 
 

 Správu predniesla Mgr. Sitárová. Poslanci ju mali k dispozícii ešte pred konaním 

zasadnutia, mali možnosť si ju preštudovať už vopred. 

Stanovisko sociálnej komisie: odporúča správu zobrať na vedomie. 

 

Rozprava: 

Mgr. Šandrik – či by takéto veci nemohli byť niekde zverejňované, možno by to niekoho 

zaujímalo. 

primátor – nevidí v tom problém v elektronickej podobe to dať na webovú stránku mesta. 

Legislatívny predpis nám určuje čo musí samospráva zabezpečovať. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 31/VI/2014. 
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5.  Predaj pozemku OVS na Sídl. 9. mája 
 

 Materiál predložila Mgr. Sitárová. Na predchádzajúcom zasadnutí MsZ bolo odsúhlasené, 

že odpredaj pozemku p.č. 2202/26 o výmere 44 m
2  

sa uskutoční formou obchodnej verejnej 

súťaže. Bolo potrebné prijať uznesenia, aby mohlo prísť k samotnému predaju. 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča podmienky OVS na odpredaj pozemku 

schváliť. 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 32/VI/2014 a č. 33/VI/2014. 

 

6.  Žiadosti občanov o kúpu pozemkov na Ul. oslobodenia 
 

 Občania z Ul. oslobodenia, príp. ich rodinní príslušníci, ktorí majú v nájme mestské 

pozemky, si dali žiadosti o odkúpenie týchto pozemkov. Materiál na rokovanie pripravila 

Mgr. Sitárová. 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča MsZ  uvedené pozemky predať osobitným 

zreteľom tak, ako parc. č. 1044/1. Parcelu č. 1036/2 zachovať, neodporúča odpredať, nechať ako 

chodník.  

Stanovisko stavebnej komisie: komisia odporúča pozemky odpredať za obdobných podmienok 

ako p. Doskočilovi. 

 

Rozprava: 

Ing. Horská – na všetkých tých pozemkoch nie je vecné bremeno – ekologická záťaž. 

Dr. Kubík – bude hlasovať, aby sa to predalo za takých podmienok ako p. Doskočilovi. 

Ing. Horská – je to čistý pozemok, nie je na katastri zaregistrované vecné bremeno. Bol malý ten 

pozemok u p. Doskočila, bola tam žumpa – ekologická záťaž. 

Mgr. Šandrik – k tomu osob. zreteľu pri Doskočilovi – on bol vlastníkom susednej nehnuteľnosti. 

p. Rakús – ale toto sú z rodiny – sestra, brat, vnuk. Ale aby tam nevznikli špekulatívne účely, 

malo by sa to ošetriť. 

Mgr. Sitárová – dá sa zriadiť predkupné právo mesta. 

p. Spál – za tú istú cenu ako Doskočilovi a zriadiť predkupné právo. 

primátor – toto sú čisté stavebné pozemky. 

Mgr. Just – čo nám bráni vyhlásiť OVS? 

primátor – na to som upozorňoval aj pri Doskočilovi. 

Dr. Kubík – toto tí ľudia užívajú 40 rokov. Bolo im sľúbené, že im to bude odpredané. 

p. Rakús – tie žumpy sú vlastne na ich pozemkoch, tie čo chcú kúpiť sú čisté. Ale aj Doskočil to 

tak mal zakreslené, v skutočnosti bola inde. 

Ing. Horská – tak to odložme. 

primátor – je potrebné prejaviť zámer – odpredať alebo nie. 

Mgr. Šandrik – ale formu nechať na ďalšie zasadnutie. Pokiaľ tam je environmentálna záťaž ... 

Mgr. Just – navrhuje ukončiť rozpravu, odsúhlasiť zámer predaja a na budúce zasadnutie formu 

predaja. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  34/VI/2014. 

 

7.  Zmluva o zriadení vecných bremien pre Západoslovenskú distribučnú, a.s. 
 

 Na zasadnutí MsZ 13.9.2012 bolo uznesením predbežne schválené vecné bremeno na 

pozemky vo vlastníctve mesta na Sídl. 9. mája v prospech ZSE Distribúcia, a.s., Bratislava, ktorá 

v júni t.r. požiadala o uzavretie Zmluvy o zriadení vecných bremien na uvedené pozemky. Bolo 

potrebné k tomu prijať uznesenie. 
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Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča schváliť zriadenie vecného bremena. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť zriadenie vecného bremena. 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  35/VI/2014. 

 

8.  Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta Vrbové za rok 

2013 
 

 V zmysle zákona vypracovala hl. kontrolórka stanovisko k záverečnému účtu mesta za 

rok 2013. Pokiaľ poslanci schvália záverečný účet s výhradami, sú povinní prijať opatrenia na 

nápravu nedostatkov. Odporúčanie hl. kontrolórky nemá pre poslancov záväzný charakter.  

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča zobrať stanovisko hl. kontrolórky na 

vedomie. 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  36/VI/2014. 

 

9.   Správa nezávislého audítora 
 

 Účtovná závierka bola v zmysle zákona predložená na overenie nezávislému audítorovi. 

Podľa názoru audítora účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach 

pravdivý a verný obraz fin. situácie mesta k 31.12.2013 a výsledky jeho hospodárenia a peňažné 

toky za rok končiaci k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve. 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča zobrať správu nezávislého audítora na 

vedomie. 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  37/VI/2014. 

 

10. Záverečný účet mesta Vrbové za rok 2013 
 

 Záverečný účet mesta za rok 2013 predložila p. Sabová. Okrem iného informovala, že 

rozpočet sa tvoril tak, že bolo dané Memorandum, kde na mzdách bolo potrebné ušetriť 5 % a na 

tovaroch 7 %. Rezervný fond sa nečerpal, ušetrilo sa. Celkovo sa ušetrilo 63 tis. €. V položke 

šport prišla faktúra až v januári 2014, o tých 9 tis. € by tá položka bola za rok 2013 nižšia. 

Dotácie a dary v zmysle zákona môže mesto upraviť v rozpočte bez stanoviska MsZ. 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča schváliť rozpočet mesta za rok 2013 

s výhradou. 

 

Rozprava: 

Ing. Horská – výsledky hospodárenia sú dobré, ale na druhej strane sme veľa neinvestovali. 

Nemáme na výber. 

Mgr. Just – nikdy sa netrafíme, nikdy to nebude 100 %. My sme tu na to, aby sme ten rozpočet 

upravovali. Nevidí dôvod, prečo by sme to mali schvaľovať s výhradami. Všetko sedí, úspora 

tam je. 

Mgr. Šandrik – bol tam prekročený rozpočet na šport. Teraz sa to utriaslo, nedávajú sa výdavky 

bez súhlasu MsZ. Ak prijmeme s výhradou aké dáme opatrenie? To, čo sa dalo do výhrad minulý 

rok? Čo tým dosiahneme? Budem hlasovať bez výhrad. Aj keď by primátor mal viac 

komunikovať. Ale na druhej strane došlo k pokroku. 

Dr. Gajňáková – akékoľvek opatrenie prijmete, vy ste s primátorom na rovnakej úrovni. Ona to 

stanovisko musela také napísať, nemala iné východisko. Výsledky sú dobré. 
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Ing. Horská – tie opatrenia, čo sa týkajú športu, sa dodržujú. Nie je dôvod komplikovať si život. 

Dr. Miklášová – na základe toho, čo sa udialo za tie dva roky, je tu posun, bude hlasovať za 

rozpočet a bez výhrad. 

Ing. Duračka – tie výsledky sú dobré, odporúča bez výhrad. 

Mgr. Koreň – či by sa nedalo štvrťročne si k tomu rozpočtu sadnúť a upraviť ho. 

primátor – situácia v samospráve je iná ako vo výrobnej sfére. 

 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 38/VI/2014 a č. 39/VI/2014. 

 

11. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za I. polrok 2014  

12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na II. polrok 

2014  
 

 Hlavná kontrolórka predložila správu o svojej činnosti a zároveň aj plán činnosti na 

II. polrok 2014. Je to materiál, ktorý je možné dopĺňať. 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 40/VI/2014 a č. /VI/2014. 

 

13. Zrušenie mestskej polície 
 

 Tento bod zaradil do programu primátor z toho dôvodu, že k dátumu 30. 6. 2014 dal 

výpoveď člen MsP Pavel Babnič a k tomu istému dátumu rozviazal pracovný pomer dohodou 

ďalší člen MsP Ján Suchán. Nevie si predstaviť ako by fungovali v trojici. K návrhu na zrušenie 

MsP ho viedla aj situácia, ako ju vyriešili v Spišskom Podhradí. Tak, ako sa MsP zriaďuje – 

všeobecne záväzným nariadením, tak ju aj takým spôsobom môžu zrušiť. Je potrebné vypracovať 

o tom VZN. V tento deň bolo možné prejaviť len vôľu – či ponechať alebo zrušiť. 

 

Rozprava: 

Mgr. Šandrik – osobne si myslí, že MsP zrušiť, ale nevie si predstaviť ako by to fungovalo. MsP 

vykonáva veľa vecí vyplývajúcich z VZN (postihy ap.) Treba nejakú analýzu. Na tento rok – čo 

sa týka financií, je rozpočet schválený. Zrušiť je najjednoduchšie, ale horšie bude ju znovu 

zriadiť. A potom – už bude nové MsZ, čo ak sa oni rozhodnú pre MsP. Ak by mala ďalej 

fungovať, potom by bolo potrebné prijať ďalších mestských policajtov. Toto by muselo riešiť 

nové MsZ. 

Dr. Kubík – je toho istého názoru a nebude teraz hlasovať za zrušenie. 

Mgr. Just – ľudia, s ktorými sa stretáva, sú názoru, že ju treba zrušiť. MsP nerobí to, čo by mali, 

to, čo ľudia tohto mesta od nich očakávajú. Mesto to stojí 60 tis. €. Nemôžeme stále myslieť čo 

do budúcnosti a týmto tomu budúcemu MsZ pomôžeme. Tie peniaze treba účelne rozdeliť – 

20 tis. na kamery, 20 tis. na detské ihriská, cesty ap. Každý rok tých 60 tis. € ušetríme. Možno sa 

za tie roky v meste niečo vybuduje. Je za zrušenie. 

p. Spál – či v trojici to zvládnu do konca roka a z tie ušetrené peniaze do niečoho dať. 

Ing. Hužovič – MsP  bude s určitými obmedzeniami fungovať do konca roka, ale nie na dlhšiu 

dobu. Nech sa nové MsZ rozhodne. Ak áno – dať výberové konanie na ďalších 2 členov a ak nie, 

zrušiť. 

Ing. Horská – chýba protinávrh – ak zrušíme, ako zvýšiť bezpečnosť. Chýba spolupráca so 

štátnou políciou. Ak sa prijme súbor opatrení alebo posilnia sa hliadky št. polície – preniesť to na 

nich, potom bude hlasovať za zrušenie MsP. Chýbajú jej tie systémové kroky. 

Mgr. Just – na semafore 1 hodinu denne môže aj dôchodca byť. Môžeme preniesť nejakú 

zodpovednosť alebo žiadať štátnu políciu? Chýbala by možno MsP pri nejakých akciách. 

Vyčleniť financie z ušetrených peňazí na ľudí, ktorí by zabezpečovali tieto akcie. Nevidí v tom 

nejaký zásadný problém v zrušení. 
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Ing. Hužovič – ak sa kúpia kamery – kto ich bude obsluhovať? A štátna polícia – to je obvodné 

oddelenie, majú 16 obcí. Už teraz majú problém pri stavaní služieb. Už zákon stanovuje, čo 

všetko môže MsP. Bola požiadavka na prechod aj pri kúrii. 

Mgr. Just – kamery – nemusí tam nikto sedieť, pôjde záznam. Sú kamery s vysokým rozlíšením. 

A z ušetrených financií by sa ich nakúpilo viac. Ak môže učiteľ stáť s deťmi na prechodoch, 

mohol by to robiť dôchodca. 

Mgr. Šandrik – naozaj je veľa ľudí za zrušenie MsP, nevedia ale čo robí MsP. Ale to je v zásade 

názor na políciu. Tie činnosti, ktoré oni robia, kto ich bude robiť – má mesto nejaký plán? 

Niektoré VZN nebudú vykonateľné. 

Ing. Horská – momentálne nevidí záruku, že všetky tie veci prebehnú. Je možné mať tie kamery, 

ale treba to pripraviť, vyhotoviť. A robia aj špinavé veci, som zvedavá, kto by tú robotu robil. 

Nemáme žiadnu náhradnú variantu ako tieto veci zabezpečíme. 

Mgr. Koreň – tu ide o to, ak sa zruší, kto to zabezpečí. Ušetríme financie. Možno vtedy, keď ich 

najmenej vidíme, robia. Možno dať kamery a pracovať len v tých rizikových hodinách – 

pohotovosť v určitom režime. 

Mgr. Just – čo by zachránila, čomu by zabránila MsP. Tie kamery fungujú aj inde – určite zmysel 

majú. Od MsP očakávame niečo iné ako od štátnej. Mrzí ho, že sme sa k tomuto dostali až teraz, 

keď je tu návrh na zrušenie MsP. Stojí si za svojím názorom. 

Ing. Hužovič – na peniaze sem nikoho nenalákate, lebo tie platy nie sú vysoké. Vďaka tým 

kamerám poklesol počet priestupkov. A takisto musí odrobiť 168 hodín mesačne – nevie si 

predstaviť každý deň po 2–3 hodiny. Do konca volebného obdobia sa bude snažiť to poriešiť. Ale 

nie je to fér voči novému MsZ zrušiť MsP. 

p. Rakús – nikto to nehovorí, že to bude zo dňa na deň. Tú reklamu ste si sami urobili. Ak by 

fungovala a robila čo má, teraz sa o tom nebavíme. To je názor väčšiny obyvateľov. Keby vás 

ľudia chválili, tak sa o tom dnes nebavíme. 

Mgr. Just – navrhuje hlasovanie o tom či je vôľa zrušiť MsP. Ak áno, vypracovať VZN o zrušení 

MsP  a ak nie, nechať to tak. 

Keďže došlo pri hlasovaní k nedorozumeniu, p. Rakús podal poslanecký návrh – teraz prejaviť 

vôľu, kto je za zrušenie MsP. 

Hlasovalo sa: prítomní: 9, za: 3, proti: 0, zdržal sa: 5, nehlasoval: 1 (Mgr. Šandrik). 

Mgr. Šandrik – nehlasoval preto, lebo sa budeme môcť vyjadriť pri schvaľovaní VZN. 

primátor – jemu nič nebráni vypracovať k tomu VZN a predložiť ho na augustové zasadnutie. 

 

Nebolo prijaté žiadne uznesenie k tomuto bodu. 

 

14. Verejné osvetlenie 
 

 Firma Lamberga v zastúpení Bc. Š. Repiščákom prišli predstaviť projekt verejného 

osvetlenia v meste. Čo sa týka financovania, ešte nemajú kompletnú čiastku. Až bude finálna 

revízna správa, budú vedieť úsporu energie. Financovanie by prebehlo tak, že tá splátka za svetlo 

by potom predstavovala vlastne splátku za dodávku svietidiel. Garantujú úsporu el. energie. 

U nás predpokladajú úsporu 25 % s oveľa vyššou svietivosťou. Naše mesto je slabo osvietené. 

20 % by mohlo mesto dostať naspäť z projektu Európskej banky pre obnovu a rozvoj. Celkové 

náklady by boli 280 tis. € a pri splátkach tak, ako platíme teraz. Dali by aj predbežnú kalkuláciu 

na osvietenie prechodov. Je potrebné povedať stanovisko, či mesto chce do toho ísť. 

 

Rozprava: 

Ing. Duračka – cca 38 tis. € platíme za rok. Po rekonštrukcii by sme platili 14 tis. €. 

Bc. Repiščák – po 10 rokoch budete platiť (po splatení) 14 tis. €. 350 tis. € sú celkové náklady. 

Vrbové dáva na údržbu ročne 14 tis. €. Ich svetlá sú bezúdržbové. Prvý zásah je asi po 12–13 

rokoch životnosti. 

Mgr. Koreň – koľko rokov už dávate tieto svietidlá? 

Bc. Repiščák – zo začiatku boli svietidlá drahšie, takže asi 3,5 roka. 
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Mgr. Šandrik – v tej splátke 38 tis. € by bola splátka úveru a aj splátka za svietenie? 

Bc. Repiščák – áno, všetko je v tej splátke. Pokiaľ by mali voľnú ruku v tom, že môžu 

vyhľadávať možnosti šetrenia, vedeli by ušetriť 2 tis. € ročne. 

p. Spál – ako by to bolo s prevádzkovaním? 

Bc. Repiščák – preferujú, aby si tú údržbu robili mestá sami. 

Ing. Vislocký – bude spĺňať vami navrhované osvetlenie platné normy o verejnom osvetlení? 

Bc. Repiščák – bude to navrhované na normálnu normu osvetlenia. Podľa triedy komunikácií – 

rôzny typ svietidla. 

Dr. Miklášová – to nové osvetlenie by bolo osadené na týchto stĺpoch? 

Bc. Repiščák – závisí v akom sú stave, všetko bude v tej revíznej správe. Keď bude hotový 

projekt, budú vedieť presné čísla. Zatiaľ len prišli s ponukou. Keď budú mať tieto informácie, 

môže to slúžiť ako podklad pre verejné obstarávanie aj pre iných dodávateľov. 

primátor – bol by rád, keby bol schválený zámer. VÚB by poskytla úver na strednodobé obdobie 

(napr. 5 rokov). 

Mgr. Šandrik – dlhodobejší úver je výhodnejší, úrokové sadzby sú nižšie. Aj splátka bude nižšia 

a pri splácaní úveru by mesto nestrácalo nič. 

primátor – p. Blašková z VÚB by urobila ponuku a podľa toho sa rozhodneme – aj fixácia 

a výška splátky sa dá dohodnúť. Len potrebuje vedieť, či má do toho ísť. 

Mgr. Koreň – robia projekt a cez Európsku banku pre obnovu a rozvoj by vedeli zabezpečiť 

finančné prostriedky 

primátor – prefinancovanie by mohlo ísť cez VÚB alebo Sl. sporiteľňu.  

Mgr. Koreň – po tom projekte bude vyhlásená OVS. 

primátor – to neznamená, že to budú robiť oni, oni urobili ten audit. Podmienky budú nastavené 

v OVS a prihlásiť sa môže hocikto. Ale vyhrá len ten lepší. Tu by sme ušetrili tých 14 tis. € ročne 

na údržbu – garantujú 7 rokov. 

Mgr. Koreň – či potom nám pošlú tie čipy, či tam bude ten pozáručný servis alebo si to môžeme 

sami vymeniť. 

Mgr. Just – určite aj iné mestá majú rekonštrukciu ver. osvetlenia. Ak by sme mali viaceré 

ponuky, potom by sme to mohli prehodnotiť. Ale musíme sa najprv dohodnúť, či do toho chceme 

ísť. 

Ing. Horská – bolo by to treba zakomponovať do rozpočtu, treba si stanoviť priority – máme 

teraz rozbehnutý kopec. Je za to, určite to osvetlenie všetci ocenia. Chcela by vidieť ten projekt. 

p. Spál – pokiaľ tá vôľa bude, projekt bude nachystaný, oni rešpektujú aj keď do toho pôjde iný. 

Bol by za to, aby sme to dnes uzavreli. 

Mgr. Šandrik – oni vychádzali zo stávajúceho stavu? 

primátor – do objednávky zadával aj výstavbu firmy Burundi, Záhradnú ulicu. Tá výstavba sa 

tam rozbehne. 

Mgr. Just – občania by nové osvetlenie privítali. Ale nepamätá si, čo všetko si naplánovali, či to 

dokážeme vykryť, aby sme nezaviazali budúce MsZ. Či to nie je nad rámec možností. Je za to, 

pokiaľ sme schopní to vykryť. 

primátor – ten model toho financovania je nastavený tak, že nebude zaťažený rozpočet. Dá sa 

použiť rezervný fond alebo z návratných zdrojov – to sú tie banky. 

Mgr. Koreň – ak by to nevychádzalo finančne, že by sa ten projekt urobil čiastočne – len prechod 

a hlavnú ulicu. 

primátor – keď už tu bude technika ... A potom to najväčšie „gro“ tých nákladov je aj tak na 

hlavných uliciach. 

Ing. Horská – dáva návrh na ukončenie rozpravy. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  30/VI/2014. 
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15. Rôzne 
 

 Žiadosť DDaDSS Klas, n.o. Vrbové  

 

 Primátor informoval poslancov o havarijnom stave kotolne v domove dôchodcov. Je 

ohrozená prevádzka kotolne. Do ďalšieho vykurovacieho obdobia už v takomto stave nemôžu 

vstúpiť. Jednou z možností je, že mesto poskytne nenávratný fin. príspevok alebo nenávratnú 

pôžičku – prefinancovalo by sa to z mestských financií. Príp. nájsť nejaký iný model.  

Stanovisko ekon. komisie: komisia odporúča MsZ nájsť v príjmovej časti rozpočtu vykryť 

výdavok na dotáciu.  

 

Rozprava: 

Dr. Kubík – budova bola kúpená samosprávou. Po 5. rokoch v zmysle zákona sa môže uzatvoriť 

s domovom nájomná zmluva a mohli by potom čerpať financie aj z iných zdrojov. 

Ing. Miklášová – na katastri je stále vedená budova ako rodinný dom. Pri žiadosti o dotáciu preto 

ani neuspeli. Aj toto by sa malo dať do poriadku už len kvôli dotáciám alebo rôznym 

Eurofondom. Aby mali nárok na dotácie, tá zmluva by mala byť na min. 20 rokov. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  29/VI/2014. 

 

 Ohrev TÚV na štadióne 

 

 Tento bod navrhol zaradiť do programu MsZ primátor. Bol návrh, že za ušetrené finančné 

prostriedky za plyn na štadióne, zabezpečiť ohrev TÚV cez konektory. Firma Visman dala 

cenovú ponuka v sume 7 364,74 € za technológiu, montáž, servisné práce – komplet. 

 

Rozprava: 

Ing. Horská – je to veľmi dobrý projekt, vznikajú nám úspory. Ale tým, že tie úspory vznikajú, či 

by nebolo vhodné vykúpenie pozemkov minimálne pod budovou. 

primátor – do 3 rokov bude tá investície vrátená. Je problém oceniť ten pozemok. Aby sa mal od 

čoho odraziť, potrebuje znalecký posudok. 

Ing. Horská – s konektormi súhlasí, ale netreba zabudnúť na tie pozemky. 

p. Rakús – možno by boli ešte treba nejaké firmy, aby sme neboli obvinení. 

Dr. Kubík – určite to je dobrý projekt. Čo sa týka pozemkov – v rámci komasácie cesty a aj 

niektoré budovy budú zakreslené a prevedené do majetku mesta a im budú pridelené náhradné 

pozemky. 

primátor – cesty áno, ale budovy nie. 

Ing. Horská – navrhuje ukončiť rozpravu. 

primátor – prieskum trhu bude zdokumentovaný a zrealizovaný. 

p. Sabová – a v auguste sa o tú čiastku upraví rozpočet. 

 

 Poskytnutie dotácií v zmysle VZN 11/2006 

 

 Na mesto prišli žiadosti o dotácie od rôznych inštitúcii vo Vrbovom. Zoznam a výška 

žiadaných dotácií pripravila p. Sabová – tvoria prílohu originálu zápisnice. Poslanci sa dohodli, 

že v požadovanej výške dostane Špeciálna základná škola M. Beňovského (vo výške 300 €),  

Slovenský zväz Chovateľov poštových holubov (vo výške 250 €), OZ Gorazdík – združenie detí 

a mládeže (vo výške 950 €) a CZ ECAV na Slovensku Vrbové (vo výške 325 €). Čo sa týka 

žiadosti kynológov na zabezpečenie súťaže Grand Prix Kynologická revue –  to sú financie 

rozpočtované, pôjdu z položky rekreačné a športové činnosti. Špeciálny zákl. škola – na úhradu 

štartovného v nár. kole Odysea mysle 2014 už boli v podstate poskytnuté. Rímskokatolícka 
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cirkev – nad 1 tis. € je potrebný projekt, treba to riešiť komplexne, nesplnilo to podmienky VZN. 

MS SČK a Jednota dôchodcov sa riešia priebežne (preplácajú sa faktúry). 

Rozprava: 

Ing. Horská – Rímskokatolícka cirkev – šikmá veža je značkou nášho mesta. Nejaká kooperácia 

by tam mala nastať. 

Dr. Kubík – navrhuje to teraz vypustiť a zaradiť do rozpočtu na budúci rok. 

Dr. Miklášová – treba ich ale upozorniť. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  42/VI/2014. 

 

16. Dopyty a interpelácie poslancov 
 

p. Rakús – chodník na Šteruskej ceste – minule tam jedna pani padla, ďalšej odpadlo kolečko 

z nákupného vozíka. 

primátor – musí sa to riešiť komplexne, v pláne je tam robiť kanalizáciu. Chodník nie je 

v majetku mesta. 

p. Rakús – tak dať do Hlasu Vrbového, že ten chodník je v správe TTSK 

primátor – o financiách rozhodujú poslanci. 

Mgr. Just – on chce len vedieť, čo má povedať občanom. 

primátor – je potrebné rozdeliť či to bude oprava alebo rekonštrukcia. 

Mgr. Just – je vedľa hlavnej cesty a frekventovanej. Možno by sa našli nejaké zdroje 

z ušetrených financií. 

  

Mgr. Koreň – pri zrušenej ubytovni boli odhodené staré televízory – na predchádzajúcom 

zasadnutí o tom hovoril. Ale ešte v nedeľu to tam bolo. 

primátor – jedna multikára je pokazená a druhá zabezpečuje kosenie. 

  

Dr. Kubík – zachytil informáciu, že v rámci okresu Piešťany nie je podpísaná zmluva 

s koordinátormi pri odpracovávaní dávok v hmotnej núdzi len s Vrbovým a Ratnovcami. 

primátor – mesto nemá zdroje na zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti. Mesto musí 

komplet všetko zabezpečiť. 

  

Dr. Miklášová – privítala odstránenie torza detského ihriska, ale čo ďalej. 

primátor – pokiaľ by vyšli finančné prostriedky, určite sa tam niečo bude robiť. Najradšej by to 

riešil komplexne a s niekým, kto zabezpečí bezpečnosť detských ihrísk. Nebráni sa tomu, aj 

v rozpočte vyčlenil na to prostriedky. 

 

17. Návrh na uznesenia 
Uznesenie č. 29/VI/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

– schvaľuje – 

nenávratný finančný príspevok vo výške 5 000,– € na úhradu prvej splátky na rekonštrukciu 

kotolne v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Klas, n.o., Nám sv. Cyrila a Metoda 

6/8 vo Vrbovom z položky v príjmovej časti rozpočtu z dobropisov. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                                  proti: 0                zdržal sa: 0 

Ing. J. Duračka, Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, 

Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, 

P. Rakús, I. Spál, Mgr. M. Šandrik 
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Uznesenie č. 30/VI/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

– schvaľuje – 

vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže (verejného obstarávania), predmetom ktorej bude dodanie 

nového komplexného riešenia verejného osvetlenia v rámci územia mesta Vrbové za účelom 

zníženia energetickej náročnosti súčasného verejného osvetlenia, a to v súlade s postupmi 

a zásadami v zmysle právnych predpisov. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 7                                  proti: 0                zdržal sa: 2 

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just,       Ing. J. Duračka, 

Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,      Mgr. J. Koreň, 

P. Rakús, I. Spál, Mgr. M. Šandrik 

 

 

Uznesenie č. 31/VI/2014 

 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

– berie na vedomie – 

správu o plnení úloh v sociálnej oblasti v meste Vrbové za rok 2013. 

 

 

Uznesenie č. 32/VI/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

– schvaľuje – 

prevod nehnuteľnosti – novoutvoreného pozemku reg. C p.č. 2202/26 o výmere 44 m
2
, druh 

pozemku – zastavané plochy v k. ú. Vrbové, ktorý bol geometrickým plánom č. 162/2014, 

overeným OÚ, odborom katastrálnym, Piešťany pod č. 327/14 dňa 29. 5. 2014, odčlenený od 

pozemku reg. C, p.č. 2202/1, o výmere 4 476 m
2
,  druh pozemku – zastavané plochy, zapísaný na 

LV 1900 vo vlastníctve mesta Vrbové na Okresnom úrade Piešťany, odbore katastrálnom, 

formou obchodnej verejnej súťaže za minimálnu cenu 20 €/ m
2
. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 7 

za: 7                                  proti: 0                zdržal sa: 0 

Ing. J. Duračka, Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, 

Mgr. J. Koreň, Dr. J. Miklášová, 

P. Rakús, Mgr. M. Šandrik 

 

 

Uznesenie č. 33/VI/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

– schvaľuje – 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľnosti – novoutvoreného pozemku reg. 

C p.č. 2202/26 o výmere 44 m
2
, druh pozemku – zastavané plochy v k. ú. Vrbové, ktorý bol 

geometrickým plánom č. 162/2014, overeným OÚ – odborom katastrálnym Piešťany pod č. 



 

 

MsZ č.5, 26.6.2014 
Strana 11 z 14 

 

327/14 dňa 29.5.2014, odčlenený od pozemku reg. C, p.č. 2202/1 o výmere 4 476 m
2
, druh 

pozemku – zastavané plochy v k. ú. Vrbové, zapísaný na LV 1900 vo vlastníctve mesta Vrbové 

na Okresnom úrade Piešťany, odbore katastrálnom. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 8                                  proti: 0                zdržal sa: 1 

Ing. J. Duračka, Ing. N. Horská, Mgr. R. Just,    I. Spál, 

Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, 

P. Rakús, Mgr. M. Šandrik 

 

Uznesenie č. 34/VI/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

– schvaľuje – 

zámer predaja nehnuteľnosti – pozemku reg. C p. č. 1038, 1040 a 1042, druh pozemku – záhrady,  

v katastrálnom území Vrbové, zapísané na LV č.  1900. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                                  proti: 0                zdržal sa: 0 

Ing. J. Duračka, Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, 

Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, 

P. Rakús, I. Spál, Mgr. M. Šandrik 

 

 

Uznesenie č. 35/VI/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

– schvaľuje – 

zriadenie vecného bremena bezodplatne na dobu neurčitú na pozemky vo vlastníctve mesta, a to: 

- pozemky reg. KN C v k.ú. Vrbové, vedené na LV 1900   

 ● parc. č. 2191/7, druh pozemku záhrada, výmera 522 m
2
  

 ● parc. č. 2193/5, druh pozemku záhrada, výmera 148 m
2
   

 ● parc. č. 2195/4, druh pozemku záhrada, výmera 137 m
2
   

 ● parc. č. 2200, druh pozemku záhrada, výmera 153 m
2
  

 ● parc. č. 2320/2, druh pozemku záhrada, výmera 97 m
2
   

 ● parc. č. 2321/2, druh pozemku záhrada, výmera 143 m
2
   

 ● parc. č. 2322/2, druh pozemku záhrada, výmera 64 m
2
   

- pozemok reg. KN E v k.ú. Vrbové, vedené na LV 3369 

 ● parc. č. 780/2, druh pozemku ostatné plochy, výmera 3603 m
2
   

v prospech: Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, zapísaná 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 3879/B, IČO: 

36 361 518 

Vecné bremeno spočíva v povinnosti mesta Vrbové, ako vlastníka pozemkov uvedených v tomto 

uznesení, strpieť: 

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení,  

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 

akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie, 

c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 

strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a činností 

uvedených v bode a) a b) za podmienok ďalej dohodnutých v zmluve o zriadení vecných 

bremien.  
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Vecné bremeno uvedené pod písm. a) a vecné bremeno uvedené pod písm. b) sa vzťahuje na časť 

zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 107/2014 zo dňa 

16.4.2014, vyhotoviteľ: GEODETI , s.r.o. Priehradná ul. 1,  949 01 Nitra. Vecné bremeno pod 

písm. c) sa vzťahuje na celú zaťaženú nehnuteľnosť.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                                  proti: 0                zdržal sa: 0 

Ing. J. Duračka, Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, 

Mgr. J. Koreň, Dr. J. Miklášová, 

P. Rakús, I. Spál, Mgr. M. Šandrik 

 

Uznesenie č. 36/VI/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

– berie na vedomie – 

stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu záverečného účtu za rok 2013. 

 

Uznesenie č. 37/VI/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

– berie na vedomie – 

správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2013. 

 

Uznesenie č. 38/VI/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

– schvaľuje – 

v súlade s § 16 zákona č 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov Záverečný účet 

mesta Vrbové a celoročné hospodárenie mesta Vrbové s vyhodnotením programového rozpočtu 

za rok 2013 bez výhrad. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 7                                  proti: 0                zdržal sa: 2 

Ing. J. Duračka, Ing. N. Horská, Mgr. R. Just,    Dr. Š. Kubík, 

Mgr. J. Koreň, Dr. J. Miklášová,      P. Rakús, 

I. Spál, Mgr. M. Šandrik 

Uznesenie č. 39/VI/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

– schvaľuje – 

a) prebytok rozpočtu v sume 422 690,02 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané 

prostriedky podľa osobitných predpisov v sume 6 729,98 € použiť na: 

      – vysporiadanie zostatku finančných operácií v roku 2013 v sume 352 148,93 € 

      – tvorbu rezervného fondu             63 811,11 € 

 

b) zostatok finančných operácií v sume – 352 148,93 € vysporiadať z: 

     – prebytku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 352 148,93 € 
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c) tvorbu rezervného fondu za rok 2013 vo výške 63 811,11 €. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 8                                  proti: 0                zdržal sa: 1 

Ing. J. Duračka, Ing. N. Horská, Mgr. R. Just,    P. Rakús, 

Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, 

I. Spál, Mgr. M. Šandrik 

 

 

Uznesenie č. 40/VI/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

– berie na vedomie – 

správu o činnosti hlavnej kontrolórky mesta za I. polrok 2014. 

 

 

Uznesenie č. 41/VI/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

– schvaľuje – 

Plán činnosti hlavnej kontrolórky mesta na II. polrok 2014. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 8                                  proti: 0                zdržal sa: 1 

Ing. J. Duračka, Ing. N. Horská, Mgr. R. Just,    I. Spál, 

Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, 

P. Rakús, Mgr. M. Šandrik 

 

 

Uznesenie č. 42/VI/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

– schvaľuje – 

poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 11/2006: 

1. Špeciálna základná škola M. Beňovského vo výške 300 € 

2. Slovenský zväz Chovateľov poštových holubov vo výške 250 € 

3. OZ Gorazdík – združenie detí a mládeže vo výške 950 € 

4. CZ ECAV na Slovensku Vrbové vo výške 325 €. 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                                  proti: 0                zdržal sa: 0 

Ing. J. Duračka, Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, 

Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, 

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

 Zasadnutie MsZ bolo ukončené o 21.30 hod. 

 

 

Zapísala: Beličková 

 

 

 

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

 Dott. Mgr. Ema Maggiová                    Ing. Ján Jánoška 

      prednostka MsÚ      primátor mesta 

                        v.r.                                                                                      v.r. 

  

    

            

Overovatelia zápisnice: 

 

1.   Mgr. René Just, v.r.  ................................................. 

 

2.   Pavol Rakús, v.r.   ................................................. 


