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Z á p i s n i c a    č. 6  
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, 

konaného 30. 6. 2015 o 17.00 hod. v Kúrii M. Beňovského vo Vrbovom 
 

Prítomní:    11 poslanci a primátorka mesta  
 
Prizvaní:    hl. kontrolórka a prednostka 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. Zrušenie VZN č. 10/2006 – protest prokurátora 
5. VZN – domov dôchodcov  
6. VZN – o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev 
7. VZN – názvy nových ulíc 
8. Dodatok č. 3  k VZN  5/2012 
9. VZN – Dobrovoľný hasičský zbor   
10. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2014. 
11. Záverečný účet mesta za rok 2014. 
12. Výpožička priestorov v dome kultúry – Hudobná skupina In - justice 
13. Verejná obchodná súťaž – Kúria M. Beňovského 
14. Odpredaj nehnuteľnosti na  parc. č. 324/2 – p. Brečová   
15. Odpredaj nebytových priestorov na ul. M.A.Beňovského – p. Adamec  
16. Program rozvoja mesta Vrbové 2015 – 2024.  
17. Rokovací poriadok mesta Vrbové. 
18. Zmena rozpočtu č. 3 – oprava kuchyne Z.Š. 
19. Navýšenie rozpočtu pre MŠ – zmena rozpočtu 
20. Plán  zasadnutí  MsZ vo Vrbovom na II. polrok 2015. 
21. Plán činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2015. 
22. Štatút mesta Vrbové 
23. Kúpa pozemku pod Domom kultúry 
24. Zriadenie vecného bremena - Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava 
25. Rôzne 
26. Dopyty a interpelácie poslancov 
27. Návrh na uznesenie 
28. Záver 
 
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, pracovného 

predsedníctva a určenie zapisovateľky 
  
Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvorila a viedla primátorka mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová. 
Zasadnutie sa začalo za prítomnosti 10 poslancov, neskôr prišiel ešte 1 poslanec. 
 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – PhDr. Jana Miklášová, 
členovia – PaedDr. Ivan Borovský a Bc. Daniela Drobná. 
prítomných: 10 
za: 10                                               proti: 0                                     zdržal sa: 0 
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Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: Mgr. René Just a František 
Tahotný,MBA 
prítomných: 10                                                                                                                      
za: 9                           proti: 0                                         zdržal sa: 1 
 
Za zapisovateľku bola určená Emília Beličková, pracovníčka mestského úradu. 
 
Do pracovného predsedníctva boli navrhnutí a schválení: primátorka mesta Dott. Mgr. Ema 
Maggiová, zástupca primátorky JUDr. Štefan Kubík, hl. kontrolórka JUDr. Mária Gajňáková 
a prednostka MsÚ Ing. Renáta Taranová. 
prítomných: 10 
za: 10                                                 proti: 0                                                     zdržal sa: 0 
 
Potom primátorka predložila k schváleniu program zasadnutia MsZ. Dr. Kubík navrhol stiahnuť 
z rokovania bod 6 a 7 z dôvodu zmeny legislatívy a navrhol zaradiť spoluúčasť na 
spolufinancovaní pri likvidácii nezákonne uloženého odpadu. Primátorka navrhla zaradiť úpravu 
rozpočtu a odsúhlasenie daru – grafiky M. Beňovského. Pán F. Tahotný navrhol zaradiť osvetlenie 
mestského hokejbalového ihriska a Ing. Horská navrhla zaradiť na prerokovanie vybudovanie 
hasičskej zbrojnice – vypracovanie projektovej dokumentácie. Aby sa tým zaoberala stavebná 
komisia. 
Hlasovalo sa o takto upravenom programe: 
prítomných: 10 
za: 10                        proti: 0                                       zdržal sa: 0 
 
2. Kontrola plnenia uznesení 
 
 Kontrola plnenia uznesení bola predložená v písomnej forme, je priložená k originálu 
zápisnice. Ku kontrole uznesení nemal nikto pripomienky. 
 
3.  Dopyty a interpelácie občanov 
 
V rámci dopytov a interpelácií občanov sa prihlásil o slovo Ing. Jánoška. Povedal, že ho požiadal 
p. J. Marcius, aby predniesol otázku, kedy budú opravené lavičky na Školskej ulici. Primátorka 
odpovedala, že lavičky sa opravujú postupne a príde aj na to, že sa opravia aj na Školskej ulici. 
Ing. Jánoška sa potom spýtal, či sa postupuje v zmysle volebnej agitácie (ukázal papier). Mal 
pripomienku aj k plneniu rozpočtu mesta. Prekvapilo ho, že mesto Vrbové je členom Únie miest 
Slovenska. Chcel vedieť ako to je s odpoveďou na interpeláciu týkajúcu sa Domova Klas. 
Ing. Taranová mu povedala, že k Domovu Klas mu bolo odpovedané hneď. 

•  
Pán Br. Remiáš vystúpil v mene hokejbalového klubu. Apeloval na mesto, či by nemohlo 
vynaložiť finančné prostriedky do hokejbalového ihriska. Aj členovia hokejbalového klubu by 
niečo investovali. Sú však ľudia, ktorí tento majetok devastujú. Poprosil mesto o osvetlenie ihriska 
(príp. aj senzorov). Dr. Kubík mu povedal, že sa už o tomto bavili. Pán Tahotný dal urobiť 
rozpočet, je to aj v programe zasadnutia MsZ. Pri zavádzaní kamerového systému budú rátať aj 
s týmto priestorom. Pán Kozák povedal, že tá skupina, čo podpálila dom na Beňovského ulici, 
chodia aj na toto ihrisko. Žiadalo by sa ho aj pokosiť. Zároveň pripomenul, že aj žiaci by sa na 
konci škol. roka mohli podieľať na ničení buriny. O budovu sa treba starať. Spýtal sa aj, či bola 
s firmou Dalkia podpísaná zmluva na ďalšie obdobie. Zaujímal sa o to z toho dôvodu, že občania, 
ktorí odoberajú teplo od tejto firmy mali vysoké nedoplatky. A spýtal sa aj na kosačky, ktoré sa 
mali zakúpiť – bolo to v rozpočte. 
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Primátorka odpovedala, že zmluva na ďalšie obdobie prišla, ale odmietla ju podpísať. Čo sa týka 
kosačiek, odpovedal mu p. Záhorec. V tomto roku boli kúpené už 3 kosačky – 2 boli kúpené 
v predchádzajúci deň. 

•  
Pán J. Uhlík mal otázku na Ing. Valovú ku kanalizácii, či sa v tejto oblasti niečo pohlo. A či by sa 
nedala zušľachtiť kúria a okolie kostola. Nepáčila sa mu ani tribúna, ktorá je pred domom kultúry. 
Oslava MDD tam bola, možno by bolo lepšie, keby to bolo niekde na trávnatom povrchu.  Takisto 
dopravné značky – niektoré sú v zlom stave, iné nie je dobre vidno. 
Primátorka odpovedala, že oslava MDD bola z toho dôvodu pred domom kultúry, že tam bolo 
divadielko a v prípade nepriaznivého počasia mohlo byť presunuté dovnútra domu kultúry. Ku 
kanalizácii sa vyjadrila Ing. Valová – záleží, aby sa všetko podarilo pripraviť a budeme radi, ak náš 
projekt vyberú. Čo sa týka značiek – je to v riešení musí to byť v rozpočte. A skrášľovanie okolia – 
sú určité vízie, ale všetko záleží od financií. 
 
4. Zrušenie VZN č. 10/2006 – protest prokurátora 
 
         Mesto Vrbové dostalo dňa 10. 6. 2015 protest prokurátora proti VZN č. 10/2006 
o celomestskej deratizácii, ktoré bolo schválené MsZ vo Vrbovom dňa 26.10.2006 a nadobudlo 
účinnosť dňom 13.11.2006. Okresná prokuratúra Piešťany navrhla citované VZN zrušiť v zmysle 
ustanovenia § 22, ods. 2 písm. i) zákona č. 153/2001 Z.z., kde bol konštatovaný nesúlad 
s ustanoveniami zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 372/1990 Zb. v znení 
neskorších predpisov a ustanoveniami § 6 ods. 1, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov. V zmysle § 25 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z.z. je orgán 
verejnej správy povinný o proteste prokurátora rozhodnúť do 30 dní od jeho doručenia.  
Podľa slov JUDr. Markovej, prokurátorky, ktorá bola prítomná na zasadnutí MsZ, predchádzajúce 
zákony umožňovali prijať VZN o deratizácii. Teraz to už nie je možné, takéto VZN je v rozpore so 
zákonom a preto je potrebné ho zrušiť. 
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky ani žiadne otázky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  69/VI/20015. 
 
5. VZN – domov dôchodcov  
 
 Materiál pripravila a predniesla Ing. Miklášová, riaditeľka Domova Klas. Toto všeobecne 
záväzné nariadenie podrobnejšie upravuje pôsobnosť Mesta Vrbové vo veci rozhodovania o 
spôsobe a výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytovanie sociálnych služieb v zariadení 
pre seniorov a v domove sociálnych služieb, prevádzkovaných neziskovou organizáciou Domov  
Klas n.o., založenou Mestom Vrbové na tento účel. VZN musí schváliť jeho zriaďovateľ. 
Stanovisko ekonomickej komisie: odporúča schváliť VZN 
Stanovisko sociálnej komisie: odporúča schváliť VZN 
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky ani žiadne otázky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  70/VI/2015. 
 
6. VZN – o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev 
7. VZN – názvy nových ulíc 
 
Uvedené 2 body boli z dôvodu zmeny legislatívy stiahnuté z programu. 
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8. Dodatok č. 3  k VZN  5/2012 
 
 Vzhľadom na novú vyčíslenú výšku ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2014 bolo 
potrebné prehodnotiť výšku úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu a donášku jedla do 
domácnosti občanov mesta Vrbové. Materiál pripravila Mgr. Juhásová. 
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky ani žiadne otázky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  71/VI/2015. 
 
9. VZN – Dobrovoľný hasičský zbor   
 
 Návrh nového VZN vypracovali Mgr. Šandrik a Mgr. Boškovič a predniesla ho 
Ing. Horská. Od schválenia VZN č. 5/2002 uplynulo viac ako 12 rokov a tento nebol menený ani 
v svojich častiach, kde už nie je vôbec aktuálny. Požiarny poriadok mesta Vrbové je dokumentom 
zásadného významu, ktorý adresne upravuje organizáciu požiarnej ochrany a jej zabezpečenie v 
podmienkach nášho mesta. Vzhľadom k povinnostiam mesta v oblasti ochrany pred požiarmi a 
prevencie si aktualizácia VZN č. 5/2002 vyžaduje zmeny, ktoré vyplynuli zo zmeny legislatívy za 
uvedené obdobie, ako aj zo zmien lokálnych a personálnych pomerov. Bolo by vhodné 
zharmonizovať povinnosti mesta a DHZ, aby v meste bola dodržaná bezpečnosť obyvateľov 
v prípade požiaru, záplav ap. Mesto ich musí mať v poriadku. 
 
Rozprava: 
Mgr. Just – bojí sa, aby tam nebolo niečo vážne z hľadiska financií 
Ing. Horská – také niečo tam nie je. Ak to bude potrebné, tak to bude v zmysle zákona. 
Dr. Borovský – treba požiadať od ministerstva hasičské auto 
Dr. Kubík – musíme ešte počkať 
Ing. Horská – hasiči už požiadali, mali by dostať repasované. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 72/VI/2015. 
 
10. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu mesta 

za rok 2014. 
 
 Hlavná kontrolórka JUDr. Gajňáková predniesla svoje stanovisko k záverečnému účtu. 
Konzultovala ho aj s audítorkou. Upozornila poslancov, že jej stanovisko je len odporúčacie, MsZ 
sa môže rozhodnúť inak. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  73/VI/2015. 
 
11. Záverečný účet mesta za rok 2014. 
 
 Materiál spracovala p. Sabová a Bc. Moravanská. Účtovná závierka bola predložená na 
overenie nezávislému audítorovi. Podľa jeho slov poskytuje účtovná závierka pravdivý a verný 
obraz finančnej situácie mesta Vrbové k 31. 12. 2014. 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča prijať záverečný účet mesta za rok 2014 bez 
výhrad. 
 
Rozprava: 
Ing. Horská – bude hlasovať v súlade s návrhom ekonomickej komisie. Nevidí v tom problém. 
 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 74/VI/2015, č. 75/VI/2015 a č. 76/VI/2015. 
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12. Výpožička priestorov v dome kultúry – Hudobná skupina In – justice 
 
 Nebytové priestory, ktoré budú predmetom výpožičky sa nachádzajú v budove s.č. 292 a to 
v suteréne Domu kultúry vo výmere  48,00 m². Účelom výpožičky  je  stretávanie sa mladých ľudí 
a realizácia ich činností na úseku skúšania hudobnej produkcie skupiny In Justice.   
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky ani žiadne otázky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  77/VI/2015. 
 
13. Verejná obchodná súťaž – Kúria M. Beňovského 
 
 Materiál pripravil a predniesol Dr. Kubík. Uvedený nebytový priestor má v súčasnej dobe 
v nájme p. Oldrich Cabaj – prevádzka Reštaurácia - pizzeria. Nájomca však listom zo dňa 
29.4.2015 dal výpoveď z nájmu. V zmysle platnej nájomnej zmluvy je výpovedná lehota 3 mesiace 
a počíta sa od prvého dňa v mesiaci nasledujúcom po doručení výpovede. Z toho vyplýva, že 
nájomný vzťah bude ukončený ku dňu 31.7.2015. Mesto má záujem tento priestor dať do 
prenájmu, preto bol predložený návrh na vyhlásenie V.O.S. na uvedený priestor. 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča schváliť  tak, ako bolo dohodnuté na 
pracovnom rokovaní poslancov. 
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky ani žiadne otázky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  78/VI/2015 a č. 79/VI/2015. 
 
14. Odpredaj nehnuteľnosti na  parc. č. 324/2 – p. Brečová   
 
   Dňa 8.4.2015 pani Helena Brečová podala na Mestský úrad vo Vrbovom žiadosť 
o vyriešenie prístupu k nehnuteľnosti na parc.č. 322, 323 a 324/1 reg. „C“, vedené ako zastavané 
plochy a nádvoria, zapísané na LV 698. Pred nimi sa nachádza  parc.č. 324/2, reg. „C“, zastavané 
plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na LV 1900, kde je vlastníkom mesto Vrbové. Na 
predmetnom pozemku uvádza, že má žumpu a elektromer. Opätovne žiada mesto Vrbové 
o odpredaj parc.č. 324/2, no nie za cenu 15.- €/m2, ako jej svojho času bola stanovená cena 
uznesením Mestského zastupiteľstva č. 57/VI/2011. Túto cenu neakceptovala a preto bolo uvedené 
uznesenie zrušené uznesením č. 90/XII/2013.  
Žiadosť bola prednesená na gremiálnej porade a na zasadnutí Komisie pre výstavbu, rozvoj mesta 
a životné prostredie pri MsZ vo Vrbovom 5.5.2015. Vzhľadom na zabezpečenie prístupu na 
pozemky vo vlastníctve p. Brečovej a existenciu žumpy vo vlastníctve p. Brečovej navrhujeme 
odpredaj pozemku spôsobom hodným osobitného zreteľa. 
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča predať pozemok p. Brečovej spôsobom hodným 
osobitného zreteľa za cenu 6,– €. 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča predať pozemok p. Brečovej podobne ako bol 
uskutočnený predaj p. Šulovskému. 
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky ani žiadne otázky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  80/VI/2015. 
 
15. Odpredaj nebytových priestorov na ul. M.A.Beňovského – p. Adamec  
 
         Mesto Vrbové dostalo dňa 22.5.2015 od p. Adamca Mariána s manželkou Martinou 
Adamcovou žiadosť o vysporiadanie vlastníckeho práva k bytu. Jedná sa o nebytový priestor, kde 
sa na základe Zmluvy o budúcej zmluve zo dňa 22.8.1994 medzi mestom Vrbové a Mariánom 
Adamcom  s manželkou mesto zaviazalo odpredať nebytové priestory na ul. Beňovského č. 353/19 
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vo Vrbovom za dohodnutú cenu na základe vypracovaného znaleckého posudku vo výške 
192.344 Sk  (6384,65 €).  Pán Adamec s manželkou  uhradil dňa 7.9.1994 za uvedené priestory 
sumu vo výške 142.344 Sk (4.724,95 €). Doposiaľ nebola uhradená čiastka vo výške 50.000 Sk 
(1.659,70 €). Uvedené nebytové priestory boli v roku 1994 v časti predané a v roku 2007 boli 
prerobené na vlastné náklady na bytové priestory, avšak kúpna zmluva s p. Adamcom a manželkou 
nebola doposiaľ uzatvorená.  
Nakoľko p. Adamec s manželkou časť kúpnej ceny vo výške 4.724,95 €  uhradil navrhujeme, aby 
sa v súlade s ustanovením §9a ods. 8 písm. e/  zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí odpredal 
nehnuteľný majetok mesta – nebytové priestory a podiel na spoločných častiach  a spoločných 
zariadeniach bytového domu za doplatok k doteraz   zaplatenej kúpnej sume zvýšenej o infláciu za 
roky 1995 – 2014 vo výške 4.517,61 EUR a podiel na pozemku vo veľkosti 6066/548442, 
evidovaný na LV č. 3201 o výmere 2181 m² na ul. Beňovského č. 353/19 vo Vrbovom, ktorý 
predstavuje 24,12 m² za cenu 79,84 € (24,12 m²  x 3,31 €) osobitným zreteľom  na základe Zmluvy 
o budúcej zmluve zo dňa 22.8.1994.   
Dňa 02.06.2015 bol zverejnený zámer na odpredaj nehnuteľného majetku mesta osobitným 
zreteľom.  
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča predaj tak, ako je navrhnuté v uznesení. 
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča predaj a aby bola doplatená suma p. Adamcom aj 
s infláciou. 
 
Rozprava: 
p. Adamec – prečo by mal zaplatiť infláciu, ak mesto nedodržalo to, čo bolo v zmluve – od r. 1995, 
čo je 20 rokov, a to – že to dá zapísať do katastra a potom oni uhradia sumu 50 tis. Sk. Oni za to 
nemôžu, že mesto nedodržalo podmienky zmluvy. Nedalo sa to tým pádom riešiť. 
Ing. Horská – ak sa stanovia podmienky v Zmluve o budúcej zmluve, sú záväzné. Hovoríme tu 
o inflácii. On už niečo uhradil. 
Dr. Borovský – bolo by dobré nájsť tú zmluvu. Do katastra sa to mohlo zapísať, ak to bude 
uhradené. 
Mgr. Koreň – to, čo bolo dohodnuté v Zmluve o budúcej zmluve, nebolo dodržané. Ale oni zase 
neplatili nájom. 
Dr. Kubík – tak sa vráťme k tomu, ak to bolo navrhnuté – 1 600 €. 
Mgr. just – či aj v r. 2008 bola zohľadnená inflácia. Navrhuje prijať uznesenie v pôvodnej sume 
1 600 €. 
 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 81/VI/2015, č. 82/VI/2015 a č. 83/VI/2015. 
  
16. Program rozvoja mesta Vrbové 2015 – 2024.  
 
 Na základe potreby aktualizácie bol predložený návrh Programu rozvoja mesta Vrbové na 
roky 2015 – 2024.  
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky ani žiadne otázky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  84/VI/2015. 
 
17. Rokovací poriadok mesta Vrbové. 
 
       Na základe potreby aktualizácie rokovacieho poriadku mesta Vrbové bol spracovaný návrh 
nového Rokovacieho poriadku mesta Vrbové. Bol poslancom zaslaný, neboli k nemu predložené 
žiadne pripomienky. 
Stanovisko ekonomickej komisie:  komisia odporúča návrh rokovacieho poriadku mesta Vrbové 
schváliť. 
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K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky ani žiadne otázky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  85/VI/2015. 
 
18. Zmena rozpočtu č. 3 – oprava kuchyne Z.Š. 
 
 Riaditeľka ZŠ na Komenského ul. požiadala o zabezpečenie položenia podlahy v školskej 
kuchyni (neukončená rekonštrukcia z r. 2013). Predbežná kalkulácia požadovaných prác je 
8.269,43 €. Na základe vyššie uvedených skutočností útvar ekonomiky a správy majetku predložil 
MsZ návrh na preklasifikáciu finančných prostriedkov. Realizáciou požiadavky školy dôjde 
k navýšeniu majetku mesta, ktoré následne mesto prevedie do správy školy. Nakoľko ide 
o rekonštrukciu a modernizáciu, takýto výdavok je klasifikovaný ako kapitálový.  
Stanovisko ekonomickej komisie:  komisia odporúča návrh zmeny rozpočtu schváliť. 
Stanovisko komisie výstavby: komisia je za vykonanie prác počas letných prázdnin. Bolo to 
potrebné urgentne riešiť. 
Stanovisko komisie školstva: komisia odporúča zmenu rozpočtu schváliť. 
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky ani žiadne otázky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  86/VI/2015. 
 
19. Navýšenie rozpočtu pre MŠ – zmena rozpočtu 
 
 Materiál predložila Mgr. Urbanová, vedúca ekonomického odboru na základe žiadosti 
riaditeľky materskej školy, ktorá dňa 11.05.2015 požiadala mesto o navýšenie rozpočtu na rok 
2015 z dôvodu vyplatenia odmien 3 pracovníčkam pri príležitosti dovŕšenia 50 rokov veku a 
o navýšenie rozpočtu na rok 2015 z dôvodu získania I. atestácie pedagogickej zamestnankyne, 
ktorej od júna 2015  vzniká nárok na preradenia do vyššej platovej triedy..  
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia neodporúča schváliť zmenu v rozpočte týkajúcu sa 
vyplatenia odmien pri príležitosti dovŕšenia 50 rokov, odporúča schváliť zmenu v rozpočte 
z dôvodu získania atestácie. 
 
Rozprava: 
Fr. Tahotný – odporúča min. 50 % aj pri príležitosti  dovŕšenia 50 rokov. 
Ing. Duračka – či bola predtým táto odmena pri dožití 50 rokov uplatnená, 
Dr. Borovský – toto sa vždy plánovalo do rozpočtu. 
Dr. Kubík – riaditeľka nepovedala, prečo to do rozpočtu nedala. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  87/VI/2015 a č. 88/VI/2015. 
 
20. Plán  zasadnutí  MsZ vo Vrbovom na II. polrok 2015. 
 
 Dr. Kubík pripravil návrh plánu zasadnutí MsZ na II. polrok 2015. Je to materiál, ktorý sa 
podľa potreby môže doplniť 
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky ani žiadne otázky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  89/VI/2015. 
 
21. Plán činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2015. 
 
 Hl. kontrolórka pravidelne na každý polrok predkladá MsZ plán svojej činnosti. Je to návrh, 
ktorý je možný podľa požiadaviek poslancov dopĺňať. 
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K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky ani žiadne otázky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  90/VI/2015. 
 
22. Štatút mesta Vrbové 
 
 Na základe potreby aktualizácie štatútu mesta Vrbové spracoval Dr. Kubík  návrh nového 
štatútu mesta Vrbové. 
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky ani žiadne otázky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  91/VI/2015. 
 
23. Kúpa pozemku pod Domom kultúry 
          
 Dňa 22. 6. 2015 bol doručený na mesto Vrbové návrh z Ministerstva vnútra SR na odpredaj 
pozemku pod Domom kultúry vo Vrbovom o veľkosti 3.957 m2. Všeobecná hodnota majetku je 
určená znaleckým posudkom na sumu 42.100,-€. Kúpna cena bola stanovená s ohľadom na 
ustanovenie § 11 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších 
predpisov vo výške 4.210,-€. Spolu s kúpnou cenou je potrebné uhradiť úhradu za užívanie 
pozemku od 18.1.2014 do dňa podania návrhu na vklad vlastníckeho práva na kataster 
nehnuteľností z dohodnutej ročnej úhrady za užívanie t.j. zo sumy 4.352,70 €. 
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča predaj pozemku schváliť. 
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky ani žiadne otázky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  92/VI/2015 a č. 93/VI/2015. 
 
24. Zriadenie vecného bremena - Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava 
          
 Dňa 16.4. 2015 bol doručený na Mesto Vrbové žiadosť o stanovisko k umiestneniu stavby a 
zriadenie vecného bremena pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava z dôvodu 
položenia distribučných káblových rozvodov 22 kV a 1 kV pre potreby umiestnenia elektrických 
zariadení a rozvodov, ktoré sú plánované v rámci pripravovanej stavby TA_Vrbové, Nová TS, 
VNK, NNK. Mesto súhlasí s umiestnením distribučných elektroenergetických rozvodov 
a zariadení na pozemkoch vo vlastníctve mesta, vydaním stavebného povolenia a zriadením 
vecného bremena.  
Navrhovaná cena za zriadenie vecného bremena od ZSD, a. s. je  12.-€/m2 koridoru, vrátane 
ochranného pásma 1m +1m, t.j. v ochrannom pásme bude 24.-€/bm uloženia. Rozvody budú 
v chráničke v celej trase, čiže môže ísť tadiaľ aj cesta a môžu sa uložiť v ceste aj ostatné siete 
v zmysle STN 73 6005.  
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča zriadenie vecného bremena schváliť. 
        
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky ani žiadne otázky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  94/VI/2015. 
 
25. Rôzne 
 

• Odsúhlasenie daru – grafiky M. Beňovského 
 
 Mesto Vrbové v súlade s prijatými pravidlami navrhuje odovzdať dar mesta, grafiku M. 
Beňovského Mgr. Mariánovi Antalovi, kaplánovi vo Vrbovom, pri príležitosti ukončenia jeho 
pôsobenia na rímskokatolíckej fare a Mgr. Petrovi Vandraškovi zo Spišského podhradia za jeho 
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dlhoročný prínos pri presadzovaní myšlienok družby a spolupráce medzi našimi mestami a pri 
príležitosti jeho 50. narodenín. 
 
K uvedenému návrhu nemal nikto pripomienky ani žiadne otázky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  95/VI/2015. 
 

• Spoluúčasť mesta na financovaní likvidácie miest s nezákonne uloženým odpadom 
 
 Z Enviromentálneho fondu vyšla výzva na predkladanie projektov na získanie finančných 
prostriedkov na likvidáciu skládok s nezákonne uloženým odpadom Do projektu sa možno zapojiť 
do 17. 7. 2015. Mestá a obce sa musia podieľať na spolufinancovaní na daných projektoch čiastkou 
minimálne 5 %. Boli vytypované tri miesta. 
 
Rozprava: 
Ing. Šteruský – keď je to za takéto sumy, mohlo sa dať vyčistiť viaceré miesta, lebo tých skládok je 
v meste dosť. 
 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 96/VI/2015, č. 97/VI/2015 a č. 98/VI/2015. 
 

• Osvetlenie mestského futbalového ihriska 
 
 Tento bod navrhol zaradiť do programu Fr. Tahotný. Jedná sa vlastne o ihrisko o ktorom 
hovoril p. Br. Remiáš. Hokejbalisti si k tomu prispejú. Ide o to, aby sa zabránilo vandalizmu. išlo 
by o sumu 1 200 € (4x svietidlo so senzormi). Mgr. Urbanová navrhla zapracovať to do úpravy 
rozpočtu. 
 

• Zmena rozpočtu mesta Vrbové  
 
 Mgr. Urbanová zosumarizovala obdobie január – jún 2015. Je tam započítaná ZŠ, MŠ, 
kapitálky na hokejbalové ihrisko, peniaze, ktoré prišili z projektu KUK a projekty na vyčistenie 
skládok odpadu. Na septembrové rokovanie pripraví čerpanie rozpočtu za I. polrok 2015. 
 
Rozprava: 
p. Záhorec – na osvetlenie je potrebný projekt 
p. Tahotný – samotný projekt stojí 200 €, ale veľa vecí si budú robiť hokejbalisti. Toto je len na 4 
svietidlá a 4 čidlá. 
Mgr. Koreň – tie príjmy keď prídu zo školstva na projekt  KUK – chcel by vysvetlenie. 
Mgr. Urbanová – príjmy do tej II. ZŠ (kuchyňa) rozpísali na výdavky (na administratívu – 
energie). Je návrh dať to na kuchyne. 
 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 99/VI/2015, č. 100/VI/2015 a č. 101/VI/2015. 
 

• Hasičská zbrojnica 
 
 Tento bod navrhla zaradiť do programu Ing. Horská, ale pri prerokovávaní tohto bodu už 
nebola prítomná. Ing. Duračka preto navrhol presunúť tento bod na ďalšie zasadnutie MsZ 
a predtým to prerokovať v komisiách. 
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26. Dopyty a interpelácie poslancov 
 
Ing. Duračka – mestský cintorín je otvorený 24 hodín denne. navrhuje, aby tie bočné vchody boli 
otvorené len počas sviatkov. Budú otvorené iba v prípade prác na cintoríne. Je tam veľký pohyb 
ľudí a vo večerných hodinách tam dochádza k nevhodnému správaniu niektorých občanov. Je to 
pietne miesto a ľudia si zvykli tadiaľ si skracovať cestu. A takisto by sa zamedzilo vyvážaniu 
odpadu na toto miesto. S týmto návrhom súhlasil aj p. Záhorec. Podotkol, že aj v Spišskom 
Podhradí aj v iných mestách to tak je.  

•  
Dr. Miklášová – preliezka na Sídl. 9. mája začína byť nebezpečná – odspodu odhníva. A takisto aj 
lavičky by bolo dobré poopravovať. 
Dr. Kubík – do 15. júla treba projekt – TESCO financuje takéto ihriská. A určite sa nájdu aj 
z mesta financie. Robí sa na tom. Lavičky – pri kostole sa začalo, niekde sa muselo. Máme 2 
pracovníkov, ktorí si odpracovávajú verejnoprospešné práce. 
primátorka – aj riaditeľka firmy Bodet&Horst povedala, že niekoľko tisíc € je ochotná na lavičky 
dať. Postupne sa budú lavičky opravovať a natierať. Iniciatíva je aj zo strany občanov. 

•  
Ing. Šteruský – odpad na cintoríne – možno ak by bolo v jednu sobotu otvorený zberový dvor, by 
sa tomu zamedzilo. Nie všetci občania to stihnú počas pracovnej doby. 
Dr. Kubík – pripravuje sa to. Vykonávacie vyhlášky vyjdú v septembri k odpadom. Nechceme to 
teraz urýchľovať. Určite sa k tomuto na jeseň vrátime. 

•  
Dr. Borovský – bola spomenutá riaditeľka Bodet&Horst, chcel by vedieť, či tých 20 tis. € už na 
mesto došli. 
primátorka – rozprávali sme o tom, spätná väzba zatiaľ nebola, ešte neprišli. Za seba nemohla 
povedať a za nich nevedela. 

•  
Mgr. Koreň – aké zmeny nastali na MsÚ – aké je obsadenie a do akej oblasti. 
Ing. Taranová – v rámci projektov EÚ a ÚPSVaR bolo prijatých 5 ľudí. pracujú tam , kde je to 
potrebné. V rámci aktivačných prác na útvare miestneho hospodárstva – verejná zeleň – pracujú 
takisto cez ÚPSVaR a EÚ projekty. 
primátorka – pri Lídli je to zarastené, bola oslovená riaditeľka, vraj majú pokazené mechanizmy, 
ale snažia sa a upravia to. 
 
27. Návrh na uznesenie 

Uznesenie MsZ č. 69/VI/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
– schvaľuje –  
zrušenie VZN č. 10/2006 o celomestskej deratizácii, ktoré bolo schválené MsZ vo Vrbovom dňa 
26.10.2006 a nadobudlo účinnosť dňom 13.11.2006. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10       proti: 0    zdržal sa: 0 
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 
Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík,  
Dr. J. Miklášová, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 
F. Tahotný, MBA 
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Uznesenie MsZ č. 70/VI/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
- schvaľuje - 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové č. 10/2015 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady 
a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované v Domove  Klas, n.o.  
Zároveň schválením tohto VZN sa zrušuje platnosť doterajšieho VZN č. 6/2012 a dodatok 
č. 1/2013 k VZN č. 6/2012. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10       proti: 0    zdržal sa: 0 
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 
Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík,  
Dr. J. Miklášová, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 
F. Tahotný, MBA 

 
 

Uznesenie MsZ č. 71/VI/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
- schvaľuje - 
Dodatok č. 3  k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Vrbové č. 5/2012 o podmienkach 
poskytovania sociálnych služieb a určení úhrady za opatrovateľskú službu pre občanov s trvalým 
pobytom na území mesta Vrbové. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 11 
za: 10       proti: 0    zdržal sa: 1 
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,     Mgr. J. Koreň 
Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík,  
Dr. J. Miklášová, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 
F. Tahotný, MBA 

 
Uznesenie MsZ č. 72/VI/2015 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
- schvaľuje - 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové č. 11/2015 – Požiarny poriadok mesta Vrbové. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 11 
za: 11       proti: 0    zdržal sa: 0 
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,      
Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, 
Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo,  
Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný, MBA 
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Uznesenie MsZ č. 73/VI/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
– berie na vedomie – 
 stanovisko hlavnej kontrolórky mesta  k návrhu Záverečného účtu mesta Vrbové za rok 2014. 
 

 
Uznesenie MsZ č. 74/VI/2015 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
– berie na vedomie – 
správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2014. 

 
 

Uznesenie MsZ č. 75/VI/2015 
 
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 2014 bez výhrad.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 11 
za: 11       proti: 0    zdržal sa: 0 
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,      
Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, 
Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo,  
Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný, MBA 

 
 

Uznesenie MsZ č. 76/VI/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
- schvaľuje - 
 

 
Hospodárenie mesta 

 
Skutočnosť k 31.12.2014 

  
Bežné  príjmy spolu 3 950 167,50 
z toho : bežné príjmy mesta  3 886 271,36 
             bežné príjmy RO 63 896,14 
Bežné výdavky spolu 3 480 288,15 
z toho : bežné výdavky  mesta  1 965 480,59 
             bežné výdavky  RO 1 514 807,56 
Bežný rozpočet 469 879,35 
Kapitálové  príjmy spolu 80 592,00 
z toho : kapitálové  príjmy mesta  80 592,00 
             kapitálové  príjmy RO 0,00 
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Kapitálové  výdavky spolu 332 873,12 
z toho : kapitálové  výdavky  mesta  331 700,86 
             kapitálové  výdavky  RO 1 172,26 
Kapitálový rozpočet  -252 281,12 
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 217 598,23 
Vylúčenie z prebytku spolu 52 543,86 
z toho:  

- prostriedky zo ŠR 
- ostatné prostriedky - fond opráv Dalkia 
- ostatné prostriedky - fond opráv bytovka 16bj 
- ostatné prostriedky - fond opráv bytovka 19bj 
- ostatné prostriedky - fond opráv bytovka 48bj 

 
753,11 

19 158,17 
9 566,76 
6 207,53 

16 858,29 
Upravený prebytok  bežného a kapitálového rozpočtu 165 054,37 
Príjmy z finančných operácií 14 695,82 
Výdavky z finančných operácií 66 785,51 
Rozdiel finančných operácií -52 089,69 
PRÍJMY SPOLU   4 045 455,32 
VÝDAVKY SPOLU 3 879 946,78 
Hospodárenie mesta  165 508,54 
Vylúčenie z prebytku 52 543,86 
Upravené hospodárenie mesta 112 964,68 

 
Prebytok rozpočtu v sume 165 054,37 EUR 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  52 453,86 EUR navrhujeme použiť na:  

- vysporiadanie zostatku finančných operácií v roku 2014 v sume 52 089,69 EUR 
- tvorbu rezervného fondu 112 964,68 EUR  

 
Zostatok  finančných operácií v sume  - 52 089,69 EUR bol vysporiadaný z: 

- prebytku bežného a kapitálového rozpočtu v sume   52 089,69 EUR.  
         
     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely 
tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)  
citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú :  

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky a kapitálový výdavky 
poskytnuté predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  52 543,86 EUR, a to na :  

- dopravné žiakov v oblasti školstva v sume  753,11 EUR 
- fond opráv - byty tepelné hospodárstvo Dalkia v sume  19 158,17 EUR 
- fond opráv 16 b.j. v sume 9 566,76 EUR 
- fond opráv 19 b.j. v sume 6 207,53 EUR 
- fond opráv 48 b.j. v sume 16 858,29 EUR 

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona 
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  

 
Na základe uvedených skutočností MsZ schvaľuje skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014 
vo výške 112 964,68 EUR. 
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 11 
za: 11       proti: 0    zdržal sa: 0 
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,      
Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, 
Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo,  
Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný, MBA 

 
Uznesenie MsZ č. 77/VI/2015 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
- schvaľuje - 
bezplatnú výpožičku nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v Dome kultúry s.č. 292 a to 
v suteréne Domu kultúry vo Vrbovom vo výmere  48,00 m². 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 11 
za: 11       proti: 0    zdržal sa: 0 
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,      
Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, 
Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo,  
Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný, MBA 

 
 

Uznesenie MsZ č. 78/VI/2015 
 
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 112 m², 
formou obchodnej verejnej súťaže na dobu neurčitú od 1.8.2015 s 3 mesačnou výpovednou 
lehotou. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 11 
za: 11       proti: 0    zdržal sa: 0 
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,      
Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, 
Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo,  
Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný, MBA 

 
 

Uznesenie MsZ č.  79/VI/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
- schvaľuje - 
podmienky obchodnej verejnej súťaže s prílohou „vzor 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 112 m². Budova je 
vedená na LV 1900 vo vlastníctve mesta Vrbové, pričom minimálna výška nájomného je 
stanovená na  45 € / m²/rok. 
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 11 
za: 11       proti: 0    zdržal sa: 0 
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,      
Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, 
Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo,  
Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný, MBA 

 
Uznesenie MsZ č. 80/VI/2015 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
- schvaľuje - 
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení odpredaj 
nehnuteľnosti – pozemku reg. “C“, parc. č. 324/2  o výmere 240 m², druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria v k.ú. Vrbové, vedeného na LV č. 1900, v celosti  pre pani Helenu Brečovú, 
nar.         , bytom Sadová 1049/3, Vrbové, za cenu 6,00 €/m² z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
Za dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ považuje skutočnosť, že p. Brečová dlhodobo uvedený 
pozemok udržiava z dôvodu prístupu na pozemky a z dôvodu existencie žumpy vo vlastníctve                   
p. Brečovej.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 11 
 
za: 9       proti: 0    zdržal sa: 2 
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,     Ing. N. Horská,  
Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík,      F. Tahotný, MBA 
Dr. J. Miklášová, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  

 
Uznesenie MsZ č. 81/VI/2015 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
- schvaľuje - 
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/19910 Zb. o majetku obcí v platnom znení  
odpredaj nehnuteľného majetku mesta  zapísaného  na LV č. 2921 a to: 
– nebytového priestoru nachádzajúceho sa na Beňovského ul. č. 353, vchod č. 19 na I. poschodí v 

celosti 
– spoluvlastníckeho podielu 6066/548442 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu pre Mariána Adamca, bytom Bočná ulica č. 138/6, Vrbové a manželku Martinu 
Adamcovú rod. Závodnú, bytom Beňovského 353/19, Vrbové do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov za zvyšok kúpnej ceny určenej v súlade so Zmluvou o budúcej 
zmluve uzatvorenej dňa 22.8.1994 vo výške 1 659,70 EUR.   

Za dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ považuje existenciu Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 
uzatvorenej dňa 22.8.1994 medzi mestom Vrbové ako predávajúcim a manželmi Adamcovcami 
ako kupujúcimi. 
Týmto Uznesením  MsZ  sa zároveň  ruší Uznesenie MsZ č. 14/I/2008 zo dňa 17.01.2008.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 8       proti: 0    zdržal sa: 1 
Bc. D. Drobná, Ing. N. Horská, Mgr. R. Just,      Ing. J. Duračka, 
Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,  
D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský   
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Uznesenie MsZ č. 82/VI/2015 
 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
- schvaľuje - 
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/19910 Zb. o majetku obcí v platnom znení odpredaj 
nehnuteľného majetku mesta zapísaného na LV č. 3201 a to podielu vo veľkosti 6066/548442  na  
pozemku reg. C parc. č. 2392/2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorý predstavuje 
výmeru 24,12 m2 za cenu 3,31 EUR za 1 m2, t.j. za cenu 79,84 EUR pre   
– Mariána Adamca, bytom Bočná ulica č. 138/6, Vrbové a manželku Martinu Adamcovú rod. 

Závodnú, bytom Beňovského 353/19, Vrbové, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 
 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 7       proti: 0    zdržal sa: 2 
Bc. D. Drobná, Ing. N. Horská, Mgr. R. Just,      Ing. J. Duračka, 
Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík,        Ing. Ľ. Šteruský 
Dr. J. Miklášová, D. Sabo,  

 
 

Uznesenie MsZ č. 83/VI/2015 
 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
- schvaľuje - 
zriadenie predkupného práva po dobu 10 rokov v prospech mesta Vrbové v prípade akéhokoľvek 
scudzenia nebytového priestoru  na ul. Beňovského č. 353, vchod č. 19  na I. poschodí a podielu na 
pozemku reg. C parc. č. 2392/2 za cenu 6 464,49 EUR.  

 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 5       proti: 0    zdržal sa: 3 
Bc. D. Drobná, Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň,      Ing. J. Duračka,  
Dr. J. Miklášová, D. Sabo,         Ing. N. Horská, 
           Ing. Ľ. Šteruský,  

 
 

Uznesenie MsZ č. 84/VI/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom na základe potreby aktualizácie  
- schvaľuje - 
Program rozvoja mesta Vrbové na roky 2015 – 2024. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10       proti: 0    zdržal sa: 0 
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,      
Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, 
Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo,  
Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný, MBA 
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Uznesenie MsZ č. 85/VI/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
- schvaľuje - 
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10       proti: 0    zdržal sa: 0 
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,      
Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, 
Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo,  
Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný, MBA 

 
 

Uznesenie MsZ č. 86/VI/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
- schvaľuje - 
preklasifikáciu rozpočtu mesta Vrbové na rok 2015: 

• z programu 13 Administratíva, funkčná klasifikácia 01.1.1, ekon. klasifikácia 632 001 
energie sa presúva 6.500 € 

•  na program 8 Vzdelávanie, funkčná klasifikácia 09.2.1.1., ekon. klasifikácia 717 002 
rekonštrukcie  a modernizácie  

Mestské zastupiteľstvo súčasne odporúča vedeniu mesta poveriť riaditeľku školy realizáciou 
procesu verejného obstarávania. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10       proti: 0    zdržal sa: 0 
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,      
Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, 
Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo,  
Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný, MBA 

 
Uznesenie MsZ č. 87/VI/2015 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom v zmysle ustanovenia § 6 ods. 13 písm. c zákona č. 596/2003 
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
- schvaľuje - 
navýšenie rozpočtu Materskej školy, Sídlisko 9. mája, 922 03 Vrbové na mzdy a zákonné odvody 
o 1 636,00  €. 

 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 1     proti: 3    zdržal sa: 6 
F. Tahotný, MBA    Dr. I. Borovský,   Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, 
     Bc. D. Drobná,             Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík,  
     Ing. Ľ. Šteruský,   Dr. J. Miklášová, D. Sabo,  

 
 



 
 

MsZ č.6, 30.6.2015 
Strana 18 z 22 

 

Uznesenie MsZ č. 88/VI/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom v zmysle ustanovenia § 6 ods. 13 písm. c zákona č. 596/2003 
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
- schvaľuje - 
navýšenie rozpočtu Materskej školy, Sídlisko 9. mája, 922 03 Vrbové na mzdy a zákonné odvody 
o 444,00  € z dôvodu preradenie 1 pedagogickej pracovníčky do vyššej platovej triedy. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10       proti: 0    zdržal sa: 0 
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,      
Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, 
Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo,  
Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný, MBA 

 
Uznesenie MsZ č. 89/VI/2015 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
- schvaľuje - 
Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom na II. polrok 2015. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10       proti: 0    zdržal sa: 0 
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,      
Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, 
Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo,  
Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný, MBA 

 
Uznesenie MsZ č. 90/VI/2015 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
- schvaľuje - 
Plán činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2015. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10       proti: 0    zdržal sa: 0 
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,      
Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, 
Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo,  
Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný, MBA 

 
Uznesenie MsZ č. 91/VI/2015 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
- schvaľuje - 
Štatút mesta Vrbové. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
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za: 10       proti: 0    zdržal sa: 0 
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,      
Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, 
Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo,  
Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný, MBA 
 

Uznesenie MsZ č. 92/VI/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
- schvaľuje - 
odkúpenie nehnuteľnosti v k. ú. Vrbové vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe MV SR 
zapísanej na LV č. 2180 a to pozemku reg. C parc. č. 2567 druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 3.957 m2, na ktorom sa nachádza stavba so súp. č. 2592, ktorá slúži ako Dom 
kultúry, za kúpnu cenu stanovenú v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z.z. 
o správe majetku štátu v platnom znení vo výške 10% z primeranej ceny, to znamená za cenu  vo 
výške 4.210,00 EUR.   
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10       proti: 0    zdržal sa: 0 
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,      
Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, 
Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo,  
Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný, MBA 
 

Uznesenie MsZ č. 93/VI/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
- schvaľuje - 
úhradu za užívanie pozemku reg. C parc. č. 2567 za obdobie od 18.1.2014 do dňa podania návrhu 
na vklad vlastníckeho práva v sume 4.352,70 EUR za rok. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10       proti: 0    zdržal sa: 0 
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,      
Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, 
Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo,  
Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný, MBA 
 

Uznesenie MsZ č. 94/VI/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
- schvaľuje - 
na pozemkoch: 
 
 Katastrálne územie Parcela číslo Číslo listu vlastníctva 
Vrbové EKN1319/1 3369 
Vrbové EKN1320 3369 
Vrbové CKN1324 1900 
Vrbové CKN 1222/12 3369 
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zriadenie vecného bremena v prospech ZSD, a.s. za navrhnutú cenu 12.-€/m2 koridoru. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10       proti: 0    zdržal sa: 0 
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,      
Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, 
Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo,  
Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný, MBA 

 
Uznesenie MsZ č. 95/VI/2015 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
- schvaľuje - 
odovzdanie daru mesta – grafiky Mórica Beňovského – Mgr. Mariánovi Antalovi, kaplánovi vo 
Vrbovom, pri príležitosti ukončenia jeho pôsobenia na rímskokatolíckej fare a Mgr. Petrovi 
Vandraškovi zo Spišského Podhradia za jeho dlhoročný prínos pri presadzovaní myšlienok družby 
a spolupráce medzi našimi mestami a pri príležitosti jeho 50–tich narodenín. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10       proti: 0    zdržal sa: 0 
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,      
Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, 
Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo,  
Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný, MBA 
 

Uznesenie MsZ č. 96/VI/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
– súhlasí –  
so spoluúčasťou 5% na spolufinancovaní pre miesto s nezákonne uloženým odpadom č. 1 – ulica 
Sietna, za Cintorínskym potokom. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9       proti: 0    zdržal sa: 0 
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,      
Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,  
D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný, MBA 
 

Uznesenie MsZ č. 97/VI/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
– súhlasí –  
so spoluúčasťou 5% na spolufinancovaní pre miesto s nezákonne uloženým odpadom č. 2 – pri 
záhradkovej osade Vysoké sady. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
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za: 10       proti: 0    zdržal sa: 0 
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,      
Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík,  
Dr. J. Miklášová, D. Sabo,  
Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný, MBA 

 
Uznesenie MsZ č. 98/VI/2015 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
– súhlasí –  
so spoluúčasťou 5% na spolufinancovaní pre miesto s nezákonne uloženým odpadom č. 3 – 
Rekreačná ulica pri garážach.. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10       proti: 0    zdržal sa: 0 
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,      
Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík,  
Dr. J. Miklášová, D. Sabo,  
Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný, MBA 

 
Uznesenie MsZ č. 99/VI/2015 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
- schvaľuje - 
zmenu rozpočtu Mesta Vrbové č. 6 na rok 2015 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým 
opatrením č. 6 (sumárne podľa priloženej tabuľky) v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. (a,b,c) 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu: 
 

• bežné príjmy + 385,80 / bežné výdavky – 385,80  
•  (CVČ – schválené uznesením  č. 67/V/2015 MsZ dňa 06.05.2015) 
 
• bežné výdavky  – 6 500,00/ kapitálové výdavky  +  6 500,00 
• (rekonštrukcia kuchyne – II. ZŠ – program 8 – Školstvo –  schválené uznesením MsZ 

č. 86/VI/2015 dňa  30.06.2015 ) 
 

•  bežné príjmy + 444,00/ bežné výdavky  + 444,00  
•  (navýšenie miezd – MŠ: program 8 Školstvo –  schválené uznesením MsZ č. 88/VI/2015 

dňa  30.06.2015 
 

• bežné výdavky – 1 200,00/ kapitálové výdavky + 1 200,00  
•  (preklasifikácia FP v programe 9 Šport z ekonomickej kategórie 630 na program 9 Šport 

700) 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10        proti: 0   zdržal sa: 0 
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,      
Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík,  
Dr. J. Miklášová, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný, MBA 
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Uznesenie MsZ č. 100/VI/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
– berie na vedomie – 
zmenu rozpočtu Mesta Vrbové č. 5 na rok 2015 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým 
opatrením č. 5 (sumárne podľa priloženej tabuľky) 
 

Uznesenie MsZ č. 101/VI/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
– berie na vedomie – 
zmenu rozpočtu Mesta Vrbové č. 4 na rok 2015 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým 
opatrením č. 4 (sumárne podľa priloženej tabuľky) 
 
28. Záver 
 
 Pred ukončením zasadnutia primátorka poďakovala všetkým za účasť a spoluprácu.  
Zasadnutie MsZ bolo ukončené o 20.30 hod. 
 
 
Zapísala: Beličková 
 

 

 

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

        Ing. Renáta Taranová                        Dott. Mgr. Ema Maggiová 
         prednostka MsÚ, v.r.                               primátorka mesta, v.r. 
  
 
 
               
Overovatelia zápisnice: 
 
1.   Mgr. René Just, v.r.  ................................................. 
 
2.   František Tahotný,MBA, v.r. ................................................. 
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