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

konaného 30. 03. 2017 o 17.00 hod. v Kúrii M. Beňovského vo Vrbovom 

 

Prítomní:    11 poslancov a primátorka mesta 

Prizvaní:    hl. kontrolórka a vedúci pracovníci MsÚ 

     

Program: 
 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, pracovného 

predsedníctva  a určenie zapisovateľky 

2.   Kontrola plnenia uznesení 

3.   Dopyty a interpelácie občanov 

4.   Slovak telekom - optika 

5.     Správa o činnosti DHZ. 

6.     Zrušenie niektorých uznesení 

7.     Predaj parcely č. 2484/2 

8.     Výpožička nebytových priestorov 

9.     OVS – nájom Hačkovec 

10.   Dotácie mesta 

11.   Plat primátorky 

12.   Navýšenie platu primátorky  

13.   Zmena rozpočtu 

14.   Prefinancovanie nákladov na asistentku učiteľa 

15.   Predloženie návrhu na vznik Združenia obcí Zelená cesta 

16.   Zámena pozemkov mesta  

17.   Zápodoslovenská distribučná - vecné bremeno  

18.   Rôzne 

19.   Dopyty a interpelácie poslancov 

20.   Návrh na uznesenie 

21.   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 9 poslancov, neskôr prišli ešte 2 poslanci. 

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

členovia – PhDr. Jana Miklášová, Mgr. Daniela Drobná 

prítomných: 9 

za: 9                                              proti: 0                                  zdržal sa: 0  

 

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

Just 

prítomných: 9                                                                                                                     

za: 9                           proti: 0                                      zdržal sa: 0  
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Za zapisovateľku bola určená p. Dália Amchová, 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.   

prítomných: 8 

za: 8                                                 proti: 0                                                  zdržal sa: 0 

 

Potom primátorka predložila k schváleniu program zasadnutia MsZ, ktorý bol uvedený na 

pozvánke.  

prítomných: 10 

za: 9                        proti: 0                                    zdržal sa: 1 

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  

 
- p. Dunajčík – chce sa opýtať - most na Sídl. 9. mája, ktorý ide cez potok je v zlom stave 

a stále       sa využíva, či by sa mohol dať opraviť. Ďalej robili upratéku mesta, všade je 

veľa špakov, či by sa mohol zakúpiť vysávač.  

- JUDr. Kubík – pôjde sa pozrieť na ten most, nevie či nepatrí Povodiu Váhu ak to bude 

možné dajú vymeniť dosky. Koncom mája, by sme mali vedieť či nám schvália dotáciu na 

zametacie auto, ktoré má aj vysávač 
- p. Drinka –  občanov zaujíma , či môžu spaľovať haluze. Ďalej ako okres sme druhý 

v užívaní omamných látok, vraj aj pri Šipkovci pestujú konope, mali by sa viac robiť 

mladým ľuďom prednášky na túto tému. K téme odpadkov  v meste by chcel pripomenúť, 

že aj na priehrade na hrádzi by sa mohli dať smetné koše. 

- JUDr. Kubík – priehrada je majetkom Povodia Váhu, ale môžeme tam dať koše, len či tam 

vôbec vydržia 

- Ing. Gono, ved. DHZ – VZN hovorí jasne, že spaľovanie je zakázané. Občan si môže 

zabezpečiť potvrdenie, ale musí mať všetko zabezpečené proti vzniku požiaru. 

- Mgr. Šmacho – môžu spalovať pokiaľ neohrozujú susedov (napr. v nejakom sude alebo 

vonkajšom krbe) a nezadymujú okolie 

- Mgr. Just – mal pripomienku k smetným nádobám na Beňovského ulici - malé murované 

smetiaky, v ktorých sú plastové vedrá,  vyzerá to hrozne a keď  je vietor,  rozfúka smeti po 

okolí. Bol by za to, aby sa z tých betónových smetiakov urobili kvetináče a zakúpili sa 

krajšie a uzavreté smetné nádoby podľa možností aj na separovanie tak isto aj na priehrade. 

- JUDr. Kubík – musia zabezpečit  vývoz takýchto smetných nádob a nie je jednoduché 

dohodnúť sa s M. Pedersenom 

- PaedDr. Borovský – voľakedy boli po meste plastové smetiaky, ktoré vyvážali  Technické 

služby 

- Tahotný, MBA – nemusia to byť smetiaky na separovanie, hlavne aby boli  nádoby 

uzavreté a aby to esteticky vyzeralo 

- PhDr. Miklášová – v tomto roku si budeme  pripomínať  50. výročie udelenia štatútu mesta 

a v roku 2007 bola reštaurovaná v Kúrii pamätná tabuľa, ktorá bola demontovaná darcom. 

Je návrh, či by sa mohla obnoviť pôvodná tabuľa a pri tej istej príležitosti boli vysadené aj 

lipy v areály kúrie a zostala tam len jedna, či by sa mohli tiež  ešte nejaké vysadiť. 

- Dott. Mgr. Maggiová – s výsadbou sa začalo, sú zakúpené aj lipy a budú sa riešiť aj smetné 

nádoby 
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4. Výstavba optickej siete spoločnosťou Slovak Telekom a.s. 

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. plánuje v rámci sústavného skvalitňovania poskytovaných 

služieb realizovať výstavbu optickej siete verejnej elektronickej komunikačnej siete 

v intraviláne mesta Vrbové v termíne II. polrok 2017.  

Po viacerých odborných pracovných stretnutiach za účasti zástupcov Slovak Telecom, a.s., 

projektanta tohto projektu Ing. Pavla Pápaya so zástupcami mesta Vrbové bola dosiahnutá 

dohoda najmä s ohľadom na plánovanú realizáciu projektu dobudovania kanalizácie v meste.   

Spoločnosť Slovak Telekom a.s. prostredníctvom hlavného projektanta Ing. Pavla Pápaya – 

Profiproject sa zaviazala mestu poskytnúť detailnú projektovú dokumentáciu so zapracovanými 

zmenami trasovania optickej siete a tiež so zohľadnenými pripomienkami mesta na posúdenie 

a až následne po posúdení  požiadať stavebný úrad  o vydanie územného rozhodnutia.  

V rámci rokovania s investorom bola  zo strany mesta vznesená požiadavka na uloženie 

chráničky do výkopu realizovaného pre optický kábel. Mesto Vrbové by v rámci realizácie 

uloženia optického kábla uložilo do toho istého výkopu svoju chráničku, ktorú by v budúcnosti 

mohlo využiť na vedenie mestského rozhlasu, poprípade na dobudovanie kamerového systému, 

alebo aj opravy poškodených častí  mestskej TKR-ky.  

Z pohľadu mesta sa jedná o účelné a hospodárne riešenie, nakoľko napr.  v prípade poškodenia 

kábla vedeného na TKR by realizácia výkopu a výmena kábla bola nutná investícia vo výške 

200,- € za bežný meter. V prípade uloženia chráničky do výkopov realizovaných spoločnosťou 

Slovak Telekom a.s. sa pri dĺžke cca. 13,5 km jedná o rozpočtový výdavok vo výške cca. 

7.500,00. 

 

Stanovisko komisie výstavby: komisia prerokovala materiál ohľadne telekomunikačného kábla 

Slovak Telekom a.s. a odporúča zapracovať požiadavky mesta Vrbové ohľadne ul. Hrabinská 

a Mikulášska, Kopaničky a ostatných bodov 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s prijatím tohto materiálu. 

 

Rozprava: 

- p. Mikušová, Slovak Telekom – dnes sme tu preto, aby ste zauvažovali  nad zmenou 

z nesúhlasného stanoviska  na súhlasné. Čo sa týka chráničky, môže byť súčasťou nášho 

projektu, ale s tým, že bude výlučne využívaná pre mesto. 

- Tahotný, MBA – prečo chránička má byť výlučne pre mesto ? V návrhu sme mali, aby 

mohla byť využitá aj pre iných operátorov, prečo si má Telekom klásť podmienky, keď 

chráničku má financovať mesto.  

- JUDr. Kubík – chceme chráničku hlavne pre účely mesta, pre účely mestského rozhlasu 

a kamerového systému 

- Mgr. Just – keby prišiel iný operátor bude chcieť vlastnú chráničku. Telekom len nechce, 

aby do ich výkopu vkladal niekto iný chráničku a mesto hlavne chce mať vlastnú chráničku, 

ktorú bude využívať pre svoje účely. 

- Mgr. Koreň – ak prídu iní operátori a bude priestor,  vykopú si svoju ryhu,  ak nebude 

miesto nevykopú a záleží, ako je postavená zmluva. Ak bude tak , že  chránička je pre 

potreby  mesta, mesto si s ňou môže robiť čo chce, aj ju prenajať. Touto Zmluvou Telekom 

nezablokuje vstup  iných operátorov. 

- p. Mikušová, S.T. – na prvom stretnutí o chráničke reč nebola. Ten výkop je náš a je 

financovaný nami, preto hovoríme, že je to pre účely mesta, lebo keď príde nový operátor 

môže požiadať o taký istý investičný zámer a dohodli sme sa, že chránička bude pre účely 

mesta a podľa jej názoru by chcela chráničku pre seba a nie pre iných. 

- Tahotný, MBA  – myslí si že Telekom chce zablokovať iných operátorov a chce sa  opýtať 

či by Telekom mohol urobiť nejaký ústupok a urobiť cenu na chráničku 

- Ing. Horská a PaedDr. Borovský – majú názor, že Telekom by si nemal klásť podmienky 
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- Mgr. Koreň – keď mesto prišlo s návrhom urobiť chráničku, tak prečo obviňovať  Telekom, 

že si kladie nejaké podmienky. Keby sme to išli budovať sami tak 13,5 km nevybudujeme, 

my si ju tam len prikladáme. 

- Ing. Duračka – všetko je to o kompromise. Telekom prišiel, že tu chce vybudovať optickú 

sieť, dohodli sme sa a mesto napadlo aby sa tam dala chránička a zaplatíme ju my. To 

znamená, že ich to nebude stáť nič, ešte si dali aj nejaké podmienky, chránička je teda naša 

a je na nás čo si s ňou urobíme. 

- Tahotný, MBA – sú tu dve možnosti, buď bude chránička naša a urobíme s ňou čo budeme 

chcieť alebo ju zaplatí Telekom a pristúpime na to, že bude len pre mestské účely 

- Mgr. Koreň – je to otázka na Telekom, že keby mala byť len pre účely mesta, či pri tej 

výške investície sú ochotní zaplatiť za cenu tej klauzuly, ktorá bude v tej zmluve 

 

- MsZ sa dohodlo na tom, že sa upravia podmienky v zmluve 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 25/III/2017. 

 

5. Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru za rok 2016 

DHZ písomnou formou doručil na MsÚ prostredníctvom Ing. Filipa Gona výročnú správu 

o hospodárení a činnosti DHZ za rok 2016, ktorú predkladáme poslancom MsZ na 

preštudovanie. Správa bude prednesená na MsZ dňa 30.03.2017 (správa je súčasťou originálu 

zápisnice). 

Bolo prečítané a MsZ berie na vedomie uznesenie č. 26/III/2017. 

 

6. Zrušenie uznesení MsZ 

Na rokovaní MsZ konanom dňa 2.3.2017 bola predložená Správa o činnosti hlavnej 

kontrolórky mesta, obsahom ktorej bola aj kontrola plnenia uznesení MsZ prijatých počas roka 

2016 a tiež v predchádzajúcom volebnom období.  

Po dohode s poslancami MsZ predložila hlavná kontrolórka návrh na zrušenie nesplnených 

uznesení. 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 27/III/2017. 

 

7. Predaj pozemku reg. C,  p.č.  2484/2 na nám. Jozefa Emanuela 

Mesto Vrbové obdržalo žiadosť Mgr. Bartovica, advokáta bratov Červenkovcov, v ktorej žiada 

o odpredaj nehnuteľnosti – pozemku vedeného na LV 1900 vo vlastníctve mesta Vrbové p. č. 

2484/2, reg. „C“ o výmere 27 m2, vedenej ako zastavané plochy nachádzajúceho sa  na nám. 

Jozefa Emanuela oddeleného geometrickým plánom  z pôvodného pozemku, parcela registra 

„C“  č.  2484 o  výmere  224 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria.   

Jedná sa o parcelu priľahlú k pozemku žiadajúcich spolumajiteľov, ktorú aj v súčasnej dobe 

majú ohradenú a užívajú ju pre svoje účely. Vzhľadom na nemožnosť vstúpiť na pozemok inej 

osobe inak, ako po pozemku žiadateľov  a nepotrebnosť pozemku pre mesto Vrbové 

navrhujeme odpredaj pozemku spôsobom hodným osobitného zreteľa. Zámer odpredať 

predmetnú nehnuteľnosť  bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa  15.03.2017.  

 

MsZ  v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2  písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.  schvaľuje  spôsob 

prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča MsZ  odpredať p.č.2484/2, ktorá je využívaná 

ako terasa pri rodinnom dome. 
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Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom. 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 28/III/2017. 

8. Zmluva o výpožičke – Hudobná skupina  Brajgel  

Mesto Vrbové je vlastníkom budovy „Hačkovec“ - nehnuteľnosti s. č. 336, ktorá sa nachádza 

na pozemku p. č. 2526, reg. C, v k. ú. Vrbové vedenej na LV 1900. Nebytové priestory, ktoré 

budú predmetom výpožičky sa nachádzajú v budove s. č. 336 a to v suteréne budovy Hačkovec 

vo výmere 30,35 m².  

Účel výpožičky na  stretávanie sa mladých ľudí a realizácie ich činností na úseku skúšania 

hudobnej produkcie hudobnej skupiny Brajgel.   

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 29/III/2017. 

 

9. Obchodná verejná súťaž na nájom nebytových priestorov   

 
Mesto Vrbové je vlastníkom budovy „Hačkovec“ nehnuteľnosti s. č. 336, ktorá je postavená na 

parcele reg. C p. č. 2526 o výmere 467 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. 

Nebytový priestor, ktorý bude predmetom nájmu sa nachádza v budove „Hačkovec“ s. č. 336 

a to na I. poschodí od ulice  M. A. Beňovského  vo Vrbovom. Celková výmera nebytového 

priestoru je priestor na 1. poschodí – ostatné plochy :  54,45 m2  +  12,46 m2    

Vyššie uvedené nebytové priestory sú v súčasnej dobe neužívané. 

Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  je obec povinná 

ustanovenia tohto zákona pri prevodoch majetku obce primerane uplatniť aj pri prenechávaní 

majetku obce do nájmu.  

V súlade s ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí boli spracované súťažné 

podmienky na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže, ktorých prílohou je aj vzor zmluvy 

o nájme nebytového priestoru. Oba dokumenty sú súčasťou tohto materiálu a predmetom 

schvaľovania mestským zastupiteľstvom. 

Po schválení dokumentov bude obchodná verejná súťaž vyhlásená s tým, že súťažné podmienky 

aj príloha vzor zmluvy budú zverejnené: 

- na úradnej tabuli mesta,  

- na web stránke mesta www.vrbove.sk,  

- oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže v miestnom dvojtýždenníku „Hlas 

Vrbového“ s odkazom, kde sa súťažné podklady s prílohami nachádzajú, 

oznámenie o vyhlásení obchodne 

Stanovisko komisie výstavby: odporúča MsZ priestor v budove Hačkovca s. č. 336, na 1. 

poschodí o ploche 54,45 m2 nebytových priestorov a  12,46 m2 ostatných plôch,  za podmienok 

uvedených vo VOS. 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom 
Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 30/III/2017 a 31/III/2017. 

 

10. Rozdelenie dotácií mesta Vrbové na športové a kultúrne účely  

Mesto Vrbové každý rok rozdeľuje dotácie rôznym žiadateľom v zmysle VZN č. 4/2016 

o poskytovaní dotácií.  

http://www.vrbove.sk/
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1.) V zmysle uvedeného návrhu je pracovaný materiál na poskytnutie účelovej dotácie    na 

zabezpečenie činnosti Slovenského červeného kríža v roku 2017 vo výške 1.000,-€. 

2.) V zmysle uvedeného návrhu je pracovaný materiál na poskytnutie účelovej dotácie  na 

zabezpečenie činnosti Slovenského zväzu telesne postihnutých v roku 2017 vo výške 

1.400,-€. 

3.) V zmysle uvedeného návrhu je pracovaný materiál na poskytnutie účelovej dotácie  na 

zabezpečenie činnosti Klubu športovej kynológie Vrbové v roku 2017 vo výške – 

1.500,-€. 

Na činnosť hore uvedených organizácií sú v rozpočte mesta vyčlenené finančné prostriedky 

v požadovaných výškach. 

Na všetky schválené dotácie na športovú činnosť v meste Vrbové budú spracované  zmluvy 

o poskytnutí dotácie s povinnosťou vyúčtovania všetkých pridelených finančných 

prostriedkov.  

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 32/III/2017, 33/III/2017 a 34/III/2017. 

11. Plat primátorky mesta 

Dňa 7.3.2016 Štatistický úrad SR zverejnil informáciu, že priemerná mesačná nominálna mzda 

zamestnanca v národnom hospodárstve SR dosiahla v roku 2016 výšku 912,00 EUR.  

Plat primátorky mesta je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za 

predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1. zákona č. 253/1994 Z.z. o  právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení. Plat sa 

zaokrúhľuje na celé euro nahor. 

 

Bolo prečítané a MsZ berie na vedomie uznesenie č. 35/III/2017. 

 

12. Navýšenie platu primátorky mesta 

V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z.  o  právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v platnom znení mestské zastupiteľstvo môže tento plat 

rozhodnutím zvýšiť až o 70 %. Primátorke mesta bolo v minulom roku realizované  navýšenie 

platu o 10 %, kde na základe dosiahnutých výsledkov v roku 2016, ako napr. : 

- prerábka Domu služieb vedľa MsÚ, v uvoľnenom priestore Domu služieb je dokončených 

6 nájomných bytov 

- v marci roka 2016 bolo vybudované nové detské ihrisko pri novom rímsko - katolíckom 

kostole v hodnote 5.000 € 

- v mesiaci február sa nám podarilo konečne vysporiadať vlastnícke vzťahy pri vrbovskej 

synagóge  

- v mesiaci apríl roka 2016 boli ukončené práce aj mimo schváleného projektu výmeny 

verejného osvetlenia v meste, kde bolo dobudované verejné osvetlenie hlavne na miestach 

v meste, kde pri doterajšom osvetlení vznikali tmavé miesta. Na týchto miestach boli pridané 

nové stĺpy verejného osvetlenia, ďalej boli osvetlené všetky prechody pre chodcov, 

zabezpečili sme osvetlenie hokejbalového ihriska v areáli  II. ZŠ vo Vrbovom a osvetlenie 

šikmej veže na námestí, ako aj osvetlenie veže v areáli Evanjelickej fary.  

- na konci apríla 2016 bol ukončený aj projekt nového vnútorného osvetlenie kúrie Mórica 

Beňovského  –  v spolupráci s gymnáziom Vrbové bola zabezpečená výmena vnútorného 

osvetlenia v budove  kúrie Mórica Beňovského v hodnote 4.000,-€,  ktorá bola financovaná 

prostredníctvom grantu nadácie EKOPOLIS 

http://www.epi.sk/zz/1994-253#f2213451
http://www.epi.sk/zz/1994-253#f2213451
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- v mesiaci apríl 2016 bolo na MsZ schválené uznesenie o predaji pozemkov 

s polorozpadnutými budovami na ul. M. A. Beňovského formou Verejnej obchodnej súťaže, 

ktorá bola vyhodnotená dňa 10. júna 2016. Pozemky sa podarilo mestu odpredať   za sumu 

101.580 € 

- v mesiaci máj sa odkúpili pozemky na ul. Súkenníckej, kde v minulosti sídlili 

„Unimobunky“. Tieto pozemky sú v majetku mesta len z časti a mesto tieto pozemky 

odkúpilo za sumu 32.000 € na výstavbu ďalších nájomných bytov vo Vrbovom.  

- v mesiaci máj 2016 bolo na MsZ schválené uznesenie o predaji pozemkov v lokalite 

„Horné Dielce“ formou Verejnej obchodnej súťaže, ktorá bola vyhodnotená v mesiaci júl  

2016. Pozemky sa podarilo mestu odpredať za sumu 134.250 € 

- v  júli  2016  bola  ukončená   investícia  vo  výške  6.728,70 €  –  oprava  mosta   na   nám.        

       J. Zigmundíka 

- v mesiaci júl roka 2016 bol ukončený dopravný pasport miestnych komunikácií, kde boli 

osadené nové dopravné značenia, vyznačené nové zákazy parkovania, vyznačené nové 

vodorovné dopravné značenia na cestách  atď.     

- počas letných prázdnin boli vybudované letné WC na v oboch detských škôlkach        mesta, 

na Sídl. 9. mája a  na ul. Súkenníckej v hodnote 7.000 €  a  pokračovanie zhodnocovania 

mestského majetku v školách bolo vybudovaním dvoch tried na I. Základnej škole vo 

Vrbovom z dôvodu navýšenia počtu žiakov v prvom a piatom ročníku v celkovej hodnote 

5.175,32 € 

- v mesiaci september roka 2016 bolo započaté aj postupné vysporiadanie - vykupovanie 

pozemkov pod mestským štadiónom, kde na zastupiteľstve dňa 29.09.2016 bolo 

vysporiadaných prvých 807,50 m2 za cenu 5€/m2, kde v tomto trende budeme aj 

v budúcnosti pokračovať 

- v novembri roka 2016 bolo realizované ďalšie detské ihrisko pre staršie deti, ktoré je 

umiestnené na ul. 6. apríla, ihrisko bolo financované z rozpočtu mesta vo výške 7.000 €.  

- na konci roka 2016 došlo k ukončeniu II. etapy investične akcie v hodnote 65.130,82 € 

dobudovania novej ulice (Barcíková)   

- odkúpenie ulice Šípkovec od investora za cenu 6 € aj s vybudovanou infraštruktúrou,  

- v priestore bývalého „Košiaru“ sa koncom roka 2016 realizovala príprava na  začatie 

výstavby bytového domu – 15 b.j., prichystaním priestoru 

- v novembri roka 2016 sme započali s výstavbou klietok na odpadové koše v meste Vrbové, 

- v novembri roka 2016 sme ukončili výstavbu nového chodníka na ul. Piešťanská cesta, 

ktorý mesto sľubovalo občanom tejto ulice od roku 2011 

- na základe ukončeného dopravného pasportu miestnych komunikácií bolo v mesiaci 

december 2016 započaté budovanie nových odstavných spevnených plôch v mesta na 

parkovanie 

- na úseku ochrany životného prostredia sme v decembri roku 2016 zakúpili pre útvar 

verejnej zelene a odpadového hospodárstva mesta Vrbové nové nákladné vozidlo zn. 

ZEBRA, ktorá nahradí dosluhujúce multikári. Na vozidle sú namontované prídavné 

zariadenia – radlica na odhŕnanie snehu a zariadenie na posyp klzkého povrchu ciest 

a chodníkov. Vozidlo ZEBRA sa nám podarilo obstarať verejným obstarávaním  za cenu 

49.000 € + 12.000 € z  mestského rozpočtu. 

- po zabezpečení projektovej dokumentácie na vznik nových ulíc (Hrabinská a Bočná) 

určených na individuálnu bytovú výstavbu, sme počas celého roka 2016 zabezpečovali              

a podporovali výkup pozemkov pod telesom cesty novovznikajúcich ulíc 

- na úseku bezpečnosti a ochrany mesta pred vandalizmom sme žiadali prostredníctvom 

Ministerstva vnútra SR v roku 2016 finančné prostriedky na projekt - rozšírenie 

kamerového systému vo vybraných častiach mesta Vrbové. V januári 2017 sme boli 

úspešný a dostali sme dotáciu 9.000 €, atď. 

Navrhnuté bolo ďalšie zvýšenie o 10 %.  
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Stanovisko ekonomickej komisie: komisia nechala na rozhodnutí poslancov 

MsZ po dohode navrhlo ďalšie zvýšenie o 5%. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 36/III/2017. 

 

13. Rozpočtové opatrenie č. 1 a rozpočtové opatrenie č. 2 

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov je mesto Vrbové povinné prerokovať a zobrať na vedomie, resp. schváliť 

zmeny rozpočtu mesta. 

Rozpočtové opatrenie č. 1 upravuje bežné príjmy o navýšenie rozpočtu zo ŠR na prenesený 

výkon v oblasti školstva a upravuje vlastné príjmy škôl – ide o nevyčerpané finančné 

prostriedky na dopravné, poskytnuté v r. 2016 a budú čerpané v r. 2017. 

Rozpočtové opatrenie č. 2 upravuje kategóriu výdavkov (bez navýšenia príjmov – výdavkov). 

Schválením dodatku č. 5 k VZN č. 5/2014, ktoré nadobudlo účinnosť 18. 03. 2017 vznikla 

povinnosť upraviť rozpočet do výšky schváleného čerpania finančných prostriedkov podľa  

predmetného dodatku. 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh. 

Bolo prečítané a MsZ berie na vedomie uznesenia č. 37/III/2017 a 38/III/2017. 

14. Prefinancovanie nákladov na asistentku učiteľa 

Základná škola Komenského 2, Vrbové listom zo dňa 24. 01. 2017 požiadala mesto 

o poskytnutie finančných prostriedkov na asistentku učiteľa na obdobie január – jún 2017. 

Svoju žiadosť škola zdôvodnila nepridelením finančných prostriedkov z Okresného úradu 

Trnava, Odbor školstva, napriek tomu, že v škole majú 3 začlenených žiakov s diagnózou 

autizmu a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami (žiadosť školy a stanovisko 

Okresného úradu Trnava – v prílohe).  Na obdobie 1-6/2016 škola vyčíslila finančný náklad na 

3.092,94 €, mesačne  na 515,49 €.  

S prihliadnutím na vyššie uvedené bolo navrhnuté v prípade schválenia poskytnutia finančných 

prostriedkov z rozpočtu mesta výplatu príspevku jednorazovo za obdobie 01.-03.2017  

a  následne mesačne na žiadané obdobie v závislosti od rozhodnutia OÚ Trnava. 

  

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh. 

Bolo prečítané a MsZ berie na vedomie uznesenia č. 39/III/2017. 

15. Zriadenie združenia obcí Zelená cesta 

Dňa 17.01.2017 bol na Mestskom úrade vo Vrbovom za prítomnosti starostov obcí Krakovany 

a  Trebatice a primátora mesta Piešťany prerokovaný  návrh na založenie „Združenia obcí 

Zelená cesta“, so sídlom Hlavná ulica č. 247/107, 922 10 Trebatice, ako inštitúcie pre 

zabezpečovanie trvalo udržateľného rozvoja územia, cestovného ruchu, zabezpečenie 

spolupráce pri realizácii spoločného zámeru, a to osobitne v oblasti prevodu vlastníctva stavby 

a priľahlých pozemkov nevyužívanej železničnej trate č. 803 Piešťany-Vrbové  od vlastníka 

Slovenská republika, v správe Železnice Slovenskej republiky a následné vybudovanie 

a  prevádzkovanie tejto trasy ako cyklotrasy. 

Na rokovaní   bolo dohodnuté, že majetková účasť, ako aj ostatné všetky finančné náležitosti 

budú riešené  v  Združení obcí Zelená cesta  v rovnakom podiele, t.j. 25 %.  

Finančné podmienky vstupu do Združenia obcí Zelená cesta  sú uvedené v čl. IV.  

navrhovaných  stanov nasledovne : 
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a) vstupný jednorazový vklad je 1000,00 € 

b) ročné príspevky určuje rada združenia a výšku všetkých  členských príspevkov na         

nasledujúci   rok  vždy   najneskôr  do 31. 8.  predchádzajúceho roku 

 

Stanovisko komisie výstavby: komisia zobrala na vedomie založenie Združenia obcí 

Cyklotrasa Zelená cesta Piešťany – Vrbové. Túto aktivitu vítajú a podporujú a chcú, aby bola 

čo najskôr. 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom. 

Rozprava: 

- Mgr. Just – poďakoval za nominovanie a pani Ing. Valovej za dobrú prezentáciu 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 40/III/2017. 

16. Zámena pozemkov reg. „C“, p. č.  227/2, 227/3  a  227/4  za  podiel na  

      časti  pozemku  reg. „C“, p. č. 4236/4  bez doplatku na Rekreačnej ul.  

      vo Vrbovom  

Pani Šimurdová požiadala mesto o odkúpenie alebo zámenu pozemku, ktorý patrí mestu. 

V zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) cit. zákona bola predložená na schválenie zámena 

pozemkov spôsobom hodným osobitného zreteľa.   

Na základe dohody s p. Šimurdovou  pri vysporiadaní pozemkov na Rekreačnej ulici – bola 

dohodnutá zámena časti pozemkov oddelených geometrickým plánom č. 408/2016 parcela reg. 

„C“ č. 227/2 o celkovej výmere 17 m², č. 227/3 o celkovej výmere 11 m² a č. 227/4 o celkovej 

výmere 5 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria spolu 33 m2, ktoré sú zapísané na 

Okresnom úrade, katastrálnom odbore Piešťany, vo vlastníctve mesta Vrbové, za  časť pozemku 

p. č. 236/4 druh pozemku – záhrada, kde spoluvlastnícky  podiel na pozemku je vo veľkosti 

1/24 z celku, čo činí 37m2, v podielovom spoluvlastníctve p. Mária Šimurdová, bytom  Hoštáky 

č. 110/5, 922 03 Vrbové a to bez povinnosti ďalšej úhrady z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa. 

Uvedená parcela je v spoluvlastníckom podiele vo výške 12/24 už vlastníctvom mesta Vrbové. 

Na uvedenej parcele je v rámci budovania novej kanalizačnej siete umiestnená prečerpávacia 

kanalizačná šachta.  Z uvedeného dôvodu je v záujme mesta mať aj túto časť pozemku  vo 

vlastníctve mesta Vrbové.  

Za  dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ považuje skutočnosť, že na parcele č. 236/4 bude 

v rámci budovania novej kanalizačnej siete umiestnená prečerpávacia kanalizačná šachta.  

Z uvedeného dôvodu je v záujme mesta mať aj túto časť pozemku  vo vlastníctve mesta Vrbové. 

Podmienky zámeny pozemkov p. č. 227/2, 227/3, 227/4 a  p. č. 236/4  budú špecifikované 

v Zámennej  zmluve, ktorá je  súčasťou tohto materiálu. 

Dňa 15.03.2017, teda v lehote 15 dní pred  rokovaním MsZ  bol zámer na zámenu pozemkov 

uverejnený : 

- na úradnej tabuli mesta,  

- na web stránke mesta www.vrbove.sk,  

 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča zámenu pozemkov a odporúča schváliť 

výmenu spôsobom hodného osobitného zreteľa pre M. Šimurdovú, nakoľko  parcely sú 

zastavané budovou a získa sa podiel v parc. č. 236/4, LV 2082, na ktorej bude šachta pre 

kanalizáciu. 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom. 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 41/III/2017. 

http://www.vrbove.sk/
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17. Prípojka NN - Košiar  

Pre stavbu Nájomné byty 15 b.j. + inžinierske siete, na Šteruskej ceste bol vypracovaný projekt 

hlavným inžinierom Ing. arch. Karolom Belasom – projektová kancelária, a časť IO 05 – 

Rozšírenie distribučnej siete NN bolo vypracovaný Jankou Dubovskou. Prípojka NN bude 

káblom NAYY –J  4x120 smerovať od jestvujúcej distribučnej skrine RIS č. 158, nachádzajúcej 

sa pri bytovom dome na rohu Hollého a Jantauschovej ulice. Ukončená bude v skrini, 

umiestnenej na bočnej fasáde navrhovaného bytového domu 15 b.j. Dĺžka trasy prípojky bude 

cca 240m.  

Stanovisko komisie výstavby: komisia výstavby odporúča MsZ  zriadiť vecné bremeno 

v prospech ZS dis., a.s. v lokalite Hollého – Jantauscha – Košiari zmysle GP č. 43/2017 

s uvedenou výmerou zaťažených pozemkov a tiež so zaťažením  parcely č. 1578/5 v plnej 

výmere  s dodržaním odstupu a rešpektovaním už jestvujúcich inžinierskych sietí. 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 42/III/2017. 

18. Rôzne  
V tomto bode neboli predložené žiadne materiály. 

19. Dopyty a interpelácie poslancov 

- PaedDr. Borovský – ponúkol pánovi  Šmachovi dva vršiaky na máj. Opýtal sa, kedy sa 

budú robiť cesty, pretože na niektorých miestach sú dosť výtlky ako napr. pri Drukose 

- JUDr. Kubík – najskôr sa idú robiťchodníky na cintoríne, potom pre predajňou PT, na 6. 

apríla kde je cvičisko, výtlky na 9. mája, Zigmudíkovej ul. a do konca roka by chceli urobiť 

aj chodníky na Štefánikovej ulici 

- Mgr. Just – opýtal sa, či sa už urobilo niečo s tými stĺpikmi na pešej zóne, či sa dali tabuľky    

na zákaz vodenia psov na detské ihriská a ako je to s optickou sieťou na Slnečnej ulici... 

- Dott. Mgr. Maggiová – tabuľky sú už objednané aj koše na psie exkrementy 

- Ing. Valová – obyvatelia Slnečnej ulice by sa mali dohodnúť a vyjadriť, či chcú optickú 

sieť  

- PhDr. Miklášová – kontajnery s odpadom  na nových stojiskách by mali po vývoze dávať 

na pôvodné miesto, treba na to upozorniť vývozcov  

- Mgr. Just – na autobusovej zastávke pri Bodet Horste bola lavička a už tam nie je... 

- Dott. Mgr. Maggiová – lavičky sa opravujú a budú sa aj dávať nové, tam kde treba 

- Mgr. Urbanová – oboznámila, že na cintoríne v dome smútku je nový chladiarenský box 

a mala návrh ohľadom psích exkrementov - obyvatelia, ktorí si chodia nahlasovať psov by 

mohli dostávať sáčiky na psie exkrementy 

20. Návrh na uznesenie 

Uznesenie MsZ č. 25/III/2017 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

 v zmysle čl. 4 ods. C bod 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové zásah 

do miestnych komunikácií a verejných priestranstiev vo vlastníctve mesta za účelom 

plánovanej realizácie výstavby optickej siete verejnej elektronickej komunikačnej siete 

v intraviláne mesta Vrbové spoločnosťou Slovak Telekom a.s. s tým, že vo výkope v súbehu 
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s budovanou trasou optickej siete spoločnosti Slovak Telekom  bude uložená chránička  pre 

potreby mesta.  

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 11 

za:  10        proti:  0    zdržal sa: 1 

PaedDr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,                                                                     Ing. Ľ. Šteruský 

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

JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  

Mgr. D. Drobná, D. Sabo, F. Tahotný MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 26/III/2017   

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

-berie na vedomie- 

správu  o hospodárení a činnosti DHZ za rok 2016. 

Uznesenie MsZ č. 27/III/2017 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- ruší –  

uznesenie MsZ č. 169/IX/2016 z 24.11.2016 

uznesenie MsZ č. 117/VI/2016 z 30.6.2016 

uznesenie MsZ č. 131/IX/2016 z 29.09.2016 

uznesenie MsZ č. 157/X/2016 z 20.10.2016 

uznesenie MsZ č.   96/VI/2015 z 30.6.2015 

uznesenie MsZ č.   97/VI/2015 z 30.6.2015 

uznesenie MsZ č.   98/VI/2015 z 30.6.2015 

uznesenie MsZ č.   60/VI/2013 z 27.6.2013 

uznesenie MsZ č.   50/VI/2009 z 25.6.2009 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za:   10       proti: 0                         zdržal sa:  0 

Ing. J. Duračka, Ing. N. Horská,  

Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, JUDr. Š. Kubík, 

PhDr. J. Miklášová, Mgr. D. Drobná 

D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný MBA 

Uznesenie MsZ č. 28/III/2017 

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 vo vlastníctve mesta Vrbové vedenej na LV 1900 – pozemku reg. “C“, parc. č. 

2484/2  o výmere 27 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, oddeleného 

geometrickým plánom č. 52/2017 zo dňa 22.02.2017 z pôvodného pozemku, parcela registra  

„C“  č. 2484  o  výmere  224 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria  do podielového 

spoluvlastníctva  pre Ing. Petra Červinka, nar. .........., bytom  ul. Podpěrova č. 6, 621 01 Brno, 

Česká republika  a  Zděnka Červinka, nar. .........., bytom ul. U hájku  č. 29, 679 61 Letovice, 

Česká republika, každému v podiele ½,  za cenu  25,-€/m2  spôsobom hodným osobitného 

zreteľa. 
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Za dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ považuje skutočnosť, že p. Ing. Petr Červinka a  p. 

Zděnek Červinka sú spolumajiteľmi vedľajšieho pozemku a  dlhodobo uvedený pozemok 

týkajúci sa predaja spoločne užívajú  a  udržiavajú.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za:  10        proti: 0                  zdržal sa: 0 

PaedDr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,  

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

JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  

Mgr. D. Drobná, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský 

Uznesenie MsZ č.  29/III/2017 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

bezplatnú výpožičku nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v budove Hačkovec s. č. 336        

a  to v suteréne budovy vo výmere  30,35 m² pre skupinu Brajgel v zastúpení p. Adamom Filom 

– kapelníkom.  

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za:  10        proti: 0                    zdržal sa: 

0 

PaedDr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,  

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

JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  

Mgr. D. Drobná, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský 

Uznesenie MsZ č. 30/III/2017   

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

nájom nebytového priestoru, ktorý sa nachádza v budove „Hačkovec“ s. č. 336 na prvom 

poschodí od ulice M. A. Beňovského  vo Vrbovom,  o  celkovej výmere 54,45 m² + ostatné 

plochy o celkovej výmere 12,46 m² formou obchodnej verejnej súťaže na dobu neurčitú od 

01.05.2017  s  2 mesačnou výpovednou lehotou. 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za:  9       proti:  0    zdržal sa: 1 

PaedDr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,                                                         Tahotný František , 

MBA 

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

JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  

Mgr. D. Drobná, D. Sabo 

Uznesenie MsZ č.  31/III/2017 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje – 

podmienky obchodnej verejnej súťaže s prílohou „vzoru zmluvy o nájme nebytového 

priestoru“  na nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa v budove „Hačkovec“ s. č. 336  
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na prvom poschodí od ulice  M. A. Beňovského  vo Vrbovom o  celkovej výmere 54,45 m² + 

ostatné plochy o celkovej výmere 12,46 m² .    

Budova je vo vlastníctve mesta Vrbové, pričom minimálna  výška  nájomného   je   stanovená    

na 17,- €/m2/ročne  a  cenu nájmu ostatných  priestorov vo výške  3,50 €/m2/ročne. 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za:  9         proti:              zdržal sa: 1 

PaedDr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,                                                         Tahotný František , 

MBA 

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

JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  

Mgr. D. Drobná, D. Sabo 

Uznesenie MsZ č. 32/III/2017   

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

poskytnutie  dotácie z rozpočtu mesta  vo výške 1.000 €  Slovenskému červenému krížu na 

zabezpečenie činnosti na rok 2017. Finančné prostriedky budú zaslané na bankový účet SČK  

a vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci december 2017.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10         proti: 0        zdržal sa: 0 

PaedDr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,                                                          

JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  

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

Mgr. D. Drobná, D. Sabo, Tahotný František , MBA 

Uznesenie MsZ č. 33/III/2017   

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

poskytnutie  dotácie z rozpočtu mesta  vo výške 1.400 €  Slovenskému zväzu telesne 

postihnutých na zabezpečenie  činnosti na rok 2017. Finančné prostriedky budú zaslané na 

bankový účet SZTP a vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci december 2017.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za:  10        proti: 0     zdržal sa: 0 

PaedDr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,                                                          

JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  

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

Mgr. D. Drobná, D. Sabo, Tahotný František , MBA 

Uznesenie MsZ č. 34/III/2017 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje – 

poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta  vo výške 1.500 €  Klubu športovej kynológie Vrbové 

na zabezpečenie činnosti na rok 2017. Finančné prostriedky budú vyplatené na účet Klubu 

športovej kynológie Vrbové  a vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci december 2017.  
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za:  10        proti: 0     zdržal sa: 0 

PaedDr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,                                                          

JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  

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

Mgr. D. Drobná, D. Sabo, Tahotný František , MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 35/III/2017   

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

v súlade so zákonom  č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov  

-berie na vedomie-  

že mesačný plat primátorky mesta je od 1.1.2017 vo výške súčinu priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu 

Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a  2,34-násobku pre obce s počtom 

obyvateľov od 5 001 do 10 000 obyvateľov podľa § 4 ods. 1. zákona č. 253/1994 Z.z. o  

právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení. 

Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. 

  

Uznesenie MsZ č. 36/III/2017 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

v súlade so zákonom  č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov  

– schvaľuje –  

podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona s účinnosťou od 1.4.2017 zvýšenie mesačného základného 

platu primátorky mesta určeného podľa § 3 ods. 1 citovaného zákona o 15%. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za:  7                  proti:  0                          zdržal sa: 3 

Ing. J. Duračka                                                                                      PaedDr. I. Borovský,                                                          

JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,                                                    Ing. N. Horská, 

Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň,                                                                    Tahotný František , MBA 

Mgr. D. Drobná, D. Sabo  

Uznesenie MsZ č.  37/III/2017   

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

-berie na vedomie-   

 

rozpočtové opatrenie č. 1 (RO č. 1) 

  

Rozpočet 

schválený 

2017 

Rozpočet po 

zmenách 

Zmena 

rozpočtu č. 1 

Rozpočet po 

zmenách 

Bežné príjmy 4 403 100,00 4 403 100,00 14 564,00 4 417 664,00 

http://www.epi.sk/zz/1994-253#f2213451
http://www.epi.sk/zz/1994-253#f2213451
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Kapitálové príjmy 152 000,00 152 000,00  152 000,00 

Finančné operácie príjmové 326 500,00 326 500,00 727,57 327 227,57 

Školstvo 51 000,00 51 000,00  51 000,00 

PRÍJMY SPOLU 4 932 600,00 4 932 600,00 15 291,57 4 947 891,57 

     

  

Rozpočet 

schválený 

2017 

Rozpočet po 

zmenách 

Zmena 

rozpočtu č. 9 

Rozpočet po 

zmenách 

Bežné výdavky 2 469 911,00 2 469 911,00  2 469 911,00 

Kapitálové výdavky 691 000,00 691 000,00  691 000,00 

Finančné operácie výdavkové 83 000,00 83 000,00  83 000,00 

Školstvo 1 688 689,00 1 688 689,00 15 291,57 1 703 980,57 

VÝDAVKY SPOLU 4 932 600,00 4 932 600,00 15 291,57 4 947 891,57 

 

Bežné príjmy:            Eur 

* zdroj 111 EK 312 012 zo ŠR (na prenesený výkon)  +       14 564,00

      

Bežné príjmy - školstvo: 

* zdroj 131G EK 453  zostatok prostriedkov 

    z predchádzajúcich rokov   +            727,57    

    (dopravné)    

Bežné výdavky - školstvo:  

* program 8.2  FK 09x  EK 6xx základné školy  +        15 291,57 

 

Uznesenie MsZ č. 38/III/2017 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

- schvaľuje -   

                           

rozpočtové opatrenie č. 2 (RO č. 2) 

  

Rozpočet 

schválený 

2017 

Rozpočet po 

zmenách 

Zmena 

rozpočtu č. 9 

Rozpočet po 

zmenách 

Bežné príjmy 4 403 100,00 4 417 664,00  4 417 664,00 

Kapitálové príjmy 152 000,00 152 000,00  152 000,00 

Finančné operácie príjmové 326 500,00 327 227,57  327 227,57 

Školstvo 51 000,00 51 000,00  51 000,00 

PRÍJMY SPOLU 4 932 600,00 4 947 891,57  4 947 891,57 
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Rozpočet 

schválený 

2017 

Rozpočet po 

zmenách 

Zmena 

rozpočtu č. 9 

Rozpočet po 

zmenách 

Bežné výdavky 2 469 911,00 2 469 911,00 - 90 935,00 2 378 976,00 

Kapitálové výdavky 691 000,00 691 000,00  691 000,00 

Finančné operácie výdavkové 83 000,00 83 000,00  83 000,00 

Školstvo 1 688 689,00 1 703 980,57 90 935,00 1 794 915,57- 

VÝDAVKY SPOLU 4 932 600,00 4 947 891,57 0,00 4 947 891,57 

Bežné výdavky (všetko zdroj 41)          Eur 

* PR 2.1 FK 01.1.1 EK 637 004 všeobecné služby   -      11 000,00  

PR 4.5 FK 04.4.3 EK 637 004 všeobecné služby   -      67 670,00              

 PR 7.1 FK 04.5.1 EK 635 006 údržba budov   -      15 000,00 

PR 9.1 FK 08.1.0 EK 642 001 transfer občianskemu združeniu -      12 788,00 

PR 8.3 FK 09.5.0 EK 642 004 transfer cirkevnej škole  +     15 523,00 

 

Bežné výdavky – školstvo (zdroj 41):  

* školstvo –  ZŠ Školská      +         1 704,00    

   ZŠ Komenského     +         7 171,00 

   MŠ        +       82 060,00   

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za:  10       proti: 0      zdržal sa: 0 

PaedDr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,                                                          

JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  

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

Mgr. D. Drobná, D. Sabo, Tahotný František , MBA 

Uznesenie MsZ č.  39/III/2017 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

poskytnutie príspevku z rozpočtu mesta  na pokrytie finančných nákladov potrebných na 

zabezpečenie  asistentky učiteľa  pre Základnú školu, ul. Komenského č. 2, 922 03  Vrbové vo 

výške 515,49 € mesačne na obdobie január – jún 2017 v závislosti od rozhodnutia OÚ Trnava. 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10           proti: 0               zdržal sa: 0 

za:  10 

PaedDr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,                                                          

JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  

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

Mgr. D. Drobná, D. Sabo, Tahotný František , MBA  
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Uznesenie MsZ č.  40/III/2017 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

v súlade s  § 20b ods. 5  zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov:   

 

a) účasť mesta Vrbové ako zriaďovateľa v združení obcí s názvom:  

Združenie obcí Zelená cesta so  sídlom: Hlavná ulica č.247/107, 922 10 Trebatice 

b) Zmluvu o zriadení Združenia obcí  Zelená cesta 

c) Stanovy Združenia obcí  Zelená cesta  podľa predloženého návrhu 

d) úhradu vstupného vkladu zriaďovateľa mesta Vrbové vo výške 1 000,00 eur  

navýšením rozpočtovej položky členské v združeniach pri zmene rozpočtu mesta na  

rok 2017 

e) nominovanie p. Lukáša Pavlecha za výkonného riaditeľa Združenia obcí Zelená cesta  

f) nominovanie zástupcu mesta Vrbové  do dozornej rady Združenia obcí Zelená cesta   

Mgr. Reného Justa 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za:  9             proti: 1                  zdržal sa: 0 

Ing. J. Duračka, Mgr. D. Drobná,                                   PaedDr. I. Borovský 

JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  

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

D. Sabo, Tahotný František , MBA 

Uznesenie MsZ č.  41/III/2017 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje – 

zámenu časti pozemkov v súlade s čl. 4, písm. b), bod 5 Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Vrbové, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí  a  na základe  § 611 a  nasl. Občianskeho zákonníka  v  k. ú, Vrbové,  

oddelených na základe Geometrického plánu č. 408/2016 zo dňa 09.02.2017, parcela reg. „C“ 

č. 227/2 o celkovej výmere 17 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, parcela reg. 

„C“ č. 227/3 o celkovej výmere 11 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria a parcela 

reg. „C“ č. 227/4 o celkovej výmere 5 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, ktoré 

sú zapísané na LV    č. 1900  na   Okresnom  úrade,  katastrálnom  odbore  Piešťany,  vo  

vlastníctve   mesta   Vrbové,  

IČO 003 13 190, sídlo Ul. gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové 

za podiel na pozemku  

 reg. „C“ p. č. 236/4 o celkovej výmere 888 m², druh pozemku – záhrada, kde podiel  na 

pozemku je vo veľkosti 1/24 z celku, čo činí 37 m2, ktorý je  zapísaný na LV č. 2082 na 

Okresnom úrade, katastrálnom odbore Piešťany v podielovom spoluvlastníctve p. Márie 

Šimurdovej, nar. .........., bytom  Hoštáky č. 110/5, 922 03 Vrbové bez povinnosti ďalšej úhrady, 

a to  z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 

Za  dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ považuje skutočnosť, že na parcele č. 236/4 bude 

v rámci budovania novej kanalizačnej siete umiestnená prečerpávacia kanalizačná šachta.  

Z uvedeného dôvodu je v záujme mesta mať aj túto časť pozemku  vo vlastníctve mesta Vrbové.  
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9         proti: 0     zdržal sa: 0 

PaedDr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,                                                          

JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  

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

Mgr. D. Drobná, D. Sabo 

Uznesenie MsZ č.  42/III/2017 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

bezodplatné   zriadenie    vecného   bremena  pre    stavbu   „TA Vrbové,   Nájomné  byty   3x5 

b.j. 

„NNK“, v ktorom bude zameranie vecného bremena v koridore šírky 2m, v prospech 

prevádzkovateľa distribučnej sústavy, t.j. Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 

47 Bratislava, v zmysle geometrického plánu č. 43/2017 zo dňa 09.03.2017 vyhotoveného 

Geodetickou kanceláriu Romana Klča, Hviezdoslavova 894/30, Vrbové, s dodržaním odstupu 

a rešpektovaním už jestvujúcich inžinierskych sietí v zmysle STN 73 6005  na pozemkoch 

CKN: 

Katastrálne 

územie 

Parcela číslo , 

KN 

Druh 

pozemku 

List 

vlastníctva 

Výmera 

m2 

Zaťažená 

výmera m2 

Vrbové 1600/22     reg. „ 

C“ 

zastavané 

plochy a 

nádvoria 

1900 3466 32 

Vrbové 1600/21   reg. „ 

C“ 

zastavané 

plochy a 

nádvoria 

1900 777 6 

Vrbové 1600/1   reg. „ 

C“ 

zastavané 

plochy a 

nádvoria 

1900 7299 124 

Vrbové 1238/1     reg. „ 

C“ 

zastavané 

plochy a 

nádvoria 

1900 8674 33 

Vrbové 1581/1     reg. „ 

C“ 

zastavané 

plochy a 

nádvoria 

1900 575 18 

Vrbové 1577     reg. „ C“ zastavané 

plochy a 

nádvoria 

1900 1447 5 

 

a v plnej výmere na pozemok CKN parcely :  
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Katastrálne 

územie 

Parcela číslo , 

KN 

Druh pozemku List 

vlastníctva 

Výmera 

m2 

Zaťažená 

výmera m2 

Vrbové 1578/5     reg. „ 

C“ 

zastavané 

plochy a 

nádvoria 

1900 158 158 

 

tiež s dodržaním odstupu a rešpektovaním už jestvujúcich inžinierskych sietí v zmysle  

STN 73 6005. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za:  8        proti: 0     zdržal sa: 0 

PaedDr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,                                                          

JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just,  

Mgr. D. Drobná, D. Sabo 

 

10. Záver 

Pred ukončením zasadnutia primátorka poďakovala všetkým za účasť a spoluprácu. Zasadnutie 

MsZ bolo ukončené o 20.14 hod. 

 

Zapísala: Amchová 
 

 

 

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

        Ing. Renáta Taranová                        Dott. Mgr. Ema Maggiová 

         prednostka MsÚ, v.r.                               primátorka mesta, v.r. 

 

             

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

2.   Ing. Duračka, v.r.     ................................................. 
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