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Z á p i s n i c a    č. 7  
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, 

konaného 13. 7. 2015 o 17.00 hod. v Kúrii M. Beňovského vo Vrbovom 
 

Prítomní:    8 poslanci a primátorka mesta  
 
Prizvaní:    hl. kontrolórka 
     
Program: 
 
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, pracovného predsedníctva 

a určenie zapisovateľky 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Dopyty a interpelácie občanov  
4. Kúpa pozemku p. Pavlík  
5. Vybavenie investičného úveru 
6. Použitie rezervného fondu – kanalizácia Horné dielce  
7. VZN – o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev 
8. VZN – názvy nových ulíc 
9. Rôzne 
10. Dopyty a interpelácie poslancov 
11. Návrh na uznesenie 
12. 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 konalo za prítomnosti 8 poslancov. 
 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – Ing. Jozef Duračka, členovia 
– Mgr. René Just a František Tahotný,MBA. 
prítomných: 8 
za: 8                                               proti: 0                                     zdržal sa: 0 
 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: JUDr. Štefan Kubík a Ing. Ľubomír 
Šteruský 
prítomných: 8                                                                                                                      
za: 8                           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 a 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: 8 
za: 8                        proti: 0                                       zdržal sa: 0 
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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 
 
Ing. Jánoška, vzhľadom na to, že z aktuálneho rokovacieho poriadku MsZ vypadla povinnosť 
odpovedať na interpeláciu, predniesol svoju požiadavku v zmysle zákone č. 211/2000 o slobodnom 
prístupe k informáciám, keďže mu nebolo odpovedané na jeho interpeláciu z predchádzajúceho 
zasadnutia MsZ. Žiadal o sprístupnenie všetkých dokumentov súvisiacich s kreovaním riadiacich 
a kontrolných orgánov Domova Klas, n.o., t.j. všetko čo sa týka Správnej a Dozornej rady počnúc 
2. 1. 2015. 
Ďalej sa spýtal kedy bude deň otvorených dverí, na čo mu primátorka odpovedala, že ďalší takýto 
deň bude v septembri. 
Spomenul aj predložené materiály k rokovaniu MsZ a aj schválené materiály z rokovania MsZ, kde 
podľa neho dochádza k porušeniu zákona o slobodnom prístupe k informáciám ako aj povinne 
zverejňovaných materiáloch. Takže žiada, aby mu to bolo elektronickou poštou doručené v zmysle 
§11 ods. 1, kde sa píše, že je možné elektronickou poštou doručiť tomu, kto o to požiada. Takže 
žiada, aby mu to bolo doručované. Keby boli tieto materiály zverejňované tak, ako na webovej 
stránke mesta Piešťany, keďže je to už v elektronickej podobe vyhotovené, tak by ho v živote 
nenapadlo chodiť na zasadnutia MsZ.  
V ďalšej interpelácii sa spýtal, či každá varná kanvica bola pridelená k mobilnému číslu operátora. 
A poukázal aj na niektoré faktúry. Spýtal sa poslancov, akým spôsobom môže podať podnet na 
poslancov a na mesto. Či nepotrebujú komunikovať s verejnosťou. 
Odpovedal mu Mgr. Just. Takisto aj teraz riešia veci tak, ako ich riešil on. Požiadal ho, aby si 
vstúpil do svedomia. Pracujú tak, ako sa pracovalo aj za predchádzajúce roky, komunikujú tak ako 
predtým. Napáda veci, ktoré sa za neho diali normálne. Ani teraz sa to nerobí inak. On osobne 
nemá problém sa s ním hocikedy stretnúť, zavolať a porozprávať sa. 
 
4. Kúpa pozemku p. Pavlík  
 
         Mesto Vrbové dostalo návrh od M. Pavlíka na odpredaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 
28 m² . Jedná sa o parcelu v strede mesta, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, kde p. Pavlík 
ponúkol mestu na odpredaj svoj podiel za cenu 180,- €/m2 a požiadal vedenie mesta o prerokovanie 
tejto ponuky v príslušných komisiách a následne Mestským zastupiteľstvom.  
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča nekupovať pozemok za takýchto podmienok. 
 
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 102/VII/2015. 
 
5. Vybavenie investičného úveru 
 

Mesto Vrbové má záujem o prijatie návratného zdroja financovania – investičného úveru od 
VÚB banky a.s. vo výške  400.000,00 EUR s dobou splácania 15 rokov. Takto získané finančné 
prostriedky majú byť použité v zmysle dohody poslancov MsZ s vedením mesta na financovanie 
kapitálových výdavkov mesta a to na rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste Vrbové 
(200.000,-€), dokončenie novej ulice „Barcíkova“ (55.000,-€), zakúpenie vozíka na vyvážanie 
veľkokapacitných kontajnerov (35.000,-€), a rekonštrukciu strechy na Dome kultúry (110.000, €). 
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Podmienky na prijatie úveru v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. boli preverené hlavnou 
kontrolórkou mesta. Nakoľko sú tieto podmienky splnené, hlavná kontrolórka odporúča poslancom 
MsZ prijatie úveru schváliť. 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča schváliť, pričom komisia navrhla aj skrátiť 
dĺžku splácania úveru na 10 rokov. 
 
Rozprava: 
Mgr. Urbanová – môže sa po nejakom čase urobiť analýza a prehodnotiť. tie podielové dane 
chodia nepravidelne. Navrhuje dohodnúť sa na variabilite. Možno aj podmienky dajú 
prijateľnejšie. 
F. Tahotný – nechal by tých 15 rokov, sú reálne nastavené splátky. 
Mgr. Just – dal by hlasovať o návrhu ako je pripravený. 
Ing. Jánoška (poslanci mu udelili slovo) – k investičnému úveru je potrebný zoznam investícií. 
Mgr. Just – navrhuje dať na webovú stránku zoznam investičných akcií, aby občania vedeli na čo 
sa berie úver. 
 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 103/VII/2015 a č. 104/VII/2015. 
 
6. Použitie rezervného fondu – kanalizácia Horné dielce  
 
 Mesto Vrbové sa uzatvorením kúpnej zmluvy so spoločnosťou Real Market Centrum s.r.o. 
zo dňa 11.8.2009 zaviazalo vybudovať kanalizačnú vetvu na odkanalizovanie bytového domu 
v lokalite Horné Dielce, ktorý na svoje náklady toho času buduje spoločnosť Real Market Centrum 
s.r.o. Predpokladaná výška nákladov bola stanovená na základe zborníku ukazovateľov priemernej 
rozpočtovej ceny na mernú jednotku objektu   je v sume  cca 120.000,00 EUR. 
Nakoľko je potrebné v roku 2015 túto kanalizačnú vetvu vybudovať a mesto Vrbové nedisponuje 
voľnými finančnými prostriedkami, je návrh tieto prostriedky čerpať z rezervného fondu mesta, 
ktorého výška je k 1.7.2015  309.919,61 EUR. 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča vybudovať kanalizáciu – splniť zmluvné 
podmienky. Stavbu chcú dokončiť do konca t.r. 
 
Rozprava: 
F. Tahotný – dať na webovú stránku mesta, že sa ide budovať kanalizácia na U. oslobodenia (dolná 
časť), aby občania vedeli na čo idú peniaze. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 105/VII/2015. 
 
7. VZN – o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev 
 
    Na základe ustanovenia § 2b, 2c  a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov a v zmysle Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z., ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb 
bol vypracovaný návrh tohto VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO  NARIADENIA mesta  o označovaní 
ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb  na území mesta Vrbové. Súčasťou tohto 
návrhu VZN aj príloha č. 1 - zoznam všetkých doteraz schválených názvov ulíc v  k.ú. Vrbové 
podľa centrálnej evidencie Banská Bystrica, daný do súladu s Vyhláškou Ministerstva vnútra SR             
č. 31/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.  V nej by malo byť vždy aktuálne pomenovanie ulíc 
v meste Vrbové.   
Návrh tohto VZN na pripomienkovanie občanov bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na 
internetovej stránke mesta dňa 13.05.2015. 
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Rozprava: 
Dr. Miklášová – aby to bolo v poriadku po gramatickej stránke. 
Ing. Jánoška (poslanci mu udelili slovo) – občania si budú musieť vymeniť doklady, a nesúhlasí ani 
s názvami niektorých ulíc. 
Mgr. Just – nevidí v tom problém. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  106/VII/2015. 
 
8. VZN – názvy nových ulíc 
        
 Na základe vzniku nových lokalít určených na výstavbu rodinných domov bolo spracované 
toto VZN – na určenie názvu nových ulíc. Zároveň po nadobudnutí účinnosti tohto VZN sa ruší 
VZN č. 5/2011  o určení názvov ulíc schválené MsZ dňa 31.3.2011  uznesením  č. 28/III/2011.  
Návrh tohto VZN na pripomienkovanie občanov bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na 
internetovej stránke mesta dňa 13.05.2015.  
 
V rozprave sa poslanci rozhodovali, ako pomenovať novú ulicu – Šípkovská ulica alebo Ulica 
Šípkovec. Rozhodli sa pre druhý variant. 
 
Boli prečítané a prijaté uznesenie č. 107/VII/2015 a č. 108/VII/2015. 
 
9. Rôzne 
 
V tomto bode sa nič nepredkladalo k prerokovaniu. 
 
10. Dopyty a interpelácie poslancov 
 
F. Tahotný – ako to je s domom, kde býval p. Bielka, pretože aj dnes tam vznikol menší požiar. 
Nie je to uzavreté. Či sa s tým niečo robí. 
Dr. Kubík – s p. Bielkom nebola predĺžená nájomná zmluva, nemal by sa tam zdržiavať. 
primátorka – pre prvom neformálnom stretnutí sa niečo navrhne. 

•  
Bc. Drobná – či Povodie Váhu reaguje na burinu, ktorá rastie pri Cintorínskom potoku. 
primátorka – volala tam niekoľkokrát, nedvíhali jej telefón, pôjde tam osobne. 

•  
Dr. Miklášová – ďakuje za pokosenie aj na Sídl. 9. mája, aj za opravené lavičky – niektoré sú 
trochu zvláštne, ale ostatné sú opravené. 

•  
Dr. Bosák potom poinformoval poslancov o pripravovaných projektoch. 
 
11. Návrh na uznesenie 

 
 

Uznesenie MsZ č. 102/VII/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
– schvaľuje –  
odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na parcele  registra E, KN 959/5 v k.ú. Vrbové, o veľkosti 
28 m2   za navrhnutú cenu 180,-€/m2. 
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 0    proti: 8       zdržal sa: 0 
    Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka 
    Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, Ing. Ľ. Šteruský, 
    Fr. Tahotný,MBA 

 
 

Uznesenie MsZ č. 103/VII/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
– berie na vedomie -  
stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k prijatiu návratného zdroja financovania pre  mesto Vrbové. 

 
 

Uznesenie MsZ č. 104/VII/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
– schvaľuje –  
1. prijatie investičného úveru vo výške 400.000,00 EUR s dobou splácania na 15 rokov za účelom 

financovania kapitálových výdavkov mesta 
2. zabezpečenie investičného úveru blankozmenkou. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8       proti: 0    zdržal sa: 0 
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka 
Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, Ing. Ľ. Šteruský, 
Fr. Tahotný,MBA 

 
 

Uznesenie MsZ č. 105/VII/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
– schvaľuje –  
použitie rezervného fondu mesta Vrbové do výšky 120.000,00 EUR na financovanie kapitálového 
výdavku – výstavbu kanalizačnej vetvy na odkanalizovanie bytového domu v lokalite Horné 
Dielce,  na základe kúpnej zmluvy s firmou Real Market Centrum, s.r.o. zo dňa 11.08.2009. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8       proti: 0    zdržal sa: 0 
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka 
Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, Ing. Ľ. Šteruský, 
Fr. Tahotný,MBA 

 
 

Uznesenie MsZ č. 106 /VII/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom na základe potreby aktualizácie doterajších názvov ulíc 
– schvaľuje –  
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Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 12/2015 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev 
a číslovaní stavieb  na území mesta Vrbové. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8       proti: 0    zdržal sa: 0 
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka 
Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, Ing. Ľ. Šteruský, 
Fr. Tahotný,MBA 

 
 

Uznesenie MsZ č. 107/VII/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom na základe vzniku nových lokalít určených na výstavbu 
rodinných domov 
– schvaľuje –  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové č. 13/2015 o určení názvu ulíc v meste Vrbové. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8       proti: 0    zdržal sa: 0 
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka 
Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, Ing. Ľ. Šteruský, 
Fr. Tahotný,MBA 

 
 

Uznesenie MsZ č. 108/VII/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
– ukladá  – 
matrikárke   mesta  Vrbové  aktualizovať  a zaevidovať všetky  schválené názvy ulíc do Centrálnej  
evidencie  Banská  Bystrica v súlade s prijatím VZN   
– ukladá  – 
vedúcej útvaru výstavby aktualizovať  a zaevidovať všetky  schválené  názvy ulíc do prílohy  č. 1  
VZN č. 12/2015  o  označovaní  ulíc a iných verejných priestranstiev a  číslovaní  stavieb  na  
území  mesta  Vrbové.    

 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8       proti: 0    zdržal sa: 0 
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka 
Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, Ing. Ľ. Šteruský, 
Fr. Tahotný,MBA 
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12. Záver 
 
 Pred ukončením zasadnutia primátorka poďakovala všetkým za účasť a spoluprácu.  
Zasadnutie MsZ bolo ukončené o 18.30 hod. 
 
 
Zapísala: Beličková 
 

 

 

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

        Ing. Renáta Taranová                        Dott. Mgr. Ema Maggiová 
         prednostka MsÚ, v.r.                               primátorka mesta, v.r. 
  
 
 
               
Overovatelia zápisnice: 
 
1.   JUDr. Štefan Kubík, v.r.  ................................................. 
 
2.   Ing. Ľubomír Šteruský, v.r. ................................................. 
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