
Z á p i s n i c a    č. 10  
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, 

konaného 30. 10. 2014 o 16.15 hod. v zasadačke MsÚ vo Vrbovom 
 

Prítomní:    8 poslanci a primátor mesta – podľa prezenčnej listiny 
Neprítomní: Mgr. René Just, Mgr. Juraj Koreň a Pavol Rakús  – ospravedlnení                        
Prizvaní:    hl. kontrolórka, vedúci útvarov Mestského úradu Vrbové 
     
Program: 
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, pracovného predsedníctva 

a určenie zapisovateľky 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Dopyty a interpelácie občanov  
4. Predaj pozemkov v areáli bývalých štátnych majetkov formou OVS 
5. Predaj pozemkov na Čerenci 
6. Zámena pozemkov vo vlastníctve mesta – žiadateľ M. Bartulák 
7. Predaj pozemkov – žiadateľ spol. Geranium, s.r.o. 
8. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2014 o určení výšky dotácie ma mzdy a prevádzku škôl 

a školských zariadení 
9. Návrh VZN č. 7/2014 – Zrušenie mestskej polície vo Vrbovom 
10. Výročná a konsolidovaná výročná správa mesta Vrbové za rok 2013 
11. Konsolidovaná účtovná závierka, správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej 

účtovnej závierky mesta Vrbové k 31.12.2013 
12. Stanovisko hl. kontrolórky k návrhu programového rozpočtu mesta na roky 2015–2017 
13. Návrh programového rozpočtu mesta Vrbové na roky 2015–2017 
14. Rôzne 
15. Dopyty a interpelácie poslancov 
16. Návrh na uznesenie 
17. Záver 
 
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, pracovného 

predsedníctva a určenie zapisovateľky 
  
Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta Ing. Ján Jánoška. Zasadnutie 
začalo za účasti 6 poslancov, neskôr prišli ešte 2 poslanci. 
 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – Igor Spál, členovia – 
Ing. Jozef Duračka a PhDr. Jana Miklášová. 
prítomných: 6 
za: 6                                               proti: 0                                     zdržal sa: 0 
 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: PaedDr. Ivan Borovský 
a Ing. Nina Horská. 
prítomných: 6                                                                                                                      
za: 6                           proti: 0                                         zdržal sa: 0 
 
Za zapisovateľku bola určená Emília Beličková, pracovníčka mestského úradu. 
 
Do pracovného predsedníctva bol navrhnutý a schválený primátor mesta Ing. Ján Jánoška a hl. 
kontrolórka JUDr. Mária Gajňáková 
prítomných: 6 
za: 6                                                 proti: 0                                                     zdržal sa: 0 
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Potom primátor predložil k schváleniu program zasadnutia MsZ. Požiadal o doplnenie programu 
do rôzneho: zápis kroniky mesta Vrbové za rok 2013, vyradenie knižničných dokumentov a pred 
rokovaním MsZ dostal požiadavku od zástupcu hokejbalového klubu na finančný príspevok na 
tribúnu k hokejbalovému ihrisku. Od poslancov nevzišla žiadna požiadavka na doplnenie 
programu. Hlasovalo sa o takto upravenom programe. 
prítomných: 6 
za: 6                        proti: 0                                       zdržal sa: 0 
 
2. Kontrola plnenia uznesení 
 
 Kontrola plnenia uznesení bola predložená v písomnej forme, je priložená k originálu 
zápisnice. Ku kontrole nemal nikto pripomienky, iba Ing. Horská sa spýtala čo bude 
s pozemkom, ktorý MsZ odsúhlasilo osobitným zreteľom pre manželov Miškeovcov a tí nemajú 
oň záujem. Primátor odpovedal, že ostáva na poslancoch MsZ čo s tým bude ďalej. 
Pravdepodobne ostáva iba verejná obchodná súťaž. 

 
3.  Dopyty a interpelácie občanov 
 
Nikto z občanov nemal na poslancov MsZ žiadne dopyty ani interpelácie. 
 
4. Predaj pozemkov v areáli bývalých štátnych majetkov formou OVS 
 
 Tento materiál už bol na rokovaní MsZ, bolo potrebné už iba schváliť podmienky OVS. 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča predaj týchto pozemkov formou OVS 
schváliť. 
 
K tomuto bodu nebola vedená žiadna rozprava. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  76/X/2014. 
 
5. Predaj pozemkov na Čerenci 
 
 Materiál pripravila Mgr. Sitárová. Na predchádzajúcom zasadnutí MsZ bola prejednávaná 
žiadosť p. Belanského o odkúpenie pozemku p.č. 3679/3 na Čerenci. Vzišla požiadavka osloviť 
p. Jelínkovú, vlastníčku pozemku p.č. 3113/1, či má záujem o odkúpenie časti už spomenutého 
pozemku. Pani Jelínková má záujem o odkúpenie predmetného pozemku spolu s manželom 
Pavlom Jelinkom do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Bolo preto potrebné, aby MsZ 
schválilo spôsob prevodu s tým, že bude po schválení zadaná požiadavka na vyhotovenie GP na 
rozdelenie pozemku p.č. 3679/3. 
Stanovisko ekonomickej komisie: odporúča schváliť predaj osobitným zreteľom za minimálnu 
cenu 15 €/m2. 
Stanovisko stavebn. komisie: bolo to na predchádzajúcom zasadnutí, posunulo sa to o krok ďalej. 
 
Rozprava: 
Mgr. Šandrik – ide o susediaci pozemok? 
primátor – susediaci, už podobné prípady (bývalé koryto starej Holešky) boli odsúhlasované 
osobitným zreteľom. 
Mgr. Sitárová – bol schválený len zámer predaja a následne, po prejavení záujmu, dať vyhotoviť 
GP. 
p. Spál – navrhuje OVS, nič tým neriskujeme, je to čistejšie. 
Mgr. Šandrik – sú tam ale dvaja, čo prejavili záujem o pozemok, 
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primátor – u Jelínkovcov sú spoluvlastníci.  Ako by sa to osobitným zreteľom obhájilo, keď to 
chcú kúpiť ako manželia? 
Dr. Borovský – navrhuje OVS, 
p. Spál – navrhuje tak ako ekonomická komisia odporučila, za cenu 15 €/m2. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  77/X/2014. 
 
6. Zámena pozemkov vo vlastníctve mesta – žiadateľ M. Bartulák 
7. Predaj pozemkov – žiadateľ spol. Geranium, s.r.o. 
 
 Uvedený materiál pripravila Mgr. Sitárová. Vzhľadom na to, že o tie isté pozemky majú 
záujem aj p. M. Bartulák aj spol. Geranium, požiadavky o kúpu pozemku navrhol primátor 
prerokovať v rámci jedného bodu, s čím poslanci súhlasili. ÚVVS zistil, že na pozemok vo 
vlastníctve M. Bartuláka p.č. 2000/4 je zriadené zákonné vecné bremeno spočívajúce 
v povinnosti vlastníka pozemku strpieť držbu a užívanie pozemku pod miestnou komunikáciou, 
vrátane práva uskutočniť stavbu alebo zmenu stavby v prospech mesta Vrbové. 
Od útvaru výstavby bolo dané stanovisko, kde tieto pozemky sú určené v zmysle platného ÚPN 
mesta ako plochy určené na verejnoprospešné stavby – vybudovanie kompostoviska. 
Stanovisko ekonomickej komisie: neodporúča schváliť predaj vzhľadom k nejasnosti – 
prebiehajúci súdny spor. 
Stavebná komisia nezasadala, k tomuto bodu nie je stanovisko. 
 
Pán Bartulák zdôvodnil svoju žiadosť tým, že pozemky, ktoré sú vo vlastníctve mesta sú 
susediace s pozemkami, ktoré sú v jeho výlučnom vlastníctve. Zámenou by chcel sceliť pozemky 
v areáli svojej firmy Silverman a v budúcnosti by tu chcel vybudovať jednu zo svojich ďalších 
prevádzok. Rozdiel 240 m2  je ochotný doplatiť za úradnú cenu. Mesto chcelo vysporiadať 
pozemky, tak aj on videl v tomto riešenie lebo aj on je vlastníkom nehnuteľnosti pod cestou. 
Za Geranium s.r.o. predniesol žiadosť JUDr. Mgr. Puobiš. Pozemky, o ktoré majú záujem, 
vznikli z pôvodného koryta Holešky, tieto zrekultivovali a hospodária na nich už viac ako 40 
rokov. Sú priľahlými pozemkami skleníkového hospodárstva. Na pozemku sa nachádza cesta, 
ktorá je vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Geranium. 
 
Rozprava: 
Mgr. Sitárová – ak by aj išiel predaj OVS, tak cez tie pozemky, o ktoré majú záujem obidvaja, 
prechádza cesta. Najprv by bolo potrebné urobiť GP na odčlenenie cesty. 
Dr. Borovský – prečo sa to má riešiť na poslednom zasadnutí MsZ? Keď to bude právne 
doriešené, môže k tomu pristúpiť nové MsZ. Treba brať do úvahy aj stanovisko ekonomickej 
komisie. 
Mgr. Šandrik – pozeral, je tam vedený súdny spor medzi spol. Geranium a p. Bartulákom, ale 
nikde nefiguruje mesto Vrbové. Pozemok pod cestou patrí p. Bartulákovi. Bolo by potrebné 
odčleniť GP tú cestu.  
p. Bartulák – či tam bolo vydané na tú cestu stavebné povolenie, či to nie je čierna stavba. To by 
bol problém. 
Ing. Puobiš – tú cestu je potrebné doriešiť, lebo im by bol zamedzený prístup k ich pozemkom. 
Tá cesta je legálna, lebo v minulosti nebolo potrebné vydať stavebné povolenie na cestu v areáli. 
primátor – tých problémov tam je veľmi veľa. Dnes o tomto ťažko rozhodnúť. Je potrebné 
dôsledne to prerokovať v poradných orgánoch. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  78/X/2014. 
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8. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2014 o určení výšky dotácie ma mzdy 
a prevádzku škôl a školských zariadení 

 
 Na základe žiadosti ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrbové o navýšenie a presun 
dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka z dôvodu nedostatku fin. prostriedkov na školský klub detí 
a školskú jedáleň bol vypracovaný dodatok č. j k VZN 5/2014. 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča dodatok schváliť. 
 
K tomuto bodu nebola vedená žiadna rozprava. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  79/X/2014. 
 
9. Návrh VZN č. 7/2014 – Zrušenie mestskej polície vo Vrbovom 
 
 Na zasadnutiach MsZ bolo viackrát prerokovávané, či mestskú políciu vo Vrbovom 
zrušiť alebo ponechať. Vzhľadom aj na finančnú zaťaženosť na rozpočet predložil primátor 
návrh VZN, ktorým sa zrušuje MsP vo Vrbovom. Záleží od poslancov MsZ, či ju zrušia a nájsť 
potom spôsob ako túto situáciu riešiť. 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča nechať tento problém na nové MsZ 
a dopracovať legislatívne zabezpečenie ako celok. 
 
Rozprava: 
Mgr. Šandrik – niekedy bol za zrušenie, ak mesto dokáže zabezpečiť niektoré úlohy, ktoré plní 
MsP, ušetrili by sa financie. Ale niektoré služby by musel niekto zabezpečiť, napr. správne 
konania k poriadku, parkovaniu. Kto by to robil? Ak by sa MsZ rozhodlo zrušiť MsP, tak či tak 
by sme neušetrili. Sú tam ľudia, ktorí by museli dostať odstupné a tie prostriedky nie sú 
naplánované. Nech si nové MsZ určí, či ju zruší alebo nie. 
primátor – zrušením MsP nebude mať nové MsZ problém s financiami. 
Ing. Duračka – o tomto probléme sa hovorilo už veľa krát. Teraz je k tomu šanca, zasa to 
posunieme? Dajme rozhodnutie a na základe toho postupovať. Máme dostatočný mandát. Skúsiť 
dnes o tom rozhodnúť. 
Dr. Borovský – som proti, 
p. Spál – MsP robí teraz len v provizóriu. Bolo ich 5 teraz 3. Čo to prinieslo? 
p. Sabová – zníženie osobných nákladov. 
p. Spál – keď sa raz – čokoľvek, zruší, ťažko je potom zriadiť. Možno im určiť kompetencie – 
nechať tých 3. 
primátor – v pätici nedokázali zabezpečiť to, čo bolo v zmysle legislatívy. 
Mgr. Šandrik – stretáva ľudí a väčšinou nadávajú na činnosť, resp. nečinnosť MsP. Ale nevie si 
predstaviť, kto by tie činnosti čo MsP vykonáva, zabezpečil. Ale možno by stálo za to, 
zefektívniť kamerový systém. Čo sa týka chránených dielní – nevie si to predstaviť. Malo by sa 
o tom hlasovať. Nové MsZ môže nami schválené VZN potom zrušiť. 
Dr. Kubík – možno zúžiť im kompetencie. Ak zrušíme, bude musieť niekto tú bezpečnosť 
zabezpečiť. A ten nebude mať tie kompetencie, napr. donucovacie prostriedky ap. Mohli sme sa 
o tom baviť skôr. 
primátor – bol by nerád, aby nové MsZ suplovalo ministerstvo vnútra. V meste, kde je Obv. odd. 
PZ – štátna polícia, je aj MsP. 
Ing. Hužovič – tiež by bol za to, nechať to na rozhodnutie nového MsZ. Vyčleniť nejaké body – 
kompetencie. Zákon o priestupkoch – sú tam vymedzené kompetencie. Tú MsP by bolo 
rozumnejšie rozšíriť a naplno sa venovať tomu. Urobiť chránenú dielňu – kontrolovať kamerový 
systém. 6–7 ľudí a niekoho k tým kamerám. 
primátor – pult centrálnej ochrany je najúčinnejší. 
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Dr. Borovský – mali by sme brať do úvahy stanovisko ekonomickej komisie. Skúsiť 
vyšpecifikovať čo by mali robiť. Ale čo občania – ak sa zruší MsP, či nebudú mať obavu o svoju 
bezpečnosť v meste. 
primátor – vyšpecifikované mantinely máme, čo v zmysle legislatívy má MsP robiť. Zriadiť 
komisiu bezpečnosti, „čierne havrany“, ktoré tu boli (z radov rodičov) ap. v spolupráci so štátnou 
políciou. Odkiaľ má mesto brať na vyfinancovanie MsP? 
Mgr. Šandrik – nemožno pozerať na MsP len z pohľadu financií. Ťažko, samozrejme, zúžiť 
kompetencie. Nemôžeme pozerať len na prínos, ale tie činnosti sú zabezpečené. Vždy sa našli tie 
prostriedky. Je na vážkach – zrušiť alebo nie.  
p. Spál – zefektívniť to, teraz sú traja a robia tú robotu ako keď boli piati. Tí dvaja boli 
neefektívni. 
Ing. Hužovič – v prípade zrušenia MsP zriadiť kamerový pult – komu budú dávať tie informácie? 
Veď štátna polícia sa tu veľmi málo združuje, má 18 obcí. Teraz je tu relatívny kľud. Chodili 
falošní elektrikári, pred 2 týždňami chytili 2 Rumunov, čo vyberali peniaze. Volali ho na 
zdravotné stredisko kvôli napadnutiu lekára. Možno teraz bude nejaký čas kľud. Ale keď je 
niekde bitka, ani on nemá odvahu tam ísť sám. 
Ing. Duračka – riešime to dlhé roky. Mali sme veľa negatívnych odoziev. Robil sa hluk, rozsýpali 
sa smeti. Navrhoval, aby MsP kontrolovala, či majú psy známky. Nikto si toho ani nevšimol. 
Zase sa nič neudeje a nechá sa to na nové MsZ. Jeho názor je taký. 
p. Spál – v tom zníženom počte by ste mali robiť. Navrhuje, aby zatiaľ MsP zostala v takom 
počte ako je – 3. 
Ing. Hužovič – ten počet je krkolomný, je to ťažko zabezpečiteľné – čerpanie dovoleniek ap.  Je 
problematické zabezpečiť služby. 
Mgr. Šandrik navrhol ukončiť rozpravu a hlasovať. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  80/X/2014. 
 
10. Výročná a konsolidovaná výročná správa mesta Vrbové za rok 2013 
11. Konsolidovaná účtovná závierka, správa nezávislého audítora o overení 

konsolidovanej účtovnej závierky mesta Vrbové k 31.12.2013 
 
 Primátor informoval, že kompletná správa je na internete – v zmysle zákona 
o účtovníctve aj zákona o slobodnom prístupe k informáciám. 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča správu zobrať na vedomie. 
 
K týmto bodom nebola vedená žiadna rozprava. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  81/X/2014 a č. 82/X/2014. 
 
12. Stanovisko hl. kontrolórky k návrhu programového rozpočtu mesta na 

roky 2015–2017 
 
 Stanovisko vypracovala JUDr. Gajňáková. Bolo spracované podľa štandardu, je tam 
prehľad ako sa vyvíjal rozpočet. Rozpočet na rok 2015 vychádza z tohtoročného. Bude sa určite 
pristupovať ku zmene v I. Q. Vždy je lepšie prijať rozpočet ako ísť do provizória. 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča zobrať stanovisko na vedomie. 
 
K tomuto bodu nebola vedená žiadna rozprava. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  83/X/2014. 
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13. Návrh programového rozpočtu mesta Vrbové na roky 2015–2017 
 
 Tento bod otvoril primátor, s tým, že je to pre mesto legislatívna povinnosť. Je tam 
priestor na doplnenie komunálnej techniky – zvoz odpadu, či už z pohľadu triedenia odpadu, 
treba niečo so zberným dvorom urobiť. V predchádzajúci deň podpísal projekt, kde možno získať 
financie na kontajnery. Je len na vôli nového MsZ v čom budú chcieť pokračovať. Dajú sa tam 
robiť rôzne zmeny. 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča rozpočet na rok 2015 schváliť a na roky 
2016–2017 zobrať na vedomie. 
  
Rozprava: 
p. Spál – či sa nenájde nejaká suma v kapitálových výdavkoch na rekonštrukciu vonkajších WC, 
hlavne pre ženy, na štadióne. 
primátor – v rámci opravy a údržby sa to dá riešiť. 
p. Spál – veľmi by bolo treba prekryť, kde tí ľudia sedia. 
primátor – v zimnom období urobiť prieskum trhu. Natiahnuť tam autoplachtu pri nepriaznivom 
počasí. Sú tam aktivity nielen pre futbal, ale aj psičkári, Vrbovská 15–ka ap. 
Mgr. Šandrik – tak ako je navrhnutý, je potrebné to schváliť, aby nové MsZ nešlo do provizória. 
Tie príjmy a výdavky sú zhruba také ako na tento rok. Je to celkom reálne. 
p. Sabová – rozpočet vypracovala aj na základe rady zo ZMOS a aj po odporúčaní audítorky. 
A nie je tam mzda viceprimátora a vedúceho ekonóma (tie neboli ani v r. 2014) 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  84/X/2014. 
 
14. Rôzne 
 

• Tribúna k hokejbalovému ihrisku 
 
 Na zasadnutie MsZ prišiel p. B. Remiáš so žiadosťou o podporu návrhu k vybudovaniu 
tribúny pre hokejbalový klub. Neslúžila by len pre nich. Keďže sa nachádza na ihrisku pri II. ZŠ 
bude plne využívaná školou. Boli vypracované 3 cenové ponuky. Najviac ich oslovila tá 
najlacnejšie, ktorá spĺňa všetky aj bezpečnostné predpoklady. Zásah do infraštruktúry tu nie je. 
 
Rozprava: 
Ing. Horská – tá tribúna má svoju hmotnosť, všetky stavebné práce a ohlasovanie bude realizovať 
tá firma? 
p. Remiáš – firma, ktorá to bude robiť, toto všetko urobí aj dá záruku. 
Mgr. Šandrik – je v rozpočte nejaká voľná suma, alebo by bol problém uvoľniť tie financie tento 
rok? 
p. Sabová – v rozpočte bolo na ozvučenie kúrie, to sa nebude realizovať. Tých 4,5 tis. € by tam 
bolo. A všetko (faktúry ap.) by malo ísť cez mesto. 
primátor – stavebníkom musí byť mesto Vrbové. Je to kapitálový výdavok. 
Mgr. Šandrik navrhol ukončiť rozpravu. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  75/X/2014. 
 

• Zápis do kroniky mesta za rok 2013 
 
 Na žiadosť komisie kultúry, mládeže, športu a vzdelávania bol predložený návrh na zápis 
do kroniky mesta za rok 2013, ktorý vypracovala kronikárka mesta p. Lechnerová. 
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K tomuto bodu nebola vedená žiadna rozprava. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  85/X/2014. 
 

• Vyradenie knižničných dokumentov 
 
 V dňoch 2. – 9. 9. 2014 bola uskutočnená revízia knižného fondu. Bola určená komisia, 
všetko, čo im legislatíva ukladá za povinnosť, bolo urobené. Je potrebné urobiť obnovu knižného 
fondu a na druhej strane vyradiť tie, ktoré sa už nepožičiavajú. Či už pre zastaralosť alebo sú 
zničené. 
 
K tomuto bodu nebola vedená žiadna rozprava. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  86/X/2014. 
 

•  
Primátor informoval poslancov o vypracovanej štúdie nájomných bytov v „bývalom košiari“ na 
Šteruskej ulici. Do 15. 2. 2015 je potrebné mať schválené stavebné povolenie, aby sme mohli 
žiadať od štátu dotáciu na výstavbu. 
 
15. Dopyty a interpelácie poslancov 
 
p. Spál – ako prezident MFK chce poďakovať všetkým, ktorí prišli na akciu so Spišským 
Podhradím. Čo sa týka futbalu – sú to naši hráči, Vrbovčania, čo vždy chcel, aby tu nehrali cudzí 
hráči.  S Centrom futbalovej mládeže J.A. tá spolupráca je. Komunikácia je trošku vyšpičkovaná, 
ale počas zimy dajú nejaké riešenia dokopy. Mladší a starší žiaci patria medzi najlepších. A toto 
kultúrne centrum bude slúžiť všetkým.  
primátor – pokiaľ by sa podarilo vysporiadať pozemky pod  škvarovým ihriskom, dalo by sa 
vybudovať ihrisko s umelou trávou. Je rád, že nové vedenie MFK dokáže pracovať. Ten model, 
ktorý je nastavený prináša ovocie. Tiež ďakuje všetkým, ktorí tento šport alebo čokoľvek pre 
mládež urobili. 
 
16. Návrh na uznesenia 

Uznesenie č. 75/X/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
– schvaľuje –  
vybudovanie tribúny k hokejbalovému ihrisku v priestoroch Základnej školy, Komenského 2, 
Vrbové, z prostriedkov mesta. 
Vyslovuje súhlas s presunom finančných prostriedkov vyčlenených na ozvučenie kúrie. 

 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8                 proti: 0   zdržal sa: 0 
R. Bartakovič, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, 
Ing. N. Horská, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, 
I. Spál, Mgr. M. Šandrik 

 
Uznesenie č. 76/X/2014 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
– schvaľuje –  
podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľností nachádzajúcich sa v kat. úz. 
Vrbové reg. C KN: 
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• 11713/1 o výmere 4 710 m2, druh pozemku –  zastavaná plocha, 
• 11713/5 o výmere 2 044 m2, druh pozemku – záhrada, 
• 11713/20 o výmere 281 m2, druh pozemku – zastavané plochy,  
• 11713/24 o výmere 142 m2, druh pozemku – záhrada,  
• 11713/25 o výmere 78 m2, druh pozemku – záhrada 

v zmysle vyhotoveného geometrického plánu č. 100/2014, úradne overeného Okresným úradom 
Piešťany, odborom katastrálnym dňa 19.8.2014, pod číslom 533/14. Uvedené pozemky boli 
odčlenené od pozemku reg. E KN p.č. 1713/1 o výmere 4 ha 6714 m2, druh pozemku – orná 
pôda, ktorý je zapísaný na LV 3369, vo vlastníctve mesta Vrbové formou obchodnej verejnej 
súťaže minimálne za 6 €/ m2.   
Súčasťou podmienok obchodnej verejnej súťaže je aj návrh kúpnej zmluvy.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 7                 proti: 0   zdržal sa: 1 
R. Bartakovič, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,    Ing. N. Horská, 
Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,  
I. Spál, Mgr. M. Šandrik 
 

Uznesenie č. 77/X/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
– schvaľuje – 
v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 z.č. 138/1991 Z.z. v znení neskorších zmien spôsob prevodu – 
predaj pozemkov v kat. úz. Vrbové reg. E p.č. 3679/3 o výmere 71 m2, druh pozemku – orná 
pôda, ktorý je zapísaný na LV 1900 a je vo vlastníctve mesta Vrbové, formou obchodnej verejnej 
súťaže, minimálne za cenu 15,– €/m2, pričom podmienky obchodnej verejnej súťaže budú 
predložené do budúceho MsZ. 
Zároveň pozemok reg. E p.č. 3679/3 o výmere 71 m2  bude rozdelený geometrickým plánom tak, 
aby vlastnícka hranica  medzi pozemkami p.č. 3113/3 a p.č. 3113/1 pretínala v pomyslenom 
predlžení pozemok  reg. E p.č. 3679/3, čím bude tento pozemok rozdelený.  

 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 7                 proti: 0   zdržal sa: 1 
R. Bartakovič, Dr. I. Borovský,       Ing. J. Duračka, 
Ing. N. Horská, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, 
I. Spál, Mgr. M. Šandrik 

 
 
 

Uznesenie č. 78/X/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
– schvaľuje –  
presunutie bodov č. 6 a 7 z programu dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva týkajúcich 
sa predaja pozemkov: 

• 2153/3  o výmere 566 m2, druh pozemku – záhrady a 
• 2152/4  o výmere 512 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria   

zapísané na Okresnom úrade Piešťany, odbore katastrálnom na liste vlastníctva č. 3369  v celosti 
vo vlastníctve mesta Vrbové, na zasadnutie novozvoleného mestského zastupiteľstva. 
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8                 proti: 0   zdržal sa: 0 
R. Bartakovič, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, 
Ing. N. Horská, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, 
I. Spál, Mgr. M. Šandrik 

 
Uznesenie č. 79/X/2014 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
– schvaľuje –  
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Vrbové č. 5/2014 o určení výšky dotácie 
na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Vrbové. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8                 proti: 0   zdržal sa: 0 
R. Bartakovič, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, 
Ing. N. Horská, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, 
I. Spál, Mgr. M. Šandrik 
 

Uznesenie č. 80/X/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
– neschvaľuje –  
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2014 – Zrušenie mestskej  polície vo Vrbovom. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 6                 proti: 1   zdržal sa: 1 
R. Bartakovič, Dr. I. Borovský, Ing. N. Horská, Ing. J. Duračka, Mgr. M. Šandrik 
Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, I. Spál 
 

Uznesenie č. 81/X/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
– berie na vedomie –  
výročnú správu a konsolidovanú výročnú správu mesta Vrbové za rok 2013. 
 

Uznesenie č. 82/X/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
– berie na vedomie –  
konsolidovanú účtovnú závierku mesta Vrbové za rok 2013 a správu nezávislého audítora 
o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013. 
 
 

Uznesenie č. 83/X/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
– berie na vedomie – 
stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu Programového rozpočtu mesta Vrbové na roky 
2015 – 2017. 
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Uznesenie č.  84/X/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
– schvaľuje –  
návrh Programového rozpočtu mesta Vrbové na rok 2015 
a 
– berie na vedomie – 
návrh Programového rozpočtu na roky 2016. 2017. 
 

 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 7 
za: 7                 proti: 0   zdržal sa: 0 
R. Bartakovič, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, 
Ing. N. Horská, Dr. J. Miklášová, 
I. Spál, Mgr. M. Šandrik 
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Uznesenie č. 85/X/2014 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
– schvaľuje – 
na základe odporúčania komisie kultúry, mládeže, športu a vzdelávania MsZ zápis do Kroniky 
mesta Vrbové za rok 2013, ktorý vypracovala kronikárka mesta Eva Lechnerová, so 
zapracovaním oprávnených pripomienok členov uvedenej komisie, resp. iných 
pripomienkovateľov. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 7 
za: 7                 proti: 0   zdržal sa: 0 
R. Bartakovič, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, 
Ing. N. Horská, Dr. J. Miklášová, 
I. Spál, Mgr. M. Šandrik 
 

Uznesenie č. 86/X/2014 
 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
– schvaľuje – 
vyradenie 875 knižných jednotiek a 25 brožúr z dôvodu zastaralosti, opotrebovanosti 
a multiplicity. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 7 
za: 7                 proti: 0   zdržal sa: 0 
R. Bartakovič, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, 
Ing. N. Horská, Dr. J. Miklášová, 
I. Spál, Mgr. M. Šandrik 
 
 
17. Záver 
 
 Zasadnutie MsZ bolo ukončené o 19.25 hod. 
 
Zapísala: Beličková 
 

 

 

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

                     Ing. Ján Jánoška 
                           primátor mesta, v.r. 
 
                
Overovatelia zápisnice: 
 
1.   PaedDr. Ivan Borovský, v.r.  ................................................. 
 
2.   Ing. Nina Horská, v.r.   ................................................. 
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	Z á p i s n i c a    č. 10
	zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
	Prítomní:    8 poslanci a primátor mesta – podľa prezenčnej listiny
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	Program:
	Zapísala: Beličková


