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

konaného 14. 8. 2014 o 16.15 hod. v zasadačke MsÚ vo Vrbovom 
 

Prítomní:    10 poslanci a primátor mesta – podľa prezenčnej listiny 
Neprítomný: Mgr. René Just – ospravedlnený 
                         
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. Rozsah funkcie primátora a počet poslancov MsZ pre volebné obdobie 2014 – 2018 
5. Predaj pozemkov na Ul. oslobodenia vo Vrbovom 
6. Predaj pozemku p.č. 3233 na Hrabinskej ul. vo Vrbovom – žiadateľ p. Hruška 
7. Predaj pozemku p.č 959/3 a p.č. 959/5 – žiadateľka Dr. Antoníková 
8. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2014 
9. Stanovisko hl. kontrolórky mesta k prijatiu návratného zdroja financovania 
10. Schválenie úveru na rekonštrukciu verejného osvetlenia 
11. Tvorba rezervného fondu 
12. Návrh zmeny rozpočtu č. 4 mesta Vrbové na rok 2014  
13. Informácia o hospodárení mesta k 30.6.2014 
14. Ocenenie za prácu v orgánoch miestnej samosprávy za končiace sa volebné obdobie 
15. Rôzne 
16. Dopyty a interpelácie poslancov 
17. Návrh na uznesenie 
18. Záver 
 
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, pracovného 

predsedníctva a určenie zapisovateľky 
  
Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta Ing. Ján Jánoška. Zasadnutie 
začalo za účasti 9 poslancov, neskôr prišiel ešte 1 poslanec. 
 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – Igor Spál, členovia – 
Rastislav Bartakovič a Pavol Rakús. 
prítomných: 9 
za: 9                                               proti: 0                                     zdržal sa: 0 
 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: PhDr. Jana Miklášová 
a PaedDr. Ivan Borovský. 
prítomných: 9                                                                                                                     
za: 9                           proti: 0                                         zdržal sa: 0 
 
Za zapisovateľku bola určená Emília Beličková, pracovníčka mestského úradu. 
 
Do pracovného predsedníctva boli navrhnutí a schválení: Ing. Ján Jánoška, JUDr. Mária 
Gajňáková a Ing. Jozef Duračka. 
prítomných: 9 
za: 9                                                 proti: 0                                                     zdržal sa: 0 
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Potom primátor predložil k schváleniu program zasadnutia MsZ. Do rôzneho navrhol zaradiť 
žiadosť firmy PetroComp a Mgr. Šandrik navrhol zaradiť do programu prenájom reklamných 
plôch na hokejbalovom ihrisku. Hlasovalo sa o takto upravenom programe. 
prítomných: 9 
za: 9                        proti: 0                                       zdržal sa: 0 
 
2. Kontrola plnenia uznesení 
 

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

 
3.  Dopyty a interpelácie občanov 
 
Nikto nemal žiadne dopyty ani interpelácie. 
 
4. Rozsah funkcie primátora a počet poslancov MsZ pre volebné obdobie  
    2014 – 2018 
 
 Uvedený materiál bol predložený v zmysle legislatívy. Neboli k tomu žiadne pripomienky 
a ani pozmeňujúce návrhy. 
 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 44/VIII/2014 a č. 45/VIII/2014. 
 
5. Predaj pozemkov na Ul. oslobodenia vo Vrbovom 
 
 Materiál, ktorý spracovala Mgr. Sitárová, predniesol primátor. Tento materiál už bol na 
rokovaní MsZ 26. 6. 2014, kde MsZ schválilo zámer odpredať pozemky na Ul. oslobodenia, ale 
nebol schválený spôsob predaja. Na pozemku p.č. 1040 sa nachádza žumpa o výmere 3x4 m, 
hneď pri hranici pozemku, ktorý je vo vlastníctve rodiny Pakanovej. 
Stanovisko ekonomickej komisie: odporúča predať za cenu 15,50 €/m2 . 
 
Rozprava: 
Ing. Horská – tam, kde žumpa nie je, je to normálny pozemok, ale tam kde je, tam budú náklady. 
primátor – znehodnotené sú v podstate všetky štyri pozemky. 
Mgr. Šandrik – ak máme informácie, že kde sú žumpy, tak osobitným zreteľom, ale kde nie sú, 
tak OVS. Ak to zdôvodnia, že sú tam, tak aj im osobitným zreteľom. Navrhuje oddeliť to. 
p. Rakús – všetky tie rodiny užívajú rovnako tie pozemky 40 rokov. Či tam žumpa je alebo nie. 
Dr. Kubík – navrhuje hlasovať osobitným zreteľom a všetkým rovnako za cenu 15,50 €/m2 . 
Hlasovalo sa o tomto návrhu: prítomní: 9, za:7, proti: 1, zdržal sa: 1. 
Mgr. Šandrik – v zmluve sa dá ošetriť, že to nesmú odplatne ani bezodplatne scudziť. 
 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 46/VIII/2014, č. 47/VIII/2014 a č. 48/VIII/2014. 
 
6. Predaj pozemku p.č. 3233 na Hrabinskej ul. vo Vrbovom – žiadateľ 

p. Hruška 
 
 Materiál spracovaný Mgr. Sitárovou predniesol primátor. Je to opätovná žiadosť 
p. Hrušku. 
Stanovisko ekonomickej komisie: odporúča predaj pozemku neschváliť. 
Stanovisko komisie výstavby: vzhľadom na to, že to bolo na MsZ a je to určené pre účely mesta, 
neodporúča predaj. 
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Rozprava: 
Ing. Horská – je to veľmi lukratívny pozemok. 
Mgr. Šandrik – je to v extraviláne, mesto nedokáže budovať ani na pozemkoch v intraviláne. 
Všeobecná vôľa poslancov bola neodpredať pozemok. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  49/VIII/2014. 
 
7. Predaj pozemku p.č 959/3 a p.č. 959/5 – žiadateľka Dr. Antoníková 
 
 Uvedený materiál pripravila Mgr. Sitárová, predniesol ho primátor. 
Stanovisko ekonomickej komisie: dopracovať materiál a osloviť ostatných vlastníkov. 
 
Rozprava: 
p. Bartakovič – tam, kde sú spoluvlastníci, majú predkupné právo. 
Mgr. Šandrik – ponúkla nejakú cenu? 
primátor – nie. 
Mgr. Šandrik – navrhuje: u p.č. 959/5 to je v spoluvlastníkom v ½, tam nám nič nebráni 
a u ostatných prijať uznesenie, že schvaľuje zámer predať pozemok po dopracovaní. A to sa musí 
v zmysle Občianskeho zákonníka. 
primátor – zámer bude zverejnený. 
p. Bartakovič – tak to všetko vysporiadajme, navrhuje, aby MsZ schválilo zámer, 
Dr. Kubík – aj cenu aby vedeli. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  50/VIII/2014. 
 
8. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2014 
 
 Materiál predložila p. Sabová. V predkladanom návrhu dodatku navrhuje na základe 
žiadosti ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrbové preradenie stravníkov z 2. fin. pásma do 
3. fin. pásma z dôvodu nedostatočného fin. limitu na nákup potravín. Nemá to vplyv na záťaž 
rozpočtu. 
Stanovisko ekonomickej komisie: odporúča Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2014 schváliť. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  51/VIII/2014. 
 
9. Stanovisko hl. kontrolórky mesta k prijatiu návratného zdroja financovania 
 
 Mesto Vrbové má záujem o prijatie návratného zdroja financovania – úveru od VÚB 
banky vo výške 396 000 € s dobou splácania 10 rokov. Takto získané fin. prostriedky majú byť 
použité na realizáciu rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia. Podmienky na prijatie 
úveru v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. boli poverené hl. kontrolórkou mesta. Nakoľko sú tieto 
podmienky splnené, hl. kontrolórka odporúča poslancom MsZ prijatie úveru schváliť. 
MsZ schválilo vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže, predmetom ktorej je dodanie nového 
komplexného riešenia verejného osvetlenia. Verejné obstarávania bolo vyhlásené.  
Na to, aby mohol byť úver schválený, je potrebné stanovisko hl. kontrolóra, úprava rozpočtu 
a ručenie blankozmenkou. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  52/VIII/2014. 
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10. Schválenie úveru na rekonštrukciu verejného osvetlenia 
 
 Materiál predložil primátor. Je u neho k nahliadnutiu 1 pare projektovej dokumentácie 
rekonštrukcie verejného osvetlenia. Nebude sa meniť osvetlenie v centrálnej mestskej zóne, 
v kúrii M. Beňovského a na cintoríne. 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia nemala podklady, audit, necháva rozhodnutie na 
poslancov MsZ. 
 
Rozprava: 
Mgr. Šandrik – je tam garantovaná návratnosť z tej Európskej úverovej banky, 
primátor – to je grant. Mesto sa rozhodne, či bude splácať ten úver alebo sa dokončia ďalšie 
lokality. Teraz je úspora 45 %, grant je 20 %. Ide o to, kto nám dá lepšie podmienky na úver – 
VÚB alebo Sl. sporiteľňa. Zvažoval aj, keby mesto zobralo klasický úver, bolo by to výhodnejšie 
cez tú Európsku banku pre rozvoj. 
Mgr. Šandrik – ten úver, čo sme mali, je tam rezerva, aj keby sme tento úver zobrali, 
Ing. Horská – počula, že kabeláž nie je v poriadku. Je potrebné poriešiť osvetlenie kde je veľmi 
slabé. Je rozrobené  Sídlisko 9. mája, Barcíkova, Kopec – tie ulice by mali odpadnúť, mali by ísť 
v rámci rekonštrukcie. Na Ul. 6. apríla sú káble v zlom stave. Jej to pripadá veľmi drahá 
kozmetická úprava. 
Ing. Duračka – pokiaľ si nepreštuduje projektovú dokumentáciu, ruku za úver nezdvihne. 
Osvetlenie sa robilo pred cca 10 rokmi, vtedy boli najúspornejšie a úsporné sú. Tá úspora väčšia 
nebude, možno svietivosť bude väčšia. Tá úspora 40 % sa mu nechce veriť. Je treba riešiť 
prechody, ale do celkovej rekonštrukcie by nešiel. A niektoré káble sú v dezolátnom stave. Čo 
berie za plus je výmena rozvádzačov. On by ešte počkal. 
primátor – preto je to tu predložené, lebo všetky zmeny rozpočtu sa môžu robiť len do 31. 8. 
2014. Na základe vyúčtovacích faktúr bola deklarovaná úspora. Už aj výmena ističov bude 
znamenať úsporu nákladov. Úspora ročne by predstavovala cca 49 tis. € ročne. To je výsledok 
auditu. Je tu štúdia, na základe ktorej bolo vyhlásené verejné obstarávanie cez verejného 
obstarávateľa a bude vybraný ten najvýhodnejší. 
Dr. Miklášová – ak by neprišlo k splneniu tej úspory? Ten grant z Eur. banky by bol koľko? 
primátor – pri 20–29 % úspory 10 % z úverovej istiny, pri viac ako 40 % úspory je 20 % 
z úverovej istiny. 
Ing. Horská – je veľmi dobré, že ten projekt je spracovaný. Ale nebol v komisii, nikto ho nevidel. 
Chcela by počuť odborný názor. Vyplýva jej z toho, že to nie je celková rekonštrukcia. Zdá sa jej 
to urýchlené. 
primátor – pokiaľ to nebude schválené do 31. 8. 2014, ... 
Mgr. Šandrik – pripadá mu to, že ak tam je uvedená nejaká úspora a bude to ináč – tiež by sa 
radšej spoliehal na to, keby to posúdil nejaký odborník. Do 31. 8. 2014 si to prejsť, ešte nejaký 
čas tam je. 
p. Rakús – ak sa schváli úver? 
Ing. Horská – tak sa bude čerpať, 
primátor – nemusí sa čerpať. 
p. Rakús – ak neschválime žiadny úver, nebudú sa robiť ani prechody. 
Ing. Duračka – buď ten projekt sa schváli alebo nie, nedá sa časť. Je predložený projekt a bude 
vybraný dodávateľ. 
Mgr. Koreň – tie prechody sú totálne tmavé a ani všetky ulice nie sú podľa neho dostatočne 
osvetlené. 
primátor – ak chce mesto robiť nejaké aktivity, tak iba z návratných zdrojov financovania. 
p. Spál – navrhoval by vrátiť sa k tomu 26. 8. 2014. Len k tomuto bodu. 
Mgr. Šandrik – tie čísla sú pekné. Ak by došlo k takej úspore, bolo by dobre. Ale možno nič 
nestratíme o rok, dva. Ale nerozumie sa tomu. Bolo by dobré to odložiť. 
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Ing. Horská – dáva návrh hlasovať o úvere. Veď v novembri sa bude robiť rozpočet na rok 2015. 
primátor – schváli to nové alebo staré MsZ, schváli sa to do 31. 10. 2014? 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  53/VIII/2014. 
 
11. Tvorba rezervného fondu 
 
 Materiál predložila p. Sabová. Je potrebné upraviť sumu v rezervnom fonde. Jedná sa 
o peniaze, ktoré sme v r. 2012 dostali na okná. Tie peniaze zostali cez 2 roky. Nebolo k tomu 
žiadne usmernenie. Je potrebné teraz rezervný fond o tú čiastku navýšiť. 
Stanovisko ekonomickej komisie: odporúča návrh schváliť. 
 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č.  54/VIII/2014 a č. 55/VIII/2014. 
 
12. Návrh zmeny rozpočtu č. 4 mesta Vrbové na rok 2014  
 
 Návrh zmeny rozpočtu č. 4 predložila p. Sabová. Zmeny v rozpočte boli vyvolané 
z plnenia alebo potreby. Pani Sabová vysvetlila jednotlivé položky, u ktorých  je navrhovaná 
úprava. Upozornila, že úprava rozpočtu sa môže robiť aj po 31. 8. 2014, ale úvery a rezervný 
fond iba do konca augusta. K úveru je potrebné stanovisko hl. kontrolóra, úprava rozpočtu 
a schválenie úveru poslancami MsZ. 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča MsZ návrh zmeny č. 4 schváliť s výnimkou 
úveru na rekonštrukciu verejného osvetlenia a upraviť o sumu 20 tis. € na TKR. 
Dr. Kubík navrhol schváliť úpravu rozpočtu bez sumy 396 tis. €. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  56/VIII/2014. 
 
13. Informácia o hospodárení mesta k 30.6.2014 
 
Stanovisko ekonomickej komisie: odporúča zobrať informáciu o hospodárení na vedomie. 
Materiál pripravila p. Sabová, do rozpravy sa nikto neprihlásil. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  57/VIII/2014. 
 
14. Ocenenie za prácu v orgánoch miestnej samosprávy za končiace sa volebné  
      obdobie 
 
 Primátor navrhol pri ukončení volebného obdobia oceniť členov orgánov mesta – 
poslancov a primátora mesta – grafikou M. Beňovského od ak. maliara Igora Piačku. 
 
Rozprava: 
Dr. Kubík – nič sme neurobili, takže nebude hlasovať za ocenenie, 
Mgr. Šandrik – hlasovať ako kolektívny orgán, že máme byť ocenení – ťažko o tom hlasovať. 
primátor – toto je za činnosť vo volených orgánoch. 
p. Rakús – navrhuje nehlasovať o tom, návrh uznesenia vyškrtnúť. 
Poslanci hlasovali o návrhu poslanca p. Rakúsa: prítomní: 9, za: 7, proti: 0, zdržali sa: 2.  
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15. Rôzne 
 

• Žiadosť firmy PetroComp 
 
Pán Doskočil prišiel na zasadnutie MsZ, aby tam predložil svoju žiadosť o odpustenie nájomného 
za určitú dobu, resp. započítanie tohto nájomného do nákladov, ktoré nie z jeho viny musel 
preinvestovať. Inak by nebolo čo prevádzkovať. 
Žiadosť p. Doskočila – firma PetroComp bola aj na rokovaní ekonomickej komisie, ktorá 
odporučila žiadosť prejednať na MsZ a nájsť kompromis. 
Pán Doskočil zhrnul problémy, ktoré sa vyskytli hneď od začiatku prevádzkovania TKR. Hneď 
na začiatku museli kúpiť novú ústredňu a investovať aj do ďalších zariadení tak, aby to bolo 
nielen prevádzkyschopné, ale aj chránené počas búrok. Najväčším problémom bolo 
neodovzdanie abonentov predchádzajúcim prevádzkovateľom Ing. Macom, čo spôsobilo problém 
u vysielateľov. Aby mohli požiadať o retransmisiu, potrebovali aspoň 110 abonentov. Televízie 
od neho chcú peniaze, ale on fakturovať od abonentov ešte nemôže. Dohoda s Ing. Macom 
nebola. Nielenže neodovzdal zoznam abonentov, ale ani kľúče od skriniek. Niektoré už museli aj 
opravovať. To, že nedostal zoznam abonentov, prišiel o určitú sumu, ktorú im nemohol 
fakturovať a ďalšie náklady nepredvídané im vznikli pri obnove ústredne. Cca 32 tis. € išlo na 
ťarchu firmy PetroComp, s ktorou nepočítali. Majú záujem na tom, aby TKR fungovala 
k spokojnosti všetkých. Ing. Maco nedal ani abonentom výpovede a oni stále platia jemu, 
nezrušili si niektorí trvalé príkazy. 
Primátor povedal, že je potrebné nájsť nejaké riešenie, tú správnu formu. Pani Sabová navrhla 
použiť na to rezervný fond. Najlepšie by bolo, aby sa tie investície preplatili. Nerobiť 
započítanie. Aby to bolo čisté, treba predložiť kópie faktúr. Toho názoru bola aj ekonomická 
komisia a pri zmene rozpočtu to upraviť. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  43/VIII/2014. 
 

• Prenájom reklamných plôch na hokejbalovom ihrisku 
 
 Tento bod navrhol zaradiť do programu Mgr. Šandrik. Bez súhlasu vlastníka nemôže 
nájomca alebo užívateľ dostať financie za reklamu. Navrhuje za nejaké symbolické nájomné dať 
do nájmu reklamné plochy. Zmluva by mala byť ohraničená – napríklad na 3 roky. Pripravil 
návrh zmluvy. Bolo by dobré schváliť zámer – dobu a nájomné. 
 
Rozprava: 
p. Sabová – navrhla nechať návrh na prerokovanie audítorke, lebo mesto nemôže dostávať 
peniaze za reklamu. Má to vplyv aj na DPH. Tú zmluvu keby mohla vidieť aj audítorka. 
primátor – ide o prenájom plochy za 1 € ročne. 
Ing. Duračka – treba im dať možnosť, chcú využiť možnosti, ktoré môžu mať. 
p. Spál – chce to podporiť, oni si ten areál strážia, upratujú. Majú to pod dozorom. Kiež by 
takých klubov bolo viac. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  58/VIII/2014. 
 
16. Dopyty a interpelácie poslancov 
 
Mgr. Šandrik – uzavretie komunikácie na Družstevnej ulici pre ťažkotonážne vozidlá – bolo mu 
povedané, že už to len technicky treba doriešiť. 
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primátor – problematiku rieši Ing. Galo, správa komunikácií nemá záujem a ani financie 
o osadenie značiek na Šteruskej ani Piešťanskej ulici. Nedá sa umiestniť len z jednej strany, ale 
z oboch strán treba. Z Okr. dopr. inšpektorátu je to schválené, ale správca to nemá záujem riešiť. 
Všetko to stojí peniaze – projektová dokumentácia, ale nakoniec sa to neurobí. 

•  
p. Spál – uskutočnilo ďalšie stretnutie MFK a našli sa ľudia, ktorí sú ochotní pracovať, aby ten 
futbal pokračoval v tradícii. Sú tam problémy s tým priestorom, ale snažia sa ho skrášliť. Snažia 
sa zabezpečovať aj občerstvenie, vydávanie spravodajov a pozýva všetkých na zápas a radi 
privítajú brigádnikov. 
Mgr. Koreň – je tam 7 ľudí, nerozhoduje len jeden človek. 
p. Spál – 4. 10. 2014  by chceli o 12.30 hod. odohrať zápas so Spišským Podhradím a Prašníkom 
a večer urobiť aj zábavu. 
Dr. Borovský – na Prašníku robievali turnaj, mávali tam výrobky. On by bol ochotný obísť 
okolité družstvá a požiadať o výrobky, prispieť na tú akciu toho 4. 10. 2014. 
p. Spál – pri takýchto akciách sa aj ľudia stmeľujú a aj sa niečo prispeje na ten šport. 

•  
Primátor ešte poinformoval prítomných o cyklistickom chodníku – dali spracovať štúdiu. 
Najlepšie by bolo odstrániť tie koľaje – tá firma, ktorá to odstraňovala, už zanikla. 
 
17. Návrh na uznesenia 
 

Uznesenie č. 43/VIII/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
– schvaľuje – 
použitie prostriedkov z rezervného fondu do výšky 20 000,– € na modernizáciu TKR. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9                                  proti: 0               zdržal sa: 0 
R. Bartakovič, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, 
Ing. N. Horská, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, 
P. Rakús, I. Spál, Mgr. M. Šandrik 

 
 

Uznesenie č. 44/VIII/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
– určuje – 
podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, že vo volebnom období 2014 až 2018 bude primátor mesta Vrbové vykonávať funkciu 
v celom rozsahu (na plný úväzok). 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9                                  proti: 0               zdržal sa: 0 
R. Bartakovič, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, 
Ing. N. Horská, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, 
P. Rakús, I. Spál, Mgr. M. Šandrik 
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Uznesenie č. 45/VIII/2014 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
– určuje –  
pre voľby do orgánov samosprávy v meste Vrbové na volebné obdobie rokov 2014 – 2018 jeden 
volebný obvod s počtom poslancov 11 v súlade s § 9 ods. 3 zákona SNR č. 346/1990 Zb. 
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v platnom znení. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9                                  proti: 0               zdržal sa: 0 
R. Bartakovič, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, 
Ing. N. Horská, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, 
P. Rakús, I. Spál, Mgr. M. Šandrik 
 
 

Uznesenie č. 46/VIII/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
– schvaľuje –  
spôsob prevodu – predaj nehnuteľnosti – pozemku reg. C p. č. 1042 o výmere 505 m², druh 
pozemku – záhrady,  v katastrálnom území Vrbové, zapísané na LV č.  1900  formou: 
osobitného zreteľa v zmysle §-u 9a, ods.8, písm. e) zák. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a noviel a to do výlučného vlastníctva Matúšovi Minarovičovi, rod. Minarovič,  
nar.,  rod. č........................ bytom .................................... za kúpnu cenu 15,50 €/m².  
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom za osobitný zreteľ považuje dlhodobé užívanie susedného 
pozemku a spoločné používanie existujúceho spoločného septiku pre 2 domy. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 7                            proti: 1                zdržal sa: 1 
R. Bartakovič, Dr. I. Borovský,      Mgr. M. Šandrik  Ing. N. Horská, 
Ing. J. Duračka, Dr. Š. Kubík,  
Dr. J. Miklášová, P. Rakús, I. Spál,  
 
 

Uznesenie č. 47/VIII/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
– schvaľuje –  
spôsob prevodu – predaj nehnuteľnosti – pozemku reg. C p. č. 1040 o výmere 539 m², druh 
pozemku – záhrady, v kat. ú.z. Vrbové, zapísané na LV č.  1900  formou: 
osobitného zreteľa v zmysle §-u 9a, ods.8, písm.e) zák. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a noviel a to do výlučného vlastníctva Anne Pakanovej, rod. Pakanovej, 
nar..................., rod. č........................ bytom .................................... za kúpnu cenu 15,50 €/m². 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom za osobitný zreteľ považuje dlhodobé užívanie susedného 
pozemku a spoločné používanie existujúceho spoločného septiku pre 2 domy. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 7                            proti: 1                zdržal sa: 1 
R. Bartakovič, Dr. I. Borovský,      Mgr. M. Šandrik  Ing. N. Horská, 
Ing. J. Duračka, Dr. Š. Kubík,  
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Dr. J. Miklášová, P. Rakús, I. Spál,  
 

Uznesenie č. 48/VIII/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
– schvaľuje –  
spôsob prevodu – predaj nehnuteľnosti – pozemku reg. C p. č. 1038 o výmere 591 m² , druh 
pozemku – záhrady a pozemku reg. C p. č. 1036/2 o výmere 164 m², druh pozemku záhrady,  
v kat. ú.z. Vrbové, zapísané na LV č.  1900  formou: 
osobitného zreteľa v zmysle §-u 9a, ods.8, písm. e) zák. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a noviel a to do bezpodielového spoluvlastníctva manželov:  
   – p. Miške Viliamovi, rod. Miške, nar............, rod. č. ....................... bytom 6. apríla 366/2, 922 

03 Vrbové  
   – a  manž. Eve Miškeovej, rod. Likavčanovej, nar......................., r.č. ........................., bytom 6. 

apríla 366/2, 922 03 Vrbové,  
za kúpnu cenu 15,50 €/m². 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom za osobitný zreteľ považuje dlhodobé užívanie susedného 
pozemku a spoločné používanie existujúceho spoločného septiku pre 2 domy. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 7                            proti: 1                zdržal sa: 1 
R. Bartakovič, Dr. I. Borovský,      Mgr. M. Šandrik  Ing. N. Horská, 
Ing. J. Duračka, Dr. Š. Kubík,  
Dr. J. Miklášová, P. Rakús, I. Spál,  
 

Uznesenie č. 49/VIII/2014  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
– neschvaľuje –  
predaj nehnuteľnosti – pozemku reg. E p. č. 3233, o výmere cca 5 977 m², druh pozemku – orná 
pôda,  v kat. ú. z. Vrbové, zapísané na LV 3369 vo vlastníctve mesta Vrbové. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 8                                  proti: 0               zdržal sa: 1 
R. Bartakovič, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,    Mgr. M. Šandrik 
Ing. N. Horská, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, 
P. Rakús, I. Spál,  

 
Uznesenie č. 50/VIII/2014 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
– schvaľuje –  
zámer na odpredaj nehnuteľností – pozemku reg. E p. č. 959/1 o výmere 29 m2, p.č. 959/3 
o výmere 76 m², p. č. 959/5 o výmere 168 m², p.č. 960 o výmere 101 m2  a p. č. 979 o výmere 
6 m2, v kat. ú. z. Vrbové, zapísané na LV 1900, v celosti  vo vlastníctve mesta Vrbové.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10                                  proti: 0               zdržal sa: 0 
R. Bartakovič, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, 
Ing. N. Horská, Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík,  
Dr. J. Miklášová, P. Rakús,  
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I. Spál, Mgr. M. Šandrik 
 

Uznesenie č. 51/VIII/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
– schvaľuje –  
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2014 o určení výšky mesačného príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Vrbové. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10                                  proti: 0               zdržal sa: 0 
R. Bartakovič, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, 
Ing. N. Horská, Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík,  
Dr. J. Miklášová, P. Rakús,  
I. Spál, Mgr. M. Šandrik 
 
 

Uznesenie č. 52/VIII/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
– berie na vedomie –  
stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Vrbové k prijatiu návratného zdroja financovania. 
 
 

Uznesenie č. 53/VIII/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
– schvaľuje –  
1. prijatie investičného úveru – využitie zdrojov EBRD program MunSEFF vo výške 396 000,– € 

s dobou splatnosti 10 rokov na modernizáciu a rekonštrukciu verejného osvetlenia 
2. zabezpečenie investičného úveru blankozmenkou. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 1              proti: 1               zdržal sa: 8 
Mgr. M. Šandrik            Ing. J. Duračka, R. Bartakovič, Dr. I. Borovský,  
        Ing. N. Horská, Mgr. J. Koreň,  
        Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,  
        P. Rakús, I. Spál,  
 
V zmysle § 13 ods. 6 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení primátor mesta pozastavil výkon 
uznesenia č. 53/VIII/2014 zo dňa 14. 8. 2014.   
 
 

Uznesenie č. 54/VIII/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
– ruší uznesenie č. 39/VI/2014 – 
a) prebytok rozpočtu v sume 422 690,02 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané 
prostriedky podľa osobitných predpisov v sume 6 729,98 € použiť na: 
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      – vysporiadanie zostatku finančných operácií v roku 2013 v sume 352 148,93 € 
      – tvorbu rezervného fondu             63 811,11 € 
 
b) zostatok finančných operácií v sume – 352 148,93 € vysporiadať z: 
     – prebytku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 352 148,93 € 
 
c) tvorbu rezervného fondu za rok 2013 vo výške 63 811,11 €. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10                                  proti: 0               zdržal sa: 0 
R. Bartakovič, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, 
Ing. N. Horská, Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík,  
Dr. J. Miklášová, P. Rakús,  
I. Spál, Mgr. M. Šandrik 
 
 
 

Uznesenie č. 55/VIII/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
– schvaľuje –  
a) prebytok rozpočtu v sume 422 690,02 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané 
prostriedky podľa osobitných predpisov v sume 467,50 € použiť na: 

      – vysporiadanie zostatku finančných operácií v roku 2013 v sume 352 148,93 € 
      – tvorbu rezervného fondu             70 073,59 € 
 
b) zostatok finančných operácií v sume – 352 148,93 € vysporiadať z: 
     – prebytku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 352 148,93 € 
 
c) tvorbu rezervného fondu za rok 2013 vo výške 70 073,59 €. 
  
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10                                  proti: 0               zdržal sa: 0 
R. Bartakovič, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, 
Ing. N. Horská, Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík,  
Dr. J. Miklášová, P. Rakús,  
I. Spál, Mgr. M. Šandrik 
 

Uznesenie č. 56/VIII/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
– schvaľuje –  
zmenu rozpočtu č. 4 Mesta Vrbové na rok 2014 vrátane programov a podprogramov 
rozpočtovým opatrením 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 bez príjmu úveru 396 000 € vo 
finančných operáciách príjmových a bez kapitálového výdavku na 06.40 vo výške 396 000 €. 
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Rozpočet schválený 

2014 Rozpočet po zmenách 
Návrh  zmeny 

rozpočtu č. 4 na rok 
2014 v € 

Rozpočet po 
zmene č.4 

Bežné príjmy 3 374 562,00 3 583 478,20 42 839,62 3 626 317,82 

Kapitálové príjmy 130 000,00 130 000,00 10 000,00 140 000,00 

Finančné operácie 
príjmové 379 260,00 379 682,18 396 000,00 399 682,18 

Školstvo 24 500,00 24 500,00 16 000,00 40 500,00 

PRÍJMY SPOLU 3 908 322,00 4 117 660,38 464 839,62 4 206 500,00 

 
Rozpočet schválený 

2014 Rozpočet po zmenách 
Návrh zmeny 

rozpočtu č. 4 na rok 
2014 v € 

Rozpočet po 
zmene č.4 

Bežné výdavky 1 924 742,00 2 059 052,05 12 275,42 2 071 327,47 

Kapitálové výdavky 531 780,00 531 780,00 431 220,00 587 000,00 

Finančné operácie 
výdavkové 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 

Školstvo 1 381 800,00 1 456 828,33 21 344,20 1 478 172,53 

VÝDAVKY SPOLU 3 908 322,00 4 117 660,38 464 839,62 4 206 500,00 

 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 6                          proti: 0     zdržal sa: 2     nehlasoval: 1 
Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,         Mgr. J. Koreň,    P. Rakús 
Ing. N. Horská, Dr. Š. Kubík,            I. Spál 
Dr. J. Miklášová, Mgr. M. Šandrik, 
 
V zmysle § 13 ods. 6 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení primátor mesta pozastavil výkon 
uznesenia č. 56/VIII/2014 zo dňa 14. 8. 2014.   
 

 
Uznesenie č. 57/VIII/2014 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
– berie na vedomie – 
informáciu o hospodárení mesta k 30.06.2014. 
 
 
 

Uznesenie č. 58/VIII/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
– schvaľuje – 
uzavretie nájomnej zmluvy na dobu určitú – 3 roky medzi mestom Vrbové a ZŠK mesta Vrbové 
na prenájom reklamných plôch v priestoroch Základnej školy na Komenského ul. 2, Vrbové, na 
ihrisku, za ročné nájomné vo výške 1,00 €. 
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9                                  proti: 0               zdržal sa: 0 
Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Ing. N. Horská,  
Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, 
P. Rakús, I. Spál, Mgr. M. Šandrik 
 
18. Záver 
 
 Zasadnutie MsZ bolo ukončené o 21.05 hod. 
 
 
Zapísala: Beličková 
 

 

 

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

              Ing. Ján Jánoška 
            primátor mesta, v.r. 
                           
  
    
            
Overovatelia zápisnice: 
 
1.   PaedDr. Ivan Borovský, v.r.  ................................................. 
 
2.   PhDr. Jana Miklášová, v.r.  ................................................. 
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