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Z á p i s n i c a    č. 12  
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrbové, 

konaného 10. 12. 2015 o 17.00 hod. v Kúrii M. Beňovského vo Vrbovom 

 

 

Prítomní:    10 poslanci a primátorka mesta 

Neprítomný: Mgr. Juraj Koreň – ospravedlnený  

Prizvaní:    hl. kontrolórka, prednostka MsÚ 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. Odpredaj parc. č. 3113/7,  reg.“C“, v k.ú. Vrbové 

5. Odpredaj parc. č. 3113/8,  reg.“C“, v k.ú. Vrbové 

6. Zámena pozemku parc. č. 1052/1 za pozemok parc. č. 1055/6 

7. Zmena štatútu mesta Vrbové – novela  

8. Zmena názvu preteku Vrbovská 15 na „Memoriál Štefana Kalužu -Vrbovská pätnástka“ 

9. Dohoda o spolupráci Vrbové – Piešťany 

10. Správa audítora – konsolidovaná účtovná uzávierka za rok 2014  

11. Výročná a konsolidovaná správa za rok 2014  

12. Výpožička – Spojená škola Vrbové 

13. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu   

14. Rozpočet na rok 2016 

15. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 

16. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta  

17. VZN – dane z nehnuteľností 

18. VZN – miestne dane 

19. VZN -  poplatky za komunálny odpad 

20. Schválenie zápisu do kroniky za rok 2014 

21. Voľba novej kronikárky mesta Vrbové 

22. Plán zasadnutí MsZ na I. polrok 2016 

23. Rôzne  

24. Dopyty a interpelácie poslancov 

25. Návrh na uznesenie 

26. 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 8 poslancov, neskôr prišli ešte 2 poslanci. 

 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda –  František Tahotný,MBA, 

členovia – Ing. Ľubomír Šteruský a Ing. Jozef Duračka. 

prítomných: 8 

za: 8                                              proti: 0                                     zdržal sa: 0 
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Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: PaedDr. Ivan Borovský 

a Bc. Daniela Drobná. 

prítomných: 8                                                                                                                     

za: 8                           proti: 0                                         zdržal sa: 0 

 

Za zapisovateľku bola určená p. Emília Beličková, pracovníčka mestského úradu. 

 

Do pracovného predsedníctva boli navrhnutí a schválení: primátorka mesta Dott. Mgr. Ema 

Maggiová, zástupca primátorky JUDr. Štefan Kubík, hl. kontrolórka JUDr. Mária Gajňáková a 

prednostka MsÚ Ing. Renáta Taranová. 

prítomných: 8 

za: 8                                                 proti: 0                                                     zdržal sa: 0 

 

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

pozvánke. Primátorka navrhla zaradiť do programu: prijatie prekleňovacieho úveru, zmenu 

rozpočtu a opravu uznesenia MsZ. Dr. Miklášová navrhla stiahnuť z programu bod týkajúci sa 

vrbovskej pätnástky – bol to návrh komisie kultúry. 

prítomných: 8 

za: 8                        proti: 0                                       zdržal sa: 0 

 

2.  Kontrola plnenia uznesení 
 

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

zápisnice. Ku kontrole uznesení nemal nikto pripomienky. 

 

3. Dopyty a interpelácie občanov  
 

 Nikto z prítomných občanov nemal žiadne dopyty ani interpelácie. 

 

4. Odpredaj parc. č. 3113/7,  reg.“C“, v k.ú. Vrbové 

5. Odpredaj parc. č. 3113/8,  reg.“C“, v k.ú. Vrbové 
 

            Dňa 28.9.2015 Ing. Miroslav Belanský podal na Mestský úrad vo Vrbovom žiadosť 

o odkúpenie nehnuteľnosti parc.č. 3113/7 reg. „C“, vedenú ako záhrada, zapísané na LV 1900.     

Podobne aj Paula Jelínková si podala 21. 9. 2015 žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti parc.č. 3113/8  

reg. „C“, vedenú ako záhrada. Jedná sa o staré koryto Holešky, kde sa podobné pozemky predávali 

v tejto lokalite už v minulosti. Žiadosti boli prednesené na gremiálnej porade a na zasadnutí 

komisie výstavby. Vzhľadom na nepotrebnosť pozemkov pre mesto Vrbové bolo navrhnuté 

odpredať pozemky za cenu 6,- €/m
2
 z dôvodov hodného osobitného zreteľa. 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s odpredajom s osobitným zreteľom za cenu 

6 €/m². 

Stanovisko komisia výstavby: komisia súhlasí s predloženým návrhom. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil, ani nemal pozmeňujúci návrh. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 149/XII/2015 a č. 150/XII/2015. 

 

6. Zámena pozemku parc. č. 1052/1 za pozemok parc. č. 1055/6 
 

 V zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) cit. zákona bol predložený návrh na schválenie 

zámeny pozemkov spôsobom hodným osobitného zreteľa. Jedná sa o zámenu časti pozemku vo 

veľkosti 810 m²  v  k. ú, Vrbové,  o celkovej výmere 2.200 m². Na základe žiadosti fy. Nanotec, 
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spol. s.r.o., ktorá ponúkla na zámenu časť pozemku oddelenú geometrickým plánom č. 299/2014  

o výmere 810 m², v jej vlastníctve. Za zvyšok parcely č. 1052/1 o výmere 1.390 m²  z celkovej 

výmery pozemku 2.200 m²,  vo vlastníctve mesta Vrbové,  fy.  Nanotec  spol. s.r.o.   uhradí sumu 

vo výške  34.750,- € na účet mesta Vrbové za cenu 25,- €/m² – z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa. 

Ako dôvod hodný osobitného zreteľa je, že na uvedenej parcele č. 1056/6 je vybudovaný verejný 

prístupový chodník k rodinným domom na Šteruskej ceste. Pre udržiavanie čistoty a prejazdnosti 

chodníka je podstatné, aby mesto Vrbové malo tento pozemok vo svojom vlastníctve.  

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s takto predloženým návrhom. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil, ani nemal pozmeňujúci návrh. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 151/XII/2015. 

 

7. Zmena štatútu mesta Vrbové – novela  
 

       Mesto  na   základe  potreby  aktualizácie novoprijatého  štatútu  mesta Vrbové  pristúpilo 

k vypracovaniu  jeho  dodatku  č. 1.  Účelom  tohto  dodatku  č. 1  k Štatútu  mesta  Vrbové je        

po zavedení nového ocenenia Vrbovský glóbus a grafiky Mórica Beňovského upravenie § 12a 

Čestné občianstvo, odmeny a ceny. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil, ani nemal pozmeňujúci návrh. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 152/XII/2015. 

 

8. Zmena názvu preteku Vrbovská 15  
 

 Tento bod bol vyňatý z programu. 

 

9. Dohoda o spolupráci Vrbové – Piešťany 
  

 Mesto Piešťany zabezpečuje poskytovanie záujmového vzdelávania žiakov s trvalým 

pobytom v meste Vrbové v centre voľného času. Jedná sa o jedného žiaka mesta Vrbové, ktorý 

navštevuje záujmové centrum v Piešťanoch. Mesto Piešťany predložilo návrh na spolufinancovanie 

formou čiastočnej úhrady finančných prostriedkov vynaložených mestom Piešťany. Po prepočte sa 

jedná o dobu financovania od septembra 2015 do 30.06.2016, kde mesačne sa jedná o sumu 6,-€. 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča tento materiál schváliť. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  153/XII/2015. 

 

10. Správa audítora – konsolidovaná účtovná uzávierka za rok 2014  
 

 V zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov dáva ku konsolidovanej závierke správu nezávislý audítor o overení 

konsolidovanej účtovnej závierky  mesta Vrbové zostavenej k 31. 12. 2014. Túto správu berie MsZ 

na vedomie. 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča správu zobrať na vedomie. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil, ani nemal pozmeňujúci návrh. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 154/XII/2015. 
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11. Výročná a konsolidovaná správa za rok 2014  
 

 Poslancom MsZ bola predložená výročná a konsolidovaná správa za rok 2014, ktorú MsZ 

berie na vedomie. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 155/XII/2015. 

 

12. Výpožička – Spojená škola Vrbové 
 

 Mesto Vrbové je vlastníkom pozemku, parc. registra „E“ č. 989/1 v susedstve areálu 

Spojenej školy so sídlom na Námestí sv. Cyrila a Metoda č. 9 vo Vrbovom, o výmere 3.100 m². 

Časť parcely č. 989/1, ktorá bude predmetom výpožičky, sa nachádza pred budovou Spojenej školy 

vo výmere  126 m². Účelom výpožičky je plánované skvalitnenie praktickej prípravy žiakov 

v rámci vyučovacieho procesu na predmete – pestovateľské práce.  

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s výpožičkou a takto predloženým materiálom. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 156/XII/2015. 

 

12 a. Prijatie prekleňovacieho úveru 
 

Mesto Vrbové má záujem o prijatie návratného zdroja financovania – prekleňovacieho úveru vo 

výške 639.639,99 EUR. Takto získané finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie 

predfinancovania prác v rámci schválenej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku z fondov Európskej únie na budovanie a modernizáciu verejného osvetlenia v meste 

Vrbové. Mestom uhradené dodávateľské faktúry budú predložené na riadiaci orgán, ktorým je MH 

SR  spolu so žiadosťou o refundáciu. Následne po obdržaní finančných prostriedkov budú tieto 

použité na splatenie úveru. Hlavná kontrolórka vo svojom stanovisku odporúča poslancom MsZ 

schváliť prijatie úveru. 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s prijatím prekleňovacieho úveru a odporúča 

hlasovať za prijatie úveru. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia schvaľuje prijatie úveru za účelom zvýšenia bezpečnosti 

v meste. 

 

Rozprava: 

Mgr. Just – aká bola vysúťažená suma? 

Dr. Kubík – 708 960 €, bola okresaná o výdavky, ktoré boli ministerstvom označené ako 

neoprávnené.  

Mgr. Just – či to bolo vykomunikované s tou firmou. 

Dr. Kubík – áno, inak by tá zmluva o dielo nebola podpísaná. 

Ing. Horská – koľko bude doplácať mesto? 

Dr. Kubík – musíme to robiť podľa projektu, s tým už nič neurobíme, tá spoluúčasť mesta (10 %) 

bude tých 60 tis. €. To je ten rozdiel. 

Dr. Gajňáková – bude ešte rokovanie, možno s nimi ešte niečo vyrokujeme. 

Dr. Kubík – je to suma, ktorú vysúťažili. Ale uznesenie potrebujeme pre banku. 

Ing. Duračka – pre verejné obstarávanie si dá každý cenu, akú by si prial. Nikdy sa tá suma presne 

nedá určiť. Ministerstvo rozhodlo, s tým nič neurobíme. 

Ing. Horská – oni vytendrovali ten projekt aj s nejakým rozpočtom. Ten projekt navrhol projektant. 

Dr. Kubík – ten projekt bol overený audítorom, až potom to išlo na ministerstvo. 

Dr. Borovský – to je v nejakých cenových reláciách. Takýto problém bol aj pri centrálnej mestskej 

zóne, pri školách. 
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Ing. Duračka – obec Banka mala väčšie problémy, oni odstúpili, lebo im vyškrtali oveľa väčšiu 

sumu. 

 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 157/XII/2015 a č. 158/XII/2015. 

 

12 b. Oprava uznesenia MsZ 
 

 Mgr. Urbanová vysvetlila dôvody, pre ktoré bolo potrebné opraviť uznesenie 

č. 148/XI/2015. 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s prijatím predloženého materiálu tak, ako bol 

predložený. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 159/XII/2015. 

 

12 c. Zmena rozpočtu 
 

 Návrh na zmenu rozpočtu predložila Mgr. Urbanová. K navýšeniu ani ku zníženiu 

nedochádza, ide iba o presun v rámci položiek. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 160/XII/2015. 

 

13. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu   
 

 V zmysle § 18 f  ods. 1 písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 

znení vyplýva hlavnému kontrolórovi povinnosť predložiť uvedený materiál na rokovanie 

mestského zastupiteľstva. Hlavná kontrolórka odporučila poslancom MsZ predložený návrh 

programového rozpočtu na obdobie rokov 2016-2018 schváliť. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 161/XII/2015. 

 

14. Rozpočet na rok 2016 
 

 Materiál predložila Mgr. Urbanová. Tým, že bol schválený prekleňovací úver a bolo 

naplánované verejné osvetlene, situácia sa zmenila a znovu upravila skutočnosť príjmu. Menila sa 

očakávaná skutočnosť. V príjmovej časti sa mení výška úveru. 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča schváliť rozpočet na r. 2016 a programový 

rozpočet na roky 2017 – 2018. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúce návrhy. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 162/XII/2015. 

 

15. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
 

 Vzhľadom na skutočnosť, že Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové 

prijaté v roku 2006 sú v rozpore s ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení, bolo potrebné uvedený materiál zaktualizovať a upraviť na podmienky mesta Vrbové.  

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s prijatím tohto materiálu a odporúča poslancom 

ho schváliť. 
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Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúce návrhy. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 163/XII/2015. 

 

16. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta  
 

 Podobne ako predchádzajúci materiál, aj tento bolo potrebné aktualizovať. Dr. Gajňáková 

upozornila na prílohy a rozpočtové požiadavky. Do 5 tis. € sa môže mesačne v rámci rozpočtu 

presúvať z položky, ale nie navyšovať. 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s takto spracovaným materiálom a odporúča ho 

prijať. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúce návrhy. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 164/XII/2015. 

 

17. VZN – dane z nehnuteľností 

18. VZN – miestne dane 

19. VZN -  poplatky za komunálny odpad 
 

 V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov bol predložený návrh na 

schválenie VZN č. 1/2016 o dani z nehnuteľnosti na území mesta Vrbové, ďalej VZN č. 2/2016 

o miestnych daniach na území mesta Vrbové a VZN č. 3/2016 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Vrbové. K jednotlivým VZN vysvetlila 

Mgr. Urbanová. 

K VZN č. 1 – oproti m.r. sa nezmenilo nič, iba rozšírený spôsob platenia – terminál na 

bezhotovostné platby. A oznamovacia povinnosť – pri dedení alebo nadobudnutí nehnuteľnosti pri 

exekúcii. 

K VZN č. 2 – sú to všetky dane a poplatky okrem komunálneho odpadu. Oproti minulému roku je 

zmenená daň za užívanie verejného priestranstva – terasy, kde bolo zrušené časové obdobie, je to 

na celý rok. U psov sú poplatky tak ako bolo. 

K VZN č. 3 – u poplatkov za smeti došlo k navýšeniu o 3,72 €/rok/občan. Náklady na likvidáciu 

odpadu by mali znášať pôvodcovia. Tie náklady na likvidáciu odpadu sú oveľa vyššie. Ak by sme 

to mali pokryť všetko, bolo by zvýšenie vyššie. Tá očakávaná skutočnosť na likvidáciu odpadu 

(zber, separovanie) je cca 200 tis. €. Príjem je 130 tis. €. Ale to navýšenie by bolo dosť drastické. 

Budú o tom informovať občanov v Hlase Vrbového. Pri nastavovaní platieb sa vychádzalo z toho, 

že bude zakúpený vozík. Ak si to bude mesto vyvážať samo, ušetrí sa. Nárast teraz nie je až taký 

drastický, to navyšovanie bude postupné. Ak sa ale separovať nebude a pôjde všetko do 

komunálneho odpadu, budú musieť tie platby byť vyššie. Nedá sa aj dotovať aj zveľaďovať mesto. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia rozoberala tieto sumy, odporúča schváliť toto VZN.  

 

Rozprava: 

Fr. Tahotný – nikoho to nepoškodí, ale ani mesto. Najprv občanov motivovať separovať a potom 

zdražieť. Nie že teraz im zvýšiť. Nie je to dobrý návrh. 

Ing. Horská – nie je to veľká čiastka. Ale to navýšenie v budúcom roku by bolo veľké. Hovorilo sa 

aj o frekvencii vývozu, napr. počas zimného obdobia. Aj toto by malo ľudí nútiť separovať. Robiť 

osvetu, veď šetria aj životné prostredie. Aj toto by bola možnosť znížiť náklady na vývoz. 

Dr. Kubík – vývoz odpadu je zazmluvnený. Pripravuje sa VZN na zberový dvor (od 1. 7. 2016 

musí byť spustený). Bude rokovanie s firmou Marius Pedersen. 
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Dr. Borovský – tých 3,70 € by bolo prijateľných. Aby ten skok nebol veľký. A robiť osvetu 

u občanov, že ak nebudú separovať, budú poplatky vyššie. A dať aj do Hlasu Vrbového, čo všetko 

sa má separovať. A ak sa to robiť nebude, tak poplatky pôjdu hore. 

Ing. Duračka – robiť propagandu, že bude platiť zákon, že občania budú znášať všetko. Toto si 

musia uvedomiť. Dáva na zváženie, či by nebolo lepšie mať uzatvorené tie kontajnery, lebo tam 

medzi plast alebo sklo hádžu komunálny odpad. 

D. Miklášová – ešte chýbajú kontajnery na tetrapaky. 

 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č.  165/XII/2015, č. 166/XII/2015 a č. 167/XII/2015. 

 

20. Schválenie zápisu do kroniky za rok 2014 
 

 Z dôvodu ukončenia roka 2014 a zdokumentovania udalostí, ktoré boli zaznamenané 

kronikárkou p. Evou Lechnerovou bolo vykonané posúdenie všetkých navrhnutých zápisov 

komisiou kultúry. Komisia odporúča schváliť uznesenia o zápise do kroniky. 

Z uvedeného dôvodu bol predložený návrh na schválenie zápisu do kroniky. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúce návrhy. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 168/XII/2015. 

 

21. Voľba novej kronikárky mesta Vrbové 
 

 Z dôvodu odstúpenia doterajšej kronikárky mesta Vrbové p. Lechnerovej, navrhla 

primátorka mesta Vrbové v zmysle § 12 b Štatútu mesta Vrbové bod 3 na tento post p. Sylviu 

Čeganovú. 

Stanovisko komisie kultúry: komisia prerokovala tento návrh, akceptovala návrh primátorky. 

Usúdila, že je potrebné urýchlene vymenovať nového kronikára, aby bol urobený zápis do kroniky 

mesta za rok 2015.    

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúce návrhy. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 169/XII/2015. 

 

22. Plán zasadnutí MsZ na I. polrok 2016 
 

 Mgr. Taranová, prednostka MsÚ, vypracovala plán zasadnutí MsZ na I. polrok 2016. Je to 

plán, ak by bolo niečo mimoriadne, je možné upraviť termín. Ale budú sa snažiť dodržať  posledné 

štvrtky v mesiaci. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúce návrhy. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 170/XII/2015. 

 

23. Rôzne  
 

 V tomto bode sa nič neprerokovávalo. 

 

24. Dopyty a interpelácie poslancov 
 

Mgr. Just – občania sa sťažovali, že pred Bajom, Tequillou býva hodne porozbíjaných fliaš. Ľudia 

chcú, aby mesto apelovalo na tieto pohostinstvá, aby si to zariadili alebo mesto určilo ľudí, ktorí to 

budú odpratávať. 
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Ing. Duračka – má zakúpenú lopatku a metlu a vždy to pozametá, lebo chodia tadiaľ autá, môžu si 

dorezať pneumatiky. Treba upozorniť všetkých, aby si to zariadili. Oni ale hovoria, že to robia 

mimo ich zariadení. 

  

Mgr. Just – tie interpelácie, ktoré sa tu povedia, bol by rád, keby na nasledujúcom MsZ sa 

povedalo ako mesto s tým naložilo. Každá jedna, ktorá tu zaznie. 

  

Dr. Miklášová – prechody pre chodcov – stojí tam p. Madžo, ľudia to kvitujú. Chcelo by to aj pod 

vežou. 

primátorka – už tam býva každé ráno Ing. Hužovič. 

  

p. Sabo – na Hoštákoch sú smetné nádoby na štrk, ľudia si to mýlia a hádžu tam smeti. 

primátorka – mesto začne s osvetou a cyklicky sa bude opakovať. 

Ing. Horská – tie kontajnery sú odlíšené farbou. 

  

p. Sabo – na MsÚ vraj boli zakúpené nové telefóny, či by nemohli byť zverejnené čísla. 

primátorka – neboli zakúpené nové, skončila viazanosť, po dvoch rokoch sa dávajú nové. Pracuje 

sa teraz na webovej stránke, budú zverejnené. 

p. Sabo – nie sú aktualizovaní členovia komisií aj zapisovateľky. 

prednostka – pracovníčka, ktorá má toto na starosti, je ešte stále na PN. Už sa nabieha na nový 

systém, ktorý bude ľahší. 

  

p. Sabo – akým spôsobom sa zvoláva ekonomická komisia? 

primátorka – zapisovateľka posiela pozvánky meilom. 

p. Sabo – minule sa stalo Ing. Ježkovej, že jej neprišla pozvánka a tentoraz sa to stalo p. J. Sabovi. 

prednostka – p. J. Sabo si to chodí brať vytlačené. 

primátorka – p. J. Sabo si to vydiskutoval s Dr. Kubíkom. 

  

p. Sabo poďakoval mestu za poskytnutie miesta na vianočných trhoch. 

  

p. Tahotný, MBA – pýtali sa ľudia, prečo nie sú aktualizované veci, 

Dr. Borovský – pracovníčka bola dlhší čas na liečení a nemala možnosť to zverejňovať, 

prednostka – robí sa nová stránka, ale pokiaľ nebude nová spustená, nemôžeme starú stránku 

opustiť. Povinné zverejňovanie pôjde cez digi mesto – objednávky, faktúry – budú automaticky 

prenášané. 

Ing. Horská – odkedy zastrešuje webovú stránku Ing. Ščurková, je zodpovedná a kvalita na 100 %. 

prednostka – obidve zamestnankyne na útvare kultúry to budú musieť zvládať. 

  

Ing. Šteruský –  bolo by vhodné umiestniť 1 kameru na cintorín, kde je kontajner. Hádžu tam 

všeličo. 

primátorka – ešte to zatiaľ nie je, ale pracuje sa na tom. 

 

25. Návrh na uznesenie 
Uznesenie MsZ č. 149/XII/2015   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

– schvaľuje –  

v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení odpredaj 

nehnuteľnosti – pozemku reg.“C“, parc. č. 3113/7  o výmere 38 m
2
, druh pozemku záhrada v k.ú. 

Vrbové vedeného na LV č. 1900 v celosti  pre Ing. Miroslava Belanského, nar.               , bytom ul. 

Armádna č. 779/8 Trenčín,  za cenu 6,- €/m
2
 z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
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Za dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ považuje skutočnosť, že Ing. Miroslav Belanský je 

majiteľom vedľajšieho pozemku,  dlhodobo uvedený pozemok užíva a udržiava z dôvodu prístupu 

na svoje pozemky.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10        proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, 

Dr. J. Miklášová, D. Sabo,  

Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný,MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 150/XII/2015   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

– schvaľuje –  

v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení odpredaj 

nehnuteľnosti – pozemku reg.“C“, parc. č. 3113/8  o výmere 31 m
2
 , druh pozemku záhrada v k.ú. 

Vrbové   vedeného na LV č. 1900  v celosti  pre  p. Paulu Jelínkovú, nar.               , bytom ul. 

Nikola Teslu č. 4434/8a, 921 01 Piešťany, za cenu 6,- €/m
2
 z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Za dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ považuje skutočnosť, že p. Paula Jelínková je majiteľom 

vedľajšieho pozemku,  dlhodobo uvedený pozemok užíva a udržiava z dôvodu prístupu na svoje 

pozemky.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10        proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, 

Dr. J. Miklášová, D. Sabo,  

Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný,MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 151/XII/2015   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

– schvaľuje –  

zámenu pozemku v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí a  na základe  § 611 a  nasl. Občianskeho zákonníka  vo veľkosti 2.200 m
2 

 v  k. ú, Vrbové,  

KN reg. C, p. č. 1052/1, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný na LV č. 

1900 na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Piešťany, vo vlastníctve mesta Vrbové, 

za pozemok oddelený na základe Geometrického plánu č. 299/2014 zo dňa 22.10.2014, 

p. č. 1055/6, o výmere 810 m², druh pozemku – orná pôda, ktorý je zapísaný na LV č. 939 na 

Okresnom úrade, katastrálnom odbore Piešťany, vo vlastníctve firmy Nanotec, spol. s.r.o., sídlo  

Semenárska č. 1760, 922 03 Vrbové  a  to  z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Za zvyšnú časť pozemku parc. č. 1052/1, výmera vo  1.390 m
2
 z celkovej výmery pozemku 

2.200 m
2
, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Vrbové vedeného na LV č. 1900 vo 

vlastníctve mesta Vrbové,  ktorého výmera je vyrátaná vo veľkosti rozdielu výmery zamieňajúcich 

pozemkov medzi  parc. č. 1052/1  a  pozemkom  parc. č. 1055/6  o výmere 810 m², druh pozemku 

– orná pôda, ktorý je zapísaný na LV č. 939 na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Piešťany, vo 

vlastníctve  firmy Nanotec, spol. s.r.o., sídlo Semenárska č. 1760, 922 03 Vrbové  u h r a d í   firme 

Nanotec, spol. s.r.o.  doplatok 25,-€/m
2
.   Firma Nanotec spol. s.r.o.  za výmenu doplatí  1.390 m

2  

x  25,-€  cenu  v celkovej výške 34.750,- EUR.                
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Za dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ považuje skutočnosť, že na parcele č. 1055/6 je 

vybudovaný verejný prístupový chodník k rodinným domom na ul. Šteruská cesta. Pre udržiavanie 

čistoty a prejazdnosti chodníka je podstatné, aby mesto Vrbové malo tento pozemok vo svojom 

vlastníctve. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 9        proti: 0     zdržal sa: 1 

Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,     Ing. N. Horská 

Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, 

Dr. J. Miklášová, D. Sabo,  

Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný,MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 152/XII/2015   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom na základe  potreby aktualizácie štatútu mesta Vrbové 

– schvaľuje –  

dodatok č. 1 k  Štatútu mesta Vrbové. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10        proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, 

Dr. J. Miklášová, D. Sabo,  

Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný,MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 153/XII/2015   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

– schvaľuje –  

uhradiť formou dotácie – čiastočnej úhrady finančné prostriedky vynaložené mestom Piešťany na 

činnosť žiaka mesta Vrbové, ktorý navštevuje záujmové centrum v Piešťanoch vo výške 6,-€ 

mesačne. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 9        proti: 0     zdržal sa: 1 

Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,     F. Tahotný,MBA 

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, 

Dr. J. Miklášová, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský 

 

Uznesenie MsZ č. 154/XII/2015   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

– berie na vedomie – 

konsolidovanú účtovnú závierku mesta Vrbové za rok 2014 a správu nezávislého audítora 

o overení konsolidovanej účtovnej závierky, dodatok správy audítora o overení súladu 

konsolidovanej výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou  

a s konsolidovanou účtovnou závierkou, zostavenej k 31. 12. 2014. 
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Uznesenie MsZ č. 155/XII/2015   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

– berie na vedomie –  

Výročnú správu a konsolidovanú výročnú správu mesta Vrbové za rok 2014. 

 

Uznesenie MsZ č. 156/XII/2015   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

– schvaľuje –  

bezplatnú výpožičku časti parcely registra „E“ č. 989/1 o výmere 126 m²  pre plánované skvalitnenie 

praktickej prípravy žiakov v rámci vyučovacieho procesu na predmete – pestovateľské práce.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10        proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, 

Dr. J. Miklášová, D. Sabo,  

Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný,MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 157/XII/2015   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

– berie na vedomie – 

stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k prijatiu návratného zdroja financovania pre  mesto Vrbové. 

 

Uznesenie MsZ č. 158/XII/2015   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

– schvaľuje –  

1. prijatie preklenovacieho úveru vo výške 639.639,99 EUR za účelom zabezpečenia 

predfinancovania prác v rámci schválenej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku z fondov Európskej únie na budovanie a modernizáciu verejného osvetlenia v meste 

Vrbové.  

2.   zabezpečenie preklenovacieho  úveru blankozmenkou. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10        proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, 

Dr. J. Miklášová, D. Sabo,  

Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný,MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 159/XII/2015   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

– schvaľuje –  

Opravu uznesenia č. 148/XI/2015 mesta Vrbové na rok 2015 vrátane programov a podprogramov 

rozpočtovým opatrením č. 13 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. (a,b,c) zákona č. 583/2004 Z. 
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z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu: 

            v € 
 

R O K   2015 Rozpočet 

schválený 2015 

Rozpočet upravený 

k 31.10.2015  

Návrh zmeny 

rozpočtu č. 12 

Rozpočet upravený 

RO č. 12 

Bežné príjmy 3 360 500,00 3 859 003,85 

 

56 682,35 

 

3 915 686,12  

Kapitálové príjmy 120 000,00 120 000,00 - 53 000,00 67 000,00 

Finančné operácie príjmové 455 000,00 250 752,92 120,00 250 872,92 

Školstvo 24 500,00 48 830,53 17 057,12 65 887,65 

PRÍJMY SPOLU 3 960 000,00 4 278 587,30 20 859,47 4 299  446,77 

 
Rozpočet 

schválený 2015 

Rozpočet upravený 

k 31.10.2015  

Návrh zmeny 

rozpočtu č. 12 

Rozpočet upravený 

RO č. 12 

Bežné výdavky 3 276 480,00 2 179 448,38 32 312,43 2 221 760,81 

Kapitálové výdavky 613 520,00 446 220,00 - 36 775,00 409 445,00 

Finančné operácie výdavkové 70 000,00 110 000,00 0,00 110 000 

Školstvo 0,00 1 542 918,92 25 322,04 1 568 240,96 

VÝDAVKY SPOLU 3 960 000,00 4 278 587,30 20 859,47 4 299 446,77 

    

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10        proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, 

Dr. J. Miklášová, D. Sabo,  

Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný,MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 160/XII/2015   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

– schvaľuje –  

zmenu rozpočtu č. 13 mesta Vrbové na rok 2015 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým 

opatrením č. 13 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: 

 

            v € 
 

R O K   2015 Rozpočet 

schválený 2015 

Rozpočet upravený 

k 30.11.2015  

Návrh zmeny 

rozpočtu č. 13 

Rozpočet upravený 

RO č. 13 

Bežné príjmy 3 360 500,00 3 915 686,20 10 609,00 3 926 295,20 

Kapitálové príjmy 120 000,00 67 000 0,00 67 000,00 

Finančné operácie príjmové 455 000,00 250 872,92 709 639,99 960 512,91 

Školstvo 24 500,00 65 887,65 2 570,94 68 458,59 
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PRÍJMY SPOLU 3 960 000,00 4 299 446,77 

 

722 819,93 

 

5 022 266,70 

 
Rozpočet 

schválený 2015 

Rozpočet upravený 

k 30.11.2015  

Návrh zmeny 

rozpočtu č. 13 

Rozpočet upravený 

RO č. 13 

Bežné výdavky 3 276 480,00 2 221 760,81 0,00 2 221 760,81 

Kapitálové výdavky 613 520,00 409 445,00 709 639,99 1 109 084,99 

Finančné operácie výdavkové 70 000,00 110 000,00 0,00 110 000,00 

Školstvo 0,00 1 568 240,96 13 179,94 1 581 420,90 

VÝDAVKY SPOLU 3 960 000,00 4 299 446,77 722 819,93 5 022 266,70 

    

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10        proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, 

Dr. J. Miklášová, D. Sabo,  

Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný,MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 161/XII/2015   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

– berie na vedomie –  

stanovisko hlavnej kontrolórky mesta  k Návrhu programového rozpočtu mesta Vrbové na roky 

2016 – 2018. 

 

Uznesenie MsZ č. 162/XII/2015   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

– schvaľuje –  

návrh Programového rozpočtu mesta Vrbové na rok 2016 

a 

– berie na vedomie – 

návrh Programového rozpočtu na roky 2017 – 2018. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9        proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just,  

Dr. J. Miklášová, D. Sabo,  

Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný,MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č. 163/XII/2015   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

– schvaľuje –  

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové. 



 

 

MsZ č.12, 10.12.2015 
Strana 14 z 16 

 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10        proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, 

Dr. J. Miklášová, D. Sabo,  

Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný,MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č. 164/XII/2015   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

– schvaľuje –  

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Vrbové. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10        proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, 

Dr. J. Miklášová, D. Sabo,  

Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný,MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č. 165/XII/2015   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

– schvaľuje –  

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o dani z nehnuteľnosti na území mesta Vrbové. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10        proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, 

Dr. J. Miklášová, D. Sabo,  

Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný,MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 166/XII/2015   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

– schvaľuje –  

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o miestnych daniach na území mesta Vrbové.   

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10        proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, 

Dr. J. Miklášová, D. Sabo,  

Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný,MBA 
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Uznesenie MsZ č. 167/XII/2015   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

– schvaľuje –  

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území mesta Vrbové. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 8        proti: 1     zdržal sa: 1 

Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,  F. Tahotný,MBA D. Sabo 

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, 

Dr. J. Miklášová, Ing. Ľ. Šteruský,  

 

Uznesenie MsZ č. 168/XII/2015   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

– schvaľuje –  

na základe odporúčania Komisie kultúry, mládeže, športu a vzdelávania MsZ zápis do Kroniky 

mesta Vrbové za rok 2014, ktorý vypracovala kronikárka mesta Eva Lechnerová, so zapracovaním 

oprávnených pripomienok členov uvedenej komisie, resp. iných pripomienkovateľov. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9        proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Dr. J. Miklášová,  

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

 

 

Uznesenie MsZ č. 169/XII/2015   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

– vymenúva – 

na základe návrhu primátorky mesta Vrbové v zmysle § 12 b Štatútu mesta Vrbové, bod 3 a na 

základe odporúčania komisie kultúry, mládeže, športu a vzdelávania MsZ Vrbové, Sylviu 

Čeganovú za kronikárku mesta Vrbové s tým, že prvý zápis do kroniky mesta Vrbové spracuje a 

zapíše za rok 2015. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 8        proti: 1     zdržal sa: 0 

Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,    Dr. I. Borovský 

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Dr. J. Miklášová,  

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

 

 

Uznesenie MsZ č. 170/XII/2015   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

– schvaľuje –  

plán zasadnutí MsZ na I. polrok 2016. 
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9        proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Dr. J. Miklášová,  

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

 

26. Záver 
 

 Pred ukončením zasadnutia primátorka poďakovala všetkým za účasť a spoluprácu.  

Zasadnutie MsZ bolo ukončené o 19.10 hod. 

 

 

Zapísala: Beličková 

 

 

 

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

        Ing. Renáta Taranová                        Dott. Mgr. Ema Maggiová 

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

  

 

 

               

Overovatelia zápisnice: 

 

1.   PaedDr. Ivan Borovský, v.r. ................................................. 

 

2.   Bc. Daniela Drobná, v.r.  ................................................. 


