Z á p i s n i c a č. 2
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného 20. 3. 2014 o 16.15 hod. v zasadačke MsÚ vo Vrbovom
Prítomní:
Neprítomní:

8 poslanci a primátor mesta – podľa prezenčnej listiny
R. Bartakovič, Mgr. J. Koreň, I. Spál

Prizvaní:

hl. kontrolórka, prednostka, 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. Projekt „Štefánikova brána“
5. Prevádzkovanie TKR
6. Návrh zmeny ÚPN mesta Vrbové č. 4
7. Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2012 o podmienkach poskytovania soc. služieb a určení úhrady za
opatrovateľskú službu pre občanov s trvalým pobytom na území mesta Vrbové
8. VZN č. 5/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka škôl a škol.
zariadení na území mesta Vrbové
9. VZN č. 6/2014 o miestach na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií
pred voľbami do EP 2014
10. Žiadosť o odpustenie poplatku z omeškania
11. Užívanie pozemkov na štadióne
12. Správa ÚIK – výsledky inventarizácie k 31.12.2013
13. Plat primátora mesta
14. Bytový dom č. 478 na Beňovského ul. vo Vrbovom
15. Platobný rozkaz
16. Rôzne
17. Dopyty a interpelácie poslancov
18. Návrh na uznesenie
19. 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
sa konalo za účasti 8 poslancov.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – Dr. Štefan Kubík, členovia
– Ing. Jozef Duračka, Ing. Nina Horská.
prítomných: 8
za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: Dr. I. Borovský a Mgr. René Just.
prítomných: 8
za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
Za zapisovateľku bola určená Emília Beličková, pracovníčka mestského úradu.
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Do pracovného predsedníctva boli navrhnutí a schválení: Ing. Ján Jánoška, JUDr. Mária
Gajňáková a dott. Mgr. Ema Maggiová.
prítomných: 8
za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
Potom primátor predložil k schváleniu program zasadnutia MsZ. Navrhol doplniť na požiadanie
komisie kultúry do bodu Rôzne – návrh na udelenie ceny mesta Vrbové za rok 2014 a zmenu
dodatku č. 3 ku Kúpnej zmluve so spoločnosťou Real Market Centrum. Hlasovalo sa o takto
upravenom programe.
prítomných: 8
za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0

2. Kontrola plnenia uznesení
Kontrola plnenia uznesení bola predložená v písomnej forme, nikto nemal pripomienky
ani dotazy ku kontrole.

3. Dopyty a interpelácie občanov
Na zasadnutí MsZ sa zúčastnil Ing. Šteruský, aby požiadal poslancov MsZ o zníženie, príp.
odpustenie dane z nehnuteľnosti. K jeho nehnuteľnosti nevedie cesta, voda, plyn ani osvetlenie.
Ale daň má platiť ako občan, ktorý takéto siete využíva. Chcel si urobiť osvetlenie na vlastné
náklady, ale nebolo mu to umožnené. Pokiaľ sa bude robiť infraštruktúra v tejto oblasti, žiada,
aby to bolo urobené až k jeho nehnuteľnosti.
Keďže schválené VZN to v súčasnosti neumožňuje, možno to riešiť do budúcnosti. Je tam
plánovaná IBV – Kopec. V tej časti by mala byť urobená komunikácia asi 100–150 m od jeho
nehnuteľnosti. V súčasnosti nie sú na to finančné zdroje. Treba počkať. Potom, keď sa to bude
robiť, bude určite prizvaný.
•
Ďalším, ktorý prišiel poslancov požiadať o pomoc pri riešení problémov, bol Ing. M. Krištofík zo
SAD Trnava. Vodiči autobusov, parkujúci v meste, dostali od MsP Vrbové oznámenie o zákaze
parkovania v meste Vrbové. Autobusy sú majetkom TTSK a sú vo verejnom záujme. Autobusy
ani tak nie, ale kamióny ničia komunikácie. Je potrebné si nájsť miesta, kde bude povolené
parkovanie. Bolo povolené parkovanie autobusov na parkovisku pri zdravotnom stredisku, kde je
mesto spoluvlastníkom pozemku. Súkromní dopravcovia si to musia poriešiť sami. V licencii
majú uvedené, kde budú parkovať. Nie je v kompetencii mesta riešiť problém parkovania
súkromných dopravcov.
•
Požiadavku vedúceho pošty vo Vrbovom predniesol poslanec p. Rakús. Pošta má záujem
o vyčlenenie parkovacej plochy pred štátnou políciou. Jedná sa o plochu pre zákazníkov, ktorí na
poštu vozia balíky, aby tam mohli zaparkovať. Chodník je v majetku mesta. Keď štátna polícia
žiadala o povolenie vybudovať si pred budovou št. polície parkovisko, povolenie parkovať
dostali len v hornej časti. Je potrebné, aby sa vedúci pošty dohodol so št. políciou, že počas
otváracích hodín môžu v dolnej časti parkovať zákazníci pošty.
•
Primátor informoval poslancov o tom, že niektoré politické strany si dali požiadavku na
presklené vitríny. Tieto vitríny sú určené iba pre spoločenské organizácie pôsobiace na území
mesta Vrbové. Pokiaľ má byť zachovaná rovnosť všetkých politických strán, z kapacitných
dôvodov nie je možné ich požiadavkám vyhovieť.
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4. Projekt „Štefánikova brána“
Pán Ján Valihora prišiel na zasadnutie MsZ predstaviť vizualizáciu projektu Štefánikova
brána. V písomnej forme dostali prehľad o dosiaľ realizovaných aktivitách v projekte novej
cyklotrasy.
Rozprava:
Mgr. Šandrik – vizualizácia je pripravená, ale realizácia – v akom štádiu sú tieto veci vyriešené,
v akom časovom horizonte sa to teraz nachádza.
p. Valihora – so zástupcami mesta Skalica a Hodonín je podpísané memorandum o spolupráci,
kde sa dohodne, že budú pracovať na tomto projekte a ako náhle vyjde výzva, budú sa o ňu
uchádzať. Niekedy v lete by mala byť zmluva podpísaná medzi SR a Bruselom. Výzvy by mali
byť koncom tohto roka, príp. v I. štvrťroku budúceho roka. Teraz je dôležité vysporiadať
pozemky, vybaviť stavebné povolenia. Náklady na technickú dokumentáciu budú mať žiadatelia
preplatené.
Mgr. Just – ide mu predovšetkým o ten cyklochodník, pretože ten súčasný končí v podstate na
priehrade. Chce vedieť, či tie súčasné cesty budú vyspravené, obnovené.
p. Valihora – ešte dopravný inžinier tam bude musieť urobiť – to je technická stavba, tam sa
musí urobiť rekonštrukcia. Hoštáky– tam bude začiatok cyklotrasy. A potom tá cyklotrasa je
dôležité, aby išla aj ďalej na Prašník. Má byť podpísaná zmluva s obcou. Tam bude pokračovať
3-metrový chodník, to tiež musí navrhnúť dopravný technik. Odtiaľ po ceste III. triedy
k penziónu Adam. Nemusíme všade robiť cyklochodník, lebo niektoré cesty sú už
zrekonštruované.
Mgr. Just – cieľ je jasný, ale zaujíma ho, či bude nejaký projekt, ktorý bude súčasťou tohto
projektu, daný nový asfalt, osvetlenie. Očakával, že už toto bude dnes prezentované.
p. Valihora – tie cesty mesto vlastne zrekonštruuje v rámci tohto projektu.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 6/III/2014.

5. Prevádzkovanie TKR
Ing. Maco, ktorý je doterajším nájomcom TKR, listom zo dňa 27. 12. 2013 požiadal
o ukončenie nájomnej zmluvy. Výpovedná lehota je 6-mesačná. Preto bol na zasadnutie MsZ
predložený návrh súťažných podmienok ako aj návrh nájomnej zmluvy. Ing. Maco predložil svoj
vlastný návrh nájomnej zmluvy, ktorý bol zaslaný poslancom spolu s ostatnými materiálmi.
Dr. Kubík pripravil tiež návrh nájomnej zmluvy, ktorý predložil na zasadnutí MsZ.
Stanovisko ekonomickej komisie: odporúča MsZ dať do podmienok registráciu na Úrade pre
radu a retransmisiu. V prípade, že záujemca takúto registráciu nemá, zadováži si ju do dvoch
mesiacov. Nesúhlasiť zmeniť dohodnutý účel užívania, nájomca nemôže nechať tretej osobe.
Stanovisko komisie výstavby: vyhlásenie OVS a do podmienok navrhuje doplniť do bodu
Podmienky účasti v súťaži. Registráciu pre transmisiu – v prípade navrhovateľa, ktorý registráciu
v čase prebiehajúcej OVS nemá, čestné vyhlásenie, že v prípade úspešnosti v OVS si po podpise
zmluvy zabezpečí registráciu do dvoch mesiacov.
Primátor ešte pred otvorením rozpravy uviedol, že TKR môže prevádzkovať aj spoločenstvo
vlastníkov bytov, Bytové družstvo aj mesto.
Rozprava:
Dr. Kubík – ak chceme rozšíriť počet záujemcov o nájom TKR, dať podmienky, že si registráciu
pre retransmisiu zadováži do 2 mesiacov od výberu uchádzača.
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Dr. Borovský – pokiaľ nemá abonentov, nemôže si vybaviť registráciu pre retransmisiu.
primátor – treba rozhodnúť o výške nájmu a dobe nájmu.
Mgr. Sitárová – navrhla, aby bola vymenovaná komisia. Zoznam abonentov mesto nemá. Ak
Ing. Maco má, mesto ním nedisponuje.
p. Rakús – zoznam abonentov bol, keď ho prevádzkoval M-Elektronik. Asnet ho mestu
neodovzdal.
Dr. Kubík – 6-členná komisia k tomu sedela, má to na USB kľúči, bolo by dobré to dnes
odsúhlasiť.
Ing. Duračka – Ing. Maco má nejaký zoznam. Ak to získa nejaký iný, ako sa dostane k tomu
zoznamu?
primátor – odpojí všetkých a pripojí len tých, ktorí platia.
Ing. Horská – v zmysle zmluvy čl. 6, bod 2 sa hovorí, že pri skončení nájmu odovzdá zoznam
abonentov, ale nehovorí sa o tom, že musí mať zoznam pri podpise zmluvy.
Mgr. Sitárová – je to tam.
primátor – všeobecná vôľa je, že sa to tam vypustí. Návrh doby nájmu je na 15 rokov, na dobu
určitú, nájomné minimálne 300 € mesačne.
Mgr. Šandrik – k návrhu Dr. Kubíka – výpoveď zo strany nájomcu: doplniť ...“bez udania
dôvodu“.
primátor – prejav všeobecnej vôle je, len si to ešte vzájomne elektronicky posunúť a odsúhlasiť.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 7/III/2014 a č. 8/III/2014.

6. Návrh zmeny ÚPN mesta Vrbové č. 4
Na mesto prišli požiadavky od E. Papšovej, J. Karlíka a S. Vala na zmenu ÚPN mesta
Vrbové. Materiál spracoval Ing. Galo, ktorý to prekonzultoval s Ing. Poloncom
a Ing. arch. Krupovou. Zo začiatku to bude financovať mesto, ale alikvotná časť bude
prefakturovaná tým žiadateľom o zmenu ÚPN. Nejedná sa o nové veci, je to všetko v súlade
s platnou legislatívou.
Stanovisko sociálnej komisie: berie návrhy na vedomie.
Stanovisko ekonomickej komisie: odporúča návrh zmeny ÚPN schváliť.
Stanovisko komisie výstavby: Komisia vytkla nezákonný postup pri zabezpečovaní postupu pri
zmene územného plánu – treba najskôr výberové konanie na obstarávateľa ÚPN a následne
spracovateľa a vypísanie oznamu pre verejnosť na predkladanie návrhov na zmeny ÚPN.
Konzultovať s p. Valom a p. Karlíkom, čo plánujú na plochách realizovať, aby sa presne určila
plocha pre zmenu ÚPN a u p. Karlíka požadovať stanoviská správcov sietí k prevádzke, či sa
nachádzajú ich siete na pozemkoch, na ktorých má stavby. Na pozemku p. Papšovej je podľa
ÚPN TTSK navrhnutá výstavba obchvatu cesty II/449, čo musí mesto rešpektovať.
Rozprava:
Ing. Horská – komisia je za to, aby sa mesto zveľaďovalo. V prípade, že nebude verejnosť
oboznámená verejnou vyhláškou o tom že sa bude robiť zmena ÚPN po dobu 90 dní, aby mesto
nedostalo pokuty.
primátor – toto nie je tvorba nového ÚPN, ale jeho zmena. Robí to oprávnená osoba –
Ing. Polonec. Jedna vec je, keď obec nemá ÚPN a obec ho obstaráva.
Dr. Borovský – ten bývalý „Gregorovec“ je zaťažený sieťami,
primátor – majú to predrokované s plynármi na prekládku,
p. Rakús – nikto nie je proti zmene. Len aby sa právnik mesta k tomu vyjadril, či treba verejnú
vyhlášku alebo nie.
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Mgr. Šandrik – o tejto veci nemáme znalosti, nemáme to naštudované. Ak je tá osoba spôsobilá,
tak tam mala byť informácia pre poslancov, že to takto môže byť. Ak má Ing. Horská takú
informáciu, že to tak musí byť.
Ing. Horská telefonicky preverovala túto záležitosť a zistila, že žiaden predpis nenariaďuje, že pri
zmene ÚPN to musí ísť cez verejnú vyhlášku. Raz za 4 roky musí obec prehodnotiť, či sa bude
zmena robiť.
Primátor potom navrhol, aby sa zatiaľ neprijímali uznesenia, ktorými by sa žiadatelia o zmenu
ÚPN zaväzovali uhradiť náklady spojené so zmenou ÚPN. Tieto sa im vyrátajú až po ukončení
a vyčíslení celkových nákladov.
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 9/III/2014, č. 10/III/2014, č. 11/III/2014 a č. 12/III/2014.

7. Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2012 o podmienkach poskytovania soc. služieb
a určení úhrady za opatrovateľskú službu pre občanov s trvalým pobytom
na území mesta Vrbové
Kompletnú dôvodovú správu k návrhu dodatku vypracovala Mgr. Galbavá, Vzhľadom na
vyčíslenú výšku ekonomicky oprávnených nákladov je potrebné zmeniť výšku úhrady.
Stanovisko ekonomickej komisie: odporúča dodatok č. 2 k VZN schváliť.
Stanovisko sociálnej komisie: navrhujú nezvyšovať úhrady.
Rozprava:
p. Sabová – mesto nedostáva dotáciu, ale mesto ako celok dostane dane a je tam určené percento,
koľko sa má na určité oblasti vyčleniť. Hovorili o tom na školení.
primátor – pokiaľ mesto dostane to, čo má dostať, nebol by proti ponechaniu výšky úhrad. Mesto
nedostáva také podielové dane, aké má dostať.
p. Sabová – z tých podielových daní je určené, že z 5 % máme vykrývať túto sociálnu oblasť.
Mgr. Šandrik – súhlasí s tým dodatkom, keďže došlo k zmene ekonomicky oprávnených
nákladov. Myslí si, že ak mesto má záujem robiť opatrovateľskú službu a donášku obedov,
pomáha aj tým ľuďom, ktorí sú ako opatrovateľky zamestnané. Je za predložený návrh. Dať tam
percento, nie pevnú sumu, podľa ekonomicky oprávnených nákladov.
p. Rakús – tá opatrovateľská služba sa robí teraz pre 26 občanov. Ale treba sa pripraviť na to, že
tých obyvateľov môže rapídne stúpnuť. Potom by tá suma vyšla až na 40 %.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 13/III/2014.

8. VZN č. 5/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka
škôl a škol. zariadení na území mesta Vrbové
Návrh tohto VZN bol vypracovaný v nadväznosti na zákon č. 596/2003, z ktorého mestu
vyplývajú určité povinnosti. Boli predložené pripomienky zo Zákl. školy na Školskej ul. kvôli
rozdielnej výške dotácie medzi oboma základnými školami. Podľa slov primátora, náklady na
školu, ktorá spravuje 5 budov nemôže byť rovnaká ako tá, ktorá má 1 budovu. Najvýhodnejšie by
bolo 1 riaditeľstvo a 1 účtovníctvo v rámci mesta. Boli presunuté finančné prostriedky tak, aby
bola objektívna potreba naplnená. Ak mesto nedostane toľko peňazí, koľko treba, bude problém.
Ak budú prostriedky, mesto to bude zabezpečovať. Kompetencie na mestá presúvajú, ale
podielové dane sú ponížené. Účelovo viazané prostriedky mesto rozdeľuje tak, aby fungovali
školy, na nič iné nie sú použité.
Stanovisko ekonomickej komisie: odporúča VZN schváliť.
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K tomuto návrhu neboli žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 14/III/2014.

9. VZN č. 6/2014 o miestach na umiestňovanie volebných plagátov a iných
nosičov informácií pred voľbami do EP 2014
Materiál spracovala dott. Mgr. Maggiová, prednostka. Primátor nepodpísal návrh len
z toho dôvodu, že bol protest prokurátora k VZN týkajúceho sa informačných tabúľ (čo bolo nad
zákon). Bolo uznesením zrušené. Teraz je požiadavka na VZN len k voľbám do Európskeho
parlamentu. Po skončení volieb stráca platnosť a účinnosť. Mesto má plochy, na ktoré by sa
mohli na predvolebnú kampaň vylepovať plagáty.
Stanovisko ekon. komisie: odporúča VZN č. 6/2014 schváliť.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 15/III/2014.

10. Žiadosť o odpustenie poplatku z omeškania
Materiál spracovala Mgr. Sitárová. Pán M. Spál si dal žiadosť o odpustenie poplatku
z omeškania z dôvodu, že byt, ktorý mu bol pridelený, bol vo veľmi zlom technickom stave. Pán
M. Spál zrekonštruoval byt na vlastné náklady. Poplatok z omeškania mu vznikol z dôvodu
oneskorenej úhrady nájomného.
Stanovisko ekon. komisie: odporúča odpustenie poplatku z omeškania schváliť.
Stanovisko komisie výstavby: odporúča odpustenie poplatku z omeškania schváliť.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 16/III/2014.

11. Užívanie pozemkov na štadióne
Mesto dostalo žiadosť od JUDr. Horanského, ktorý zastupuje p. Zemaníka a p. Nižňanského, kde
požaduje úhradu za užívanie pozemkov za dva roky spätne a zároveň pridelenie náhradných
pozemkov. Predmetné pozemky tvoria časť, na ktorých sa nachádza tréningové ihrisko. Uvedené
parcely prechádzajú škvarovým ihriskom, do okolitých kríkov a do cesty na Športovej ulici.
Mesto má záujem riešiť vysporiadanie pozemkov. Tu je problém, že pokiaľ by mesto chcelo na
budove štadiónu niečo riešiť, pozemok nie je vo vlastníctve mesta. Tých vlastníkov je viac,
niektorí sú neidentickí. Budova je mestská, ale ani pozemok pod budovou ani pod ihriskom nie
sú. S niektorými vlastníkmi sú uzavreté nájomné zmluvy. Aj s M. Nižňanským je uzavretá
zmluva. Všetkým sa ale bude platiť rovnaké nájomné.
Stanovisko ekon. komisie: odporúča MsZ pozemky na štadióne odkúpiť, alebo riešiť zámennou
zmluvou napr. na Horných dielcoch.
Stanovisko komisie výstavby: komisia navrhuje stanoviť jednoznačný postup pre všetkých
vlastníkov pozemkov, resp. zámenu pozemkov. Ing. Horská požaduje zistiť, či je budova
štadiónu zapísaná na LV mesta. Budova je zapísaná na LV č. 1900 ako stavba futbalového
štadióna so soc. zariadením na parc.č. 2991 (právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 242,
nie je evidovaný na liste vlastníctva). Stavba leží na parc. č. „E“ 546/3 vo vlastníctve mesta, „E“
529 a 3689/1 v správe (vlastníctvo SPF) – treba vysporiadať.
Stanovisko komisie kultúry: je to záležitosť hlavne finančnej komisie. Pokiaľ to je možné
a reálne, sú za vysporiadanie.
Rozprava:
p. Rakús – poznáme všetkých vlastníkov?
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primátor – týchto všetkých má v správe SPF,
p. Rakús – ak to nemáme kompletne vyriešiť, nemá to zmysel.
Dr. Borovský – prenájom sa riešil aj v minulosti. Pokiaľ by sme to chceli všetko vysporiadať,
boli by sme potrebovali 2,5 mil. Sk. Ak by vlastníci súhlasili, najvýhodnejšie by boli náhradné
pozemky v lokalite Dolné dielce.
Ing. Horská – Dolné dielce sú určené pre priemyselnú zónu. Možno by boli ochotní každý rok
vysporiadať niečo.
primátor – zo SPF je vôľa vysporiadať to. Len treba stanoviť pri odkupovaní cenu. Je za to riešiť
komplexne.
Primátor prezistí možné kroky, aby mesto malo nejaké alternatívy, či to už bude kúpa alebo
zámena.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 17/III/2014.

12. Správa ÚIK – výsledky inventarizácie k 31.12.2013
V zmysle príkazného listu primátora č. 4/2013 bola k 31.12.2013 vykonaná inventarizácia
hosp. prostriedkov. Ústredná inv. komisia prejednala dielčie správy jednotl. komisií a navrhla
riešenia a opatrenia. Najdôležitejšou časťou správy sú opatrenia. Vyraďujú sa detské ihriská
kvôli bezpečnosti. Je potrebné ich kvôli bezpečnosti zlikvidovať. Podliehajú certifikácii
a bezpečn. predpisom a tie by už neobstáli. Takisto aj unimobunky sú neupotrebiteľné. CZUŠ
dala návrh. Sú aj pohľadávky z PDO. Vracajú sa mestu listy späť (výzvy). Dávajú návrh za rok
2009 na vyradenie. Niektoré firmy boli vymazané z obch. registra. Dali sa takisto návrh na
odpísanie pohľadávok s penálmi. Pán K. Čáp bol nemajetný, pohľadávka bola daná do
dedičského konania. Predložil sa návrh na odpísanie.
Stanovisko ekon. komisie: odporúča správu UIK – výsledky inventarizácie k 31. 12. 2013
schváliť.
K tomuto návrhu neboli žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 18/III/2014.

13. Plat primátora mesta
V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 Obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne
prerokuje a to na základe údajov Štatistického úradu SR, ktorý zverejnil priemernú mesačnú
mzdu zamestnanca hospodárstva SR v roku 2013 vo výške 824 €.
Stanovisko ekon. komisie: komisia necháva rozhodnutie na poslancov MsZ.
Dr. Kubík navrhol ponechať tak ako to je doteraz, s 3 %-ným navýšením. Hlasovalo sa o tomto
poslaneckom návrhu – prítomní: 8, za:7, proti:0, zdržal sa:1.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 19/III/2014.

14. Bytový dom č. 478 na Beňovského ul. vo Vrbovom
Materiál pripravila Mgr. Sitárová. Jeden z dvorov, kde boli nájomné byty, je voľný. Bolo
potrebné rozhodnúť, čo ďalej, či uvoľniť aj druhý dvor, nájsť investora, ktorý by mohol
vybudovať polyfunkčný dom.
Stanovisko ekon. komisie: treba počkať kým sa uvoľní aj susedný dvor.
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Stanovisko komisie výstavby: počkať kým sa uvoľnia byty v druhom dvore a potom to riešiť ako
celok.
Rozprava:
Dr. Miklášová – zatiaľ nevieme poskytnúť náhradné bývanie pre tých ľudí, ktorí bývajú
v druhom dvore,
Ing. Horská – pozemok je lukratívny. Treba nájsť náhradné ubytovanie. V spodnom dvore
bývalého Vetesu vybudovať nízkonákladové byty.
primátor – je tam problém s vysporiadaním pozemkov (SPF, súkromníci).
Dr. Borovský – plocha pod unimobunkami je mestská?
primátor – tam by si to vedel predstaviť.
p. Rakús – a poriešiť aj ten dvor, kde býva A. Bielka.
Neboli prijaté žiadne uznesenie k tomuto bodu.

15. Platobný rozkaz
Primátor mesta informoval poslancov MsZ, že dňa 7. 3. 2014 dostalo mesto od
Okresného súdu Piešťany Platobný rozkaz, kde súd ukladá mestu, aby uhradil sumu za užívanie
pozemku pod domom kultúry. Bol podaný odpor. Počká sa na vytýčenie pojednávania.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča informáciu zobrať na vedomie a pozemok
odporúča odkúpiť.
Rozprava:
Mgr. Šandrik – tých 2 600 m2 je mimo zastavanú plochu (čo je 1/3). Bude mesto vyvíjať nejakú
aktivitu k MV SR.
primátor – osloví Mgr. J. Poláčka, ktorý bol poverený MV SR.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 14/III/2014.

16. Rôzne
•

Cena mesta Vrbové

Komisia kultúry odporučila, aby p. Pavlovi Maráčkovi, hlavnému sponzorovi, bola pri
príležitosti jeho životného jubilea za dlhoročnú podporu vrbovského futbalu udelená Cena mesta
Vrbové za rok 2014 a to v piatok 21. 3. 2014 pri oceňovaní športovcov.
K tomuto návrhu neboli žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 18/III/2014.
•

Zmena dodatku kúpnej zmluvy – spoločnosť Real Market Centrum

Poslanci dostali od Ing. Dubravského návrh dodatku č. 3 Kúpnej zmluvy. Podľa slov
Dr. Kubíka okrem toho že v záložnom práve je mesto Vrbové na druhom mieste je uvedené, že
postavia miesto dvoch domov iba jeden dom a bola tam aj zmena termínov.
Rozprava:
Ing. Horská – nikde sme neriešili vypadnutie jedného domu,
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Dr. Kubík – už v dodatku č. 1 alebo č. 2 vypadol 2. bytový dom. Mal by tam byť termín všetkého
do 12/2015. On len podáva návrh v dodatku č. 3, že navrhuje predĺžiť termín na stavebné
konanie do 12/2015.
Mgr. Šandrik – mesto nemusí pristúpiť na jeho návrh.
p. Rakús – on si asi myslí, že neobsadí ani 1 bytovku, preto to tak navrhol. Asi treba navrhnúť
nejaké riešenie.
primátor – na základe uznesení pripraviť dodatok č. 3.
Dr. Kubík – a upozorniť ho, že tam vypadol druhý bytový dom. Mestu nie je jedno, či postaví
jeden alebo dva domy.

17. Dopyty a interpelácie poslancov
Mgr. Šandrik – na úradnej tabuli sú stavebné povolenia na kanalizáciu,
primátor – 18. apríla t.r. končí platnosť st. povolenia, je to len o posunutí termínu.
•
Ing. Duračka – členovia výberových komisií – či sa ku každému tvorí nová komisia alebo to platí
pre všetky?
primátor – mení sa, ale je prizvaný člen stavebnej komisie.
•
Dr. Borovský – prišli peniaze od firmy Bodet&Horst?
primátor – prišlo 20 tis. €,
Dr. Borovský – oni povedali, že pošlú 20 tis. € a potom, keď sa to všetko dorieši na ministerstve,
pošlú aj ostatných 20 tis. €.
•
Ing. Horská – detské ihriská – na Ul. 6. apríla tá najmohutnejšia drevená konštrukcia, bola by za
to, robiť to blokovo podľa vekovej kategórie, sústrediť to na nejaké kategórie. Na Ul. 6. apríla
vytvoriť parkovné miesta.
Dr. Miklášová – na Ul. 6. apríla je veľa detí,
primátor – na Ul. 6. apríla treba riešiť všetky vekové kategórie.

18. Návrh na uznesenia
Uznesenie č. 6/III/2014
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
berie na vedomie –
informácie o dosiaľ realizovaných aktivitách v projekte novej cyklotrasy Štefánikova brána.
Uznesenie č. 7/III/2014
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
schvaľuje –
prenájom – prevádzkovanie televíznych káblových rozvodov (TKR) novému nájomcovi formou
obchodnej verejnej súťaže na dobu určitú od 1. 7. 2014 na 15 rokov.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 8
Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Ing. N. Horská,
Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,
P. Rakús, Mgr. M. Šandrik

proti: 0
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zdržal sa: 0

Uznesenie č. 8/III/2014
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
schvaľuje –
návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže s prílohou vzoru návrhu zmluvy o nájme
a prevádzkovaní televíznych káblových rozvodov vo vlastníctve mesta Vrbové, pričom
minimálna výška mesačného nájomného je stanovená na 300,– €/mesiac.
Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže je súčasťou tohto uznesenia.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 7
Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Ing. N. Horská,
Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,
P. Rakús,

proti: 0

zdržal sa: 1
Mgr. M. Šandrik

Uznesenie č. 9/III/2014
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
schvaľuje –
požiadavku žiadateľa – Papšová Elena, na zmenu ÚPN mesta a
odporúča –
spracovať zmenu ÚPN mesta Vrbové v južnej časti mesta pri Cintorínskom potoku, v lokalite
označenej podľa platného ÚPN z plochy E 3 – 8, označená ako plocha izolačnej zelene, na
plochu nového funkčného využitia A 2/c/, t.j. funkciu nízkopodlažnej bytovej výstavby – bytové
domy.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 7
Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,
Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,
P. Rakús, Mgr. M. Šandrik

proti: 0

zdržal sa: 1
Ing. N. Horská,

Uznesenie č. 10/III/2014
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
schvaľuje –
požiadavku žiadateľa – Stanislav Valo, na zmenu ÚPN mesta a
odporúča –
spracovať zmenu ÚPN mesta Vrbové v lokalite Piešťanská cesta vo Vrbovom, na základe
žiadosti žiadateľa, plocha označená ako A1, v rozsahu parcely č. 2111, 2112, k.ú. Vrbové, na
plochu funkcie B1.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 8
Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Ing. N. Horská,
Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,
P. Rakús, Mgr. M. Šandrik

proti: 0
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zdržal sa: 0

Uznesenie č. 11/III/2014
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
schvaľuje –
požiadavku žiadateľov – Juraj Karlík a manželka Daniela Karlíková, na zmenu ÚPN mesta a
– odporúča –
spracovať zmenu ÚPN mesta Vrbové v lokalite označenej podľa platného ÚPN ako plochy E2Sietie, Verejná a izolačná zeleň na plochy nového funkčného využitia B2, plochy pre areály
a zariadenia obslužno-výrobnej vybavenosti, resp. C1, plochy priemyselnej výroby, v rozsahu
plošnej výmery 533 m2 s určením platným geometrickým plánom na predmetnú parcelu č.
1067/1. Geometrický plán zabezpečí na svoje náklady žiadateľ zmeny.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 7
Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,
Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,
P. Rakús, Mgr. M. Šandrik

proti: 0

zdržal sa: 1
Ing. N. Horská,

Uznesenie č. 12/III/2014
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
ukladá –
stavebnému úradu vykonať kontrolu z titulu stavebného zákona § 98, výkon činnosti štátneho
stavebného dohľadu, nad predmetnou lokalitou a predložiť MsZ uzávery z titulu vykonanej
kontroly s návrhom opatrení.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 8
Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Ing. N. Horská,
Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,
P. Rakús, Mgr. M. Šandrik

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 13/III/2014
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
schvaľuje –
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Vrbové č. 5/2012 o podmienkach
poskytovania sociálnych služieb a určení úhrady za opatrovateľskú službu pre občanov s trvalým
pobytom na území mesta Vrbové.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
Dr. I. Borovský, Ing. N. Horská,
Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,
P. Rakús, Mgr. M. Šandrik

proti: 0
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zdržal sa: 0

Uznesenie č. 14/III/2014
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
schvaľuje –
Všeobecne záväzné nariadenie 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: 7
za: 7
Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Ing. N. Horská,
Mgr. R. Just, Dr. J. Miklášová,
P. Rakús, Mgr. M. Šandrik

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 15/III/2014
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
schvaľuje –
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové č. 6/2014 o miestach na umiestňovanie volebných
plagátov a iných nosičov informácií pred voľbami do Európskeho parlamentu 2014.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 8
Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Ing. N. Horská,
Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,
P. Rakús, Mgr. M. Šandrik

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 16/III/2014
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
schvaľuje –
Miroslavovi Spálovi odpustenie zaplatenia poplatku z omeškania vo výške 292 € (43 + 249)
za oneskorené platenie úhrad za užívanie bytu na Nám. sv. Cyrila a Metoda 3/2, Vrbové.
Mestské zastupiteľstvo prihliadlo na to, že Miroslav Spál pridelený byt po pridelení
zrekonštruoval, urobil tam zasieťovanie zvonku aj zvnútra, vysekal omietky, vyrovnal steny
spolu s prísadou proti vlhkosti a zároveň v byte urobil obklady a plávajúcu podlahu na vlastné
náklady.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 8
Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Ing. N. Horská,
Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,
P. Rakús, Mgr. M. Šandrik

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 17/III/2014
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
predbežne schvaľuje –
odkúpenie pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Vrbové v spoluvlastníctve:
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•

Ladislava Zemaníka zapísané na LV č. 1438 (reg. E p.č. 3699/1, 3700/1, 3702/1)
a zapísané na LV č. 1439 (reg. E p.č. 3701/1) o výmere 303,86 m2 pripadajúcu na jeho
spoluvlastnícky podiel

a
Martina Nižňanského, zapísané na LV č. 1438 (p.č. 3699/1, 3700/1, 3702/1) a zapísané na
LV č. 1439 (p.č. 3701/1) o výmere 533,43 m2 pripadajúcu na jeho spoluvlastnícky podiel
za cenu stanovenú na základe znaleckého posudku.
•

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 8
Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Ing. N. Horská,
Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,
P. Rakús, Mgr. M. Šandrik

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 18/III/2014
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
schvaľuje –
závery ústrednej inventarizačnej komisie k inventarizácii hospodárskych prostriedkov mesta
Vrbové vykonanej k 31. 12. 2013.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 8
Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Ing. N. Horská,
Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,
P. Rakús, Mgr. M. Šandrik

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 19/III/2014
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
na základe zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
1. – berie na vedomie –
že na základe uznesenia č. 21/III/2013 zo dňa 21.03.2013 bol plat primátora stanovený
rozhodnutím mestského zastupiteľstva podľa §4 ods. 2 citovaného zákona so zvýšením o 3%, čo
po uplatnení priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2013 znamená – na
základe §3 ods. 1 citovaného zákona – od 1.1.2014 sumu 1.987,– € mesačne
2. – schvaľuje –
podľa §4 ods. 2 citovaného zákona s účinnosťou od 1.4.2014 plat primátora v sume, ktorá sa
rovná zvýšeniu minimálneho platu o 3 %, t.j. na sumu 1.987,– €.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 7
Ing. J. Duračka, Ing. N. Horská,
Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,
P. Rakús, Mgr. M. Šandrik

proti: 0
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zdržal sa: 1
Dr. I. Borovský,

Uznesenie č. 20/III/2014
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
schvaľuje –
v zmysle článku 7 VZN mesta Vrbové č. 7/2007 udelenie Ceny mesta Vrbové za rok 2014
(grafika M. Beňovského od akad. maliara Igora Piačku) pri príležitosti životného jubilea za
dlhoročnú podporu hlavnému sponzorovi vrbovského futbalu Pavlovi Maráčkovi.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 8
Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Ing. N. Horská,
Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,
P. Rakús, Mgr. M. Šandrik

proti: 0

zdržal sa: 0

19. Záver
Zasadnutie MsZ bolo ukončené o 21.55 hod.

Zapísala: Beličková

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

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

Dott. Mgr. Ema Maggiová
prednostka MsÚ
v.r.

Ing. Ján Jánoška
primátor mesta
v.r.

Overovatelia zápisnice:
1. PaedDr. Ivan Borovský, v.r.

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

2. Mgr. René Just, v.r.

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