Z á p i s n i c a č. 2

zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného 29. 1. 2015 o 17.00 hod. v kúrii M. Beňovského vo Vrbovom
Prítomní:
10 poslanci a primátorka mesta – podľa prezenčnej listiny
Neprítomný: Mgr. René Just – ospravedlnený
Prizvaní:

hl. kontrolórka a prednostka 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. Zrušenie Mestskej polície vo Vrbovom
5. Zmeny vo VZN v súvislosti so zrušením Mestskej polície vo Vrbovom
6. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 2014
7. Plán činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2015
8. Plán zasadnutí MsZ vo Vrbovom na I. polrok 2015
9. Odpredaj časti pozemku reg. E, p.č. 430/4 pri Holeške
10. Zásady odmeňovania poslancov MsZ, členov komisií a volených orgánov mesta
11. Rôzne
– Žiadosť obyvateľov Ul. SNP – výsadba zelene
– Kronikár mesta
12. Dopyty a interpelácie poslancov
13. Návrh na uznesenie
14. 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 začalo za účasti 9 poslancov, neskôr prišla ešte 1 poslankyňa.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – PhDr. Jana Miklášová,
členovia – Ing. Ľubomír Šteruský a Dušan Sabo.
prítomných: 9
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: PaedDr. Ivan Borovský
a Ing. Jozef Duračka.
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: primátorka mesta Dott. Mgr. Ema
Maggiová, zástupca primátorky JUDr. Štefan Kubík, hl. kontrolórka JUDr. Mária Gajňáková
a prednostka MsÚ Ing. Renáta Taranová.
prítomných: 9
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
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Potom primátorka predložila k schváleniu program zasadnutia MsZ. Navrhla zaradiť do
programu v bode Rôzne: pozemok pod domom kultúry, verejné osvetlenie. Duračka navrhol
zaradiť do programu aj informácie o zmenách v MFK.
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. Ku kontrole uznesení nemal nikto pripomienky.

3. Dopyty a interpelácie občanov
Pán V. Kozák sa spýtal, kedy bude reštaurovaná a opravená cesta na Ul. 6. apríla. Bolo mu
povedané, že hlavným problémom je kanalizácia. Bola robená sonda a zistilo sa, že asi v polovici
cesty je kanalizácia prepadnutá. Ťažko povedať, kedy to bude. Treba nájsť na to fin. prostriedky.
Je prvoradým záujmom mesta toto poriešiť.
•
Pán V. Kozák sa sťažoval aj na parkovanie áut pri autobusovej zastávke pred predajňou CBA.
Autobus nemá niekedy kde zaparkovať. Treba tam dať žltú čiaru.
Upozornil aj na nedostatočne vysýpané smetné nádoby a neporiadok okolo nich. Mesto by ich
malo častejšie kontrolovať. A takisto upozornil aj na exkrementy po psoch a mačkách. Väčšina
majiteľov to neodstraňuje.
•
Dr. Borovský bol oslovený p. Polčanom na miesta na parkovanie pre telesne postihnutých.
V iných mestách také miesta sú. Upozornil aj na Bernolákovu ulicu, ktorá bola predošlý deň
samý ľad a ulice smerom dolu boli šmykľavé.
Dr. Kubík povedal, že v prvom rade sa posýpali ulice, kde sú kopce.
•
Pani Juríčková sa spýtala na cestu na Ul. SNP, ktorá sa 30 rokov neriešila. A upozornila aj na
parkovanie v meste – po obidvoch stranách ciest parkujú autá. Taktiež ju trápia detské ihriská –
zrušili sa. Ak sa mesto bude stále vyhovárať na nedostatok peňazí, nikdy sa nič neurobí.

5. VZN č. 4/2015 o zrušení Mestskej polície vo Vrbovom
Materiál predniesol Dr. Kubík, ktorý informoval poslancov o návšteve OR PZ v Trnave.
Vedenie mesta sa bude stretávať 2x do mesiaca so štátnou políciou. Bude nápomocná aj komisia
verejného poriadku, ale len ako poradný orgán. Bude vykonávať agendu.
Stanovisko ekonomickej komisie: odporúča zrušiť MsP dňom 31.5.2015.
Rozprava:
Dr. Borovský – pokiaľ mesto nemá prostriedky na dobudovanie funkčnej polície a spolupráca so
štátnou políciou by bola dobrá, nemá význam to ďalej udržovať.
Ing. Horská – bola by rada, keby tie ušetrené financie boli použité na určitý účel. Nové MsZ ešte
nemá všetko zmapované a už ide riešiť MsP. Myslela, že by to bol dobrý nápad, ale zistila, že
zvýšený počet štátnych policajtov nebude. Časť z tých ľudí tu fyzicky nie je. Dať šancu MsP, aby
bola ozaj funkčná. Vytvoriť jej podmienky na to, aby bola funkčná. Sama bola prekvapená, že
mladí ľudia nie sú za zrušenie MsP. Ľudia sa boja, keď končia zábavy, ísť ráno do práce.
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Ing. Duračka – tento problém je riešený už 20 rokov. Nikdy nepracovala MsP tak ako sme si to
predstavovali. Problémy neboli riešené. Toto je tretí krát čo sa ruší. Dať im šancu? Mali šancu,
nechopili sa jej. Je za zrušenie.
Ing. Horská – určite sa nájdu ľudia kompetentní, čo by vedeli túto prácu MsP vykonávať.
Dr. Borovský – zažil viacerých náčelníkov MsP. Boli upozorňovaní, že to je nielen vyberať
pokuty od vodičov. A mala byť zriadená cudzími a nie našimi občanmi. Za takúto nefunkčnú
MsP nebude hlasovať.
p. Tahotný – nás vyjde lacnejšie, ak si najmeme SBS, ktorá bude pracovať 2-4 hodiny v noci.
Mgr. Koreň – vyriešil by to aj funkčný kamerový systém, ak by bol problém. Zhruba s koľkými
kamerami sa ráta a na akých miestach?
Dr. Kubík – bude to po dohode s Obv. oddelením PZ a s poslancami. A s dobrým nápadom
prišiel p. Doskočil – do TKR napojiť kamerový systém. Občania by mohli aj sami teda sledovať
dianie v meste.
p. Tahotný – ušetrené fin. prostriedky by sa mohli použiť na osvetlenie, hlavne prechodov.
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 8/I/2015 a č. 9/I/2015.
Na ďalšom zasadnutí MsZ bude určený likvidátor MsP. Boli predložené aj dodatky k VZN, ktoré
súviseli so zrušením MsP. V zmysle zákona boli všetky návrhy – VZN aj dodatky k VZN
zverejnené po dobu 15 dní pred konaním zasadnutia MsZ.
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 10/I/2015 – č. 16/I/2015.

6. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 2014
Správu predložila hl. kontrolórka poslancom v dostatočnom časovom predstihu ešte pred
zasadnutím MsZ. Okrem iného upozornila na vykonanú kontrolu v súvislosti so zrušením MsP.
Čo sa týka uznesení týkajúcich sa predaja pozemku pre manželov Miškeovcov, niečo sa ešte
preverí a na budúce MsZ sa predložia uznesenia, ktoré je potrebné zrušiť.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča správu zobrať na vedomie.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 17/I/2015.

7. Plán činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2015
Podobne ako správu aj plán činnosti predložila hl. kontrolórka poslancom dopredu.
K plánu nemal nikto pripomienky.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča plán činnosti hl. kontrolórky na I. polrok
2015 schváliť.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 18/I/2015.

8. Plán zasadnutí MsZ na I. polrok 2015
K plánu zasadnutí na I. polrok 2015 nemal nikto pripomienky. Zasadnutia sa budú konať
každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod. v kúrii M. Beňovského.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča plán zasadnutí MsZ schváliť.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 19/I/2015.
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9. Predaj pozemku pri Holeške
Pán Abdul A. Abougalil si dal žiadosť o odkúpenie pozemku pri Holeške, kde by chcel
postaviť garáž. Vzhľadom na to, že pozemok sa nachádza v tesnej blízkosti potoka Holeška
(ostatné ochranné pásma), komisia výstavby neodporúča predaj tohto pozemku. Pozemok musí
slúžiť pre potreby správcu potoka.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia neodporúča predaj pozemku (zákon o vodách
364/2004 – ochranné pásmo).
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 20/I/2015.

10. Zásady odmeňovania volených funkcionárov mesta, členov komisií MsZ
a členov ZPOZ
Z dôvodu dopracovania pracovnoprávnych predpisov bol na rokovanie MsZ predložený
návrh Zásad na odmeňovanie volených funkcionárov mesta, členov komisií MsZ a členov ZPOZ.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča návrh Zásad odmeňovania volených
funkcionárov mesta, členov komisií MsZ a členov ZPOZ schváliť.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 21/I/2015.

11. Kronikár mesta
Kronikárka mesta p. Lechnerová predložila žiadosť o uvoľnenie z funkcie po vykonaní
kronikárskeho záznamu za rok 2014. Nakoľko mestského kronikára vymenúva a odvoláva MsZ
na návrh primátora, je potrebné, aby boli poslanci MsZ so žiadosťou p. Lechnerovej oboznámení.
Žiadosť bola prerokovaná aj komisii kultúry, mládeže a športu.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 22/I/2015.

11. Rôzne
•

Žiadosť Ul. SNP – výsadba zelene

Na mesto prišla žiadosť od obyvateľov Ul. SNP na výsadbu zelene. Súčasťou bol aj projekt.
Odpoveď bola daná s tým, že výsadbu si musia občania urobiť svojpomocne a že bude to
prerokované na zasadnutí MsZ. Prišla na to odpoveď od občanov. Chceli vedieť, kedy bude
zasadnutie MsZ, chceli by prísť. Dr. Kubík dal naceniť, koľko by tie dreviny stáli. Návrh mesta
je taký, že mesto uhradí dreviny, ktoré boli ocenené na 250 €. Občania si výsadbu urobia sami.
Ide ale o to, že cez ten pozemok vedie voda. Je potrebné zistiť presne kde, aby sa v prípade
havárie nemuseli tie dreviny vykopať.
Stanovisko komisie výstavby: komisia súhlasí, treba ale dodržať ochranné pásma od
inžinierskych sietí odporúča použiť druhy, ktoré nie sú invázne.
Stanovisko komisie pre financie mesta: komisia súhlasí, ak si to občania vysadia sami. Tých
250 € sa im za dreviny vyplatia.
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Rozprava:
Ing. Duračka – vytýčenie sietí – kto to uhradí? A kto sa bude o to zo začiatku starať? Treba tam
aj nejakú ochranu urobiť, aby pri kosení nedošlo k poškodeniu. A je tam aj žiadosť o výrub
jedného stromu. S výrubom by mali súhlasiť všetci vlastníci nehnuteľnosti.
p. Tahotný – treba určiť, či to vyrieši mesto, treba určiť cenu a nech sa do toho vmestia.
Dr. Kubík – urobí to útvar výstavby.
Mgr. Koreň – pri kúpe drevín sa prikláňa za kontajnerové sadenice.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 7/I/2015.
•

Pozemok pod domom kultúry

Dňa 26. 1. 2015 sa konalo rokovanie, ktorého sa zúčastnil primátorka, zástupca
primátorky a plk. Ing. I. Durkot, riaditeľ Centra podpory v Trnave, ktoré nakladá s majetkom
v správe MV SR. Predmetom rokovania bol návrh vedenia mesta na mimosúdne vyrovnanie
ohľadom sporu medzi SR a mestom vo veci bezdôvodného obohatenia zo strany mesta za
užívanie pozemku pod domom kultúry. Na základe žaloby bol Okr. súdom v Piešťanoch vydaný
platobný rozkaz. Súd v ňom zaviazal mesto k zaplateniu sumy 9 361,93 € spolu s úrokom
z omeškania vo výške 9 % ročne z dlžnej sumy od 1.1.2012 a taktiež k zaplateniu súdneho
poplatku vo výške 561,50 €. Mesto v zákonom stanovenej lehote podalo odpor, nové
pojednávanie súd ešte nenariadil.
Na rokovaní s novým vedením mesta došlo k dohode, že mesto Vrbové zaplatí úhradu za
užívanie pozemku vo výške 8 670 € a navrhovateľ vezme žalobu späť. Mesto sa bude po
zaplatení dlžnej sumy uchádzať o kúpu predmetného pozemku
Posudok na pozemok si dá MV SR vyhotoviť samo. Po odsúhlasení MsZ začne rokovanie, dá
návrh na vypracovanie znaleckého posudku. Až o 1/3 by mohla ísť cena dolu ak to bude slúžiť
mestu.
Rozprava:
Ing. Horská – tie znalecké posudky sa robili ešte pre Obvodný úrad. Boli k tomu uznesenia,
nebolo to odkúpené. Je za odkúpenie.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 23/I/2015.
•

Verejné osvetlenie

Vedenie mesta Vrbové sa po stretnutí so zástupcami firmy AIT spol. s r.o. dňa 14.1.2015
rozhodlo, že v pripravenom projekte na realizáciu verejného osvetlenia v meste Vrbové za
podmienok, ktoré boli vysúťažené vo verejnom obstarávaní, sa nebude pokračovať. Dôvodom je
to, že Mesto Vrbové nie je schopné si v terajšej finančnej situácii zobrať úver vo výške 400 tis. €.
Je potrebné zabezpečiť iné, prednostnejšie, úlohy v prospech občanov mesta Vrbové.
Rozprava:
Ing. Horská – je tam kompletný projekt, možno počkať kým to zrušíme. Ak by sme využili tú
dotáciu, bolo by to 320 tis. €. Ak sa predloží kompletný projekt a bude výhodnejší... S týmto by
sme jeden mesiac mohli počkať. Počkať aká bude nová cenová ponuka od ďalšej firmy.
Ing. Duračka – pokiaľ by sme pristúpili na túto alternatívu, tam je komplet výmena všetkých
svietidiel. Ak sa bude robiť len časť, o tú dotáciu prídeme.
Ing. Horská – chceme robiť prechody, vymeniť niektoré svietidlá, možno rozdiel nebude až taký
veľký.
Mgr. Koreň – možno aj bude, lebo osvietia sa len hlavné ulice. A možno tá dotácia ani nebude.
p. Tahotný – uvažuje mesto o nejakej konkrétnej sume?
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Dr. Kubík – chceli by sme zobrať úver 400 tis. €, ale z toho bude riešených viacero vecí, nielen
verejné osvetlenie. Ak by sme zobrali úver len na verejné osvetlenie, nebudú sa môcť robiť iné
veci – kúpa pozemku pod domom kultúry, strecha na dome kultúry ap. A čaká nás súdny spor
s Vetesom. Poriešili by sme 3-4 veci. Preto sa chceme k tejto firme správať korektne. Zatiaľ je to
len predstava.
Ing. Horská navrhla odložiť tento bod, ale hlasovaním jej návrh neprešiel.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 24/I/2015.
•

Informácie o MFK vo Vrbovom

Na zasadnutie MsZ prišiel p. Igor Spál, ktorý prišiel poslancov oboznámiť s organizačnými
zmenami v MFK. Ide mu o to, aby štadión nepatril len futbalistom, ale širokej verejnosti. Najviac
ich sponzorovalo mesto. Okolie štadióna sa ale veľmi zanedbalo. Chcel by požiadať mesto o iné
priestory pre Parlament mladých, ktorí majú vyčlenený priestor na štadióne a chcú mať svoje
vlastné priestory. Pripravujú rôzne akcie, detské kútiky, chceli by pristúpiť k opravám – kabíny,
dvere, nátery, brány ap.
Rozprava:
Ing. Horská – Parlamentu mladých treba nájsť nové priestory. Ten priestor nie je stále využitý.
Chodí tam len Capoira a ostatní sú študenti. Ten štadión by mal byť využívaný hlavne
športovcami a verejnosti.
Dr. Kubík – v dome kultúry sú priestory, dohodne sa to s nimi.
p. Spál – nechcú nikoho vyháňať. Ide o to, aby za každú skupinu bol niekto zodpovedný.
Ing. Šteruský – chápe tých mladých. Oni si to tam prerobili, narobili sa tam. Ak to chceme
ponúknuť iným, možno to ponúknuť verejnosti.
p. Spál – p. I. Čáp je ochotný mladým pomôcť v nových priestoroch.
Dr. Borovský – ten štadión bol v dezolátnom stave a práve mladí si to dali doporiadku. Tento
priestor by ozaj svedčil nechať športovcom. Ale nie zadarmo. Ten priestor v dome kultúry by sa
mohol dať mladým.
p. Tahotný – musia sa dohodnúť hlavne Parlament mladých a futbalisti. Mesto bude nápomocné.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 25/I/2015.
•

Oboznámenie o organizačných zmenách na Mestskom úrade vo Vrbovom

Prednostka MsÚ Ing. Taranová oboznámila poslancov s organizačnými zmenami na MsÚ vo
Vrbovom. Po konzultácii s vedením boli niektorým zamestnancom dané aj výpovede. Dve miesta
vedúcich zamestnancov neboli obsadené, boli vyhlásené výberové konania.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 26/I/2015.
•

Vytvorenie Spoločného stavebného úradu

Dr. Kubík informoval poslancov o rokovaní, ktoré bolo so starostom obce Trebatice. Bolo to
na základe výzvy predsedu ZMOSu, kde do 4.2.2015 je potrebné sa vyjadriť k návrhu
usporiadanie stavebných úradov po novele stavebného zákona, V prípade, že sa nevyjadríme,
budeme začlenení pod niektorý príslušný stavebný úrad na základe rozhodnutia ministerstva.
V našom okrese sa ráta so zriadením Spoločného stavebného úradu vo Vrbovom a v Piešťanoch.
Z kapacitných dôvodov nie je možné vo Vrbovom rozšíriť o 2-3 miesta, preto sa uvažovalo
o pristúpení k st. úradu Trebatice, ktorý má sídlo v Piešťanoch. Pri porovnávaní nákladov za rok
2014 by došlo k úspore o 2 tis. €. Tá spolupráca medzi Vrbovým a Piešťanmi by fungovala tak,
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že raz za týždeň sa zoberú žiadosti a zanesú sa do Piešťan a potom sa to pôjde do Piešťan zobrať.
Ak sa poslanci takto rozhodnú, oznámi tento výsledok starostovi z Trebatíc.
Rozprava:
Dr. Borovský - nevie prečo do toho vstupuje ZMOS. Malo by to byť záležitosťou Obvodného
úradu.
Dr. Kubík – MVaRR SR požiadalo ZMOS o koordináciu. A pravdepodobne to budú len mestá.
Nie je to ale isté, či tam pôjdeme. Máme ale prísľub, že by to mohlo vyjsť.
Ing. Horská – Ing. Karlíková robí dobrú robotu. Ale nemá zástupcu. Trebatice o to majú záujem
a Vrbové nie. Čuduje sa, že sa o to nebijeme. Sú to prenesené kompetencie, platí na to aj štát a aj
na seba ten úrad zarába. A okrem toho, tí ľudia tam chodia nepripravení, chodia tam aj na
viackrát. Teraz vysťahujeme Spol. stav. úrad. Ale načo tu je MsÚ? O chvíľu tu nič nebude. Nás
Spol. stav. úrad zaťažuje? Je to úrad, ktorý úzko spolupracuje s útvarom výstavby. Ten úrad na
seba zarobí, prečo ho posielať preč.
p. Tahotný – čo patrí do kompetencie mesta, by sme nemali púšťať preč. Nemali by sme si
púšťať to, čo robí mesto mestom.
Mgr. Koreň – mal by tu ten úrad zostať, ale mala by tam byť zastupiteľnosť. Len teda tie
priestory nájsť.
Dr. Borovský – ide o to, či budeme s tým súhlasiť, či bude ten Spol. stav. úrad v Piešťanoch
alebo vo Vrbovom. A nemali by sme skutočne ten úrad púšťať. Lebo o chvíľu budeme obec.
Predchádzajúci funkcionári si dali námahu, aby sme boli mesto.
Dr. Kubík – to je len jedna z možností sídliť v Piešťanoch.
p. Tahotný – ide aj o človeka – ako bude komunikovať s ľuďmi, starostami.
Ing. Horská – ide o personálne a materiálne vybavenie. Nepúšťať preč to, čo robí mesto mestom.
Dr. Borovský – pracovníčka SSÚ je precízna, ale pre stavebníkov bola až moc dôsledná. Iné
úrady nežiadali tie dokumenty, ktoré žiadala ona.
Ing. Taranová – žiadne sťažnosti na ňu nevidela, nemôže to oficiálne riešiť.
p. Tahotný – stačí pozrieť pracovnú dobu
Ing. Horská – vadí jej to, že nie je zastupiteľná. Na pracovníčku sa sťažovať nemôže. A aj iní
zamestnanci musia zmeniť prístup.
Dr. Kubík – ak sa poslanci rozhodnú zachovať SSÚ vo Vrbovom, nemusíme hlasovať.
Dr. Borovský – on by prijal uznesenie, aby to bolo aj na papieri.
p. Tahotný – prijať uznesenie, že dávame súhlas so Spol. stav. úradom vo Vrbovom, so sídlom
vo Vrbovom.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 27/I/2015.

12. Dopyty a interpelácie poslancov
Dr. Kubík požiadal poslancov, aby uviedli svoje mailové adresy, na ktoré sa im budú posielať
materiály a ktoré budú zverejnené na webovej stránke mesta. Dohodli sa, že všetci budú mať
mailové adresy vrbovské a budú im oznámené heslá.
•
D. Sabo informoval o projekte s Vítkovom – o výmenných pobytoch, športových sústredeniach
futbalistov a stretnutí žiakov. Chcú túto spoluprácu prehlbovať aj naďalej.
•
Dr. Kubík informoval poslancov o:
– zmluve na dielo (podpísaná 21.12.2014) na vybudovanie komunikácií v lokalite Kopec na
cca 30 tis. € – pôjde to do rozpočtu (zmeny rozpočtu), z rezervného fondu. Je potrebné to
dobudovať, inak sa tam výstavba nepohne.
– ponuke na služobnú cestu do Španielska – nepôjde sa, mesto ušetrí 1 800 €.
– Združení kanalizácia Vrbové – Krakovany
– cyklochodníku (ponuky financovania z Eurofondov)
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lokalite „bývalý košiar“ – bude ukončená zmena ÚPN. Je ponuka na výstavbu nájomných
bytov.
Poslanci dali súhlas k ďalšiemu rokovaniu s firmou, ktorá by mohla postaviť v meste
bytovku. Po ukončení organizačných zmien na MsÚ bude všetko v hlavnej budove. Potom sa
dorieši budova (bývalý dom služieb) – predaj, nájom.
•
Ing. Horská – mali schôdzu DHZ. Dali si žiadosť o zakúpenie nového voza, ale nemajú ho kde
parkovať. Chcú požiadať mesto o vybudovanie hasičskej zbrojnice. Majú problémy so
zamŕzaním vody v cisterne, musia ju v zime vypúšťať. Tie priestory sú nevyhovujúce.
•
Dr. Borovský – bude sa riešiť budova kde je MsP, či by nebolo dobré doriešiť aj „Mikudíkovec“.
•
Primátorka informovala o tom, že vo Vrbovom by mal byť od 1. 3. 2015 notársky úrad, len sa
ešte nevie, v ktorých priestoroch bude.
–

13. Návrh na uznesenia
Uznesenie MsZ č. 7/I/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
žiadosť obyvateľov obytného domu na Ul. SNP 291/4 o úpravu okolia a výsadbu okrasných
drevín vo vlastnej réžii.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 10
za: 10
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,
Ing. N. Horská, Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík,
Dr. J. Miklášová, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,
F. Tahotný, MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 8/I/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zák.
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 2 ods. 2 zákona č.
564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
– ruší –
Mestskú políciu vo Vrbovom dňom 31.05.2015.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 10
za: 9
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,
Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík,
Dr. J. Miklášová, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,
F. Tahotný, MBA

proti: 0
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zdržal sa: 1
Ing. N. Horská,

Uznesenie MsZ č. 9/I/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
VZN č. 4/2015, ktorým sa ruší Mestská polícia vo Vrbovom dňom 31.05.2015.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 10
za: 9
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,
Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík,
Dr. J. Miklášová, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,
F. Tahotný, MBA

proti: 0

zdržal sa: 1
Ing. N. Horská,

Uznesenie MsZ č. 10/I/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje Dodatok č. 3 k VZN č. 1/1999 o čistote mesta, zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 10
za: 9
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,
Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík,
Dr. J. Miklášová, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,
F. Tahotný, MBA

proti: 0

zdržal sa: 1
Ing. N. Horská,

Uznesenie MsZ č. 11/I/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2006 o zásadách uskutočňovania propagácie a reklamy na území mesta
Vrbové.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 10
za: 9
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,
Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík,
Dr. J. Miklášová, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,
F. Tahotný, MBA

proti: 0

Uznesenie MsZ č. 12/I/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2008 o držaní psov na území mesta Vrbové.
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zdržal sa: 1
Ing. N. Horská,

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 10
za: 9
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,
Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík,
Dr. J. Miklášová, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,
F. Tahotný, MBA

proti: 0

zdržal sa: 1
Ing. N. Horská,

Uznesenie MsZ č. 13/I/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje Dodatok č.1 k VZN č. 5/2010 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 10
za: 9
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,
Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík,
Dr. J. Miklášová, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,
F. Tahotný, MBA

proti: 0

zdržal sa: 1
Ing. N. Horská,

Uznesenie MsZ č. 14/I/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2011 o zákaze používania alkoholických nápojov na vymedzených
verejne prístupných miestach.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 10
za: 9
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,
Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík,
Dr. J. Miklášová, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,
F. Tahotný, MBA

proti: 0

zdržal sa: 1
Ing. N. Horská,

Uznesenie MsZ č. 15/I/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2013 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach –Trhový poriadok.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 10
za: 9
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,
Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík,
Dr. J. Miklášová, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,
F. Tahotný, MBA

proti: 0
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zdržal sa: 1
Ing. N. Horská,

Uznesenie MsZ č. 16/I/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2013 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi, drobnými
stavebnými odpadmi a biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi na území mesta
Vrbové.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 10
za: 9
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,
Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík,
Dr. J. Miklášová, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,
F. Tahotný, MBA

proti: 0

zdržal sa: 1
Ing. N. Horská,

Uznesenie MsZ č. 17/I/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– berie na vedomie –
správu o činnosti hlavnej kontrolórky mesta za II. polrok 2014.
Uznesenie MsZ č. 18/I/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
Plán činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2015.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 10
za: 10
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,
Ing. N. Horská, Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík,
Dr. J. Miklášová, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,
F. Tahotný, MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 19/I/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom v I. polroku 2015.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 10
za: 10
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,
Ing. N. Horská, Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík,
Dr. J. Miklášová, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,
F. Tahotný, MBA

proti: 0
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zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 20/I/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 z. č. 138/1991 Z.z. v znení
neskorších zmien a noviel:
– neschvaľuje –
predaj časti nehnuteľnosti cca 50 m², nachádzajúcej sa v katastrálnom území Vrbové z pozemku
reg. E, p. č. 430/4 o výmere 331 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na
Okresnom úrade odbore katastrálnom Piešťany na LV 3369.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,
Ing. N. Horská, Mgr. J. Koreň,
Dr. J. Miklášová, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,
F. Tahotný, MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 21/I/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
zásady odmeňovania volených funkcionárov mesta, členov komisií MsZ a členov ZPOZ.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 10
za: 10
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,
Ing. N. Horská, Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík,
Dr. J. Miklášová, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,
F. Tahotný, MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 22/I/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– berie na vedomie –
žiadosť kronikárky mesta Evy Lechnerovej o uvoľnenie z funkcie mestského kronikára po
vykonaní kronikárskeho záznamu za rok 2014.
Uznesenie MsZ č. 23/I/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
uzatvorenie dohody o mimosúdnom vyrovnaní medzi SR – Ministerstvom vnútra SR a mestom
Vrbové, týkajúcej sa urovnania sporu vo veci bezdôvodného obohatenia zo strany mesta za
užívanie pozemku pod domom kultúry s tým, že mesto uhradí SR sumu vo výške 8.670,00 €.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 10
za: 10
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,
Ing. N. Horská, Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík,
Dr. J. Miklášová, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,
F. Tahotný, MBA

proti: 0
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zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 24/I/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– berie na vedomie –
ukončenie spolupráce s firmou AIT spol. s r.o. v pripravenom projekte na realizáciu verejného
osvetlenia v meste.
Uznesenie MsZ č. 25/I/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– berie na vedomie –
informáciu o zmenách na štadióne MFK.
Uznesenie MsZ č. 26/I/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– berie na vedomie –
rozhodnutie zamestnávateľa o organizačných zmenách.
Uznesenie MsZ č. 27/I/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– dáva predbežný súhlas –
na vytvorenie spoločného stavebného úradu Vrbové so sídlom vo Vrbovom pri pripravovanej
novele stavebného zákona.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 10
za: 8
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná,
Ing. N. Horská, Mgr. J. Koreň,
Dr. J. Miklášová, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,
F. Tahotný, MBA

proti: 0

zdržal sa: 2
Ing. J. Duračka,
Dr. Š. Kubík,

14. Záver
Pred ukončením zasadnutia primátorka poďakovala všetkým za účasť a spoluprácu.
Zasadnutie MsZ bolo ukončené o 21.55 hod.
Zapísala: Beličková

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

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

Ing. Renáta Taranová
prednostka MsÚ, v.r.

Dott. Mgr. Ema Maggiová
primátorka mesta, v.r.

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

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

2. Ing. Jozef Duračka, v.r.

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