Z á p i s n i c a č. 3

zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného 26. 2. 2015 o 17.00 hod. v kúrii M. Beňovského vo Vrbovom
Prítomní:
Prizvaní:

11 poslanci a primátorka mesta
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. Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka škôl
a školských zariadení na území mesta Vrbové
5. VZN č. 5/2015 – Zmena 04/2014 Územného plánu mesta Vrbové
6. VZN č. 6/2015 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome na
Ul. J. Zigmundíka č. 295/4 a Sídl. 9. mája č. 322/25 vo Vrbovom a ostatnými nájomnými bytmi
v meste Vrbové
7. VZN č. 7/2015 o poskytovaní jednorazovej pomoci v hmotnej núdzi, jednorazovej sociálnej
dávky a sociálnej pôžičky občanom mesta Vrbové
8. VZN č. 8/2015 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome na Hrabinskej
ulici vo Vrbovom
9. Rokovací poriadok MsZ vo Vrbovom
10. Zrušenie uznesení č. 67/IX/2014 z 25. 9. 2014, č. 77/X/2014 z 30. 9. 2014 a č. 79/IX/2012
z 13. 9. 2012
11. Predaj pozemku p.č. 1038 na Ul. oslobodenia – obchodná verejná súťaž
12. Pristúpenie k spoločnému stavebnému úradu Trebatice so sídlom v Piešťanoch
13. Súhlas MsZ s mimosúdnym vyrovnaním neoprávnene prepustenej opatrovateľky
14. Zrušenie Mestskej polícia vo Vrbovom – určenie likvidátora
15. Určenie sobášnej miestnosti
16. Odvolanie a nová voľba zapisovateľa Komisie pre výstavbu, rozvoj mesta a ŽP pri MsZ
Vrbové
17. Odvolanie a nová voľba zapisovateľa Komisie pre financie, majetok mesta a podnikanie
pri MsZ Vrbové
18. Voľba nového člena Komisie pre výstavbu, rozvoj mesta a ŽP pri MsZ Vrbové
19. Zrušenie členstva v občianskom združení „Podmalokarpatské partnerstvo o.z.“
20. Rôzne
21. Dopyty a interpelácie poslancov
22. Návrh na uznesenie
23. 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 10 poslancov, neskôr prišiel ešte 1 poslanec.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – Mgr. René Just, členovia –
Ing. Nina Horská a František Tahotný, MBA.
prítomných: 10
za: 10
proti: 0
zdržal sa: 0
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Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: JUDr. Štefan Kubík a Daniela
Drobná.
prítomných: 10
za: 10
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: 10
za: 10
proti: 0
zdržal sa: 0
Potom primátorka predložila k schváleniu program zasadnutia MsZ. Navrhla zaradiť do programu
v bode Rôzne: OVS na nebytové priestory v Dome kultúry, OVS Kanalizácia Vrbové –
Krakovany, zmena rozpočtu č. 1/2015 a zároveň navrhla vyradiť z programu Spol. stavebný úrad.
Ing. Horská navrhla, aby bod týkajúci sa Spol. st. úradu zostal v programe.
Hlasovalo sa o takto upravenom programe.
prítomných: 10
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 1

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
J. Drinka vyjadril pochvalu firme prevádzkujúcej TKR, občania sú spokojnejší. V spolupráci
s mestom Piešťany by chceli, hlavne starší občania, založiť seniorský klub – nepolitickú
organizáciu. Chcú zistiť, akú by to malo odozvu.
•
V. Kozák navrhol zriadiť zákaz státia a zastavenia áut pri križovatke ulíc 6. apríla a Beňovského
pri semafore. Dochádza tam ku kolíziám. Ako výmenu zrealizovať parkovanie pri výmenníkovej
stanici.
Sledoval aj situáciu počas snehovej kalamity. Veľká technika sneh odhrnula, ale prechody neboli
odhrnuté, zamrzlo to a nedalo sa prejsť. Trvalo to dlho. Prechod nespĺňal podmienku prechodu.
Prechod je nevhodne umiestnený. Keď tam stojí autobus, je neprehľadný. Deti, ktoré chodia do
špeciálnej školy, to mali ťažké. Treba sa vyvarovať takýmto problémom. Je tu veľká doprava,
v centre mesta sa autá otáčajú, je tu chaos, parkuje sa. Ten stred mesta je potrebné riešiť.

4. Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na
dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Vrbové
Dodatok č. 2 bol vypracovaný v nadväznosti na zákon č. 596/2003 Z.z. (o št. správe
v školstve, ...), v ktorom mesto zohľadňuje špecifiká jednotlivých škôl a škol. zariadení na území
mesta.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2014 schváliť.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 28/II/2015.
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5. VZN č. 5/2015 – Zmena 04/2014 Územného plánu mesta Vrbové
Materiál spracovala a predložila Ing. Valová. Dôvodom obstarávania Zmeny 04/2014 ÚPN
mesta Vrbové bola skutočnosť, že od schválenia ÚPN a jeho zmien 01–03 došlo k ďalším zmenám
územno–technických, hospodárskych a sociálnych predpokladov, na základe ktorých bola
navrhnutá a doplnená koncepcia organizácie územia, resp. bolo potrebné umiestniť
verejnoprospešné stavby. Návrh VZN bol zverejnený na pripomienkovanie občanov na úradnej
tabuli mesta aj na internetovej stránke .
Stanovisko komisie výstavby: odporúča schváliť záväznú časť Zmien a doplnkov 04/20014
územného plánu Mesta Vrbové.
Vo všeobecnosti sa má viac dbať o to, aby sa nevpúšťal v budúcnosti priemysel do obytných
území.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 29/II/2015.

6. VZN č. 6/2015 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome
na Ul. J. Zigmundíka č. 295/4 a Sídl. 9. mája č. 322/25 vo Vrbovom
a ostatnými nájomnými bytmi v meste Vrbové
Uvedené VZN spracoval a predniesol Dr. Kubík na základe prehodnotenia bytovej politiky.
V r. 2010 bol prijatý zákon a VZN o nakladaní bytov neboli v súlade s týmto zákonom. Navrhuje
zrušenie notárskej zápisnice, kde každé 3 roky sa vyžadovala od týchto ľudí nová notárska
zápisnica. Slúžila ako exekučný titul. Pýtať toto od ľudí bolo ale v rozpore so zákonom. Do
dnešnej doby sú podlžnosti na nájomnom 32 tis. €. Ani raz nebola notárska zápisnica využitá.
Dlhšiu dobu neplatili a nikto s tým nič nerobil. Nebol v tomto poriadok. Toto ho viedlo
k prepracovaniu týchto VZN. Žiadne VZN ale neriešilo byty na Beňovského, na Nám. sv. Cyrila
a Metoda. Navrhuje Dohodu o ručení a k tomu nájomnú zmluvu. Ak niekto neplatí, okresný súd
vydá platobný rozkaz. Súd s týmto problém nemá. Doba nájmu v bytoch je maximálne na 3 roky
(v ojedinelých prípadoch 10). Byt v budove II. ZŠ – vznikol problém pri chove psa, kde riaditeľka
školy s chovom nesúhlasila. Nemala ale žiadne „páky“ na to. Čo sa týka psov a mačiek – môže
nájomca chovať iba so súhlasom vlastníka a to na základe písomnej žiadosti a so súhlasom
všetkých nájomcov. Budú sa musieť zriadiť účty, na ktoré pôjdu financie na fond údržby (fond
opráv) a podúčet na zloženie finančnej zábezpeky. Dopĺňajú sa aj povinnosti vlastníka bytov.
Návrhy VZN boli zverejnené na pripomienkovanie občanov na úradnej tabuli mesta aj na
internetovej stránke.
Stanovisko sociálnej a bytovej komisie: súhlasia s prijatím VZN, navrhli ešte nejaké úpravy.
Stanovisko ekonomickej komisie: odporúča prijať VZN, fin. zábezpeku odporúča 2–mesačnú.
Rozprava:
Mgr. Koreň – navrhuje v § 1 ponechať „väčšinový“ vlastník,
Ing. Duračka – súhlasí čo sa týka chovania zvierat, ponechať v návrhu chovanie zvierat ale so
súhlasom spolunájomcov.
Ing. Horská – retroaktívne to neriešiť,
Dr. Kubík – to nie, ale pri podpise nových zmlúv sa bude postupovať podľa tohto VZN.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 30/II/2015.
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7. VZN č. 7/2015 o poskytovaní jednorazovej pomoci v hmotnej núdzi,
jednorazovej sociálnej dávky a sociálnej pôžičky občanom mesta Vrbové
Toto VZN vypracovala Mgr. Juhásová a to z dôvodu zmeny v terminológii a zmenám,
podľa ktorých bolo pôvodné VZN potrebné upraviť.
Stanovisko sociálnej komisie: odporúča prijať, zmenili sa podmienky a zákony.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča VZN č. 7/2015 schváliť.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 32/II/2015.

8. VZN č. 8/2015 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome
na Hrabinskej ulici vo Vrbovom
Tento bod sa prejednával súčasne s bodom 6 – VZN č. 6/2015. Bolo k nemu prijaté
uznesenie č. 31/II/2015.

9. Rokovací poriadok MsZ vo Vrbovom
Na základe potreby aktualizácie rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva vo
Vrbovom vypracoval a predniesol Dr. Kubík návrh nového rokovacieho poriadku.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisie odporúča rokovací poriadok MsZ vo Vrbovom schváliť.
Rozprava:
Mgr. Koreň – pri dopytoch občanov navrhuje, že odpoveď musí byť daná do 30 dní.
Ing. Horská – majetkové veci nedávať do programu zasadnutia MsZ do bodu Rôzne. Neprijímať
v rôznom uznesenia. Materiály by mali byť dávané včas.
Dr. Kubík – toto je do budúcnosti a niektoré veci prídu neočakávane, urýchlene to treba ešte
prejednať. Ale ak by sme to vyhodili z programu, zamedzili by sme si cestu.
Ing. Horská – nie je tu na to priestor na preštudovanie. A ak treba prijať aj uznesenie ...
Ing. Duračka – snažiť sa tomu vyhnúť, ale teraz je toho veľa.
Dr. Gajňáková – navrhuje, aby v bode Rôzne neboli veci týkajúce sa nakladania s majetkom
mesta. Musia byť prerokované v komisii.
Mgr. Urbanová – toto je mimoriadne. Tá zmena v rozpočte súvisí s VZN č. 7/2015.
Dr. Borovský – tá právomoc, či ten bod bude zaradený, je na poslancoch pri schvaľovaní
programu. Tu by nič neobmieňal.
Ing. Šteruský – časový limit pre občana 2 x 3 minúty?
Dr. Kubík – musí to byť niečím ohraničené.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 33/II/2015.

10. Zrušenie uznesení č. 67/IX/2014 z 25. 9. 2014, č. 77/X/2014 z 30. 9. 2014 a
č. 79/IX/2012 z 13. 9. 2012
V uplynulom období boli schválené uvedenými uzneseniami predaje pozemkov: manželom
Miškeovcom, títo však neprejavili o kúpu záujem. Takisto nedošlo ku kúpe pozemku pod
priehradou a nedošlo ku kúpe pozemku pod Domom kultúry. Preto bol predložený návrh na
zrušenie týchto uznesení.
Stanovisko komisie výstavby: súhlasí so zrušením uvedených uznesení.
Stanovisko ekonomickej komisie: súhlasí so zrušením uvedených uznesení.
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Rozprava:
p. Tahotný – súhlasí so zrušením,
Mgr. Koreň – keď im (r. Belanská) to mesto predá za 2 – 3 €. Takýchto pozemkov 20 – 30 m2 je aj
50 vo Vrbovom.
Dr. Kubík – osloví sa p. Belanský, dá sa to do MsZ. Zatiaľ vyjadrenie nemáme. Vraj za 6 € by to
kúpil.
Ing. Horská – to bolo o konkrétnej sume to uznesenie. Je to mestský pozemok, ak tam bude mať
auto, vyráta sa mu nájom za užívanie.
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 34/II/2015, č. 35/II/2015 a č. 36/II/2015.

11. Predaj pozemku p.č. 1038 na Ul. oslobodenia – obchodná verejná súťaž
MsZ na svojom zasadnutí dňa 25. 9. 2014 uznesením č. 67/IX/2014 schválilo predaj
nehnuteľnosti formou osobitného zreteľa pre manželov Miškeovcom, ktorí o kúpu neprejavili
záujem. Preto sa predkladá návrh na schválenie odpredaja pozemku formou obchodnej verejnej
súťaže.
Stanovisko komisie výstavby: komisia sa oboznámila s podmienkami VOS a vzniesla
pripomienku, že treba preveriť, či sa nenachádza na pozemku žumpa. Ak tam nie je žumpa, predať.
Ak tam je funkčná žumpa, zriadiť vecné bremeno pre kupujúceho. Inak podmienky VOS
odporúčajú schváliť.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča schváliť, za cenu min. 20 €/m2.
Rozprava:
Ing. Šteruský – čo bude so žumpou. Nebudú s tým problémy?
Dr. Kubík – ak to kúpi, kúpi to aj s ňou.
Mgr. Koreň – ak tú žumpu zahrnie?
Dr. Borovský – nie je tam vecné bremeno.
Dr. Kubík – dať do podmienok OVS, aby o tom vedel.
Ing. Horská – pokiaľ nemáme nejakú cenovú mapu, nedvihne za predaj ruku. V tej zmluve musí
byť to strpenie tej žumpy. Podmienky by mali byť nastavené rovnaké. On tam bude mať obrovské
náklady.
Mgr. Koreň – ale na katastri nie je zapísaná tá žumpa.
Ing. Horská – uviesť to do právneho stavu.
Dr. Borovský – treba si to overiť, či tá žumpa skutočne je funkčná, či nemajú susedia svoju.
Ing. Horská – je tam ekologická záťaž, zistiť kam vypúšťajú odpad.
Mgr. Koreň – ak nie je funkčná, nech s tým ráta, že si to bude musieť zahrnúť – sám poriešiť.
Dr. Kubík – a za tých podmienok ako predtým – 15,50 €/m2.
p. Tahotný, MBA – za podmienok, aké boli v stave obhliadky.
Ing. Horská – nech susedia zdokladujú, kam vypúšťajú odpad.
Dr. Borovský – za tú cenu ako ostatným.
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 37/II/2015 a č. 38/II/2015.

12. Pristúpenie k spoločnému stavebnému úradu Trebatice so sídlom
v Piešťanoch
Tento bod bol uvedený na pozvánke, ale zistili sa určité okolnosti, Dr. Kubík navrhol tento
bod vyradiť z rokovania. Na žiadosť Ing. Horskej tento bod zostal v programe.
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Stanovisko ekonomickej komisie: komisia neodporúča pristúpenie k spoločnému stavebnému
úradu Trebatice so sídlom v Piešťanoch, treba rokovať s okolitými obcami, zachovať spoločný
stavebný úrad vo Vrbovom.
Stanovisko komisie výstavby: odporúča preskúmať súčasnú zmluvu o spoločnom stavebnom úrade
vo Vrbovom a v najnevyhnutnejšom prípade pristúpiť k prechodu stavebného úradu Vrbové do
Trebatíc.
Rozprava:
Mgr. Just – či poslanci budú znovu hlasovať o pristúpení k Vrbovému.
Dr. Gajňáková – boli porušené podmienky zmluvy.
Dr. Borovský – zmluvu možno vypovedať so 6–mesačným predstihom k 31. 12. daného roka.
A mesto Vrbové nedostalo žiadnu žiadosť. Nebolo by to len stavebný ale aj sociálny aj školský
úrad. A školský úrad má dobrú mienku. Súhlasí s tým, že treba vyjednávať a operovať s tým, že
nebol dodržaný zákon.
Ing. Horská – prišiel s tým Dr. Kubík, primátorka oslovila obce. Oni si zazmluvnili Trebatice. Oni
už platia im. Je to Spoločný obecný úrad. A odchádzajú aj z tých úradov. A kto dal primátorke
mandát – obyvatelia Vrbového alebo Trebatíc? Platí sa za to poplatok 0,20 € na občana. A cca 150
konaní sa tu urobí, platia sa za to poplatky mestu. My sme zlikvidovali Spoločný obecný úrad.
Ľudia budú musieť cestovať za vybavovaním. Štát bude uprednostňovať len mestá. Trebaticiam by
to prinieslo cca 72 tis. €. Bola by rada, keby sa to dalo do poriadku a zachovať aspoň stavebný
úrad. Hrubo ste mestu poškodili.
Dr. Kubík – 26. 1. 2015 sme dostali meil zo ZMOSu, na základe toho sa rokovalo so Šípkovým,
Šterusmi, lebo do 4. 2. 2015 sme sa mali rozhodnúť. Sama starostka Šípkového mala žiadosť
o ukončenie so Spol. stav. úradov s Vrbovým a následne na to tak reagovali Šterusy, Kočín–
Lančár.
Mgr. Just – v zápisnici z obecných zastupiteľstiev na týchto obciach bolo, že to bolo na podnet
mesta Vrbové. Má tu istú informáciu.
Mgr. Koreň – keby sa im podala informácia – o tom sa nehovorilo, že tam je aj školstvo aj
sociálne... A ako to je aj s tými poplatkami. A či to môžu tie obce vystúpiť len zo stavebného úradu
alebo aj zo školského aj sociálneho.
Mgr. Just – nájsť spôsob ako sa z tej šlamastiky dostať.
Ing. Keller (občan) – treba, aby si aj oni uvedomili, že im padne aj školský úrad. Tie obce si to
neuvedomili. Nedá sa dnes dať výpoveď a od zajtra fungovať.
Dr. Borovský – vysvetliť im, že odchod je neplatný, lebo zmluva je
platná a musia ju akceptovať.
Ing. Horská – im bolo povedané, že tu nie sú vítaní.
Mgr. Koreň – žiadna žiadosť od nich neprišla.
Ing. Horská – kompetencie, ktoré by mali zostať v meste, ste jediným šmahom pustili preč.
Dr. Borovský – žiada, aby dodržali podmienky zmluvy. Ak chcú vystúpiť, nech dajú výpoveď
k 1. 7. 2015 a ku konca roka vystúpia.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 39/II/2015.

13. Súhlas MsZ s mimosúdnym vyrovnaním neoprávnene prepustenej
opatrovateľky
Vedenie mesta Vrbové dňa 7.5.2014 doručilo oznámenie o skončení pracovného pomeru ku
dňu 2.5.2014 opatrovateľke p. Libuši Šprlákovej. Pani Šprláková bola v zmysle § 2 ods. d) zákona
č. 416/2001 Z.z. preradená do pracovného pomeru s Mestom Vrbové, kde vykonávala prácu
opatrovateľky od 1.1.2003 nepretržite až do 2.5.2014. Nakoľko pracovný pomer, ktorý bol
uzatvorený na dobu neurčitú, pracovníčke prislúchali práva a ochrana v zmysle § 76 ods. 3, 4
Zákonníka práce, kde v nadväznosti na skončenie pracovného pomeru jej prináležalo odstupné vo
výške 4–násobku priemerného mesačného zárobku (pracovný pomer trval viac ako 10 rokov u toho
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istého zamestnávateľa). Z uvedeného dôvodu došlo zo strany zamestnávateľa k porušeniu
právnych predpisov, čo pracovníčka namietala pri podaní súdneho návrhu na vyslovenie
neplatnosti ukončenia pracovného pomeru zo strany mesta Vrbové. Keďže je pravdepodobné, že
súdny spor mesto Vrbové prehrá, došlo dňa 2.2.2015 k rokovaniu s bývalou pracovníčkou mesta
p. Šprlákovou a došlo k dohode o mimosúdnom vyrovnaní uvedeného súdneho sporu. Pani
Šprláková súhlasí s mimosúdnym urovnaním súdneho sporu za predpokladu vyplatenia 5–násobku
priemerného mesačného zárobku, ktorý bol ku dňu výpovede 2.5.2014 vo výške 354,50 € mesačne.
Celková výška finančných prostriedkov na mimosúdne vyrovnania je vo výške 1.772,50 €.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča MsZ s mimosúdnym vyrovnaním
neoprávnene prepustenej opatrovateľky súhlasiť.
Rozprava:
Dr. Borovský – súhlasí, bola dobrá opatrovateľka
Dr. Miklášová – opatrovala jej otca 7 rokov. Nevie, ako môže mať niekto zmluvu 10 rokov na
dobu určitú.
Ing. Horská – na úrade bolo dosť prepustených a s nimi sa až tak korektne nejednalo. Chcela by
vidieť tú jej zmluvu. A vyrovnávať sa s niekým 5–násobkom platu ... Aby to vedela posúdiť, chce
vidieť zmluvu. Predložiť to nabudúce.
Mgr. Koreň – ak prehráme súdny spor, musíme vyplatiť plat za celé obdobie a 4–násobok platu
odstupné.
Mgr. Just navrhol ukončiť rozpravu.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 40/II/2015.

14. Zrušenie Mestskej polícia vo Vrbovom – určenie likvidátora
Pre účely zrušenia MsP vo Vrbovom, bol predložený návrh na určenie likvidátora –
Ing. Stanislava Hužoviča.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča prijať uznesenie
Rozprava:
p. Tahotný, MBA – to bude sám seba likvidovať?
Dr. Kubík – on najlepšie vie, čo tam je. Je zamestnancom do 31. 5. 2015.
Ing. Horská – robí sa to pri právnickej organizácii. Treba určiť osobu. Ale hovoriť o nejakom
likvidátorovi ...
Dr. Kubík – ide o sumár toho majetku k 31. 5. 2015 a MsZ rozhodne čo s tým majetkom. Môžeme
ho pomenovať „sumarizátor“.
Mgr. Just – dá nám zoznam vecí.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 41/II/2015.

15. Určenie sobášnej miestnosti
Vzhľadom na skutočnosť, že v budove MsÚ prebieha rekonštrukcia za účelom vybudovania
kancelárskych priestorov, bolo potrebné zrušiť uznesenie č. 77/V/2003, ktorým bola schválená
sobášna miestnosť na I. poschodí v budove MsÚ ako úradne určená miestnosť. Zároveň sa navrhlo
uznesenie, ktorým sa schválila sobášna miestnosť v budove kúrie M. Beňovského ako úradne
určená miestnosť.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča MsZ sobášnu miestnosť na I. poschodí
v budove kúrie M. Beňovského vo Vrbovom ako úradne určenú miestnosť chváliť.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil.
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 42/II/2015 a č. 43/II/2015.
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16. Odvolanie a nová voľba zapisovateľa Komisie pre výstavbu, rozvoj mesta
a ŽP pri MsZ Vrbové
Dňa 5.2.2015 na základe výberového konania bolo obsadené miesto vedúcej útvaru
výstavby, územného rozvoja a životného prostredia mesta Vrbové. Na základe uvedeného predseda
Komisie pre výstavbu, rozvoj mesta a životné prostredie dáva Mestskému zastupiteľstvu návrh na
odvolanie doterajšej zapisovateľky Komisie pre výstavbu, rozvoj mesta a životné prostredie
p. Márie Sudorovej a navrhuje vymenovanie za zapisovateľku tejto komisie vedúcu útvaru
výstavby, územného rozvoja a životného prostredia Ing. Gabrielu Valovú.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča MsZ schváliť odvolanie doterajšej
zapisovateľky Komisie pre výstavbu, rozvoj mesta a životné prostredie pani Márie Sudorovej a
vymenovanie Ing. Gabriely Valovej, novej vedúcej útvaru výstavby, územného rozvoja
a životného prostredia mesta Vrbové za zapisovateľku
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča odvolať pani Máriu Sudorovú z funkcie
zapisovateľky a schváliť vymenovanie novej zapisovateľky Ing. Gabriely Valovej.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 44/II/2015.

17. Odvolanie a nová voľba zapisovateľa Komisie pre financie, majetok mesta a
podnikanie pri MsZ Vrbové
Dňa 5.2.2015 na základe výberového konania bolo obsadené miesto vedúcej ekonomického
útvaru mesta Vrbové. Na základe uvedeného predseda Komisie pre financie, majetok mesta a
podnikanie dáva Mestskému zastupiteľstvu návrh na odvolanie doterajšej zapisovateľky p. Márie
Sabovej a navrhuje vymenovať za zapisovateľku komisie vedúcu ekonomického útvaru
Mgr. Helenu Urbanovú.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča MsZ odvolanie doterajšej zapisovateľky
p. Márie Sabovej a vymenovanie Mgr. Heleny Urbanovej, vedúcej ekonomického útvaru mesta
Vrbové, za novú zapisovateľku tejto komisie schváliť.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 45/II/2015.

18. Voľba nového člena Komisie pre výstavbu, rozvoj mesta a ŽP pri MsZ
Vrbové
Dňa 5.2.2015 na základe výberového konania bolo obsadené miesto vedúcej útvaru
výstavby, územného rozvoja a životného prostredia mesta Vrbové. Na základe uvedeného bola
nová vedúca útvaru výstavby, územného rozvoja a životného prostredia Ing. Gabika Valová
doterajšia členka Komisie pre výstavbu, rozvoj mesta a životné prostredie vymenovaná za
zapisovateľku komisie a tým sa uvoľnilo jedno miesto člena komisie. Predseda tejto komisie dal
mestskému zastupiteľstvu návrh na doplnenie ďalšieho člena komisie p. Ľubomíra Remenára.
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča doplniť za nového člena Komisie pre rozvoj
mesta a životné prostredie pri Mestskom zastupiteľstve vo Vrbovom, pána Ľubomíra Remenára,
vzhľadom na uvoľnené miesto po Ing. Gabriele Valovej, ktorá sa stáva zapisovateľkou.
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Stanovisko ekonomickej komisie: odporúča MsZ nového člena Komisie pre výstavbu, rozvoj
mesta a ŽP pri MsZ Vrbové schváliť.
Rozprava:
Ing. Horská – navrhuje Ing. Ladislava Saba, robí komasáciu, chodil na komisie vždy poctivo. Má
pozitívny vzťah k mestu.
Dr. Borovský – je aj I. náhradníkom do MsZ. A v tej komisii si plnil povinnosti.
Hlasovalo sa o návrhu Ing. Horskej, aby bol členom Ing. Sabo.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 46/II/2015.

19. Zrušenie členstva v občianskom združení „Podmalokarpatské partnerstvo
o.z.“
Dňa 25.5.2007 boli schválené Stanovy občianskeho združenia „Podmalokarpatské
partnerstvo o.z.“, kde mesto Vrbové bolo od vzniku občianskeho združenia jeho členom.
V zmysle článku V. bod 5.4 má každý člen občianskeho združenia povinnosť zaplatiť ročné
členské do 31. januára bežného roka vo výške 1000,-Sk (33,20 €). Podľa zistenia nebolo členské
platené ani v minulom volebnom období a občianske združenie Podmalokarpatské partnerstvo o.z.
nevykazuje žiadnu činnosť. Na základe uvedených skutočností primátorka mesta Vrbové predložila
návrh na ukončenie členstva.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča MsZ zrušenie členstva v OZ
Podmalokarpatské partnerstvo o.z. schváliť.
Stanovisko komisie výstavby: komisia zastáva názor, že cyklotrasu budovať, ale „Štefánikovu
bránu“ nie.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 47/II/2015.

20. Rôzne
•

Obchodná verejná súťaž na nájom nebytových priestorov v Dome kultúry

Dr. Kubík predložil návrh na OVS na nájom nebytových priestorov v Dome kultúry. Jedná
sa o tri miestnosti na prízemí budovy. Boli spracované súťažné podmienky na vyhlásenie OVS aj
vzor zmluvy o nájme.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča MsZ schváliť podmienky obchodnej verejnej
súťaže s prílohou „vzor zmluvy o nájme nebytového priestoru“ na nájom nebytového priestoru,
nachádzajúceho sa v budove s.č. 292, orientačné číslo 2, na prízemí v zadnej časti od ulice SNP vo
Vrbovom
Stanovisko komisie výstavby: komisia prvé dve miestnosti odporúča prenajať, tretiu vzhľadom na
malú plochu a potrebu uzamknutia aspoň tašiek a dokladov pre účinkujúcich, nechávajú otáznu.
Vyvstáva potreba nájsť priestory pre šatne pre účinkujúcich, napríklad pri jarmočných
vystúpeniach (býva viacero súborov), koncertoch, divadle atď.
Rozprava:
Dr. Miklášová – keď bývajú vystúpenia ZUŠ, sú tam aj chlapci aj dievčatá, či je vhodné to
prenajať.
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Dr. Kubík – hore na poschodí je celý byt. Uvažuje sa pre parlament mladých a tam by sa mohli
prezliekať. A je tam aj bývalý bufet, ktorý sa nedá prenajať.
Mgr. Just – sú v rámci akcií tieto priestory využívané?
Mgr. Koreň – asi by súhlasil s ním. Celá tá chodba je naprojektovaná ako obslužná miestnosť
k pódiu. Tie 2 šatne by mali byť zachované.
Dr. Kubík – je tam len zväz invalidov, tí to majú zamknuté. A tí by potom išli do mestského
spoločenského klubu.
Ing. Šteruský – možno sa niekto do OVS prihlási. Skúsiť to.
Ing. Horská – hovoríme, že budú sa robiť akcie. Prídu na vystúpenia. A dávať to na krátku dobu do
prenájmu...
Dr. Borovský – využiť to,
p. Tahotný – je za to, aby sa to prenajalo.
Ing. Horská – ak nemáme jasný zámer, prenajať to okrem tej malej miestnosti.
Dr. Kubík – dopracujeme a predložíme to na budúce zasadnutie MsZ.
Poslanci s týmto návrhom súhlasili.
Nebolo k tomuto bodu prijaté žiadne uznesenie.
•

Spolupráca na zabezpečenie verejného obstarávania pre projekt „Kanalizácia Vrbové
a Krakovany“

Dňa 15.01.2014 uzatvorilo Mesto Vrbové a firma Consult-ing EU spol. s.r.o. Bratislava
Zmluvu o zabezpečení externého projektového manažmentu o poskytovaní služieb pri verejnom
obstarávaní, ktorou sa fy. Consult-ing EU spol. s.r.o. zaviazala za finančný obnos vo výške
9.900 € spracovať žiadosť o nenávratný finančný príspevok, externý manažment a poskytnutie
služieb pri verejnom obstarávaní k projektu s pracovným názvom „Kanalizácia mesta Vrbové“.
Na základe skutočnosti, že fy. Consult-ing EU spol. s.r.o. nebola schopná doposiaľ dokončiť
verejné obstarávanie na zabezpečenie spracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok
k projektu s pracovným názvom „Kanalizácia mesta Vrbové“ bolo dňa 19.02.2015 v súlade
§ 575 Občianskeho zákonníka v spojení § 352 Obchodného zákonníka zaslané odstúpenie od
Zmluvy s účinnosťou doručenia tohto listu.
Na základe ďalších rokovaní sa dohodlo s inou firmou – SE GROUPE, spol. s.r.o. zmluvu o dielo
na zabezpečenie spracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok a firmou LEGAL
TENDER, spol. s.r.o., na poskytnutie služieb pri verejnom obstarávaní k projektu s pracovným
názvom „Kanalizácia Vrbové – Krakovany.“
Hlavný rozdiel medzi predchádzajúcou firmou Consult-ing EU spol. s.r.o. je aj vo financovaní
celého projektu na zabezpečenie spracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok, externý
manažment a poskytnutie služieb pri verejnom obstarávaní k projektu s pracovným názvom
„Kanalizácia mesta Vrbové“.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča MsZ návrh schváliť.
Stanovisko komisie výstavby: komisia zastáva názor, že treba prešetriť zmluvu s pôvodnou firmou
a žiadať vrátenie peňazí.
Rozprava:
Mgr. Koreň – čo s tými 4 400 € firme Consult–Ing, ktorá to nezrealizovala. Boli vyzvaní na
vrátenie?
Dr. Kubík – môžeme to vymáhať, ale môžu sa hájiť, že nebolo verejné obstarávanie úspešné.
Ing. Horská – Consult–Ing zabezpečovala manažment.
Ing. Duračka – s tou prvou firmou bola zrušená zmluva.
Ing. Jánoška – táto firma zabezpečovala výstavbu kanalizácie. Robila samostatne verejné
obstarávanie pre Vrbové a samostatne pre Krakovany. Neboli úspešné naše firmy. Následne bolo
robené pre Združenie kanalizácie Vrbové a Krakovany. Bolo zamietnuté verejné obstarávanie.
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Ing. Horská – firma Consult–Ing. neuspela, lebo sa prihlásila firma Euro–Building. Tie dve firmy
jej nič nehovoria.
Ing. Jánoška – verejné obstarávanie robila spôsobilá osoba zastúpená Ing. Aschenbrenerom. Bola
komisia, ktorá otvárala obálky a všetko bolo legálne.
Mgr. Just – žiadna firma mu nič nehovorí. Asi si treba k tomu sadnúť a prehodnotiť. Osloviť tých,
ktorí majú s nimi skúsenosti.
Ing. Horská – na základe čoho sa vybrali tieto firmy. Nech Ing. Valová preverí, či tú stavbu robiť
spolu. A čo sa zaradí do majetku obce Krakovany a mesta Vrbové, keď to pôjde z jedného
príspevku. Určiť nejaký ďalší postup a pracovné stretnutie. A so všetkými materiálmi.
Ing. Jánoška – na toto je právoplatné stavebné povolenie.
Ing. Horská – a zavolať aj zástupcom tej firmy. Navrhla ukončiť rozpravu.
K tomuto bodu nebolo prijaté žiadne uznesenie.
•

Zmena rozpočtu č. 1/2015

Táto zmena súvisí so Všeobecne záväzným nariadením č. 5/2014 o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Vrbové. Vedúca
ekonomického útvaru vysvetlila túto úpravu. Sú tam výdavky, ktoré sú zabezpečené príjmami
z vonku. Dochádza k navýšeniu príjmov aj výdavkov.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča zmenu rozpočtu č. 1/2015 schváliť.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 48/II/2015.
•

Projekt synagógy

Dr. Kubík informoval o tom, že Dr. Bábik má záujem rokovať o synagóge, doriešiť
vlastnícke vzťahy.
Mgr. Just – začnime nejaké rokovania, aby vedeli, že máme záujem. Určite budú naklonení
k zníženiu ceny. Stretnime sa, osloviť ho, či môže zastupovať ostatných.
Dr. Borovský – je za to, a skôr sa nedostaneme k podaniu projektu, kým to nebude naše. V tomto
maurskom štýle sú len 2 synagógy – v Maďarsku a u nás.
Dr. Kubík – istí manželia by išli do toho, možnože by to aj kúpili. Ale majú záujem to zobrať do
nájmu. Ale pokiaľ tam budú Bábikovci, to nejde.
Ing. Horská – k tomu sa vyjadril aj pamiatkový úrad a môžeme čakať, že niektoré časti začnú
ohrozovať ľudí. A oni sú povinní sa podieľať na rekonštrukcii ako majitelia a spolumajitelia. Bolo
by potrebné to vyčistiť. Treba s tými Bábikovcami o tom rokovať, urobiť nejaké posúdenia
stability budovy. Osloviť ich a upozorniť aj na povinnosti k tej budove.
•

Informácie

Dr. Kubík poskytol poslancom materiály k verejnému osvetleniu. Prešiel mestom
a vypracoval predpoklad množstva lámp.
•
Ďalej informoval o prácach na Barcíkovej ul. – prepojenie Sadovej ulice s Hrabinskou. Firma CS
dala rozpočet na I. etapu, nastupujú 15. marca. Bolo by dobré urobiť aj II. etapu keď tam budú
mechanizmy – budú sa musieť nájsť peniaze v rozpočte.
•
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Na VÚC bol ohľadom cyklotrasy Vrbové – Piešťany. Starosta Trebatíc má tak predstavu
financovať to cez miestnu občiansku skupinu Mikroregión nad Holeškou. Tam akosi aj prirodzene
patríme. Chcel vedieť, či má vyvinúť nejaké rokovania s týmito obcami.
Ing. Horská – ona vtedy bola proti vstupu do toho Regiónu pod Bradlom a zaplatili sme 9 tis. €.
Dr. Kubík – dnes bol na Mestskom úrade p. Valihora a doniesol zmluvu.
Ing. Horská – to vstúpenie bolo neopodstatnené.
Mgr. Just – nebol to zlý nápad, ale pýtal sa vedenia ako sa v tom pokračuje, ale nikdy nijakú
konkrétnu odpoveď nedostal. Súhlasí s tým, aby sme vystúpili.
Dr. Kubík – ale teraz pôjde výzva a bolo by škoda teraz vystupovať. Budeme sa musieť vyrovnať
s tou architektkou. Lebo tá stavba tam ani nemôže byť.
Ing. Horská – ale p. Valihora povedal, že všetky tieto projekty budú preplatené. A my sme
najväčším platcom a najkratšiu cestu máme.

21. Dopyty a interpelácie poslancov
Mgr. Just – webová stránka mesta Vrbové – nevedel nájsť presnú adresu. Hovorili občania, že by
chceli zverejniť všetky materiály k MsZ, nestačí im len zápisnica.
•
p. Tahotný, MBA – ako sa bude riešiť p. A. Bielka – spôsobil už škody, 3x to podpálil.
Mgr. Just – aj p. Holánovi (sused) to strpčuje život.
p. Tahotný, MBA – neuzatvoriť s ním nájomnú zmluvu – komisia dala také stanovisko.
Ing. Horská – p. Bielka už nie je duševne zdravý človek a mal by byť už v nejakom patričnom
zariadení. Ohrozuje svoje zdravie aj zdravie iných občanov.
•
Dr. Borovský – či by bol problém na našej webovej úvodnej stránke vymeniť fotografiu – je tam
ešte stále stará fontána.
•
Ing. Horská – mali schôdzu DHZ a verejného poriadku. Tí chlapci sú nadšenci, udržujú si auto,
zasahujú v prípade potreby. Má faktúru z ich stretnutia – výročnej schôdze na občerstvenie. Bola
im vrátená.
primátorka – povedalo sa Mgr. Boškovičovi, nech je faktúra vystavená na DHZ a bude im
preplatená.
Ing. Horská – považovala to za nedorozumenie.
Mgr. Urbanová – je tam pre DHZ vyčlenená suma. Je tam 7 600 €. Pani Sabová povedala, že tá
faktúra musí byť vystavená na DHZ, lebo mesto nevystavovalo objednávku.
Ing. Horská – je potrebné nastaviť určitý systém a bude sa im to preplácať.
Mgr. Just – takto to funguje aj u iných združeniach. Prídu na mesto a preplatí sa im to.
•
Dr. Miklášová – bol pohreb na cintoríne v sobotu. Znovu odišiel mikrofón. Treba zakúpiť novú
aparatúru, aby odolávala aj poveternostným podmienkam. Za posledné obdobie sa pri dome
smútku urobil bezbariérový prístup. Okrem prístrešku sa do toho domu smútku neinvestovalo.
V lete prístrešok pôsobí ako skleník. Nejakým spôsobom riešiť to priečelie. A urobiť nejaké
sedenia. Keby sa na toto pamätalo.
Dr. Borovský – nevie, či sa zmenil ZPOZ, ale členky nevedeli o tom. Že vraj sa niečo šepká
a nevedia na čom sú.
primátorka – rozšíril sa ZPOZ o ďalšie 3 členky. O aparatúre sa rozprávala s p. Kostúrom. Problém
je v batériách. Tie zostávajú vo vnútri. Bude sa to riešiť. Aj o dome smútku sa hovorilo. Ak budú
nejaké financie, bude sa to riešiť.
Dr. Kubík – sú tam financie, ktoré sa budú účelovo viazať. Treba si to premyslieť do budúceho
zasadnutia MsZ čo tam bude zaradené.
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•
Ing. Šteruský – p. Višňovský chcel, keď sa bude rozkopávať na Hrabinskej, dať tam urobiť
prípojky.
•
p. Tahotný, MBA – vraj bol na MsÚ riaditeľ policajného zboru a vraj si máme dávať pozor na
cudzích ľudí. A tí dobrovoľní hasiči by vraj chceli robiť nejaké hliadky. Ako sa bude riešiť
policajné auto.
Dr. Borovský – v meste Vrbov majú mestskú políciu, predajme to auto im.

22. Návrh na uznesenie
Uznesenie MsZ č. 28/II/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Vrbové č. 5/2014 o určení výšky dotácie
na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Vrbové.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 11
za: 11
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,
Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, 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. 29/II/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom po prerokovaní :
1.
a)
b)
c)

2.
a)
b)
c)

Berie na vedomie
Správu o prerokovaní Zmeny 04/2014 Územného plánu mesta Vrbové
(príloha č. 1)
stanoviská a pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k návrhu
Zmeny 04/2014 Územného plánu mesta Vrbové
výsledok preskúmania návrhu Zmeny 04/2014 Územného plánu mesta Vrbové Okresným
úradom Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky podľa § 25 stavebného zákona, zo dňa
20.02.2015 č.j. OÚTT OVBP1-2015/006075/Há
Schvaľuje
Zmenu 04/2014 Územného plánu mesta Vrbové
vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu Zmeny 04/2014
Územného plánu mesta Vrbové (príloha č. 2)
VZN č. 5/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny 04/2014 Územného plánu mesta
Vrbové
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3.
a)
b)

c)

d)

Ukladá
zabezpečiť zverejnenie VZN č. 5/2015
Termín :
ihneď po schválení Zmeny 04/2014 územného plánu
označiť textovú časť čistopisu Zmeny 04/2014 Územného plánu mesta Vrbové, hlavné
výkresy a záväznú časť schvaľovacou doložkou
Termín :
do 30 dní od schválenia Zmeny 04/2014 územného plánu
vyhotoviť o obsahu Zmeny 04/2014 Územného plánu mesta Vrbové Registračný list
a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR
Termín :
do 3 mesiacov od schválenia Zmeny 04/2014 územného plánu
zabezpečiť uloženie čistopisov Zmeny 04/2014 územného plánu mesta Vrbové na
Mestskom úrade Vrbové, na Okresnom úrade Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky,
oddelenie územného plánovania a na stavebnom úrade (Spoločný stavebný úrad vo
Vrbovom)
Termín :
do 35 dní od schválenia Zmeny 04/2014 územného plánu

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 11
za: 11
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,
Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, 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. 30/II/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom na základe prehodnotenia bytovej politiky
– schvaľuje –
VZN č. 6/2015 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome na
Ul. J. Zigmundíka č. 295/4 a Sídl. 9. mája č. 322/25 a ostatnými nájomnými bytmi v meste Vrbové
a zároveň po nadobudnutí účinnosti nového VZN sa ruší doterajšie VZN č. 8/2007 o nakladaní s
nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome na Ul. J. Zigmundíka č. 295/4 a Sídl. 9. mája č.
322/25 vo Vrbovom schválené MsZ dňa 25. 10. 2007 uznesením č. 131/X/2007 a Doplnok
č. 1/2008 k VZN mesta Vrbové č. 8/2007 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v
bytovom dome na Ul. J. Zigmundíka č. 295/4 a Sídl. 9. mája č. 322/25 vo Vrbovom schválené
MsZ dňa 24. 4. 2008 uznesením č. 44/IV/2008 so zapracovanými pripomienkami.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 11
za: 11
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,
Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, 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. 31/II/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom na základe prehodnotenia bytovej politiky
– schvaľuje –
VZN č. 8/2015 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome na Hrabinskej ul. vo
Vrbovom a zároveň po nadobudnutí účinnosti nového VZN sa ruší doterajšie VZN č. 5/2009
o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome na Ul. Hrabinskej vo Vrbovom
schválené MsZ dňa 8.10.2009 uznesením č. 80/X/2009 so zapracovanými pripomienkami.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 11
za: 11
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,
Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, 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. 32/II/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015 o poskytovaní jednorazovej pomoci v hmotnej núdzi,
jednorazovej sociálnej dávky a sociálnej pôžičky občanom mesta Vrbové.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 8
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. 33/II/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 11
za: 11
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,
Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, 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. 34/II/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom na základe skutočnosti, že Viliam Miške s manželkou
neprejavili záujem o kúpu pozemku v zmysle uznesenia č. 67/IX/2014 zo dňa 25. 9. 2014,
– schvaľuje –
zrušenie uznesenia č. 67/IX/2014 zo dňa 25. 9. 2014.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 11
za: 11
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,
Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, 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. 35/II/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom na základe skutočnosti, že nedošlo ku kúpe pozemku
p.č. 3679/3 v k.ú. mesta Vrbové vo vlastníctve mesta o výmere 71 m2 v zmysle ustanovení § 9
ods. 2, zák. č. 138/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov za cenu 15 €/m2,
– schvaľuje –
zrušenie uznesenia č. 77/X/2014 zo dňa 30. 9. 2014.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 11
za: 11
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,
Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, 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. 36/II/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom na základe skutočnosti, že nedošlo ku kúpe pozemku pod
Domom kultúry p.č. 2567 v k.ú. mesta Vrbové,
– schvaľuje –
zrušenie uznesenia č. 79/IX/2012 zo dňa 13. 9. 2012.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 11
za: 11
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,
Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, 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. 37/II/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 z.č. 138/1991 Z.z. v znení
neskorších zmien
– schvaľuje –
spôsob prevodu – prevod nehnuteľnosti – pozemku v k.ú, Vrbové, KN reg. C, p. č. 1038,
o výmere 591 m², druh pozemku - záhrady, ktorý je zapísaný na LV č. 1900 na Okresnom úrade,
odbore katastrálnom Piešťany, vo vlastníctve mesta Vrbové – formou obchodnej verejnej súťaže za
minimálnu cenu 15,50 €/m².
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 11
za: 10
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,
Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň,
Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,
D. Sabo, F. Tahotný, MBA

proti: 0

zdržal sa: 1
Ing. Ľ. Šteruský

Uznesenie MsZ č. 38/II/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. b) z.č. 138/1991 Z.z.
v znení neskorších zmien a noviel
– schvaľuje –
podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Vrbové, KN
reg. C, p. č. 1038, o výmere 591 m², druh pozemku – záhrady, ktorý je zapísaný na LV č. 1900 na
Okresnom úrade, odbore katastrálnom Piešťany, vo vlastníctve mesta Vrbové – formou obchodnej
verejnej súťaže za minimálnu cenu 15,50 €/m².
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 11
za: 10
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,
Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň,
Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,
D. Sabo, F. Tahotný, MBA

proti: 0

zdržal sa: 1
Ing. Ľ. Šteruský

Uznesenie MsZ č. 39/II/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
pristúpenie k Spoločnému stavebnému úradu Trebatice so sídlom v Piešťanoch.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 10
za: 0
proti: 9
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
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zdržal sa: 1
F. Tahotný, MBA

Uznesenie MsZ č. 40/II/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
mimosúdne vyrovnanie súdneho sporu s p. Libušou Šprlákovou za predpokladu vyplatenia
5–násobku priemerného mesačného zárobku, ktorý bol ku dňu výpovede 2. 5. 2014 vo výške
354,50 € mesačne a celková výška finančných prostriedkov na mimosúdne vyrovnanie je vo výške
1.772,50 €.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 11
za: 10
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,
Mgr. R. Just, 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. 41/II/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom na základe skutočnosti, že došlo k zrušeniu Mestskej polície
vo Vrbovom
– schvaľuje –
určenie likvidátora majetku Mestskej polície vo Vrbovom v termíne do 31. 05. 2015, ktorým bude
Ing. Stanislav Hužovič – poverený zastupovaním náčelníka MsP.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 11
za: 8
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,
Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík,
Dr. J. Miklášová, Ing. Ľ. Šteruský

proti: 0

zdržal sa: 3
Ing. N. Horská, D. Sabo,
F. Tahotný, MBA

Uznesenie MsZ č. 42/II/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– ruší –
uznesenie č. 77/V/2003 zo dňa 22. 5. 2003 a uznesenie č. 88/VII/2004 zo dňa 22. 7. 2004.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 11
za: 11
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,
Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, 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. 43/II/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
sobášnu miestnosť na I. poschodí v budove kúrie M. Beňovského vo Vrbovom ako úradne určenú
miestnosť.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 11
za: 11
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,
Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, 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. 44/II/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
odvolanie doterajšej zapisovateľky Komisie pre výstavbu, rozvoj mesta a životné prostredie
p. Márie Sudorovej a vymenovanie novej vedúcej útvaru výstavby, územného rozvoja a životného
prostredia mesta Vrbové Ing. Gabrielu Valovú za zapisovateľku Komisie pre výstavbu, rozvoj
mesta a životné prostredie.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 11
za: 11
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,
Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, 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. 45/II/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
odvolanie doterajšej zapisovateľky Komisie pre financie, majetok mesta a podnikanie p. Márie
Sabovej a vymenovanie novej vedúcej ekonomického útvaru mesta Vrbové Mgr. Helenu Urbanovú
za novú zapisovateľku Komisie pre financie, majetok mesta a podnikanie.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 11
za: 11
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,
Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, 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. 46/II/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
vymenovanie nového členia Komisie pre výstavbu, rozvoj mesta a životné prostredie
Ing. Ladislava Saba.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 11
za: 6
proti: 0
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná,
Ing. N. Horská, Mgr. R. Just,
Dr. J. Miklášová, D. Sabo

zdržal sa: 5
Ing. J. Duračka, Mgr. J. Koreň,
Dr. Š. Kubík, Ing. Ľ. Šteruský,
F. Tahotný, MBA

Uznesenie MsZ č. 47/II/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
v zmysle čl. V, bod 5.7 písm. a) Stanov občianskeho združenia Podmalokarpatské partnerstvo, o.z.
ukončenie členstva mesta Vrbové v tejto organizácii k termínu 15. marca 2015
a
– odporúča –
primátorke mesta písomne oznámiť túto skutočnosť výkonnému orgánu tejto organizácie v termíne
do 31. marca 2015.
Sídlo združenia : Podmalokarpatské partnerstvo, o.z.
Nám. Slobody č. 500/8
922 03 Vrbové
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 10
za: 10
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,
Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň,
Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,
Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný, MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 48/II/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
zmenu rozpočtu č. 1 mesta Vrbové na rok 2015 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým
opatrením č. 1 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:

MsZ č.3, 26.2.2015
Strana 20 z 21

Bežné príjmy

Návrh zmeny
Rozpočet po
Rozpočet
rozpočtu č. 1 na zmene č. 1 na rok
schválený 2015
rok 2015 v €
2015 v €
3 360 500,00
233 872,00
3 594 372,00

Kapitálové príjmy

120 000,00

Finančné operácie príjmové

455 000,00

Školstvo

120 000,00
753,11

24 500,00

PRÍJMY SPOLU

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
výdavkové
Školstvo
VÝDAVKY SPOLU

455 753,11
24 500,00

3 960 000,00

234 625,11
4 194 625,11
Návrh zmeny
Rozpočet po
Rozpočet
rozpočtu č. 1 na zmene č. 1 na rok
schválený 2015
rok 2015 v €
2015 v €
1 894 680,00
58 005,00
1 952 685,00
613 520,00

20 000,00

633 520,00

70 000,00

0,00

70 000,00

1 381 800,00

156 620,11

1 538 420,11

3 960 000,00

234 625,11

4 194 625,11

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

proti: 0

zdržal sa: 0

23. Záver
Pred ukončením zasadnutia primátorka poďakovala všetkým za účasť a spoluprácu.
Zasadnutie MsZ bolo ukončené o 23.50 hod.
Zapísala: Beličková

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

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

Ing. Renáta Taranová
prednostka MsÚ, v.r.

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

Overovatelia zápisnice:
1. JUDr. Štefan Kubík, v.r.

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

2. Bc. Daniela Drobná, v.r.

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