Z á p i s n i c a č. 4

zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného 26. 3. 2015 o 17.00 hod. v kúrii M. Beňovského vo Vrbovom
Prítomní:
Neprítomní:
Prizvaní:

8 poslanci a primátorka mesta
Ing. Jozef Duračka, Mgr. Juraj Koreň, František Tahotný,MBA
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. Obchodná verejná súťaž na nájom nebytových priestorov v Dome kultúry
5. Metodické usmernenie pre umiestňovanie veľkoplošných reklamných, informačných
a propagačných zariadení na území mesta Vrbové
6. Zmluva o výpožička – Parlament mladých mesta Vrbové
7. Plat primátorky mesta
8. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy
9. Vstup do Mikroregiónu nad Holeškou
10. Rôzne
11. Dopyty a interpelácie poslancov
12. Návrh na uznesenie
13. Záver

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, pracovného
predsedníctva a určenie zapisovateľky
Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvorila a viedla primátorka mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová.
Zasadnutie sa konalo za prítomnosti 8 poslancov.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – PaedDr. Ivan. Borovský,
členovia – Ing. Ľubomír Šteruský a Dušan Sabo.
prítomných: 8
za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: JUDr. Štefan Kubík a Ing. Nina
Horská.
prítomných: 8
za: 8
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: 8
za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
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Potom primátorka predložila k schváleniu program zasadnutia MsZ. Navrhla zaradiť do programu
v bode Rôzne ako bod 10a) zmena rozpočtu č. 2.
Ing. Nina Horská navrhla doplniť do programu v bode Rôzne ako bod 10 b) – cyklochodník
Vrbové – Piešťany, 10c) Spoločný obecný úrad. Nesúhlasila so zaradením do programu zmenu
rozpočtu č. 2 – nebolo to medzi materiálmi, nemala čas sa pripraviť
Hlasovalo sa o zaradení všetkých týchto bodov do programu:
prítomných: 8
za: 8
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
Ing. Jánoška mal pripomienku pri schvaľovaní programu (zmena rozpočtu č. 2). Bolo povedané, že
nebola rozpočtovaná položka na projektovú dokumentáciu na Hrabinskej. Všetky boli kryté
rozpočtom. Suma, o ktorej sa hovorilo, je v kompetencii primátora.
Ďalšia jeho požiadavka sa týkala odpovede, ktorú dostal na svoju žiadosť v zmysle zákona
o informáciách. Žiadal o zaslanie pracovných materiálov k rokovaniu MsZ a zaslanie zvukovej
nahrávky z tohto rokovania. Prišla mu odpoveď, že povinne zverejňované informácie sú
zverejnené na webovej stránke mesta Vrbové, na informačných tabuliach mesta Vrbové a novinách
Hlasu Vrbového. K tomu bolo priložené CD so zvukovou nahrávkou. Pracovné materiály mu
neboli zaslané aj napriek tomu, že v rokovacom poriadku MsZ je, že k nim majú občania prístup.
Prednostka mu odpovedala, že pokiaľ má problém, môže to riešiť. Pani Urbanová vysvetlila, prečo
dáva návrh na zmenu rozpočtu.
Ing. Jánoška mal ešte ďalšiu požiadavku, aby mu bola zaslaná informácia o tom, kedy bude
zasadnutie ekonomickej komisie. Pretože ak sú zasadnutia komisií verejné, má záujem zúčastňovať
sa rokovania. Zároveň žiadal, aby presné znenie jeho interpelácie bolo zverejnené v Hlase
Vrbového. Bývalo zvykom, že interpelácie občanov bývali v Hlase Vrbového.
•
Ing. Horská predniesla požiadavku občianky E. Červeňanskej k detským ihriskám. Chce od MsZ,
aby sa vyčlenil priestor na ihriská s osadením tabúľ zákazu venčenia psov a mačiek. V mene tej
občianky chce odpoveď. Zároveň chcela vedieť, ako sa bude robiť ochrana, keďže MsP bola
zrušená.
•
Mgr. Just sa potom vrátil ku zvukovým záznamom z rokovania MsZ. Prednostka mu odpovedala,
že zvuková nahrávka bola na CD–čku a informácie povinne zverejňované boli odkázané na Hlas
Vrbového a webovú stránku. Ing. Jánoška povedal, že nemal problém si ju vypočuť a takisto aj
starostka Šterús, ktorej táto nahrávka bola daná, bola upozornená, že ak jej to nepôjde, môže prísť
na MsÚ a môže si ju prísť vypočuť na MsÚ. Neprišla, takže tomu porozumela, že jej to išlo.
Ing. Jánoška povedal, že zvukovú nahrávku je potrebné prekonvertovať do iného programu tak,
aby ju bolo možné si vypočuť na bežnom nosiči.
•
Ing. Jánoška mal ešte ďalšiu interpeláciu. Povedal, že bol oslovený niektorými zamestnancami
domova dôchodcov. Osobné spisy boli vraj 2 mesiace niekde, ani nevie u koho. Spýtal sa, či už je
schválený bezpečnostný projekt, ktorý je prichystaný na meste. Keď je tu legitímne zvolená
(primátorka), tak nech legitímne rieši veci. A nie protizákonne. Chce vedieť, na základe čoho boli
poskytnuté osobné údaje zamestnancov domova dôchodcov, sprístupnené nezodpovedným,
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nezainteresovaným osobám. Chce vysvetlenie ku Správnej rade a Dozornej domova dôchodcov,
tých samozvaných ľudí, ktorí sa tam sami zvolili.
Primátorka mu odpovedala, že do 30 dní na túto interpeláciu mu bude odpovedané.
•
V. Kozák mal požiadavku, aby rokovania prebiehali kultivovane, pretože žiadna konfrontácia nič
neprinesie. Obrátil sa na Dr. Kubíka, kde znovu upozornil na príjazdovú cestu pri križovatke
Ul. 6. apríla. Trvá na tom, aby sa to nejakým spôsobom doriešilo. Pri cintoríne aj na sídliskách sú
pokazené lavičky, nezametá sa okolo kontajnerov. Každý piatok to má byť vyčistené. Zametali sa
štátne cesty, parkovali tam autá, obišli to, zostalo to nepozametané. Stačilo dopredu povedať, že by
tam neparkovali.
Dr. Kubík mu odpovedal, že čo sa týka Ul. 6. apríla, robí sa na tom, ale musí sa to dať schváliť
dopravným inžinierom. Robí sa toho viac, treba mať strpenie. Čo sa týka čistenia ciest, mesto
nevedelo kedy tie cesty prídu čistiť, pretože sú to štátne cesty.
Ing. Jánoška ešte potom požiadal v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám
o programové vyhlásenie primátorky mesta. V zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám
môže požiadať aj ústne.

4. Obchodná verejná súťaž na nájom nebytových priestorov v Dome kultúry
Uvedený materiál bol predmetom rokovania MsZ dňa 26.2.2015, lem bolo potrebné
dopracovať niektoré náležitosti. Po úprave bol znovu predložený na rokovanie k schváleniu.
K tomuto bodu už nebola vedená žiadna rozprava.
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 49/III/2015 a č. 50/III/2015.

5. Metodické usmernenie pre umiestňovanie veľkoplošných reklamných,
informačných a propagačných zariadení na území mesta Vrbové
Vzhľadom na to, že mesto doposiaľ nemalo vypracované usmernenie pre umiestňovanie
uvedených zariadení, útvar výstavby takýto materiál vypracoval. Neoddeliteľnou súčasťou tohto
usmernenia bude mapka mesta s grafickým vyznačením odporúčaných plôch, chránených plôch
a chránených pohľadových kužeľov a fotografická dokumentácia k vybraných priestorom.
Metodické usmernenie bude slúžiť ako podklad pre vypracovanie návrhu VZN.
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča prijať toto metodické usmernenie.
Rozprava:
Ing. Horská – upozornil ju jeden občan Vrbového, že pri Simze je reklamná tabuľa (stavebniny)
a bráni výhľadu. Chce to preveriť, je veľmi nešťastne tá tabuľa umiestnená.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 51/III/2015.

6. Zmluva o výpožička – Parlament mladých mesta Vrbové
Účelom výpožičky nebytových priestorov v dome kultúry – miestnosť o výmere 70,10 m²
je stretávanie sa mladých ľudí a realizácie ich činností v zmysle prijatých stanov Parlamentu
mladých mesta Vrbové. Zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú, náklady za el. energiu sa
stanovili na 50 € štvrťročne s tým, že sa po čase suma prehodnotí.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 52/III/2015.
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7. Plat primátorky mesta
Dňa 6. 3. 2015 ŠÚ SR zverejnil informáciu, že priemerná mesačná nominálna mzda
v hospodárstve SR v prepočte na fyzické osoby je za rok 2014 vo výške 858,00 €. Nakoľko sa plat
primátorky mesta odvíja od výšky priemernej mzdy, bolo potrebné ho v súlade so zákonom
253/1994 Z.z. v platnom znení prerokovať na zasadnutí MsZ a uviesť v presnej výške. Podľa § 3
ods. 1 uvedeného zákona s účinnosťou od 1.4.2015 sa plat primátorky mesta rovná minimálnemu
platu a to vo výške 2 008 € mesačne.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 53/III/2015.

8. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy
Vzhľadom na skutočnosť, že primátorka Dott. Mgr. Ema Maggiová sa vzdala členstva
v Rade školy na ZŠ na Školskej ul. a tiež hl. kontrolórka JUDr. Mária Gajňáková členstva v Rade
školy na Komenského ul., bolo potrebné delegovať za mesto Vrbové nových členov. Do Rady
školy na ZŠ na Školskej ul. bola navrhnutá Ing. Gabriela Valová a na ZŠ na Komenského ul.
Ing. Ľubomír Šteruský.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil.
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 54/III/2015 a č. 55/III/2015.

9. Vstup do Mikroregiónu nad Holeškou
Na predchádzajúcom zasadnutí MsZ bol predbežne prerokovaný návrh vedenia mesta na
vstup mesta Vrbové do záujmového združenia Mikroregión nad Holeškou. Vrbové ako jediné na
trase Chtelnica – Piešťany nie je v tomto združení. Podmienkou podania žiadosť o vstup bolo
odsúhlasenie v MsZ. Vstupný vklad je 165 € a ročný príspevok na občana je 0,06 €, čo predstavuje
cca 360 € ročne.
Rozprava:
Dr. Borovský – keď sa v tomto regióne zakladalo toto združenie, Vrbové ignorovali. A teraz
potrebujú Vrbové (možno kvôli počtu). Vrbové by tam malo mať nejaké zastúpenie. Ak to bude
pre dobrú vec, nie je proti. Zvážiť, či rokovanie má byť len s Trebaticami.
Ing. Horská – patríme tam aj geograficky. Rozmýšľať o tom, či nás teraz prijmú, je predčasné. Ak
budeme väčšia komunita, ľahšie prejdú aj projekty. Ideme ich požiadať o službu. Musíme sa
zlučovať, aby sme niečo dosiahli.
Dr. Borovský – Prašník vystúpil z Mikroregiónu nad Holeškou a vstúpil do Slivkového kraja.
Dr. Kubík – môžeme byť aj v dvoch. V Slivkovom kraji sme s cykloturistikou. Ale ak to
neurobíme, neuvidíme či nás chcú alebo nie.
Mgr. Just – chceme participovať na nejakých cyklotrasách. Ak by nás zobrali, budeme radi. Je za
to a podporuje vstup.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 56/III/2015.
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10. Rôzne
•

Zmena rozpočtu č. 2

Mgr. Urbanová, vedúca ekonomického útvaru, pripravila tabuľky ku zmene rozpočtu č. 2.
Je tam predpokladaný príjem z pozemkov. Daň z pozemkov sa vypočíta v zmysle VZN. Je to
závislé od počtu obyvateľov v kalendárnom roku. Počet obyvateľov klesol pod 6 tis. občanov,
máme nižšiu sadzbu na m² v Eurách. Predpokladala, že na daniach bude väčší výpadok. Čo sa týka
zmeny, nedochádza ani k navýšeniu ani k zníženiu, išlo o presun medzi položkami.
Rozprava:
Dr. Miklášová – projekt verejné osvetlenie mesta bolo 1500 teraz je mínus 1500 €.
Dr. Kubík – bol spracovaný aj zaplatený.
Ing. Horská – položka 80 tis. úver – rekonštrukcia projektu Hrabinská...
Dr. Kubík – to je na nový asfalt
Ing. Horská – celá rekonštrukcia stojí cca 480 tis. €. Treba sa uchádzať o Eurofondy.
Dr. Kubík – následné kroky pre stavebné konania – vysporiadať pozemky a urobiť nový koberec.
Ing. Horská – je tu teraz dosť ľudí, uvažovať o projekte – ten koberec za tých 50 tis. € neurobíme.
Bez europeňazí rekonštruovať Hrabinskú, Mikulášsku a Sídl. 9. mája sa nedá. Hovorí o obrovskej
sume pridelenej pre obce.
Mgr. Urbanová – 20 tis. € z bežných výdavkov musí niekde dať – na nejaký účet. Bol návrh na
chodníky – cintorín ap.
Ing. Horská – presunula by to na tie ihriská ak sú tu tie financie navyše. Prehodnotiť to, vyžiadať
nejaké ponuky, vytvoriť centrum – chránené prostredie zabezpečené proti psom a mačkám. Dávalo
sa do škôlok – každej 20 tis. €, to ozaj nie je veľa. A potom osloviť aj nejaké firmy.
Dr. Borovský – trvá na ozvučení cintorína. Po okolitých obciach to majú na úrovni. Bol by rád,
keby sa to ozvučenie urobilo.
Dr. Miklášová – podporuje návrh Dr. Borovského.
Dr. Kubík – podporil by to tiež. Vyplatilo by sa to a potom by sa išlo na tie ihriská.
Mgr. Urbanová – to je z ušetrených mzdových prostriedkov MsP.
Mgr. Just – urobiť prieskum koľko by stálo to ozvučenie a potom sa k tomu vrátime.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 57/III/2015.
•

Spoločný obecný úrad

Na zasadnutie MsZ sa dostavili starostovia obce Šterusy, Šípkové, Prašník a Dolný
Lopašov. Mali výhrady voči tomu, ako sa mesto Vrbové zachovalo pri riešení spoločného
obecného úradu. Starostka obce Šterusy nesúhlasila s tým, že neboli zo strany mesta Vrbové
oslovení k odchodu zo SOÚ. Nie je to pravda, pretože boli Dr. Kubíkom pozvaní (Šterusy, Šípkové
a Kočín–Lančár). Mali dať vyjadrenie, kam chcú ísť do stavebného úradu. Ostatní členovia SOÚ
museli odsúhlasiť, že Šterusy vstupujú do Trebatíc a vystupujú zo spoločného stavebného úradu
Vrbové. Kočín–Lančár zostáva. Šterusy a Šípkové idú do Trebatíc. Mohlo sa to riešiť inak. Mesto
Vrbové ich vyzvalo, aby vystúpili, tak teda vystúpili – dohodou. Bolo to nekorektné jednanie. Toto
potvrdila aj starostka obce Šípkové, ktorá už pri oslovení k odchodu povedala, že tu nejde len
o stavebný úrad, ale aj sociálnu oblasť aj školský úrad. Obce zo zákona musia zabezpečiť túto
službu a to aj urobila. Povedala, že ak odíde zo stavebného, tak odíde aj zo školského a sociálneho.
Dr. Kubík potom vysvetlil chronológiu tohto problému. Upozornil na časy a dátumy, kedy čo bolo
na meste prijaté. Aj na mail, ktorý dostal od starostu Trebatíc, kde sa hovorí o prijatí obce Šterusy
a Šípkové do spoločného obecného úradu Trebatice, ktorý prišiel už 21. 1. 2015, hoci starostka
Šterús hovorí, že ju prijal 28. 1. 2015. Do zastupiteľstva sa to dávalo 29. 1. 2015. Tam boli
zaviazaní udržať stavebný úrad. Tak sa vykonali rokovania, v Šterusiach bol Dr. Borovský
a v Kočíne Dr. Gajňáková.
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Starostka Šterús povedala, že Dr. Kubík bol za p. Magulom (pracovníkom stavebného úradu
v Piešťanoch) ešte predtým, než ten mail prišiel. Povedal jej to starosta Trebatíc. A povedal aj to,
že ak bude treba príde na zasadnutie MsZ a potvrdí jej slová. Vrbové jednalo najprv s Trebaticami
a až potom so starostami Šterús a Šípkového. Dr. Kubík nás najprv vyzval k odchodu a potom sme
mu mali potvrdiť informáciu, ktorá sa mu dostala do uší.
Rozprava:
Ing. Horská – stala sa chyba, nech si každý zoberie svoj diel viny na seba. S týmito obcami, ktoré
sú naokolo budeme spolupracovať. Odišli, veci sme si vysvetlili, Vrbové zostane v spoločnom
stavebnom úrade. Sú tu rôzne témy, s ktorými chce spolupracovať v budúcnosti. Sme mesto a patrí
sa, aby ten stavebný úrad tu zostal. Treba obciam poďakovať za spoluprácu. Nerozmazávajme to,
ukončime to. Už aj na minulom zasadnutí MsZ chcela, aby ten úrad zostal zachovaný. Začnime od
nuly a začnime spolupracovať s okolitými obcami. Bez mandátu poslancov primátorka vypovedala
dohodu – aj slovná dohoda je dohoda.
Dr. Petušík (starosta obce Dolný Lopašov) povedal, že chce len potvrdiť slová starostky. Pamätá si
ako to všetko bolo. Kroky – jeden za druhým. Bol aj na zasadnutiach v Trebaticiach. Vrbové
začalo zlou cestou. Na samosprávy sú rôzne tlaky a toto vôbec nebolo treba. Oni sa nerozhodovali,
že by chceli odísť, ale oni museli. Preto pristúpili do Trebatíc. Nebola to vôbec férová hra.
Ing. Horská – chcela by, aby primátorka zareagovala na tieto veci.
primátorka – bola za starostkami – ospravedlnila sa.
starostka Šterús – áno bola pani primátorka, ospravedlnila sa. Povedala, že príde aj na
zastupiteľstvo, že si bude sypať popol na hlavu. Ale v tom smere, že chce aby odišli.
primátorka – to som nepovedala. Načo by som išla na zastupiteľstvo?
starostka Šterús – lebo ste chceli, aby sme sa vrátili. Lebo ste nevedeli v tom momente, či ten
Kočín zostane alebo nie. Ale nechajme to, neriešme to.
•
p. Škodáček (starosta Prašníka) – tu začína aj ďalšia kauza. Boli poskytnuté osobné údaje jeho
manželky aj iných pracovníkov. Volala Mgr. Juhásová, členka Správnej rady, bola určená, že bude
v domove dôchodcov na 4 hodiny kontrolovať. Nech urobí rozpis služieb, tak ako to robí jeho
manželka. Ľudia sú znechutení z toho. 14 rokov tam drú. Mesto je pre ľudí. Jeho manželka sa snaží
domovu pomôcť, hoci domov je vrbovský. Možno to miesto chce vedenie MsÚ pre niekoho, komu
sa neušlo. Čo tam bude Mgr. Juhásová 4 hodiny robiť – ona je zdravotník? Vy ste tu pre ľudí.
Ing. Horská – určite sa na to spýtame v rámci interpelácií.
Ing. Taranová – bola sťažnosť na Domov Klas, že riaditeľka nevypláca mzdy. Boli poskytnuté
materiály, nie všetky. Pani Sudorová doniesla platové dekréty. Keď jej povedal, že mali byť
upravené platové dekréty, povedala, že mali problém, ešte neboli vytlačené. Ona (prednostka) tam
je ako člen Dozornej rady.
Ing. Horská sa spýtala kto ju tam dal. Mal tam byť sociálna pracovník, štatutár, predseda
ekonomickej komisie. Vyzerá to ako úzka skupina a je to konflikt záujmov.
p. Škodáček – aj tetula z cintorína tam je.
Ing. Horská – začnite si dávať pozor, lebo ak sa tam ktokoľvek zo zamestnancov dostane –
Mgr. Juhásová ap., budete mať problém. Chce, a určite aj ostatní poslanci, predkladať informácie.
Ak sú tam problémy, pomáhajte. Tie ženy sú tam ozaj strhané, starajú sa o ťažké stavy. Žiada to
ozrejmiť na budúcom zasadnutí MsZ. Má záujem pracovať v Správnej rade, keďže Dr. Borovský
odstúpil. Nesúhlasí s takými praktikami.
Ing. Taranová – ona (prednostka) sa tam sama nenavrhla. Stanovy boli robené v septembri 2014.
Ing. Jánoška – ale kvôli názvu sa robili zmeny, nie kvôli Správnej rade.
Ing. Horská – želá si byť informovaná o takomto dianí v meste.
Mgr. Urbanová – bola navrhnutá (vedúca ekonomického útvaru) do Správnej rady ako členka.
Robí v najlepšom vedomí a svedomí. Členovia Správnej rady sú voči zákonu zodpovední. Ona
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chcela vysvetlenie prečo sú služobné cesty v takej výške. Pred zákonom je zodpovedná Správna
rada, prečo by sa nemohla pýtať na niektoré veci.
Ing. Horská – toto bola vec predostretá starostom obce Prašník. Nechápe, prečo tam je vedúca
ekonomického útvaru a prednostka MsÚ, prečo to nebolo niekomu z radov poslancov ponúknuté.
Prečo nedostáva možnosť tam byť, prečo sa to tu nepredostrelo. Ona ju ako odborníčku nenapáda.
Je tam konflikt záujmov.
Dr. Petušík (starosta Dolného Lopašova) – prišli sem, aby sa veci vysvetlili, aby sa nešírili
dezinformácie.
Mgr. Just – lepíme tu chod Domova Klas a obsadenie Správnej rady. Nevie, aká bola prax
predtým, či MsZ bolo informované. Čo sa týka Mgr. Urbanovej – vidí prínos v Správnej rade. Čo
sa týka chodu Domova Klas – možno by MsZ ozaj malo byť informované. Aby mohli poslanci
MsZ aj zareagovať.
primátorka – chcela, aby v Správnej rade bola ekonómka, lebo domov je v mínuse.
Mgr. Urbanová – prosila riaditeľku, aby jej dala k nahliadnutiu uzávierku. Chcela vysvetlenie,
prišlo ku konfrontácii. Ale na minulosti nič nezmeníme. Musí to overiť audítor a do 15. 6. musí
zverejniť výročnú správu za minulý rok. Ak by nebola zverejnená, mohla by byť celá nezisková
organizácia zrušená. Zákon o neziskových organizáciách hovorí, že návrh rozpočtu sa predkladá
najmenej mesiac pred ukončením roka. Keby mala aspoň na ½ úväzok ekonóma. Ona robí aj
riaditeľku aj ekonómku. To ale neznamená, že jej chce zle.
Ing. Horská – minulý rok bola riaditeľka na zasadnutí MsZ. Išlo zimné obdobie, potrebovali
investície obrovského objemu. Dotáciu 5 tis. € im mesto odsúhlasilo. Ona bola na MsZ, hovorila,
že má neplatičov. Informovala poslancov MsZ. Domov Klas je implantovaný mestom. Má záujem
(Ing. Horská) byť v Správnej rade. Chce byť informovaná. Vie, že to prebehlo v súlade so
zákonom. Bola tu daná ponuka. Prečo by p. Tamajková nemohla robiť takúto funkciu? Vadí jej. že
na MsZ sa o tom nehovorilo. Je to organizácia, ktorá má spoločenskú hodnotu aj finančnú.
Dr. Borovský – v Správnej rade bola Ing. Koreňová, Mgr. Juhásová a Dr. Borovský. Keď sa menil
minulý rok názov, doplnil sa štatutár (Ing. Jánoška) a predseda sociálnej komisie (p. Bartakovič).
On s riaditeľkou – Ing. Brunckovou a p. Juríčkovou ho zakladali. Aj riaditeľka Ing. Bruncková aj
Ing. Miklášová robili všetko čo sa len dalo – zateplili, obnovili kotolňu. Ale keď videl akým
štýlom bolo povedané, že má predložiť veci, bol veľmi prekvapený. V meste ho oslovovali ľudia,
kedy bude riaditeľka odvolaná a či bola odvolaná. A čo bolo veľa, p. Tahotný navrhol, aby Mgr.
Juhásová robila na 4 hodiny v Domove Klas.
Mgr. Urbanová – bolo by dobré, aby riaditeľka dala aj zápisnicu zo zasadnutia SR. Robila sa iba
v 1 vyhotovení a na domove. Nevedela, aký tam majú problém.
Dr. Gajňáková – každý rok dávala riaditeľka domova správu.
Ing. Horská – povedať, že je neschopná a vyrába dlhy – to je nonsenz.
Mgr. Just – chcel by byť v MsZ viac informovaný o dianí v domova a uvažovať o členstve
Ing. Horskej v SR.
Navrhol ukončenie rozpravy.
•

Cyklochodník Vrbové – Piešťany

Ing. Horská informovala, že sa zúčastnila konferencie k vybudovaniu cyklotrasy.
Predovšetkým členovia OZ Čango tam boli účastní. Zhruba 600 tis. € je celková suma na
vybudovanie. Išla by stredom trate. OZ Čango má záujem o zachovaní železničnej trate a sú proti
zrušeniu železnice. Bez vykúpenia pozemkov, čo by stálo cca 1,2 mil. €, by sa nedalo budovať
rovnobežne so železničnou traťou. Z technického hľadiska by to bol problém. Užívateľmi sú ŽSR.
Popri žel. trate ide vysoké napätie – nedokázali by sme sa vpratať do pásma, ktoré patrí ŽSR,
museli by sme sa vysporiadať s vlastníkmi priľahlých pozemkov. Ide o to, či bude cyklotrasa alebo
železnica. Nedokážeme sa s tými vlastníkmi pozemkov vysporiadať, jedná sa o približne 800 ľudí.
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Je potrebné vyvolať verejnú diskusia – cyklotrasa alebo železnica. Treba naskenovať projekt,
upozorniť občanov na to, aby sa k tomu vyjadrovali. V tom projekte tie peniaze stále nebudú.
Dr. Kubík – v Trebaticiach o tom tiež diskutovali. Starosta má eminentný záujem, aby tá cyklotrasa
bola. Jediné riešenie je (aj z toho sedenia), ak chceme cyklotrasu – v korune žel. trate. Krakovany
a Trebatice už majú túto cyklotrasu zapracovanú v ÚPN. Prikláňa sa k variantu Ing. Horskej. Bolo
to aj na ek. komisii. Ak chceme niečo urobiť, treba sa rýchlo rozhodnúť. Aj na rokovaní na VÚC
s Ing. Mikušom padlo, aby sa mesto rozhodlo čo chce. Sú preferované Eurofondy na tieto
cyklotrasy. Budú to koordinovať VÚC. Ale je potrebné založiť občianske združenie my štyria
alebo otvoriť Zelenú cestu. Trebatice nás zavolajú k rokovaniu. Na najbližšom zasadnutí MsZ
spracuje štúdiu a potom sa MsZ rozhodne pre aký variant sa rozhodneme. V najbližšom čísle Hlasu
Vrbového sa môže podať informácia.
Ing. Horská – je to citlivá téma – je to kultúrne dedičstvo. V prípade, že obyvatelia prejavia záujem
– vysvetliť im to. Ak nie – dali poslancom mandát a rozhodnú oni. Je to téma na verejnú diskusiu.
Dr. Borovský – ministerstvo dopravy zorganizovalo zasadnutie a v r. 1989 bolo rozhodnuté, že trať
medzi Vrbovým a Piešťanmi sa nebude likvidovať – je to potrebné v prípade krízového stavu.
Situácia sa ale zmenila. On vždy presadzoval svoj názor – zachovať železnicu. Ochranné pásmo
má 400 ha a trasa je 8 km, čo je 20 m. Koľaje z trasy Vrbové – Piešťany sa rušiť nebudú. Mali by
slúžiť v prípade krízovej situácie.
Ing. Šteruský – sledoval prieskum, kde sa tiež vyjadrovali k takejto téme. Tá cyklotrasa by sa viac
využila ako tá železnica – 2x do roka.
Dr. Kubík – železnice by s tým problém nemali. Navrhuje pozvať na zasadnutie starostu Trebatíc.
Má omnoho viac informácií, príp. mimo zasadnutia MsZ, aby k tmu povedal pár slov.
Mgr. Just – tá využiteľnosť cyklochodníka je ozaj väčšia ako železnica. Chcel by mať informácie
písomne, pokiaľ by išlo o riešenie v krízovej situácii – prečo by mala byť zachovaná. Možno
zvolať verejné zhromaždenie občanov k cyklotrase. Je zásadne proti zachovaniu železnice, je za
cyklochodník. Treba si všetky tieto informácie overiť.
Dr. Kubík – my štyria sa musíme dohodnúť a ísť spoločne rokovať.
Ing. Horská – majiteľmi je SR a ŽSR sú len v prenájme. Jej je jeden ľudský život cennejší než
hocičo iné. A tých 100 ľudí rádovo to denne využije. My sa ideme vyjadrovať k tomu, hoci máme
najkratšiu časť tých koľajníc.
primátorka – dá sa to Hlasu Vrbového a vyzvú sa občania, aby sa vyjadrili k tejto téme.

11. Dopyty a interpelácie poslancov
Dr. Borovský – bol na oslave Dňa učiteľov – mnohí odmenení aj neodmenení ho oslovili, aby sa
pozrel na zápis v pamätnej knihe. Úprimne – hanbil sa, dal za pravdu učiteľom. Keď to uvidia po
rokoch ...
primátorka – preverí to.
•
Dr. Miklášová – či sa niečo urobilo k tej kanalizácii,
primátorka – oslovili sa projektanti z r. 2009, niečo dokreslili a niektoré ulice museli vyňať. To
stretnutie bolo pracovné. Keďže mala iné rokovanie, rokovala s nimi Ing. Valová k technickým
veciam.
Dr. Miklášová – k tomu osvetleniu...
primátorka – vyšla výzva, oslovila sa firma, ktorá vyhrala súťaž a čaká sa na osobné stretnutie.
Ing. Taranová – ten projekt sa musí prepracovať, lebo tam boli dané nové veci.
Ing. Valová – s firmou, ktorá má skúsenosti s kanalizáciou a bol prítomný aj starosta Krakovian. tá
proj. dokumentácia sa musí prepracovať. Musí sa zmeniť stavebník. Proj. dokumentácia staršia ako
5 rokov sa musí overiť. Musí sa dať skontrolovať, či bude akceptovaný taký stav. Mnohé veci sa
musia preveriť, či budú priechodzie vlastnícke vzťahy. Má zajtra stretnutie s projektantom, ktorý
nám robil proj. dokumentáciu (Monstav).
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Ing. Horská – neboli previazané tie ponuky na Tavos?
Ing. Valová – asi to bude musieť preveriť. Chce sa spojiť s geodetom.
•
Dr. Borovský – rozprával sa s Mgr. Adamcovou a Mgr. Kamenickou, hovorili, že dostali ako
poďakovanie od mesta grafiky m. Beňovského. Nevie, či sa v MsZ neschvaľovalo, komu sa to
môže dať.
Ing. Horská – chce to uznesenie, ktoré bolo prijaté.
Dr. Bosák – ak by to bolo len 3x do roka, trvalo by to veľmi dlho a ten papier by sa aj znehodnotil
po toľkých rokoch. Evidenčná cena nie je nejaká horibilná suma. Netreba to dramatizovať.
Ing. Horská – ona to nedramatizuje, ale ide o to, aby boli ako poslanci informovaní a žiada hlavnú
kontrolórku o preverenie.
Dr. Borovský – chcel len toľko, či sa na to nezabudlo. Je za to, aby sa im to dalo.
•
Ing. Horská – ako poslanec má právo zúčastniť sa všetkých výberových konaní. Všetko, čo sa týka
majetku mesta, žiada hlavnú kontrolórku o informácie, aké výberové konania sa konajú a ako
prebehli. Akékoľvek výberové konanie a verejné obstarávanie – čo sa týka záležitostí mesta
(rekonštrukcie, stavebné práce ap.), aby boli poslanci informovaní. Kedy bude, či sa môžeme
zapojiť, o akú sumu sa jedná.
•
Ing. Horská – jeden občan vyviezol odpad (nelegálna skládka), má jeho ŠPZ. Kto to bude riešiť
a treba navrhnúť akým spôsobom sa budú tieto záležitosti riešiť. Žiada to riešiť, môže dodať tú
ŠPZ.
•
Ing. Šteruský – vo veľkej miere sa prerába Hrabinská ul. Bolo by dobré to oznámiť občanom – cez
rozhlas alebo iným spôsobom, lebo nevedeli o tom, že sa tam robili prípojky.
•
Dr. Kubík – dodal cenovú mapu pozemkov, do komisií to dá až pred budúcim zasadnutím MsZ.
Aby sa potom k tomu vyjadrili.
•
Mgr. Just – zajtra sa koná oceňovanie športovcov roka. Ako predseda ZŠK sa nemôže zúčastniť.
Chcel by, aby to prezentovali aj tam, aby vedeli, že sa nemohol zúčastniť.
Ing. Horská – tento rok Vrbovská pätnástka bude bežaná ako okrúhla – 20 rokov. Navrhla by
pomenovať to ako Kalužov memoriál. Poctiť si človeka, ktorý sa zaslúžil o šport, takýmto
spôsobom. Venovať sa tomu – urobiť z toho dôstojnú oslavu. Nenechávať to len na športovcov.
Mgr. Just – treba to prerokovať s tými bežcami.
Dr. Borovský – tí bežci nebudú proti tomu, myslí si. A bolo by to pekné gesto voči p. Kalužovi.

12. Návrh na uznesenie
Uznesenie MsZ č. 49/III/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
1. nájom nebytového priestoru č. 1, ktorý sa nachádza v budove s. č. 292, orientačné číslo 2, a to
na prízemí v zadnej časti od ulice SNP vo Vrbovom, o celkovej výmere 15,20 m²,
formou obchodnej verejnej súťaže na dobu neurčitú s 3–mesačnou výpovednou lehotou.
2. nájom nebytového priestoru č. 2, ktorý sa nachádza v budove s. č. 292, orientačné číslo 2, a to
na prízemí v zadnej časti od ulice SNP vo Vrbovom, o celkovej výmere 14,80 m²,
formou obchodnej verejnej súťaže na dobu neurčitú s 3–mesačnou výpovednou lehotou.
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 8
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. N. Horská
Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,
D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský

proti:0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 50/III/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
podmienky obchodnej verejnej súťaže s prílohou „vzoru zmluvy o nájme nebytového priestoru“ na
nájom nebytového priestoru, nachádzajúceho sa v budove s.č. 292, orientačné č. 2, na prízemí
v zadnej časti od ulice SNP vo Vrbovom, o výmere:
1. priestor č. 1: 15,20 m2
2. priestor č. 2: 14,80 m2
Budova je vedená na LV č. 997 vo vlastníctve mesta Vrbové, pričom minimálna výška nájomného
je stanovená na
– priestor č. 1: 32 €/m2 /rok
– priestor č. 2: 32 €/m2 /rok
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 8
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. N. Horská
Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,
D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský

proti:0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 51/III/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
metodické usmernenie pre umiestňovanie veľkoplošných reklamných a propagačných zariadení na
území mesta Vrbové.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 8
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. N. Horská
Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,
D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský

proti:0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 52/III/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
bezplatnú výpožičku nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v Dome kultúry s.č. 292 a to
v zadnej časti na poschodí vo výmere 70,10 m² Parlamentu mladých mesta Vrbové.
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 8
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. N. Horská
Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,
D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský

proti:0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 53/III/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
– berie na vedomie –
že na základe uznesenia č. 4/I/2015 zo dňa 2.1.2015 bol plat primátorky mesta stanovený
rozhodnutím mestského zastupiteľstva podľa § 3 ods. 1 citovaného zákona, čo po uplatnení
priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2014 znamená od 2.1.2015 sumu
vo výške 2.008,00 EUR mesačne
a
– schvaľuje –
podľa § 3 ods. 1 citovaného zákona s účinnosťou od 1.4.2015 plat primátorky v sume, ktorá sa
rovná minimálnemu platu a to vo výške 2.008,00 EUR mesačne.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 8
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. N. Horská
Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,
D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský

proti:0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 54/III/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– deleguje –
Ing. Gabrielu Valovú ako zástupcu zriaďovateľa do Rady školy ZŠ na Školskej ulici č. 1006/4 vo
Vrbovom.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 8
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. N. Horská
Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,
D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský

proti:0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 55/III/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– deleguje –
Ing. Ľubomíra Šteruského ako zástupcu zriaďovateľa do Rady školy ZŠ na Komenského ulici
č. 1120/2 vo Vrbovom.
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 7
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. N. Horská,
Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,
D. Sabo

proti:0

zdržal sa: 1
Ing. Ľ. Šteruský

Uznesenie MsZ č. 56/III/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– súhlasí –
so vstupom do záujmového združenia Mikroregión nad Holeškou
a
– odporúča –
primátorke mesta písomne oznámiť túto skutočnosť výkonnému orgánu tejto organizácie.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 8
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. N. Horská
Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,
D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský

proti:0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 57 /III/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
zmenu rozpočtu č. 2 mesta Vrbové na rok 2015 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým
opatrením č. 2 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:
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 8
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. N. Horská
Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,
D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský

proti:0
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zdržal sa: 0

13. Záver
Pred ukončením zasadnutia primátorka poďakovala všetkým za účasť a spoluprácu.
Zasadnutie MsZ bolo ukončené o 20.55 hod.
Zapísala: Beličková

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

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

Ing. Renáta Taranová
prednostka MsÚ, v.r.

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

Overovatelia zápisnice:
1. Ing. Nina Horská, v.r.

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

2. JUDr. Štefan Kubík, v.r.

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