Z á p i s n i c a č. 5

zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného 6. 5. 2015 o 17.00 hod. v Kúrii M. Beňovského vo Vrbovom
Prítomní:
10 poslanci a primátorka mesta
Neprítomný: Mgr. René Just
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. Prenájom pozemku „Košiar“
5. Výpožička nebytových priestorov pre Z.O. Slovenského zväzu tel. postihnutých
6. Ponuka na odpredaj spoluvlastníckeho podielu – JUDr. Antoníková
7. Cenová mapa - predaje nehnuteľností v meste Vrbové
8. Predĺženie Zmluvy o partnerských vzťahoch – Spišské Podhradie
9. Cyklotrasa Vrbové – Piešťany
10. VZN – veľkoplošné reklamné tabule
11. Príspevok na činnosť pre centrá voľného času
12. Inventarizácia majetku ku dňu 31.12.2014
13. Rôzne
14. Dopyty a interpelácie poslancov
15. Návrh na uznesenie
16. 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 10 poslancov.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – Ing. Jozef Duračka, členovia
– Bc. Daniela Drobná a František Tahotný,MBA.
prítomných: 10
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 1
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: PhDr. Jana Miklášová a Mgr. Juraj
Koreň.
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
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Potom primátorka predložila k schváleniu program zasadnutia MsZ. Ing. Horská navrhla zaradiť
do programu v bode Rôzne – oznámenie o ukončení činnosti preventivára požiarnej ochrany mesta
Vrbové.
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
Ing. Jánoška – upozornil štatutára mesta na zápisnicu č. 4 z 26.3.2015, kde mu primátorka mala
odpovedať na jeho interpeláciu do 30 dní. Citoval aj časť z rokovacieho poriadku z MsZ Vrbové,
ktorá sa týkala dopytov a interpelácií obyvateľov. Chcel vedieť, kedy on aj p. Škodáček dostane
odpoveď týkajúcu sa vysvetlenia k Správnej a Dozornej rade v domove dôchodcov.
Dostal odpoveď na žiadosť o sprístupnenie informácií – odvolanie, k volebnému programu vedenia
mesta, kde bolo uvedené, že nové vedenie mesta postupuje v súlade s programovou agitáciou
primátorky mesta Dott. Mgr. Emy Maggiovej uverejnenej v č. 22/2014. Chce mať toto programové
vyhlásenie, podľa ktorého poslanci postupujú, k dispozícii, aby mohol zareagovať a v rámci 100
dní, ktoré uplynuli, vyjadriť spokojnosť, resp. nespokojnosť k činnosti nového poslaneckého zboru
a nového vedenia mesta Vrbové. Chce vedieť, o čom rozhodujú mimo rokovania mestského
zastupiteľstva. Aby mohol reagovať na to čo robia, resp. nerobia v meste Vrbové.
Na webovej stránke mesta sú objednávky, faktúry a zmluvy. Chce sa spýtať na objednávku – ako
môže byť objednávka pozastavená, resp. zrušená. Je zaujímavá objednávka č. 18 týkajúca sa
programu Office, či ho mesto doteraz nemalo. Objednávka (č. 42 a 48) na poskytovanie právnych
služieb (JUDr. Kuhajda, JUDr. Jedličková) – spýtal sa Mgr. Urbanovej, či bola táto položka
rozpočtovaná.
Ďalej sa spýtal na vstupenky na muzikál do SND (fakt. č. 167), doprava 200 € (fakt. č. 201),
ubytovanie – Engler, Pascucci (fakt. č. 214), rekonštrukcia a modernizácia budovy MsÚ (fakt.
č. 168), rekonštrukcia kancelárií (fakt. 119), renovácia budovy MsÚ (fakt. 169), 5 ks parkových
lavičiek Relax (obj. č. 62), vystúpenie tria La Gioia v rozsahu 30 min. za 2 700 € (obj. č. 58),
chladnička 2 ks, varná kanvica 12 ks, filtračná kanvica, mikrovlnná rúra (obj. č. 56). Či je toto
rozpočtované. Poukázal aj na zneužívanie služobných motorových vozidiel, príchody a odchody
z práce. Chcel vedieť, kedy začnú kompetentné zodpovedné osoby odpovedať na interpelácie
vznesené na MsZ, kedy začne mesto Vrbové dodržiavať zákon o slobodnom prístupe
k informáciám, kedy začne predsedajúci viesť zasadnutia MsZ v súlade so schválených rokovacím
poriadkom. Na toto všetko chce odpoveď. Poprosil hlavnú kontrolórku, aby to, čo je v zákone
o obecnom zriadení a čo je jej náplňou činnosti, aby realizovala.
•
p. Podmelová – chcela vedieť kedy sa začne riešiť ich problém. Žiadali, aby im bolo umožnené
používať verejnú cestu. Bolo im povedané, že na uvedenej lokalite (ZO Vysoké sady) nie je vedená
žiadna cesta. Nemá prístup ku svojmu pozemku. Žiadala to riešiť aj pri zmene ÚPN. Situácia je
teraz vyostrená, jej manžel bol napadnutý. Do dnešného dňa nedostala žiadnu písomnú odpoveď.
Bolo jej odpovedané, že treba nájsť spoločnú reč, vypočuť si obidve strany a za prítomnosti
odborníkov. Sú už aj ďalšie požiadavky na zmenu ÚPN. Bude to zverejnené, aby sa tam občania
mohli zaradiť a vyjadriť sa k tomu. Mesto v tejto veci koná.
•
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p. Drinka mal výhrady k predaju rôznych výrobkov v mestskej tržnici. Táto mala slúžiť
k prebytkom poľnohospodárov. Sťažoval sa aj na cyklistov – dospelých aj deti, premávajú sa po
chodníkoch. Nevie, kto to dá do poriadku, keď nie je MsP. Parkoviská – či nie je možné vyznačiť,
chodia sem aj cudzí ľudia, nepoznajú to. Prechody pre chodcov sú nebezpečné, jedno auto
prednosť dá, iné nie. Navrhol znížiť rýchlosť v meste na 40–ku. Množia sa v meste divoké skládky
– či by mesto nemohlo požiadať o dotáciu na ich odstránenie. Žiadal o zvýšenie počtu
informačných tabúľ, kde mesto informuje občanov o svojej činnosti. Ľudia chcú chodiť na
zasadnutia MsZ, ale nevedia o tom. Chcel vedieť ako to je so zmluvou medzi mestom
a p. Doskočilom, aby to nedopadlo ako voľakedy. Na koľko rokov je a ako sú podmienky. Nie sú
dostupní, keď je porucha, hoci on osobne problém nemal. Či by nemohol byť nejaký info–kanál,
kde by sa oznamovalo čo je nové a čo budú plánovať. Trápia ho aj detské ihriská, ktoré sú plné
psích exkrementov. Sú to veci, ktoré by sa dali riešiť. Aj chodníky sú v dezolátnom stave. Majú
problémy najmä vozíčkari a rodičia s kočíkmi.
Primátorka odpovedala, že pozvánky na zasadnutia MsZ budú aj vo vitrínkach, zmluva na TKR je
zverejnená na webovej stránke mesta. K odstráneniu čiernych skládok sa pripravuje projekt. Na
detské ihriská boli vyčlenené financie, budú použité. Na psie exkrementy boli zakúpené koše, budú
rozmiestnené po sídliskách.
•
p. Kozák – čo prinesie občanom premenovanie ulíc. Dopravné značky „Zákaz státia“ – nikto ich
nerešpektuje. Žiada, aby bola pod jeho oknami žltá čiara, lebo teraz tam zásobujú obchody. Mesto
je zriaďovateľom II. ZŠ – Dnes Teraz už je síce pokosené, ale nie je normálne, aby taký veľký
objekt sa kosil 2x. Škola má techniku aj školníka. Havária kanalizácie na ulici 6. apríla. Priši
pracovníci z Tavosu, dali značku. Pri zásobovaní obchodov značku odložili a potom odišli. Je to
tam hlboké. Odvoz papiera, 10 dní je tam – p. Záhorec nestačí, pracovníci M. Pedersenu neboli
ochotní. Chcel aj odpoveď ako sa pokročilo vo vyberaní nedoplatkov, čo je s neplatičmi.
Dr. Kubík odpovedal, že kanalizácia sa riešila s Tavosom, zistili, že je prepadnutá. Dnes to prišli
robiť, zajtra tam dajú železnú platňu. Nedá sa to všetko hneď, riešia sa aj iné veci. Čo sa týka
dopravného značenia, robí sa na pasporte. Musí byť projekt. Je tam 6 – 7 podnetov od občanov. To
sú prechody aj rýchlosť. V minulosti nesúhlasili so znížením rýchlosti, lebo by sa spomalila
premávka v meste. A čo sa týka ulíc – pri kontrole sa zistila nezrovnalosť. Materiál sa dáva
dokopy, pripravuje sa to, všetko je to len prípravný materiál. Ale dá sa to tak, aby nemali občania
s tým problémy. Dlžoby – za nájomné predstavuje cca 30 tis. €, boli začaté žaloby, prebiehajú
pojednávania, zatiaľ sú vyhraté 4. Čaká sa na právoplatnosť. Nejde to hneď, niekedy to trvá aj 9
mesiacov. Čo sa týka bytov, ak 3 mesiace neplatí, vyzve sa na odovzdanie bytu a na súde sa
vymáha dlh. Boli podávané exekúcie za odpad a dane ešte za predchádzajúceho vedenia.
•
p. Sloboda – mal požiadavku za občanov zo Šteruskej ulice na dobudovanie chodníka na rušnej
ceste od Simzy smerom na Šterusy. Primátorka odpovedala, že chodník patrí pod VÚC. Boli za
predsedom VÚC, pošle tam osobu, ktorá urobí odhad. Mesto určite v tomto niečo podnikne, bolo
už aj neformálne stretnutie. Cieľom mesta je urobiť to.
•
p. Uhlík – predložil návrh na zriadenie dopravnej komisie, ktorá v minulosti bola zriadená. Veľa
vecí by poriešila. Bol tam policajt a občania spisovali nedostatky a predniesli na komisii podnety.
Dr. Kubík mu odpovedal, že toto spadá pod komisiu výstavby. Pán Uhlík ďalej povedal, že ho trápi
aj to, že v dnešnej dobe polovica mesta nemá kanalizáciu. Ako funguje životné prostredie, koľko
občanov platí Tavosu vodné, stočné. Sused susedovi vylieva žumpu, znečisťujú sa spodné vody. Aj
osvetlenie – už je roky zlé. A čo sa týka čistoty po meste – to je katastrofa ako sú rozmiestnené
koše a tých smetí okolo nich. Je veľa nezamestnaných ľudí, nech pracujú cez Úrad práce na zeleni
nie na úrade.
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4. Prenájom pozemku „Košiar“
Materiál pripravil a predniesol Dr. Kubík. Dňa 10. 4. 2015 bol zverejnený zámer na
prenájom nehnuteľného majetku mesta vedeného na LV č. 1900 a to spôsobom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu obstarania nájomných bytov pre mesto Vrbové. Mesto Vrbové má
vypracovanú projektovú dokumentáciu nájomného domu s 18 bytovými jednotkami pre účely
územného konania, ktoré toho času prebieha. Mesto Vrbové oslovilo spoločnosť STAVOPRAC,
s.r.o., ktorá v obci Červeník na prenajatom obecnom pozemku na vlastné náklady zrealizovala
výstavbu nájomných bytov. Následne obec získala finančné prostriedky zo ŠFRB a štátneho
rozpočtu, ktoré použila na kúpu bytov v súlade s §4 ods. 1 písm. d/ zákona č. 443/2010 Z.z.
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov. Postupnosť
krokov zo strany mesta Vrbové a investora by bola nasledovná:
– uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemky.
– uzatvorenie budúcej kúpnej zmluvy na odkúpenie bytov a technickej vybavenosti mestom
v prípade získania prostriedkov zo ŠFRB a zo štátneho rozpočtu. Uzatvorenie budúcej kúpnej
zmluvy na odkúpenie pozemkov investorom v prípade nezískania prostriedkov zo ŠFRB a zo
štátneho rozpočtu.
– vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie na náklady investora.
– po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia začiatok realizácie – predpoklad jeseň
2015.
– po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného povolenia – podanie žiadosti mestom na ŠFRB
a MDVaRR SR. Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov zo ŠFRB na kúpu od stavebníka
uvedeného v kolaudačnom rozhodnutí musí byť v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 150/2013 Z.z.
o ŠFRB podaná najneskôr do 3 rokov od kolaudácie.
– po pridelení finančných prostriedkov – uzatvorenie kúpnej zmluvy na odkúpenie bytov
a technickej vybavenosti. V prípade nezískania finančných prostriedkov - uzatvorenie kúpnej
zmluvy na odkúpenie pozemkov investorom a prípadne nájomnej zmluvy na nájom bytov.
Stanovisko komisie výstavby a ekonomickej komisie: členovia komisií sú za výstavbu bytov podľa
predloženej dokumentácie vypracovanej Ing. arch. Belasom. Tento návrh vyhovuje svetlo–
technickému posúdeniu aj rešpektuje ochranné pásmo cintorína a je v súlade s ÚPN mesta Vrbové,
zmena 04/2014.
Rozprava:
Ing. Horská – nie je za takto predložený návrh. Nie preto, že by tie byty nechcela. Želá si tú
výstavbu. ŠFRB má tieto zmluvy a podľa nich je to v poriadku. Ale ŠFRB nie je povinný zisťovať
či prebehlo verejné obstarávanie. Ak to nepôjde cez verejné obstarávanie, vylúčia sa z toho
vrbovské firmy, podnikatelia. A cena je tam už vopred daná a nie je možnosť získať lepšiu cenu.
Ak by sme to oddialili, boli by sklzy v termínoch. Nie je projekt pre stavebné povolenie. Prebehne
určitá doba. Do tej doby by sme stihli aj verejné obstarávanie. Je za to, ale pri dodržaní všetkých
zásad a podmienok. Zákon o verejnom obstarávaní hovorí o tom, že ho nemožno obísť.
p. Tahotný – vo Vrbovom nie je žiadna taká firma, ktorá by tú stavbu postavila, ani mechanizmy.
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 58/V/2015, č. 59/V/2015, č. 60/V/2015.
Pred prijatím uznesenia č. 61/V/2015 navrhla Ing. Horská, aby bola do uznesenia doplnená aj cena.
Po dohode poslancov (10/10–0–0) bola do uznesenia doplnená cena 30 €/m².
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. č. 61/V/2015.
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5. Výpožička nebytových priestorov pre ZO Slovenského zväzu telesne
postihnutých
Dr. Kubík vypracoval a predložil návrh na výpožičku nebytových priestorov v objekte
mestského spoločenského klubu, o ktoré má záujem ZO SZTP vo Vrbovom. Účelom výpožičky je
stretávanie sa členov tejto organizácie a realizácia ich činnosti. Navrhol cenu 60 €/mes. za
elektrinu.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s uzatvorením zmluvy o výpožičke.
Rozprava:
Ing. Horská – p. Remiáš mal záujem využiť tento priestor na elektrickú tabuľu.
Dr. Kubík – nie je problém, aj pre iné organizácie to využiť. Osloví ho, pokiaľ bude chcieť to
využiť.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 62/V/2015.

6. Ponuka na odpredaj spoluvlastníckeho podielu – JUDr. Antoníková
JUDr. L. Antoníková ponúkla mestu odpredaj spoluvlastníckeho podielu na p.č. 959/5
o veľkosti 56 m², kde navrhla cenu 180 €/m².
Komisia výstavby ako aj ekonomická komisia neodporučili mestskému zastupiteľstvu odkúpenie
pozemku. Skonštatovali, že cena je príliš vysoká.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 63/V/2015.

7. Cenová mapa - predaje nehnuteľností v meste Vrbové
Na základe požiadavky poslancov MsZ spracoval Dr. Kubík návrh cenovej mapy mesta
Vrbové, kde vychádzal z doteraz platných uznesení MsZ č. 189/XII/2002 a uznesenia MsZ
č. 95/VII/2008. Na ekonomickej komisii sa však dohodli, že mesto Vrbové takýto materiál
nepotrebuje. Ceny môžu navrhovať aj komisie.
Rozprava:
p. Tahotný – nechal by to na nejaké individuálne hlasovanie. Mohli by sa tie ceny odvíjať od 5 €.
Dr. Kubík – každá takáto vec ide do komisií.
Dr. Borovský – riešiť to individuálne
Ing. Horská – nedávala by to uznesením. Malo by to byť nejaké metodické usmernenie. U tých
nebytových priestorov súhlasí, byty – to je veľmi pálčivá otázka. Pozemky – niektoré sú uzavreté
(napr. pri Holeške).Tam vyšpecifikovať aká sa odporúča. Možno občania by to odkúpili, skúsiť to
vysporiadať. A v centre mesta 15 €/m².
Mgr. Koreň – tie pozemky – to je rozdielne. Zhovárame sa o imaginárnom pozemku. A tých
pozemkov na predaj mesto tak veľa nemá. Treba jednať o konkrétnom pozemku – podľa typu.
Dr. Kubík – aj nájmy idú cez obchodnú verejnú súťaž. Dáva návrh na stiahnutie tohto bodu.
Hlasovaním: 9/9–0–0 bol tento bod stiahnutý z rokovania.

8. Predĺženie Zmluvy o partnerských vzťahoch – Spišské Podhradie
Mesto Vrbové udržiava partnerské vzťahy s mestom Spišské Podhradie už od roku 2001.
Keďže platnosť zmluvy, ktorá túto vec riešila, už vypršala, bolo potrebné rozhodnúť sa, či má
mesto Vrbové záujem vo vzťahoch pokračovať. Mesto Spišské Podhradie už tento záujem
deklarovalo prostredníctvom primátora mesta MVDr. Michala Kapustu s tým, že podpis zmluvy by
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sa uskutočnil v rámci 43. ročníka Spišských folklórnych slávností, ktorý je naplánovaný na
posledný tohoročný júnový víkend. Na podujatie plánujú pozvať delegáciu mesta Vrbové
a vrbovských futbalistov „starých pánov“.
Komisia kultúry odporučila mestu predĺžiť túto zmluvu. Tá tradícia má svoje korene aj
opodstatnenosť.
K predloženému návrhu nemal nikto pripomienky a do rozpravy sa nikto neprihlásil.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 64/V/2015.

9. Cyklotrasa Vrbové – Piešťany
Dňa 18.3.2015 bola zvolaná pracovná porada starostom obce Trebatice k aktuálnej téme
cyklotrasa Vrbové–Piešťany. Bola spracovaná štúdia realizovateľnosti, kde boli rozpracované dva
možné moduly realizovania tejto stavby. Jeden variant je navrhnutý v telese železničnej trate, ktorý
je lacnejší (632.344 €) a druhý variant je vedľa železnice – vyčíslenie nákladov je bez majetkového
vysporiadania prislúchajúcich pozemkov (1.275.000 €).
Pri variante č. 1 je jeden vlastník nehnuteľnosti – Slovenská republika. Pri variante č. 2 bola
zobraná vzdialenosť 10,5 m od stredu železnice, kde počet vlastníkov, s ktorými by bolo nutné
vysporiadať pozemky pod cyklotrasu je po ľavej strane železnice od Piešťan (247) a po pravej
strane od Piešťan (809). Z uvedeného materiálu je zrejmé, že variant č. 1 je jedinou alternatívou na
vybudovanie cyklotrasy. Na základe uvedených skutočností bolo na MsZ dňa 26.03.2015
rozhodnuté o urobení verejného prieskumu v meste Vrbové, ktorý z predložených variantov by
občania Vrbového vybrali pre realizáciu cyklotrasy. Výsledok verejného prieskumu bol
nasledovný: z celkového počtu hlasovacích lístkov 204 bolo za variant č. 1 – 168 občanov, za
variant č. 2 – 35 občanov, 1 lístok bol neplatný.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia ponechala rozhodnutie na poslancov MsZ.
Komisia výstavby: stotožňuje sa s výsledkom ankety, je za variant č. 1.
Rozprava:
Dr. Borovský – odkedy bol primátorom bojoval za železnicu. Armáda vtedy pomohla v tom, že
v lesoch na Podkylave sú sklady. A ŽSR vlastnia 16 ha pozemkov (pri 8 km – 20 m šírka)
a najmenšia vzdialenosť je pri Krakovanoch 11 m. Má informácie, že ministerstvo dopravy pod
tlakom ministerstva národnej obrany nebude chcieť riešiť tieto koľajnice. Nechce byť ale hrobárom
„Vrbovskej kače“, za variant č. 1 nebude hlasovať.
Mgr. Koreň – ministerstvo zrejme povie, či tá železnica môže byť zrušená. Pre občanov by bola asi
tá cyklotrasa prijateľnejšia.
Ing. Horská – hovorila so starostom Trebatíc. Keď sa starostovia pozitívne vyjadria, aj oni sa
vyjadria pozitívne. Mesto Vrbové nemá možnosť vysporiadať tie pozemky a to tam nejde len
o peniaze. Tá cyklotrasa má opodstatnenie. Čango vyjde raz za čas, ale nič na údržbu železnice
neurobili.
Dr. Kubík – hovoril tiež so starostom Trebatíc. Vraj niekto z Čanga vytiahol argument, že je
potrebné nechať železnicu. Do tohto by išiel aj VÚC (ak budú všetci 4 za to). Na ministerstve je
záver taký, že každá obec alebo mesto musí mať prijaté uznesenie, za aký variant je. To teleso
železnice musí byť zaradené v ÚPN na cyklotrasu. A o nejaký čas už bude železnica v zlom stave –
nefunkčná. Cyklotrasa z Moravy na Čerenec – je prísľub, že sa bude robiť, ale končí na Rekreačnej
ulici. Ak prijmeme uznesenie a pôjdeme s tým 4 spolu, dať si podmienku, že cyklotrasa bude
končiť na Hoštákoch, aby sa napojila. Musí sa prejsť na krakovskú časť (okolo Holešky). Bez nich
to neurobíme. S tými Krakovanmi sa musíme dohodnúť. Pracuje sa teraz s nimi aj na kanalizácii.
Máme dobré priateľské vzťahy.
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Dr. Borovský – p. Vacula tvrdil, že trať je bojaschopná, ŽSR dávajú na údržbu. A upozornil aj na
nebezpečné miesta, že medzi Krakovanmi a Trebaticami je to tam zarastené a hrozí, že tam môžu
niekoho prepadnúť.
Ing. Horská – tá myšlienka predĺžiť cyklotrasu na Hoštáky je dobrá.
Ing. Duračka – je dôležité, aby sme všetci 4 mali rovnaké uznesenie.
Dr. Kubík – ak vyšleme signál, že tieto 4 obce to chcú... Nemusí nám to vyjsť, ak ministerstvo to
nebude chcieť, aj to je možné, ale musíme to skúsiť.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 65/V/2015.

10. VZN – veľkoplošné reklamné tabule
Materiál vypracovala a predniesla Ing. Valová. Mesto Vrbové pre reklamné, informačné
a propagačné zariadenia (ďalej len RIPZ) vytipovalo miesta možného umiestnenia v nasledovných
lokalitách:
– Piešťanská cesta - vjazd do mesta, od značky IS 36a- obec po ĆS PHM a skladová, prevádzková
zóna oproti ĆS PHM
– od Priehradnej pozdĺž ŚC II/499 smerom na Prašník (pravá strana)
– Šteruská cesta (ŠC II/502) od Družstevnej ul. po zástavku prímestskej HD obojstranne
Na ostatnom území mesta je nežiaduce umiestňovať RIPZ tohto druhu.
Mesto Vrbové schváleným VZN a z úrovne schvaľovacieho orgánu odporúča, aby obsah
informačnej plochy RIPZ bol prednostne venovaný informáciám o kultúrnych, spoločenských a
športových podujatiach mesta.
Komisia výstavby odporučila prijať toto VZN.
Rozprava:
Dr. Borovský – a musí takéto VZN mať?
Ing. Valová – do budúcnosti budú vyčlenené plochy. Mesto sa nemohlo inak brániť, ak
nesúhlasilo. Ak mal niekto súhlas vlastníka, nemohlo sa mu to zakázať.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 66/V/2015.

11. Príspevok na činnosť pre centrá voľného času
Obec podľa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 6 ods. 12 písm. d poskytuje finančné prostriedky na
záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času;
v cirkevných centrách voľného času a v súkromných centrách voľného času na deti do dovŕšenia
15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce.
Z dôvodu, že nie je prijaté VZN, ktoré by upravovalo výšku príspevku mesta MsZ na záujmové
vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území mesta v centrách voľného času, predložila vedúca
ekonomického oddelenia Mgr. Urbanová k schváleniu návrh na fin. vysporiadanie s mestom
Piešťany, obcou Rakovice a CVČ Myjava.
Komisia pre financie, majetok mesta a podnikanie na svojom zasadnutí dňa 5.5.2015 prerokovala
jednotlivé žiadosti a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť poskytnutie príspevku
v požadovanej výške, ale len za obdobie január – jún 2015. Zároveň navrhuje, aby táto forma
financovania CVČ bola riešená samostatným všeobecne záväzným nariadením.
Rozprava:
Mgr. Koreň – súhlasí s tým, aby sa to zaplatilo len do konca júna t.r.
Ing. Horská – platí sa každý mesiac? Recipročne to neplatiť.
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Dr. Borovský – dohodnúť sa na nejakej pevnej sume a treba osloviť riaditeľov našich škôl, aby
zriadili CVČ.
Dr. Miklášová – upovedomiť rodičov, aby o tú sumu platili menej. A je za to VZN a pevnú sumu.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 67/V/2015.

12. Inventarizácia majetku ku dňu 31.12.2014
Materiál predložila Mgr. Urbanová. Informovala, že Ústredná inventarizačná komisia
prejednala čiastkové správy jednotlivých inventarizačných komisií k 31.12.2014, vypracovala
inventarizačný zápis a prijala opatrenia k výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov k 31.12.2014.
Komisia pre financie, majetok mesta a podnikanie prerokovala správu na svojom zasadnutí dňa
5.5.2015 a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť inventarizačný zápis a navrhnuté opatrenia
s tým, aby bol dodržaný obvyklý postup pri likvidácii vyradeného majetku.
K predloženému návrhu nemal nikto pripomienky a do rozpravy sa nikto neprihlásil.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 68/V/2015.

13. Rôzne
•

Oznámenie o ukončení činnosti preventivára požiarnej ochrany mesta Vrbové.

Tento bod navrhla zaradiť do programu Ing. Horská. Dňa 30. 4. 2015 mala zasadnutie
komisia DHZ a verejného poriadku. Bol prítomný aj Mgr. Boškovič, ktorý sa vzdal funkcie
preventivára PO mesta Vrbové z dôvodu ukončenia pracovného pomeru. Prerokovali to tam,
poďakovali sa mu, súhlasili s tým. Dal jej zoznam agendy, ktorá bola odovzdaná na meste.
Prečítala list Mgr. Boškoviča, kde okrem iného uviedol, že na žiadosť mesta Vrbové dňa
29. 4. 2015 všetku dokumentáciu týkajúci sa DHZ Vrbové odovzdal Ing. Taranovej. Túto funkciu
vykonával dobrovoľne, bol do nej ustanovený uznesením MsZ. Pri kontrole BOZP a PO neboli
zistené žiadne nedostatky. Tí chlapci z DHZ robia maximálne zodpovedne. Aj p. Boškovič
odviedol kus práce, za čo mu ďakuje. Mgr. Šandrik pripravil návrh VZN, kde bude všetko čo
mesto je povinné plniť. A do budúceho MsZ treba pripraviť uznesenie o odvolaní preventivára. On
sa vzdal dobrovoľne.
Rozprava:
Ing. Taranová – požiadala ho o odovzdanie dokumentov. Mal odovzdať požiarny plán, povedal, že
je v archíve. Pani Sudorová povedala, že nevie čo má hľadať. Vyzvala ho k odovzdaniu, mal to
nachystať k 30.4.2015. Predložil dokumenty, ktoré na 90 % sa týkajú DHZ. Boli tam veci posledne
aktuálne z r. 2008. Pán Boškovič prezentoval, že to robil on ako zamestnanec mesta.
Ing. Horská – on dal veci, ktoré nemal dať. Prepustili sme človeka. Súhlasila by, keby to robil na
dohodu pre mesto, tak ako teraz to bude robiť p. Urban. Tak usporiadanú agendu, akú mal p.
Boškovič ešte nevidela. To, čo nebolo urobené, tak preto, že sa neodsúhlasili peniaze. Ale to
nebolo jeho vecou, ale vecou mesta. Takého pracovníka, s takým nasadením ako to robil on, tak
ľahko nenájdeme. Má oprávnenia na všetko.
Ing. Taranová – ak sa tie materiály nájdu, ospravedlní sa mu.
Dr. Borovský – bol primátorom, keď sa DHZ zriaďoval. On bol jediný, kto túto dokumentáciu
vypracoval a pomáhal aj ostatným obciam. A boli veľmi prekvapení, že mesto Vrbové prepúšťa
takéhoto človeka. Jemu nebolo nič vytknuté. A mať vo vedení DHZ človeka, to je ako malý
generál. A že sa tak zachoval? Cítil krivdu za to, že dostal výpoveď.
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Ing. Horská – mesto má mať zo zákona zriadený DHZ. Na budúce zasadnutie MsZ predloží, kde
bude žiadať uznesenie o určeníe miesta na postavenie hasičskej zbrojnice. Nehovorí, že ju treba
hneď postaviť. Zaviazať niekoho, vypracovať projektovú dokumentáciu pre požiarnu zbrojnicu.
Dokonca sú ochotní zdarma na tom pracovať. Venujú sa mladým chlapcom a dievčatám. Dali si
žiadosť o dotáciu na MV SR. Majú aj požiadavku na preteky (niekedy v júli). Hovorili aj o zástave
– bola umiestnená u p. primátorky. Ale boli tu spory, či je mestská alebo hasičská. Je raritná, že
vraj pôvodná je zašitá v tej čo je vidno. Je to historický predmet a nevie, či je poistený.
Dr. Borovský povedal ako vznikal terajší DHZ. A tá zástava – p. Fuljer ju doniesol a pýtal 150 Sk
za ňu. Mesto ju kúpilo. Je to skutočne skvost. A ten náš DHZ je naozaj veľmi dobrý a to, že sa
venujú mládeži, je ozaj obdivuhodné.
Ing. Horská – DHZ chcel len to, že je dobre umiestnená a že kedykoľvek , keď ju budú potrebovať,
si ju môžu zobrať.
primátorka – my sme im plne otvorení, mesto ju chráni.

14. Dopyty a interpelácie poslancov
p. Tahotný – zhorené budovy – polovica škridiel tam je a polovica nie. Pri silnejšom vetre hrozí, že
môžu padať.
p. Záhorec – naša plošina to nedočiahne a nie sme spôsobilí to odstrániť.
Ing. Horská – na to treba odbornú firmu. Objednať ju.
primátorka – najlepšie by bolo ohodnotiť to a predať nejakej firme.
Ing. Horská – je tam vedľa 3–podlažná budova a najvýhodnejší pozemok na polyfunkčný dom.
Dr. Kubík – keď sa vypratával bývalý košiar, stálo to 20 tis. €. My sme rozmýšľali, že to predáme
a ten podnikateľ si to odstráni sám.
Ing. Horská – vedľa tie byty sú nevyhovujúce a o chvíľu budú musieť ísť preč.
p. Záhorec – dali sa tam zábrany, aby ľudia tadiaľ nechodili. Treba povedať kto to dá dolu, aby sa
niečo nestalo.
Dr. Kubík – prisľúbili z DH, že to pôjdu pozrieť a keby to oni boli schopní dať dolu, bolo by
dobré. Ale oslovíme firmu, ktorá by to dala dolu a bolo by to najlepšia boli by sme krytí.
Mgr. Urbanová – od dvora tam chodia neustále deti a odborníci povedali, že tam hrozí spadnutie.
Dr. Miklášová – treba to urýchlene riešiť, kým sa tam niečo nestane.
Dr. Borovský – aj dom pri semafore špatí.
Ing. Horská – to je úzky pozemok, ten by sa mohol predať.
•
Ing. Duračka – parkovanie na Zigmundíkovej ul. pred bývalou Trikotou – parkujú tam kamióny,
vypúšťajú výfukové plyny.
Ing. Horská – je tam dvojité vlastníctvo.
Ing. Valová – ten občan si dal k nám žiadosť, odpovedali sme mu. náš pozemok to nie je. S kým
Eliza uzavrela, aký vzťah s kým má, nevieme. V ÚPN je toto plocha ako parkovisko. Konkrétny
občan tam má právo vjazdu. Dal podnet na prokuratúru.
Dr. Borovský – so SAD–kou rokoval ešte aj on. Riaditeľ povedal, že do 2 rokov zabezpečia
parkovanie autobusov. 3 autobusy tam budú parkovať, tak bolo dohodnuté. Ale nevie, či tieto
autobusy patria SAD–ke alebo sú súkromné. Osloviť štátnu políciu, nech to preveria.
p. Záhorec – ale tá plocha je súkromná, čo s tým má mesto?
•
Ing. Horská – p. Kozák hovoril o prechodoch. Na štátnych cestách sa nám nepodarí znížiť
rýchlosť. Nevie, či je možné dať zábranu – vyvýšenie by sa asi nedalo dať.
Dr. Kubík – na verejné osvetlenie vyšla výzva, ale prechody nie sú oprávnená položka. Tých 13
prechodov – to sa budú musieť nájsť financie v rozpočte. Dopracujú sa ďalšie ulice a prechody,
lebo tam sú len hlavné ulice. Ale stále sa zisťujú určité veci. A robiť to musí tá firma, ktorá bola
vysúťažená. Ak by to bola iná, musel by byť nový projekt.
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Ing. Horská – 200 tis. € je na osvetlenie, 120 tis € na prechody, to je 320 tis. € a pôvodný projekt
bol na 400 tis. €. To už nemáme 80 tis. €, aby sme urobili celé mesto?
Dr. Kubík – rozhodnú o tom poslanci.
•
p. Sabo – či už prišla nejaká ponuka na ozvučenie na cintoríne – bolo vyčlenených 20 tis. €.
p. Záhorec – ozvučenie je dobré, ale nevedia do toho hovoriť. A nestálo to málo peňazí. Bolo to
kontrolované, nedosahuje iba začiatok cintorína. Ale bolo by treba aj nové chladiace zariadenia
a kachličky do domu smútku. Ak sú problémom ozvučenia baterky, treba ich dať zakaždým nabiť
alebo vymeniť baterku.
Mgr. Koreň – príp. kúpiť ďalší bezdrôtový mikrofón.
•
Mgr. Urbanová potom vysvetlila niektoré veci, týkajúce sa objednávok, ktoré boli zverejnené na
webovej stránke mesta.

15. Návrh na uznesenie
Uznesenie MsZ č. 58/V/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
prenájom pozemkov v katastrálnom území mesta Vrbové, v zastavanom území mesta parc. č.
1577, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.734 m², parc. č. 1581, druh pozemku
záhrada o výmere 948 m² a parc. č. 1582, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere
924 m² zapísaných na LV č. 1900, ktorý je vo vlastníctve mesta Vrbové spoločnosti
STAVOPRAC, s.r.o. so sídlom 029 56 Zákamenné č. 1060, IČO 36 011 886 za cenu nájmu vo
výške 1.000 €, ako prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.
Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že nájomca na
predmetnej časti pozemku na vlastné náklady vybuduje bytový dom – nájomné byty 18 b.j., ktorý
bude realizovaný tak, aby spĺňal požiadavky stanovené zákonom NR SR č. 443/2010 Z.z.
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov. Nájomca zriadi
predkupné právo na rozostavaný bytový dom v prospech mesta Vrbové a po nadobudnutí
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na bytový dom, nájomca odpredá citovanú stavbu do
vlastníctva mesta Vrbové, maximálne za cenu vo výške oprávnených nákladov na 1 m² v súlade so
zákonom NR SR č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení
neskorších predpisov. Prevod bude realizovaný v prípade, že mesto Vrbové získa finančné
prostriedky na odkúpenie predmetného bytového domu prostredníctvom úveru zo štátneho fondu
rozvoja bývania a dotácie od Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. V opačnom
prípade zostane vybudovaný dom vo vlastníctve nájomcu a súčasne sa zruší predkupné právo
na rozostavaný bytový dom.
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. 59/V/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
zámer nadobudnutia nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta Vrbové, bytového domu – 18 b.j.,
ktorý vybuduje na pozemkoch parc. č. 1577, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere
1.734 m², parc. č. 1581, druh pozemku záhrada o výmere 948 m² a parc. č. 1582, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 924 m² zapísaných na LV č. 1900 spoločnosť
STAVOPRAC, s.r.o. so sídlom 029 56 Zákamenné č. 1060, IČO 36 011 886, po nadobudnutí
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, pričom projektová dokumentácia, na základe
ktorej sa bude výstavba realizovať, zohľadní požiadavky stanovené zákonom NR SR č. 443/2010
Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov. Kúpna cena
vrátane DPH bude maximálne vo výške oprávnených nákladov na 1 m² v súlade so zákonom NR
SR č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších
predpisov, aby mesto Vrbové mohlo na pokrytie kúpnej ceny požiadať o dotáciu zo štátneho
rozpočtu a o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
Zámer nadobudnutia uvedeného majetku do vlastníctva mesta Vrbové bude realizovaný
uzatvorením zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi mestom Vrbové a stavebníkom stavby
spoločnosťou STAVOPRAC, s.r.o. so sídlom 029 56 Zákamenné č. 1060, IČO 36 011 886.
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. 60/V/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
zámer mesta Vrbové čerpať úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorého výška bude
stanovená v súlade s vypracovanou projektovou dokumentáciou a rozpočtom stavby. Výška úveru
bude určená ako rozdiel kúpnej ceny za nájomný bytový dom – 18 b.j., ktorý vybuduje spoločnosť
STAVOPRAC, s.r.o. so sídlom 029 56 Zákamenné č. 1060, IČO 36 011 886 na pozemkoch parc.
č. 1577, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.734 m², parc. č. 1581, druh
pozemku záhrada o výmere 948 m² a parc. č. 1582, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 924 m² v katastri mesta Vrbové zapísaných na LV č. 1900 a dotáciou od Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (ak bude schválená, na základe podanej žiadosti
mestom Vrbové). Kúpna cena vrátane DPH bude stanovená maximálne vo výške oprávnených
nákladov na 1 m² v súlade so zákonom NR SR č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.
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. 61/V/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
zámer odpredaja pozemkov parc. č. 1577, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere
1.734 m², parc. č. 1581, druh pozemku záhrada o výmere 948 m² a parc. č. 1582, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 924 m² v katastri mesta Vrbové zapísaných na LV č. 1900
spoločnosti STAVOPRAC, s.r.o. so sídlom 029 56 Zákamenné č. 1060, IČO 36 011 886 za cenu
určenú podľa znaleckého posudku, ale minimálne za cenu 30 €/m², v prípade, ak mesto Vrbové
nezíska finančné prostriedky na pokrytie kúpnej ceny na odkúpenie stavby bytového domu na
predmetných pozemkoch formou dotácie zo štátneho rozpočtu a úveru zo Štátneho fondu rozvoja
bývania.
Zámer odpredaja uvedeného majetku do vlastníctva spoločnosti STAVOPRAC, s.r.o. so sídlom
029 56 Zákamenné č. 1060, IČO 36 011 886 bude realizovaný uzatvorením zmluvy budúcej kúpnej
zmluve medzi mestom Vrbové a spoločnosťou STAVOPRAC, s.r.o. na predmetné pozemky.
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: 1
Ing. N. Horská

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 62/V/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
bezplatnú výpožičku nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v objekte Mestského
spoločenského klubu vo výmere 135,53 m².
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. 63/V/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na parcele registra E, KN 959/5 v k.ú. Vrbové, o veľkosti
56 m² za navrhnutú cenu 180,– €/m².
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 10
za: 0
proti: 10
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,
Ing. N. Horská, Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík,
Dr. J. Miklášová, D. Sabo,
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zdržal sa: 0

Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný, MBA
Uznesenie MsZ č. 64/V/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
uzavrieť zmluvu o partnerských vzťahoch s mestom Spišské Podhradie na obdobie rokov 2015 –
2019 za doterajších podmienok.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 8
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,
Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo,
Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný, MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 65/V/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– súhlasí –
s realizáciou budúcej cyklotrasy Vrbové – Piešťany variantom č. 1, teda v telese železničnej trate.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 10
za: 8
Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,
Ing. N. Horská, Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík,
D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný, MBA

proti: 2
Dr. I. Borovský
Dr. J. Miklášová,

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 66/V/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
Všeobecne záväzné nariadenie č. 9 – Metodické usmernenie pre umiestňovanie veľkoplošných
reklamných, informačných a propagačných zariadení na území mesta Vrbové.
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

Uznesenie MsZ č. 67/V/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
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zdržal sa: 0

v zmysle ustanovenia § 6 ods. 12 písm. d zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytnutie príspevku na
činnosť CVČ za obdobie január – jún 2015 nasledovne:
Mesto Piešťany: vo výške 6,- €/dieťa/mesiac x 7 detí x 6 mesiacov
celkom 252,- €
Obec Rakovice: vo výške 7,50 €/dieťa/mesiac x 2 deti x 6 mesiacov
celkom 90,- €
Mesto Myjava: vo výške 7,30 €/dieťa/mesiac x 1 dieťa x 6 mesiacov
celkom 43,80 €
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. 68/V/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
inventarizačný zápis a opatrenia Ústrednej inventarizačnej komisie k výsledku inventarizácii
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Vrbové k 31. 12. 2014 v plnom rozsahu.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
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: 0

16. Záver
Pred ukončením zasadnutia primátorka poďakovala všetkým za účasť a spoluprácu.
Zasadnutie MsZ bolo ukončené o 21.30 hod.
Zapísala: Beličková

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

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

Ing. Renáta Taranová
prednostka MsÚ, v.r.

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

Overovatelia zápisnice:
1. PhDr. Jana Miklášová, v.r.

.................................................
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2. Mgr. Juraj Koreň, v.r.

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