Z á p i s n i c a č. 7

zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného 26. 8. 2014 o 16.30 hod. v zasadačke MsÚ vo Vrbovom
Prítomní:
Neprítomní:

8 poslanci a primátor mesta – podľa prezenčnej listiny
Rastislav Bartakovič, Ing. Nina Horská a Mgr. Miroslav Šandrik – ospravedlnení

Prizvaní:

hl. kontrolórka, vedúci útvarov Mestského úradu Vrbové

Program:
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, pracovného predsedníctva
a určenie zapisovateľky
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Dopyty a interpelácie občanov
4. Schválenie úveru na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia
5. Návrh zmeny rozpočtu č. 4 mesta Vrbové na rok 2014
6. Rôzne
7. Dopyty a interpelácie poslancov
8. Návrh na uznesenie
9. Záver

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, pracovného
predsedníctva a určenie zapisovateľky
Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta Ing. Ján Jánoška. Zasadnutie
začalo za účasti 7 poslancov, neskôr prišiel ešte 1 poslanec.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – JUDr. Štefan Kubík,
členovia – PhDr. Jana Miklášová a Mgr. René Just.
prítomných: 7
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: Ing. Jozef Duračka a Igor Spál.
prítomných: 7
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
Za zapisovateľku bola určená Emília Beličková, pracovníčka mestského úradu.
Do pracovného predsedníctva bol navrhnutý a schválený primátor mesta Ing. Ján Jánoška.
prítomných: 7
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
Potom primátor predložil k schváleniu program zasadnutia MsZ. Do rôzneho boli navrhnuté ešte
ďalšie body programu:
– návrh na udelenie ceny mesta Branislavovi Puvákovi
– ocenenie – koniec volebného obdobia
– Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ, členov mestskej rady, členov komisií
a volených orgánov mesta Vrbové
– zmena účelu dotácie pre ŠZŠ M. Beňovského.
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Hlasovalo sa o takto upravenom programe.
prítomných: 7
za: 7
proti: 0

zdržal sa: 0

2. Kontrola plnenia uznesení
Kontrola plnenia uznesení bola predložená v písomnej forme, je priložená k originálu
zápisnice.

3. Dopyty a interpelácie občanov
Nikto nemal žiadne dopyty ani interpelácie. Primátor v krátkosti informoval o problémoch
s mestským rozhlasom. Vzniká tam indikované napätie, ktoré potom spôsobuje hučanie
reproduktorov. Najmä vo večerných hodinách je to nepríjemné. Mesto to rieši, ale nie je v silách
a možnostiach mesta toto riešiť. Je to technický problém v rozvodoch, nie v rozhlasovej ústredni.
•
Poslanec p. Spál povedal, že na zasadnutie chcel prísť p. Miroslav Slovák, aby osobne pozval
poslancov na kynologickú revue. Primátor na to odpovedal, že bol za ním p. Slovák, ospravedlnil
sa, že na zasadnutie nepríde. Požiadal ho o odovzdanie pozvánok na súťaž pre poslancov.

4. Schválenie úveru na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia
Tento materiál predniesol primátor. Povedal, že nie je podmienkou úver dnes schváliť, ale
ide o to, že je potrebné zmeny rozpočtu schváliť do 31. 8. 2014. Boli odovzdané organizáciám
žiadosti o stanoviská. Od ZSE už prišli návrhy zmlúv o pripojenie – rozvádzače. Bude dôležité
vybrať dodávateľa. V sume 396 tis. € je už zahrnuté všetko. Keďže by to išlo cez grant EBRD,
mestu sa vráti 25 % nákladov.
Stanovisko ekonomickej komisie: nedošlo k doplneniu podkladov, neodporúča poslancom MsZ
úver schváliť.
Stanovisko komisie výstavby: predseda komisie preštudoval materiál. V skutočnosti spotreba el.
energie je vyššia, lebo niekde bude treba osvietenie vyššie. Správa poukázala na to, že prechody
sú slabo osvietené, čo je potrebné riešiť. Jemu osobne sa to nepáči. Tie čísla mu nesedia
a nepodporí to.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 59/VIII/2014.

5. Návrh zmeny rozpočtu č. 4 mesta Vrbové na rok 2014
Bod otvoril primátor. Povedal, že pokiaľ chce mesto do 31. 12. 2014 realizovať nejaké
kapitálové výdavky, musí sa to zakomponovať do zmeny rozpočtu a to do 31. 8. 2014.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča zmenu rozpočtu č. 4 schváliť a to bez
priloženého návrhu na úver.
Pani Sabová vysvetlila položky, ktoré sú tam a ktoré vysvetľovala už na predchádzajúcom MsZ.
Je tam napr. spolufinancovanie na oknách 2 tis. €, príspevok pre ŠZŠ, na položke šport –
navýšenie 300 € na opravu lavičiek, 1 700 na opravu v budove štadióna (pre parlament mladých),
7 365 € na kolektory na štadióne, 560 € na počítač – robí sa revízia knižného fondu. Príjmová
časť je vyrovnaná s výdavkovou.
Rozprava:
Dr. Kubík – dáva návrh schváliť všetky zmeny mimo rezervného fondu a mimo toho úveru.
p. Spál – nie je presvedčený o úvere, ale ten rezervný fond by sa mohol schváliť – čerpanie aspoň
80 %. Malo by sa to tam dostať.
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p. Rakús – keby tu bolo dané čo by sa z toho mohlo urobiť, napr. osvetlenie prechodov, výmena
transformátorov, veci, ktoré sú potrebné. Ako aj výmena ističov už by predstavovala úsporu.
Malo tam byť určené na čo.
primátor – ale on to nemôže určiť, na to sú poslanci.
Mgr. Just – chcel by sa spýtať, či je to viazané na kanalizáciu,
primátor – v rámci položiek sa presúvať môže.
Dr. Borovský – keď sa robila rekonštrukcia, p. Záhorec hovoril, aby sa znižovali. Mal by tu byť
on alebo aj p. Današ, aby to vedeli oni vysvetliť.
primátor – z pohľadu technických vecí mali informácie od p. Záhorca. Geodetické veci išli cez
p. R. Klču. Aj spolu so starostom Prašníka už dlho rozprávajú o rekonštrukcii verejného
osvetlenia. Je to slabo osvetlené. Robili to oprávnené osoby, sú za nimi referencie. Čo sa týka
rozvádzačov – sú zo sedemdesiatich rokov minulého storočia. Nevyhovujú súčasným
požiadavkám. Zámer rekonštrukcie verejného osvetlenia poslanci MsZ schválili, ale úver nie.
Poslanec I. Spál dal návrh na ukončenie rozpravy. Poslanci zahlasovali za ukončenie rozpravy.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 60/VIII/2014.

6. Rôzne
•

Zmena účelu dotácie

Špeciálna základná škola doručila na MsÚ žiadosť o zmenu účelu použitia finančných
prostriedkov, ktoré im boli schválené na zasadnutí MsZ 21. 6. 2014 vo výške 300 €. Dotácia bola
poskytnutá na úhradu štartovného na Eurofestival Odyesa Mysle. Z dôvodu nedostatku fin.
prostriedkov školy na pokrytie celkových nákladov sa ho škola nezúčastnila a chceli by tieto
financie použiť na vydanie bulletinu a propagačných materiálov k oslavám 25. výročia školy,
ktoré má škola v tomto roku.
Bez rozpravy. Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 61/VIII/2014.
•

Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ, členov mestskej rady, členov
komisií a volených orgánov mesta Vrbové

Kompletná dôvodová správa, ktorú vypracoval Mgr. Šandrik, je priložená k originálu
zápisnice. Ide o to, aby sa do uvedených zásad doplnilo, že odmena podľa odmeňovacieho
poriadku nepatrí poslancom, členom komisií, osobám, ktoré majú na ňu nárok, ak vyhlásia, že
svoj mandát a/alebo činnosť budú vykonávať bez odmeny. Ide o občanov, ktorí sú v predčasnom
dôchodku a u ktorých by vyvstala otázka súbehu volenej funkcie, resp. činnosť v komisiách.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča prijať tento návrh.
Rozprava:
Dr. Kubík – ak má vyhlásiť, že sa vzdáva odmeny, tak písomnou formou a bude to priložené
k sľubu poslanca.
Ing. Duračka – môže aj do podateľne písomnou formou.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 62/VIII/2014.
•

Udelenie Ceny mesta Vrbové Branislavovi Puvákovi

Poslancom MsZ bol predložený návrh na udelenie Ceny mesta Vrbové 2014 Branislavovi
Puvákovi za dlhoročnú vynikajúcu športovú reprezentáciu mesta Vrbové a Slovenska a za zlatú
medailu v desaťboji pre Slovenskú republiku. Dr. Bosák navrhol cenu odovzdať v rámci Dní
mesta Vrbové na slávnostnom zasadnutí MsZ.
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Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 63/VIII/2014.
•

Ocenenie – koniec volebného obdobia

Dr. Kubík predložil poslancom MsZ návrh na udelenie ceny mesta primátorovi mesta pri
príležitosti ukončenia volebného obdobia. Primátor potom môže podľa uváženia tieto ceny mesta
udeliť volených orgánom mesta (poslanci, členovia komisie ap.)
Bez rozpravy. Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 64/VIII/2014.

7. Dopyty a interpelácie poslancov
Primátor informoval o petícii občanov týkajúcej sa prístavby predajne Lídl a o oslavách SNP
na Prašníku.
•
p. Rakús – nemal v r. 2014 končiť nájomný vzťah CBA?
primátor – bola vyhlásená OVS, vyhrala CBA. Tesco, hoci predtým prejavilo záujem, sa do
súťaže neprihlásilo.

8. Návrh na uznesenia
Uznesenie č. 59/VIII/2014
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
1. prijatie investičného úveru – využitie zdrojov EBRD program MunSEFF vo výške 396 000,– €
s dobou splatnosti 10 rokov na modernizáciu a rekonštrukciu verejného osvetlenia
2. zabezpečenie investičného úveru blankozmenkou.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 0
proti: 6
Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,
Dr. Š. Kubík, P. Rakús, I. Spál,
Dr. J. Miklášová

zdržal sa: 1
Mgr. R. Just,

Mestské zastupiteľstvo schvaľovalo rovnaké znenie uznesenia ako dňa 14. augusta 2014, aj
napriek upozorneniu primátora mesta na zníženú sumu o výšku 20 % grantu.
Z tohto dôvodu primátor mesta uznesenie č. 59/VIII/2014 nepodpísal.
Uznesenie č. 60/VIII/2014
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
zmenu rozpočtu č. 4 Mesta Vrbové na rok 2014 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením 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 bez príjmu úveru vo výške
330 000,– € vo finančných operáciách príjmových a bez kapitálového výdavku na položku
06.4.0. Prostriedky rezervného fondu vo výške 130 000,– €, ktoré boli prevedené na položke
05.2.0 Kanalizácia, ich použitie bude podliehať ďalšiemu schvaľovaniu MsZ.
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Rozpočet
schválený 2014
Bežné príjmy

Rozpočet po
zmenách

Návrh zmeny
rozpočtu č. 4 na
rok 2014 v €
1 972 205,76
44 638,93

Skutočnosť
k 30. 06. 2014

3 374 562,00

3 583 478,20

Kapitálové príjmy

130 000,00

130 000,00

0,00

10 000,00

Finančné operácie príjmové

379 260,00

399 682,18

6 726,66

460 000,00

24 500,00

24 500,00

23 026,80

37 035,69

3 908 322,00

4 137 660,38

2 001 959,22

531 780,00

551 780,00

87 174,42

512 705,00

Školstvo
PRÍJMY SPOLU

Rozpočet
schválený 2014
Bežné výdavky

1 924 742,00

551 674,62
Návrh zmeny
Rozpočet po
Skutočnosť
rozpočtu č. 4 na
zmenách
k 30. 06. 2014
rok 2014 v €
2 059 052,05
964 457,15
17 625,42

Kapitálové výdavky
Finančné operácie
výdavkové
Školstvo

70 000,00

70 000,00

33 178,94

0,00

1 381 800,00

1 456 828,33

611 474,43

21 344,20

VÝDAVKY SPOLU

3 908 322,00

4 137 660,38

1 696 284,94

551 674,62

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 4
proti: 0
Mgr. R. Just, Dr. J. Miklášová
P. Rakús, I. Spál

zdržal sa: 4
Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,
Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík

Uznesenie č. 61/VIII/2014
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
zmenu účelu dotácie Špeciálnej základnej škole M. Beňovského vo Vrbovom na základe žiadosti
zo dňa 21.8. 2014.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just,
Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík, P. Rakús,
Dr. J. Miklášová,

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 62/VIII/2014
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov mestskej
rady, členov komisií a volených orgánov mesta Vrbové schválené uznesením MsZ 58/VI/2011.
Dodatok č. 1 nadobudne účinnosť od 1. 10. 2014.
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just,
Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík, P. Rakús,
Dr. J. Miklášová,

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 63/VIII/2014
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
udelenie Ceny mesta Vrbové 2014 grafiku M. Beňovského Branislavovi Puvákovi za dlhoročnú
vynikajúcu športovú reprezentáciu mesta Vrbové a Slovenska a za zlatú medailu pre Slovenskú
republiku.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
proti: 0
Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just,
Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík, P. Rakús,
Dr. J. Miklášová,
Uznesenie č. 64/VIII/2014

zdržal sa: 0

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
oceniť pri príležitosti ukončenia volebného obdobia 2010 – 2014 zvoleného primátora mesta
Vrbové grafikou M. Beňovského od akademického maliara Igora Piačku. Primátor môže zvážiť
udelenie tejto prestížnej ceny členom volených orgánov mesta Vrbové.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just,
Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík, P. Rakús,
Dr. J. Miklášová,

proti: 0

18. Záver
Zasadnutie MsZ bolo ukončené o 18.35 hod.
Zapísala: Beličková
..................................................
Ing. Ján Jánoška
primátor mesta, v.r.

Overovatelia zápisnice:
1. Ing. Jozef Duračka, v.r. .................................................
2. Igor Spál, v.r.

.................................................
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zdržal sa: 0

