Z á p i s n i c a č. 8

zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného 25. 9. 2014 o 16.15 hod. v zasadačke MsÚ vo Vrbovom
Prítomní:

10 poslanci a primátor mesta – podľa prezenčnej listiny

Neprítomní:

Mgr. René Just – ospravedlnený

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. Informácia o Pláne techn. rozvoja tepelnotechnických zariadení mesta Vrbové
na rok 2015
5. Predaj pozemkov na Ul. oslobodenia
6. Predaj pozemku – žiadateľ Ing. Belanský
7. Predaj pozemkov – žiadateľ Ing. Málik
8. Zriadenie vecného bremena v prospech Zs. distribučnú, a.s., Bratislava
9. Návrh zmeny rozpočtu mesta Vrbové č. 4 na rok 2014
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 otvoril a viedol primátor mesta Ing. Ján Jánoška. Zasadnutie
začalo za účasti 8 poslancov, neskôr prišli ešte 2 poslanci.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – Ing. Jozef Duračka,
členovia – PaedDr. Ivan Borovský a Mgr. Miroslav Šandrik.
prítomných: 8
za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: Rastislav Bartakovič a Pavol
Rakús.
prítomných: 8
za: 8
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 a hl.
kontrolórka JUDr. Mária Gajňáková
prítomných: 8
za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
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Potom primátor predložil k schváleniu program zasadnutia MsZ. Do rôzneho boli navrhnuté ešte
ďalšie body programu: návrh na udelenie ceny mesta predstaviteľom partnerských miest, verejné
osvetlenie a nájomná zmluva medzi MFK , ZŠK a mestom Vrbové – dodatok č. 1.
Hlasovalo sa o takto upravenom programe.
prítomných: 9
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0

2. Kontrola plnenia uznesení
Kontrola plnenia uznesení bola predložená v písomnej forme, je priložená k originálu
zápisnice. Ku kontrole nemal nikto pripomienky.

3. Dopyty a interpelácie občanov
Ing. Maco prišiel vyjadriť svoj nesúhlas voči tomu, čo bolo uvedené v zápisnici zo 14 . 8.
2014. Taktiež uviedol, že platby, ktoré prišli na jeho účet po 1. 7. 2014 za TKR boli vrátené.

4. Informácia o Pláne techn. rozvoja tepelnotechnických zariadení mesta
Vrbové na rok 2015
Primátor informoval o tom, že spoločnosť Dalkia predložila v súlade s ustanoveniami
Zmluvy o nájme nehnuteľností a technol. zariadení Plán technického rozvoja tepelnotechnických
zariadení mesta Vrbové. Súčasný stav týchto zariadení je uspokojivý, preto navrhujú zníženie
nájomného o 50 % s tým, že tvorba nájomného pre mesto Vrbové k jeho vlastnému použitiu bude
zachovaná v nezmenenej výške a tvorba nájomného na účelovo viazanom účte bude v nulovej
výške. Takto upravená výška nájomného sa prenesie do zníženia fixných nákladov pre
konečných odberateľov a zníženia ceny tepla.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu, aby mesto
požiadalo Dalkiu, aby špecifikovala predpokladané zníženie nákladov.
Stanovisko stav. komisie: komisia neodporúča zníženie nájmu o 50 %.
Rozprava:
primátor – pokiaľ nebude znížené nájomné o 50 %, bude tá suma zakalkulovaná do ceny tepla. Je
to to isté, ako v roku 2014. Presná špecifikácia kalkulácie tepla bude spracovaná a predložená
ÚRSO až koncom októbra.
Ing. Horská – hovorili sme, že tie prostriedky sa budú kumulovať na tom fonde, lebo po skončení
nájmu budú kotolne v dezolátnom stave, tak aby sme mali tam tie prostriedky.
primátor – ide o to, aby to bolo udržateľné na tej istej úrovni.
Dr. Borovský – pokiaľ by to malo pomôcť občanom, ten návrh od Dalkie je celkom reálny.
Ing. Duračka – vieme dobre, ako sú na tom tí, čo sú napojení na CTZ.
primátor – dvakrát zaplatili, tí ľudia ten päťmiliónový úver.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 65/IX/2014.

5. Predaj pozemkov na Ul. oslobodenia
Tento bod otvoril primátor. Išlo v podstate len o legislatívny proces, bolo potrebné len
prijať uznesenia, aby mohlo prísť k samotnému záveru.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča, aby sa postupovalo už v zmysle prijatého
uznesenia.
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 66/IX/2014, č. 67/IX/2014 a č. 68/IX/2014.
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6. Predaj pozemku – žiadateľ Ing. Belanský
Materiál pripravila Mgr. Sitárová, predniesol ho primátor mesta. Ing. M. Belanský si dal
žiadosť o odkúpenie pozemku, ktorý sa nachádza v k. ú. Vrbové, v lokalite „medzi vodami“. Je
to susediaca parcela manželov Belanských. Treba to riešiť komplexne, lebo vlastníkmi
susediacich pozemkov sú ešte iní vlastníci, medzi nimi aj SPF.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia navrhuje odpredať pozemok formou OVS, za cenu
minimálne 20,– €/m2.
Stanovisko stav. komisie: komisia neodporúča odpredať v celosti, nakoľko predmetná plocha
pozemku p.č. 3679/3 zasahuje priľahlú plochu pred susednou p.č. 3113/1, vo vlastníctve
p. Jelínkovej, čím môžu vzniknúť v budúcnosti spory občanov a predávajúceho. Komisia
odporúča realizovať odpredaj nie v celosti predmetnej parcely, ale iba čiastočnú výmeru a to iba
v priestore priľahlom k pozemku a ohraničeného majetkoprávnymi hranicami pozemku
kupujúceho Ing. Belanského M., ktorý si na vlastné náklady zabezpečí vypracovanie GP
oprávnenou osobou v odbore geodet. Komisia odporúča odpredávať pozemky vo vlastníctve
mesta Vrbové na základe cenovej mapy stanovenej v meste Vrbové.
Rozprava:
Ing. Duračka – je potrebné to rozdeliť, urobiť GP a predať to aj druhému susedovi, pokiaľ bude
mať záujem.
primátor – iniciatíva prišla od Ing. Belanského. Ak by to išlo cez OVS, muselo by tam byť
zakomponované aj vyhotovenie GP. Alebo osobitným zreteľom, ale teraz sa to hneď nedá.
Mgr. Šandrik – takýto prebytočný majetok by sa mohol predať, ale ak by tam mohli byť spory
medzi susedmi, bolo by vhodné to geom. plánom oddeliť, osloviť záujemcov a potom pristúpiť
k predaju. Najprv je potrebné dnes schváliť zámer – bez osobitného zreteľa. To by bolo
predčasné, lebo nevieme, či by to chceli odkúpiť.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 69/IX/2014.

7. Predaj pozemkov – žiadateľ Ing. Málik
Materiál na rokovanie pripravila Mgr. Sitárová, predniesol ho primátor mesta. Mesto
dostalo od Ing. Málika žiadosť o odkúpenie pozemkov na Šteruskej ulici.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia nemá dostatočné informácie o súčasnom využívaní
týchto pozemkov, napr. výška nájmu, či v budúcnosti je tam plánovaná výstavba, ÚPN.
Stanovisko stavebn. komisie: komisia neodporúča odpredať tieto pozemky Ing. Málikovi
vzhľadom na potrebné riešenie problematiky ŽP a jeho zákonných povinností samosprávy mesta
Vrbové v nakladaní s biologickým a komunálnym odpadom a vybudovaní nového zberného
dvora a kompostárne, nakoľko súčasné riešenia na Štefánikovej ul. je v provizóriu, resp. v riešení
len na dobu určitú, t.j. 10 rokov a tieto plochy na Šteruskej ceste sú vhodné na tento zámer mesta
a naplnenie povinností mesta z titulu zákona o odpadoch. Komisia odporúča MsZ riešenie
dohodou na postupe so žiadateľom Ing. Málikom vo veci kúpy pozemkov od mesta Vrbové a to
formou zámeny nehnuteľností oboch subjektov na základe odborného znaleckého odhadu
a vzájomnej obojstrannej výhodnosti a dohody.
Rozprava:
Ing. Málik – na tom dvore hospodári. Minulý rok, keď odkupoval pozemky pod budovami, sa ho
pýtali, prečo nekupuje všetky. Nemal vtedy dosť financií. Teraz sa to už vyriešilo. Má tam
hospodárske stroje. Nevie si predstaviť, že by tam bol zberný dvor alebo chodili tadiaľ cudzí
ľudia. Na výmenu pôdu nemá, iba ornú pôdu.
Dr. Kubík – či je na to nejaký znalecký posudok,
p. Rakús – on to tam zveľaďuje, bolo by škoda tam zberný dvor.
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Mgr. Šandrik – akým spôsobom má mesto vyriešený tam zberný dvor, či bude fungovať na
Štefánikovej ulici ak mesto predá pozemky.
primátor – nevie si predstaviť zámenu ornej pôdy. Čo sa týka zberového dvora – do konca roka
už bude skolaudovaná separovacia linka so všetkými súhlasnými stanoviskami príslušných
inštitúcií. Je to na 10 rokov schválené. Po tejto stránke by s tým nemal byť problém.
Dr. Borovský – tá situácia keď je taká aká je... Či by s takým návrhom vystúpil Ing. Galo, keby
sa tam bol pozrieť.
Dr. Kubík – dáva návrh za 6 €/m2, tak ako je v znaleckom posudku.
Mgr. Šandrik – či to bude cez OVS alebo osobitným zreteľom – ale potom ho definovať. K tým
pozemkom je prístup.
Dr. Kubík – sú to pozemky pod budovami, nevie si to predstaviť cez OVS.
primátor – najčistejšie je to OVS,
Ing. Duračka – kto by to kupoval, keby tam aj tak muselo byť zriadené vecné bremeno – prístup
k nehnuteľnosti.
primátor – bude to jednoduchšie aj na katastri.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 70/IX/2014.

8. Zriadenie vecného bremena v prospech Zs. distribučnú, a.s., Bratislava
Primátor mesta predniesol žiadosť firmy BURUNDI, s.r.o. Bratislava, ktorá požiadala
o zaradenie bodu do MsZ – odsúhlasenie zaťaženia nehnuteľnosti – pozemku (lokalita IBV
Šípkovec) a zároveň pripojili aj návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na
dobu neurčitú a bezodplatne. Materiál pripravila Mgr. Sitárová.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča schváliť rovnaké podmienky ako pri PD
a na Sídl. 9. mája.
Stanovisko stavebn. komisie: komisia odporúča schváliť žiadosť žiadateľa a zriadenie vecného
bremena na pozemku reg. EKN p.č. 546/3 vo vlastníctve mesta Vrbové za finančnú náhradu za
podmienky vypracovania GP na ťarchu žiadateľa a v rozsahu technicky nevyhnutnom pre
zriadenie a uloženie energetických zariadení určených stavebným povolením pre rozvod elektro
NN danej stavby.
Rozprava:
Mgr. Šandrik – navrhovali, aby tam boli rovnaké podmienky ako bolo na Sídl. 9. mája. Zs
distribučná a.s. toto bude mať v správe a bude sa o to starať.
Bol návrh bezodplatne a na dobu neurčitú. Hlasovalo sa za takto predložený návrh.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 71/IX/2014.

9. Návrh zmeny rozpočtu mesta Vrbové č. 4 na rok 2014
Primátor mesta predložil návrh zmeny rozpočtu, kde boli zapracované len zmeny, ktoré
vyplývajú zo samotného čerpania – bez úveru. Pani Sabová povedala, že faktúra, ktorá sa
vyskytla predchádzajúci týždeň, môže byť zapracovaná do kapitálok, navrhuje do výdavkovej
časti. V príjmovej časti je rezerva v podielových daniach. Tento rok tam nebol taký výpadok na
podielových daniach ako bol minulý rok.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča MsZ 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 schváliť.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 72/IX/2014.
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10. Rôzne
•

Udelenie cien mesta predstaviteľom partnerských miest

MsZ sa zhodlo na tom, že predstaviteľom partnerských miest – Spišské Podhradie, Vítkov
a Allstedt budú udelené ceny mesta za prehlbovanie partnerskej spolupráce a to pri oslavách Dní
mesta. Dr. Miklášová navrhla zakomponovať aj Dr. Kýšku a Dr. Bosáka.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 73/IX/2014.
•

Dodatok k nájomnej zmluve

Na žiadosť poslanca I. Spála bolo do programu MsZ zaradené aj doriešenie ubytovania
pre hráča bývajúceho v budove MFK, ktorému končí pobyt na území SR. Keďže vedenie MFK je
s ním spokojné, majú záujem na tom, aby tu mohol zostať a naďalej trénovať. Budova je
majetkom mesta, preto je potrebný súhlas mesta ako majiteľa, aby mohla byť uzatvorená zmluva
o podnájme.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 74/IX/2014.
•

Verejné osvetlenie

Primátor mesta informoval, že na základe uskutočnenej OVS by malo prísť k samotnej
realizácie rekonštrukcie verejného osvetlenia. V rozpočte je schválené 355 tis. € na rôzne
aktivity. Chce vedieť, či je ochota v MsZ prijať úver a čerpať do tejto výšky. A pokiaľ by to bolo
viac, presunúť to do budúceho roka. Pokiaľ sa má ušetriť na elektrine na verejnom osvetlení, tak
je dobré využiť nastupujúce zimné obdobie. Bolo by vhodné aspoň nasvietiť prechody pre
chodcov. Všetky takéto veci sú „hodené“ na samosprávu. Náklady na to sú vysoké a tá firma
Lamberga, čo ponúka, je kvalitné. Nie je v súčasnosti vidieť chodca na tom prechode. A vhodné
by bolo okrem prechodov pre chodcov vymeniť na hlavnom ťahu rozvádzače, ktoré sú
v dezolátnom stave. Návratnosť je okamžitá, nebudú zvýšené náklady. Zostatok by sa dorobil
v roku 2015.
Rozprava:
Mgr. Koreň – bolo tam vyhlásené verejné obstarávanie, už to nejaká firma vyhrala?
primátor – A.I. T. z Popradu – v elektronickej aukcii.
Mgr. Šandrik – niečo tam určite treba urobiť – prechody, rozvádzače. Najradšej by bol urobiť
všetko naraz, mohlo by sa to rozčleniť a riešiť to postupne, nezaťažiť mesto celou sumou, aj
budúce MsZ. Ale či je to takým spôsobom možné riešiť. Ak sa mesto dohodne s víťazom, že to
bude robiť postupne, on by nebol proti.
primátor – ak by bol súhlas MsZ, mesto by sa s bankou dohodlo, že časť úveru by sa čerpala
v tomto roku a ďalšia budúci rok.
Dr. Miklášová – a keby to boli len prechody a rozvádzače, koľko by to stálo?
Mgr. Šandrik – na tom pracovnom stretnutí hovoril, že banka schváli úver na základe auditu?
primátor – pokiaľ by sme nepokračovali po uskutočnení verejného obstarávania, museli by sme
Úradu pre verejné obstarávanie platiť 5 % z obstarávacej ceny. Ťažko povedať, či MunSEFF
bude v r. 2015 mať peniaze. Je výhoda, že 80 tis. € (pri 400 tis. €) je možná návratnosť.
p. Rakús – tí členovia komisie keby mali podklady, možno by sa k tomu vyjadrili či je to
výhodné alebo nie.
primátor – ide o to, že do nejakej doby je potrebné uzatvoriť zmluvu, inak budeme musieť Úradu
pre verejné obstarávanie platiť.
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Ing. Duračka – zmluva sa môže urobiť, vieme ako to chodí, že keď podnik nemá peniaze, tak to
stojí. Ale on nie je odborníkom v tejto oblasti.
primátor – on je povinný urobiť zmluvu s tým, kto súťaž vyhral. Bez úverových zdrojov sa tu
žiadna investičná akcia robiť nedá. A rezervný fond má prichystaný na kanalizáciu.
p. Rakús – je 6 týždňov do volieb – aby nám to niekto nevytýkal, že sme zadlžili mesto.
primátor – ten úver sa bude splácať z úspor. Mesto sa nezadlží. A vlastníctvo okamžite po
zrealizovaní bude patriť mestu. Nezaťaží to rozpočet.
Ing. Duračka – súčasťou toho verejného obstarávania mala byť aj nejaká zmluva.
Dr. Kubík – veď aj mesto keď robí OVS, je tam zmluva aj podmienky verejného obstarávania.
Mgr. Šandrik – obstarávanie nerobilo mesto, lebo ho nemá kto robiť. Mesto zrejme nerobilo
podmienky zmluvy – tam sa to nedávalo.
Dr. Miklášová – aby sa nestalo to, že ak by sa získala úspora, nebude mesto dostatočne
osvetlené.
primátor – to bude norma, ktorá bude o 2/3 lepšia ako je stav teraz. Už teraz nespĺňa terajšie
osvetlenie normu. On vidí tú úsporu 80 tis. € cez ten MunSEFF.
Mgr. Šandrik – navrhuje otvoriť tento bod na ďalšom zasadnutí MsZ.
Poslanci s týmto jeho návrhom súhlasili.

11. Dopyty a interpelácie poslancov
Mgr. Šandrik – oslovili ho občania, boli nespokojní s postupom firmy PetroComp. Bola im
garantovaná suma 6 € a MsZ mu odsúhlasilo ešte 20 tis. € na modernizáciu.
primátor – aj on bol prekvapený za aktivačný poplatok 10 €.
Dr. Kubík – to bola kompenzácia za to, že nemohol vyberať poplatky, keď nemal retransmisiu.
Ing. Duračka – on platí za všetky programy a niektoré sa veľa platí za retransmisiu. On povedal
na začiatku, že to bude 6 €, ale nevedel, koľko bude platiť.
Mgr. Šandrik – záleží to, akým spôsobom to ľuďom povedal.
Ing. Duračka – on musí prejsť všetky prípojky – rozdeliť na tých, ktorí platia a ktorí nie. Za tento
počet kanálov (tak to počul) že je to najnižší poplatok.
Dr. Kubík – on do toho išiel a nevedel koľko z toho bude mať. Tá zmluva bola trochu arogantná,
ale on arogantne nerobí. A konečne s TKR urobí poriadok.
•
Mgr. Koreň – na štadióne je úplne starý počítač. Tie zápasy sa píšu on–line a už 2x sa im stalo,
že mali problémy. Je možné, že ten internet je pomalý.
primátor – je možné to dohodnúť, je tam aj Parlament mladých. Treba to doriešiť s p. Sabovou –
dať tam rýchlejší internet.

12. Návrh na uznesenia
Uznesenie č. 65/IX/2014
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– berie na vedomie –
informáciu o Pláne technického rozvoja tepelnotechnických zariadení mesta Vrbové na rok 2015.
Uznesenie č. 66/IX/2014
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 8, písm. e, zákona č. 138/1991 Z. z. v znení neskorších zmien
a noviel prevod – predaj nehnuteľnosti – pozemku reg. C, parc. č. 1040, o výmere 539 m², druh
pozemku záhrady, v katastrálnom území Vrbové, zapísané na LV 1900 formou osobitného
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zreteľa v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení
neskorších zmien a noviel a to do výlučného vlastníctva Anne Pakanovej, rod. Pakanovej,
bytom 916 23 Potvorice 175, za kúpnu cenu 15,50 €/m².
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom za osobitný zreteľ považuje dlhodobé užívanie susedného
pozemku a spoločné používanie existujúceho spoločného septiku pre 2 domy.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 7
R. Bartakovič, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,
Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,
P. Rakús, I. Spál

proti: 0

zdržal sa: 1
Mgr. M. Šandrik

Uznesenie č. 67/IX/2014
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 8, písm. e , zákona č. 138/1991 Z. z. v znení neskorších zmien
a noviel predaj nehnuteľnosti – pozemku reg. C, p. č. 1038 o výmere 591 m², druh pozemku –
záhrady a pozemku reg. C, p. č. 1036/2 o výmere 164 m², druh pozemku záhrady,
v katastrálnom území Vrbové, zapísané na LV č. 1900 formou osobitného zreteľa v zmysle §-u
9a, ods. 8, písm. e) zák. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších zmien a noviel a to do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov:
– Miške Viliamovi, rod. Miške, bytom Ul. 6. apríla 366/2, 922 03 Vrbové
– a manželke Eve Miškeovej, rod. Likavčanovej, bytom Ul. 6. apríla 366/2, 922 03 Vrbové,
za kúpnu cenu 15,50 €/m².
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom za osobitný zreteľ považuje dlhodobé užívanie susedného
pozemku a spoločné používanie existujúceho spoločného septiku pre 2 domy.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 7
R. Bartakovič, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,
Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,
P. Rakús, I. Spál

proti: 0

zdržal sa: 1
Mgr. M. Šandrik

Uznesenie č. 68/IX/2014
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 8, písm. e , zákona č. 138/1991 Z. z. v znení neskorších zmien
a noviel prevod – predaj nehnuteľnosti – pozemku reg. C, parc. č. 1042, o výmere 505 m², druh
pozemku záhrady, v katastrálnom území Vrbové, zapísané na LV 1900 formou osobitného
zreteľa v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm. e) zák. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších
zmien a noviel a to do výlučného vlastníctva Matúšovi Minarovičovi, rod. Minarovič, bytom
Cintorínska ulica 381/24, 922 10 Trebatice za kúpnu cenu 15,50 €/m².
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom za osobitný zreteľ považuje dlhodobé užívanie susedného
pozemku a spoločné používanie existujúceho spoločného septiku pre 2 domy.
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 7
R. Bartakovič, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,
Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,
P. Rakús, I. Spál

proti: 0

zdržal sa: 1
Mgr. M. Šandrik

Uznesenie č. 69/IX/2014
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
zámer predaja pozemkov: v kat. úz. Vrbové reg. E p.č. 3679/3 o výmere 71 m2 , druh pozemku –
orná pôda, ktorý je zapísaný na LV 1900 a je vo vlastníctve mesta Vrbové.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 8
R. Bartakovič, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,
Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,
P. Rakús, I. Spál, Mgr. M. Šandrik

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 70/IX/2014
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 z.č. 138/1991 Z.z. v znení neskorších zmien spôsob prevodu –
predaj pozemkov: v kat. úz. Vrbové reg. C p.č. 11713/1 o výmere 4 710 m2, druh pozemku –
zastavaná pl., p.č. 11713/5 o výmere 2 044 m2, druh pozemku - záhrada, p.č. 11713/20 o výmere
281 m2, druh pozemku - zast. pl., p.č. 11713/24 o výmere 142 m2, druh pozemku - záhrada,
p.č. 11713/25 o výmere 78 m2, druh pozemku záhrada, ktoré boli vytvorené GP č. 100/2014
úradne overený Okresným úradom, katastrálnym odborom dňa 19. 8. 2014 pod č. 533/14, od
pozemku reg. E KN p.č. 1713/1 o výmere 4 ha 6 714 m2, druh pozemku – orná pôda, ktorý je
zapísaný na LV 3369 a je vo vlastníctve mesta Vrbové formou obchodnej verejnej súťaže
minimálne za cenu 6,– €/m2, pričom podmienky obchodnej verejnej súťaže budú predložené do
budúceho MsZ.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 8
R. Bartakovič, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,
Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,
P. Rakús, I. Spál, Mgr. M. Šandrik

proti: 0

Uznesenie č. 71/IX/2014
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– predbežne schvaľuje –
zriadenie vecného bremena:

MsZ č.8, 25.9.2014
Strana 8 z 11

zdržal sa: 0

a) bezodplatne
b) na dobu neurčitú
na pozemok reg. KN E p.č. 546/3 o výmere 2190 m2, druh pozemku – zastavané plochy
a nádvoria v k. ú. Vrbové vo vlastníctve mesta, vedený na LV 3369 v prospech:
Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, zapísanej v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 3879/B, IČO: 36 361 518.
Vecné bremeno bude spočívať v povinnosti mesta Vrbové, ako vlastníka pozemku uvedeného v
tomto uznesení, strpieť:
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení,
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek
iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie,
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,
strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a
činností uvedených v bode a) a b) za podmienok ďalej dohodnutých v zmluve o zriadení
vecných bremien.
Vecné bremeno uvedené pod písm. a) a vecné bremeno uvedené pod písm. b) sa zriadi na časť
budúcej zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne, ktorý bude
vypracovaný po zrealizovaní plánovanej stavby.
Vecné bremeno uvedené pod písm. c) sa zriadi na celú zaťaženú nehnuteľnosť.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 7
R. Bartakovič, Dr. I. Borovský,
Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,
P. Rakús, I. Spál, Mgr. M. Šandrik

proti: 0

zdržal sa: 1
Ing. J. Duračka,

Uznesenie č. 72/IX/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.

Rozpočet
schválený 2014
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
príjmové
Školstvo
PRÍJMY SPOLU

Rozpočet po
zmenách

Návrh zmeny
rozpočtu č. 4 na
rok 2014 v €

Rozpočet po
zmene č. 4

3 374 562,00

3 583 478,20

50 805,33

3 634 283,53

130 000,00

130 000,00

10 000,00

140 000,00

379 260,00

399 682,18

0,00

399 682,18

24 500,00

24 500,00

36 497,69

60 997,69

3 908 322,00

4 137 660,38

97 303,02

4 234 963,40
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Rozpočet
schválený 2014

Kapitálové výdavky
Finančné operácie
výdavkové
Školstvo
VÝDAVKY
SPOLU

Rozpočet po
zmenách

Návrh zmeny
rozpočtu č. 4 na
rok 2014 v €

Rozpočet po
zmene č. 4

1 924 742,00

2 059 052,05

23 825,42

2 082 877,47

531 780,00

551 780,00

52 705,00

604 485,00

70 000,00

70 000,00

0,00

70 000,00

1 381 800,00

1 456 828,33

20 772,60

1 477 600,93

3 908 322,00

4 137 660,38

97 303,02

4 234 963,40

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
R. Bartakovič, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,
Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,
P. Rakús, I. Spál, Mgr. M. Šandrik

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 73/IX/2014
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
udelenie ceny mesta Vrbové za rok 2014 grafiku M. Beňovského PaedDr. Patrikovi
Kýškovi, PhDr. Ľubomírovi Bosákovi, Dipl. Ing. Jürgenovi Richterovi, Mgr. Jozefovi Bačovi,
MVDr. Michalovi Kapustovi, Ing. Pavlovi Smolkovi a Daniele Olbertovej za prehlbovanie
partnerskej spolupráce medzi mestami.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 8
R. Bartakovič, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,
Mgr. J. Koreň, Dr. J. Miklášová,
P. Rakús, I. Spál, Mgr. M. Šandrik

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 74/IX/2014
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 1. 4. 2005 uzavretej medzi mestom Vrbové ako
prenajímateľom a Mestským futbalovým klubom Vrbové, Združením športových klubov mesta
Vrbové ako nájomcami.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 8
R. Bartakovič, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,
Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,
I. Spál, Mgr. M. Šandrik

proti: 0
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zdržal sa: 0

13. Záver
Zasadnutie MsZ bolo ukončené o 19.45 hod.
Zapísala: Beličková

..................................................
Ing. Ján Jánoška
primátor mesta, v.r.

Overovatelia zápisnice:
1. Rastislav Bartakovič, v.r.

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

2. Pavol Rakús, v.r.

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