Z á p i s n i c a č. 9
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného 29. 9. 2015 o 17.00 hod. v Kúrii M. Beňovského vo Vrbovom
Prítomní:
Neprítomní:
Prizvaní:

8 poslanci a primátorka mesta
Ing. Nina Horská, Dušan Sabo a Ing. Ľubomír Šteruský – ospravedlnení
hl. kontrolórka, prednostka MsÚ a vedúci pracovníci MsÚ

Program:
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, pracovného predsedníctva
a určenie zapisovateľky
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Dopyty a interpelácie občanov
4. Schválenie komasácie pre mesto Vrbové
5. Zrušenie uznesenia č. 127/IX/2015
6. Spoluúčasť na projekte – verejná kanalizácia
7. Rôzne
8. Dopyty a interpelácie poslancov
9. Návrh na uznesenie
10. 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 začalo za prítomnosti 7 poslancov, neskôr prišiel ešte 1 poslanec.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – PhDr. Jana Miklášová,
členovia – Mgr. René Just a Bc. Daniela Drobná.
prítomných: 7
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: JUDr. Štefan Kubík a PaedDr. Ivan
Borovský.
prítomných: 7
za: 7
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: 7
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
Potom primátorka predložila k schváleniu program zasadnutia MsZ, ktorý bol uvedený na
pozvánke. Navrhla doplniť ešte do programu zrušenie uznesenia č. 114/IX/2015 a Dr. Kubík
navrhol zaradiť do programu odovzdanie daru mesta Vrbové. Hlasovalo sa o takto upravenom
programe:
prítomných: 7
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
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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
p. Drinka – spýtal sa na tému vysporiadania finančných požiadaviek bývalého Vetesu s Bytovým
družstvom. Niektorí zásluhou Dr. Gajňákovej preplatky dostali. Chcel vedieť, v akom je štádiu tá
čiastka, o ktorú sa Bytové družstvo s Vetesom, príp. mestom, súdi. Či si Dozorná a Správna rada
plní svoje funkcie. Podľa neho či by to nemal byť štatutár (riaditeľ), aby to aj v domove tak
nedopadlo.
Dr. Gajňáková mu vysvetlila celý priebeh. V súčasnosti prebieha súdny spor medzi mestom
a Vetesom. Krajský súd vrátil celý spor na okres. Dosiaľ nebolo vytýčené súdne konanie. Čo sa
týka Bytového družstva, tí, čo boli pod Vetesom, vyplatilo ich mesto, tým, čo boli pod Bytovým
družstvom, nevyplatili. Tí, čo si podali na súd žalobu, boli úspešní a boli im peniaze vyplatené. Ale
nie je pravdepodobné, že budú uspokojení, ak budú čakať na súdny spor medzi Bytovým
družstvom a Vetesom.
Ing. Taranová odpovedala p. Drinkovi na interpeláciu z predchádzajúceho zasadnutia MsZ, kde sa
pýtal na stav zamestnancov MsÚ. Ku dňu 31. 12. 2014 pracovalo 57 ľudí a k 30. 9. 2015 pracovalo
58 ľudí (vrátane pracovníkov útvaru miestneho hospodárstva a opatrovateliek), z toho 6 cez NP
z ÚPSVaR.

4. Schválenie komasácie pre mesto Vrbové
Materiál pripravil a predniesol Dr. Kubík. Z rozpočtu Ministerstva pôdohospodárstva SR
vyšla výzva na predkladanie žiadostí na začatie správneho konania na úseku Pozemkových úprav
v katastrálnom území mesta Vrbové v programovacom období 2014 – 2020 (zceľovanie pozemkov
– komasácia). Podmienkou na začatie komasácie je ukončený ROEP, ktorý je v meste Vrbové už
ukončený. V mesiaci február 2015 bola spracovaná žiadosť a zaslaná na Ministerstvo
pôdohospodárstva SR. V súčasnosti sme už dostali oznámenie, že mesto Vrbové bolo zaradené na
vybavenie v programovacom období v rokoch 2014 - 2020.
Na zasadnutí bol prítomný aj Ing. Marek Hevier, pracovník MV SR, ktorý uviedol, že komasácia
je jedinou možnosťou, ako usporiadať užívacie a vlastnícke vzťahy. Vykonali sa obhliadky miest,
posudzovanie vplyvom na životné prostredie. Bol zriadený prípravný výbor, v ktorom sú
zástupcovia vlastníkov, malých aj veľkých a zástupcovia mesta. Ak MsZ prijme uznesenie
o schválení komasácie, bude mesto zaradené do vysporiadania. Štandardnou dobou je doba 5
rokov. Rokuje sa s vlastníkmi. Po nariadení pozemkových úprav je zo zákona povinnosť vytvoriť
združenie, kde budú štátne orgány lesného hospodárstva a zástupcovia pozemkov. Bude zvolané
verejné zhromaždenie, kde im bude všetko vysvetlené. S každým vlastníkom sa bude osobne
rokovať.
Rozprava:
Dr. Borovský – keď sa rozbiehala ROEP bol v tom čase primátorom a mal záujem o vysporiadanie.
A myslí si, že ani poslanci by nemali robiť prieky.
p. Tahotný, MBA – predpokladá, že to bude zrejme dlhšie trvať, lebo on mal žiadosť na SPF
a trvalo to 2 roky a bolo to 150 m².
Ing. Hevier – to bolo iné, vysporiadanie robil SPF.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 1313/IX/2015.
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5. Zrušenie uznesenia č. 127/IX/2015
Na základe požiadavky audítorky zmeniť štylizáciu uznesenia, bolo potrebné toto uznesenie
zrušiť a prijať nové, inak naformulované, pričom suma zostáva taká istá.
K predloženému návrhu nemal nikto pripomienky.
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 132/IX/2015 a č. 133/IX/2015.

6. Spoluúčasť na projekte – verejná kanalizácia
Mesto Vrbové ako člen Združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany dostalo od
zhromaždenia členov združenia žiadosť o poskytnutie dotácie na prevádzkovú činnosť združenia.
Predmetom činnosti združenia je vybudovanie kanalizácie v meste Vrbové a v obci Krakovany.
Vzhľadom na skutočnosť, že pri predložení žiadosti o NFP musí združenie preukázať finančnú
spôsobilosť, t.j. musí mať zabezpečené finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu, je
potrebné požadovanú dotáciu schváliť. Budúci týždeň má byť s agentúrou, ktorá nám s projektom
pomáha, stretnutie.
Rozprava:
p. Tahotný, MBA – koľko má stáť tá kanalizácia?
Ing. Valová – rozpočet sa ešte dorába, rádovo milióny €. V tomto momente sumu presnú nevie.
Časť na Vrbové a časť na Krakovany.
Dr. Miklášová – všetci tú kanalizáciu chceme, 5 % nie je veľká časť.
Dr. Borovský – jedna vec je chcieť a druhá môcť. Treba nejako ošetriť tie prostriedky.
Dr. Kubík – toto môžeme poriešiť, že je povinnosťou vrátiť tie financie a to bude súčasť uznesenia.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 134/IX/2015.

7. Rôzne


Zrušenie uznesenia č. 114/IX/2015

Mestské zastupiteľstvo na základe návrhu mesta Vrbové pri zabezpečovaní projektu
k stavbe „Združenie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany“ schválilo Zmluvu o odovzdaní
a prevzatí práv a povinností stavebníka na vodnú stavbu: „Združenie obcí Kanalizácia Vrbové –
Krakovany/ časť Kanalizácia Vrbové“ a Zmluvu o odovzdaní a prevzatí práv a povinností
stavebníka na vodné stavby: „Združenie obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany/ časť Kanalizácia
Vrbové“ – objekty: SO 03 Elektrické prípojky NN k čerpacím staniciam ČS 1-5, SO 04
Kanalizačné prípojky – odbočenie“. Nakoľko tieto zmluvy nie sú potrebné z dôvodu, že sa robí
nové stavebné povolenie už na nového investora stavby, teda „Združenie obcí Kanalizácia Vrbové
– Krakovany, mesto Vrbové dáva návrh na zrušenie uznesenia č. 114/IX/2015 zo dňa 17.09.2015.
K predloženému návrhu nemal nikto pripomienky.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 135/IX/2015.

8. Dopyty a interpelácie poslancov
p. Tahotný, MBA – bolo by potrebné aktualizovať webovú stránku mesta. Je tam ešte stále ako
sociálna pracovníčka vedená Mgr. Juhásová a riaditeľka Domova Klas Ing. Miklášová.
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Ing. Taranová – Ing. Ščurková je dlhodobo PN, zatiaľ ju nikto nezastupuje a je rada, že robí len to
najnutnejšie z domu. Určite dôjde k tomu, že 2 pracovníčky sa to zaučia.

Dr. Borovský – konečne sa urobila pekná akcia – to mu povedali Vrbovčania. TA3 dala krátky šot,
to ocenenie má svoju úroveň. Treba poďakovať všetkým, ktorí sa na tom podieľali.
Mgr. Koreň – na vrbovské pomery to bolo pekné. Ale do budúcnosti – ten nápis „Beňovského
glóbus“, treba to lepšie pripraviť.
Dr. Kubík – na budúce zasadnutie bude pripravená aj zmena štatútu mesta.

Dr. Miklášová – v poslednom období viazne vývoz triedeného odpadu, hlavne na ulici 6. apríla
a toho papiera je veľa. Bolo by dobré častejšie vyvážať. Ostatné komodity idú dobre.

Dr. Borovský – je správcom zrušenej SOŠ – je tam veľká knižnica, povedali, že by mala ísť do
mesta. Niečo si zobrala II. ZŠ a ostatné školy, ktoré patria pod TTSK. Vraj I. ZŠ sa nič neušlo.
Dr. Kubík – publikovalo sa to v Hlase Vrbového, že kto chce, môže si odtiaľ zobrať čo sa im hodí.
Prišli futbalisti, gymnázium, II. ZŠ, ale I. ZŠ sa neozvala.
Bc. Drobná – riaditeľ I. ZŠ tvrdí, že o tom nevedel.
Dr. Kubík – nikto nebol zvlášť oslovovaný, čítali Hlas Vrbového.
Dr. Borovský – bývalý „hačkovec“ – či by nestálo za úvahu vymeniť gymnázium, ktoré patrí
TTSK. Vraj už predaj je „vonku“.
Dr. Kubík – je to obchodná verejná súťaž.
Dr. Borovský – lebo o 2 budovy už je záujem.

9. Návrh na uznesenie
Uznesenie MsZ č. 131/IX/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– súhlasí –
s vykonaním pozemkových úprav v katastrálnom území mesta Vrbové v zmysle zákona NR SR
č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, vlastníctve, úradoch fonde a spoločenstvách
v programovacom období 2014 – 2020.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,
Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,
F. Tahotný,MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 132/IX/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
zrušenie uznesenia č. 127/IX/2015 zo dňa 17.09.2015.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 8
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,
Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík,
Dr. J. Miklášová, F. Tahotný,MBA
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proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 133/IX/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
dotáciu na prevádzkovú činnosť združenia vo výške 20.000,– € na bankový účet Združenia obcí
kanalizácia Vrbové – Krakovany.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 8
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,
Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík,
Dr. J. Miklášová, F. Tahotný,MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 134/IX/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
5 % spoluúčasť na dobudovanie kanalizačnej siete v meste Vrbové prostredníctvom Združenia obcí
Kanalizácia Vrbové – Krakovany.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
za: 8
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,
Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík,
Dr. J. Miklášová, F. Tahotný,MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 135/IX/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
zrušenie uznesenia č. 114/IX/2015 zo dňa 17.09.2015
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
za: 8
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,
Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík,
Dr. J. Miklášová, F. Tahotný,MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 136/IX/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
odovzdanie daru mesta – grafiku Mórica Beňovského Dott. Mgr. Eme Maggiovej, primátorke
mesta Vrbové, pri príležitosti okrúhleho životného jubilea.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
za: 8
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,
Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík,
Dr. J. Miklášová, F. Tahotný,MBA
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proti: 0

zdržal sa: 0

25. Záver
Pred ukončením zasadnutia primátorka poďakovala všetkým za účasť a spoluprácu.
Zasadnutie MsZ bolo ukončené o 18.30 hod.
Zapísala: Beličková

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

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

Ing. Renáta Taranová
prednostka MsÚ, v.r.

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

Overovatelia zápisnice:
1. PaedDr. Ivan Borovský, v.r.

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

2. JUDr. Štefan Kubík, v.r.

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