Z á p i s n i c a č. 10
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného 17. 10. 2015 o 9.00 hod. v Kúrii M. Beňovského vo Vrbovom
Prítomní:
Neprítomní:
Prizvaní:

7 poslanci a primátorka mesta
Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka, Dr. Š. Kubík, F. Tahotný – ospravedlnení
hl. kontrolórka, prednostka MsÚ a vedúci pracovníci MsÚ

Program:
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, pracovného predsedníctva
a určenie zapisovateľky
2. Dopyty a interpelácie občanov
3. Úprava uznesenia č. 117/IX/2015 zo dňa 17. 9. 2015
4. Rôzne
5. Dopyty a interpelácie poslancov
6. Návrh na uznesenie
7. 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 6 poslancov, neskôr prišiel ešte 1 poslanec.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – PhDr. Jana Miklášová,
členovia – Dr. Ivan Borovský a p. Dušan Sabo.
prítomných: 6
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: Mgr. René Just a Ing. Ľubomír
Šteruský.
prítomných: 6
za: 6
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, hl. kontrolórka JUDr. Mária Gajňáková a prednostka MsÚ Ing. Renáta Taranová.
prítomných: 6
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
Potom primátorka predložila k schváleniu program zasadnutia MsZ, ktorý bol uvedený na
pozvánke. Nikto z prítomných nemal doplňujúci návrh, hlasovalo sa o tomto programe:
prítomných: 6
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
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2. Dopyty a interpelácie občanov
Z občanov nebol nikto prítomný.

3. Úprava uznesenia č. 117/IX/2015 zo dňa 17. 9. 2015
Z fondov Ministerstva hospodárstva SR vyšla výzva na predkladanie projektov na získanie
finančných prostriedkov na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Do projektu sa možno zapojiť do
30. 9. 2015. Mestá a obce sa musia podieľať na spolufinancovaní na daných projektoch čiastkou
minimálne 5%. Vypracovaný projekt bol odovzdaný v lehote na Ministerstvo hospodárstva SR,
kde nás MH SR dňa 12.10.2015 vyzvalo na úpravu prijatého uznesenia MsZ.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 137/X/2015.

4. Rôzne


Prijatie finančného daru

Mestu Vrbové poskytol darca, ktorý si praje ostať v anonymite, finančný dar vo výške
2.500,00 EUR. Nakoľko prijatie daru je možné len so súhlasom poslancov MsZ, bol predložený
tento materiál na rokovanie MsZ. Tieto peniaze boli použité na vykrytie nákladov pri organizovaní
Dní mesta Vrbové 2015.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 138/X/2015.

5. Dopyty a interpelácie poslancov
Ing. Šteruský – mali stretnutie Rady školy na II. ZŠ – riaditeľka hovorila, že každý pondelok musia
zbierať odpadky okolo školy. Či by to nemohli zabezpečiť pracovníci verejnoprospešných prác.
potom uvažovať o zvýšení monitorovaní týchto priestorov alebo oplotiť. Stačili by 1–2 pracovníci.
primátorka – dával sa projekt na kamerový systém, je to na dobrej ceste. Zatiaľ sa to bude riešiť
takýmto spôsobom.

Dr. Borovský – na Jantauschovej ul. už aj počas bežných nedieľ stoja autá na trávnikoch a potom
pri väčších akciách je to plné. Či by sa nemohli tam dať zatrávňovače. Pozemok okolo kostola je
v majetku mesta.
primátorka – určite sa bude okolo toho robiť. Projekt je pripravený, ale rozpočet na tento rok je
z predchádzajúceho obdobia. Na budúci rok sa to naplánuje. Už sme si zistili, kto tie kocky vyrába
a svojpomocne by sa urobili aj parkoviská pri sídliskách.

Dr. Miklášová – ohľadom zhoreniska oproti PT–čku – okná sú dokorán otvorené a chodia tam
adolescenti, aby sa niečo nestalo.
primátorka – požiadali sme statika o stanovisko a pôjde to všetko dolu. Je to nepálená tehla, to je
sutina.
Ing. Horská – nebolo by dobré to dať hneď dolu? Načo robiť posudky.
primátorka – stavebný posudok pôjde len na tie miesta, kde bývajú ľudia. Plánujeme celé to
odpredať na komerčné účely.
Ing. Taranová – k minulému dopytu – na výrub stromov pri PT–čku je potrebné povolenie a treba
čakať na vegetačné obdobie.
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Mgr. Koreň – kedysi sa prijímalo uznesenie na prečerpávacie stanice – či sa dávali zadarmo
Tavosu. Ak to nebude robiť Tavos, mali by sa vrátiť späť mestu.
primátorka – bude to majetkom mesta, ale spravovať to bude Tavos.
Ing. Horská – sú to malé úseky, ale aby sme mali stavebné povolenie, musí to byť mestské.
Ing. Taranová – zistí to Ing. Valová – budeme informovať.
Dr. Gajňáková – určite to bolo poriešené.

Ing. Horská – poslanci dostali meil, že na Štefánikovej ulici stoja pred MsÚ autá, žiadateľ navrhuje
urobiť žltú čiaru.
Ing. Taranová – my si poriešime parkovanie, ale spomaľovače mesto nemôže osadiť, to je štátna
cesta. Uvažuje sa o zriadení prechodu pre chodcov pri Súkenníckej ulici.

6. Návrh na uznesenie
Uznesenie MsZ č. 137/X/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom mení znenie uznesenie č. 117/IX/2015 zo dňa 17.09.2015
nasledovne:
– schvaľuje –
predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu „Obnova
verejného osvetlenia v meste Vrbové“, ktorý je realizovaný „mestom Vrbové“,
zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške
rozdielu celkových výdavkov a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
Dr. I. Borovský, Ing. N. Horská, Mgr. R. Just,
Mgr. J. Koreň, Dr. J. Miklášová,
D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 138/X/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
prijatie finančného daru v sume 2.500,00 EUR za účelom pokrytia nákladov v súvislosti
s oceneniami mesta.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
Dr. I. Borovský, Ing. N. Horská, Mgr. R. Just,
Mgr. J. Koreň, Dr. J. Miklášová,
D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský
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proti: 0

zdržal sa: 0

7. Záver
Pred ukončením zasadnutia primátorka poďakovala všetkým za účasť a spoluprácu.
Zasadnutie MsZ bolo ukončené o 9.30 hod.
Zapísala: Beličková

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

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

Ing. Renáta Taranová
prednostka MsÚ, v.r.

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

Overovatelia zápisnice:
1. Mgr. René Just, v.r.

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

2. Ing. Ľubomír Šteruský, v.r.

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