Z á p i s n i c a č. 11

zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného 26. 11. 2014 o 17.30 hod. v zasadačke MsÚ vo Vrbovom
Prítomní:

11 poslanci a primátor mesta – podľa prezenčnej listiny

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. VZN č. 1/2015 o dani z nehnuteľnosti na území mesta Vrbové
5. VZN č. 2/2015 o miestnych daniach na území mesta Vrbové
6. VZN č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území mesta Vrbové
7. Návrh zmeny rozpočtu mesta Vrbové č. 6 na rok 2014
8. Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky
9. Rôzne
– Preplatenie nevyčerpanej dovolenky primátora mesta
– Žiadosť Domova Klas, n.o. o splátkový kalendár
10. Dopyty a interpelácie poslancov
11. Návrh na uznesenie
12. 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 9 poslancov, neskôr prišli ešte 2 poslanci.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – Mgr. Miroslav Šandrik,
členovia – Ing. Nina Horská a Mgr. René Just.
prítomných: 9
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: JUDr. Štefan Kubík a Rastislav
Bartakovič.
prítomných: 9
za: 9
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: 9
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Potom primátor predložil k schváleniu program zasadnutia MsZ. Navrhol zaradiť do programu
preplatenie nevyčerpanej dovolenky primátora mesta (je potrebný súhlas MsZ) a z ekonomickej
komisie vzišla požiadavka zaradiť do programu žiadosť Domova Klas, n.o. o splátkový kalendár.
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Od poslancov nevzišla žiadna požiadavka na doplnenie programu. Hlasovalo sa o takto
upravenom programe.
prítomných: 11
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0

2. Kontrola plnenia uznesení
Kontrola plnenia uznesení bola predložená v písomnej forme, je priložená k originálu
zápisnice. Mgr. Šandrik sa spýtal čo bude s uznesením č. 77/X/2014, ktorým MsZ schválilo
spôsob prevodu pozemku (pri Čerenci) formou OVS. Podľa slov primátora záujemcovia od
svojho zámeru kúpiť pozemok, odstúpili.
Mgr. Sitárová ho doplnila – p Belanský sa vyjadril, že 15 € sa mu zdá veľa, že keby poslanci dali
nižšiu, vyvolávaciu cenu. Je teda otázne, či treba zadávať vypracovanie geom. plánu.
Mgr. Šandrik – treba osloviť tú pani (p. Jelínkovú), lebo vyjadril sa len p. Belanský.
Mgr. Sitárová – môže dať urobiť GP aj súťaž sa môže vyhlásiť.
Dr. Miklášová – hovorí o tom, že treba osloviť p. Jelínkovú – za tú druhú stranu,
Mgr. Sitárová – ona keď ich prvý krát oslovila povedali, že keby tá vyvolávacia cena bola cca
6 €. Keď je vyhlásená OVS, ona ani nemá prečo zisťovať u dotknutých osôb, či majú alebo
nemajú záujem. Ale už bol taký prípad, že bola vyhlásená OVS a nikto sa neprihlásil. Takže
môže zadať vypracovanie GP aj vyhlásiť OVS a keď ju nebudú akceptovať, môže MsZ zvážiť
zníženie vyvolávacej ceny.
Mgr. Šandrik – v každom prípade – buď to uznesenie zrušiť alebo niečo urobiť, lebo je
schválené.

3. Dopyty a interpelácie občanov
Dott. Mgr. Maggiová sa spýtala, kedy bude zvolané ustanovujúce zasadnutie MsZ. Primátor
odpovedal, že pôvodne chcel využiť 30–dňovú lehotu na písomnú odpoveď ale predbehla ho
TASR. Zasadnutie bude 2. 1. 2015. Umožňuje mu to zákon. Má pripravené korektné ukončenie
rozpočtového roka.

4. VZN č. 1/2015 o dani z nehnuteľnosti na území mesta Vrbové
5. VZN č. 2/2015 o miestnych daniach na území mesta Vrbové
6. VZN č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území mesta Vrbové
Na základe § 6 zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zákona č 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady boli predložené na schválenie všeobecne záväzné nariadenia mesta
Vrbové č. 1 – 3. U všeobecne záväzného nariadenia č. 2 je zmena oproti predchádzajúcemu roku
u poplatkov za psa, kde musí byť sadzba jednotná. Správca však môže určiť znížene dane za psa
ak je chovaný v rodinnom dome alebo je pes kynologického klubu alebo poľovníckeho
združenia. U všeobecne záväzného nariadenia č. 3 sú navrhované zmeny z dôvodu zmeny zákona
582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO § 82.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča uvedené VZN schváliť.
K predloženým návrhom VZN sa v rámci rozpravy nikto nevyjadril.
Boli prečítané a prijaté uznesenie č. 87/XI/2014, č. 88/XI/2014 a č. 89/XI/2014.
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7. Návrh zmeny rozpočtu mesta Vrbové č. 6 na rok 2014
Návrh vypracovala p. Sabová. Podstatné náležitosti vysvetlil primátor. Pani Sabová
konzultovala uvedenú zmenu s audítorkou. Je zmena rozpočtových pravidiel rozpočtových
operácií. Po 31. 8. daného roka by sa nemalo s rozpočtom hýbať. Vysvetlila postupne po
položkách, kde dochádza ku zmene. Je dôležité, aby sa naplnili príjmy. Ide hlavne o peniaze za
pozemok v areáli bývalých ŠM (vyhlásená obch. verejná súťaž).
Mgr. Šandrik povedal, že v zákone sa hovorí, že po 31. 8. nemožno robiť finančné operácie
a povolené prekročenie. Ale je tam to „a“.
Stanovisko ekon. komisie: komisia dáva návrh na schválenie.
Dr. Kubík navrhol hlasovať o návrhu tak, ako to bolo predložené.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 90/XI/2014.

8. Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky
Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky pre rodinu Dušana Klča, ktorému požiar zničil
strechu a z časti zariadenie bytu, pripravila Mgr. Sitárová a bol v zmysle zákona pred schválením
mestským zastupiteľstvom zverejnený v úradných tabuliach. Bolo potrebné dohodnúť, či sa bude
robiť zbierka v hotovosti do pokladničiek alebo prevodom na bankový účet a potom rozhodnúť
ako im pomôcť.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča schváliť zbierku.
Stanovisko sociálnej komisie: komisia odporúča schváliť zbierku.
Rozprava:
p. Bartakovič – jedna vec je vyzbierať peniaze, druhá akým spôsobom budú tie peniaze použité.
Či tie peniaze zaviazať na nájom alebo im mesto prenajme byt. Ide o tú viazanosť, aby tie
peniaze boli použité na ich dobro. Oni to ubytovanie budú určite potrebovať aj po Novom roku.
primátor – ak to obdobie skončí, treba možno nájsť nejakú formu. Či materiálnu alebo inú.
Spôsob vyplatenia určí sociálna komisia. Teraz je potrebné schváliť zbierku a čas na ako dlho. Po
ukončení zbierky sa rozhodne o účele použitia.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 91/XI/2014.

9. Rôzne
•

Preplatenie nevyčerpanej dovolenky primátora mesta

Primátorovi mesta počas výkonu funkcie patrí dovolenka na zotavenie v zmysle
Zákonníka práce. Z dôvodu jeho pracovnej vyťaženosti (neobsadenie funkcie zástupcu primátora
a prednostu) bol predložený návrh na preplatenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku
v rozsahu 24 dní.
Tento materiál nebol predmetom riešenia ekonomickej komisie.
Rozprava:
Mgr. Šandrik – je potrebné tieto veci vysporiadať. Navrhuje prijať predložený návrh.
Dr. Kubík – je na to zákonný nárok.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 92/XI/2014.
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•

Žiadosť Domova Klas, n.o. o splátkový kalendár

Ing. Miklášová, riaditeľka Domova Klas, n.o., predložila žiadosť o splátkový kalendár na
nájomné za budovu – IV. štvrťrok 2014.
Žiadosť bola aj na ekonomickej komisii. Nájom platí Domov mestu vo výške splátky úveru,
ktorý platí mesto. Táto čiastka by mestu v rozpočte chýbala. Všeobecná vôľa bola neísť do toho.
Rozprava:
Mgr. Šandrik – podľa toho vyjadrenia budú mať v r. 2015 tie príjmy znížené, v podstate by sa to
len nabaľovalo. Nechať to na riešenie v budúcom roku. Mohla by sa p. riaditeľka pokúsiť s tým
dodávateľom kotlov dohodnúť na splátkový kalendár. On je súkromník, nenabúra mu to rozpočet
ako mestu.
Ing. Horská – jej systémovo narastá dlh. Je potrebné nejaké systémové riešenie. Sú tam naši
starší obyvatelia.
Mgr. Šandrik – toto, čo navrhla riaditeľka, nie je riešenie. Môže to riešiť nové MsZ. Musí sa
v rozpočte niečo nájsť. Teraz je to zbytočné riešiť, lebo by sme mali dieru v rozpočte.
p. Sabová – bude to pohľadávka a my by sme potom museli penále vyrubiť.
Mgr. Šandrik – najlepšie bude, keď sa touto vecou bude zaoberať nové MsZ. Navrhuje ukončiť
rozpravu.
Nebolo k tomuto bodu prijaté žiadne uznesenie.

10. Dopyty a interpelácie poslancov
p. Spál – je zverejnené, že od 15.12.2014 je na MsÚ dovolenka. Ľudia sa pýtajú, či bude aj
nejaká oslava Silvestra.
primátor – detský by chcel, ten sa osvedčil. A v takom rozsahu ako minulý rok, na to nie sú
financie. Je len na nás ako sa dohodneme. Osvedčila sa spolupráca s Kriakom.
p. Spál – ten B. Jobus – z jeho strany určite bude ochota.
p. Sabová – ale ľudia to vnímajú, že to robí Kriak, hoci to všetko hradí mesto.
primátor – nevie, kto z mesta by to dokázal. Silvestra spravíme – dohodneme do 15. decembra.
•
Pani Sabová poprosila poslancov o spolupráci pri inventarizácii.
•
Dr. Borovský – on vyhral voľby 4x a vždy robil do 30–ich kalendárnych dní ustanovujúce
zasadnutie MsZ. Čo viedlo primátora k tomu, že teraz bude až 2. 1. 2015?
primátor – ide mu o korektné ukončenie rozpočtového roka 2014. Dnes toto vyjadrenie zverejnila
aj TASR. Čo sa týka predvolebnej kampane dott. Maggiovej, uvažuje o podaní trestného
oznámenia. Nemal by problém, ak by vyhrala Ing. Horská, zvolal by ho do 30 dní, čiže už dnes
mohlo byť.
•
Mgr. Koreň – má dopyt na odbor výstavby – tam ako sa stavajú nové prípojky (lokalita
Šípkovec), popri tej ceste rezali, je tam štrk. Povedali, že to uvedú do pôvodného stavu. Či to
budú ešte asfaltovať.
primátor – sú to seriózni partneri, určite to dajú do poriadku.
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11. Návrh na uznesenia
Uznesenie č. 87/XI/2014
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o dani z nehnuteľnosti na území mesta Vrbové.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 11
za: 11
R. Bartakovič, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,
Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň,
Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, P. Rakús,
I. Spál, Mgr. M. Šandrik

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 88/XI/2014
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o miestnych daniach na území mesta Vrbové.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 11
za: 11
R. Bartakovič, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,
Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň,
Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, P. Rakús,
I. Spál, Mgr. M. Šandrik

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 89/XI/2014
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území mesta Vrbové.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 11
za: 11
R. Bartakovič, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,
Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň,
Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, P. Rakús,
I. Spál, Mgr. M. Šandrik

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 90/XI/2014
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
zmenu rozpočtu č. 6 mesta Vrbové na rok 2014 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením v zmysle ustanovenie § 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.
MsZ č.11, 26.11.2014
Strana 5 z 7

Rozpočet
schválený 2014
Bežné príjmy

Rozpočet po
zmenách

Zmena
rozpočtu č. 6 na
rok 2014 v €

Rozpočet po
zmene č. 6

3 374 562,00

3 704 906,53

142 847,60

3 847 754,13

Kapitálové príjmy
Finančné operácie
príjmové
Školstvo

130 000,00

140 000,00

-60 000,00

80 000,00

379 260,00

399 682,18

-355 000,00

44 682,18

24 500,00

60 997,69

2 566,00

63 563,69

PRÍJMY SPOLU

3 908 322,00

4 305 586,40

-269 586,40

4 036 000,00

Rozpočet
schválený 2014
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
výdavkové
Školstvo
VÝDAVKY
SPOLU

Rozpočet po
zmenách

Zmena
rozpočtu č. 6 na
rok 2014 v €

Rozpočet po
zmene č. 6

1 924 742,00

2 147 047,47

35 259,35

2 182 306,82

531 780,00

604 485,00

-306 613,45

297 871,55

70 000,00

70 000,00

0,00

70 000,00

1 381 800,00

1 484 053,93

1767,70

1 485 821,63

3 908 322,00

4 305 586,40

-269 586,40

4 036 000,00

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

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 91/XI/2014
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších zmien a noviel
vyhlásenie dobrovoľnej zbierky pre rodinu Dušana Klča, manželku Annu Klčovú, rod. Vrbíkovú,
ich vnuka Dominika Klča, bytom Beňovského 446/80, 922 03 Vrbové a to poukázaním
finančnej čiastky na účet mesta: 2246903858/0200 (IBAN: SK 17 0200 0000 0022 4690 3858)
alebo do pokladne mesta. Dobrovoľná zbierku sa vyhlasuje na obdobie do 31. 3. 2015. Účel
využitia získaných prostriedkov z dobrovoľnej zbierky určí sociálna komisia mesta.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 10
za: 10
proti: 0
R. Bartakovič, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,
Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, I. Spál,
Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, Mgr. M. Šandrik
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zdržal sa: 0

Uznesenie č. 92/XI/2014
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
vyplatenie náhrady platu primátora mesta Vrbové Ing. Jána Jánošku za nevyčerpanú dovolenku
za rok 2014 v rozsahu 24 dní v súvislosti s ukončením funkčného obdobia.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
R. Bartakovič, Ing. J. Duračka, Ing. N. Horská,
Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík,
Dr. J. Miklášová, I. Spál, Mgr. M. Šandrik

proti: 0

zdržal sa: 0

17. Záver
Pred ukončením zasadnutia primátor poďakoval všetkým za spoluprácu. Zasadnutie
MsZ bolo ukončené o 19.40 hod.
Zapísala: Beličková

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

Overovatelia zápisnice:
1. JUDr. Štefan Kubík, v.r.
2. Rastislav Bartakovič, v.r.

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