Z á p i s n i c a č. 11
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrbové,
konaného 19. 11. 2015 o 17.00 hod. v Kúrii M. Beňovského vo Vrbovom
Prítomní:
10 poslanci a primátorka mesta
Neprítomná: Bc. D. Drobná – ospravedlnená
Prizvaní:
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. Odpredaj pozemku a domu súp. č. 466
5. Zmluva o spolupráci a spolufinancovaní diela kanalizácia Vrbové – Krakovany.
6. Zmluva o výpožičke p. Snoha
7. Zmluva o výpožičke – Dobrovoľný hasičský zbor
8. Odpredaj hnuteľného majetku – CZUŠ Vrbové
9. Odmena hlavnej kontrolórke
10. Voľba novej kronikárky mesta Vrbové
11. Návrh na zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie číslo 12
12. Dohoda o spolupráci Vrbové – Piešťany
13. Rôzne
14. Dopyty a interpelácie poslancov
15. Návrh na uznesenie
16. 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 8 poslancov, neskôr prišli ešte 2 poslanci.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – Mgr. René Just, členovia –
Ing. Nina Horská a Ing. Jozef Duračka.
prítomných: 8
za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: JUDr. Štefan Kubík a Ing. Ľubomír
Šteruský.
prítomných: 8
za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
Za zapisovateľku bola určená p. Renáta Plačková, pracovníčka mestského úradu.
Do pracovného predsedníctva boli navrhnutí a schválení: primátorka mesta Dott. Mgr. Ema
Maggiová, JUDr. Štefan Kubík, hl. kontrolórka JUDr. Mária Gajňáková a prednostka MsÚ
Ing. Renáta Taranová.
prítomných: 8
za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
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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: 8
za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0

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 – osvetlenie vo Vrbovom – nesvietilo sa na Strážovskej, Slovanskej ulici, aj smerom
k družstvu. Chcel by vedieť, či komunikujú redaktori s vedením mesta, keď píšu o Vrbovom
(konkrétne Plus 1 deň). Keby bola cesta osvetlená, príp. keby boli na ceste retardéry, možno by
nedošlo k tej havárii. Toto je ale názor jednej strany.
Chce poďakovať v mene predsedníčky JDS Vrbové, že poslanci sa zúčastnili počas dní mesta
Vrbové akcie 2. októbra a podporili ju. Na budúci rok by chceli účasť od najmenších.
primátorka – mesto víta túto akciu, boli oslovené školy. K tej nehode – nebolo to už na území
mesta Vrbové. Osvetlenie ulíc – bolo opravené na Piešťanskej, Krátkej a Slovanskej ulici, niekde
je skrat a zisťuje sa to, pracuje sa na tom. Mailom odpovedala na otázky k tejto problematike.

p. Kovačovic predstavil p. Jána Skálu. Majú záujem v lokalite Kopec vo Vrbovom vybudovať
inžinierske siete. Vyskytuje sa tam ale pozemok v správe SPF. Mesto Vrbové musí požiadať
o doriešenie – predajom, bezplatným prevodom. Chceli by potom požiadať o Eurofondy, by tie
pozemky boli lacnejšie. Musí byť mesto vlastníkom a mať proj. dokumentáciu. On by urobil
s budúcimi vlastníkmi zmluvy. Nechal by vypracovať geom. plán, proj. dokumentáciu (on by to
uhradil). K vode – Tavos ju urobí bezplatne ak príde k bezplatnému prevodu pozemkov. Vodovod
by sa mal dostať do komunikácie. Je potrebné doprojektovať rozvody plynu a elektriny. Bez
spolupráce s mestom je to nemožné. On zaplatí projekty a pozemky – to je jeho riziko.
O spoluúčasti nevie presne povedať – môže to byť 5 – 20 %.
primátorka – je to v záujme mesta a určite mesto aj MsZ to podporí.

4. Odpredaj pozemku a domu súp. č. 466
Dr. Kubík predložil návrh na schválenie odpredaju pozemku na základe obchodnej verejnej súťaže.
Jedná sa o odpredaj pozemkov v k. ú, Vrbové, KN reg. C, p. č. 1651, o výmere 59 m², p. č. 1652,
o výmere 76 m², p. č. 1653/2, o výmere 119 m², vo vlastníctve mesta Vrbové. Za všetky tri
pozemky o výmere 254 m², je podľa znaleckého posudku určená cena vo výške 4.932,68 €, čo
vychádza 19,42 €/m².
Ďalej sa jedná o odpredaj poškodeného rodinného domu súp. č. 466, ktorý je postavený na parcele
č. 1651, o výmere 59 m², vo vlastníctve mesta Vrbové, ktorého všeobecná hodnota je daná na
základe znaleckého posudku na sumu 2.438,45 € a o odpredaj poškodeného rodinného domu súp.
č. 467, ktorý je postavený na parcele č. 1652, o výmere 76 m², vlastníctve mesta Vrbové ktorého
všeobecná hodnota je daná na základe znaleckého posudku na sumu 3.141,05 €.
Referent nakladania s nehnuteľným majetkom mesta spracoval podmienky obchodnej verejnej
súťaže, ktoré sú v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. predmetom
schvaľovania v MsZ.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predajom, za pozemok navrhuje sumu 25 €/m².
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Stanovisko stavebnej komisie: uvedené nehnuteľnosti navrhuje predať, nakoľko mesto s nimi
nemá žiadny investičný zámer.
Poslanci sa zhodli na cene 25 €/m².
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 139/XI/2015, č. 140/XI/2015, č. 141/XI/2015
a č. 142/XI/2015.

5. Zmluva o spolupráci a spolufinancovaní diela
kanalizácia Vrbové – Krakovany
Mesto Vrbové pri zabezpečovaní projektu k stavbe „Združenie obcí Kanalizácia Vrbové Krakovany“ potrebovalo zabezpečiť spravodlivé spolufinancovanie vodného diela kanalizácia
Vrbové – Krakovany prostredníctvom tejto Zmluvy o spolupráci a spoločnom financovaní diela.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí bez pripomienok.
Stanovisko stavebnej komisie: komisia súhlasí bez pripomienok.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil, ani nemal pozmeňujúci návrh.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 143/XI/2015.

6. Zmluva o výpožičke p. Snoha
Mesto Vrbové je vlastníkom budovy nehnuteľnosti s.č. 292, ktorá sa nachádza na pozemku
p. č. 2567. Nebytový priestor, ktorý je predmetom výpožičky sa nachádza v budove s.č. 292 a to
miestnosť č. 1 na chodbe Domu kultúry smerom k javisku vo výmere 15,40 m². Účel výpožičky
je pre študijné účely a zdokonaľovanie hry na hudobných nástrojoch počas štúdia na konzervatóriu
študenta p. Lukáša Snohu, kde výpožička bude na dobu určitú – len počas štúdia.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s nastavenými podmienkami v zmluve.
Stanovisko stavebnej komisie: komisia súhlasí s výpožičkou.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil, iba Dr. Miklášová upozornila na preklepy v návrhu zmluvy.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 144/XI/2015.

7. Zmluva o výpožičke – Dobrovoľný hasičský zbor
Mesto Vrbové je vlastníkom nebytového priestoru - nehnuteľný majetok mesta – plechová
garáž na dvore útvaru hospodárstva, v k.ú. Vrbové, ktorá je vo vlastníctve mesta Vrbové vo
výmere 15 m². Účelom výpožičky je uskladnenie hasičskej techniky prívesného vozíka na použitie
pri aktívnych protipovodňových opatreniach na dobu neurčitú.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča zmluvu schváliť.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil, ani nemal pozmeňujúci návrh.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 145/XI/2015.

8. Odpredaj hnuteľného majetku – CZUŠ Vrbové
MsZ v zmysle § 9a ods. 8, písm. d) zákona č. 138/19913 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva hnuteľného majetku mesta.
Predmetom predloženého návrhu zmluvy bol predaj drobného hnuteľného majetku mesta Vrbové
kupujúcemu – Cirkevnej základnej umeleckej škole Vrbové. Jedná sa o drobný hnuteľný majetok
mesta, ktorý je uvedený v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a ktorý
doteraz bol umiestnený v CZUŠ a každoročnými odpismi má pre mesto hodnotu 0,- €.
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Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča zmluvu schváliť.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil, ani nemal pozmeňujúci návrh.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 146/XI/2015.

9. Odmena hlavnej kontrolórke
Poslankyňa Ing. Horská Nina v súlade s § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení navrhla schváliť hlavnej kontrolórke mesta Vrbové JUDr. Márii Gajňákovej mesačnú
odmenu vo výške 15 % mesačného platu za obdobie od januára do decembra roka 2015.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil, ani nemal pozmeňujúci návrh.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 147/XI/2015.

10. Voľba novej kronikárky mesta Vrbové
Z dôvodu odstúpenia doterajšej kronikárky mesta Vrbové p. Lechnerovej navrhol útvar
kultúry mesta Vrbové nového kandidáta na post kronikárky mesta Vrbové - p. Sylviu Čeganovú.
Rozprava:
Dr. Miklášová – malo sa to urobiť na začiatku roka, kedy sa vzdala p. Lechnerová.
Ing. Horská – nepozná ju, nevie kto to je. Navrhuje tento bod odložiť.
Fr. Tahotný – na čo to riešiť, čo ju nepoznáte? O mesiac to budeme znovu riešiť?
Dr. Borovský – na Deň učiteľov boli učitelia zhrození. Kronikárka – to musí mať úroveň. Trochu
sa odvtedy polepšila, ale nemá to úroveň ako predtým tá pracovníčka. A tá kronika sa píše ručne.
primátorka – pozrite sa teraz ako píše, je to porovnateľne lepšie ako na začiatku. Nikto nie je od
začiatku perfektný. Nájdite si čas, príďte si to skontrolovať.
Ing. Horská – neprešlo to ani komisiou.
Fr. Tahotný – každý potrebuje čas a je tam skutočne viditeľné zlepšenie.
Ing. Duračka – nechajme to teda na december.
Dr. Kubík – tá p. Čeganová si zbiera podklady za celý rok. Čo teraz?
Mgr. Just – človek, ktorý má byť zobraný na takéto miesto, by mal byť poslancov predstavený.
A ten mesiac už v tom nič nezmení.
Nebolo k tomuto bodu prijaté žiadne uznesenie.

11. Návrh na zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie číslo 12
V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov je mesto Vrbové povinné prerokovať a schváliť zmenu rozpočtu č. 12 mesta
Vrbové na rok 2015 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia návrh zmeny rozpočtu č. 12 mesta Vrbové prerokovala
a odporúča zosúladiť príjmovú i výdavkovú časť rozpočtu s očakávanou skutočnosťou.
Rozprava:
Dr. Miklášová – či sa tam zohľadňuje aj zvýšenie 100 € pre tých učiteľov,
Mgr. Urbanová – požiadavku si musia dať riaditelia. Celé školstvo ide zo štátu a ostatní (pomocný
personál) ide z mesta. Štát nemá dosah na kompetencie obcí. Ide to cez dohadovacie konanie. Zistí
to.
Ing. Horská – je väčšie čerpanie u manažmentu. Nejde jej o bežných zamestnancov, nezávidí im.
Bolo schválené navýšenie a znovu sa navyšuje. Chce vedieť prečo. Tí bežní zamestnanci si to
zaslúžia, ale chce vedieť, prečo sa manažmentu navyšovalo.
MsZ č.11, 19.11.2015
Strana 4 z 11

Mgr. Urbanová – ten priemerný plat všetkých zamestnancov je niečo vyše 600 €. A manažment –
primátorka má v zmysle zákona a ostatní vedúci – ktorý si to nezaslúži?
Mgr. Koreň – kapitálové výdavky 92 tis. € – rekonštrukcia strechy na dome kultúry – čo s tými
peniazmi? Teraz sa tam už nič robiť nebude.
Dr. Kubík – prevedieme do rezervného fondu a budúci rok sa môžu použiť.
Mgr. Urbanová – dôležité pre mesto je koľko je príjmov a koľko výdavkov. Toto sú len čísla na
papieri. Dôležité je, aby boli čísla kryté peniazmi.
Mgr. Just dal návrh na ukončenie diskusie.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 148/XI/2015.
12. Dohoda o spolupráci Vrbové – Piešťany
Mesto Piešťany zabezpečuje poskytovanie záujmového vzdelávania žiakov s trvalým
pobytom v meste Vrbové v centre voľného času. Jedná sa o troch žiakov mesta Vrbové, ktorí
navštevujú záujmové centrum v Piešťanoch. Mesto Piešťany predložilo návrh na
spolufinancovanie formou čiastočnej úhrady finančných prostriedkov vynaložených mestom
Piešťany. Po prepočte sa jedná o dobu financovania od septembra 2015 do konca júna 2016, kde
mesačne sa jedná o sumu 18,- €.
Rozprava:
Mgr. Koreň – v tom zozname sú vlastne dospelí ľudia. Navrhuje, nech si to zaplatia sami.
Dr. Kubík – môžeme to zistiť, či sú tam dospelí.
Mgr. Just – podporme ich, ale napríklad len toho žiaka.
Mgr. Urbanová – pod CVČ sú deti od 7 do 14 rokov.
Dr. Borovský – ale nemalo by sa len za tento rok zaplatiť?
Mgr. Just – sú to smiešne peniaze, ale ide o princíp. Zistiť, čo tam vlastne robia, to už nie sú žiaci.
Ing. Horská – ak si to pýtajú pre CVČ a týka sa to len detí do 14 rokov, dať len na toho žiaka.
Dr. Kubík – vrátime to primátorovi na prepracovanie a predložíme na ďalšie rokovanie.
K tomuto bodu nebolo prijaté žiadne uznesenia.

13. Rôzne
V tomto bode neboli predložené žiadne materiály.

14. Dopyty a interpelácie poslancov
Dr. Borovský – robí správcu zrušenej SOŠ a pýtajú sa ho ľudia, čo mieni mesto urobiť s miestom
po bývalej lekárne. Sú tam stánky, ktoré by tam nemali čo robiť. Zvážiť, či to dať do ponuky alebo
mesto tam niečo urobí.
Dr. Kubík – v minulom období bol v stavebnej komisii, odsúhlasili to, ale MsZ to neschválilo. Je
to otázka pre poslancov. Ak budeme závidieť, nič mesto nebude mať. Mesto má rozbehnutých veľa
investičných akcií. Môže pripraviť materiál a predložiť do MsZ na predaj.
Ing. Horská – nie každá plocha v meste musí byť zastavaná. Je tam premávka, kde budú
parkovacie miesta ak tam bude prevádzka. Do úvahy prichádza aj areál (majetok VÚC) za
synagógou.
Mgr. Just – skôr vytvoriť pracovnú skupinu a predložiť akým smerom sa budeme uberať. Tiež sa
prikláňa odstrániť tie stánky, vytvoriť aj nejaký oddychový priestor ap. Treba to dať sú súvisu aj s
tým celým areálom VÚC. Je to na nejakú širšiu debatu.
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Dr. Kubík – počkajme, pripravujeme stretnutie so županom a potom uvidíme čo ďalej, akým
spôsobom sa budú tieto pozemky riešiť. Múdrejší budeme po rokovaní s VÚC. Pripravujú sa
materiály aj s aj bez Hačkovca. Teraz je predčasné o tom hovoriť.
Ing. Horská – ten Hačkovec je mamut, mesto by sa malo správať komerčne. Hačkovec by
navrhovala z toho vynechať. A čo je s projektmi, ktoré ešte v minulom období boli chystané. Treba
sa zamyslieť aj nad tým, čo ide sa robiť na Kopci.
Ing. valová – projekty – ak sú ďaleko. Bola do toho zapojená p. Nomilnerová. A čo sa týka tých
inž. sietí, ktoré prezentoval p. Skála – nezdá sa jej celkom, že by štát podporoval nejakého
súkromného developera.
Dr. Borovský – ten objekt TTSK – VÚC schválil predaj po častiach. Už sú vlastne predložené aj
ponuky na niektoré časti. O Hačkovec zatiaľ záujem nie je. Gymnázium je majetok mesta a je
v prenájme VÚC (1 €). Z týchto peňazí mesto nič nemá, skôr náklady. Budova bývalého SOU by
sa mohla prerobiť na nájomné byty. Hačkovec – je tam veľký sklad CO, 2 likusové učebne. Ten
priestor by mohol slúžiť aj na rôzne akcie pre mesto. Treba mať znalecký posudok na gymnázium
a kúpiť za to hlavnú budovu (príp. aj Hačkovec).

Mgr. Just – vyhlasovanie v mestskom rozhlase – prečo sa niekedy hlási len 1x.
p. Plačková – v piatok sa hlási iba 1x, pretože sa robí len do 14.00 hod.
Mgr. Just – možno ešte pred koncom zmeny by bolo dobré to ešte vyhlásiť.

Mgr. Koreň – vianočné trhy – prečo sú v takom termíne a prečo končia o 17.00 hod., keď akurát
vtedy ešte len chodia ľudia z práce domov.
primátorka – nie všetkým sa dá vyhovieť. Uvidíme akú to bude mať odozvu.
Dr. Kubík – to je návrh, môžeme sa ešte o tom pobaviť.

Dr. Miklášová – bolo to na komisii – v rámci vrbovských trhov by bolo dobré osloviť riaditeľov
ZŠ a MŠ, aby vystupovali deti. Bude to živšie a možno aj tie vianočné trhy dlhšie potrvajú.
Mgr. Just – čas vianočných trhov bol zvolený veľmi nešťastne, sú skoro. Vianočné trhy hocikde
inde sú večer, keď sú ľudia doma. Mal by sa prispôsobiť ľuďom, veľmi nešťastne bol nastavený.
Ako chceme prilákať ľudí, ak tam nebude program.
primátorka – môže sa rozpočtovať 10 tis. € a pripraviť program. Urobíme stánky a bude tam aj
program.
Mgr. Just – máme tu gymnázium, MŠ, CZUŠ, ZŠ, stačí ak každý urobí 1/2 hodinový program. Ak
tam budú detičky, prídu aj rodičia. Netreba ísť do nejakých vysokých súm.
Ing. Horská – čas je nevhodne zvolený. Nehovoríme o programe, ale o posunutí času na neskôr.
primátorka – oslovili sa školy, uvidíme. Budeme vidieť. Predĺžiť sa čas môže stále.
Dr. Borovský – osloviť aj strednú záhradnícku školu – oni robia krásne ikebany. Osloviť
riaditeľku, určite by prišli.
primátorka – ale zas neprídu naše školy.
Dr. Borovský – a potom ten letný jarmok – prečo sa zrušil? Je to ideálne počasie pre stretnutie
ľudí. Veď nejde len o peniaze.
primátorka – ani jeden jarmok nebol plusový.
Mgr. Just – veď jarmoky sa nerobia pre peniaze. Prečo by nemohli byť tri.

Dr. Miklášová – máme prepadnutý chodník na Ul. 6. apríla – je tam prepadnutý kanalizačný kanál.
Dr. Kubík – pôjdeme to pozrieť.

p. Tahotný, MBA – od semaforu na Beňovského ulici vypadáva osvetlenie.
primátorka – je tam nejaká závada, pracuje sa na tom, nevedia zistiť kde je problém.
p. Tahotný, MBA – detské preliezky na Sídl. 9. mája – kedy sa dajú preč, viacero detí tam už
spadlo.
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primátorka – to sa odstráni, zdemontujeme to a na jar tam bude pekné ihrisko. Boli sme oslovení aj
riaditeľkou Lídla – budú vyberať mestá, kde je táto predajňa a chcú vytvoriť nejaké detské ihrisko.

15. Návrh na uznesenie
Uznesenie MsZ č. 139/XI/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
spôsob prevodu – prevod nehnuteľností – pozemkov v k. ú, Vrbové, KN reg. „C“, p. č. 1651,
o výmere 59 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný na LV č. 119 na
Okresnom úrade, katastrálnom odbore Piešťany, vo vlastníctve mesta Vrbové, p. č. 1652, o výmere
76 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný na LV č. 119 na Okresnom
úrade, katastrálnom odbore Piešťany, vo vlastníctve mesta Vrbové a p. č. 1653/2, o výmere
119 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný na LV č. 119 na Okresnom
úrade, katastrálnom odbore Piešťany, vo vlastníctve mesta Vrbové
– formou obchodnej verejnej súťaže za minimálnu cenu 25,– €/m².
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Ing. N. Horská,
Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,
D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný,MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 140/XI/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991
Zb. v znení neskorších predpisov
– schvaľuje –
podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľností - pozemkov v k. ú, Vrbové, KN
reg. „C“, p. č. 1651, o výmere 59 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, ktorý je
zapísaný na LV č. 119 na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Piešťany, vo vlastníctve mesta
Vrbové, p. č. 1652, o výmere 76 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, ktorý je
zapísaný na LV č. 119 na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Piešťany, vo vlastníctve mesta
Vrbové a p. č. 1653/2, o výmere 119 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, ktorý je
zapísaný na LV č. 119 na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Piešťany, vo vlastníctve mesta
Vrbové – pričom minimálna cena za 1m2 bola stanovená na 25,– €.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Ing. N. Horská,
Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,
D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný,MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 141/XI/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
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– schvaľuje –
spôsob prevodu – prevod nehnuteľností – odpredaj poškodeného rodinného domu súp. č. 466,
ktorý je postavený na parcele č. 1651, o výmere 59 m², druh pozemku – zastavané plochy a
nádvoria, ktorý je zapísaný na LV č. 119 na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Piešťany, vo
vlastníctve mesta Vrbové, ktorého všeobecná hodnota je daná na základe znaleckého posudku –
stanovenie technickej hodnoty stavby na sumu minimálne 2.438,45 €, a odpredaj poškodeného
rodinného domu súp. č. 467, ktorý je postavený na parcele č. 1652, o výmere 76 m², druh pozemku
– zastavané plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný na LV č. 119 na Okresnom úrade, katastrálnom
odbore Piešťany, vo vlastníctve mesta Vrbové ktorého všeobecná hodnota je daná na základe
znaleckého posudku – stanovenie technickej hodnoty stavby na sumu minimálne 3.141,05 € –
formou obchodnej verejnej súťaže.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Ing. N. Horská,
Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,
D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný,MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 142/XI/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991
Zb. v znení neskorších predpisov
– schvaľuje –
podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľností - odpredaj poškodeného rodinného
domu súp. č. 466, ktorý je postavený na parcele č. 1651, o výmere 59 m², druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný na LV č. 119 na Okresnom úrade, katastrálnom
odbore Piešťany, vo vlastníctve mesta Vrbové, ktorého všeobecná hodnota je daná na základe
znaleckého posudku – stanovenie technickej hodnoty stavby na sumu minimálne 2.438,45 €,
a odpredaj poškodeného rodinného domu súp. č. 467, ktorý je postavený na parcele č. 1652,
o výmere 76 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný na LV č. 119 na
Okresnom úrade, katastrálnom odbore Piešťany, vo vlastníctve mesta Vrbové ktorého všeobecná
hodnota je daná na základe znaleckého posudku – stanovenie technickej hodnoty stavby na sumu
minimálne 3.141,05 € – pričom stanovené ceny možno považovať za minimálne.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Ing. N. Horská,
Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,
D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný,MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 143/XI/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
Zmluvu o spolupráci a spoločnom financovaní diela kanalizácia Vrbové – Krakovany.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
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za: 9
Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Ing. N. Horská,
Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,
D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný,MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 144/XI/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
bezplatnú výpožičku nebytového priestoru, ktoré sa nachádzajú v Dome kultúry s.č. 292 a to
miestnosti č. 1 na chodbe Domu kultúry smerom k javisku vo výmere 15,40 m².
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Ing. N. Horská,
Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,
D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný,MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 145/XI/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
bezplatnú výpožičku nebytového priestoru - plechová garáž na dvore útvaru hospodárstva mesta
Vrbové, postavená na parcele 2852/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 571 m².
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Ing. N. Horská,
Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,
D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný,MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 146/XI/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8, písm. d) zákona č. 138/1991
Zb. v znení neskorších predpisov
– schvaľuje –
predaj hnuteľného majetku mesta Vrbové, uvedeného v prílohe č. 1 Kúpnej zmluvy zo dňa
19.11.2015 do majetku Cirkevnej základnej umeleckej škole za cenu 1 €.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Ing. N. Horská,
Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,
D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný,MBA
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proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 147/XI/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
v súlade s § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení hlavnej kontrolórke mesta
Vrbové odmenu vo výške 15 % súčtov platu za obdobie mesiacov január – december roka 2015.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Ing. N. Horská,
Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,
D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný,MBA

zdržal sa: 0

proti: 0

Uznesenie MsZ č. 148/XI/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
zmenu rozpočtu č. 12 mesta Vrbové na rok 2015 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým
opatrením č. 12 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 2015
Bežné príjmy

Upravený rozpočet
k 31.10.2015

3 360 500,00

3 859 003,85

Kapitálové príjmy

120 000,00

120 000,00

Finančné operácie príjmové

455 000,00

620 752,92

24 500,00

48 830,53

3 960 000,00

4 648 587,30

Školstvo
PRÍJMY SPOLU

Rozpočet
schválený 2015
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
VÝDAVKY SPOLU

Upravený rozpočet
k 31.10.2015

3 276 480,00

3 732 367,30

613 520,00

806 220,00

70 000,00
3 960 000,00

Rozpočtové
opatrenie č. 12

-

-

Upravený rozpočet
po RO č. 12

74 099,47

3 933 103,32

53 000,00

67 000,00

120,00

620 873,00

360,00

48 470,53

20 859,47

4 669 446,77

Rozpočtové
opatrenie č. 12

Upravený rozpočet
po RO č. 12

57 634,47

3 790 001,77

-36 775,00

769 445,00

110 000,00

0,00

110 000,00

4 648 587,30

20 859,47

4 669 446,77

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 10
za: 9
Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just,
Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, Mgr. J. Koreň,
D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný,MBA
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proti: 0

-

zdržal sa: 1
Ing. N. Horská,

16. Záver
Pred ukončením zasadnutia primátorka poďakovala všetkým za účasť a spoluprácu.
Zasadnutie MsZ bolo ukončené o 19.35 hod.
Zapísala: Plačková

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

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

Ing. Renáta Taranová
prednostka MsÚ, v.r.

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

Overovatelia zápisnice:
1. JUDr. Štefan Kubík, v.r.

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

2. Ing. Ľubomír Šteruský, v.r.

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