Z á p i s n i c a č. 8
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrbové,
konaného 17. 08. 2017 o 17.00 hod. v Kúrii M. Beňovského vo Vrbovom
Prítomní:
Neprítomní:
Prizvaní:

9 poslancov a primátorka mesta
2 poslanci: Ing. N. Horská, Mgr. Koreň
hl. kontrolórka, vedúci pracovníci MsÚ

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, pracovného predsedníctva
a určenie zapisovateľky
Interpelácie občanov
Dotácie mesta
Hasičská zbrojnica
OVS - Hačkovec
Dopyty a interpelácie poslancov
Návrh na uznesenie
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 9 poslancov.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – D. Sabo, členovia – PhDr.
J. Miklášová, Mgr. D. Drobná
prítomných: 8
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 1
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: JUDr. Š. Kubík, Mgr. R. Just
prítomných: 9
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Za zapisovateľku bola určená p. Sylvia Čeganová, 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.
prítomných: 9
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Potom primátorka predložila k schváleniu program zasadnutia MsZ, ktorý bol uvedený na
pozvánke.
prítomných: 9
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0

2. Dopyty a interpelácie občanov
- Pán V. Kozák – mal pripomienky: na Beňovského ulici pred predajňami pri nádobách
s komunálnym odpadom je špina a neporiadok. Kedy bude urobená čiara pre zákaz parkovania na
ceste pred vstupom do Autocity ? Pri Lidli by bolo dobré urobiť z chodníka bezbarierový prechod.
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Stále sú nedorobené chodníky a cesty. Vodiči nedodržujú zákaz zastavenia na ceste pred PT
predajňou , mohlo by sa to viac kontrolovať.
Ing.Valová – oslovujeme firmy, ktoré budú maľovať čiary na cestách.
- Pán Dunajčík – na akých miestach budú nové bezpečnostné kamery ? Mal by byť častejší vývoz
odpadu.
JUDr. Kubík – podľa projektu vyšlo vybrať asi 6-7 miest, kde budú umiestnené kamery – cintorín,
štadión, stred mesta. Je ťažké dohodnúť sa s firmou M. Pedersen. Podľa vyjadrenia firmy by mali
byť od budúceho roku trojtýždňové vývozy odpadu.

3. Rozdelenie dotácií mesta Vrbové na športové a kultúrne účely
Mesto Vrbové každý rok rozdeľuje dotácie rôznym žiadateľom v zmysle VZN č. 4/2016
o poskytovaní dotácií.
1.) V zmysle uvedeného návrhu je pracovaný materiál na poskytnutie účelovej dotácie na
zabezpečenie činnosti Slovenského červeného kríža v roku 2017 vo výške 350,-€.
2.) V zmysle uvedeného návrhu je pracovaný materiál na poskytnutie účelovej dotácie na
zabezpečenie osláv 73. výročia SNP organizované obcou Prašník, mestom Vrbové, VUC
Trnava a SZPB v roku 2017 vo výške 500,-€.
Na zabezpečenie hore uvedenej dotácie sú v rozpočte mesta vyčlenené finančné prostriedky
v požadovanej výške.
Na všetky schválené dotácie na kultúrnu a športovú činnosť v meste Vrbové budú spracované
zmluvy o poskytnutí dotácie s povinnosťou vyúčtovania všetkých pridelených finančných
prostriedkov.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh.
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 102/VIII/2017 a 103/VIII/2017.

4. Spoluúčasť Mesta Vrbové na financovaní výstavby novej Hasičskej zbrojnice
Ministerstvo vnútra SR vydalo výzvu na predkladanie projektov o poskytnutie podpory
až
do výšky 30.000 € na zvýšenie ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie
a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc
a hasičských zbrojníc podľa § 2, písm. c) zákona č. 526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti MV SR. Do projektu sa možno zapojiť do 31.8.2017. Mestá a obce sa musia podieľať
na spolufinancovaní daných projektov čiastkou minimálne 5%.
Miesto sa nachádza na parc. 2541, reg. „C“ v k. ú. Vrbové na Ulici J. Zigmundíka a Mesto
požaduje o dotáciu v plnej výške 30.000 €, kde 5% spoluúčasť tvorí z danej sumy 1.500 €.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 104/VIII/2017.

5.Obchodná verejná súťaž na nájom nebytových priestorov
Mesto Vrbové je vlastníkom budovy „Hačkovec“ nehnuteľnosti s.č. 336, ktorá je postavená na
parcele reg. C parc. č. 2526 o výmere 467 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
Nebytový priestor, ktorý bude predmetom nájmu sa nachádza v budove „Hačkovec“ s.č. 336 a to
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na prízemí vľavo od dvora na ul. M. A. Beňovského vo Vrbovom. Celková výmera nebytového
priestoru je: priestor na prízemí vľavo od dvora – ostatné plochy : 17,50 m2 + 3,70 m2
Vyššie uvedené nebytové priestory sú v súčasnej dobe neužívané.
Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí je obec povinná ustanovenia
tohto zákona pri prevodoch majetku obce primerane uplatniť aj pri prenechávaní majetku obce do
nájmu. Z toho dôvodu bol predložený na rokovanie MsZ materiál na realizáciu obchodnej verejnej
súťaže na nájom nebytového priestoru pre nových nájomcov.
V súlade s ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí boli spracované súťažné
podmienky na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže, ktorých prílohou je aj vzor zmluvy
o nájme nebytového priestoru.
Po schválení dokumentov bude obchodná verejná súťaž vyhlásená s tým, že súťažné podmienky
aj príloha vzor zmluvy budú zverejnené:
- na úradnej tabuli mesta,
- na web stránke mesta www.vrbove.sk,
- oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže v miestnom dvojtýždenníku „Hlas
Vrbového“ s odkazom, kde sa súťažné podklady s prílohami nachádzajú,
- oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže v inzertnej regionálnej tlači „AB“
s odkazom, kde sa súťažné podklady s prílohami nachádzajú.
Prílohy:
- vzor zmluvy o nájme nebytových priestorov
- podmienky obchodnej verejnej súťaže
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom.
Stanovisko komisie výstavby: komisia súhlasí s predloženým materiálom.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh.
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 105/VIII/2017 a 106/VIII/2017

6. Dopyty a interpelácie poslancov
- Mgr. Just – mal interpeláciu od obyvateľov zo Sídliska 9. mája, aby sa odstránila vŕba, ktorá bola
zlomená a polovica z nej je ovisnutá.
MsZ riešilo problematiku vývozu komunálneho odpadu - častejší vývoz, a na ktorých miestach
treba ubrať alebo pridať kontejnery.
- Dott. Mgr. Maggiová – mala pripomienku, aby sa klimatizácia urobila v celej Kúrii M.
Beňovského.
- Ing. Šteruský – mal pripomienku, že by sa mohli aspoň so štrkom pozasýpať jamy na cestách na
Ul. 6. apríla a Zigmundíkovej.
JUDr. Kubík – najväčšie jamy majú zaasfaltovať do konca augusta. Tie, ktoré zostanú sa môžu
zasypať štrkom.
- Mgr. Just – blíži sa jarmok, mohli by sa dať stánky aj do centra mesta do parku, tam kde boli
vianočné trhy, hlavne s remeselným tovarom, aby jarmok nadobúdal kultúrno - tradičný charakter
a mal by trvať aspoň do 18 hodiny.

MsZ č. 8, 17.08. 2017
Strana 3 z 5

7. Návrh na uznesenie
Uznesenie MsZ č. 102/VIII/2017
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje –
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Slovenskému červenému krížu na zabezpečenie svojej
činnosti na rok 2017 vo výške 350 €. Finančné prostriedky budú vyplatené na bankový účet SČK
a vyúčtovanie bude vykonané najneskôr v mesiaci december 2017.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
PaedDr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,
Mgr. D. Drobná, Ing. Ľ. Šteruský,
Mgr. R. Just, D. Sabo, Bc. F. Tahotný MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 103/VIII/2017
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje –
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta obci Prašník na zabezpečenie osláv 73. výročia SNP
organizované obcou Prašník, mestom Vrbové, VUC Trnava a SZPB vo výške 500 €. Finančné
prostriedky budú vyplatené na bankový účet obce Prašník a vyúčtovanie bude vykonané najneskôr
v mesiaci december 2017.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
PaedDr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,
Mgr. D. Drobná, Ing. Ľ. Šteruský,
Mgr. R. Just, D. Sabo, Bc. F. Tahotný MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 104/VIII/2017
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje –
1. predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v zmysle zákona č. 526/2010 Z.z. o poskytovaní
dotácií v pôsobnosti MV SR na projekt pod názvom Prestavba internátu na hasičskú zbrojnicu
2. zabezpečenie 5% -nej finančnej spoluúčasti z rozpočtu mesta na financovaní uvedeného
projektu.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
PaedDr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,
Mgr. D. Drobná, Ing. Ľ. Šteruský,
Mgr. R. Just, D. Sabo, Bc. F. Tahotný MB
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proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 105/VIII/2017
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje –
nájom nebytového priestoru, ktorý sa nachádza v budove „Hačkovec“, s. č. 336, a to na prízemí
vľavo od dvora na ulici M. A. Beňovského vo Vrbovom o celkovej výmere 17,50 m² + ostatné
plochy o celkovej výmere 3,70 m², formou obchodnej verejnej súťaže na dobu neurčitú od
01.10.2017 s 2 mesačnou výpovednou lehotou.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
PaedDr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,
Mgr. D. Drobná, Ing. Ľ. Šteruský,
Mgr. R. Just, D. Sabo, Bc. F. Tahotný MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 106/VIII/2017
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje –
podmienky obchodnej verejnej súťaže s prílohou „vzoru zmluvy o nájme nebytového priestoru“ na
nájom nebytového priestoru, nachádzajúceho sa v budove „Hačkovec“, s. č. 336 a to na prízemí
vľavo od dvora na ulici M. A. Beňovského vo Vrbovom. Celková výmera nebytového priestoru
je: priestor na prízemí – ostatné plochy : 17,50 m2 + 3,70 m2
Budova je vo vlastníctve mesta Vrbové, pričom minimálna výška nájomného je stanovená na
17,- €/m2/ročne a cenu nájmu ostatných priestorov vo výške 3,50 €/m2/ročne.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
PaedDr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,
Mgr. D. Drobná, Ing. Ľ. Šteruský,
Mgr. R. Just, D. Sabo, Bc. F. Tahotný MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

8. Záver
Pred ukončením zasadnutia primátorka poďakovala všetkým za účasť a spoluprácu. Zasadnutie
MsZ bolo ukončené o 18.11 hod.
Zapísala: Čeganová

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

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

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

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

2. Mgr. René Just, v.r.

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