Z á p i s n i c a č. 1
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrbové,
konaného 29. 1. 2018 o 17.00 hod. v zasadačke primátorky mesta
Prítomní:
Neprítomní:
Prizvaní:

8 poslancov a primátorka mesta
3 poslanci: Ing. Jozef Duračka, Mgr. Juraj Koreň a Bc. František Tahotný, MBA
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. Interpelácie občanov
4. Spoluúčasť MFK - dotácie
5. Rôzne
6. Dopyty a interpelácie poslancov
7. Návrh na uznesenie
8. Záver

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, pracovného
predsedníctva a určenie zapisovateľky
Zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré otvorila a viedla primátorka mesta Dott. Mgr. Ema
Maggiová, sa konalo za prítomnosti 8 poslancov.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – Dušan Sabo, členovia –
PhDr. Jana Miklášová a Mgr. René Just.
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. Emília Beličková, pracovníčka mestského úradu.
Do pracovného predsedníctva boli navrhnutí a schválení: primátorka mesta Dott. Mgr. Ema
Maggiová, zástupca primátorky JUDr. Štefan Kubík a hl. kontrolórka JUDr. Mária Gajňáková.
Ing. Renáta Taranová, prednostka, sa nezúčastnila z dôvodu práceneschopnosti.
prítomných: 8
za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
Potom primátorka predložila k schváleniu program zasadnutia MsZ, ktorý bol uvedený na
pozvánke.
prítomných: 8
za: 8
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 neboli vznesené žiadne otázky ani pripomienky.

3. Dopyty a interpelácie občanov
Neboli žiadne dopyty ani interpelácie občanov.

4. Spoluúčasť MFK - dotácie
Dr. Kubík informoval prítomných o tom, že Slovenský futbalový zväz vydal výzvu na
predkladanie projektov o poskytnutie finančného príspevku až do výšky 50.000 € na podporu
výstavby a rekonštrukcie infraštruktúry vo futbalových kluboch so zameraním na futbalovú
infraštruktúru. Do projektu sa možno zapojiť do 31.1.2018. Mestá a obce sa musia podieľať na
spolufinancovaní daných projektov čiastkou minimálne 25%.
Mesto Vrbové v spolupráci s MFK Vrbové sa uchádza o sumu vo výške 48.580,52 €, z ktorej by
sa dala opraviť strecha na budove futbalového štadióna. Mesto Vrbové sa zaväzuje uhradiť čiastku
spolufinancovania, kde 25%-ná spoluúčasť tvorí z danej sumy 12.145,13 €.
Rozprava:
Dr. Borovský – nie je potrebné výberové konanie na projektanta?
Dr. Kubík – keď bude treba projekt, prebehne riadne výberové konanie.
Ing. Horská – bolo by dobré vidieť, čo všetko je v tom projekte. Aspoň nejaké podklady b bolo
dobré mať. Je to rýchlym spôsobom. A ten finančný nárast tam je veľký. Ale je za to, ak hlavná
ekonómka povie, že sú na to v rozpočte peniaze.
primátorka – aj teraz vyšla ďalšie výzva, ktorú predtým zastavili a tiež je tam šibeničný termín.
Mgr. Just – treba sa baviť o tom, či chceme tú strechu robiť a dať max. 12,5 tis. €. V prvom rade
treba vedieť, či sme ochotní dať tie peniaze alebo nie. Lebo viac to mesto stáť nebude.
Ing. Horská – plne súhlasí, tie budovy sú ozaj v dezolátnom stave. A tá cena, že bude max. 12,5
tis. € je dobrá.
Mgr. Just – navrhoval budovu nadstaviť – slúžila by aj na bývanie (turistika, akcie ap.). Len
nevedel, koľko by to stálo. Je na MsZ, či mesto dá max. 12,5 tis.€ na to dať. To bývanie treba
ošetriť do budúcnosti. Teraz ide len o zateplenie.
Dr. Borovský – je za to, ale ten nárast je enormný.
Dr. Kubík – ten projekt akonáhle bude mať k dispozícii, pošle ho poslancom meilom.
primátorka – sú tu výzvy, treba ich využiť.
Ing. Šteruský – koľko sa dáva športovcom ročne? Možno im o tú sumu ponížiť v rozpočte.
Dr. Kubík – toto je zhodnotenie majetku mesta.
Mgr. Just. – hospodária dobre, nežiadajú o žiadne navýšenie, dostávajú menej ako v minulosti
a robia viac.
Dr. Kubík - nešafári sa tam, vidno, kam tie peniaze idú.
Ing. Horská – toto by oddelila, budovy sú staré. Je za to, len ten nárast sa jej nezdal. A peniaze na
to sú.
Dr. Miklášová – tých 12,5 tis. € je maximum, ktoré môže mesto dostať. Možno dostane len
polovicu.
Ing. Šteruský – ak dostane mesto len 25 tis. €? Čo potom?
Dr. Kubík – možno do toho potom ani mesto nepôjde alebo sa urobí len niečo.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 1/I/2018.
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5. Rôzne
V tomto bode nebol predložený žiadny návrh.

6. Dopyty a interpelácie poslancov
Dr. Borovský – výberové konanie na priestory po p. Minárikovi – schválili ich Trnavčanovi, ktorý
bude robiť kávu, podávať alkohol, cigary a zabezpečovať kurzy angličtiny. Už hovoril na MsZ, že
mesto by malo mať cukráreň. Oslovili ho dva manželské páry, ktoré majú ten istý názor.
A upozornili ho aj na to, že na tej budove sú mreže. Okrem toho mali na neho dotaz, že keby sa
chceli dať po smrti spopolniť, či mesto má na cintoríne nejaký priestor – urnový háj nepripadá do
úvahy, ale možno uvažovať o nejakom múre, kam by sa tieto urny mohli ukladať.
primátorka – ten nájom 400 € mesačne je dosť vysoký a ľudia do toho nechcú ísť. Zákusky by boli
potom drahé a nemíňali by sa.
Dr. Kubík – budúcemu nájomcovi môžu poradiť, aby tam mal nejaké zákusky, ale prikázať mu to
nemôžu.
•
Ing. Horská – Hrabinská ulica je v strašnom stave – výtlky, jamy a nedá sa odtiaľ zísť. Žiada nejaké
urgentné riešenie – nejakú recyklovanú vrstvu. V lete je tam samý prach a v zime tadiaľ sa nedá
prejsť ani kočíkom, ani pešo. Žiada aj hl. kontrolórku zistiť v akom stave je projekt – kedy to bude
mesto riešiť a ako to bude riešiť. Je potrebné urobiť vždy jednu ulicu.
Ing. Šteruský – má auto s vyšším podvozkom a tiež má problém tadiaľ prejsť.
Dr. Miklášová – sťažovala sa jedna pani, že na Ul. 6. apríla po tých výkopových prácach zostala
zlá cesta. Upokojila ju, že to ešte dorobia.
Dr. Kubík – ešte sa bude robiť okolo tých poklopov.
Ing. Horská – tá zemina sa má odviezť a povrch potom zhutniť. Ale teší sa, že sa mestu podarilo
urobiť Barcíkovu ulicu. Hoci tá Hrabinská je v katastrofálnom stave. Je to totálne nevyhovujúci
stav.
Mgr. Just – takisto aj Mikulášska ulica je v hroznom stave. Na kompletné riešenie nie sú financie.
Mohol by tam byť aspoň recyklovaný asfalt. Nie je to tak finančne náročné. Je potrebné hľadať
takéto riešenia.
Dr. Kubík – tie ulice treba aj vysporiadať.
Ing. Horská – na ten recyklovaný asfalt sa to dá aj bez vysporiadania.
•
D. Sabo – na Ul. 6. apríla bola odstránená klietka na kontajnery, chcel by vedieť kde sa nachádza.
Dr. Kubík – bola rozobraná, časť ide na Hollého ulicu a časť za predajňu PT Univerzál. Na
pôvodnom mieste by to už neplnilo tú funkciu.
D. Sabo – bolo by vhodné osloviť zamestnancov gymnázia, aby si neskracovali cestu autom cez
zelený pás pomedzi školou a gymnáziom. Dokonca jazdili aj cez záhradku čo tam mali. Je to tam
úplne rozbité. Akým príkladom idú, je to tam ako autodrom.
Dr. Kubík – pred gymnáziom môžu stáť iba tí, či majú kartičku (povolenie).
Ing. Horská – dať tam možno zatrávňovače, ako parkovacie miesta pre učiteľov. Lebo to vyplýva
z toho, že nemajú kde parkovať. Tí učitelia by to možno privítali.
Ing. Šteruský – dať tam zákaz okrem zamestnancov školy. A urobiť parkovacie miesta oproti
J. Vydarenému.
Ing. Horská – aspoň nad tým uvažovať.
Dr. Kubík – keď bude lepšie počasie, možno aj so zamestnancami miestneho hospodárstva by sa
to dalo urobiť.
Ing. Horská – ak by bola možnosť, prijať nejakých brigádnikov alebo občasné pracovné sily na
čistenie chodníkov, obrubníkov na vysekanie buriny. A je to po celom meste.
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7. Návrh na uznesenie
Uznesenie MsZ č. 1/I/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje –
1. predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku v zmysle výzvy Slovenského
futbalového zväzu na projekt rekonštrukcie strechy na budove futbalového štadióna mesta
Vrbové.
2. zabezpečenie 25 %-nej finančnej spoluúčasti z rozpočtu mesta pri financovaní uvedeného
projektu.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 8
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná
Ing. N. Horská, Mgr. R. Just,
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,
D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský

proti: 0

zdržal sa: 0

8. Záver
Primátorka mesta poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie MsZ o 18.10 hod.
Zapísala: Beličková

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

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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