Z á p i s n i c a č. 2
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrbové,
konaného 6. 2. 2018 o 17.00 hod. v kúrii M. Beňovského
Prítomní:
Neprítomní:
Prizvaní:

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

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, pracovného predsedníctva
a určenie zapisovateľky
Kontrola plnenia uznesení
Interpelácie občanov
Nájom – Ing. Málik
VOS - Hačkovec
Odkúpenie bytového domu – Košiar
Nájom – Real Market
Vecné bremeno – NN kábel Real Market
Voľba zapisovateľa ekonomickej komisie
I. Základná škola – kapitálový výdavok
Oprava uznesení
Bytové družstvo – návrh nájomnej zmluvy
Plán činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018
Správa o činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2017
Kúpa pozemku parc. č. 1261
Kúpa pozemku parc. č. 3030/2
Územný plán mesta – súborné stanovisko
Zmena rozpočtu č. 1 – r. 2018
Spoluúčasť MFK - dresy
Rôzne
Dopyty a interpelácie poslancov
Návrh na uznesenie
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 začalo za prítomnosti 7 poslancov, neskôr prišli ešte ďalší 2 poslanci.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – PhDr. Jana Miklášová,
členovia – Dušan Sabo a Mgr. Daniela Drobná.
prítomných: 7
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: Ing. Jozef Duračka a Mgr. René
Just.
prítomných: 7
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
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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: 7
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
Potom primátorka predložila k schváleniu program zasadnutia MsZ, ktorý bol uvedený na
pozvánke. Navrhla vypustiť z programu body 6, 8 a 18. Ing. Duračka požiadal do rôzneho zaradiť
poslanecký návrh týkajúci sa prideľovania nájomných bytov.
Hlasovalo sa za takto upravený návrh.
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 neboli vznesené žiadne otázky ani pripomienky.

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

4. Nájom – Ing. Málik
Dr. Kubík predniesol žiadosť Ing. Zd. Málika, ktorý obhospodaruje od roku 1996 parcelu
č. 1713/1. V uvedenom roku mu boli na nej vytýčené náhradné pozemky bývalými Štátnymi
majetkami Vrbové. Pre zreálnenie užívateľských vzťahov požiadal Mesto Vrbové o uzatvorenie
nájomnej zmluvy, kde ponúka výšku nájomného vo výške 110,-€/1ha/rok, (súčasná priemerná
výška nájmu v našej lokalite sa pohybuje na úrovni 80,- €/1ha/rok).
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s takto predloženým materiálom.
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča realizovať nájom zmluvy za dohodnutých
podmienok
Bez rozpravy.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 2/II/2018.

5. VOS - Hačkovec
Mesto Vrbové je vlastníkom budovy „Hačkovec“, nehnuteľnosti so s.č. 336. Nebytový
priestor, ktorý bude predmetom nájmu sa nachádza v tejto budove a to na prvom poschodí vpravo
od ulice M. A. Beňovského. Celková výmera uvedeného priestoru je: nebytový priestor + ostatné
plochy predstavujú 24,00 m2 + 12,46 m2 . Uvedené nebytové priestory sú v súčasnej dobe
nevyužívané.
V súlade so zákonom obcí boli spracované súťažné podmienky na vyhlásenie obchodnej verejnej
súťaže aj vzor zmluvy o nájme nebytového priestoru.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s takto predloženým materiálom
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Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča prijatie uznesenia na OVS nájom nebytových
priestorov a súhlasí s podmienkami prenájmu.
Bez rozpravy.

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 3/II/2018 a č. 4/II/2018.

6. Odkúpenie bytového domu – Košiar
Tento bod bol vyňatý z programu.

7. Nájom – Real Market
V roku 2009 došlo k podpísaniu zmluvy medzi mestom Vrbové a spoločnosťou Real
Market, s.r.o. ktorá bola v mesiaci júl 2016 vypovedaná a všetky pozemky v lokalite Horné
Dielce prešli do majetku mesta Vrbové. Keďže mesto Vrbové nemá záujem na tom, aby
rozostavané byty neboli dokončené, je nutné pristúpiť k schváleniu nájomnej zmluvy medzi
mestom a spoločnosťou Real Market Development, s.r.o., ktorá potrebuje na skolaudovanie
bytových jednotiek vybudovať vo vlastnej réžii prípojky – vodovodnú a kanalizačnú, NN prípojkarealizovaná pre ZSE Distribúcia. K vydaniu stavebného povolenia na uvedené siete je preto nutné
mať časť pozemkov, po ktorých bude viesť NN prípojka, kanalizačná a vodovodná sieť
k postavenému bytovému domu vysporiadané s majiteľom pozemkov, teda s mestom Vrbové
v zmysle predloženej koordinačnej situácie a GP. Pre účely vydania stavebného povolenia
postačuje mať aspoň nájomný vzťah s majiteľom pozemkov. Z uvedeného dôvodu bol tento
materiál predložený na MsZ.
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča vyriešenie prenájmu časti pozemkov formou nájomnej
zmluvy medzi fy. Real Market Development, s.r.o. a mestom Vrbové za účelom realizácie NN prípojky,
vodovodnej a kanalizačnej prípojky.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča prijať tento materiál.
Bez rozpravy.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 5/II/2018.

8. Vecné bremeno – NN kábel Real Market
Tento bod bol vyňatý z programu.

9. Voľba zapisovateľa ekonomickej komisie
Dňa 19.12.2017 na MsZ bolo dohodnuté obsadenie miesta zapisovateľky. Na základe
uvedeného predseda Komisie pre financie, majetok mesta a podnikanie predložil MsZ návrh na
odvolanie doterajšej zapisovateľky tejto komisie Mgr. Heleny Urbanovej a návrh na vymenovanie
za zapisovateľku komisie referentku ekonomického útvaru Mgr. Gabrielu Sudorovú.
Bez rozpravy.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 6/II/2018.

10. I. Základná škola – kapitálový výdavok
Vedenie Základnej školy, ul. Školská č. 4 vo Vrbovom požiadalo mesto o poskytnutie
finančných prostriedkov na rekonštrukciu oplotenia školy, ktoré je v havarijnom a (podľa
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vyjadrenia) životunebezpečnom stave – bolo vybudované v 60. rokoch minulého storočia.
Uvedená požiadavka vedenia I. ZŠ je umocnená skutočnosťou, že v roku 2018 si pripomenieme
80. výročie založenia tejto školy. Preto je snahou vedenia školy aj mesta Vrbové zabezpečenie
ochrany objektu a zároveň pri príležitosti významného výročia zveľadenie objektu aj po stránke
estetickej.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým návrhom.
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča poskytnúť financie na opravu oplotenia.
Rozprava.
Mgr. Just – súhlasí s tými peniazmi, ale chcel by vedieť aký plot a koľko m2 – konkrétne veci.
primátorka – Dr. Kubík má celú dokumentáciu.
Mgr. Just – v budúcnosti by to chcel vedieť. A tá suma 15 tis. € nie je zrovna málo.
Dr. Kubík – je v tom aj demontáž aj skládkovanie.
Dr. Borovský – škola je majetok mesta, cena sa mu zdá dobrá. K tomu 80. výročiu si to tá škola
zaslúži.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 7/II/2018.

11. Oprava uznesení
Materiál predložila Mgr. Urbanová. V novembri a decembri m.r. boli prijaté uznesenia.
Audítorka následne upozornila, že rozpočet sa schvaľuje len na r. 2018 a na roky 2019-20 sa berie
len na vedomie. Hoci sa to vždy tak schvaľovalo, až teraz na to audítorka upozornila.
Bez rozpravy.
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 8/II/2018 a č. 9/II/2018.
Ďalšia úprava uznesení sa týkala Domova Klas. Vyčíslená dĺžka dlhu za našich občanov sa celkom
nezhodovala so skutočnosťou. Je potrebné, aby v uzneseniach boli také peniaze, aké skutočne
odišli.
Bez rozpravy.
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 10/II/2018, č. 11/II/2018 a č. 12/II/2018.
Bolo potrebné upraviť uznesenie týkajúce sa rozpočtového opatrenia – zakomponovali sa už
skutočné čerpania výdavkov a príjmov. Rozpočet sa schvaľoval predtým, ako prišli peniaze zo ŠR
peniaze. Ide sa vlastne na reálnu skutočnosť.
Bez rozpravy.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 13/II/2018.

12. Bytové družstvo – návrh nájomnej zmluvy
Obyvatelia bytového domu na Hollého ul. vo Vrbovom si podali na mesto prostredníctvom
Bytového družstva žiadosť. Do vlastníctva tohto domu patrí aj miestnosť, v ktorej je umiestnená
kotolňa dodávajúca teplo do viacerých domov na tejto ulici. Technologické zariadenie je však vo
vlastníctve mesta a v súčasnosti v prenájme firmy Veolia, a.s., ktorá dodáva teplo. Obyvatelia
tohto domu na svojej schôdzi zaviazali správcu, aby od mesta žiadal nájom za miestnosť kotolne
vo výške 2000 € mesačne.
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Stanovisko ekonomickej komisie: na ekonomickej komisii dospeli k názoru, že zrejme MsZ
neprijme ich požiadavku. Mesto je povinné zabezpečiť svojim občanom teplo.
Stanovisko komisie výstavby: komisia neodporúča vyriešenie nájmu za prenájom priestorov kotolni
bytového domu č. 507/2, 4, 6.
Rozprava:

Mgr. Just – ten nájom je uplatniteľný podľa nejakých tabuliek.
Dr. Kubík – občania tohto domu si možno neuvedomujú čo odhlasovali, nakoľko nájom miestnosti
si firma, ktorá technologické zariadenie prevádzkuje, zahrnie do oprávnených nákladov, tie
následne vyúčtuje jednotlivým vlastníkom bytov. Pokojne sa im môže stať, že na konci roka sa
budú tešiť zo zisku veľkých peňazí z prenájmu do fondu opráv a v máji pri vyúčtovaní túto sumu
firme vrátia.
Bolo prečítané uznesenie č. 14/II/2018.

13. Plán činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018
Tento materiál predložila Dr. Gajňáková s tým, že materiál je otvorený a je možné zo
strany poslancov vzniesť požiadavky, ktoré tam budú zaradené.
Bez rozpravy.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 15/II/2018.

14. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2017
Správu predložila Dr. Gajňáková v písomnej forme. Čo sa týka uznesení, nepredložila na
zrušenie žiadne uznesenie, pretože všetky sú buď splnené alebo v riešení.
Bez rozpravy.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 16/II/2018.

15. Kúpa pozemku parc. č. 1261
Na Ul. Vinohradnícka bola v minulosti vybudovaná kanalizačná sieť, kde zadná časť ulice
bola odkanalizovaná tlakovou kanalizačnou sieťou. Na uvedenú stavbu bola vybudovaná šachta
s čerpadlami na pozemku par.č. 1261, ktorého spolumajiteľmi sú p. Poláková Brigita, p. Ing.
Lavko Miroslav, p. Kramárik Juraj, p. Kramárik Marián, p. Gazdík Ján a p. Podmelová Alžbeta,
zapísaného na LV 2289. Uvedená parcela je v podielovom spoluvlastníctve uvedených osôb.
Na uvedenej parcele je vybudovaná mestská komunikácia a už vybudovaná mestská kanalizácia.
Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, že tento pozemok bol využitý na výstavbu kanalizácie, je
potrebné mať túto nehnuteľnosť vo vlastníctve mesta Vrbové. Ing. Lavko, p. Kramárik Marián, p.
Kramárik Juraj, p. Poláková Brigita a p. Gazdík Ján sú ochotní predať mestu pozemok za
dohodnutú cenu 5,00 € / m2, čo pri výmere parcely a jednotlivých podieloch spoluvlastníkov
predstavuje celkovú sumu vo výške 255,00 EUR.
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča prijať uznesenie na odkúpenie pozemku.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasila s takto predloženým materiálom.
Bez rozpravy.
Bolo prečítané a prijaté uznesenia č. 17/II/2018.
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16. Kúpa pozemku parc. č. 3030/2
Na Barcíkovej ulici bola ukončená realizácia novej cesty a chodníka, kde časť chodníka je
vybudovaná na cudzej parcele č. 3030/2, ktorého spolumajiteľmi sú p. Mgr. Juríčeková Zuzana,
p. Juríčeková Martina, p. Henríquez Carrera Ivana, p. Juríček Ondrej. Na uvedenej parcele je
vybudovaný mestský chodník, ktorý plynule pokračuje z Barcíkovej ulice a pripája sa na chodník
na ul. Gen. M.R.Štefánika. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, že tento pozemok bol využitý na
výstavbu prepojného chodníka, je potrebné mať túto nehnuteľnosť vo vlastníctve mesta Vrbové.
Spolumajitelia sú ochotní predať mestu pozemok za dohodnutú cenu 25,00 €/m2, čo pri výmere
parcely a jednotlivých podieloch spoluvlastníkov predstavuje celkovú sumu vo výške 100 €.
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča prijať uznesenie na odkúpenie pozemku.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia schválila tento materiál a odporúča ho prijať.
Bez rozpravy.
Bolo prečítané a prijaté uznesenia č. 18/II/2018.

17. Územný plán mesta – súborné stanovisko
Materiál predložila Ing Valová. Stanovisko spracovala Ing. arch. Marianna Bogyová,
poverená obstarávaním ÚPN-M Vrbové. Koncept ÚPN bol prerokovaný s občanmi aj
organizáciami. Poslanci obdržali pripomienky, niektoré boli zamietnuté. Boli opätovne
prerokované s tými, čo boli zamietnuté. Teraz je to vo fáze predloženia súborného stanoviska,
ktoré sa berie na vedomie a potom sa dá vypracovať návrh.
Bez rozpravy.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie. 19/II/2018.

18. Zmena rozpočtu č. 1 – r. 2018
Vzhľadom na pripravovanú kúpu 15 bytového domu na Šteruskej ceste predložila
Mgr. Urbanová rozpočtové opatrenie. Keďže bol z programu vyňatý bod 6 a 8, nevedia sa
konkrétne sumy, preto bolo navrhnuté, aby sa toto stiahlo z programu rokovania, s čím prítomní
poslanci aj súhlasili.

19. Spoluúčasť MFK – dresy
Dr. Kubík informoval prítomných poslancov o tom, že mesto sa chce uchádzať
o prostriedky z Úradu vlády SR na podporu športu, preto sa zapojilo do výzvy „Podpora
materiálneho a technického vybavenia MFK Vrbové“. Mesto žiada o dotáciu vo výške 8950 €, kde
minimálna 5 %-ná spoluúčasť na projekte predstavuje sumu 473,45 €.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí prijať tento materiál.
Bez rozpravy.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie. 20/II/2018.
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20. Rôzne
Do tohto bodu bol zaradený poslanecký návrh Ing. Duračku, ktorý sa týkal prideľovania
nájomných bytov. Predniesol požiadavku na zmenu prideľovania bytov tým spôsobom, že ich
prideľovanie bude podliehať schváleniu poslancami MsZ. Doposiaľ o tom rozhodovala komisia
pre sociálne veci. V zmysle rokovacieho poriadku, ako aj štatútu mesta, sú komisie poradným
orgánom MsZ. Všetky komisie, okrem sociálnej, túto funkciu plnia. Iba sociálna komisia doposiaľ
má právomoc rozhodovať, schvaľovať. Navrhol, aby aj táto komisia bola poradným orgánom
a aby len odporúčala k schvaľovaniu v MsZ.
Rozprava:
Bc. Tahotný, MBA – komisia funguje tak, že komisia pridelí byt, odsúhlasí, primátorka podpíše
nájomnú zmluvu a nájomca sa môže sťahovať. Návrh Ing. Duračku má podľa neho veľa chýb –
komisia odporučí, MsZ schváli, a až následne podpíše primátorka náj. zmluvu. Zbytočne dlho je
ten byt prázdny a mestu nejdú peniaze.
Ing. Duračka – koľko takýchto bytov bolo pridelených? Takýto problém riešia aj iné mesta
a nevidia v tom problém.
Bc. Tahotný, MBA – čo ak sa MsZ nezíde 2 mesiace. Veď doteraz to tak fungovalo.
Dr. Borovský – v minulosti sa to tiež schvaľovalo – nebolo to v komisii. Veď ako poslanci ani
nevedia, komu sa byty prideľujú. Súhlasí s Ing. Duračkom.
Bc. Tahotný, MBA – ak sa tak MsZ rozhodne, jemu je to jedno.
Mgr. Just – v návrh Ing. Duračku mu nesedí, že sa nebude skúmať trvalý pobyt občana.
Ing. Duračka – takto to bolo aj predtým.
Dr. Kubík – to je ustanovené kvôli firme GIT. V starom kine sa uvoľnil veľký 3-izbový byt
a keďže to mesto nechcelo nechať voľné, ponúkli to tejto firme, ktorá mala zamestnancov a tí
nemali trvalý pobyt vo Vrbovom. A môže vzniknúť situácia, že bude voľný byt a nebudeme mať
nášho občana, ktorý by mal záujem o nájomný byt, tak ho ponúkneme aj cudziemu občanovi.
Mgr. Just – súhlasí s Ing. Duračkom a nevidí problém sa zísť na MsZ.
Ing. Duračka – do týždňa sme schopní sa zísť vždy.
Dr. Borovský – a tých bytov sa nejako veľa neuvoľňuje.
Bc. Tahotný, MBA – tento materiál neprerokovali v komisii. Keď sa to prerokuje, tak sa to
predloží.
Dr. Kubík – dnes sa nič nemení, len na základe uznesenia sa bude meniť VZN a štatút. Toto je len
to, že sa MsZ rozhodlo, že to bude inak. Je to poslanecký návrh.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 21/II/2018.

21. Dopyty a interpelácie poslancov
Ing. Šteruský – spýtal sa na vývoz plastového odpadu z rodinných domov. Keď ho vyvážali
zamestnanci mesta, bolo lepšie. Viac ľudí separovalo. Mal požiadavku, aby mesto rokovalo
o častejšom vývoze. Ľudia sa potom naštvú a hodia to do komunálu.
Dr. Kubík – rokovať mesto môže, ale je to komplikovanejšie. Nie je to také jednoduché, ale
prispôsobujú sa tak, že sú v letnom období hustejšie vývozy. Problém je v tom, že treba s nimi
dlho dopredu rokovať, lebo je to cez 3 organizácie. Rokuje sa aj s Regiónom nad Holeškou.
Biologicky rozložiteľný odpad by mohlo robiť mesto samo – čo bude aj povinnosťou mesta
zabezpečiť od r. 2019 v rámci toho separátu. Mesto má cca 15 kontajnerov (pre bytovky).
Mgr. Just – ľudia chcú, aby sa zvýšila frekvencia vývozu plastov z rodinných domov. Tí ľudia tie
vrecia nemajú kam dávať. Raz za 6 týždňov je toho odpadu dosť. Videl, tiež aj keď boli tie vrecia
vonku, neboli vyvezené a ľudia si to stiahli naspäť. Treba bojovať aspoň za tie plasty, aby vyvážali
častejšie.
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Dr. Kubík – toto hovorili aj ostatní starostovia, ale nedalo sa s nimi dohodnúť. Vždy pri rokovaní
na nich tlačili.
Mgr. Just – jednať aspoň s M. Pedersenom, že nech vyvezú keď to majú vyviezť.
Mgr. Šmacho – mestu dali termíny vývozov a viac nechceli ustúpiť.
Dr. Kubík – je to naviazané na výrobcov. Oni aj 2 mesiace majú vyvezené kým prídu peniaze
z OZP. A to je nastavené na určité percento.
Dr. Borovský – keď je to predimenzované, aspoň vtedy to mestským kukavozom vyviezť.
Dr. Kubík – ale oni to mestu nevyvezú, muselo by sa to dať do komunálu.
•
Ing. Šteruský – bude mať ponuku na vyfrézovaný asfalt, potom to pošle meilom.
•
Mgr. Just – ľudia zo sídliska sa sťažujú na to, že zamestnanci s multikárou jazdia po tráve, brázdia
tam a je to tam rozryté. A keď aj pri práčovni zastavia, druhé auto tam neprejde. Bolo by potrebné
poriešiť ten priestor, hlavne pri škôlke.
Mgr. Šmacho – boli pracovníci na to upozornení už minulý týždeň. A nejaké nákladné auto tam
rozbilo aj obrubníky. Pýtal sa na to. Ak budú niečo vedieť aj v škôlke, ak videli na parkovisku
niečo, aby mu dali vedieť. Tvrdili, že firma Marius Pedersen to nebola.
primátorka – nech prídu za Ing. Hužovičom a pozrú to na kamere.
Dr. Miklášová – rodičia, ktorí vozia deti do škôlky, hovoria, že cesta je v katastrofálnom stave
a mnohí tú cestu obchádzajú po trávniku práve z toho dôvodu.
Dr. Kubík – je tam plánovaná cesta na Záhradnej ulici, ale je problém s tlakovou kanalizáciou,
ktorá je tam umiestnená. A teraz je toho veľa.
Ing. Valová – treba dotiahnuť aj vlastnícke vzťahy. Je problém čokoľvek odvodniť.
Dr. Kubík – robí sa na ÚPN mesta, košiari, pre hasičov dotácia (30 tis. €), ďalšie projekty na
zberný dvor, čierne skládky – do konca apríla a je tam už aj biologicky rozložiteľný odpad. Ide na
rokovanie do Nižnej – bude o tom nabudúce informovať. Tých akcií je dosť. Na jar by mali byť
rozpustené peniaze na kanalizáciu. Takže nie, že by mesto nechcelo problémy riešiť, ale nestačia.
•
Mgr. Just – zákon o miestnom poplatku za rozvoj?
Dr. Gajňáková – mesto sa rozhodlo, že takýto poplatok nebude vyrubovať. Je tam možnosť, nie
povinnosť. Ak by vzišla od poslancov požiadavka, pripraví sa k tomu VZN.
Mgr. Just – ak by sa postavila nejaká budova, zaplatia mestu nejaký poplatok. Možno nabudúce
treba poslancov viac informovať.
Dr. Gajňáková – v Bratislave platia tieto firmy (podľa plochy), ale je to ťažko kontrolovateľné.
•
Mgr. Just – rád by vedel, ako sa pokračuje so synagógou. Ľudia majú pocit, že to nejako napreduje.
Aký je reálny stav rekonštrukcie?
Ing. Valová – bola podaná žiadosť, mesto dostalo 3,5 tis. €. Povinnosťou bolo o tom informovať
verejnosť. Bola daná ďalšia žiadosť na KPÚ. Sú v kontakte s ministerstvom. Mesto si dalo žiadosť
na výskumy. A je povinnosť sledovať rok statiku. Potom sa uvidí, či je potrebné robiť nejaký IG
prieskum. Nasledovalo by vypracovanie proj. dokumentácie. Medzitým verejné obstarávanie
a následne tá realizácia až po projekte.
Mgr. Just – má zoznam inštitúcií, ktoré by mohli na to prispieť. A včera dostal meil, že sú tam
nejakí ľudia, ktorí majú záujem zachrániť tieto budovy.
primátorka – má stretnutie s architektom – má veľmi dobré referencie, určite by nám vedel v tomto
poradiť.
Mgr. Just – a ako sme na tom s domom kultúry?
Ing. Valová – spracováva sa proj. dokumentácia, robí sa rozpočet. Postupne sa to skladá.
Rozpočtový náklad bude tvoriť vyše 400 tis. €. potom sa môže dať na stavebné povolenie. Riešia
sa k tomu aj parkovacie plochy. Stále sa bavíme o kruhovke – streche. To možno nie je nijak
MsZ č. 2 z 6.2.2018
Strana 8 z 19

tepelné. Ak by sme sa bavili o niečom pevnom (treba tam injektáž), nevyhneme sa väčším fin.
nákladom.
Dr. Kubík – do jari by sme mohli mať výkaz výmer a ísť potom do stavebného povolenia. Bude
sa musieť nájsť spôsob financovania.
primátorka – k tomu si treba sadnúť a porozprávať sa. To, čo sa urobilo len za ostatné tri roky –
2 mil. € sa získalo len z Eurofondov. Urobili sa chodníky, cesty..., urobilo sa toho veľa.
Mgr. Just – myslí si, že toto zloženie robí najviac. Na jeseň tu boli ľudia – optické siete mali už
začať robiť. Zaujíma ho, či začali alebo nie a či sa s nimi komunikuje.
Dr. Kubík – čaká sa na súhlasy súkromných osôb na uloženie siete, ktoré si spoločnosť sama
vybavuje.
Mgr. Just – ten pán hovoril, až keď prestane mrznúť, začnú kopať. Bolo by dobré, aby potom aj
z MsÚ niekto volal, nielen on.
Ing. Valová – tí páni čo boli na MsZ, oni si svoju robotu urobili, to bola projekčná organizácia.
Realizáciu bude robiť druhá. Normálny štandard je, že do konca marca sa nerobia výkopové práce.
•
Mgr. Just – úroveň Hrabinskej a Mikulášskej ulice – ako to je s projektom na Mikulášskej ceste?
Ing. Valová – bolo predložené stavebné povolenie. Na Hrabinskej je trochu problém. Do konca
februára by mala mať projekt na zvyšok Hrabinskej. Ťažko by to niekto iný zobral kvôli tomu
koridoru. Tú pani, čo tam robí, sme „zdedili“. Aby sa mohla spojazdniť Barcíkova ul. treba dorobiť
vpuste – kanalizáciu. Všetky tieto etapy vyšli na 220 tis. €. Vychádza to cca 1 tis. €/m2. A tie ulice
sú dosť dlhé.
Mgr. Just – tie ulice sú ťažko prejazdné, bez chodníka.
Dr. Kubík – prv, než sa začnú nejaké ulice robiť, je potrebné ich vysporiadať. Budú tam ďalšie
náklady. SPF nám to môže dať bezodplatne, ale to trvá cca tri roky.
Ing. Valová – hovorilo sa o frézovanom asfalte. Ale keby sa to tam dalo, zase nebude odvodnená
tá ulica. Radšej by bola za to, urobiť jednu ulicu a poriadne, na ktorú máme projekt.
Mgr. Just – to odkupovanie – veď keď by sa to odkupovalo, tí ľudia to radi predajú, lebo aj oni
chcú cestu.

22. Návrh na uznesenie
Uznesenie MsZ č. 2/II/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje –
prenájom poľnohospodárskej pôdy vo Vrbovom - parcela „reg. E“, parc. č. 1713/1 o výmere
39.459 m2, druh pozemku orná pôda, umiestnená v extraviláne mesta Vrbové smerom na Šterusy
za areálom bývalých Štátnych majetkov za cenu nájmu vo výške 110,-€/1ha/rok, ako prenájom
nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade s § 9a, ods. 9, písm.
c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že nájomca
Ing. Málik Zdeněk, bytom Šteruská cesta č. 777/33, 922 03 Vrbové, obhospodaruje uvedenú
parcelu od roku 1996.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná
Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,
Bc. F. Tahotný, MBA
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proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 3/II/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje –
nájom nebytového priestoru, ktorý sa nachádza v budove „Hačkovec“, s. č. 336, a to na prvom
poschodí vpravo od ulice M. A. Beňovského vo Vrbovom o celkovej výmere 24,00 m² + ostatné
plochy o celkovej výmere 12,46 m², formou obchodnej verejnej súťaže na dobu neurčitú od
01.03.2018 s 2 mesačnou výpovednou lehotou.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná
Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,
Bc. F. Tahotný, MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 4/II/2018
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 prvom
poschodí vpravo od ulice M. A. Beňovského vo Vrbovom. Celková výmera nebytového priestoru
je:
priestor na prízemí – ostatné plochy :
24,00 m2 + 12,46 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, Mgr. D. Drobná
Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,
Bc. F. Tahotný, MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 5/II/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje –
prenájom časti nasledujúcich pozemkov na vybudovanie kanalizačnej a vodovodnej prípojky k
ďalším bytovým jednotkám na ul. Pribinova vo Vrbovom :
-

par. reg. „C“ č. 1056 o výmere 653 m2, druh pozemku ostatné plochy, umiestnený na
Pribinovej ulici, zapísaný na LV č. 1900;
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-

-

pozemok par. reg. „C“ č. 1052/6 o výmere 919 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, umiestnený na Pribinovej ulici, zapísaný na LV č. 1900;
pozemok par. reg. „C“ č. 1052/4 o výmere 1.781 m2, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, umiestnený na Pribinovej ulici, zapísaný na LV č. 1900;
pozemok par. reg. „C“ č. 1052/5 o výmere 1.038 m2, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, umiestnený na Pribinovej ulici, zapísaný na LV č. 1900;

ktoré sú vo vlastníctve mesta Vrbové spoločnosti Real Market DEVELOPMENT, s.r.o. so sídlom
811 03 Bratislava, ul. Lichardova č. 4, IČO 46 595 961 za cenu nájmu vo výške 100,- €/rok, ako
prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade s § 9a ods.
9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Ako dôvod hodný osobitného zreteľa je podpísanie zmluvy s firmou Real Market, s.r.o. ešte v roku
2009, na základe ktorej menovaná firma vybudovala rozostavanú stavbu bytového domu. Nájomca
k vydaniu stavebného povolenia na vybudovanie kanalizačnej a vodovodnej prípojky potrebuje
mať časti pozemkov, po ktorých bude viesť kanalizačná a vodovodná sieť k postavenému
bytovému domu vysporiadané s majiteľom pozemkov, teda mestom Vrbové v zmysle spracovanej
realizačnej štúdie. Pre účely vydania stavebného povolenia postačuje mať aspoň nájomný vzťah
s majiteľom pozemkov, ktorý bude riešený dodatkom č. 1 k pôvodnej Nájomnej zmluve zo dňa
09.11.2016.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná
Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,
Bc. F. Tahotný, MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 6/II/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje –
odvolanie doterajšej zapisovateľky Komisie pre financie, majetok mesta a podnikanie
Mgr. Heleny Urbanovej a vymenovanie za zapisovateľku Komisie pre financie, majetok mesta
a podnikanie Mgr. Gabriely Sudorovej.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná
Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,
Bc. F. Tahotný, MBA
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proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 7/II/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje –
použitie finančných prostriedkov vo výške 15.000,-€ na rekonštrukciu oplotenia I. Základnej školy
vo Vrbovom.
Mestské zastupiteľstvo súčasne odporúča vedeniu mesta poveriť riaditeľa I. Základnej školy
realizáciou procesu verejného obstarávania.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná
Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,
Bc. F. Tahotný, MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 8/II/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje –
zmenu Uznesenia č. 167/XI/2017 zo dňa 30.11.2017 nasledovne :
ruší sa pôvodný text v plnom rozsahu, a to :
Programový rozpočet mesta Vrbové na roky 2018 – 2020 v zmysle ustanovení zákona č. 83/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
a nahrádza sa novým znením, a to:
„v zmysle ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov programový rozpočet
mesta Vrbové na rok 2018 podľa priloženého návrhu.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná
Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,
Bc. F. Tahotný, MBA

proti: 0

Uznesenie MsZ č. 9/II/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- berie na vedomie –
návrh programového rozpočtu mesta Vrbové na roky 2019-2020.
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zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 10/II/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje –
zmenu uznesenia č. 146/XI/2017 zo dňa 30.11.2017 nasledovne :
ruší sa pôvodný text v plnom rozsahu, a to :
v zmysle § 73 ods. 9 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách poskytnutie sociálnej pomoci
vo výške 1.874,85 € Domovu Klas, n.o. na účel zabezpečenia dočasného umiestnenia p. Jozefa
Vavrinca od 30.06.2017 – 31.12.2017
a nahrádza sa novým znením, a to:
v zmysle § 73 ods. 9 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
vyplatenie sumy 2.044,85 EUR Domovu Klas, n.o. ako jednorazovú úhradu za poskytovanú
sociálnu službu p. Jozefovi Vavrincovi za celú dĺžku jeho pobytu v zariadení.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná
Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,
Bc. F. Tahotný, MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 11/II/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje –
zmenu Uznesenia č. 147/XI/2017 zo dňa 30.11.2017 nasledovne :
ruší sa pôvodný text v plnom rozsahu, a to :
v zmysle § 73 ods. 9 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách poskytnutie sociálnej pomoci
vo Domovu Klas, n.o. za účelom úhrady nákladov za p. Jozefa Holána vo výške 689,20 z dôvodu,
že nemá požadovaný príjem na úhradu nákladov v Domove Klas a ani rodinných príslušníkov,
ktorí by sanovali vzniknutý dlh.
a nahrádza sa novým znením, a to:
v zmysle § 73 ods. 9 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
vyplatenie sumy 619,20 EUR Domovu Klas, n.o. ako jednorazovú úhradu za poskytovanú
sociálnu službu p. Jozefovi Holánovi k 31.12.2017.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná
Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,
Bc. F. Tahotný, MBA
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proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 12/II/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje –
zmenu Uznesenia č. 148/XI/2017 zo dňa 30.11.2017 nasledovne :
ruší sa pôvodný text v plnom rozsahu, a to :
v zmysle § 73 ods. 9 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách poskytnutie sociálnej pomoci
vo Domovu Klas, n.o. za účelom úhrady nákladov za p. Ignáca Ševčíka vo výške 656,68 €
z dôvodu, že nemá požadovaný príjem na úhradu nákladov v Domove Klas a ani rodinných
príslušníkov, ktorí by sanovali vzniknutý dlh.
a nahrádza sa novým znením, a to:
v zmysle § 73 ods. 9 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
vyplatenie sumy 556,68 EUR Domovu Klas, n.o. ako jednorazovú úhradu za poskytovanú
sociálnu službu p. Ignácovi Ševčíkovi k 31.12.2017.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná
Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,
Bc. F. Tahotný, MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 13/II/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje –
zmenu Uznesenia č. 180/XII/2017 zo dňa 19.12.2017 nasledovne :
ruší sa pôvodný text v plnom rozsahu, a to :
rozpočtové opatrenie č. 11 (RO č. 11– rozpis v prílohe)

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Školstvo
PRÍJMY SPOLU

Rozpočet
Rozpočet po
Zmena
Rozpočet po
schválený
zmenách
rozpočtu č. 11
zmenách
2017
4 403 100,00 4 447 917,48
30 451,01 4 478 368,49
152 000,00
507 365,31
507 365,31
326 500,00
319 205,38
319 205,38
51 000,00
78 469,57
3 124,40
81 593,97
4 932 600,00 5 352 957,74
33 575,41 5 386 533,15

Bežné výdavky (mesto + školy)
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
VÝDAVKY SPOLU

Rozpočet
Rozpočet po
Zmena
Rozpočet po
schválený
zmenách
rozpočtu č. 11
zmenách
2017
4 158 600,00 4 481 007,74
33 575,41 4 514 583,15
691 000,00
770 750,00
770 750,00
83 000,00
101 200,00
101 200,00
4 932 600,00 5 352 957,74
33 575,41 5 386 533,15
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a nahrádza sa novým znením, a to:
rozpočtové opatrenie č. 11 (RO č. 11– rozpis v prílohe)
Rozpočtové opatrenie zohľadňuje skutočné čerpanie výdavkov s prihliadnutím na skutočné
plnenie príjmov podľa jednotlivých zdrojov (predovšetkým príjmy zo ŠR) a súčasne zahŕňa
úpravu v kategórii príjmov a výdavkov určených na financovanie školstva.

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Školstvo
PRÍJMY SPOLU

Rozpočet
Rozpočet po
Zmena
Rozpočet po
schválený
zmenách
rozpočtu č. 11
zmenách
2017
4 403 100,00 4 447 917,48
197 327,72 4 645 002,75
152 000,00
507 365,31 - 122 994,57
384 613,19
326 500,00
319 205,38 -130 000,00
189 205,38
51 000,00
78 469,57
3 124,40
81 593,97
4 932 600,00 5 352 957,74
-52 542,45 5 300 415,29

Bežné výdavky (mesto + školy)
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
VÝDAVKY SPOLU

Rozpočet
Rozpočet po
Zmena
Rozpočet po
schválený
zmenách
rozpočtu č. 11
zmenách
2017
4 158 600,00 4 481 007,74
179 215,10 4 660 222,84
691 000,00
770 750,00 -229 757,55
540 992,45
83 000,00
101 200,00
-2 000,00
99 200,00
4 932 600,00 5 352 957,74
-52 542,45 5 300 415,29

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná
Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,
Bc. F. Tahotný, MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 14/II/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje –
na návrh Bytového družstva so sídlom v Trnave, ako správcu bytového domu prenájom časti
bytového domu súp. č. 507/2, 4, 6 vo Vrbovom. Jedná sa o 2 miestnosti, v ktorej je umiestnená
kotolňa bytového domu - 1. miestnosť – 20,40 m2 a 2. miestnosť – 12,90 m2, ktoré sú majetkom
žiadateľov – teda spoluvlastníkov bytov a postavené sú na parcele reg. „C“ parc. č. 1600/9
o výmere 580 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1900, ktorý je
v majetku mesta Vrbové, umiestnený na ul. Hollého za cenu nájmu vo výške 2.000 €/mesiac, ako
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prenájom nehnuteľného majetku pre účely výroby tepla pre všetky bytové domy na Hollého ulici
vo Vrbovom.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 0
proti: 9
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná
Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,
Bc. F. Tahotný, MBA

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 15/II/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje –
Plán činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná
Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,
Bc. F. Tahotný, MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 16/II/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- berie na vedomie Správu o činnosti hlavnej kontrolórky mesta za II. polrok 2017.

Uznesenie MsZ č. 17/II/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje –
v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové a
na základe § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka odkúpenie nehnuteľnosti :
- pozemok parcela registra „E“ č. 1261 o výmere 72 m², zapísaný na LV č. 2289, druh pozemku
– orná pôda za cenu 5,-€/m2 nasledovne :
1.)
2.)
3.)

Ing. Lavko Miroslav, bytom ul. Slatinská č. 8960/3, 821 07 Bratislava -Vrakuňa, podiel
14/144 (t.j. 7,00 m2) za sumu vo výške 35,00 EUR.
Kramárik Marián, bytom ul. Štefánikova č. 1518/19, 031 01 Liptovský Mikuláš 1, podiel
14/144 (t.j. 7,00 m2) za sumu vo výške 35,00 EUR.
Kramárik Juraj, bytom ul. Bernolákova č. 659/3, 922 03 Vrbové, podiel 14/144, (t.j. 7,00
m2) za sumu vo výške 35,00 EUR.
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Poláková Brigita: bytom Sídl. Adama Trajana č. 92/16, 921 01 Piešťany, podiel 6/48, (t.j.
9,00 m2) za sumu vo výške 45,00 EUR.
5.) Gazdík Ján: bytom ul. Hrádky č. 92/21, 914 01 Trenčianska Teplá, podiel 7/24, (t.j. 21,00
m2) za sumu vo výške 105,00 EUR.
t.j. v sumáre podiel 34/48, čo činí 51 m2 v celosti.
4.)

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná
Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,
Bc. F. Tahotný, MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 18/II/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje –
v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové a
na základe § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka odkúpenie nehnuteľnosti :
- pozemok parcela registra „C“ č. 3030/2 o výmere 4 m², zapísaný na LV č. 1693, druh pozemku
– zastavané plochy a nádvoria za cenu 25,-€/m2 nasledovne :
1.) Mgr. Juríčeková Zuzana, bytom ul. Vysoká č. 3057/48, 921 01 Piešťany, podiel 1/4, (t.j. 1
m2) za sumu vo výške 25,00 EUR.
2.) Juríčeková Martina, bytom ul. Javorová č. 2888/26, 921 01 Piešťany, podiel 1/4, (t.j. 1 m 2)
za sumu vo výške 25,00 EUR.
3.) Henríquez Carrera Ivana, bytom ul. ul. Vysoká č. 3057/48, 921 01 Piešťany, podiel 1/4, (t.j.
1 m2) za sumu vo výške 25,00 EUR.
4.) Juríček Ondrej, bytom ul. Vysoká č. 3057/48, 921 01 Piešťany, podiel 1/4, (t.j. 1 m2) za sumu
vo výške 25,00 EUR.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná
Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,
Bc. F. Tahotný, MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 19/II/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- berie na vedomie - vyhodnotenie pripomienok a stanovísk z prerokovania konceptu ÚPN-M Vrbové;
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-

súborné stanovisko vypracované obstarávateľom na základe výsledkov prerokovania
konceptu ÚPN-M Vrbové podľa §21 ods. 7 zákona č. 50/1976 Zb. - Stavebného zákona, v
znení neskorších predpisov.

Súborné stanovisko:
- konštatuje, že na základe výsledkov prerokovania konceptu nedošlo k zmene zadania k ÚPNM, schváleného v mestskom zastupiteľstve uznesením č. MsZ č.68/V/2017 zo dňa 24.05.2017;
- obsahuje pokyny na spracovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie (ÚPN-M), na
základe výsledkov prerokovania konceptu riešenia, vrátane výberu variantu potvrdeného v
procese prerokovania konceptu riešenia.
- ukladá spracovateľovi ÚPN-M vypracovať návrh ÚPN-M Vrbové, v súlade:
- s §22 zákona č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov;
- so súborným stanoviskom ku konceptu ÚPN-M Vrbové;
- s vyhodnotením pripomienok a stanovísk z prerokovania konceptu ÚPN-M Vrbové.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná
Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,
Bc. F. Tahotný, MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 20/II/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje spoluúčasť mesta Vrbové vo výške minimálne 5% zo sumy na spolufinancovaní projektu „Podpora
materiálneho a technického vybavenia MFK Vrbové“.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná
Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,
Bc. F. Tahotný, MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 21/II/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje návrh poslanca Ing. J. Duračku zmenu spôsobu prideľovania nájomných bytov a ukladá
pracovníkom MsÚ pripraviť materiál týkajúci sa zmien nasledovných dokumentov:
1. Štatút mesta Vrbové – doplniť a zmeniť v § 11, ods. 9. písm a)
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2. VZN č. 4/2017 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome na
Ul. J. Zigmundíka č. 295/4, Sídl. 9. mája 322/25, na Nám. sv. Cyrila a Metoda č. 12/20
a ostatnými nájomnými bytmi v meste Vrbové – doplniť alebo zmeniť v článku I. - § 1a, § 2, §
3a, § 3b
3. VZN č. 5/2017 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome na Hrabinskej
ulici v meste Vrbové – doplniť alebo zmeniť v článku I. - § 2, § 3, § 4a.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná
Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,
Bc. F. Tahotný, MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

23. Záver
Primátorka mesta poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie MsZ o 20.10 hod.

Zapísala: Beličková

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

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

Overovatelia zápisnice:
1. Ing. Jozef Duračka, v.r.

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

2. Mgr. René Just , v.r.

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