Uznesenia
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach,
konaného dňa 23. 10. 2018
• Uznesenie č. 77/2018
Mestské zastupiteľstvo Vrútky
I. berie na vedomie
Správu o plnení uznesení MsZ so stanoviskom hlavného kontrolóra mesta.
Vrútky 25. 10. 2018

Ing. Miroslav Mazúr, primátor mesta, v.r.

• Uznesenie č. 78/2018
Mestské zastupiteľstvo Vrútky
I. berie na vedomie
II. návrh rozpočtu mesta na roky 2019 – 2021.
Vrútky 25. 10. 2018

Ing. Miroslav Mazúr, primátor mesta, v.r.

• Uznesenie č. 79/2018
Mestské zastupiteľstvo Vrútky
I. berie na vedomie
Vyhodnotenie Dní mesta Vrútky 2018.
Vrútky 25. 10. 2018

Ing. Miroslav Mazúr, primátor mesta, v.r.

• Uznesenie č. 80/2018
Mestské zastupiteľstvo Vrútky
I. berie na vedomie
informáciu o zákonných možnostiach prevodu 100% obchodného podielu Mesta Vrútky
v spoločnosti Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o. so sídlom sv. Cyrila a Metoda 29, 038 61
Vrútky
Vrútky 25. 10. 2018

Ing. Miroslav Mazúr, primátor mesta, v.r.

II. schvaľuje
a.
podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí spôsob prevodu
100% obchodného podielu Mesta Vrútky v spoločnosti Mestský podnik služieb Vrútky,
s.r.o. – obchodnou verejnou súťažou a súčasne oznámenie o vyhlásení obchodnej
verejnej súťaže podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov na podávanie návrhov na uzavretie Zmluvy o prevode obchodného podielu.
b.
podľa § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí súťažné
podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod obchodného podielu Mesta Vrútky
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v spoločnosti Mestský podnik služieb Vrútky s.r.o. o najvhodnejší návrh na uzatvorenie
Zmluvy o prevode obchodného podielu za účelom prevodu vlastníckeho práva k majetku
vyhlasovateľa:
PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
1.
Identifikácia vyhlasovateľa
Názov: Mesto Vrútky
Sídlo: Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky
IČO: 00647209
IBAN SK0402000000000011724362
BIC SUBASKBX
V zastúpení: Ing. Miroslav Mazúr, primátor mesta
Kontaktná osoba: Ing. Jana Rišianová
Tel.: 043/4241814, 0918410712
2.
Predmet obchodnej verejnej súťaže
je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie zmluvy na predaj
predmetu súťaže.
a.
Špecifikácia predmetu OVS:
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je obchodný podiel Mesta Vrútky v spoločnosti
Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda č. 29, 03861 Vrútky, IČO:
31642195 (ďalej len MsPS), ktoré ako jediný spoločník v spoločnosti so splateným vkladom
vo výške 6639,- EUR má 100% -ný podiel na základnom imaní MsPS.
b. Minimálna nadobúdacia cena obchodného podielu je 256 000,- EUR. Cena vychádza zo
spracovaného znaleckého posudku firmou EXPERTA, s.r.o. Žilina. Je k nahliadnutiu u Ing. J.
Rišianovej na Mestskom úrade vo Vrútkach.
c.
Navrhovateľ uhradí najskôr do termínu ukončenia predkladania návrhov podľa čl. 4
písm. a) sumu 12 800,- na účet vyhlasovateľa ako zábezpeku na kúpnu cenu obchodného
podielu. V prípade víťazného návrhu sa zábezpeka započíta do kúpnej ceny obchodného
podielu, pri neúspechu sa vráti neúspešnému záujemcovi do 15 dní odo dňa ukončenia
verejnej obchodnej súťaže.
d. Splatnosť kúpnej ceny obchodného podielu: kúpna cena po započítaní zábezpeky bude
uhradená jednorazovou platbou do 60 dní od podpisu zmluvy o prevode obchodného podielu,
inak má vyhlasovateľ právo odstúpiť od zmluvy a zábezpeka prepadá v prospech
vyhlasovateľa.
3.
Typ zmluvy:
Zmluva o prevode obchodného podielu podľa Obchodného zákonníka.
4.
Časový plán obchodnej verejnej súťaže
Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli mesta Vrútky, t.j. .............., webovom
sídle mesta Vrútky a v regionálnej tlači. Navrhovateľ predkladá svoj návrh v zmysle
nasledovných inštrukcií:
a)
Deň, mesiac, rok a hodina, dokedy sa môžu predkladať návrhy: do ....................
do 12.00 hod. – rozhodujúci je dátum doručenia návrhu v podateľni Mestského úradu
b)
Adresa, na ktorú sa má návrh doručiť: Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4, 038
61 Vrútky
c)
Jazyk, v ktorom sa musí písomný návrh predložiť: slovenským
Termín otvárania obálok a vyhodnotenie súťažných návrhov je ........................ o 10.00 hod.
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5.
Forma predloženia návrhu:
Všetky požadované dokumenty, ktoré budú súčasťou súťažného návrhu je nutné doručiť
v písomnej forme v uzavretej obálke označenej názvom a sídlom navrhovateľa a heslom:
„Obchodná verejná súťaž – prevod podielu č. 1/2018 – NEOTVÁRAŤ“. Táto obálka bude
vložená do obálky s adresou vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže.
6.
Požadované náležitosti súťažného návrhu
Súťažný návrh musí obsahovať najmä:
–
Návrh zmluvy o prevode obchodného podielu, ktorá obsahuje okrem zákonných
náležitostí identifikačné údaje uchádzača (pri FO: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum
narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, pri PO: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ,
DIČ DPH, štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti ku konaniu, overenú kópiu výpisu z
Obchodného registra),označenie kontaktnej osoby navrhovateľa, telefonický kontakt a
emailovú adresu, navrhnutú kúpnu cenu za predmet súťaže.
–
písomné čestné prehlásenie navrhovateľa, že súhlasí s podmienkami verejnej
obchodnej súťaže uvedenými v článku 7 tohto oznámenia,
–
písomné čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že má splnené všetky daňové a iné
povinnosti voči vyhlasovateľovi, organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, alebo v ktorej
má vyhlasovateľ majetkovú účasť,
–
kópiu dokladu o úhrade finančnej zábezpeky na účet vyhlasovateľa,
–
písomný súhlas uchádzača s tým, že v prípade, že po vyhodnotení OVS nedôjde k
uzavretiu kúpnej zmluvy z akéhokoľvek dôvodu na strane úspešného uchádzača, zložená
zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa z titulu zmluvnej pokuty.
Súťažné návrhy doručené iným spôsobom, alebo po stanovenom termíne odovzdania nebudú
do obchodnej verejnej súťaže prijaté. Návrh nemožno odvolať po jeho doručení
vyhlasovateľovi.
7. Postup obchodnej verejnej súťaže
a)
Navrhovateľ predloží súťažný návrh zmluvy na prevod obchodného podielu ako aj
ostatné náležitosti uvedené v bode 6 týchto súťažných podmienok.
b)
vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť podľa
§283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
c)
vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy (§ 287 ods. 2
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka) a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez
výberu súťažného návrhu,
d)
návrh nemožno odvolať po jeho doručení vyhlasovateľovi,
e)
navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov,
budú všetky zo súťaže vylúčené.
f)
vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť všetky uvedené podmienky obchodnej
verejnej súťaže, odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie
výsledku OVS,
g)
vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie vybraného súťažného
návrhu,
h)
vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia, že súťažný návrh je neúplný alebo
nespĺňa podmienky požiadaviek vyhlasovateľa uvedených v súťažných podkladoch vyradiť
návrh z obchodnej verejnej súťaže,
i)
uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži
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j)
v prípade, ak nebude s úspešným uchádzačom po vyhodnotení OVS uzatvorená
zmluva z akéhokoľvek dôvodu na strane úspešného uchádzača, zábezpeka prepadá v prospech
vyhlasovateľa z titulu zmluvnej pokuty,
k)
v prípade, že nebude s úspešným uchádzačom uzatvorená zmluva z dôvodov na strane
uchádzača, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa vo vyhodnotení
obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí,
l)
vyhlasovateľ je oprávnený rokovať o uzatvorení zmluvy aj v prípadoch ak z
akýchkoľvek dôvodov uchádzač, ktorého ponuka bola najvyššia, neuzavrie kúpnu zmluvu v
lehote určenej vyhlasovateľom súťaže
m)
vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť uchádzača v prípade ak tento je, alebo v
minulosti bol dlžníkom vyhlasovateľa, resp. organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti,
resp. v ktorej má vyhlasovateľ majetkovú účasť,
n)
zmluvu je uchádzač povinný uzatvoriť do 30 dní od oznámenia výsledku OVS
v Mestskom zastupiteľstve mesta Vrútky,
8. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy
Predložený návrh bude možné zahrnúť do obchodnej verejnej súťaže s vyhodnotením
formou výberového konania len v prípade, ak jeho obsah bude zodpovedať súťažným
podmienkam.
Vyhlasovateľ vyhodnotí predložené návrhy prostredníctvom komisie pre posúdenie
súťažných návrhov.
O výsledku bude informované Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach.
Vyhlasovateľ oznámi vyhodnotenie OVS uchádzačovi písomnou formou.
9.
-

Všeobecne záväzné právne predpisy dodržiavané pri verejnej obchodnej súťaži:
zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení,
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení,
zákon č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Zásady hospodárenia s majetkom mesta č. 3/2018.

Vo Vrútkach, dňa 04.10.2018
Za vyhlasovateľa: Ing. J. Rišianová
Vrútky 25. 10. 2018

Ing. Miroslav Mazúr, primátor mesta, v.r.

• Uznesenie č. 81/2018
Mestské zastupiteľstvo Vrútky
I. prerokovalo
návrh na prenájom nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §
9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a
v zmysle VZN č. 10/2009 o hospodárení s majetkom mesta, na ktorý je potrebný súhlas 3/5
všetkých poslancov.
Vrútky 25. 10. 2018

Ing. Miroslav Mazúr, primátor mesta, v.r.

II. schvaľuje
zámer prenájmu majetku mesta, a to nebytových priestorov – miestnosť č. 21 nachádzajúcu
sa v budove č. súpisné 5351 – Kino 1. máj, stojacej na pozemku p.č. KN C 283/3, zastav.
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plochy a nádvoria o celkovej výmere nebytového priestoru 15 m2, ktorý sa nachádza na 1
nadzemnom podlaží tohto objektu za cenu 34,- m2/rok, čo predstavuje ročný nájom 510,-eur:
pre Ing. Samuel Hopko, M. Dulu 26, Martin za účelom nácviku hudobnej skupiny, na dobu
neurčitú od 25.10.2018 ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Odôvodnenie:
Ide o opakovaný nájom nebytového priestoru na nácvik hudobnej skupiny, Predchádzajúci
nájomca ukončil nájom dohodou a priestor je voľný na účel, pre ktorý bol využívaný do
októbra 2018. Priestor je pre mesto dlhodobo prebytočný a nevyužívaný mestom.
Vrútky 25. 10. 2018

Ing. Miroslav Mazúr, primátor mesta, v.r.

III. schvaľuje
prenájom majetku mesta, a to nebytových priestorov – miestnosť č. 21 nachádzajúcu sa
v budove č. súpisné 5351 – Kino 1. máj, stojacej na pozemku p.č. KN C 283/3, zastav. plochy
a nádvoria o celkovej výmere nebytového priestoru 15 m2, ktorý sa nachádza na 1
nadzemnom podlaží tohto objektu za cenu 34,- m2/rok, čo predstavuje ročný nájom 510,-eur:
pre Ing. Samuel Hopko, M. Dulu 26, Martin za účelom nácviku hudobnej skupiny, na dobu
neurčitú od 25.10.2018 ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Odôvodnenie:
Ide o opakovaný nájom nebytového priestoru na nácvik hudobnej skupiny, Predchádzajúci
nájomca ukončil nájom dohodou a priestor je voľný na účel, pre ktorý bol využívaný do
októbra 2018. Priestor je pre mesto dlhodobo prebytočný a nevyužívaný mestom.
Vrútky 25. 10. 2018

Ing. Miroslav Mazúr, primátor mesta, v.r.

• Uznesenie č. 82/2018
Mestské zastupiteľstvo Vrútky
I. prerokovalo
návrh na prenájom nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §
9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a
v zmysle VZN č. 10/2009 o hospodárení s majetkom mesta, na ktorý je potrebný súhlas 3/5
všetkých poslancov.
Vrútky 25. 10. 2018

Ing. Miroslav Mazúr, primátor mesta, v.r.

II. schvaľuje
zámer prenájmu majetku mesta, a to nebytových priestorov – miestnosť č. 1
nachádzajúcich sa v budove č. súpisné 5351 – Kino 1. máj, stojacej na pozemku p.č. KN C
283/3, zastav. plochy a nádvoria o celkovej výmere nebytových priestorov 12 m2, ktoré sa
nachádzajú na prízemí tohoto objektu so samostatným vstupom za cenu 17,-m2/rok a
prenájom javiska 2x do týždňa na 2 hodiny, čo predstavuje ročný nájom 236,24 eur:
pre Dana Rusnáková, Timravy 23, Martin, za účelom skúšania divadelných predstavení
divadelného súboru VOD-a od 25.10.2018 na dobu neurčitú ako prípad hodný osobitného

5

zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Odôvodnenie:
Ide o špecifický prenájom, kde divadelné predstavenie sa dá skúšať s kulisami, svetlami a
divadelnou technikou len v tomto priestore. Skúšanie bude v čase, kedy sa nerealizujú
kultúrne podujatia a akcie, prípadne čas bude prispôsobený mestským potrebám.
Vrútky 25. 10. 2018

Ing. Miroslav Mazúr, primátor mesta, v.r.

III. schvaľuje
prenájom majetku mesta, a to nebytových priestorov miestnosť č. 1 nachádzajúcich sa
v budove č. súpisné 5351 – Kino 1. máj, stojacej na pozemku p.č. KN C 283/3, zastav. plochy
a nádvoria o celkovej výmere nebytových priestorov 12 m2, ktoré sa nachádzajú na prízemí
tohto objektu so samostatným vstupom za cenu 17,-m2/rok a prenájom javiska 2x do týždňa
na 2 hodiny, čo predstavuje ročný nájom 236,24 eur:
pre Dana Rusnáková, Timravy 23, Martin, za účelom skúšania divadelných predstavení
divadelného súboru VOD-a od 25.10.2018 na dobu neurčitú ako prípad hodný osobitného
zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Odôvodnenie:
Ide o špecifický prenájom, kde divadelné predstavenie sa dá skúšať s kulisami, svetlami a
divadelnou technikou len v tomto priestore. Skúšanie bude v čase, kedy sa nerealizujú
kultúrne podujatia a akcie, prípadne čas bude prispôsobený mestským potrebám.
Vrútky 25. 10. 2018

Ing. Miroslav Mazúr, primátor mesta, v.r.

• Uznesenie č. 83/2018
Mestské zastupiteľstvo Vrútky
I. berie na vedomie
informáciu o postupe prác pri zabezpečovaní územnoplánovacích podkladov,
územnoplánovacej a projektovej dokumentácie na navrhovaný objekt pohrebiska vo
Vrútkach.
Vrútky 25. 10. 2018

Ing. Miroslav Mazúr, primátor mesta, v.r.

• Uznesenie č. 84/2018
Mestské zastupiteľstvo Vrútky
I. berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Vrútky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných
zdrojov financovania.
Vrútky 25. 10. 2018

Ing. Miroslav Mazúr, primátor mesta, v.r.

6

• Uznesenie č. 85/2018
Mestské zastupiteľstvo Vrútky
I. schvaľuje
a súhlasí s rozpustením poslednej splátky v čiastke 555 520,-eur v zmysle zmluvy
o termínovanom úvere č.1192/2013/UZ so splatnosťou do 31.12.2022.
Vrútky 25. 10. 2018

Ing. Miroslav Mazúr, primátor mesta, v.r.

II. schvaľuje
dodatok č. 2 k Zmluve o termínovanom úvere č. 1192/2013/UZ.
Vrútky 25. 10. 2018

Ing. Miroslav Mazúr, primátor mesta, v.r.

• Uznesenie č. 86/2018
Mestské zastupiteľstvo Vrútky
I. schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 6/2018.
Vrútky 25. 10. 2018

Ing. Miroslav Mazúr, primátor mesta, v.r.

• Uznesenie č. 87/2018
Mestské zastupiteľstvo Vrútky
I. berie na vedomie
ukončenie funkčného obdobia hlavného kontrolóra mesta Vrútky PhDr. Michala Hanka (ďalej
hlavný kontrolór) ku dňu 31.januára 2019.
Vrútky 25. 10. 2018

Ing. Miroslav Mazúr, primátor mesta, v.r.

II. určuje
v súlade s §18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov dĺžku pracovného času pre funkciu hlavného kontrolóra mesta Vrútky na plný
pracovný úväzok.
Vrútky 25. 10. 2018

Ing. Miroslav Mazúr, primátor mesta, v.r.

III. vyhlasuje
v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov voľby hlavného kontrolóra mesta Vrútky na deň 11. decembra 2018 na zasadnutí
Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach.
Vrútky 25. 10. 2018

Ing. Miroslav Mazúr, primátor mesta, v.r.
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IV. ustanovuje
v zmysle § 18a ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon“) podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra
nasledovne:
1. Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra bude zverejnené najneskôr
40 dní pred dňom konania voľby na úradnej tabuli Mesta, v miestnej tlači a na internetovej
stránke Mesta.
2. Termín odovzdania písomnej prihlášky:
písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi zašle kandidát poštou alebo osobne
doručí v zalepenej obálke označenej: „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“
do 27. novembra 2018 do 15:00 hod. na adresu:
Mestský úrad Vrútky
Námestie S. Zachara 4
038 61 Vrútky
Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky do podateľne MsÚ vo Vrútkach.
3. Náležitosti písomnej prihlášky:
Písomná prihláška musí obsahovať:
a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),
b) štruktúrovaný profesijný životopis,
c) overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
d) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
e) informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú
zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
f) písomný súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 13 zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých údajov za účelom vykonania
voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach.
4. Kvalifikačné predpoklady a podmienky pre výkon funkcie hlavného kontrolóra:
ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie.
5. Posúdenie náležitostí podaných písomných prihlášok kandidátov vykoná najneskôr do 30.
novembra 2018 komisia v zložení: primátor mesta, referent vnútornej správy MsÚ, referent
práce, miezd a personálnych vecí a 2 poslanci MsZ - p. František Kurhajec a Mgr. Lenka
Francúzová, MA.
Komisia vyhodnotí splnenie náležitostí prihlášok a referent vnútornej správy spracuje
zápisnicu a zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mesta, ktorí splnili
podmienky prihlášok a tento spolu s profesijnými životopismi kandidátov doručí najneskôr 7
dní pred dňom zasadnutia mestského zastupiteľstva poslancom mestského zastupiteľstva.
Komisia oznámi výsledok posudzovania písomných prihlášok kandidátom na funkciu
hlavného kontrolóra a tých kandidátov, ktorí splnili podmienky vyhlásené týmto uznesením,
pozve na zasadnutie mestského zastupiteľstva konané dňa 11. decembra 2018.
6. Kandidát, ktorý splní kvalifikačný predpoklad, náležitosti písomnej prihlášky a včas podá
písomnú prihlášku, bude zaradený do voľby na funkciu hlavného kontrolóra a Mestským
úradom vo Vrútkach mu bude včasne zaslaná pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra.
7. Samotnému aktu voľby hlavného kontrolóra bude predchádzať v deň konania voľby
prezentácia jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mesta. Každý kandidát
má právo na vystúpenie pred poslancami Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach v časovom
rozsahu maximálne 5 minút. Kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí.
8. Voľbu hlavného kontrolóra vykoná mestské zastupiteľstvo tajným hlasovaním, postupom v
zmysle Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach.
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9. V deň konania voľby Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach schváli volebnú komisiu, ktorej
úlohou bude dozerať na priebeh hlasovania, posúdiť platnosť odovzdaných hlasovacích
lístkov a sčítať platné hlasy, ktoré získali jednotliví kandidáti. O výsledkoch tajného
hlasovania vypracuje volebná komisia zápisnicu a výsledky oznámi Mestskému
zastupiteľstvu vo Vrútkach.
10. Na hlasovacom lístku budú uvedení kandidáti v abecednom poradí. Hlasovací lístok bude
opatrený úradnou pečiatkou mesta Vrútky.
Každý poslanec Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach si prevezme hlasovací lístok,
zakrúžkuje poradové číslo vybraného kandidáta a hlasovací lístok následne vloží do
pripravenej volebnej schránky.
Za platný hlasovací lístok sa považuje ten hlasovací lístok, na ktorom bude zakrúžkované len
jedno poradové číslo s menom kandidáta a zároveň bude spĺňať predpísané náležitosti (úradná
pečiatka mesta Vrútky).
11. V zmysle §18a ods. 3 Zákona na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takúto
väčšinu nezíska, mestské zastupiteľstvo na tom istom zasadnutí vykoná druhé kolo volieb, do
ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole najväčší počet platných hlasov. V
prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším
počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší
počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhodne žrebom.
12. Primátor mesta je v zmysle § 18a od. 7 zákona povinný s právoplatne zvoleným hlavným
kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia
funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Deň nástupu do práce sa určí na
deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.
Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je 6 rokov.
Vrútky 25. 10. 2018

Ing. Miroslav Mazúr, primátor mesta, v.r.

• Uznesenie č. 88/2018
Mestské zastupiteľstvo Vrútky
I. prerokovalo
Informáciu o súčasnom stave realizácie nájomného bytového domu p č. KN C 4473, k. ú.
Vrútky.
Vrútky 25. 10. 2018

Ing. Miroslav Mazúr, primátor mesta, v.r.

II. schvaľuje
ukončenie zmluvných vzťahov s firmou ROKO SLOVAKIA, a.s. dohodou, spojenou
s úhradou nákladov súvisiacich s vydaním stavebného povolenia, vrátane projektovej
dokumentácie k územnému a stavebnému povoleniu vo výške 46 217,60 EUR. Finančné
prostriedky vo výške 46 217,60 EUR budú uhradené z Fondu rozvoja bývania mesta.
Vrútky 25. 10. 2018

Ing. Miroslav Mazúr, primátor mesta, v.r.
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• Uznesenie č. 89/2018
Mestské zastupiteľstvo Vrútky
I. berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra mesta o výsledkoch kontrol za ostatné obdobie od 05.09.2018 do
18.10.2018.
Vrútky 25. 10. 2018

Ing. Miroslav Mazúr, primátor mesta, v.r.

• Uznesenie č. 90/2018
Mestské zastupiteľstvo Vrútky
I. berie na vedomie
dôvodovú správu k návrhu uznesenia na zníženie výkonov vo verejnom záujme v mestskej
autobusovej doprave v meste Vrútky.
Vrútky 25. 10. 2018

Ing. Miroslav Mazúr, primátor mesta, v.r.

II. schvaľuje
zmenu licencie určenú rozhodnutím č. 809/2007 zo dňa 21.06.2007 a rozhodnutím o predĺžení
platnosti dopravnej licencie č.j. 2007/2016-Sim zo dňa 06.09.2016 nasledovne:
- na linke č. 7 ruší:
o v pracovné dni spoje č. 1/2, 3/4, 5/6, 13/18, 15/20, 19/24, 25/26, 31/38, 39/46, 43/52,
51/60, 55/62, 59/68, 71/78, 77/84;
o v dni pracovného voľna a pracovného pokoja spoje č. 3/4, 9/12, 49/32, 33/40, 37/44,
45/54, 53/88, 65/72, 73/80;
o ruší zastávky pre hore uvedené spoje:
• Ul. Sládkovičova,
• Prev. ZŤS-baterková,
• Ul. M.R. Štefánika.
Vrútky 25. 10. 2018

Ing. Miroslav Mazúr, primátor mesta, v.r.

• Uznesenie č. 91/2018
Mestské zastupiteľstvo Vrútky
I. schvaľuje:
1. predloženie žiadosti o NFP na SO OPII v rámci výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP na realizáciu
projektu: WIFI pre Teba v meste Vrútky, ktorý bude realizovaný Mestom Vrútky;
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
v rámci výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP vo výške 5 % , čo predstavuje sumu max. 750,- EUR.
Vrútky 25. 10. 2018

Ing. Miroslav Mazúr, primátor mesta, v.r.
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• Uznesenie č. 92/2018
Mestské zastupiteľstvo Vrútky
I. berie na vedomie
Informáciu o posúdení predložených oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomeroch verejných funkcionárov mesta Vrútky.
Vrútky 25. 10. 2018

Ing. Miroslav Mazúr, primátor mesta, v.r.

• Uznesenie č. 93/2018
Mestské zastupiteľstvo Vrútky
I. berie na vedomie
informáciu o zmene Organizačného poriadku Mestského úradu vo Vrútkach od 01.09.2018.
Vrútky 25. 10. 2018

Ing. Miroslav Mazúr, primátor mesta, v.r.

Vo Vrútkach dňa 25. 10. 2018

Ing. Miroslav Krajčí, v.r.
predseda návrhovej komisie
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