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DODATOK č. 1 
 

K  ROKOVACIEMU  PORIADKU 

MESTSKÉHO  ZASTUPITEĽSTVA  MESTA  VRBOVÉ 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom v zmysle § 11 ods. 4 písm. k/  zák. SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  

a § 11 Štatútu mesta Vrbové 

tento Dodatok č. 1 k  Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Vrbové 

Čl. 1 

§ 1  

Účel dodatku č. 1 

 

Účelom  tohto   Dodatku  č.  1  k  Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva mesta 

Vrbové /ďalej len dodatok č. 1/  je  zmena  niektorých ustanovení  Štatútu mesta Vrbové – je 

potrebné dať do súladu so štatútom nasledovné ustanovenia : v § 2, ods. 1;  v I. časti, § 3,    

ods. 1, ods. 5, ods. 10, ods. 11, ods. 12, ods. 13;  § 5, ods. 6; § 6, ods. 2, ods. 9, ods. 12; § 7, 

ods. 1, ods. 7, ods. 10, ods. 11; § 8, ods. 1, ods. 2,  ods. 4, ods. 5;   v II. časti, § 9, ods. 1, ods. 

2,    ods. 5; § 10, ods. 2, ods. 3, ods. 7; § 11, ods. 1, ods. 2;  v IV. časti, § 13, ods. 4, ods. 5;  

v V. časti,      § 14, ods. 4, a  to vzhľadom na  citovanú zmenu štatútu.   

 

§ 2  

Znenie dodatku č. 1 

 

(1) V § 2, ods. 1  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

(2) Mestskému zastupiteľstvu patria funkcie spojené s výkonom vyhradenej pôsobnosti          

a právomoci podľa zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien         

a doplnkov  a v zmysle § 11 Štatútu mesta Vrbové. 

 

(2)  V § 3, ods. 1  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

(1) Prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva po voľbách do obecných samospráv zvolá 

primátor zvolený a pôsobiaci v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa 

uskutočnilo do 30 dní odo dňa vykonania týchto volieb. Ak primátor nezvolá zasadnutie 

mestského zastupiteľstva podľa 1. vety, zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční 

podľa zákona 30. pracovný deň od vykonania volieb.  

 

(3)  V § 3, ods. 5  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne : 

(1) Po zložení sľubu novozvoleného primátora odovzdá predsedajúci vedenie ustanovujúceho 

zasadnutia novozvolenému primátorovi. Novozvolený primátor sa ujme vedenia 

zasadnutia a vykoná akt sľubu poslancov tak, že do jeho rúk zložia sľub novozvolení 

poslanci podľa § 26 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien    

a doplnkov. Po verejnom prečítaní textu sľubu, každý poslanec pristúpi                                

k primátorovi povie slovo „sľubujem“ a  podá mu ruku. Poslanec, ktorý sa nemôže 

zúčastniť na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva, skladá sľub do rúk 

novozvoleného primátora  na zasadnutí, na ktorom sa zúčastní po prvý raz. 
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(4) Vypúšťa sa celý ods. 8; 

 

(5) Následne sa v § 3 pôvodný ods. 9  až  15 označuje ako ods. 8  až  14; 

 

(6) V § 3, ods. 10  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

(10) Predsedov, podpredsedov, zapisovateľov  a  členov komisií je možné voliť aj tajným 

hlasovaním. Predsedovia, podpredsedovia, zapisovatelia a členovia komisií sa inak volia 

verejným hlasovaním. Predsedom a podpredsedom komisie je vždy poslanec mestského 

zastupiteľstva. Členom komisie je aj vedúci príslušného útvaru mestského úradu.           

Zapisovateľom je väčšinou zamestnanec príslušného útvaru mestského úradu.                

Na zvolenie predsedov, podpredsedov, zapisovateľov a členov komisií je treba 

nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov. 

 

(7) V § 3, ods. 11  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

(11) Nad priebehom volieb dohliada zvolená trojčlenná volebná komisia. Primátor predloží 

návrh na voľbu trojčlennej volebnej komisie na zriadenie Komisií mestského 

zastupiteľstva, ich pomenovanie a  na voľbu predsedov týchto komisií, ako aj na voľbu 

členov týchto komisií z radov poslancov, v prípade voľby tajným hlasovaním. 

 

(8)  V § 3, ods. 12  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

(12) Primátora zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie 

poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora, ak tak neurobí, 

zástupcu primátora môže zvoliť mestské zastupiteľstvo. Zástupca primátora môže byť len 

poslanec mestského zastupiteľstva.  

 

(9) V § 3, ods. 13  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

(13)  Primátor môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať. Ak primátor odvolá zástupcu 

primátora, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu 

primátora, ak tak neurobí, zástupcu primátora môže zvoliť mestské zastupiteľstvo.  

 

(10)  V § 5, ods. 6  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

(6) Predkladané materiály a  návrhy nariadení a  uznesení na rokovanie komisií mestského 

zastupiteľstva sú spravidla jednotlivým poslancom a  členom jednotlivých komisií  

distribuované elektronickou poštou. 

 

(11) V § 6, ods. 2  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

(1) Na zasadnutí mestského zastupiteľstva sa zúčastňuje primátor, zástupca primátora, 

poslanci, prednosta mestského úradu, hlavný kontrolór, predkladatelia, spracovatelia 

materiálov a návrhov uznesení, vedúci pracovníci mestského úradu a  prizvaní 

zamestnanci mestského úradu.  Na zasadania mestského zastupiteľstva môžu byť tiež 

pozvaní:  prezident SR, zástupcovia vlády Slovenskej republiky, poslanci NR SR, 

poslanci a  zástupcovia VÚC, zástupcovia štátnych orgánov, ako aj vedúci rozpočtových, 

príspevkových a neziskových organizácií, členovia komisií, ako aj zástupcovia iných 

fyzických a právnických osôb mesta. Okruh osobitne pozvaných na rokovanie mestského 

zastupiteľstva určí primátor mesta. 
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(12)  V § 6, ods. 9  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

(9) Pokiaľ je k prerokúvanému bodu programu potrebné predložiť odborné stanovisko komisií 

zriadených mestským zastupiteľstvom, predseda príslušnej komisie vždy prednesie 

stanovisko komisie pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú sa komisia zriadila.          

O odborné stanovisko vo veciach patriacich do kompetencie mestskému úradu mestské 

zastupiteľstvo požiada príslušného vedúceho jednotlivého útvaru mestského úradu alebo 

prednostu mestského úradu. 

 

(13) V § 6, ods. 12  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

(12)Ak na zasadnutí mestského zastupiteľstva požiada o slovo prezident SR, poslanec NR SR, 

zástupca vlády, poslanec VÚC alebo štatutárny zástupca štátneho orgánu, predsedajúci 

mu vždy udelí slovo. Mestské zastupiteľstvo môže na návrh predsedajúceho udeliť slovo 

aj ktorémukoľvek obyvateľovi mesta alebo inej fyzickej osobe. O udelení slova 

obyvateľovi rozhodnú poslanci hlasovaním nadpolovičnou väčšinou prítomných 

poslancov bez rozpravy. 

 

(14) V § 7, ods. 1  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

(1) Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o každom návrhu uznesenia hlasovaním. Hlasovanie sa 

uskutoční bezprostredne po skončení rozpravy. Predsedajúci pred hlasovaním upozorní 

poslancov, že prikročí k hlasovaniu, oznámi spôsob hlasovania a zistí počet prítomných 

poslancov. Mestské zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je 

vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.  Na prijatie uznesenia 

mestského zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných 

poslancov;  na prijatie všeobecne záväzného nariadenia mesta je potrebný súhlas 

trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov;  na prijatie zmeny programu rokovania 

mestského zastupiteľstva  a  na schválenie Zmluvy uzavretej  na uskutočnenie konkrétnej 

úlohy (napr. vznik Spoločného stavebného úradu, t.j. prenesený výkon štátnej správy),    

 na schválenie Zmluvy o zriadení združenia obcí, schválenie uznesenia o vyhlásení 

miestneho referenda, zvolenie a odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie  je potrebný 

súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov;  na prijatie uznesenia  prijatého 

osobitným zreteľom, schválenie štatútu mesta  a na opätovné schválenie uznesenia, ktoré 

primátor vetoval je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých zvolených poslancov. 

Ak mestské zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, primátor zvolá do 14 dní 

nové zasadnutie. 

 

(15)    V § 7, ods. 7  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

(7) Mestské zastupiteľstvo sa môže nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov uzniesť, 

že o určitej záležitosti sa bude rozhodovať tajným hlasovaním, pričom sa použijú 

hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia vydá poslancom pred hlasovaním.                   

Nad priebehom volieb dohliada zvolená trojčlenná volebná komisia. Primátor predloží 

návrh na voľbu trojčlennej volebnej komisie z radov poslancov. Predseda volebnej 

komisie oznámi výsledky hlasovania. Výsledky hlasovania vyhlási predsedajúci tak, že 

oznámi prijatie alebo neprijatie návrhu uznesenia podľa výsledkov hlasovania. 
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(16)   V § 7, ods. 10  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

(10)Ak predloží primátor mestskému zastupiteľstvu na prerokovanie uznesenie, ktorého 

výkon pozastavil z dôvodu, že sa domnieva, že je pre mesto zjavne nevýhodné alebo 

odporuje zákonu, môže toto svoje uznesenie potvrdiť mestské zastupiteľstvo najmenej 

trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Ak mestské zastupiteľstvo uznesenie 

nepotvrdí do troch mesiacov od jeho prvého schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon 

potvrdeného uznesenia primátor nemôže pozastaviť. 

 

(17) V § 7, ods. 11  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

(11)Na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva a pri iných príležitostiach 

upravených v Štatúte Mesta Vrbové primátor používa insígnie primátora mesta Vrbové. 

Pri týchto aktoch môže v zastúpení primátora používať insígnie zástupca primátora alebo 

poslanec poverený mestským zastupiteľstvom alebo primátorom. 
 

(18) V § 8, ods. 1  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

(1) Po otvorení rokovania predsedajúci oznámi počet prítomných poslancov a po schválení 

návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a  pracovného predsedníctva je do programu 

vždy zaradení ako druhý bod programu rokovania mestského zastupiteľstva kontrola 

plnenia všetkých uznesení z predchádzajúceho rokovania mestského zastupiteľstva, ktoré 

predkladá primátor alebo prednosta mestského úradu. Hlavný kontrolór predkladá v prvom 

¼ roku bežného roka súhrnnú správu o  plnení všetkých doteraz prijatých uznesení           

za uplynulé obdobie. 

 

(19) V § 8, ods. 2  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

(2) Návrh programu rokovania sa oznamuje poslancom v pozvánke, ktorá je doručená 

elektronickou poštou a zverejňuje sa na webovej stránke mesta a na úradných tabuliach 

mesta aspoň 3 kalendárne dni pred zasadnutím mestského zastupiteľstva. Predsedajúci 

dáva vždy na schválenie program rokovania, ktorý bol zverejnený minimálne tri dni     

pred začatím zastupiteľstva. Ak sú návrhy na zmenu programu predložené až                      

po zverejnení programu mestského zastupiteľstva alebo sú priamo predložené                  

na rokovaní mestského zastupiteľstva, primátor dáva hlasovať o takejto zmene programu            

až po prijatí riadneho programu rokovania. Poslanci zmenu musia schváliť nadpolovičnou 

väčšinou všetkých poslancov. 

 

(20) V § 8, ods. 4  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

(4) Návrh ostatných bodov programu a ich poradia predkladá primátor, zástupca primátora 

alebo jednotliví vedúci útvarov mestského úradu na základe vlastných návrhov, návrhov 

jednotlivých komisií a jednotlivých poslancov. Tieto návrhy musia byť doručené             

na sekretariát mestského úradu alebo prednostovi do 10 kalendárnych dní                      

pred stanoveným termínom zasadnutia mestského zastupiteľstva.  
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(21) V § 8, ods. 5  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

(5) V prípade neskoršieho doručenia alebo neschválenia zmeny programu môžu byť 

dodatočne navrhnuté body programu prerokované na najbližšom ďalšom zasadaní 

mestského zastupiteľstva alebo v rámci bodu „Rôzne“, prípadne môžu byť dodatočne 

zaradené do programu samostatne pri schvaľovaní zmeny programu. Súčasne  s návrhom 

bodu zmena programu musia byť doručené aj prípadné písomné materiály, o ktorých sa 

bude v prípade jeho zaradenia do programu rokovať. Nové body programu zaradené       

do bodu „Rôzne“, týkajúce sa nakladania s majetkom mesta musia byť vždy spracované 

písomne spolu s návrhom uznesenia a stanoviskom príslušnej komisie. 

  

(22) V § 9, ods. 1  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

(1) Predkladať materiály a  návrhy uznesení mestskému zastupiteľstvu môžu primátor, 

zástupca primátora, poslanci, prípadne skupiny poslancov, komisie, hlavný kontrolór, 

prednosta mestského úradu, vedúci zamestnanci útvarov mestského úradu, štatutárni 

zástupcovia mestom zriadených alebo založených právnických osôb a štatutárni 

zástupcovia právnických osôb, v ktorých má mesto majetkovú účasť. 

 

(23) V § 9, ods. 2  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

(2) Návrhy uznesení mestského zastupiteľstva sa pripravujú súčasne s predkladanými 

materiálmi. Ak podá návrh poslanec, skupina poslancov, komisia, potrebný počet 

výtlačkov zabezpečí mestský úrad - sekretariát. Za včasnú prípravu materiálov zodpovedá 

predkladateľ materiálu. Členom komisií sa materiály poskytnú spravidla 3 kalendárne dni 

pred rokovaním jednotlivých komisií. 

 

(24) V § 9, ods. 5  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

(5) Uznesenia mestského zastupiteľstva sú zverejňované na úradnej tabuli, na webovej 

stránke mesta, uznesenia o prijatí VZN aj v Hlase Vrbového  a  zároveň sú k dispozícii 

k nahliadnutiu na mestskom úrade v písomnej forme. 

 

(25)  V § 10, ods. 2  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

(2) Návrh nariadenia, o ktorom má mestské zastupiteľstvo rokovať, zverejní mesto jeho 

vyvesením na úradnej tabuli v meste,  na webovej stránke mesta alebo mesto návrh 

zverejní iným spôsobom v meste obvyklým, najmenej 15 dní pred rokovaním mestského 

zastupiteľstva o návrhu tohto nariadenia. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína 

plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť 

pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky  alebo ústne                 

do zápisnice na mestskom  úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový 

text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie 

pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.  Na ostatné  podnety 

nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 

Vyhodnotenie pripomienok  uskutoční  (počas 11. až  13.  dňa  15 - dňovej lehoty           

na zverejnenie návrhu VZN jeho vyvesením)  navrhovateľ nariadenia s príslušnou 

komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje         

o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo    

a z akých dôvodov. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom mestského 

zastupiteľstva na zasadnutí MsZ. 
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(26)  V § 10  sa pridáva nový ods. 3 nasledovne: 

(3)  V prípade mimoriadnej udalosti, počas ohrozenia  a  odstraňovania následkov 

mimoriadnej udalosti, ak právny predpis, na základe ktorého sa nariadenie prijíma, 

nebol včas zverejnený  v Zbierke zákonov alebo ak je potrebné zabrániť škodám na 

majetku, postup podľa vyššie uvedeného v tomto odseku sa nepoužije. Pri príprave 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta sa postupuje obdobným spôsobom ako               

pri príprave návrhov uznesení s tým, že mestské zastupiteľstvo alebo primátor môžu         

v jednotlivých prípadoch stanoviť odlišný postup. 

 

(27)   Následne sa v § 10 pôvodný ods. 3  až  6 označuje ako ods. 4  až  7; 

 

(28) V § 10, ods. 7  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

 

(7)  Spracovateľ  VZN  zabezpečí  vyhlásenie  všeobecne  záväzného  nariadenia. Vyhlásenie   

      sa vykoná vyvesením všeobecne záväzného nariadenia na úradných tabuliach               

a na webovej stránke mesta najmenej na dobu 15 dní. Všeobecne záväzné nariadenie  

nadobúda  účinnosť  pätnástym dňom  od  vyvesenia, ak  v  ňom   nie   je  ustanovený   

neskorší   dátum   účinnosti.  Po  nadobudnutí   účinnosti  VZN,  spracovateľ  zverejní  

schválené  VZN  na  úradnej  tabuli  mesta,  na  webovej  stránke  mesta  a  v  Hlase 

Vrbového.  V prípade živelnej  pohromy  alebo  všeobecného ohrozenia,  ak  je  to   

potrebné  na odstraňovanie  následkov  živelnej  pohromy  alebo na zabránenie škodám  

na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti všeobecne záväzného nariadenia, 

najskôr   však   dňom   jeho  vyhlásenia   (uvedená  skutočnosť musí  byť  priamo  

uvedená  vo VZN).  Vyvesenie nariadenia  na úradnej tabuli a webovej stránke mesta je 

podmienkou jeho platnosti a účinnosti. 

 

(29)  V § 11, ods. 1  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

(1) Sekretariát mestského úradu alebo prednosta zabezpečí doručenie uznesení mestského 

zastupiteľstva do 3 pracovných dní od ich podpísania primátorom všetkým nositeľom 

úloh, ktorým tieto vyplývajú z prijatých uznesení. Doručenie možno vykonať aj 

elektronickou poštou tomu, kto o to požiada, pričom je toto podmienené overením 

doručenia. Elektronické doručenia a ich potvrdenia archivuje osoba poverená prednostom 

mestského úradu. 

 

(30)  V § 11, ods. 2  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

(2) Predsedajúci alebo prednosta mestského úradu predkladá na každom riadnom zasadnutí 

mestského zastupiteľstva správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva, ktorá je 

vždy druhým bodom programu prerokovávaného mestským zastupiteľstvom v súlade       

s § 8 ods. 1 tohto Rokovacieho poriadku. 

 

(31)  V § 13, ods. 4  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

(4)  Zápisnica sa musí vyhotoviť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 pracovných dní    

od zasadnutia mestského zastupiteľstva a  v  rovnakej lehote musí byť predložená           

na podpis primátorovi (predsedajúcemu), overovateľom a prednostovi mestského úradu. 
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(32)  V § 13, ods. 5  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

(5) Schválené materiály z rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré patria medzi povinne 

zverejňované informácie, sú zverejňované na úradnej tabuli mesta, na webovej stránke 

mesta Vrbové a všetky schválené VZN-ka aj v periodiku Hlas Vrbového.  

 

(33)  V § 14, ods. 4  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

(4) Pokiaľ v  tomto Rokovacom poriadku nie je stanovené inak, bude sa mestské 

zastupiteľstvo riadiť ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

 

Čl. 2 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1/ Návrh tohto dodatku č. 1  k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Vrbové 

bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 31.01.2019, t.j. 15 dní pred rokovaním Mestského 

zastupiteľstva vo Vrbovom na uplatnenie pripomienok k návrhu  a  schválený bol  Mestským 

zastupiteľstvom vo Vrbovom  dňa 14.02.2019 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.     

2/ Dodatok č. 1  k  Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Vrbové bol 

schválený Mestským zastupiteľstvom  dňa  14.02.2019  uznesením č. 9/II/2019.  

3/  Ostatné ustanovenia doposiaľ schváleného Rokovacieho poriadku Mestského 

zastupitelstva mesta Vrbové zo dňa 30.06.2015,  účinného odo dňa 01.07.2015 zostávajú 

v platnosti.  

  4/ Tento dodatok č. 1  k  Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Vrbové 

vstupuje do platnosti spolu s úplným znením Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva 

mesta Vrbové  dňom 01.03.2019.   

 

Vypracoval : JUDr. Štefan Kubík – zástupca primátorky 

Schválené:  14.02.2019  Uznesením MsZ vo Vrbovom č.  9/II/2019                    

Vyvesené : 15.02.2019 

 

 

                                                                                                    Dott. Mgr. Ema Maggiová 

                                                                                                           primátorka mesta 


