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Z á p i s n i c a   č. 11 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrbové, 

konaného 26. 10. 2017 o 17.00 hod. v Kúrii M. Beňovského vo Vrbovom 

 

Prítomní:    9 poslancov a primátorka mesta 

Neprítomní:    2 poslanci: PaedDr. I. Borovský, Ing. J. Duračka 

Prizvaní:    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.     Predaj nehnuteľností – p. Gondál 

5.     Zámena pozemkov parc. č. 2579  a  2580/28 

6.     Nájomná zmluva – Hasičská zbrojnica 

7.     OVS – Garáže Nám. J. Emanuela 

8.     OVS – Garáže ul. Hoštáky 

9.     VZN – ochrana ovzdušia 

10.   VZN – školy a škôlky 

11.   Rôzne 

12.   Dopyty a interpelácie poslancov 

13.   Návrh na uznesenie 

14.   Záver   
 

 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, pracovného 

predsedníctva a určenie zapisovateľky 
  

Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvorila a viedla primátorka mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová. 

Zasadnutie sa začalo za prítomnosti 6 poslancov. Počas rokovania prišli ďalší poslanci : D. Sabo, 

Ing. Ľ. Šteruský, Bc. F. Tahotný, MBA.  

 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – Mgr. J. Koreň, členovia – 

Mgr. R. Just, Ing. N. Horská. 

prítomných: 6 

za: 6                                              proti: 0                                     zdržal sa: 0 

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: PhDr. J. Miklášová, Mgr. D. 

Drobná. 

prítomných: 6 

za: 6                                            proti: 0                                     zdržal sa: 0 

 

Za zapisovateľku bola určená p. Dália Amchová, pracovníčka mestského úradu. 

Do pracovného predsedníctva boli navrhnutí a schválení: primátorka mesta Dott. Mgr. Ema 

Maggiová, zástupca primátorky JUDr. Štefan Kubík, hl. kontrolórka JUDr. Mária Gajňáková a 

prednostka MsÚ Ing. Renáta Taranová. 

prítomných: 6 

za:  6                                            proti: 0                                     zdržal sa: 0 
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Potom primátorka predložila k schváleniu program zasadnutia MsZ, ktorý bol uvedený na 

pozvánke.  

prítomných: 6 

za: 6                                            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 nemal nikto pripomienky. 

 

3. Dopyty a interpelácie občanov  

 
Občania mesta z ulíc Sietna a Oslobodenia, na ktorých nie vybudovaná kanalizácia sa zaujímali 

ako to s kanalizáciou pokračuje, prečo to trvá tak dlho, keď v niektorých okolitých obciach ju majú 

a podľa informácie obce do 6 000 obyvateľov mali byť odkanalizované do roku 2012. Tým, že nie 

je vybudovaná, musia občania vyvážanie žúmp znášať na vlastné náklady.  

Ing. Valová – tieto ulice sú zahrnuté do projektu „Združenie obcí Kanalizácia Vrbové- 

Krakovany“, ktorý bol podaný a vyjadrenie prišlo. Neboli sme úspešní, sme štvrtí pod čiarou. Nie 

je nám známe, či bude ďalšia výzva. Projekt bol prvý krát podaný v roku 2009 cez TAVOS, ten 

neuspel. My sme v aglomerácii Trebatice, Vrbové, Krakovany pretože sme napojení na jednu 

čističku. Trebatice si riešili niečo samy a my sme museli podať žiadosť spolu s Krakovanmi. Malé 

okolité obce môžu využívať rôzne iné programy pre obce do 2000 obyvateľov a niektorým sa to 

podarilo. My si nemôžeme vyberať, do ktorého projektu ideme. Slovenská republika musela 

vysvetľovať európskej komisii, prečo nemáme odkanalizované obce, vedia o tom a pritom na to  

peniaze nedávajú a obce peniaze nemajú. Na jednej strane sme zaviazaní zákonmi z EÚ, na druhej 

nevypisujú sa výzvy, do ktorých by sme sa mohli zapojiť a keď sa už vypíšu, tak uspeje len pár 

žiadateľov a ostatní sú neuspokojení. Ďalší projekt sme podávali v roku 2015. 

Dott. Mgr. Maggiová – ani na Slovanskej ulici nie je kanalizácia a tiež by bola rada keby sa začala 

robiť. V rámci projektu sa dala cez TAVOS rozšíriť čistička, aby sa mohla na ňu pripojiť 

kanalizácia.  

JUDr. Kubík – najlepšie by bolo, keby prišli peniaze z fondov, pretože táto akcia spolu s 

Krakovanmi stojí päť a pol milióna Eur, to je približne dvojročný rozpočet mesta. Keby to zaplatilo 

mesto zo svojho, tak by sa dva a pol roka nič iné nerobilo, iba kanalizácia a to by nebolo fér voči 

ostatným občanom. Mesto si to nemôže ani dovoliť. Peniaze sú odložené na účte Združenia obcí 

Kanalizácia Vrbové - Krakovany, je tam 200 000 €, čo je 5% spoluúčasť. V tejto dobe čakáme na 

odpoveď  z prvej výzvy alebo či príde druhá výzva. Ak peniaze neprídu, bude sa to musieť robiť 

postupne po uliciach, každé dva roky jednu ulicu. 

 

Občania mesta ďalej riešili problematiku cesty na Cintorínskej ulici, ktorá je podľa nich 

najfrekventovanejšia a nie je tam ani chodník. 

Ing. Valová – na Cintorínskej ulici sa cesta nedá rozšíriť, nakoľko z jednej strany je breh a na 

druhej sú rodinné domy. Šanca urobiť chodník nie je. 

PhDr. Miklášová – ak tam nie je šanca urobiť chodník, cesta by sa mohla urobiť ako jednosmerná. 

JUDr. Kubík – budú o tom uvažovať. 

 

p. Dunajčík – mal otázku ohľadom bezpečnostných kamier, ktoré sa už začínajú osádzať, koľko ich 

bude a na akých miestach budú.  

JUDr. Kubík – v rámci projektu sú štyri kamery, jedna bude na námestí smerom do parku a tri 

budú na sídliskách: 9. mája, SNP a 6. apríla. 
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4. Predaj nehnuteľností reg. „C“  p. č.  2484/1 a dom súp. č. 309  

                                        na Nám. Jozefa Emanuela 

 
Mesto Vrbové obdržalo žiadosť p. Gondála Ivana, v ktorej žiada o odpredaj  nehnuteľnosti – 

pozemku vedeného na LV 1900 vo vlastníctve mesta Vrbové, parc. reg. „C“, č. 2484/1  o výmere 

197 m2 - zastavané plochy a nádvoria nachádzajúceho sa na Nám. Jozefa Emanuela a  ďalej o 

odpredaj rodinného domu súp. č. 309, ktorý je postavený na parcele č. 2484/1, ktorý je zapísaný na 

LV č. 1900 na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Piešťany, vo vlastníctve mesta Vrbové, 

ktorého všeobecná hodnota je daná na základe znaleckého posudku – stanovenie technickej 

hodnoty stavby na sumu 14.100,- €.            

Jedná sa o nehnuteľnosť, ktorú mesto prenajíma strýkovi žiadateľa - p. Gondál Anton, za sumu 

11,98 € mesačne. Žiadateľ p. Ivan Gondál je toho času spolubývajúci s nájomníkom p. Antonom 

Gondálom a súhlasí pri odpredaji nehnuteľnosti so zriadením vecného bremena doživotného 

užívania odpredanej nehnuteľnosti pre svojho strýka Antona Gondála, doterajšieho nájomníka 

nehnuteľnosti. Na základe uvedeného a nepotrebnosti nehnuteľností pre mesto Vrbové navrhujeme 

odpredaj nehnuteľností spôsobom hodným osobitného zreteľa. 

 

Zámer odpredať predmetné nehnuteľnosti bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa  11.10.2017.   

 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom.  

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča odpredaj pozemku parc. č. 2484/1 CKN  

a rodinný dom  súp. č. 309  Ivanovi Gondálovi spôsobom osobitného zreteľa. 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 132/X/2017 

 

5. Zámena pozemkov reg. „C“  p. č.  2579, 2580/28  a Hasičská zbrojnica  

           súp. č. 1779 na Ulici J. Zigmundíka vo Vrbovom za doplatok 

 
Mesto Vrbové pripravuje vybudovanie novej Hasičskej zbrojnice, kde pri prebiehajúcich 

rokovaniach obdržalo žiadosť p. PhMr. Benkovej Emílie v zastúpení spoločnosti VITAE PLUS, 

spol. s.r.o., v ktorej žiada o zámenu časti nehnuteľnosti – pozemku, parc. č. 2580/1, vedeného na 

LV 3237 vo vlastníctve spoločnosti VITAE PLUS, spol. s.r.o. za nehnuteľnosti, ktoré vlastní mesto 

Vrbové.  

Na základe dohody medzi mestom Vrbové, ktoré je majiteľom parc. č. 2580/3  a  parc. č. 2579 a 

 na nej stojaca hasičská zbrojnica súp. č. 1779 – bola dohodnutá zámena časti pozemkov 

oddelených geometrickým plánom č. 61/2017 zo dňa 18.05.2017. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča zámenu nehnuteľností s doplatkom spoločnosťou 

VITAE PLUS spol. s.r.o.   

Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 133/X/2017 

 

6. Prenájom pozemkov – Hasičská zbrojnica   
 

Podľa ustanovenia § 720 Občianskeho zákonníka je mesto Vrbové oprávnené uzatvoriť Nájomnú 

zmluvu o používaní majetku spoločnosti VITAE PLUS, spol. s.r.o., v zastúpení  PhMr. Emília 

Benková, so sídlom na Ulici Jána Zigmundíka č. 293/1, 922 03 Vrbové. Jedná sa o objekt 

Hasičskej zbrojnice, ktorý je spoločnosť VITAE PLUS, spol. s.r.o. ochotná prenajať mestu Vrbové 
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pre účely zabezpečenia činnosti DHZ do vybudovania novej Hasičskej zbrojnice. Z uvedeného 

dôvodu bol predložený návrh na realizáciu prenájmu nehnuteľného majetku mesta  a to:  

-   predmetom  prenájmu je novovytvorená nehnuteľnosť č. 2580/28 – zastavané plochy a nádvoria  

o  výmere 929 m2,  ktorá po vykonanej zámene bude vo výlučnom vlastníctve  spoločnosti VITAE 

PLUS, spol. s.r.o., Vrbové a  ďalej predmetom prenájmu je pozemok v  k. ú. Vrbové, par. č. 2579, 

o celkovej výmere 74 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, a na uvedenej parcele postavená 

budova – Hasičská zbrojnica, súp. č. 1779 s prípojkami,  ktoré nehnuteľnosti sú vo výlučnom  vlastníctve   

spoločnosti VITAE PLUS, spol. s.r.o., Vrbové. 

 

Stanovisko komisie výstavby: komisia vyjadrenie sa k nájmu ponechala pre ekonomickú komisiu. 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom  

Rozprava:  

Mgr. Koreň – kedy sa asi HZ presťahuje, aby sme tým nájmom moc nepreplatili. 

JUDr. Kubík – ťažko povedať, kedy sa presťahujú. 

Ing. Horská – podľa nej je to dobrý návrh, treba pani Benkovej poďakovať a treba to schváliť. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 134/X/2017 

 

7. Predaj pozemkov reg. „C“  p. č. 2516/7, p. č.  2516/8, p. č. 2515/28 a  

    p. č. 2515/29 na Nám. J. Emanuela verejnou obchodnou súťažou 
 

MsZ v zmysle ustanovenia § 9, ods. 2, zákona č. 138/1991 Zb. schvaľuje spôsob prevodu 

vlastníctva nehnuteľného majetku mesta – verejnou obchodnou súťažou. 

V zmysle ustanovenia § 9a, ods. 1, písm. a) cit. zákona bol predložený na schválenie odpredaj 

pozemku na základe obchodnej verejnej súťaže.  

Jedná sa o odpredaj  pozemkov v k. ú. Vrbové,  KN reg. „C“, p. č. 2516/8 – diel 16 o výmere 4 m², 

p. č. 2516/8 – diel 17  o výmere 15 m², p. č. 2516/7 – diel 14  o výmere  5 m², p. č. 2516/7 – diel 15  

o výmere 14 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, ktoré sú zapísané  na LV č. 1900 na 

OÚ , katastrálnom odbore Piešťany, vo vlastníctve mesta Vrbové,    

 a ďalej o odpredaj časti nehnuteľnosti – pozemku vedeného na LV 3369 vo vlastníctve mesta 

Vrbové, parc. reg. „C“, č. 2515/28- diel 2 o výmere 1 m2  a  parc. reg. „C“, č. 2515/29 - diel 3 o 

výmere 1 m2 - zastavané plochy a nádvoria nachádzajúce sa na Nám. Jozefa Emanuela oddelené 

geometrickým plánom č. 210/2017 zo dňa 04.09.2017 z pôvodného pozemku, parcela registra „E“  

č.  3-430/4 o  výmere  331 m² - zastavané plochy a nádvoria. 

Za oba pozemky mesto Vrbové navrhlo poslancom MsZ schváliť cenu vo výške 30,00 €/m2.  

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže, ktorých prílohou je aj vzor kúpnej zmluvy sú súčasťou 

tohto materiálu. 

Po schválení návrhu dokumentov bude obchodná verejná súťaž vyhlásená tým, že súťažné 

podklady aj príloha vzoru návrhu kúpnej zmluvy budú zverejnené: 

- na úradnej tabuli mesta;  

- na web stránke mesta www.vrbove.sk;  

- oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže v miestnom dvojtýždenníku „Hlas 

Vrbového“ s odkazom, kde sa súťažné podklady s prílohami nachádzajú. 

Prílohy: 

1. návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže;  

2. návrh kúpnej zmluvy;  

3. informatívna kópia z katastrálnej mapy. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča odpredaj pozemkov pre dve garáže za Holeškou aj 

s podmienkami OVS. 

http://www.vrbove.sk/
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Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 135/X/2017, 136/X/2017, 137/X/2017 a 138/X/2017. 

 

8. Predaj  19 ks pozemkov reg. „C“  p. č. 325/88  až   p. č.  325/106  

    na vybudovanie garáží ul. Hoštáky verejnou obchodnou súťažou 

 
MsZ  v zmysle ustanovenia § 9, ods. 2, zákona č. 138/1991 Zb.  schvaľuje  spôsob prevodu 

vlastníctva nehnuteľného majetku mesta – verejnou obchodnou súťažou. 

V zmysle ustanovenia § 9a, ods. 1, písm. a) cit. zákona bol predložený na schválenie odpredaj 

pozemku na vybudovanie garáží na základe obchodnej verejnej súťaže.  

Jedná sa o odpredaj  pozemkov v k. ú. Vrbové, KN reg. „C“ na ulici Hoštáky na vybudovanie 

garáží a to: p. č. 325/88, p. č. 325/89, p. č. 325/90, p. č. 325/91, p. č. 325/92, p. č. 325/93, p. č. 

325/94, p. č. 325/95, p. č. 325/96, p. č. 325/97, p. č. 325/98, p. č. 325/99, p. č. 325/100, p. č. 

325/101, p. č. 325/102, p. č. 325/103, p. č. 325/104, p. č. 325/105, p. č. 325/106, všetky o výmere 

20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, ktoré sú zapísané na LV č. 1900 na OÚ, 

katastrálnom odbore Piešťan vo vlastníctve mesta Vrbové. Za všetky pozemky mesto Vrbové 

navrhuje poslancom MsZ schváliť cenu vo výške 24,00 €/m2.  

Podmienky obchodnej verejnej súťaže, ktorých prílohou je aj vzor kúpnej zmluvy sú súčasťou 

tohto materiálu. 

Po schválení návrhu dokumentov bude obchodná verejná súťaž vyhlásená tým, že súťažné 

podklady aj príloha vzoru návrhu kúpnej zmluvy budú zverejnené: 

- na úradnej tabuli mesta;  

- na web stránke mesta www.vrbove.sk;  

- oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže v miestnom dvojtýždenníku „Hlas 

Vrbového“ s odkazom, kde sa súťažné podklady s prílohami nachádzajú; 

- oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže v regionálnom týždenníku „Piešťanský 

týždeň“ s odkazom, kde sa súťažné podklady s prílohami nachádzajú; 

- oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže v regionálnom inzertnom týždenníku 

„AB“ s odkazom, kde sa súťažné podklady s prílohami nachádzajú. 

Prílohy: 

4. návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže  

5. návrh kúpnej zmluvy  

6. informatívna kópia z katastrálnej mapy  

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia výstavby odporúča odpredaj pozemkov pod garáže aj 

s podmienkami OVS, ale neodporúča predaj posledných dvoch parciel v tesnej blízkosti pozemkov 

pána Antolíka, t. j.  parc, č. 325/88  a  325/89. 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 139/X/2017 a 140/X/2017 

 

9. VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta Vrbové 

 
Mesto Vrbové na základe upozornenia Okresnej prokuratúry Piešťany muselo zrušiť niektoré 

ustanovenia starého VZN o ochrane ovzdušia č. 7/2012. Na základe uvedeného mesto Vrbové 

spracovalo nový návrh VZN, ktorého návrh bol predložený MsZ. 

Návrh tohto VZN na pripomienkovanie občanov bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na 

internetovej stránke mesta dňa 11.10.2017. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom. 

http://www.vrbove.sk/
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Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť VZN č. 8/2017 - o poplatkoch za 

znečisťovanie ovzdušia na území mesta Vrbové. 

 

Rozprava: MsZ sa rozhodovalo o tom, či ustanovenie o platení poplatku do 3€ vynechať z VZN. 

MsZ hlasovalo: za vynechanie bodu č. 4 z VZN  bolo  8 poslancov. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 141/X/2017 

 

10. VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov       

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrbové 
 

Mesto Vrbové na základe vyšších nákladov pre zabezpečovanie úhrad na stravu žiakov 

v materských a základných školách pripravilo zmenu VZN o určení výšky mesačného príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Vrbové a predložilo MsZ  uvedený návrh. 

MŠ si požiadala navýšenie sumy na deti nad tri roky na 15€ a na deti do troch rokov na 30€. 

Schválené bolo navýšenie na sumu 12 € pre deti vo veku nad tri roky a na sumu 15 € pre deti vo 

veku do troch rokov. 

 

Návrh tohto VZN na pripomienkovanie občanov bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na 

internetovej stránke mesta dňa 11.10.2017. 

Rozprava:  

Bc. Tahotný, MBA – rozprával sa s pánom riaditeľom I. ZŠ  a jemu to vraj vychádza. Sú aj iné 

možnosti. Aj kríza, ktorá bola v cenách mliečnych výrobkov už upadla. Malo by sa to celé preniesť 

na rodičov. 

JUDr. Kubík – je trochu rozdiel strava v škôlkach a v školách, v škôlkach používajú viac maslo na 

nátierky, ale každý má svoje dôvody pre navýšenie. 

Mgr. Just – kríza cien v mliečnych výrobkoch nepominula ešte len začína, veď maslo stojí skoro  

3 €. 

Ing. Horská – keď pani hlavná ekonómka našla na to peniaze, tak zrejme zdroje na to sú, financujú 

sa rôzne veci v oblasti mesta a taká podpora rodín ako ide do škôlok a do škôl je potrebná, pretože 

je veľa rodín, ktoré si nemôžu dovoliť toľko prispievať na stravu. Súhlasí s tým, aby sa tento 

príspevok dal. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom. 

Stanovisko komisie kultúry športu a vzdelávania: komisia doporučuje navýšiť tieto sumy. 

Stanovisko sociálnej komisie: komisia nedoporučuje toto navýšenie 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 142/X/2017 

 

11. Rôzne 
 

V tomto bode neboli predložené žiadne materiály. 

 

12. Dopyty a interpelácie poslancov 

  
- PhDr. Miklášová – úprava vchodu do cintorína sa robí v nevhodnom čase, teraz pred sviatkami. 

Ďalej, na komisii sa zaoberali poškodením náhrobného kameňa na cintoríne a dospeli k záveru, že 

ak sa budú robiť takéto práce ako premiestňovanie náhrobných kameňov, mohli by sa k tomu 

zavolať kamenári, aby sa zabránilo znehodnoteniu. Ako ďalšie, pochválila nové ozvučenie na 

cintoríne. Požiadala o to, aby sa v čase nepriaznivého počasia  mohli obrady odbavovať vo vnútri v 

dome smútku. Navrhla výmenu stoličiek a rozšírenie vchodu v dome smútku.  
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Ing. Valová – ohľadne prác pred cintorínom - projekt bol urobený dávno. Koncom leta sa ozvali 

klienti, ktorí ponúkali finančné prostriedky na prechody, ale mali rozrobenú prácu inde a dostali sa 

sem až teraz. Dokončili chodníky v rámci cintorína a pred cintorínom to zostalo na druhú etapu. 

Snažili sa s nimi dohodnúť, aby to dokončili pred sviatkami. 

 

JUDr. Kubík – na komisii riešili problém ohľadom pána Jozefa Vavrinca. Prichýlila ho p. 

riaditeľka DD Klas, potom bol tri týždne v hospici v Hlohovci. Rodina nemá záujem sa o neho 

postarať. Mesto už musí za neho  doplácať cca 900 €. Chceli by vytvoriť miesto v DD Klas. 

Bc. Tahotný, MBA – sociálna komisia odporučila doplatiť peniaze za pána Vavrinca, nakoľko nie 

je schopný sa sám o seba postarať. 

 

Primátorka mesta oboznámila MsZ,  a zároveň tým aj odpovedala na písomnú interpeláciu 

poslanca Bc. Tahotného, MBA, ohľadom verejného osvetlenia. Otázky zneli:  

1. Prečo sa situácia neustále opakuje? 

2. Prečo sa dielo nereklamuje u zhotoviteľa, t. j. Venimex, s. r. o.? 

3. Prečo opravy vykonávajú zamestnanci mesta, keď je stále v záručnej lehote? 

 

Príčiny výpadkov môžu byť viaceré. 

1. Jedna časť mesta je napojená na okruh na Senicu, druhá na ZSE a hlavne treba vedieť (tak ako 

sme viac krát v rozprave spomenuli), že v projekte neboli započítané povolené výmeny 

rozvodných skriniek. 

Osvetlenie je uložené do 11 okruhov. V každom okruhu je istá časť zabudovaná v zemi. Časť je 

v kandelábrových porcelánových svorkovniciach, ktoré vlhkosťou skratujú (dážď, vietor...). 

2. Treba počítať aj s poveternostnými podmienkami – už len príklad: poslednýkrát p. Danáš hľadal 

chybu a bolo to „babie leto“ omotané v rozvodnej skrinke. 

Reklamujú sa v prípade, že sa to týka častí, ktoré súvisia s projektom. 

3. Odpoveď bola v bode 1. a v bode 2.  

 

JUDr. Kubík – informoval poslancov, že sa prejednával ÚPN-M, ktorý je v dvoch variantách.  

Tieto materiály im boli predložené k vyjadreniu. 

 

 

13. Návrh na uznesenie 
 

Uznesenie MsZ č. 132/X/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

 v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení odpredaj 

nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Vrbové vedenej na LV 1900 –  

v  k. ú. Vrbové,  KN reg. „C“, p. č. 2484/1 o celkovej výmere 197 m², druh pozemku –  zastavané 

plochy a nádvoria vo výlučnom vlastníctve mesta Vrbové, IČO 003 13 190, sídlo Ulica gen. M. R. 

Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa do výlučného 

vlastníctva - p. Ivan GONDÁL, nar. ............., bytom  Nám. Jozefa Emanuela č. 309/24, 922 03 

Vrbové, podiel 1/1. Za pozemok o výmere 197 m², je podľa znaleckého posudku  určená cena vo 

výške 7.032,90 €, čo v prepočte vychádza 35,70 €/m2. 

 

Ďalej sa jedná o odpredaj rodinného domu súp. č. 309, ktorý je postavený na parcele reg. „C“ č. 

2484/1, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný na LV č. 1900 na 

Okresnom úrade, katastrálnom odbore Piešťany, vo vlastníctve mesta Vrbové, IČO 003 13 190, 

sídlo Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové  a  to  z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa do výlučného vlastníctva - p. Ivan GONDÁL, nar. ..........., bytom Nám. Jozefa Emanuela č. 
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309/24, 922 03 Vrbové, podiel 1/1, ktorého všeobecná hodnota je daná na základe znaleckého 

posudku – stanovenie technickej hodnoty stavby Ing. Miroslavy Helegda na sumu 6.533,67 €, 

spolu s vonkajšími úpravami, prípojkami vody a plynu vo výške 499,55 €, spolu zaokrúhlene 

14.100 €. 

 

Za dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ považuje skutočnosť, že p. Ivan Gondál kupuje 

nehnuteľnosť za podmienky zriadenia vecného bremena doživotného práva užívania nehnuteľnosti 

doterajším nájomníkom Antonom Gondálom, nar. .........., bytom  Nám. Jozefa Emanuela č. 309/24, 

922 03 Vrbové s ktorým je kupujúci v príbuzenskom vzťahu.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za:  7        proti: 0      zdržal sa: 1 

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just,                                                                           Bc. F. Tahotný, MBA 

Mgr. J. Koreň, PhDr. J. Miklášová, 

Ing. Ľ. Šteruský, Mgr. D. Drobná, 

D. Sabo 

 

Uznesenie MsZ č. 133/X/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje – 

v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zámenu 

nehnuteľností vo vlastníctve mesta Vrbové vedenej na LV 1923 – 

  

1.) Pozemok v k. ú. Vrbové, KN reg. „C“, par. č. 2580/3, o celkovej výmere 1.846 m2, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný na Okresnom úrade Piešťany, 

katastrálny odbor, vo vlastníctve mesta Vrbové, IČO 003 13 190, sídlo Ulica gen. M. R. 

Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové. Uvedená parcela registra „C“ č.  2580/3, o výmere 1.846 

m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria bola na základe geometrického plánu 

číslo 61/2017 zo dňa 18.05.2017 rozdelená na parcely reg. „C“ č. 2580/3 – zastavané 

plochy a nádvoria  o výmere  1.630 m2  a  parcelu reg. „C“ č. 2580/28 – zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 929 m2;  

            a 

pozemok v k. ú. Vrbové, KN reg. „C“, par. č. 2580/4, o celkovej výmere 1.031 m2, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný na Okresnom úrade Piešťany, 

katastrálny odbor, vo vlastníctve mesta Vrbové, IČO 003 13 190, sídlo Ulica gen. M. R. 

Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové. Uvedená parcela registra „C“ č.  2580/4, o výmere 1.031 

m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria bola na základe geometrického plánu 

číslo 61/2017 zo dňa 18.05.2017 rozdelená na parcely reg. „C“ č. 2580/4 – zastavané 

plochy a nádvoria  o výmere 235 m2, parcelu reg. „C“ č. 2580/23 – zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 19 m2, parcelu reg. „C“ č. 2580/24 – zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 19 m2, parcelu reg. „C“ č. 2580/25 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 

m2, parcelu reg. „C“ č. 2580/26 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2  a  parcelu 

reg. „C“ č. 2580/27 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 m2, kde z oboch uvedených 

parciel č. 2580/3  a  2580/4 je   

 

-   predmetom   zámennej   zmluvy   novovytvorená   nehnuteľnosť  parcela  registra „C“ č. 

2580/28 – zastavané plochy a nádvoria  o  výmere 929 m2,  ktorá   je   vo   výlučnom  vlastníctve   

mesta Vrbové, IČO  003 13 190, sídlo Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové v cene 

podľa znaleckého posudku vo výške 13.860,68 €; 

            a 
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ďalej je predmetom zámennej zmluvy v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení zámena nehnuteľností vo vlastníctve mesta Vrbové vedených na 

LV 1900 – 

2.) Pozemok v k. ú. Vrbové, KN reg. „C“, par. č. par. č. 2579, o celkovej výmere 74 m2, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný na Okresnom úrade Piešťany, 

katastrálny odbor, vo vlastníctve mesta Vrbové, IČO 003 13 190, sídlo Ulica gen. M. R. 

Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové v cene podľa znaleckého posudku vo výške 1.104,08 €  a  

na uvedenej parcele postavená budova – Hasičská zbrojnica, súp. č. 1779 s prípojkami,  

ktorá je taktiež vo výlučnom  vlastníctve  mesta Vrbové  v cene podľa znaleckého posudku 

vo výške 10.106,77 €; 

 

ktoré sa zamieňajú za  

nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom zámennej zmluvy v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona    č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, t.j. zámenu nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti 

VITAE PLUS, spol. s.r.o.  vedených na LV 3237 – 

  

3.) Pozemok v k. ú. Vrbové, KN reg. „C“, par. č. 2580/1, o celkovej výmere 1.580 m2, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný na Okresnom úrade Piešťany, 

katastrálny odbor, vo vlastníctve spoločnosti VITAE PLUS, spol. s.r.o.  Uvedená parcela 

registra „C“ č.  2580/1, o výmere 1.580 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria 

bola na základe geometrického plánu číslo 61/2017 zo dňa 18.05.2017 rozdelená na parcelu 

reg. „C“ č. 2580/1 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere  1.320 m2,  parcelu reg. „C“ č. 

2580/20 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 231 m2, parcelu reg. „C“ č. 2580/21 – 

zastavané plochy a nádvoria  o výmere  19 m2  a  parcelu reg. „C“ č. 2580/22 – zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 10 m2, kde  

 

-   predmetom   zámennej   zmluvy   sú   novovytvorené   nehnuteľnosti  parcela  registra 

„C“ č. 2580/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 231 m2, parcela reg. „C“ č. 

2580/21 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere  19 m2  a  parcela reg. „C“ č. 2580/22 – 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m2, ktoré sú vo výlučnom  vlastníctve spoločnosti 

VITAE PLUS, spol. s.r.o., v zastúpení  PhMr. Emília Benková, IČO 363 54 759, so sídlom 

na Ulici Jána Zigmundíka č. 293/1, 922 03 Vrbové v cene podľa znaleckého posudku vo 

výške 5.818,80 € 

 

a zámena citovaných nehnuteľností sa uskutoční s doplatkom z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa; 

 

Všetky vyššie uvedené nehnuteľnosti reg. „C“, ktoré sú predmetom zámeny, t.j. : 

nehnuteľností, ktorých majiteľom je mesto Vrbové, parc. č. 2580/28,  parc. č. 2579 a na nej stojaca 

hasičská zbrojnica súp. č. 1779  –  v hodnote 25.081,20 €  a  spoločnosťou Vitae Plus, spol. s.r.o., 

ktorá je majiteľom nehnuteľností parc. č.  2580/20, parc. č. 2580/21  a parc. č. 2580/22 – v hodnote 

5.818,80 €  je celková hodnota uvedených nehnuteľností na základe znaleckého posudku, ktorý 

vyhotovila Ing. Miroslava Helegda, pod č. 115/2017 dňa 14.09.2017 vo výške 30.900 €, t.j.  

(30.900 € - 5.818,80 €). Na základe uvedeného  je spoločnosť Vitae Plus, spol. s.r.o.  povinná 

zaplatiť sumu vo výške 25.081,20 €,  na účet mesta Vrbové. 

 

Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že je v záujme 

mesta, aby  parc. č. 2580/20, 2580/21 a 2580/22  boli vo vlastníctve mesta , nakoľko na týchto 

pozemkoch mesto plánuje vybudovanie odstavných plôch.  
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 Na  parc. č. 2580/28, parc. č. 2579  je postavená Hasičská zbrojnica súp. č. 1779  a tieto pozemky 

sú v tesnom susedstve spoločnosti Vitae Plus, spol. s.r.o. ktorá  ich potrebuje na zabezpečenie  

nerušenej prevádzky zdravotného strediska. 

 

 

 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9         proti: 0     zdržal sa: 0  

JUDr. Š. Kubík, Ing. N. Horská,                                                                       

Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, 

PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, 

Mgr. D. Drobná, Ing. Ľ. Šteruský, 

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 134/X/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje – 

v súlade s §9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

prenájom novovytvorenej nehnuteľnosti  parcela  registra  „C“ č. 2580/28 – zastavané plochy a 

nádvoria  o  výmere 929 m2,  ktorá  po vykonanej zámene bude vo výlučnom  vlastníctve   

spoločnosti VITAE PLUS, spol. s.r.o., v zastúpení  PhMr. Emília Benková, IČO 363 54 759, so 

sídlom na Ulici Jána Zigmundíka č. 293/1, 922 03 Vrbové  

a 

ďalej schvaľuje prenájom nehnuteľností v k. ú. Vrbové, KN reg. „C“, par. č. 2579, o celkovej 

výmere 74 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný na Okresnom úrade 

Piešťany, katastrálny odbor  a  na uvedenej parcele postavenú budovu – Hasičská zbrojnica, súp. č. 

1779 s prípojkami,  ktoré nehnuteľnosti po vykonanej zámene budú vo výlučnom  vlastníctve   

spoločnosti VITAE PLUS, spol. s.r.o., v zastúpení  PhMr. Emília Benková, IČO 363 54 759, so 

sídlom na Ulici Jána Zigmundíka č. 293/1, 922 03 Vrbové za sumu 100,-€ mesačne od 1. januára 

2018 alebo až po zapísaní vlastníckeho práva do KN. 

 

Za dôvod hodný osobitného zreteľa mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že je potrebné 

zabezpečiť činnosť  DHZ do vybudovania novej Hasičskej zbrojnice. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9         proti: 0     zdržal sa: 0 

JUDr. Š. Kubík, Ing. N. Horská,                                                                       

Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, 

PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, 

Mgr. D. Drobná, Ing. Ľ. Šteruský, 

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 135/X/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

v súlade s § 9a ods. 1 písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení spôsob 

prevodu  nehnuteľností vo vlastníctve mesta Vrbové vedenej na LV 1900 –  
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v  k. ú. Vrbové,  KN reg. „C“, p. č. 2516/7 o celkovej výmere 18 m², druh pozemku – zastavané 

plochy a nádvoria, KN reg. „C“, p. č. 2516/8 o celkovej výmere 18 m², druh pozemku – zastavané 

plochy a nádvoria  a  KN reg. „C“, p. č. 2516/9 o celkovej výmere 18 m², druh pozemku – 

zastavané plochy a nádvoria. Na základe geometrického plánu číslo 210/2017 zo dňa 04.09.2017 

boli uvedené parcely rozdelená na parcely reg. „C“ č. 2516/35- diel č. 13 – zastavané plochy a 

nádvoria o  výmere 13 m2, reg.  „C“  č. 2516/7- diel č. 14 – zastavané plochy a nádvoria o   výmere  

5 m2, ďalej parcelu reg. „C“  č. 2516/7-   diel č. 15 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 14 m2, 

parcelu reg. „C“  č. 2516/8-diel č. 16 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 4 m2, parcelu reg. 

„C“  č. 2516/8-diel č. 17 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 15 m2  a  parcelu reg. „C“ č. 

2516/9-diel č. 18 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 3 m2, kde  

predmetom predaja sú novovytvorené nehnuteľnosti parcela registra „C“ reg. „C“  č. 2516/7- diel 

č. 14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2, ďalej parcela reg. „C“  č. 2516/7- diel č. 15 – 

zastavané plochy a nádvoria  o výmere 14 m2, parcela reg. „C“ č. 2516/8 - diel č. 16 – zastavané 

plochy a nádvoria  o výmere 4 m2  a  parcela reg. „C“  č. 2516/8 - diel č. 17 – zastavané plochy a 

nádvoria  o výmere 15 m2  – spolu 2x 19 m2,  ktoré sú zapísané na LV č. 1900 na Okresnom úrade, 

katastrálnom odbore Piešťany, vo výlučnom vlastníctve mesta Vrbové, IČO 003 13 190, sídlo 

Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové – formou obchodnej verejnej súťaže za 

minimálnu cenu 30 €/m².  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9         proti: 0     zdržal sa: 0 

JUDr. Š. Kubík, Ing. N. Horská,                                                                       

Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, 

PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, 

Mgr. D. Drobná, Ing. Ľ. Šteruský, 

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 136/X/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

v zmysle ustanovenia § 9, ods. 2, písm. b) zákona  č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľností - pozemky určené na výstavbu 

garáží  v  k. ú, Vrbové, vedené na LV 1900 :   

parcela registra „C“ reg. „C“  č. 2516/7 - diel č. 14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2, 

ďalej parcela reg. „C“  č. 2516/7 - diel č. 15 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 14 m2, 

parcela reg. „C“  č. 2516/8 - diel č. 16 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 4 m2   a  parcela 

reg. „C“  č. 2516/8 - diel č. 17 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 15 m2  – spolu 2x 19 m2,   

ktoré sú zapísané na LV č. 1900 na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Piešťany, vo výlučnom 

vlastníctve mesta Vrbové, IČO 003 13 190, sídlo Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 

Vrbové  – pričom  minimálna  cena za  1m2   bola  stanovená  na 30 €/m².  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9         proti: 0     zdržal sa: 0 

JUDr. Š. Kubík, Ing. N. Horská,                                                                       

Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, 

PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, 

Mgr. D. Drobná, Ing. Ľ. Šteruský, 

Bc. F. Tahotný, MBA 
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Uznesenie MsZ č. 137/X/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

v súlade s § 9a ods. 1 písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení spôsob 

prevodu  nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Vrbové vedenej na LV 3369 –  

 v  k. ú. Vrbové,  KN reg. „E“, p. č. 3-430/4 o celkovej výmere 331 m², druh pozemku – zastavané 

plochy a nádvoria. Na základe geometrického plánu číslo 210/2017 zo dňa 04.09.2017 bola 

uvedená parcela rozdelená na parcely reg. „E“  č. 3-430/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 

323 m2, ďalej parcelu reg. „C“  č. 2515/27-diel č. 1 – zastavané plochy  a nádvoria  o výmere 5 m2, 

parcelu reg. „C“  č. 2515/28-diel č. 2 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 1 m2, parcelu reg. 

„C“ č. 2515/29-diel č. 3 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 1 m2 a parcelu reg. „C“ č. 

2515/30-diel č. 4 – zastavané plochy  a nádvoria  o výmere 1 m2, kde  

predmetom kúpnej zmluvy sú novovytvorené nehnuteľnosti parcela registra „C“ č. 2515/28-diel č. 2 

– zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2 a parcela registra „C“ č. 2515/29-diel č. 3 – 

zastavané plochy a nádvoria  o výmere 1 m2, ktoré sú zapísané  na LV č. 3369  na Okresnom 

úrade, katastrálnom odbore Piešťany, vo výlučnom vlastníctve mesta Vrbové, IČO 003 13 190, 

sídlo Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové – formou obchodnej verejnej súťaže za 

minimálnu cenu 30 €/m².  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9         proti: 0     zdržal sa: 0 

JUDr. Š. Kubík, Ing. N. Horská,                                                                       

Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, 

PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, 

Mgr. D. Drobná, Ing. Ľ. Šteruský, 

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 138/X/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje – 

v zmysle  ustanovenia § 9, ods.  2, písm. b)  zákona  č. 138/1991 Zb.  v  znení neskorších predpisov 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľností - pozemky určené na výstavbu 

garáží  v  k. ú. Vrbové, vedené na LV 3369 :   

parcela registra „C“ č. 2515/28-diel č. 2 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 1 m2  a  parcela 

registra „C“ č. 2515/29-diel č. 3 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 1 m2, ktoré sú zapísané  

na LV č. 3369 na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Piešťany, vo výlučnom vlastníctve mesta 

Vrbové, IČO 003 13 190, sídlo Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové – pričom  

minimálna  cena za  1m2   bola  stanovená na 30 €/m².  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9         proti: 0     zdržal sa: 0 

JUDr. Š. Kubík, Ing. N. Horská,                                                                       

Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, 

PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, 

Mgr. D. Drobná, Ing. Ľ. Šteruský, 

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

           Uznesenie MsZ č. 139/X/2017   
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Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje – 

spôsob prevodu – prevod nehnuteľností – pozemky určené na výstavbu garáží  v  k. ú. Vrbové,  

KN reg. „C“ :  

 

1.)  p. č. 325/90, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

2.)  p. č. 325/91, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

3.)  p. č. 325/92, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

4.)  p. č. 325/93, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

5.)  p. č. 325/94, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

6.)  p. č. 325/95, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

7.)  p. č. 325/96, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

8.)    p. č. 325/97, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

    11.)  p. č. 325/98, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

    12.)  p. č. 325/99, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

    13.)  p. č. 325/100, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

    14.)  p. č. 325/101, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

    15.)  p. č. 325/102, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

    16.)  p. č. 325/103, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

    17.)  p. č. 325/104, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

    18.)  p. č. 325/105, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

    19.)  p. č. 325/106, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

ktoré sú zapísané na LV č. 1900 – formou obchodnej verejnej súťaže za minimálnu cenu  

24,00 €/m².  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9         proti: 0     zdržal sa: 0 

JUDr. Š. Kubík, Ing. N. Horská,                                                                       

Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, 

PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, 

Mgr. D. Drobná, Ing. Ľ. Šteruský, 

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

                                                       Uznesenie MsZ č. 140/X/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje – 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľností - pozemky určené na výstavbu 

garáží  v  k. ú. Vrbové,  KN reg. „C“ : 

1.) p. č. 325/90, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

2.)  p. č. 325/91, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

3.)  p. č. 325/92, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

4.)  p. č. 325/93, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

5.)  p. č. 325/94, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

6.)  p. č. 325/95, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

7.)  p. č. 325/96, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

8.)    p. č. 325/97, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

    11.)  p. č. 325/98, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

    12.)  p. č. 325/99, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

    13.)  p. č. 325/100, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 
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    14.)  p. č. 325/101, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

    15.)  p. č. 325/102, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

    16.)  p. č. 325/103, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

    17.)  p. č. 325/104, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

    18.)  p. č. 325/105, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

    19.)  p. č. 325/106, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

 

ktoré sú zapísané na LV č. 1900 na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Piešťany, vo vlastníctve 

mesta Vrbové – pričom  minimálna  cena za  1m2   bola  stanovená  na 24,00 €.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9         proti: 0     zdržal sa: 0 

JUDr. Š. Kubík, Ing. N. Horská,                                                                       

Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, 

PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, 

Mgr. D. Drobná, Ing. Ľ. Šteruský, 

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č. 141/X/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje – 

VZN č. 8/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta Vrbové, s tým, že vo VZN 

č. 8/2017 sa vynecháva § 5 ods. 4. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 8              proti: 0        zdržal sa: 1 

JUDr. Š. Kubík, Ing. N. Horská,                                                                        Bc. F. Tahotný, MBA                                                                      

Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, 

PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, 

Mgr. D. Drobná, Ing. Ľ. Šteruský 

 

 

Uznesenie MsZ č. 142/X/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje – 

VZN č. 9/2017 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrbové. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 8           proti: 1     zdržal sa: 0 

JUDr. Š. Kubík, Ing. N. Horská,                                   Bc. F. Tahotný, MBA 

Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, 

PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, 

Mgr. D. Drobná, Ing. Ľ. Šteruský 
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14. Záver 
 

Pred ukončením zasadnutia primátorka poďakovala všetkým za účasť a spoluprácu. Zasadnutie 

MsZ bolo ukončené o 20.20 hod. 

 

 

Zapísala: Amchová 

 

 

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

        Ing. Renáta Taranová                        Dott. Mgr. Ema Maggiová 

         prednostka MsÚ, v.r.                               primátorka mesta, v.r. 

  

              

Overovatelia zápisnice: 

 

1.   PhDr. J. Miklášová, v.r.  ................................................. 

 

2.   Mgr. D. Drobná, v.r.     ................................................. 

 


