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Z á p i s n i c a    č. 2  
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrbové, 

konaného 02. 03. 2017 o 17.00 hod. v Kúrii M. Beňovského vo Vrbovom 

 

Prítomní:    9 poslancov a primátorka mesta 

Neprítomní:    2 poslanci: Mgr. D. Drobná a 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.  Dopyty a interpelácie občanov 

4. Správa o činnosti Mestského futbalového klubu za rok 2016 

5. Správa o činnosti Združenia športových klubov za rok 2016 

6. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016, kde súčasťou tejto správy je aj 

správa  o  plnení všetkých doteraz prijatých uznesení za uplynulé obdobie 

7. Plán činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017 

8. Súhlas mesta na výkon inej zárobkovej činnosti 

9. Dotácie na športovú činnosť v meste Vrbové 

10. VZN – byty 9. mája a ostatné 

11. VZN – byty Hrabinská  

12.  Spoluúčasť - ilegálne skládky 

13.  Predaj pozemku parc. č. 2546 

14.  OVS - nájom cukráreň Móričák 

15.  VZN - školy 

16.  Vecné bremeno – parcela č. 1578/5 

17.  Rôzne 

18.  Dopyty a interpelácie poslancov 

19. Návrh na uznesenie 

20.  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. N. Horská, Mgr. J. Koreň 

 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – F. Tahotný, MBA, členovia 

– PhDr. J. Miklášová, PaedDr. I. Borovský 

prítomných: 6 

za: 6                                              proti: 0                                     zdržal sa: 0 

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: JUDr. Š. Kubík, Mgr. R. Just 

prítomných: 6 

za: 6                                             proti: 0                                     zdržal sa: 0 

 

Za zapisovateľku bola určená p. Dália Amchová, pracovníčka mestského úradu.  
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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: 7 

za:  7                                            proti: 0                                     zdržal sa: 0 

 

Potom primátorka predložila k schváleniu program zasadnutia MsZ, ktorý bol uvedený na 

pozvánke. Na podnet JUDr. Kubíka doplnila do bodu rôzne - dotácia pre Parlament mladých. 

Hlasovalo sa za takto upravený program. 

prítomných: 7 

za: 7                                              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  

 
Pán Drinka – v Hlase Vrbového sa dočítal o výstavbe kanalizácie s inžinierskymi sieťami na 

nových uliciach. Opýtal sa prečo tam neboli  spomenuté ulice, na ktorých sa už dávnejšie 

plánovalo urobiť kanalizáciu. Ďalej sa zaujímal: o nový Územný plán mesta Vrbové a 

jeho pripomienkovanie občanov, ako je to s vysporiadaním  nehnuteľného majetku - pozemky 

v okolí  športového areálu  TJ a chcel vedieť, či by sa mohli dať na detské ihriská tabule so 

zákazom vstupu so psami kvôli psím exkrementom. 

 

Ing. Valová – prvá etapa kanalizácie, ktorá je vybudovaná je na Ulici oslobodenia. Pokiaľ 

uspejeme so žiadosťou o nenávratné financie z európskych fondov budú sa robiť  ďalšie ulice: 

Piešťanská, Krížna, Slovanská, Strážovská, Družstevná, Poľná, Hoštáky, Súkennícka, Rekreačná, 

1.mája, 8.marca, Šteruská cesta 

Čo sa týka ÚZN-M rieši sa zadanie, teda čo všetko treba v katastri Vrbového robiť. Občania  do 

určitého času mohli vyjadriť svoje pripomienky. Boli oslovené organizácie aj  občania formou 

verejnej vyhlášky, bolo to aj v novinách a úradných tabuliach. Všetky pripomienky bude 

spracovávať projektant,  ku ktorým sa zase bude verejnosť vyjadrovať.  Takže je to dlhodobý 

proces. Sme v prvých štádiách. 

Dott. Mgr. Maggiová – pozemky okolo štadióna majú veľmi veľa majiteľov, niektoré už sú 

vysporiadané, taktiež je to dlhodobý proces. JUDr. Kubík a Ing. Valová na tom pracujú. 

 

Na základe informácií z FB Vrbové online sa obyvatelia mesta prišli informovať z akého dôvodu 

bola odmietnutá ponuka Slovak Telekomu, vybudovať v určitých lokalitách Vrbového optickú 

sieť, ktorá by mesto nič nestála, keďže má ísť o 100% štátnu dotáciu. Dôvod zamietnutia poslanci 

vysvetľovali reálnou možnosťou dobudovania kanalizácie, na ktorej financovanie má možnosť 

mesto získať z Eurofondov. Taktiež pani Ing. Valová objasnila aj vizuálnou ukážkou ulice, ktoré sú 

kritické pre výstavbu opticej siete a problémy s tým spojené. Problém spočíval v ponuke ST, kde 

po prvé, niektoré miesta, v ktorých by sa mali stretnúť siete kanalizácie a optiky zároveň, sú 

nahustené a bude problém sa do nich zmestiť, po druhé termíny kladenia optiky ST by boli skôr 

ako kanalizácia, čo by mohlo zapríčiniť ich potrhanie a poškodenie   pri neskoršom kladení 

kanalizácie a po tretie tiež obava o poškodenie už existujúcich sietí na prehustených miestach. 

Dotazujúcim obyvateľom bolo vysvetlené, že po nasledujúcom stretnutí s predstaviteľmi ST sa 

pracovníci mesta s poslancami dohodli na ďalších stretnutiach, ktoré by mali pomôcť vyriešiť 

problematické body a urobiť všetko ku spokojnosti obyvateľov Vrbového. Čo znamená, aby sa 
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vybudovala kanalizácia v prípade schválenia EF a tiež do maximálnej možnej miery vybudovala aj 

optická sieť pre vysoko rýchlostný internet a iné výhody, ktoré takáto sieť obyvateľom prináša. 

 

Pani Bandíková, ktorá je administrátorkou FB informačného profilu Vrbovské zvesti, sa sťažovala 

na jedného z administrátorov taktiež FB informačného profilu Vrbové online, ktorý je vraj aj 

poslancom mestského zastupiteľstva, ale zároveň ho odmietla menovať, že ju na spomenutej 

stránke verejne urážal, čo si ona ako súkromná osoba vyprosuje. 

 

Pán Keller – čítal v Hlase Vrbového, že na MÚ po zrušení Mestskej polície sa ušetrilo 8 

pracovných miest.  Chcel by vedieť, ktoré sú to. Nemusí to byť teraz, stačí to písomne a chcel by aj 

uviesť náklady na práce, ktoré sú robené dodávateľským spôsobom po právničke Mgr. Sitárovej 

a pánovi Boškovičovi. 

JUDr. Kubík – po pani Sitárovej robí všetko on a po pánovi Boškovičovi externá firma pán Urban 

z Trebatíc , ktorý to robí za 126€ mesačne čo pán Boškovič robil za oveľa viac. 

Ing. Taranová – pripraví presné počty, koľko bolo pracovných miest, keď nastúpili a koľko je 

teraz. Pošle to písomne a  prinesie na ďalšie MsZ. 

 

4.  Správa o činnosti Mestského futbalového klubu za rok 2016 
 
Správu predniesol p. Igor Spál, poskytol poslancom informácie o čerpaní fin. prostriedkov MFK 

Vrbové (správa je súčasťou originálu zápisnice). 

  
Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh. 

MsZ berie na vedomie uznesenie č. 24/III/2017 

 

5. Správa o činnosti Združenia športových klubov mesta Vrbové  

    za rok 2016 
 
Správu o činnosti ZŠK prečítal Mgr. René Just. ZŠK zahrňuje 7 športov. Basketbal, beh a box 

plnia viac–menej rekreačný účel (správa je súčasťou originálu zápisnice). 

 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh. 

MsZ berie na vedomie uznesenie č. 8/III/2017 

 

6. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky mesta za II. polrok 2016 
 

V zmysle ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení hlavná kontrolórka predložila 

poslancom MsZ správu o činnosti za II. polrok 2016.  Správa obsahuje výsledky vybraných kontrol 

uskutočnených v priebehu II. polroka 2016 ako informáciu o ďalšej činnosti hlavnej kontrolórky.  

  

K uvedenému materiálu neboli žiadne pripomienky. 

MsZ berie na vedomie uznesenie č. 9/III/2017 

 

7. Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky mesta na I. polrok 2017 
 

V zmysle § 18f ods. 1 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

vyplýva hlavnému kontrolórovi povinnosť predložiť  návrh plánu kontrolnej činnosti na rokovanie 

MsZ. Uvedený materiál obsahuje návrh kontrol, ktoré budú po schválení poslancami mestského 

zastupiteľstva vykonané. 



 

 
MsZ č..2, 2.3.2017 

Strana 4 z 16 

 

 

K uvedenému materiálu neboli žiadne pripomienky. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 10/III/2017 

 

8. Udelenie súhlasu na výkon inej zárobkovej činnosti 

 
Hlavná kontrolórka mesta JUDr. Mária Gajňáková, ktorá bola Mestským zastupiteľstvom zvolená 

na ďalšie funkčné obdobie od 16.2.2017, požiadala o udelenie súhlasu na výkon inej zárobkovej 

činnosti a podnikania, vrátane členstva v riadiacich, kontrolných a dozorných orgánoch 

právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v súlade s §18 ods. 1 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.  

Svoju žiadosť odôvodnila tým, že v súčasnosti vykonáva funkciu hlavného kontrolóra v aj obciach 

Prašník a Kočín – Lančár,  čo by v budúcnosti  bez súhlasu MsZ bolo v rozpore so zákonom.  

 
K uvedenému materiálu neboli žiadne pripomienky. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 11/III/2017 

 

9. Rozdelenie dotácií mesta Vrbové na športové účely  

 
Mesto Vrbové každý rok rozdeľuje dotácie rôznym žiadateľom v zmysle VZN č. 4/2016 

o poskytovaní dotácií. V zmysle uvedeného návrhu je spracovaný materiál na poskytnutie účelovej 

dotácie na zabezpečenie športovej činnosti na Mestskom futbalovom štadióne vo Vrbovom.  

Mestskému futbalovému klubu Vrbové na svoju športovú činnosť v roku 2017 je spracovaný  

návrh vo výške schválenej sumy v rozpočte mesta  39.600,-€. 

 

Na činnosť MFK – futbalová mládež je spracovaný návrh na poskytnutie účelovej dotácie na svoju 

športovú činnosť v roku 2017 vo výške schválenej sumy v rozpočte mesta  9.130,-€. 

Na činnosť športovej organizácie Združenie mestských športových klubov mesta Vrbové  je 

spracovaný návrh na poskytnutie účelovej dotácie na svoju športovú činnosť v roku 2017 vo výške 

schválenej sumy v rozpočte mesta  6.500,-€. 

Na všetky schválené dotácie na športovú činnosť v meste Vrbové budú spracované  zmluvy 

o poskytnutí dotácie s povinnosťou vyúčtovania všetkých pridelených finančných prostriedkov.  

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 12/III/2017, č. 13/III/2017 a č. 14/III/2017 

 

10. Nakladanie s  nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome  

      na Ul. J. Zigmundíka č. 295/4, Sídl. 9. mája č. 322/25,  

      na nám. Sv. Cyrila a Metoda č. 12/20 a ostatnými nájomnými  

      bytmi v meste VRBOVÉ 

 
Mesto Vrbové na základe prehodnotenia bytovej politiky a dostavbe nových nájomných 

a reštitučných bytov na nám. Sv. Cyrila a Metoda dáva návrh na zmenu VZN o nakladaní 

s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome na Ul. J. Zigmundíka č. 295/4, Sídl. 9. mája                          

č. 322/25, na nám. Sv. Cyrila a Metoda č. 12/20  a  ostatnými nájomnými bytmi v meste Vrbové 

nasledovne : 
VZN č. 4/2017 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome na Ul. J. 

Zigmundíka č. 295/4, Sídl. 9. mája  č. 322/25, na nám. Sv. Cyrila a Metoda č. 12/20  a  ostatnými 
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nájomnými bytmi v meste Vrbové  a  zároveň po nadobudnutí účinnosti nového VZN sa ruší 

doterajšie VZN č. 6/2015 , Dodatok č. 1 k VZN mesta Vrbové  č. 6/2015  a Dodatok č. 2 k VZN 

mesta Vrbové  č. 6/2015. 

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

internetovej stránke mesta dňa 08.02.2017. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom 

Stanovisko sociálnej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom 

 
Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 15/III/2017 

 

11. Nakladanie s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome  

      na Ul.  Hrabinskej č. 1726/11 vo Vrbovom   

 
Tak ako v predchádzajúcom bode, ale jedná sa o zmenu VZN č. 5/2017 o nakladaní s nájomnými 

bytmi pre občanov v bytovom dome na Ul. Hrabinskej č. 1726/11 vo Vrbovom  a  zároveň po 

nadobudnutí účinnosti nového VZN sa ruší doterajšie VZN č. 8/2015, Dodatok č. 1 k VZN mesta 

Vrbové  č. 6/2015  a  Dodatok č. 2 k VZN mesta Vrbové  č. 8/2015.  

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

internetovej stránke mesta dňa 08.02.2017. 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom 

Stanovisko sociálnej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom 

  

Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 16/III/2017 

 

12. Spoluúčasť Mesta Vrbové na financovaní sanácie miesta s nezákonne 

uloženým odpadom   
 

Z Enviromentálneho fondu vyšla výzva na predkladanie projektov na získanie finančných 

prostriedkov na sanáciu miest  s nezákonne uloženým odpadom. Do projektu sa možno zapojiť do 

31.3.2017. Mestá a obce sa musia podieľať na spolufinancovaní na daných projektoch čiastkou 

minimálne 5%. 

Miesto sa nachádza na parc. 1067/9, reg. „C“ v k.ú. Vrbové   Sietna ulica  pri ceste na Baraní dvor. 

Vyčistenie miesta bolo  vyčíslené na sumu 46.295,86 €  a  5% spoluúčasť tvorí z danej sumy 

2.314,79 €. 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča MsZ schváliť 5% spoluúčasť na spolufinancovaní  

vyčistenia miesta s nezákonne uloženým odpadom na Sietnej ulici smerom na Baraní dvor na 

parcele č. 1067/9, reg. „C “. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 17/III/2017 

 

13.  Odpredaj  parc. č. 2546  reg. “C“, v k.ú. Vrbové 

Dňa 03.02.2017 podali občania bytového domu na ul. SNP č. 291/4 vo Vrbovom  na  Mestský úrad  

žiadosť o odpredanie nehnuteľnosti – pozemku pod ich bytovým domom, reg. „C“,  parc. č. 2546 

o výmere 389 m2,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  zapísaného na LV 1900.  
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Nakoľko sa jedná o pozemok vo vlastníctve mesta zastavaný stavbou – bytový dom súp. č. 291 na 

ul. SNP vo Vrbovom vo vlastníctve žiadateľa, ktorý je evidovaný na Katastrálnom úrade Piešťany 

na LV č. 2967. Pri odpredaji takto zaťaženého pozemku sa uplatňuje ustanovenie § 9a ods. 8 písm. 

b/  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov taktiež ustanovenie § 18a 

ods. 3 zákona č. 182/1993 Z.z.  o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 

predpisov.  

V minulosti sa všetky pozemky pod bytovými domami predávali v meste Vrbové za jednotnú cenu 

vo výške 100,-Sk/m2  - čo je v prepočte 3,32 €/m2, t.j. suma celkom 1291,49 €. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s takto navrhnutou sumou 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča MsZ  parcelu č. 2546, reg. „C“ odpredať                               

vlastníkom bytového domu na ul. SNP č. 291/4, za celkovú sumu 1291,49.-€ 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 18/III/2017 

 

14.  Obchodná verejná súťaž na nájom nebytového priestoru   

 
 Mesto Vrbové je vlastníkom budovy nehnuteľnosti s.č. 495 (Kúria M. A. Beňovského). Nebytový 

priestor, ktorý bude predmetom nájmu sa nachádza v budove s.č. 495 a to na prízemí, v prednej 

časti od ulice M.A. Beňovského, orientačné č. 2, vo Vrbovom. Celková výmera nebytového 

priestoru (celkovo 7 miestností)  je 101,34 m2. 

Vyššie uvedený nebytový priestor má v súčasnej dobe v nájme Džemal Kurtiševik-Cukráreň-

Kaviareň ADRIA. Nájomca však listom zo dňa 27.12.2016 dal výpoveď z nájmu. V zmysle platnej 

nájomnej zmluvy je výpovedná lehota 3 mesiace a počíta sa od prvého dňa v mesiaci nasledujúcom  

po doručení výpovede. Z toho vyplýva, že nájomný vzťah bude ukončený ku dňu 31.03.2017.  

V súlade s ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí viceprimátor mesta Vrbové a 

Útvar ekonomiky a správy majetku (ÚEaSM)  na MsÚ Vrbové - Mgr. Matúš Opatovský – referent 

nakladania s nehnuteľným majetkom mesta spracovali súťažné podmienky na vyhlásenie 

obchodnej verejnej súťaže, ktorých prílohou je aj vzor zmluvy o nájme nebytového priestoru. Oba 

dokumenty sú súčasťou tohto materiálu a predmetom schvaľovania mestským zastupiteľstvom. 

  

Po schválení dokumentov bude obchodná verejná súťaž vyhlásená s tým, že súťažné podmienky aj 

príloha - vzor zmluvy budú zverejnené: 

- na úradnej tabuli mesta;  

- na internetovej 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 periodiku „AB“ s odkazom, kde   

sa súťažné podklady s prílohami nachádzajú. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča MsZ prenajať priestory bývalej cukrárne v Kúrii 

M.A. Beňovského za podmienok stanovených VOS, t.j. 101,34 m2, celkovo 7 miestností za  

navrhnutú minimálnu suma 40.- €/m2. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 19/III/2017 a 20/III/2017 
  

 

http://www.vrbove.sk/
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15. Dodatok č. 5  k VZN č. 5/2014 
     Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové  o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na 

dieťa/žiaka škôl s školských zariadení na území mesta Vrbové  
 

Návrh predkladaného Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu (ďalej VZN) je 

vypracovaný v nadväznosti na § 6 ods. 12 písm. c) zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, z ktorých vyplýva povinnosť mesta Vrbové určiť: 

1. podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení 

zriadených na území mesta;  

2. lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať základné umelecké školy, 

materské školy a školské zariadenia zriadené na území mesta; 

3. výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej 

školy, dieťa materskej školy a školských zariadení zriadených na území; 

4. deň v mesiaci, do ktorého mesto poskytne finančné prostriedky. 

Pri určení výšky finančných prostriedkov mesto Vrbové môže zohľadniť špecifiká jednotlivých 

škôl a školských zariadení zriadených na území mesta, napr.: 

1. formu organizácie výchovy a vzdelávania;  

2. zaradenie zamestnancov školy alebo školského zariadenia do platových tried, pracovných tried      

a skutočnosť, či zamestnanec poberá kreditový príplatok a jeho výšku;  

3. energetickú náročnosť budovy, v ktorej sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie. 

Navrhované zmeny sa teda týkajú  VZN č. 5/2014, kde sa hlavne zmení – príloha č. 1              a 

 príloha  č. 2. 

Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli a na webovej stránke mesta Vrbové dňa  15.02.2017. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 21/III/2017  

 

16. Ul. Jantauscha – zriadenie vecného břemena 

 
Pán Vydarený Ján s manželkou, ktorý bývajú na Ul. Jantauscha požiadal mesto o zriadenie 

vecného bremena na účely prechodu na ich novoodkúpené pozemky, kde požiadal o výstavbu 

garáže. 

Mesto Vrbové tento pozemok plánuje využívať len ako príjazdovú komunikáciu do skladov 

domova Klások, alebo v budúcnosti po vybudovaní bytového domu aj ako príjazdový chodník 

k novému bytovému domu.  Z uvedených dôvodov je možné, aby tento pozemok p. č. 1580/2 bola 

dodatočne zaťažená aj ďalším vecným bremenom – právom prechodu bez toho, aby mestu vznikla 

nejaká prekážka  na využívaní svojho majetku.  

Po dohode s  p. Vydareným Jánom s manželkou mesto navrhuje zriadiť vecné bremeno za 

jednorazovú odplatu vo výške 200 €  a  uhradenie faktúry za vytvorenie geometrického plánu na 

zriadenie vecného bremena vyhotoveného Geodetickou kanceláriu Romana Klča, Hviezdoslavova 

894/30, Vrbové vo výške 227,-€.    

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča MsZ  zriadiť vecné bremeno na parcelu č. 1580/2 

v prospech Jána Vydareného s manželkou, za podmienok určených v zmluve, tak aby nevzniklo 

obmedzenie pre Mesto Vrbové. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 22/III/2017  



 

 
MsZ č..2, 2.3.2017 

Strana 8 z 16 

 

17. Rozdelenie dotácií mesta Vrbové – Parlament mladých  
 

Mesto Vrbové každý rok rozdeľuje dotácie rôznym žiadateľom v zmysle VZN č. 4/2016 

o poskytovaní dotácií.  

V zmysle uvedeného návrhu je pracovaný materiál na poskytnutie účelovej dotácie na 

zabezpečenie dňa astronómie a kozmonautiky dňa 4.3.2017 na futbalovom štadióne vo Vrbovom 

vo výške 200,-€. 

Na rôzne športové, kultúrne a záujmové činnosti sú v rozpočte mesta vyčlenené finančné 

prostriedky v požadovaných výškach. 

Po schválení dotácie má organizácia  povinnosť vyúčtovania všetkých pridelených finančných 

prostriedkov.  

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom 
 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 23/III/2017  

 
18. Dopyty a interpelácie poslancov 

 
Tahotný, MBA- mal otázku ohľadom domu na Beňovského ulici po pánovi Bielkovi. Čo sa s ním 

bude ďalej robiť ? Nakoľko je tam veľa smetí a podkanov. Navrhoval by to zbúrať a vyčistiť na 

náklady mesta. 

MsZ sa dohodlo, že dajú to naceniť, koľko by stálo zbúranie a vyčistenie. Podľa toho sa rozhodnú, 

či sa oplatí znížiť cena pozemku na predaj. 

Tahotný, MBA – mali sa dať nádoby na psie exkrementy a stále nie sú  

Dott. Mgr. Maggiová – musí sa doriešiť ihrisko na Ul. 6. apríla aj altánky, všetko sa musí 

betónovať takže čakáme na jar, kedy bude vhodné počasie a všetko sa bude postupne robiť nedá sa 

všetko naraz. 

JUDr. Kubík – na webovej stránke Vrbové online sa strhla diskusia ohľadne výrubu stromov vo 

Vrbovom. Chcel by vedieť názory poslancov nakoľko sú schválené ďalšie orezy na cintoríne, 

výruby na   Vinohradníckej ulici. Čo sa týka výrubu stromov (mirabeliek) na Beňovského ulici, 

bolo to  na žiadosť občanov čo je aj v zápisnici z roku 2015. Je už projekt na novú výsadbu 

stromčekov na celú ulicu. Robí sa aj výsadba stromčekov pre narodené detičky.  

 

Ing. Valová – Okresným úradom nám bola určená obec Ostrov na schvaľovanie výrubov, ktoré 

potrebuje mesto a oni to zverejňujú na ich stránku. Výruby sa robia väčšinou na žiadosť občanov 

a vždy je uvedený dôvod, nemohli by sme dať ani povolenie bez udania dôvodu. Žiadosti sa 

prehodnocujú na komisii životného prostredia. Ovocné dreviny – slivky, orechy, čerešne do 

zastavaných miest nepatria z dôvodu padania ovocia a nebezpečia uštipnutia hmyzom. 

Na vydanie rozhodnutia o výrub drevín , kde sa jedná o väčší počet drevín a na cintoríne sa prizýva 

pracovník Štátnej ochrany prírody a krajiny Správy chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty so 

sídlom v Modre na vydanie stanoviska k výrubu. Ďalej musí byť vypracovaný projekt dopravného 

značenia, ten ide na schválenie  k policajtom ODI PZ. Potom musí byť vypísaná OVS čo nie je 

lacné, musia to byť horolezci – ide o výškové práce, spravíme obhliadku či sú to schopný robiť, 

musíme stanoviť termín od-do kedy sa to bude robiť,  na ktorý musí byť povolenie na uzáver 

štátnej cesty a tak to predložíme firme, že je všetko povolené. Je to kus dlhej práce. 

 

Poslanci sa vyjadrili k výrubom stromov: súhlasia s výrubmi pokiaľ je to nutné a schválené a ak 

budú stromy nahradené novými. Ale malo by to byť zverejnené na stránke Vrbového. 

 

Mgr. Just – ako je vchod na pešiu zónu sú stĺpiky, jeden tam už nie je a jeden je pokrivený. Žiadal 

by o nápravu, preto že to neplní účel a je to škaredé. 
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Mgr. Just – poďakoval pani kontrolórke za zaslanie správy, ktorú im sľúbila a opýtal sa na to, ako 

to pokračuje ohľadom odparkovaných áut bez značiek.   

JUDr. Kubík – posielali jeden list na takéto auto, ktorého majiteľ sa odsťahoval, chcú mu vyrúbiť 

daň 

Mgr. Koreň – dostal interpeláciu od občanov, ktorí robia dlho do večera a keď sa vrátia z práce 

nemajú kde zaparkovať, či by časť parkovacích miest nemohla byť na prenájom 

JUDr. Kubík – nie je dostatok parkovacích miest a nedalo by sa vyhovieť všetkým 

 

19. Návrh na uznesenie 

 

Uznesenie MsZ č. 8/III/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- berie na vedomie - 

 

predloženie správy o činnosti a hospodárení Združenia športových klubov za rok 2016. 

 

Uznesenie MsZ č. 9/III/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- berie na vedomie -  

 Správu o činnosti hlavnej kontrolórky mesta za II. polrok 2016. 

Uznesenie MsZ č.10/III/2017   

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

Plán činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za:  8        proti: 0     zdržal sa: 0 

PaedDr. I. Borovský, Ing. N. Horská, Mgr. R. Just,  

Mgr. J. Koreň, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  

Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 11/III/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení udelenie 

súhlasu hlavnej kontrolórke mesta  na výkon inej zárobkovej činnosti a podnikania, vrátane 

členstva v riadiacich, kontrolných a dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú 

podnikateľskú činnosť. 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za:  8        proti: 0                zdržal sa: 0 

PaedDr. I. Borovský, Ing. N. Horská, Mgr. R. Just,  

Mgr. J. Koreň, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  

Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný MBA 
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Uznesenie MsZ č. 12/III/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

poskytnutie dotácie vo výške 39.600 € futbalovému klubu Vrbové  na zabezpečenie svojej 

športovej činnosti na rok 2017. Finančné prostriedky budú vyplácané na účet MFK mesačne po 

dobu 11 mesiacov vo výške 3.600 € v roku 2017 a vyúčtovanie bude vykonávané štvrťročne.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za:  8        proti: 0                 zdržal sa: 0 

PaedDr. I. Borovský, Ing. N. Horská, Mgr. R. Just,  

Mgr. J. Koreň, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  

Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 13/III/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje – 

poskytnutie dotácie vo výške 9.130 € pre MFK – futbalová mládež na prevádzkovanie činnosti 

mládežníckeho futbalu na rok 2017. Finančné prostriedky budú vyplácané na účet MFK mesačne 

po dobu 11 mesiacov vo výške 830 €  v roku 2017 a  vyúčtovanie bude vykonávané štvrťročne.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za:  8        proti: 0             zdržal sa: 0 

PaedDr. I. Borovský, Ing. N. Horská, Mgr. R. Just,  

Mgr. J. Koreň, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  

Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 14/III/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

poskytnutie  dotácie vo výške 6.500 € športovej organizácii Združenie mestských športových 

klubov mesta Vrbové ich  športovú činnosť v roku 2017.  Finančné prostriedky budú vyplatené na 

účet Združenia mestských športových klubov v troch termínoch, v mesiaci marec 2017 suma vo 

výške 2.000 €,  v mesiaci máj 2017 suma vo výške 2.500 € a v mesiaci august 2017 suma             

vo výške 2.000 €. Vyúčtovávanie bude vykonané v mesiaci december 2017.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za:  8        proti: 0     zdržal sa: 0 

PaedDr. I. Borovský, Ing. N. Horská, Mgr. R. Just,  

Mgr. J. Koreň, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  

Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 15/III/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 
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VZN č. 4/2017 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome na Ul. J. 

Zigmundíka č. 295/4, Sídl. 9. mája  č. 322/25, na nám. Sv. Cyrila a Metoda č. 12/20  a  ostatnými 

nájomnými bytmi v meste Vrbové    

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8         proti: 0        zdržal sa: 0 

PaedDr. I. Borovský, Ing. N. Horská, Mgr. R. Just,  

Mgr. J. Koreň, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  

Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 16/III/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

VZN č. 5/2017 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome na Hrabinskej ulici 

č. 1726/11,13 vo Vrbovom   

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8        proti: 0                  zdržal sa: 0 

PaedDr. I. Borovský, Ing. N. Horská, Mgr. R. Just,  

Mgr. J. Koreň, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  

Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 17/III/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje – 

  5%- nú spoluúčasť mesta  na financovaní  sanácie miesta s nezákonne uloženým odpadom  - ulica 

Sietna  pri ceste na Baraní dvor. 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8         proti: 0         zdržal sa: 0 

PaedDr. I. Borovský, Ing. N. Horská, Mgr. R. Just,  

Mgr. J. Koreň, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  

Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 18/III/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje – 

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

nehnuteľnosti – pozemok reg.“C“, parc. č. 2546 výmere 389 m2, druh pozemku zastavané  plochy 

a nádvoria, v k. ú. Vrbové  vedeného na LV č. 1900 v celosti za sumu 3,32 €/m2  : 

a) do svojho bezpodielového spoluvlastníctva manželov nasledovne : 

 

1.) Peter Hovorka, rod. Hovorka,  

2.) a manželka Viera Hovorková, rodená Beňová,  

- v podiele 7177/245812 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov; 
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3.) Anton Pavelčák, rod. Pavelčák,  

4.) a manželka Emília Pavelčáková, rodená Dudíková,  

- v podiele 6115/245812 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov;  

 

5.) Ján Hesko, rod. Hesko,  

6.) a manželka Viera Hesková, rod. Lajdová,  

- v podiele 9254/245812 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov;  

 

7.) Roman Haršáni, rod. Haršáni,  

8.) a manželka Gabriela Haršániová, rod. Žažová,  

- v podiele 8212/245812 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov;  
 

9.) Peter Kurek, rod. Kurek,  

10.) a manželka Miroslava Kureková, rod. Trgová,  

- v podiele 7177/245812 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov;  
 

11.)   Ján Strapatý, rod. Strapatý,  

12.)   a manželka Marta Strapatá, rod. Šedová,  

- v podiele 6115/245812 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov;  
 

13.) Marián Beles, rod. Beles,  

14.)   a manželka Magdaléna Belesová, rod. Bendová,  

- v podiele 9295/245812 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov;  

 

15.) Stanislav Urban, rod. Urban,  

16.) a manželka  Ingrid Urbanová, rod. Bereczová,  

- v podiele 8253/245812 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov- podiel 

1/3 z celku; 

    

17.)     Ing. Tomáš Rigo, rod. Rigo,  

18.)     a manželka Ing. Veronika Rigová, rod. Pekarová,  

     -    v podiele 6147/245812 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov;  

 

19.) Jozef Vadík, rod. Vadík,  

20.) a manželka Oľga Vadíková, rod. Kraváriková,  

- v podiele 7218/245812 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov;  
 

21.) Martin Michalka, rod. Michalka,  

22.) a manželka Ľubomíra Michalková, rod. Drevenáková,  

- v podiele 6226/245812 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov;  
 

23.) Daniel Sudora, rod. Sudora,  

24.) a manželka Martina Sudorová, rod. Gajdošechová,  

v podiele 9254/245812 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov;  

 

25.) Kamil Netsch, rod. Netsch,  

26.) a manželka Oľga Netschová, rod. Svetlíková,  

- v podiele 6115/245812 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov;  

 

27.) Mário Strecký, rod. Strecký,  

28.) a manželka Monika Strecká, rod. Kurincová,  

- v podiele 9395/245812 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov;  
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29.) Ladislav Bahn, rod. Bahn,  

30.) a manželka Daniela Bahnová, rod. Mišovičová,  

- v podiele 8212/245812 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov;  

 

31.) Peter Potrok, rod. Potrok,  

32.) a manželka Oľga Potroková, rod. Šimončíková,  

- v podiele 9254/245812 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov;  

 

33.) Peter Žáčok, rod. Žáčok,  

34.)     a manželka Ľubica Žáčoková, rod. Žuborová,  

-           v podiele 7177/245812 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov;  

 

35.) Miroslav Višnovský, rod. Višnovský,  

36.)     a manželka Katarína Višnovská, rod. Bajčíková,  

            -          v podiele 9295/245812 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov;  
 

37.) Jozef Valo, rod. Valo,  

38.) a manželka Iveta Valová, rod. Tomová,  

- v podiele 8253/245812 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov; 

      

39.) Ing. Peter Veselý, rod. Veselý,  

40.) a manželka Mgr. Ida Veselá, rod. Mornárová,  

- v podiele 9254/245812 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov;  
 

b) do svojho podielového spoluvlastníctva nasledovne : 
 

1.) Anna Hažíková, rod. Hažíková,  

v podiele 7166/245812 – ín do podielového spoluvlastníctva-podiel 1/1 z celku; 

 

2.) Ingrid Urbanová, rod. Bereczová, v podiele 8253/245812 – ín do podielového 

spoluvlastníctva-podiel 1/3 z celku; 
 

3.) Renáta Ladická, rod. Bereczová,  

v podiele 8253/245812 – ín do podielového spoluvlastníctva-podiel 1/3 z celku; 
 

4.)       Milada Bernátová, rod. Pakanová,  

           v podiele 7218/245812 – ín do podielového spoluvlastníctva-podiel 1/1 z celku; 

 

5.)       Martina Borovská, rod. Valková,  

            v podiele 9295/245812 – ín do podielového spoluvlastníctva-podiel 1/2 z celku; 

 

6.) Marek Urbanec, rod. Urbanec,  

v podiele 9295/245812 – ín do podielového spoluvlastníctva-podiel 1/2 z celku; 

 

7.) Matúš Bubák, rod. Bubák,  

v podiele 8353/242308 – ín do podielového spoluvlastníctva, podiel 1/1 z celku; 
 

8.) Štefánia Grygarová, rod. Svitková, v podiele 8212/242308 – ín do podielového 

spoluvlastníctva, podiel 1/1 z celku; 

 

9.) Helena Florková, rod. Pekarovičová,  

v podiele 7177/245812 – ín do podielového spoluvlastníctva-podiel 1/2 z celku; 
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10.) Juraj Florek, rod. Florek,  

v podiele 7177/245812 – ín do podielového spoluvlastníctva-podiel 1/4 z celku; 
 

11.) Lýdia Radoská, rod. Florková,  

v podiele 7177/245812 – ín do podielového spoluvlastníctva-podiel 1/4 z celku; 
 

12.) Kvetoslava Bieliková, rod. Helienková,  

v podiele 7177/245812 – ín do podielového spoluvlastníctva-podiel 1/1 z celku; 

 

13.) Lucia Bernátová, rod. Jankovičová,  

v podiele 6115/245812 – ín do podielového spoluvlastníctva-podiel 1/2 z celku; 
 

14.) Peter Bernát, rod. Bernát,  

v podiele 6115/245812 – ín do podielového spoluvlastníctva-podiel 1/2 z celku; 
 

15.) Adam Šintál, rod. Šintál,  

v podiele 8212/242308 – ín do podielového spoluvlastníctva, podiel 1/2 z celku; 
 

16.) PharmDr. Lucia Šintálová, rod. Káčereková,  

v podiele 8212/242308 – ín do podielového spoluvlastníctva, podiel 1/2 z celku; 
 

17.) Otília Svítková, rod. Soósová,  

v podiele 6115/245812 – ín do podielového spoluvlastníctva-podiel 1/1 z celku; 
 

18.) Darina Košinárová, rod. Toráčová,  

v podiele 7218/245812 – ín do podielového spoluvlastníctva-podiel 1/1 z celku; 
 

19.) Ondrej Kurek, rod. Kurek,  

v podiele 6156/245812 – ín do podielového spoluvlastníctva-podiel 1/1 z celku; 
 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za:  8        proti: 0     zdržal sa: 0 

PaedDr. I. Borovský, Ing. N. Horská, Mgr. R. Just,  

Mgr. J. Koreň, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  

Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný MBA 
 

Uznesenie MsZ č. 19/III/2017   
 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

nájom nebytového priestoru ktorý sa nachádza v budove s. č. 495, orientačné číslo 2, a to na 

prízemí vľavo v prednej časti od ulice M. A. Beňovského vo Vrbovom, o celkovej výmere 101,34 

m2, formou obchodnej verejnej súťaže od 1.4.2017 na dobu  neurčitú s 3 mesačnou výpovednou 

lehotou. 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za:  8        proti: 0                   zdržal sa: 0 

PaedDr. I. Borovský, Ing. N. Horská, Mgr. R. Just,  

Mgr. J. Koreň, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  

Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný MBA 
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Uznesenie MsZ č. 20 /III/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

podmienky obchodnej verejnej súťaže s prílohou „vzor zmluvy o nájme nebytového priestoru“  na 

nájom nebytového priestoru, nachádzajúceho sa  v  budove s. č. 495 na prízemí vľavo v prednej 

časti od ulice M. A. Beňovského vo Vrbovom, orientačné číslo 2, o celkovej výmere 101,34 m2. 

Budova je vedená na LV 1900 vo vlastníctve mesta Vrbové, pričom minimálna výška nájomného 

je stanovená na  40 € / m2/rok. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8         proti: 0           zdržal sa: 0 

PaedDr. I. Borovský, Ing. N. Horská, Mgr. R. Just,  

Mgr. J. Koreň, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  

Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 21/III/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Vrbové č. 5/2014 o určení výšky dotácie 

na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Vrbové. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za:  8        proti: 0        zdržal sa: 0 

PaedDr. I. Borovský, Ing. N. Horská, Mgr. R. Just,  

Mgr. J. Koreň, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  

Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný MBA 
 

Uznesenie MsZ č. 22 /III/2017   
 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

Na pozemkoch CKN: 

 

Katastrálne 

územie 

Parcela číslo , KN Druh pozemku List 

vlastníctva  

Vrbové 1580/2   reg. „ C“ zastavané plochy a nádvoria 1900 

 

 

odplatné zriadenie vecného bremena práva prechodu v prospech žiadateľa Vydarený Ján, nar. 

..........  a  manželky Katarína Vydarená, nar. ..........., obaja bytom ul. P. Jantauscha   č. 672/1, 922 

03 Vrbové, v zmysle vyhotoveného geometrického plánu č. 4/2017 zo dňa 12.01.2017 za 

jednorazovú odplatu vo výške 200,-€ a uhradenie faktúry za vytvorenie geometrického plánu na 

zriadenie vecného bremena vyhotoveného Geodetickou kanceláriu Romana Klča, Hviezdoslavova 

894/30, Vrbové vo výške 227,-€.    

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 7 
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za:  7        proti: 0            zdržal sa: 0 

PaedDr. I. Borovský, Ing. N. Horská, Mgr. R. Just,  

JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  

Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 23/III/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

poskytnutie  dotácie  vo výške 200 €  Parlamentu mladých mesta Vrbové na zabezpečenie dňa 

astronómie a kozmonautiky dňa 4.3.2017 na futbalovom štadióne vo Vrbovom. Finančné 

prostriedky budú vyplatené v hotovosti v pokladni mesta a vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci 

december 2017.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 7 

za:  7        proti:      zdržal sa:  

PaedDr. I. Borovský, Ing. N. Horská, Mgr. R. Just,  

JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  

Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný MBA 
 

Uznesenie MsZ č. 24/III/2017   
 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- berie na vedomie - 

 

predloženie správy o činnosti a hospodárení MFK za rok 2016. 

 

10. Záver 
 

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

MsZ bolo ukončené o 20.40 hod. 

 

 

Zapísala: Amchová 
 

 

 

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

        Ing. Renáta Taranová                        Dott. Mgr. Ema Maggiová 

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

  

              

Overovatelia zápisnice: 

 

1.   Mgr. Just, v.r.              ................................................. 

 

2.   JUDr. Kubík, v.r.     ................................................. 

 

 


