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Z á p i s n i c a   č. 12 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrbové, 

konaného 30. 11. 2017 o 17.00 hod. v Kúrii M. Beňovského vo Vrbovom 

 

Prítomní:    9 poslancov a primátorka mesta 

Neprítomní:    2 poslanci: Mgr. Juraj Koreň a Ing. Ľubomír Šteruský 

Prizvaní:    hl. kontrolórka, prednostka MsÚ a vedúci pracovníci MsÚ 

     

Program: 

 

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

2. a určenie zapisovateľky 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Interpelácie občanov 

5. Dotácia mesta 

6. VZN – dodatok č. 1 / Domov Klas, n.o. 

7. Sociálna pomoc – Domov Klas, n.o. 

8. Nájom – Kráľová 

9. Nájom – Čimová 

10. Nájom – Čáp 

11. Nájom - Holán  

12. Nájom – Nanotec, spol. s.r.o. 

13. Vecné bremeno – lokalita - bývalé SOU textilné  

14. VZN – fond opráv  

15. VZN – financovanie škôl – dodatok č. 6 

16. Odovzdanie majetku do správy – škôlky + školy 

17. Zmena rozpočtu mesta 

18. Správa audítora – Výročná a konsolidovaná správa za rok 2016  

19. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu  na roky 2018-2020 

20. Schválenie rozpočtu na rok 2018 

21. Vyradenie majetku – odpis pohľadávok 

22. VZN – daň z nehnuteľností na rok 2018 

23. VZN – o miestnych daniach mesta Vrbové na rok 2018 

24. VZN – o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na rok 2018 

25. Schválenie zápisu do kroniky mesta za rok 2016 

26. Plán zasadnutí MsZ  I. polrok 2018 

27. Odpredaj – Čerenec – Juraničová 

28. Schválenie trasy obchvatu mesta Vrbové 

29. Dohoda o spolupráci  

30. Rôzne 

31. Dopyty a interpelácie poslancov 

32. Návrh na uznesenie 

33. 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 3 poslanci.  

 



 

 
MsZ č..12, 30.11.2017 

Strana 2 z 25 

 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – Dušan Sabo, členovia – 

PaedDr. Ivan Borovský a Ing. Jozef Duračka. 

prítomných: 6 

za: 6                                              proti: 0                                     zdržal sa: 0 

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: Mgr. René Just a JUDr. Štefan Kubík. 

prítomných: 6 

za: 6                                            proti: 0                                     zdržal sa: 0 

 

Za zapisovateľku bola určená p. Emília Beličková, pracovníčka mestského úradu. 

 

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

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

prednostka MsÚ Ing. Renáta Taranová. 

prítomných: 6 

za:  6                                            proti: 0                                     zdržal sa: 0 

 

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

Navrhla vypustiť z programu bod 24. V bode 27 a v bode Rôzne – umiestnenie cintorína (zmena 

ÚPN mesta Vrbové) navrhla, aby poslanci hlasovaním sa rozhodli, či o týchto bodoch budú hlasovať 

verejne alebo tajne. Prítomní poslanci hlasovaním rozhodli o tajnom hlasovaní (8/7-0-1) 

Potom hlasovali za takto upravený program: 

prítomných: 8 

za: 8                                            proti: 0                                     zdržal sa: 0 

 

2. Kontrola plnenia uznesení 
 

Kontrola plnenia uznesení bola predložená v písomnej forme, je priložená k originálu zápisnice. Ku 

kontrole uznesení nemal nikto pripomienky. 

 

3. Dopyty a interpelácie občanov  

 
Mgr. Just – napadol sneh, nebol odhrnutý, 

Mgr. Šmacho (za MsÚ) – už dávnejšie boli dohodnuté servisné práce. Keby ich boli odriekli, zasa 

by museli dlho čakať na nový termín. 

primátorka – okolo škôl bolo odhrnuté. 

•  

JUDr. Nagyová – k umiestneniu cintorína – nevie, či by bolo vhodné umiestniť ho tam, ako je 

v návrhu. Je to závlahové územie. Treba to zvážiť. Namiesto umiestnenia cintorína, by sa mali riešiť 

inžinierske siete. 

Ing. Valová (za MsÚ) – spracovávajú podnety k zmene ÚPN – k umiestneniu cintorína sú 2 varianty. 

Jeden  je v lokalite poblíž Rochovej kaplnky a druhý medzi Priehradnou ulicou a výpadovkou na 

Prašník. To umiestnenie navrhol spracovateľ. Medzi rodinné domy alebo podnikmi to nepripadá do 

úvahy. Vzhľadom k tomu, že Vrbové má kopcovitý terén, tých možností nie je veľa. Musí byť 

dodržané aj ochranné pásmo cintorína.  

p. Sedliačiková – má trvalý pobyt na Priehradnej ulici. Majú záujem si tam postaviť dom. Bývať 

v lokalite, kde je cintorín, znamená pre nich rovno odsťahovať sa z Vrbového. Nie je tam žiadna 

kanalizácia. Keď príde ku záplavám, všetko im ide do záhrad. Malo by to mesto odvodniť 

a dotiahnuť tam kanalizáciu. 

Ing. Horská – tam, kde býva rodina Sedliačiková, je v podstate záplavová oblasť. Tie domy by tam 

ani nemali byť. To je pre nich väčšie riziko ako umiestnenie cintorína, ktorý je na kopci. 
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Ing. Valová – p. Sedliačiková sa dotazovala na výstavbu rodinného domu. V podstate sa mohli 

povoľovať chaty, je to územie skôr na rekreačné bývanie. Preto tam nie sú dotiahnuté siete, lebo je 

to skôr chalupárska oblasť. Pokiaľ tam chcú stavať dom, upozorňuje, že aj priehrada má svoje 

ochranné pásmo. 

•  

Ing. Duračka – okolo budovy Sl. vodohosp. podniku na priehrade je chodník v zlom stave – je tam 

len ujazdená hlina. Keby sa tam urobil chodník, slúžilo by to viacerým. 

Dr. Kubík – spracováva sa projekt na vybudovanie tohto chodníka, ale pozemok patrí Povodiu Váhu. 

Je možnosť, že (najskôr) na jar by ten chodník tam mohol byť. 

•  

Ing. Duračka – osvetlenie od štadióna po bývalú pyramídu – veľa ľudí tadiaľ chodí a nie je to 

osvetlené. A aj na Ul. Fr. Kráľa sa sťažovali, že tam nesvieti, ale keď to tam bol skontrolovať, tak 

tam svietilo. 

Mgr. Šmacho – bola tam zlá svorkovnica. 

•  

p. Kozák – mal viacero požiadaviek: 

- kedy budú odstránené 2 „predpotopné“ koše 

- prečo sa všetok odpad zo separovacích košov vysype naraz do multikáry 

- sadenie stromčekov – keď sa zasadia, treba sa o ne aj starať, polievať. Aká je tam potom 

efektívnosť, keď 40 % vysadených stromčekov vyschne. 

- prečo mesto nerieši so štátnou políciou 24 hodinové státie na autobusovej zástavke. Takisto 

zásobovacie autá majú problémy s dodávkou tovaru do predajní. 

- prečo nebol na prechode odhrnutý sneh a ani od synagógy okolo bytoviek 

- pred mesiacom požiadal o vykosenie nábehov – stojisko za PT Univerzal, treba vykosiť a vyčistiť 

aj okolo výmeničky. Dnes ľudia nadávali pred CBA, že nie je odhrnutý sneh. Zajtra to už bude 

zamrznuté. 

Mgr. Šmacho – už bolo spomenuté, že bol dohodnutý servis. Na celé Vrbové mali len 4 odhŕňačov. 

Dr. Kubík – stretávame sa s riaditeľom št. polície, ale tu slúžia 2 ľudia, majú celý obvod na starosti. 

Môže ich len požiadať, nie prikázať, aby kontrolovali zaparkované autá. Je pripravené čiastkové 

riešenie situácie v meste. Budú tam osadené značky. Pri schôdzi s Bytovým družstvom požiadal 

obyvateľov, aby spísali petíciu, aby to mesto mohlo riešiť, doposiaľ nič nedošlo. Okrem toho, každý 

občan môže zavolať na č. 158 a oznámiť, že tam parkujú autá. Mesto nemôže riešiť problémy 

v doprave. 

•  

p. Sedliačiková predložila požiadavky k zapracovaniu pripomienok ku konceptu ÚPN – I. variant 

umiestnenia cintorína. 

Ing. Valová – termín na podanie pripomienok bol do 9. 11. 2017. 

 

4. Dotácia mesta 
 

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

o poskytovaní dotácií. V zmysle uvedeného návrhu bol pracovaný materiál na poskytnutie účelovej 

dotácie a zabezpečenie účastníckych príspevkov pre členov Slovenského zväzu telesne postihnutých 

na ich spoločnú akciu – benefičný koncert v Istropolise Bratislava vo výške 190,00 €. 

Takisto bol spracovaný materiál na poskytnutie účelovej dotácie na zabezpečenie súťaže 

Sanremojunior v Prahe. Jedná sa o žiačku Margarétu Ondrejkovú z  Občianskeho združenia – 

Umenie deťom vo Vrbovom pri CZUŠ, ktorá reprezentuje CZUŠ sv. Gorazda ako i mesto Vrbové, 

vo výške 300,00 €.  Na uvedené dotácie sú v rozpočte mesta vyčlenené finančné prostriedky 

v požadovanej výške. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča prijať tento materiál. 

Stanovisko komisie kultúry ...: komisia odporúča obidve dotácie schváliť. 
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Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 143/XI/2017 a 144/XI/2017. 

 

5. VZN – dodatok č. 1 / Domov Klas, n.o. 
 

Na základe požiadavky riaditeľky Domova Klas predložil Dr. Kubík návrh na schválenie 

dodatku č. 1 k VZN č. 7/2017 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady         

za sociálne služby poskytované v Domove Klas, n.o., týkajúce sa podmienok poskytovania 

sociálnych služieb a určení úhrady za opatrovateľskú službu pre občanov s trvalým pobytom na 

území mesta Vrbové. Vzhľadom na zmenu zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (ďalej len 

„zákon o sociálnych službách“) v znení neskorších predpisov sa vedenie Domova Klas rozhodlo 

aktualizovať – teda znova nastaviť a vyčísliť výšku ekonomicky oprávnených nákladov na jedného 

obyvateľa Domova Klas od 1.2.2018, kde bolo potrebné prehodnotiť výšku úhrady za poskytovanú 

opatrovateľskú službu a donášku jedla do domácnosti občanov mesta Vrbové.  

 

Stanovisko sociálnej komisie: komisia súhlasí s uvedeným materiálom 

Stanovisko ekonomickej komisie:: komisia odporúča prijať tento materiál. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 145/XI/2017. 

 

6. Sociálna pomoc – Domov Klas, n.o. 
 

 Riaditeľka Domova Klas, n.o. požiadala mesto Vrbové o vyriešenie pohľadávky, ktorá 

vznikla pri umiestnení občana p. Vavrinca do domova Klas, n.o. Pán Vavrinec nemá stabilné miesto 

v rámci schválených miest ministerstvom sociálnych vecí, na ktoré poskytuje ministerstvo mesačné 

dotácie. Na základe uvedeného je možné túto situáciu vyriešiť až v novej žiadosti na pridelenie 

dotácií od ministerstva v roku 2018.  Pán Vavrinec bol umiestnený v Domove Klas, n.o. od  

30.06.2017. Poberá invalidný dôchodok vo výške 305,10 € mesačne. Mesačný pobyt v Domove 

Klas, n.o. je priemerne 713 €. Z jeho dôchodku má platiť za sociálne služby, kde 255,23 € platí 

Domovu Klas, n.o.  a 49,83 €  je podľa § 73, ods. 2 citovaného zákona zabezpečená ochrana príjmu 

– tzv. vreckové. Od 1.1.2018 môžu jeho pobyt preklasifikovať na dlhodobý a ten by bol menej 

finančne náročný. Na základe uvedeného po umiestnení v Domove Klas, n.o. od  30.06.2017 a na 

základe  podpísanej Zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu vytvoril p. Vavrinec Domovu Klas, 

n.o., dlh vo výške 1.874,85 €. 

 

Stanovisko sociálnej komisie: súhlasí s úhradou nákladov. 

Stanovisko ekonomickej komisie: súhlasí s preplatením úhrady. 

 

Rozprava: 

Ing. Horská – ak ten pán zostane na dlhodobý pobyt, ten dlh mu bude naďalej vznikať. 

Dr. Kubík – je prísľub z Holíča, ale musíme počkať. Tam by bol sebestačný. 

Mgr. Juhásová – v zmysle zákona sestry nemajú povinnosť sa o neho starať. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 146/XI/2017. 

 

Ďalšia žiadosť riaditeľky Domova Klas, n.o.  bola smerovaná na mesto k obyvateľom Domova, ktorí 

sú občanmi mesta Vrbové a nemajú požadovaný príjem na úhradu nákladov v Domove Klas a ani 

rodinných príslušníkov, ktorí by sanovali vzniknutý dlh.  Z uvedeného dôvodu požiadala riaditeľka 

Domova Klas  o vyrovnanie vzniknutého dlhu mesto Vrbové. Jedná sa o klienta Jozefa Holána, ktorý 

je dlžný sumu vo výške 689,20 € a klienta Ignáca Ševčíka, ktorý je dlžný sumu vo výške 656,68 €.     
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Rozprava: 

Mgr. Just – je za to, aby sa to uhradilo, ale mali by sa nad tým zamyslieť, aby sa to nevymklo 

z kontroly. Možno by to mesto nemuselo zvládať. Aby v budúcnosti nevznikol precedens. Bolo by 

vhodné aby aj riaditeľka prišla s nejakým riešením.  

Dr. Kubík – možno pri prijímaní zistiť, či ten človek na to má. A možno preklasifikovať Domov 

Klas, n.o. na rozpočtovú organizáciu. Tiež je toho názoru, aby sa to riešilo. Mesto tu nie je na to, aby 

sanovalo takéto veci. 

Dr. Miklášová – od januára idú hore ceny energií. Teraz sa zvyšovali kvôli cenám potravín, ale 

možno sa bude zvyšovať kvôli energiám. 

Dr. Borovský – idú preklasifikovať počty seniorov. Doteraz to nie je povinnosť obce, ale po 1. 

januári tá povinnosť bude. 

Mgr. Juhásová – bude platiť tá obec, v ktorej má klient trvalý pobyt. 

 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 147/XI/2017 a 148/XI/2017. 

 

7. Nájom – Kráľová 

8. Nájom – Čimová 

9. Nájom – Čáp 

10.Nájom - Holán  
 

 Dr. Kubík predniesol návrh podnikateľov, ktorí majú uložené predajné stánky na pozemku 

mesta Vrbové. Doteraz platili za ich umiestnenie na základe rozhodnutia o používaní verejného 

priestranstva. Pre zjednotenie používania uvedených priestorov požiadali schválenie nájmu  tak, ako 

to je v prípade ďalších prevádzok v meste (napr. p. Holán pri Dome kultúry). Na základe ich žiadostí 

bol spracovaný do zastupiteľstva návrh na využívanie uvedených pozemkov formou nájomných 

zmlúv. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s týmto návrhom. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča  poslancom MsZ prenájom častí pozemkov pre vyše 

uvedených žiadateľov aj so spôsobom osobitného zreteľa. 

 

Rozprava: 

Ing Horská – všade jej tam chýba výpovedná doba. 

Dr. Kubík – výpovedná doba je v zmysle zákona 3-mesačná a sú ladené na neurčito. 

Mgr. Just – treba byť trochu opatrnejší pri osobitnom zreteli. Dôvod, že tam je niekto 10 rokov, 

nemusí ísť osobitným zreteľom. Možno by tam išiel niekto iný za viac peňazí. A tie niektoré stánky 

by navrhoval v budúcnosti pri rekonštrukcii okolia „Hačkovca“ odstrániť, premiestniť, prerobiť... 

Dr. Kubík – tí ľudia tam boli, nemôžu za to, že predtým s nimi bola zmluva na verejné priestranstvo. 

Dr. Borovský – v minulosti bola štúdia, ktorú predložil p. Rakús, ale MsZ to vtedy neschválilo. Tiež 

je názoru, že niektorí by tam tie stánky nemali mať. 

Bc. Tahotný, MBA – osobitný zreteľ – cca 6 tis. ľudí napadlo na súde osobitný zreteľ. Treba s tým 

opatrne. 

Dr. Gajňáková – napadnúť sa dá predaj a nie prenájom. 

 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 149/XI/2017, č. 150/XI/2017, č. 151/XI/2017 a č. 152/XI/2017. 

 

11. Nájom – Nanotec, spol. s.r.o. 
 

Dr. Kubík predložil návrh na vyriešenie prenájmu pozemku formou nájomnej zmluvy medzi firmou 

Nanotec, spol. s.r.o.   a  mestom Vrbové.  Na parcele č. 1055/9 je vypracovaný projekt firmou 

Nanotec, spol. s.r.o. na vybudovanie cesty do ich výrobného areálu, kde uvedená cesta pretína pri 
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výjazde na ul. Šteruská cesta mestský pôvodný pozemok parc. č. 1055/6 o výmere 810 m2  vedený 

ako orná pôda. Na základe vypracovaného geometrického plánu  bol pozemok parc. č. 1055/9 

oddelený z pôvodného pozemku č. 1055/6, ktorý je vo vlastníctve mesta Vrbové. Fy Nanotec 

potrebuje zokruhovať vjazd. Je dohoda, že vybudujú prístupový chodník k bytovkám, čo stavia spol. 

Real Market. Je to náhradné riešenie. Aby fy Nanotec dostala stavebné povolenie na vybudovanie 

cesty, potrebujú vysporiadať nehnuteľnosť a to nájomnou zmluvou na pozemok, ktorý patrí mestu. 

Za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje mesto skutočnosť, že nájomca nemá iný spôsob na 

vyústenie navrhovanej komunikácie, ako napojenie na už jestvujúcu.  

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s takto predloženým návrhom. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia súhlasí, ak dá ODI kladné stanovisko. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 153/XI/2017. 

 

12. Vecné bremeno – lokalita - bývalé SOU textilné  
 

Pre zamenenú lokalitu v objekte bývalého SOU, je nutné zriadiť vecné bremená pre mesto 

Vrbové na pozemky, ktoré sa v tomto objekte nachádzajú a to pre účely používania už vybudovaných 

sietí – kanalizačného potrubia  a uložené a ukotvené siete - plynového potrubia. Po zvážení zriadenia 

vecného bremena na útvare výstavby mesta Vrbové sa prikročilo k zadaniu vypracovania 

geometrického plánu a zaradeniu uvedeného materiálu na rokovanie MsZ.  

Vecné bremeno na parcelách reg. „C“ č.   2542/16  a  2542/27 bolo navrhnuté zriadiť aj z dôvodu 

využívať tieto parcely ako príjazdovú komunikáciu k mestským pozemkom v okolí Synagógy.  

Z uvedených dôvodov je potrebné, aby tieto parcely boli dodatočne zaťažené aj ďalším vecným 

bremenom – právom prechodu bez toho, aby poskytovateľom vecného bremena, t.j. spoločnosti 

FAVAB, spol. s.r.o.  a   p. Evelíne  KOURAICHI nevznikla nijaká prekážka na využívaní svojho 

majetku. Po dohode so spoločnosťou FAVAB v zastúpení p. Ondreja Beniaka a p. Viery 

Beniakovej  mesto navrhlo zriadiť vecné bremeno  za jednorazovú odplatu vo výške 150 €. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča schváliť vecné bremeno. 

Stanovisko komisie výstavba: komisia odporúča schváliť vecné bremená na uvedených parcelách. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 154/XI/2017, č. 155/XI/2017 a č. 156/XI/2017. 

 

13. VZN – fond opráv  
 

Návrh predkladaného VZN je vypracovaný v súlade so zákonom č. 260/2011 Z.z. o ukončení 

a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom v znení neskorších predpisov  na 

byty, ktoré boli obstarané prostredníctvom poskytnutej dotácie z ministerstva dopravy a výstavby 

SR ako náhradné nájomné (reštitučné) byty. Vo všetkých prípadoch má mesto Vrbové zo zákona 

povinnosť tvoriť fond opráv na všetkých nájomných bytoch, ktoré boli odovzdané do roku 2017. Z 

toho Dr. Kubík predložil k schváleniu návrh tohto VZN. 

 

Stanovisko sociálnej komisie: komisia odporúča VZN prijať bez výhrad. 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča VZN prijať bez výhrad. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 157/XI/2017. 
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14. VZN – financovanie škôl – dodatok č. 6 
 

Mgr. Urbanová vypracovala návrh predkladaného Dodatku č. 6 k ďalej VZN 5/2014, ktorý 

je vypracovaný v nadväznosti na § 6 ods. 12 písm. c) zákona  č. 596/2003 a z neho vyplývajúca  

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. formu organizácie výchovy a vzdelávania; 

zaradenie zamestnancov školy alebo školského zariadenia do platových tried, pracovných tried a 

skutočnosť, či zamestnanec poberá kreditový príplatok a jeho výšku a energetickú náročnosť 

budovy, v ktorej sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie. 

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

a  príloha  č. 2. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s prijatím uvedeného materiálu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 158/XI/2017. 

 

15. Odovzdanie majetku do správy – škôlky + školy 
 

Mgr. Urbanová vypracovala návrh v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí, kde mesto zveruje do správy rozpočtovým organizáciám zriadeným mestom 

investičný majetok nadobudnutý z finančných prostriedkov zriaďovateľa. Mesto zveruje 

nadobudnutý investičný majetok do správy základných škôl a materskej školy protokolárne. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s návrhom. 

Stanovisko komisie kultúry, športu, vzdelávania ...: komisia súhlasí s návrhom. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 159/XI/2017, č. 160/XI/2017 a č. 161/XI/2017. 

 

16. Zmena rozpočtu mesta 
 

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov je mesto Vrbové povinné prerokovať a  schváliť zmeny rozpočtu mesta, 

osobitne finančné operácie do 31.08. kalendárneho roka. Mgr. Urbanová vypracovala nasledovný 

návrh: 

Rozpočtové opatrenie č. 8 upravuje kategóriu príjmov a výdavkov –  určených na financovanie 

školstva (dohodovacie konanie – od 01.09.2017 zabezpečenie finančných prostriedkov na 6 % 

navýšenie platov pedagogických a odborných zamestnancov a asistentov učiteľov) 

Rozpočtové opatrenie č. 9 upravuje kategóriu príjmov a výdavkov –  určených na financovanie 

školstva (normatívne finančné prostriedky – aktualizácia podľa stavu žiakov k 15.09.2017, 

vykázaných v EDUZBERE 2017 a nenormatívne finančné prostriedky – dopravné, vzdelávacie 

poukazy a sociálne znevýhodnené prostredie).  
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Rozpočtové opatrenie č. 10 upravuje kategóriu príjmov a výdavkov – na základe očakávaného 

plnenia príjmov a čerpania výdavkov vo všetkých ekonomických klasifikáciách so zohľadním 

úpravy funkčnej klasifikácie v súlade s usmerneniami MF SR  a úpravy zdrojov (kapitálové výdavky 

prednostne z kapitálových príjmov; čerpanie výdavkov na prenesený výkon do výšky poskytnutých 

finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a prípadné prečerpanie financovať z vlastných 

zdrojov, prehodnotenie správneho použitia funkčnej klasifikácie 01.1.1 – výkonné a zákonodarné 

orgány, ..). 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí so zmenou rozpočtu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 162/XI/2017, č. 163/XI/2017 a č. 164/XI/2017. 

 

17. Správa audítora – Výročná a konsolidovaná správa za rok 2016  
 

V zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve  v znení neskorších predpisov predložila 

Mgr. Urbanová konsolidovanú závierku,  správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej 

účtovnej závierky  mesta Vrbové zostavenej k 31. 12. 2016.  

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča zobrať správu na vedomie. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

Bolo prečítané uznesenie č. 165/XI/2017. 

 

18. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu  na roky 2018-2020 
 

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

vyplýva hlavnému kontrolórovi povinnosť predložiť uvedený materiál na rokovanie MsZ. JUDr. 

Gajňáková vzhľadom na skutočnosti uvedené v návrhu rozpočtu a tiež z dôvodu, že nie je vhodné 

hospodárenie v rozpočtovom provizóriu, odporučila poslancom MsZ predložený návrh 

programového rozpočtu na obdobie rokov 2018-2020 schváliť. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

Bolo prečítané uznesenie č. 166/XI/2017. 

 

19. Schválenie rozpočtu na rok 2018 
 

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov je mesto Vrbové povinné prerokovať a schváliť návrh programového rozpočtu 

mesta Vrbové na roky 2018 – 2020 na zasadnutí  mestského zastupiteľstva. Uvedený materiál 

predložila k rokovaniu Mgr. Urbanová. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

Bolo prečítané uznesenie č. 167/XI/2017. 

 

20. Vyradenie majetku – odpis pohľadávok 
 

V súlade s ustanoveniami zákona č. 138/1991, č. 369/1990, č. 583/2004 a v zmysle zákona 

č. 431/2002 Z.z. mesto navrhuje odpísať nevymožiteľné pohľadávky na daniach za roky 2009 – 2016  

vo výške 38,89 €. Ide o odpísanie daňových nedoplatkov pre nevymožiteľnosť z dôvodu úmrtia 

daňovníkov za roky 2009 – 2016 vo výške 82,38 €. 
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Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 168/XI/2017, č. 169/XI/2017 a č. 170/XI/2017. 

 

 

21. VZN – daň z nehnuteľností na rok 2018 

22. VZN – o miestnych daniach mesta Vrbové na rok 2018 

23. VZN – o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady  

                   na rok 2018 
 

V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 79/2015 Z. z.  

o odpadoch  a  o zmene a doplnení niektorých zákonov  predložila Mgr. Urbanová za mesto Vrbové  

návrh na schválenie VZN č. 1/2018 o dani z nehnuteľnosti na území mesta Vrbové, ďalej VZN 

č. 2/2018 o miestnych daniach na území mesta Vrbové  a  VZN č. 3/2018 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Vrbové. Oproti VZN na rok 2017 ide  

o niekoľko úprav – napr. sadzba dane z bytov. U jednoizbových bytov alebo garsoniek vychádzali 

dane menej než 3 € a tieto dane sa nevyrubovali. Z toho dôvodu bola táto daň navýšená. Lehota na 

odvolanie nebude 15 ale 30 dní. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča návrh VZN schváliť.  

 

Rozprava: 

Dr. Kubík – spol. Marius Pedersen zvyšuje ceny o 3 %. Zvýšili sa poplatky za uloženie odpadu 

(Kopaničiarska spoločnosť). Dohodol však, že mestu Vrbové nebudú zvyšovať. Do budúcnosti sa 

uvažuje, že vývoz smetí by si mohlo mesto robiť samo. V opačnom prípade by sa museli zvyšovať 

poplatky za komunálny odpad. 

 

Boli prečítané uznesenia č. 171/XI/2017. č. 172/XI/2017 a č. 173/XI/2017. 

 

24. Schválenie zápisu do kroniky mesta za rok 2016 

 

Tento bod bol stiahnutý z rokovania. 

 

25. Plán zasadnutí MsZ  I. polrok 2018 
 

Dr. Kubík predložil ku schváleniu vypracovaný plán zasadnutí MsZ na I. polrok 2018. 

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a schválené uznesenie č. 174/XI/2017. 

 

26. Odpredaj – Čerenec – Juraničová 
 

       Dňa 30.10.2017 pani RNDr. Viera Juraničová podala na Mestský úrad vo Vrbovom žiadosť 

o odpredanie nehnuteľností parc. č. 3214, reg. „C“, vedené ako ostatné plochy, zapísané na LV 1900.  

Mesto Vrbové je výlučným vlastníkom pozemku, kde bolo využité ustanovenie  § 9a ods. 8 písm. e/  

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a predaj sa uskutoční spôsobom 

hodným osobitného zreteľa. Majiteľka pozemok užíva a obhospodaruje  od roku 1981. Na pozemku 

sa nachádzajú inžinierske siete vodovod a verejné osvetlenie so stĺpom, kde bude zriadené vecné 

bremeno v prospech mesta.  
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Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča poslancom MsZ odpredaj pozemku p. č. 3214 

reg. „C“ s tým, že sa na ňom zriadi vecné bremeno pre inžinierske siete a súhlasí aj s odpredajom 

spôsobom osobitného zreteľa. 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom. 

 

Rozprava: 

Dr. Borovský – v Vrbovom, sa cena pozemkov pohybuje cca 15 €/m2. 

Dr. Kubík – je to návrh, poslanci sa môžu dohodnúť na inej cene. 

Poslanci MsZ hlasovali o návrhu Dr. Borovského, ktorý navrhol cenu 14 €/m2. Návrh hlasovaním 

prešiel. 

 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 175/XI/2017 a č. 176/XI/2017. 

 

27. Schválenie trasy obchvatu mesta Vrbové 
 

  Mesto Vrbové v rámci prerokovania konceptu Územného plánu mesta Vrbové v zmysle §21, 

ods.3 zák. 50/1976 Zb. – Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov oslovilo dotknutú obec 

Krakovany. Obec Krakovany doručila svoje písomné stanovisko ku konceptu ÚP-M Vrbové, 

v ktorom sa opiera o uznesenie č.75/6/2017 Obecného zastupiteľstva zo dňa 7.11.2017, kde 

nesúhlasí s navrhnutým vedením severného obchvatu cesty II/499 cez k.ú. Krakovany a k.ú. Stráže 

s prihliadnutím na platný územný plán obce Krakovany, ktorý s obchvatom mesta Vrbové nepočíta. 

 Následne 20.11. 2017 mesto Vrbové dostalo oznámenie o prerokovaní zmien a doplnkov č. 12/2017 

Územného plánu obce Krakovany, ktorý je stanovený lehotou od 15.11 2017 do 15.12.2017. 

Na základe toho, že v Územnom pláne regiónu TTSK, v jeho záväznej časti, je uvedené v kapitole 

9.3.5.8. chrániť územný koridor a realizovať cestu II/499, severný obchvat Vrbové a  v kapitole  II. 

verejnoprospešné stavby, pod bodom 13.1.12.1  sa nachádza  aj severný obchvat Vrbové cesty II/499.  

Záväzná časť je schválená zastupiteľstvom TTSK dňa 17.12.2014 uznesením č.149/2014/08 

a vyhlásená VZN TTSK č. 33/2014. Je pre nás smerodajná a musí byť v súlade s nadradenou 

územnoplánovacou dokumentáciou a severný obchvat Vrbové cesty II/499 do nášho ÚPM Vrbové 

je potrebné zapracovať. Z toho vyplýva nutnosť, aby obec Krakovany tiež bola v súlade 

s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou a uvedený obchvat zapracovala do Zmien 

a doplnkov 12/2017 obce Krakovany. V grafickej časti ÚP TTSK je označenie vo výhľade, čo mesto 

Vrbové považuje za nepresnosť, lebo výhľadové stavby sa medzi verejnoprospešné nezaraďujú. 

TTSK odporučil dopracovať I. variant konceptu ÚPN mesta Vrbové. 

 

Stanovisko komisie výstavby: členovia komisie odporučili, aby mesto Vrbové poukázalo obci 

Krakovany na potrebu zosúladiť ÚP obce Krakovany s ÚP VÚC, t.j. TTSK a požiadalo o zaradenie 

severného obchvatu Vrbového z cesty II/499 do Zmien a doplnkov 12/2017  územného plánu obce 

Krakovany.     

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

Tajným hlasovaním bolo uznesenie č. 177/XI/2017 prijaté. 

 

28. Dohoda o spolupráci  
 

 Mesto Piešťany  zabezpečuje poskytovanie záujmového vzdelávania žiakov s trvalým 

pobytom v meste Vrbové v centre voľného času. Jedná sa o ôsmich žiakov mesta Vrbové, ktorí 

navštevujú záujmové centrum v Piešťanoch. Mesto Piešťany predložilo návrh na spolufinancovanie 

formou čiastočnej úhrady finančných prostriedkov vynaložených mestom Piešťany. Po prepočte sa 

jedná o dobu financovania od septembra 2017 do 30. júna 2018, kde sa  mesačne jedná o sumu 48 €.  

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 
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Bolo prečítané a schválené uznesenie č. 178/XI/2017. 

 

29. Rôzne 
 

• Zmena ÚPN mesta Vrbové – umiestnenie cintorína 

 

Mesto Vrbové má vypracovaný koncept územného plánu mesta Vrbové, kde v zmysle zákona 

je mesto povinné vypracovať ho v dvoch variantoch. V I. variante je cintorín umiestnený na Ulici 

Priehradná vpravo medzi miestnou komunikáciou a štátnou cestou II/499. V  II. variante je cintorín 

navrhnutý nad Róchovou kaplnkou. Toto územie je ale rezervou pre budúci rozvoj individuálnej 

bytovej výstavby. Treba brať do úvahy ohraničenosť vrbovského katastra zo severovýchodnej až 

južnej strany katastrom obce Krakovany. Severozápadne je rozvoj mesta limitovaný dotykom s 

katastrálnym územím Prašníka a vodnou  nádržou Čerenec. Bol predložený návrh na umiestnenie 

cintorína tak, ako je navrhnutý v I. variante. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

Tajným hlasovaním bolo uznesenie č. 179/XI/2017 prijaté. 

 

30. Dopyty a interpelácie poslancov 
 

Ing. Horská informovala prítomných o prezentácii, ktorej sa zúčastnila a ktorá sa týkala možnosti 

zariadenia pre seniorov Podmienkou bola spolupráca s mestom Na 30 rokov b to zariadenia bolo 

dotované. Bola tam aj možnosť zamestnania určitého množstva ľudí. 

Ďalej informovala  možnostiach a technológii spracovania odpadu. Aj to by bola možnosť zníženia 

nákladov za  odpad. 

Dr. Kubík – spaľovanie by v tomto období ešte ľudia neprijali. 

Ing. Horská – uvedomuje si, že pri tej spaľovni existujú prísne podmienky. Možno ak by tá 

spolupráca s Mikroregiónom bola reálna, bola by možnosť – nie spaľovanie, ale robiť 

mikrogranuláty – suché spracovanie (zhutnenie) toho veľkého odpadu. Ľudia by proti spaľovaniu 

protestovali. 

•  

PhDr. Miklášová – v mene ECAV sa chce poďakovať – menovite primátorke a viceprimátorovi za 

pomoc a spoluprácu pri inštalácii novej farárky. Ďalšie poďakovanie patrilo Mgr. Šmachovi za 

upratovanie parkoviska, p. Rakúsovi za odvoz materiálu a Dr. Kýškovi za fotodokumentáciu. 

•  

Ing. Duračka – všetky komisie pri MsZ sú poradným organom. Sociálna komisia stanovuje poradie 

prideľovania bytov. Navrhuje prideľovanie bytov do kompetencie poslancov MsZ. 

Dr. Borovský – mali by byť hlavne funkčné. 

Bc. Tahotný,MBA – ich komisia je funkčná, funguje bez problémov. 

Ing. Horská – ide o závažnú vec a o závažných veciach, ako je prideľovanie bytov, by mali 

rozhodovať poslanci. 

JUDr. Gajňáková – komisie sú poradným orgánom. 

Bc. Tahotný,MBA – teraz mesto konečne postavilo 15 bytov a poslanci chcú meniť prideľovanie 

bytov z komisií na poslancov MsZ. Čo chcú poslanci rozhodovať, keď nepoznajú sociálnu 

problematiku. 

Ing. Duračka navrhol na ďalšom zasadnutí MsZ pripraviť k tomu uznesenie. 

•  

Z príležitosti 50. výročia štatútu mesta Vrbové odovzdala pani primátorka prítomným poslancom 

ocenenia mesta Vrbové - pamätné medaily. 
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31. Návrh na uznesenie 

 
Uznesenie MsZ č. 143/XI/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje -  

poskytnutie  dotácie  vo výške 190,00 €  Slovenskému zväzu telesne postihnutých na zabezpečenie 

ich spoločnej akcie – benefičný koncert v Istropolise Bratislava. Finančné prostriedky budú 

vyplatené na bankový účet SZTP  a vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci december 2017.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9         proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, 

Dr. J. Miklášová, D. Sabo, Bc. Tahotný,MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č.  144/XI/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje -  

poskytnutie  dotácie  vo výške 300,00 €  Občianskemu združeniu – Umenie deťom vo Vrbovom pri 

CZUŠ na zabezpečenie súťaže Sanremojunior v Prahe. Finančné prostriedky budú vyplatené na účet 

Občianskeho združenia – Umenie deťom vo Vrbovom pri CZUŠ  a vyúčtovanie bude vykonané 

v mesiaci december 2017.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9         proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, 

Dr. J. Miklášová, D. Sabo, Bc. Tahotný,MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č. 145/XI/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje -  

Dodatok č. 1  k  Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Vrbové č. 7/2017 o spôsobe určenia úhrady, 

výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované v Domove Klas, n. o. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9         proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, 

Dr. J. Miklášová, D. Sabo, Bc. Tahotný,MBA 
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Uznesenie MsZ č. 146/XI/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje -  

v zmysle § 73 ods. 9 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách poskytnutie sociálnej pomoci 

vo výške 1.874,85 € Domovu Klas, n.o. na účel zabezpečenia dočasného umiestnenia p. Jozefa 

Vavrinca od 30.06.2017 – 31.12.2017.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8         proti: 0     zdržal sa: 1 

Dr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná,        Ing. J. Duračka, 

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, 

Dr. J. Miklášová, D. Sabo, Bc. Tahotný,MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č.  147/XI/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje -  

v zmysle § 73 ods. 9 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách poskytnutie sociálnej pomoci 

Domovu Klas, n.o. za účelom úhrady nákladov za  p. Jozefa Holána  vo výške 689,20 € z dôvodu, 

že nemá požadovaný príjem na úhradu nákladov v Domove Klas  a  ani rodinných príslušníkov, ktorí 

by sanovali vzniknutý dlh.   

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9         proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, 

Dr. J. Miklášová, D. Sabo, Bc. Tahotný,MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č.  148/XI/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje -  

v zmysle § 73 ods. 9 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách poskytnutie sociálnej pomoci 

Domovu Klas, n.o. za účelom úhrady nákladov za  p. Ignáca Ševčíka  vo výške  656,68 € z dôvodu, 

že nemá požadovaný príjem na úhradu nákladov v Domove Klas  a  ani rodinných príslušníkov, ktorí 

by sanovali vzniknutý dlh.   

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9         proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, 

Dr. J. Miklášová, D. Sabo, Bc. Tahotný,MBA 
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Uznesenie MsZ č. 149/XI/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje -  

prenájom časti pozemku na zriadenie prenosného predajného zmrzlinového stánku o rozmeroch  

20,04 m2, na parcele reg. „E“ parc. č. 673 o výmere 135 m2, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, zapísaný na LV č. 3369, umiestnený na ul. M. A. Beňovského  za  cenu nájmu  vo výške  

17 €/m2/rok, ako prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov.       

Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že nájomca Alena 

Kráľová, ul. Fraňa Kráľa č. 1082/25, 922 03 Vrbové, IČO  447 09 170 uvedený pozemok  užíva od 

roku 2009. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9         proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, 

Dr. J. Miklášová, D. Sabo, Bc. Tahotný,MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č. 150/XI/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje -  

prenájom časti pozemku  na zriadenie prenosného predajného stánku o rozmeroch  15,60 m2, na 

parcele reg. „E“ parc. č. 1103/1 o výmere 109 m2, druh pozemku vodné plochy, zapísaný na LV č. 

3369, umiestnený na ul. Cintorínska  za  cenu nájmu  vo výške  17 €/m2/rok, ako prenájom 

nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) 

zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.       

Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že nájomca p. Eva 

Čimová - SEVČ, ul. M. A. Beňovského č. 355/25, 922 03 Vrbové, IČO  374 75 444 uvedený 

pozemok užíva od roku 2004. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9         proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, 

Dr. J. Miklášová, D. Sabo, Bc. Tahotný,MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č. 151/XI/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje -  

prenájom časti pozemku  na zriadenie prenosného predajného stánku o rozmeroch  8,00 m2, na 

parcele reg. „C“ parc. č. 1591 o výmere 1.249 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

zapísaný na LV č. 1900, umiestnený na Námestí Slobody za  cenu nájmu vo výške  17 €/m2/rok, ako 

prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade s § 9a, ods. 

9, písm. c) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.       
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Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že nájomca Ivan 

Čáp STAV – MONT Vrbové, Námestie Slobody č. 500/8, 922 03 Vrbové, IČO 352 38 291 uvedený 

pozemok užíva od roku 2016 po odkúpení od pôvodného prenajímateľa p. Minárika. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9         proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, 

Dr. J. Miklášová, D. Sabo, Bc. Tahotný,MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 152/XI/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje -  

prenájom časti pozemku  na zriadenie prenosného predajného novinového stánku o rozmeroch  8,00 

m2, na parcele reg. „C“ parc. č. 1591 o výmere 1.249 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

zapísaný na LV č. 1900, umiestnený na Námestí Slobody za  cenu nájmu  vo výške  17 €/m2/rok, 

ako prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade s § 9a, 

ods. 9, písm. c) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.       

Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že nájomca Marcel 

Holán, ul. 8. marca č. 757/15, 922 03 Vrbové, uvedený pozemok užíva od roku 2008. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9         proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, 

Dr. J. Miklášová, D. Sabo, Bc. Tahotný,MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 153/XI/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje -  

prenájom pozemku parc. reg. „C“ č. 1055/9 o výmere 102 m2, druh pozemku orná pôda, zapísaný na 

LV č. 1900 oddeleného geometrickým plánom č. 160/2017 zo dňa 17.10.2017 určeného  na 

vybudovanie prístupovej cesty, ktorá bude spájať areál spoločnosti Nanotec, s.r.o. s  už existujúcou 

komunikáciou na ul. Šteruská cesta  za  cenu nájmu  vo výške  17 €/m2/rok, ako prenájom 

nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.       

Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že nájomca 

spoločnosť Nanotec, spol. s.r.o., sídlo ul. Semenárska č. 1760, 922 03  Vrbové, IČO 367 83 579 

potrebuje uvedený pozemok na vybudovanie prístupovej cesty, ktorá bude spájať areál spoločnosti 

Nanotec, s.r.o. a už existujúcu komunikáciu na ul. Šteruská cesta  a  neexistuje žiadny iný spôsob na 

prepojenie uvedených komunikácií.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9         proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, 

Dr. J. Miklášová, D. Sabo, Bc. Tahotný,MBA 
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Uznesenie MsZ č. 154/XI/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje -  

v zmysle § 151n  a  nasl. zák. č. 40/1964 Zb. v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“)  

a  na základe čl. 4., písm. A) bod 6. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové  na 

pozemkoch spoločnosti FAVAB, spol. s.r.o., IČO 313 31 378,  ul. Jaskový rad  č. 217, 831 01 

Bratislava v zastúpení p. Ondrej Beniak  a p. Viera Beniaková  CKN: 

 

Katastrálne 

územie 

Parcela číslo , KN Druh pozemku List 

vlastníctva  

Vrbové 2530   reg. „C“ zastavané plochy a nádvoria 4115 

Vrbové 2532   reg. „C“ zastavané plochy a nádvoria 4115 

Vrbové 2542/27 reg.  „C“ zastavané plochy a nádvoria 4115 

 

odplatné zriadenie vecného bremena uloženia a ukotvenia inžinierskych sietí (kanalizačného 

a plynového potrubia) a práva prechodu v prospech žiadateľa mesto Vrbové, IČO 003 13 190, sídlo 

Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové, v zmysle vyhotoveného geometrického plánu č. 

159/2017 zo dňa 10.10.2017 Geodetickou kanceláriou Romana Klča, ul. Hviezdoslavova  č. 894/30, 

Vrbové za jednorazovú odplatu vo výške 100,-€. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8         proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, 

Dr. J. Miklášová, D. Sabo 

 

 

Uznesenie MsZ č. 155/XI/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje -  

v zmysle § 151n  a  nasl. zák. č. 40/1964 Zb. v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“)  

a  na základe čl. 4., písm. A) bod 6. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové  na 

pozemkoch p. Evelína  KOURAICHI, trvale bytom :  ul. Dr.  Josef  Zahn - Gasse č. 1,  Groβ - 

Enzerdorf,   PSČ 2301, Rakúsko, CKN: 

 

 

Katastrálne 

územie 

Parcela číslo , KN Druh pozemku List 

vlastníctva  

Vrbové 2533  reg. „C“ zastavané plochy a nádvoria 2056 

Vrbové 2542/29  reg. „C“ zastavané plochy a nádvoria 2057 

 

odplatné zriadenie vecného bremena uloženia a ukotvenia inžinierskych sietí (kanalizačného 

a plynového potrubia) a práva prechodu v prospech žiadateľa mesto Vrbové, IČO 003 13 190, sídlo 

Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové, v zmysle vyhotoveného geometrického plánu č. 

159/2017 zo dňa 10.10.2017 Geodetickou kanceláriou Romana Klča, ul. Hviezdoslavova č. 894/30, 

Vrbové za jednorazovú odplatu vo výške 100,-€. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 
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za: 8         proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, 

Dr. J. Miklášová, D. Sabo 

 

 

Uznesenie MsZ č. 156/XI/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje -  

V zmysle § 151n  a  nasl. zák. č. 40/1964 Zb. v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“)  

a  na základe čl. 4., písm. A) bod 6. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové  na 

pozemku spoločnosti FAVAB, spol. s.r.o., IČO 313 31 378,  ul. Jaskový rad  č. 217, 831 01 

Bratislava v zastúpení p. Ondrej Beniak  a  p. Viera Beniaková, spoločný podiel ½   a   na pozemku 

p. Evelína  KOURAICHI, trvale bytom : ul. Dr. Josef Zahn-Gasse č. 1, Groβ-Enzerdorf,  PSČ 2301, 

Rakúsko, CKN: 

 

Katastrálne 

územie 

Parcela číslo , KN Druh pozemku List 

vlastníctva  

Vrbové 2542/16   reg. „C“ zastavané plochy a nádvoria 4116 

 

odplatné zriadenie vecného bremena uloženia a ukotvenia inžinierskych sietí (kanalizačného 

a plynového potrubia) a práva prechodu v prospech žiadateľa mesto Vrbové, IČO 003 13 190, sídlo 

Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové, v zmysle vyhotoveného geometrického plánu č. 

159/2017 zo dňa 10.10.2017 Geodetickou kanceláriou Romana Klča, ul. Hviezdoslavova  č. 894/30, 

Vrbové za jednorazovú odplatu vo výške 100,-€. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8         proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, 

Dr. J. Miklášová, D. Sabo 

 

 

 

Uznesenie MsZ č. 157/XI/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje -  

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2017 o  tvorbe a použití fondu údržby, prevádzky a opráv 

nájomných bytov. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 7 

za: 7         proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just,  

Dr. J. Miklášová, D. Sabo 
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Uznesenie MsZ č. 158/XI/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje -  

Dodatok č. 6 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: 7 

za: 7         proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just,  

Dr. J. Miklášová, D. Sabo 

 

 

 

Uznesenie MsZ č. 159/XI/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje -  

zverenie do správy spôsobom obvyklým ZŠ Komenského 2, Vrbové /pre MŠ detašované pracovisko 

ZŠ Komenského/,  nasledovný majetok: 

- Rekonštrukciu sociálnych zariadení  v obstarávacej cene 5 878,31 € obstaranú 10.2.2017 / číslo 

dodávateľskej faktúry /DF/ 95/2017 

- Rekonštrukcia miestnosti  v obstarávacej cene 5 073,12 € obstaranú 2.2.2017 / DF 70/2017 

- Montáž zámočníckych výrobkov v obstarávacej cene 1 596,- / DF 322/2017  

- Žalúzie a siete proti hmyzu v obstarávacej cene 423,77 € / DF 394/2017 

- Vozík servírovací TS210 v obstarávacej cene 200,40 € / DF 151/2017 

- Príborník a košíky v obstarávacej cene 50,88 € / DF 151/2017  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8         proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, 

Dr. J. Miklášová, D. Sabo 

 

 

 

Uznesenie MsZ č. 160/XI/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje -  

zverenie do správy spôsobom obvyklým ZŠ Komenského 2, Vrbové nasledovný majetok: 

- Dodanie a montáž vertikálnych žalúzií v obstarávacej cene 910,70 € / DF 333/2017 /; 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8         proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, 

Dr. J. Miklášová, D. Sabo 
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Uznesenie MsZ č. 161/XI/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje -  

zverenie do správy spôsobom obvyklým MŠ Sídlisko 9. mája 322, Vrbové nasledovný majetok: 

- Rádio TRC 718 v obstarávacej cene 49,99 € / VPD333/2017 /; 

- JUNGLE Domček v obstarávacej cene 48,99 € / VPD 333/2017 /; 

- Písací stôl GENTOFTE  v obstarávacej cene 72,50 € / VDP 333/2017 /; 

- Kancelárske kreslo DALMOSE v obstarávacej cene 40,- € / VPD 333/2017 /; 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8         proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, 

Dr. J. Miklášová, D. Sabo 

 

 

Uznesenie MsZ č. 162/XI/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- berie na vedomie -     

rozpočtové opatrenie č. 8 (RO č. 8 – rozpis v prílohe) 

 

  

Rozpočet 

schválený 

2017 

Rozpočet po 

zmenách 

Zmena 

rozpočtu č. 8 

Rozpočet po 

zmenách 

Bežné príjmy 4 403 100,00 4 451 498,00 15 114,00 4 466 612,00 

Kapitálové príjmy 152 000,00 261 000,00  261 000,00 

Finančné operácie príjmové 326 500,00 427 227,57  427 227,57 

Školstvo 51 000,00 58 954,11  58 954,11 

PRÍJMY SPOLU 4 932 600,00 5 198 679,68 15 114,00 5 213 793,68 

     

  

Rozpočet 

schválený 

2017 

Rozpočet po 

zmenách 

Zmena 

rozpočtu č. 8 

Rozpočet po 

zmenách 

Bežné výdavky 2 469 911,00 2 390 852,51  2 390 852,51 

Kapitálové výdavky 691 000,00 900 000,00  900 000,00 

Finančné operácie výdavkové 83 000,00 83 000,00  83 000,00 

Školstvo 1 688 689,00 1 839 941,17 15 114,00 1 839 941,17 

VÝDAVKY SPOLU 4 932 600,00 5 198 679,68 15 114,00 5 213 793,68 

 

 

 

 

Uznesenie MsZ č. 163/XI/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- berie na vedomie -     

rozpočtové opatrenie č. 9 (RO č. 9 rozpis v prílohe) 
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Rozpočet 

schválený 

2017 

Rozpočet po 

zmenách 

Zmena 

rozpočtu č. 9 

Rozpočet po 

zmenách 

Bežné príjmy 4 403 100,00 4 466 612,00 13 890,00 4 480 502,00 

Kapitálové príjmy 152 000,00 261 000,00  261 000,00 

Finančné operácie príjmové 326 500,00 427 227,57  427 227,57 

Školstvo 51 000,00 58 954,11  58 954,11 

PRÍJMY SPOLU 4 932 600,00 5 213 793,68 13 890,00 5 227 683,68 

     
 

     

  

Rozpočet 

schválený 

2017 

Rozpočet po 

zmenách 

Zmena 

rozpočtu č. 9 

Rozpočet po 

zmenách 

Bežné výdavky 2 469 911,00 2 390 852,51  2 390 852,51 

Kapitálové výdavky 691 000,00 900 000,00  900 000,00 

Finančné operácie výdavkové 83 000,00 83 000,00  83 000,00 

Školstvo 1 688 689,00 1 839 941,17 13 890,00 1 853 831,17 

VÝDAVKY SPOLU 4 932 600,00 5 213 793,68 20 437,15 5 227 683,68 

  

 

 

 

Uznesenie MsZ č. 164/XI/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje  -      

rozpočtové opatrenie č. 10 (RO č. 10 – rozpis v prílohe) 

 

  

Rozpočet 

schválený 

2017 

Rozpočet po 

zmenách 

Zmena 

rozpočtu č. 10 

Rozpočet po 

zmenách 

Bežné príjmy 4 403 100,00 4 480 502,00 -32 584,52 4 447 917,48 

Kapitálové príjmy 152 000,00 261 000,00 355 365,31 507 365,31 

Finančné operácie príjmové 326 500,00 427 227,57 -108 020,19 319 205,38 

Školstvo 51 000,00 58 954,11 19 515,46 78 469,57 

PRÍJMY SPOLU 4 932 600,00 5 227 683,68 234 276,06 5 352 957,74 
     

  

Rozpočet 

schválený 

2017 

Rozpočet po 

zmenách 

Zmena 

rozpočtu č. 10 

Rozpočet po 

zmenách 

Bežné výdavky (mesto + školy) 4 158 600,00 4 244 683,68 236 324,06 4 481 007,74 

Kapitálové výdavky 691 000,00 900 000,00 - 129 250,00 770 750,00 

Finančné operácie výdavkové 83 000,00 83 000,00 18 200,00 101 200,00 

VÝDAVKY SPOLU 4 932 600,00 5 227 683,68 125 274,06 5 352 957,74 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 
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za: 8         proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, 

Dr. J. Miklášová, D. Sabo 

 

 

Uznesenie MsZ č. 165/XI/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- berie na vedomie -  

Výročnú správu a konsolidovanú výročnú správu mesta Vrbové za rok 2016 a správu nezávislého 

audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2016. 

 

 

 

Uznesenie MsZ č. 166/XI/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- berie na vedomie -  

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta  k Návrhu programového rozpočtu mesta Vrbové na roky 

2018 – 2020. 

 

Uznesenie MsZ č. 167/XI/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje -  

Programový rozpočet mesta Vrbové na roky 2018 – 2020 v zmysle ustanovení zákona č. 583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 8        proti: 0     zdržal sa: 1 

Dr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka,    Bc. Tahotný,MBA 

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, 

Dr. J. Miklášová, D. Sabo 

 

 

Uznesenie MsZ č. 168/XI/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje -  

odpísanie daňových nedoplatkov, ktoré neprevýšili jednotlivo sumu 3 €  za roky 2009 – 2016             

vo výške 38,89 €. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9         proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, 

Dr. J. Miklášová, D. Sabo, Bc. Tahotný,MBA 
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Uznesenie MsZ č. 169/XI/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje -  

odpísanie daňových nedoplatkov pre nevymožiteľnosť z dôvodu úmrtia daňovníkov za roky 2009 – 

2016 vo výške 82,38 €. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9         proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, 

Dr. J. Miklášová, D. Sabo, Bc. Tahotný,MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č. 170/XI/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje -  

odpis pohľadávky vo výške 770,76 € (t.j. 30 % z ceny bytu + opravná položka z ceny bytu p. Igor 

Leško). Návrh na odpísanie pohľadávky je súčasťou opatrení ÚIK k 31.12.2015.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9         proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, 

Dr. J. Miklášová, D. Sabo, Bc. Tahotný,MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č. 171/XI/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje -  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2018 o dani z nehnuteľnosti na území mesta Vrbové. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9         proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, 

Dr. J. Miklášová, D. Sabo, Bc. Tahotný,MBA 

 

 

 

Uznesenie MsZ č. 172/XI/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje -  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2018 o miestnych daniach na území mesta Vrbové.   

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
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prítomní: 9 

za: 9         proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, 

Dr. J. Miklášová, D. Sabo, Bc. Tahotný,MBA 

 

 

 

Uznesenie MsZ č. 173/XI/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje -  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území mesta Vrbové. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 8         proti: 1     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka,  Bc. Tahotný,MBA 

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, 

Dr. J. Miklášová, D. Sabo 

 

 

Uznesenie MsZ č. 174/XI/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje -  

plán zasadnutí MsZ na I. polrok 2018. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9         proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, 

Dr. J. Miklášová, D. Sabo, Bc. Tahotný,MBA 

 

 

 

Uznesenie MsZ č. 175/XI/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 

nehnuteľností – pozemok reg.“C“, parc. č. 3214  o výmere 177 m2 , druh pozemku ostatné plochy, 

vedeného na LV č. 1900 v celosti pre RNDr. Vieru Juraničovú,rod. Gavorová, bytom  ul. Saratovská 

č. 6/D, Bratislava IV., za cenu  14 €/m2  z dôvodu hodného osobitného zreteľa.   

Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že žiadateľka  

RNDr. Juraničová Viera, bytom ul. Saratovská č. 6/D, Bratislava IV. parcelu č. 3214 užíva  

a  obhospodaruje nepretržite od roku 1981.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 
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za: 9         proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, 

Dr. J. Miklášová, D. Sabo, Bc. Tahotný,MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č. 176/XI/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje -  

po predaji nehnuteľnosti zriadiť  na predmetnej nehnuteľnosti vecné bremeno na už uložené 

inžinierske siete vodovodu a verejného osvetlenia, ale aj vecné bremeno v prípade ďalšieho nového 

uloženia inžinierskych sietí, vecné bremeno práva prechodu a pohybu na parcele registra „C“ č. 3214 

– ostatné plochy o výmere 177 m2  neobmedzene v prípade vykonania opráv uložených inžinierskych 

sietí.  RNDr. Viera Juraničová sa zmluvne zaväzuje, že  nevybuduje na predmetnej parcele žiadne 

budovy ani spevnené plochy, ani ploty  a  že bude rešpektovať  právo predávajúceho a  umožní jeho 

plynutie. Zánikom  zmluvných  strán prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy 

a zriadeného vecného bremena na ich právnych nástupcov. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9         proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, 

Dr. J. Miklášová, D. Sabo, Bc. Tahotný,MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č. 177/XI/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

- schvaľuje -  

Žiadať obec Krakovany o zaradenie severného obchvatu Vrbového, cesty II/499, do zmien 

a doplnkov 12/2017 Územného plánu obce Krakovany, tak ako je uvedené v záväznej časti 

Územného plánu Trnavského samosprávneho kraja pod bodom 9.3.5.8. chrániť územný koridor a 

realizovať cestu II/499, severný obchvat Vrbové a v kapitole  II. verejnoprospešné stavby, kde pod 

bodom 13.1.12.1 medzi verejnoprospešné stavby je zaradený severný obchvat Vrbové cesty II/499. 

Žiadať obec Krakovany, aby prebrala z nášho konceptu ÚP z I. variantu   trasu obchvatu, ktorá bude  

prechádzať katastrálnym územím Krakovany  a  k.ú.  Stráže. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

(tajné hlasovanie, uznesenie bolo schválené)) 

 

 

Uznesenie MsZ č. 178/XI/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje -  

uhradiť formou čiastočnej úhrady finančných prostriedkov vynaložených mestom Piešťany na 

činnosť žiakov mesta Vrbové, ktorí navštevujú záujmové centrum v Piešťanoch vo výške 

48,- € mesačne. 
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9         proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, 

Dr. J. Miklášová, D. Sabo, Bc. Tahotný,MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č. 179/XI/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje -  

umiestnenie  cintorína  v  I. variante  na  ulici Priehradná medzi miestnu komunikáciu a štátnu 

cestu II/499,  vzhľadom  na  zachovanie  budúceho rozvoja  mesta v súvislosti s IBV  smerom 

k Róchovej kaplnke.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

(tajné hlasovanie, uznesenie bolo schválené)) 

 

14. Záver 
 

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

bolo ukončené o 21.20 hod. 

 

 

Zapísala: Beličková 

 

 

 

 

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

        Ing. Renáta Taranová                        Dott. Mgr. Ema Maggiová 

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

  

              

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

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

 


