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Z á p i s n i c a    č. 8  
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, 

konaného 17. 9. 2015 o 17.00 hod. v Kúrii M. Beňovského vo Vrbovom 
 

Prítomní:    9 poslanci a primátorka mesta 
Neprítomní: Ing. Nina Horská a Mgr. René Just – ospravedlnení  
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. Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2015 – byty 9. mája a J. Zigmundíka  
5. Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2015 – byty ul. Hrabinská 
6. Darovacia a licenčná zmluva z Tavosu na mesto Vrbové (Autorské práva k projektu) 
7. Zmluva o výpožičke a licencii z Tavosu na mesto Vrbové (Fyzický projekt) 
8. Zmena stavebníka z Tavosu na mesto Vrbové 
9. Zmena stavebníka z mesta Vrbové na Združenie obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany 
10. Zmena stavebníka – p. Borovský na Združenie obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany 
11. Zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena – Slovenský vodohospodársky   
      podnik. 
12. Spoluúčasť na projekte – verejné osvetlenie 5 % 
13. Vrbovská pätnástka  
14. Udelenie glóbusov – nové ocenenie mesta Vrbové 
15. Voľba zapisovateľky Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové 
16. Voľba preventivára mesta Vrbové 
17. Vyhlásenie OVS – predaj pozemkov v lokalite Čerenec 
18. Vyhlásenie OVS – predaj pozemkov na ul. Jána Zigmundíka 
19. Dotácie mesta Vrbové 
20. Zmena rozpočtu – presun finančných prostriedkov na účet Združenia obcí Kanalizácia 

Vrbové – Krakovany 
21. Zmena rozpočtu – návratná finančná výpomoc Domovu dôchodcov Klas  
22. Rôzne 
23. Dopyty a interpelácie poslancov 
24. Návrh na uznesenie 
25. 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, neskôr prišli ešte 3 poslanci. 
 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – František Tahotný,MBA, 
členovia – Ing. Jozef Duračka a Ing. Ľubomír Šteruský. 
prítomných: 6 
za: 6                                               proti: 0                                     zdržal sa: 0 
 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: Bc. Daniela Drobná a Dušan Sabo. 
prítomných: 8                                                                                                                      
za: 8                           proti: 0                                         zdržal sa: 0 
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Za zapisovateľku bola určená Emília Beličková, pracovníčka mestského úradu. 
 
Do pracovného predsedníctva boli navrhnutí a schválení: primátorka mesta Dott. Mgr. Ema 
Maggiová, zástupca primátorky JUDr. Štefan Kubík a hl. kontrolórka JUDr. Mária Gajňáková. 
prítomných: 8 
za: 8                                                 proti: 0                                                     zdržal sa: 0 
 
Potom primátorka predložila k schváleniu program zasadnutia MsZ, ktorý bol uvedený na 
pozvánke. Navrhla doplniť ešte do programu predaj pozemku (žiadatelia manželia Puvákovci) 
a Ing. Šteruský navrhol zaradiť do programu výstavbu hasičskej zbrojnice. Hlasovalo sa o takto 
upravenom programe: 
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 
 
p. Drinka – zber separovaného odpadu – ľudia sú nedisciplinovaní, hádžu medzi plasty všeličo, 
zamestnanci útvaru miestneho hospodárstva to musia v ťažkých podmienkach triediť. Cyklotrasa – 
či by nebolo možné na chodníku žltou čiarou označiť priestor pre cyklistov. Chcel vedieť, aký bol 
stav pracovníkov na MsÚ k 31. 12. 2014 a aký je súčasný stav. Čítal o Domove dôchodcov ako 
funguje a prosperuje, teraz je tam zmena. Zaujímalo ho, či to bolo z ekonomických dôvodov alebo 
čo sa tam stalo, keď tam je nové vedenie. Sťažoval sa aj na hlasitú hudbu počas letných prázdnin 
z reštaurácie Tequilla – kto vlastne kontroluje otváraciu dobu. 
Na jeho otázky odpovedala primátorka, viceprimátor aj prednostka MsÚ. Čo sa týka zberového 
dvora – snažia sa v tomto smere zlepšiť, ale sú tu noví a krátko. Označenie chodníkov pre cyklistov 
nie je také jednoduché ako sa zdá. K domovu dôchodcov je v programe samostatný bod rokovania. 
K počtu pracovníkov mu odpovedala prednostka, nie je problém hocikedy prísť na MsÚ a povie 
mu presný počet zamestnancov. Nevedela, že takáto otázka bude, nemala to nachystané. 

•  
Ing. Jánoška – stav pracovníkov k 31. 12. 2014 je súčasťou preberacieho protokolu a aj stav 
financií. Je ochotný to aj zverejniť. Sťažoval sa aj na to, že nebolo odpovedané na otázky 
poslancov Mgr. Justa – ohľadom materiálov k rokovaniu MsZ a Dr. Borovského – kde primátorka 
mala preveriť zápisy v pamätnej knihe. Nebolo odpovedané ani Ing. Horskej, ktorá žiadala preveriť 
výberové konania hlavnou kontrolórkou. Mala záujem sa zapojiť do výberového konania. Chcel 
vedieť aj to, ako prebehlo výberové konanie na II. ZŠ – výmena dlažby v kuchyni. Žiada, aby to hl. 
kontrolórka preverila a informovala občanov. Mal výhrady k obchodnej verejnej súťaži č. 2/2015. 
Ďalej povedal, že Mgr. Just navrhoval na prechádzajúcom zasadnutí MsZ zverejniť na webovej 
stránke  zoznam investičných akcií, p. Tahotný navrhoval informovať občanov o tom, že sa ide 
budovať na Ul. oslobodenia kanalizácia, aby občania vedeli na čo idú peniaze. Chcel odpoveď ešte 
na zasadnutí MsZ. 
 
4. Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2015 – byty 9. mája a J. Zigmundíka  
 
 Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2015 sa týka zmeny podmienok prideľovania bytov, kde 
nájomcami bytu sa môžu stať aj tí, ktorí vlastnia aj iné nehnuteľnosti, ale z rôznych dôvodov ich 
nemôžu užívať. 
Stanovisko ekonomickej komisie:  komisia je za prijatie dodatku. 
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Stanovisko sociálnej komisie: komisia je za prijatie dodatku. 
 
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  109/IX/2015. 
 
5. Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2015 – byty ul. Hrabinská 
 
 Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2015 rieši taký istý problém ako u prideľovaní bytov na Sídl. 
9. mája a Ul. J. Zigmundíka. 
Stanovisko ekonomickej komisie:  komisia je za prijatie dodatku. 
Stanovisko sociálnej komisie: komisia je za prijatie dodatku. 
 
Rozprava: 
Dr. Borovský – či toto VZN nebude mať menšiu právnu silu. Na 48 b.j. na Hrabinskej ulici bolo 
stanovené, že nájomca nesmie vlastniť nehnuteľnosť, bola to podmienka ŠFRB. 
Dr. Kubík – bolo to overované hlavnou kontrolórkou.  
Dr. Gajňáková – je to nezvyklé riešenie, ale v rozpore so zákonom to nie je. Tie prípady sa budú 
osobitne posudzovať. 
F. Tahotný, MBA – v tejto chvíli je to riešenie pre tých ľudí, aby sa nemuseli vyťahovať. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  110/IX/2015. 
 
6. Darovacia a licenčná zmluva z Tavosu na mesto Vrbové (Autorské práva 

k projektu) 
 
 Účelom uzatvorenia zmluvy je možnosť vstúpiť do projektovej dokumentácia a upraviť – 
aktualizovať ju na dnešné podmienky realizácie stavby „Kanalizácia mesta Vrbové“ bez toho, aby 
došlo k porušeniu  zákona o autorskom práve. 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia je za uzatvorenie zmluvy. 
 
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  111/IX/2015. 
 
7. Zmluva o výpožičke a licencii z Tavosu na mesto Vrbové (Fyzický projekt) 
 
 Mesto Vrbové pri zabezpečovaní projektu k stavbe „Kanalizácia mesta Vrbové“ 
potrebovalo získať projektovú dokumentáciu, ktorej majiteľom bola Trnavská vodárenská 
spoločnosť, a.s. so sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany,  IČO: 36 252 484.  
 Účel uzatvorenia zmluvy je možnosť použiť projektovú dokumentáciu pre účely realizácie 
stavby „Kanalizácia mesta Vrbové“ bez toho, aby došlo k porušeniu zákona. Výpožička bola 
riešená z dôvodu -  keď by sme neuspeli pri financovaní projektu z fondov, a v priebehu času by 
bola možnosť dobudovať tento projekt prostredníctvom iného financovania priamo cez  Tavos, tak 
by mesto Vrbové vrátilo projektovú dokumentáciu späť spoločnosti Tavos, aby mohla byť použitá 
na dokončenie projektu pre mesto Vrbové.     
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s prijatím tejto zmluvy. 
 
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  112/IX/2015. 
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8. Zmena stavebníka z Tavosu na mesto Vrbové 
 
 Mesto Vrbové pri zabezpečovaní projektu k stavbe „Kanalizácia mesta Vrbové I. etapa – 
ul. Oslobodenia“ a k stavbe „Kanalizácia mesta Vrbové – celý projekt“ potrebovalo získať súhlas 
doterajšieho stavebníka projektu spoločnosti  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom: 
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany,  IČO: 36 252 484 na dokončenie stavby pod hlavičkou nového 
stavebníka:  Mesto Vrbové - Kanalizácia mesta Vrbové. Účelom uzatvorenia zmluvy je dať do 
súladu projektovú dokumentáciu so stavebným povolením, teda aktualizovať do právneho stavu 
celý projekt „Kanalizácia mesta Vrbové“  a dodatočný projekt  „Kanalizácia mesta Vrbové  I. etapa 
– Ul. oslobodenia“. 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí so zmenou stavebníka. 
 
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  113/IX/2015. 
 
9. Zmena stavebníka z mesta Vrbové na Združenie 
 
 Mesto Vrbové pri zabezpečovaní projektu k stavbe „Združenie obcí Kanalizácia Vrbové - 
Krakovany“ potrebovalo získať súhlas doterajšieho stavebníka projektu, teda mesta Vrbové, so 
sídlom: Ul. Gen. M. R. Štefánika č. 15/4, Vrbové na dokončenie stavby pod hlavičkou nového 
stavebníka:  Združenie obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany, so sídlom MsÚ, Ul. Gen. M. R. 
Štefánika č. 15/4, Vrbové, IČO 42298644. Účelom uzatvorenia zmluvy je dať do súladu projektovú 
dokumentáciu so stavebným povolením, teda aktualizovať do právneho stavu celý projekt 
„Združenie obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany“.    
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča prijať túto zmluvu. 
 
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  114/IX/2015. 
 
10. Zmena stavebníka – p. Borovský na Združenie 
 
 Mesto Vrbové pri zabezpečovaní projektu k stavbe „Združenie obcí Kanalizácia Vrbové – 
Krakovany / časť Kanalizácia Vrbové“ potrebuje získať súhlas doterajšieho stavebníka projektu :  
teda Ing. Miloslava Borovského, Ul. 1. mája 839/14, 922 03 Vrbové, na základe plnej moci 
majiteľov pozemkov v predmetnom území na dokončenie stavby pod hlavičkou nového 
stavebníka: Združenie obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany, so sídlom MsÚ, Ul. Gen. M. R. 
Štefánika č. 15/4, Vrbové, IČO 42298644. Účelom uzatvorenia zmluvy je dať do súladu projektovú 
dokumentáciu so stavebným povolením, teda aktualizovať do právneho stavu celý projekt 
„Združenie obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany / časť Kanalizácia Vrbové“.    
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča prijať túto zmluvu. 
 
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  115/IX/2015. 
 
11. Zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena – Slovenský 

vodohospodársky podnik. 
 
 Mesto Vrbové pri zabezpečovaní projektu k stavbe „Združenie obcí Kanalizácia Vrbové - 
Krakovany“ potrebovalo získať súhlas so zriadením vecného bremena cez parcely, ktorých 
majiteľom je Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, so sídlom: Radničné námestie 
č. 8, 969 55 Banská Štiavnica. Účelom uzatvorenia zmluvy je dať do súladu projektovú 
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dokumentáciu so stavebným povolením, teda získať všetky povolenia od iných právnických alebo 
fyzických osôb na realizáciu celého projektu „Združenie obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany“.    
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča prijať túto zmluvu. 
 
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  115/IX/2015. 
 
12. Spoluúčasť na projekte – verejné osvetlenie 5 % 
 
 Z fondov Ministerstva hospodárstva SR vyšla výzva na predkladanie projektov na získanie 
finančných prostriedkov na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Do projektu sa možno zapojiť do 
30. 9. 2015. Mestá a obce sa musia podieľať na spolufinancovaní na daných projektoch čiastkou 
minimálne 5%. Vypracovaný projekt verejného osvetlenia firmou Venimex Slovakia s.r.o. je na 
sumu 746.193,65 € s DPH, kde z uvedenej sumy je potrebné schváliť 5 % spoluúčasť na 
spolufinancovaní celého projektu.  Z danej sumy je 5% spoluúčasť vyčíslená na sumu vo výške  
37.309,68 €. Bude k tomu potrebné verejné obstarávanie, je momentálne zadané, beží. Text 
uznesenia bol konzultovaný s ministerstvom. 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s 5 % účasťou mesta na projekte verejného 
osvetlenia. 
 
Rozprava: 
Ing. Jánoška – z akých zdrojov pôjde táto položka 
Dr. Kubík – na verejné osvetlenia bola schválená pôžička. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  117/IX/2015. 
 
13. Vrbovská pätnástka  
 
 Tento bod bol stiahnutý z rokovania. 
 
14. Udelenie glóbusov – nové ocenenie mesta Vrbové 
 
             Mesto Vrbové síce nevyniká veľkosťou, ale jeho veľkou devízou sú výrazné osobnosti. Z 
nich najviac preslávil nielen Vrbové, ale i naše Slovensko miestny rodák Móric Beňovský. Mesto 
Vrbové na neho nezabúda. Snaží sa rôznymi spôsobmi uchovávať jeho pamiatku. Za týmto účelom 
organizuje viaceré podujatia a robí rozličné aktivity. Najnovšie sa rozhodlo udeľovať Beňovského 
glóbus. Ide o nové prestížne ocenenie, ktoré bude od roku 2015 udeľovať mesto Vrbové. Dostať ho 
môžu domáce aj zahraničné osobnosti, ktoré sa rôznym spôsobom výrazne zaslúžili 
o popularizáciu Mórica Beňovského v duchu dorozumenia medzi národmi, ako aj významní 
slovenskí cestovatelia. Nominácie s písomným odôvodnením môžu podávať fyzické i právnické 
osoby. Výber uskutoční odborná komisia mesta Vrbové.  Cenu tvorí krištáľový glóbus vysoký 
29 cm a grafika akad. maliara Igora Piačku predstavujúca Mórica Beňovského.    
Tento rok sa laureátmi stanú: 
1. Dr. h. c. Ing. Rudolf Schuster, PhD., exprezident Slovenskej republiky 
2. asoc. prof. MUDr. Ivan Engler, PhD., lekár, spisovateľ (Rakúsko) 
3. Ing. Stanislav Machovčák, podnikateľ, ktorý na vlastné náklady postavil pamätník Mórica 

Beňovského na Madagaskare. 
Odovzdávanie Beňovského glóbusu prvým oceneným sa uskutoční v sobotu 26. septembra 2015 o 
17.30 hod. v Dome kultúry vo Vrbovom.  
Stanovisko komisie kultúry: komisia odporúča schváliť túto nomináciu. 
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Rozprava: 
Dr. Borovský – bol toho názoru, že z tých 3 tam mal byť aspoň 1 Vrbovčan. 
primátorka – budeme na to pamätať na budúci rok. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  119/IX/2015. 
 
15. Voľba zapisovateľky Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové 
 
 Dňa 11.8.2015 skončil pracovný pomer doterajšej zapisovateľky Komisie pre otázky 
sociálne, zdravotné a bytové. Na základe uvedeného predseda uvedenej komisie dal MsZ návrh na 
odvolanie doterajšej zapisovateľky Mgr. E. Juhásovej a navrhol vymenovať za zapisovateľku tejto 
komisie pracovníčku útvaru ekonomiky, bytové hospodárstvo  Gabrielu Haršániovú. Už aj z toho 
dôvodu, že na komisii sa zväčša prejednávajú bytové otázky. 
 
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  120/IX/2015. 
 
16. Voľba preventivára mesta Vrbové 
 
 Z dôvodu odstúpenie doterajšieho preventivára mesta Vrbové navrhol Dobrovoľný hasičský 
zbor pri meste Vrbové nového kandidáta, svojho člena -  Matej Mega. 
 
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  121/IX/2015. 
  
17. Vyhlásenie OVS – predaj pozemkov v lokalite Čerenec 
 
 Dr. Kubík predložil v zmysle ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) Z. č. 138/1991 Z.z.  návrh na 
odpredaj pozemku na základe obchodnej verejnej súťaže. Jedná sa o odpredaj  pozemkov v k. ú. 
Vrbové,  v lokalite Čerenec, o výmere 347 m². 
Útvar výstavby a životného prostredia spracoval podmienky obchodnej verejnej súťaže, ktoré sú 
v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. predmetom schvaľovania v MsZ. 
Bolo potrebné stanoviť minimálnu cenu. Pán Dunka, žiadateľ o kúpu pozemku, si dal zhotoviť GP 
na vlastné náklady. 
 
MsZ sa dohodlo na vyvolávacej cene 15 €/m². 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 122/IX/2015 a č. 123/IX/2015. 
 
18. Vyhlásenie OVS – predaj pozemkov na Ul. J. Zigmundíka 
 
 Dr. Kubík predložil návrh na odpredaj pozemkov formou obchodnej verejnej súťaže na 
Ul. J. Zigmundíka. Návrh vznikol na základe žiadosti p. Brandejsa, ktorý má záujem odkúpiť tieto 
pozemky. Mesto o tieto pozemky vzhľadom na ich výmeru nemá záujem, nemá ich ako využívať.  
Keďže sa ale jedná o lokalitu v centre mesta, poslanci navrhovali vyššiu cenu ako na pozemok 
v lokalite Čerenec. Pokiaľ sa do verejnej obchodnej súťaže nikto neprihlási, mesto zostane naďalej 
majiteľom a môže za ne vyrubiť nájom. 
 
MsZ sa dohodlo na cene 17 €/m². 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č.  124/IX/2015 a č. 125/IX/2015.  
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19. Dotácie mesta Vrbové 
 
 Mesto Vrbové každý rok rozdeľuje dotácie rôznym žiadateľom v zmysle VZN č. 11/2006 
o poskytovaní dotácií. Tento rok je na tento účel určená suma vo výške 10.000,-€. Nakoľko ešte 
v roku 2013 sa začalo s opravou vnútornej omietky v Kostole sv. Martina a do dnešného dňa nie je 
stavba ukončená, rím.kat. cirkev požiadala o poskytnutie dotácie na ukončenie vnútorných omietok 
vo výške 6.500,-€.  
Evanjelická cirkev a.v. taktiež požiadala o dotáciou vo výške 3.500,-€ na odvodnenie základov 
kostola, ktoré práce majú v pláne zahájiť na jeseň t.r.   
Nakoľko ostatní žiadatelia o dotáciu už boli uspokojení, bolo navrhnuté finančné prostriedky 
rozpočtované na tento rok vo výške 10.000,-€ rozdeliť medzi dve cirkvi v meste Vrbové.  
 
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  126/IX/2015. 
 
20. Zmena rozpočtu – presun finančných prostriedkov na účet Združenia obcí 

Kanalizácia Vrbové – Krakovany 
  
 Mesto Vrbové pri svojom vytýčenom cieli dobudovania kanalizácie v meste založilo pre 
tento účel Združenie obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany. V tomto čase dochádza k finalizácii 
podkladov na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a je nutné zafinancovať 
dopracovanie projektovej dokumentácie a ďalších nutných podkladov (EIA, projekt dopravného 
značenia atď.)  pre vydanie nového stavebného povolenia, ktoré sa vydáva už na Združenie obcí. 
Nakoľko je potrebné ešte v roku 2015 tieto práce uhradiť, je nutné presunúť na účet Združenia 
finančné prostriedky z dôvodu, že niektoré úhrady budú ako oprávnené náklady a z uvedeného 
dôvodu môžu byť po začatí realizácie stavby vrátené prostredníctvom schváleného príspevku 
z fondov. Preto je nutné ich už v tejto dobe uhrádzať z účtu Združenia obcí, lebo táto organizácia 
bude žiadateľom o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie kanalizácie. Nakoľko Združenie 
obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany nedisponuje voľnými finančnými prostriedkami, po dohode 
vedenia mesta s poslancami MsZ sa navrhlo na tento účet presunúť 20.000,- € z rezervného fondu 
mesta.  
 
Rozprava: 
p. Tahotný, MBA – 20 tis. € Vrbové a 20 tis. € Krakovany? 
Dr. Kubík – áno, taká je dohoda. 
Mgr. Koreň – kedy to budú schvaľovať v Krakovanoch? 
Dr. Kubík – určite tento mesiac, lebo projekt treba poslať v novembri a treba ešte nejaké veci 
doriešiť. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  127/IX/2015. 
 
21. Zmena rozpočtu – návratná finančná výpomoc Domovu dôchodcov Klas  
 
 Riaditeľka Domova Klas n.o. predložila zápis z predbežného auditu vykonaného                 
po odchode predchádzajúceho vedenia Domova.  Po preštudovaní daného materiálu bolo zistené, 
že Domov Klas n.o. má na účte 5.958,27 € a zostatok v pokladni 2.033,71 €. Neuhradených faktúr 
od mesiaca január 2015 je v sume 40.583 €. Domov Klas n.o. sa dostal do platobnej neschopnosti, 
kedy nie je schopný vyplatiť mzdy svojim pracovníkom v mesiaci september. Z uvedeného dôvodu 
riaditeľka požiadala mesto Vrbové o pomoc prostredníctvom návratnej finančnej výpomoci mesta 
na preklenutie tejto zložitej situácie v Domove Klas n.o. vo výške 40.000,-€.  
 



 
 

MsZ č.8, 17.9.2015 
Strana 8 z 17 

 

Bol predložený návrh na zabezpečenie poskytnutia návratnej finančnej výpomoci, kde sa navýši 
rozpočet bežných príjmov na položke daň z príjmov fyzických osôb. Podľa slov riaditeľky domova 
boli finančné toky neprehľadné, faktúry boli evidované na troch miestach, nerobili sa mesačné 
inventúry.  
Neboli platené faktúry v júli, auguste a ani v predchádzajúcich mesiacoch neboli niektoré 
uhradené. Kontrola z NKÚ bola zameraná na činnosť Správnej a Dozornej rady, nikto 
nekontroloval. Doprava klientov nebola vôbec zaregistrovaná a bola veľmi nákladná. Zakázala 
stravovanie aktivačných pracovníkov. Tá finančná situácia nie je dobrá. Požiadala MsZ 
o schválenie návratnej finančnej pomoci, aby mohla Domov Klas, n.o. naštartovať. 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s takouto zmenou rozpočtu. 
 
Rozprava: 
Mgr. Koreň – koľko je tam klientov a koľko by na prevádzku potrebovali a na čo všetko. 
Mgr. Juhásová – klientov je 62. Peniaze potrebujú na energie. Šetria si financie, lebo sú niektorí na 
PN, ale na druhej strane sa navyšujú. 
Ing. Jánoška (poslanci mu udelili slovo) – NKÚ požiadal o najvyšší finančný audit. Audit býval 
prílohou správy o hospodárení domova. Ing. Miklášová sa snažila naplniť prácu, nech ju teraz 
neočierňujú. On sám mal záujem robiť ekonomiku, nechceli. Tam boli všetko fundovaní 
ekonómovia. Každý rok bol urobený audit. 
p. Tahotný – akou formou bude tá splátka – je to do r. 2018. 
Mgr. Koreň – je tu riziko, keď dáme 40 tis. €, do r 2018 sa nám ani nevrátia. Tí klienti – keby sa 
im zvýšili úhrady o 15 €/mesiac? Tá čiastka by sa vyrovnala. 
primátorka – do konca roka určite bude zvýšenie. 
Mgr. Juhásová – všetky tieto neziskové organizácie čo sa týka domovov majú s tým problém. 
p. Tahotný – ide o to, aby so to prekrylo do toho októbra, aby tí ľudia mali na výplaty. Od októbra 
má istotu od štátu. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 129/IX/2015. 
 
22. Rôzne 
 

• Predaj pozemku – žiadatelia manželia Puvákovci 
 
      Dňa 31.8.2015 Mgr. Lucia Puváková s manželom si podali žiadosť o kúpu nehnuteľností 
parc. č. 1611/6 a 1611/7 reg. „C“, vedené ako zastavané plochy a nádvoria.  Mesto Vrbové je 
spoluvlastníkom pozemku. Bolo navrhnuté, aby sa predaj uskutočnil priamym predajom z dôvodu 
uplatnenia predkupného práva.  
 
Rozprava: 
p. Tahotný, MBA – nevieme o aké pozemky sa jedná, 
Dr. Kubík – sú to pre mesto nepotrebné pozemky, oni ich užívajú. Bude hlasovať za cenu 17 €/m². 
Toto nie je veľká výmera, jedná sa cca do 100 m². 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č.  130/IX/2015. 
 

• Výstavba hasičskej zbrojnice 
  
 Návrh predložil Mgr. Šandrik. Mesto Vrbové je v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o 
ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov povinné zabezpečiť výstavbu a údržbu 
hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice. Dobrovoľný hasičský zbor Vrbové a členovia komisie 
navrhujú zabezpečiť výstavbu takejto zbrojnice, k čomu však treba uskutočniť viaceré kroky. 
Jedným z nich je vyčlenenie pozemku na umiestnenie stavby. Navrhujú umiestniť hasičskú 
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zbrojnicu DHZ Vrbové na parcely registra „C“ zapísané ako parc. č. 2580/3 a parc. č. 2580/4 na 
LV č. 1923 v kat. úz. Vrbové, ktoré sú v majetku mesta Vrbové. V súčasnosti má DHZ miesto, kde 
má uskladnenú techniku, ale nespĺňajú ani hygienické ani bezpečnostné hľadisko. Techniku, ktorú 
využívajú by sa mohla dostať do majetku mesta. Preto členovia DHZ navrhujú vyčleniť finančné 
prostriedky na vybudovanie požiarnej stanice – plánovať do budúceho rozpočtu. Treba však nájsť 
potrebné pozemky, dovtedy by sa to mohlo pripraviť. Dokonca aj projekt by vedeli členovia DHZ 
zabezpečiť bezplatne. Ide o 2 parcely, ktoré využíva DHZ. Sú to pozemky priľahlé k zdravotnému 
stredisku. S týmito pozemkami, z vyjadrenia energetikov, nie sú problémy. DHZ je všeobecne 
hodnotený aj profesionálnymi hasičmi veľmi dobre, lebo pri zasahovaní sú často skôr ak 
profesionáli. Tie podmienky, aké sú tam v súčasnej pož. zbrojnici sú veľmi zlé. Navrhujú, aby 
spočiatku MsZ vyčlenilo pozemky, kde by mohla byť pož. zbrojnica. Nešlo by o horibilnú sumu. 
 
Rozprava: 
Borovský – súhlasí s Mgr. Šandrikom – naši hasiči sú ozaj dobrí. Usilujú sa, trénujú, zvyšujú si 
kvalifikáciu. Či by ale nebolo vhodnejšie k tej stávajúcej existujúcej hasičskej zbrojnici žiadať cez 
výzvy na rekonštrukciu. Či to bude priechodné žiadať na novú. Aj finančne by tá rekonštrukcia 
bola výhodnejšia ako vybudovať úplne novú.  
Ing. Šteruský – tá stará budova stojí na rozvode plynu. Ale chlapci sú ochotní zháňať sponzorov. 
len potrebujú miesto a to také, aby ho mali nablízku. 
Mgr. Koreň – či neuvažovali o pozemkoch po bývalých unimobunkách. 
Ing. Valová – je potrebné zvážiť všetky náležitosti, dať to posúdiť odborníkom z viacerých oblastí. 
Ing. Šteruský – ide o to, aby sme sa niekam pohli. Treba si určiť nejaký postup. Dať do stavebnej 
komisie alebo ísť za geodetom. 
Ing. Valová – to sú prevádzky, ktoré sa nedajú dať hocikde. Nájsť správnu lokalitu. Spracovať to 
v územnom pláne. 
Ing. Šteruský – budeme hľadať pozemky a predložíme na ďalšie zasadnutie MsZ. 
Ing. Valová – treba to zapracovať v územnom láne, keď sa bude robiť zmena úz. plánu, požiadať 
arch. Krúpovú, aby to vyčlenila pre takúto stavbu. 
 
23. Dopyty a interpelácie poslancov 
 
Dr. Borovský – vraj Ing. Ježková nie je prizývaná na ekonomickú komisiu, 
Dr. Kubík – bola prizývaná, ale vždy sa ospravedlnila. Teraz Ing. Urbanová posielala pozvánky 
z domu, pretože je na PN–ke a zabudla na ňu. 

•  
Dr. Borovský – majstrovstvá v drezínach – poslanci MsZ v Piešťanoch vraj tvoria družstvo, či by 
nemohli aj vrbovskí... Oslovil ho jeden pán, že bolo výberové konanie na reštauráciu a vyhral ho 
p. Cifra, ale že vraj on to nie je. 
Dr. Kubík – je to p. Cifra. 

•  
Bc. Drobná – požiadala ju p. Kalužová, že keď už nie je teraz MsP, aby aspoň bolo viac mesto 
monitorované kamerami a hlavne aby boli funkčné. 
primátorka – sedeli sme spolu, rozprávali sme sa o tom, 
Dr. Kubík – bol podaný projekt. 

•  
Dr. Miklášová – to zhorenisko na Beňovského ul. nie je zabezpečené. Je to potenciálne 
nebezpečenstvo aj pre okolité domy. 
primátorka – navštívime aj štátnu políciu, aby to monitorovali. 

•  
Dr. Miklášová – chodník pri PT Univerzál, stromy sú tam husté, chodníky vyduté. Treba s tým 
niečo urobiť. 
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Dr. Kubík – tento rok už neuvažujeme s opravami chodníkov, ale uvažujeme s uzatvorením 
rámcovej zmluvy na ich opravu na nasledujúce obdobie 3 rokov. 
Dr. Koreň – pred PT–čkom sú aj tie okresné mirabelky, nedá sa tadiaľ chodiť, šmýka sa to. 
Uvažovať o výmene stromov. 

•  
p. Sabo – tie zmeny personálne, aj v komisiách, keby sa mohli aj na internete zverejniť. 
primátorka – poprosíme Dr. Bosáka. 

•  
p. Sabo – počas tých horúčav boli vraj na MsÚ skrátené hodiny, treba myslieť aj na občanov, 
pristaviť cisternu s vodou. 

•  
Bc. Drobná – na Ulici 6. apríla nejde mestský rozhlas, 
Ing. Jánoška – ani na Slovanskej, 
primátorka – t.č. je p. Današ na dovolenke, keď príde, budeme to riešiť. 
 
24. Návrh na uznesenie 

Uznesenie MsZ č. 109/IX/2015   
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
– schvaľuje –  
Dodatok č. 1  k  VZN č. 6/2015 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome na 
Ul. J. Zigmundíka č. 295/4  a   Sídl. 9. mája č. 322/25 a ostatnými nájomnými bytmi v meste 
Vrbové. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8        proti: 0   zdržal sa: 0 
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 
Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo, 
Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný, MBA 

 
Uznesenie MsZ č. 110/IX/2015    

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
– schvaľuje –  
Dodatok č. 1  k  VZN č. 8/2015 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome na 
Hrabinskej ulici vo Vrbovom.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 7        proti: 0   zdržal sa: 1 
Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,       Dr. I. Borovský, 
Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo, 
Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný, MBA 

 
Uznesenie MsZ č. 111/IX/2015    

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
– schvaľuje –  
Darovaciu a licenčnú zmluvu uzatvorenú v súlade s § 628 a nasl. zákona č 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník  v znení neskorších predpisov a zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach 
súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov. 
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8        proti: 0   zdržal sa: 0 
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 
Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo, 
Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný, MBA 

 
Uznesenie MsZ č. 112/IX/2015    

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
– schvaľuje –  
Zmluvu o výpožičke projektovej dokumentácie na vybudovanie vodnej stavby „Kanalizácia mesta 
Vrbové“. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8        proti: 0   zdržal sa: 0 
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 
Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo, 
Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný, MBA 
 

Uznesenie MsZ č. 113/IX/2015    
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
– schvaľuje –  
Zmluvu o odovzdaní a prevzatí práv a povinností stavebníka na vodnú stavbu: „Kanalizácia mesta 
Vrbové“. 
a 
Zmluvu o odovzdaní a prevzatí práv a povinností stavebníka na vodné stavby: „ Kanalizácia mesta 
Vrbové – objekty: SO 03 Elektrické prípojky NN k čerpacím staniciam ČS 1–5, SO 04 
Kanalizačné prípojky – odbočenie“. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8        proti: 0   zdržal sa: 0 
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 
Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo, 
Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný, MBA 

 
Uznesenie MsZ č. 114/IX/2015 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
– schvaľuje –  
Zmluvu  o  odovzdaní a prevzatí práv a povinností stavebníka na vodnú stavbu :  
„ZDRUŽENIE OBCÍ KANALIZÁCIA  VRBOVÉ – KRAKOVANY /časť Kanalizácia Vrbové    
a  
Z M L U V U   o  odovzdaní  a prevzatí práv a povinností stavebníka na vodné stavby: 
„ZDRUŽENIE    OBCÍ    KANALIZÁCIA   VRBOVÉ  –  KRAKOVANY  /  časť  Kanalizácia   
Vrbové“  –  objekty :  SO  03  Elektrické  prípojky  NN  k  čerpacím  staniciam ČS 1-5, SO 04 
Kanalizačné prípojky – odbočenie“. 
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8        proti: 0   zdržal sa: 0 
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 
Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo, 
Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný, MBA 

 
Uznesenie MsZ č. 115/IX/2015 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
– schvaľuje –  
Zmluvu o odovzdaní a prevzatí práv a povinností stavebníka na vodnú stavbu :  
„ZDRUŽENIE OBCÍ KANALIZÁCIA  VRBOVÉ – KRAKOVANY / časť Kanalizácia Vrbové“. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8        proti: 0   zdržal sa: 0 
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 
Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo, 
Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný, MBA 

 
Uznesenie MsZ č. 116/IX/2015  

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
– schvaľuje –  
Zmluvu  o  budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – Slovenský vodohospodársky podnik. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8        proti: 0   zdržal sa: 0 
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 
Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo, 
Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný, MBA 

 
Uznesenie MsZ č. 117/IX/2015    

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
– schvaľuje –  
a) predloženie žiadosti mesta Vrbové o NFP v rámci operačného programu Konkurencie schopnosť 

a hospodársky rast za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Vrbové“, 
ktorého ciele sú s súlade s platným Programom rozvoja mesta Vrbové na roky 2015 – 2024, 

b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP vo výške celkových výdavkov vo výške 
746.193,65 €, 

c) spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov. Mesto Vrbové  ďalej 
zabezpečí výšku rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného príspevku 
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.  

 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8        proti: 0   zdržal sa: 0 
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 
Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo, 
Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný, MBA 
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Uznesenie MsZ č. 118/IX/2015   
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
– schvaľuje –  
udelenie cien mesta Vrbové - Krištáľový glóbus a grafiku akad. maliara Igora Piačku 
predstavujúcu Mórica Beňovského:  
1.   Dr. h. c. Ing. Rudolfovi Schusterovi, PhD., exprezidentovi Slovenskej republiky 
2.   asoc. prof. MUDr. Ivanovi Englerovi, PhD., lekárovi, spisovateľovi (Rakúsko) 
3.  Ing. Stanislavovi Machovčákovi, podnikateľovi, ktorý na vlastné náklady postavil pamätník 

Mórica Beňovského na Madagaskare. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9        proti: 0   zdržal sa: 0 
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 
Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,  
D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný, MBA 

 
Uznesenie MsZ č. 119/IX/2015   

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
– schvaľuje –  
udelenie ceny mesta Vrbové – grafiku akad. maliara Igora Piačku predstavujúcu Mórica 
Beňovského prof. PhDr. Milanovi Stanislavovi Ďuricovi pri príležitosti 90. narodenín za doterajšiu 
propagáciu mesta Vrbové.    
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9        proti: 0   zdržal sa: 0 
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 
Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,  
D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný, MBA 

 
Uznesenie MsZ č. 120/IX/2015  

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
– schvaľuje –  
odvolanie doterajšej zapisovateľky Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové Mgr. Evu 
Juhásovú a vymenovanie novej - pracovníčky útvaru ekonomiky, bytové hospodárstvo Gabrielu 
Haršániovú za zapisovateľku Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9        proti: 0   zdržal sa: 0 
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 
Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,  
D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný, MBA 

 
Uznesenie MsZ č. 121/IX/2015  

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
– schvaľuje – 
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vymenovanie nového preventivára mesta Vrbové – člena Dobrovoľného hasičského zboru pri 
meste Vrbové – Mateja Mega.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9        proti: 0   zdržal sa: 0 
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 
Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,  
D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný, MBA 

 
Uznesenie MsZ č. 122/IX/2015   

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
– schvaľuje –  
v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov spôsob 
prevodu – prevod nehnuteľností – pozemkov v  k.ú, Vrbové,  KN reg. C, p. č. 3168/2, o výmere 
347 m², druh pozemku – ostatné plochy, ktorý je zapísaný na LV č. 1900   na Okresnom úrade, 
katastrálnom odbore Piešťany, vo vlastníctve mesta Vrbové a p. č. 3168/3, o výmere 20 m², druh 
pozemku – zastavané plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný na LV č. 1900 na Okresnom úrade, 
katastrálnom odbore Piešťany, vo vlastníctve mesta Vrbové – formou obchodnej verejnej súťaže za 
minimálnu cenu 15,– €/m².  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9        proti: 0   zdržal sa: 0 
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 
Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,  
D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný, MBA 

 
Uznesenie MsZ č. 123/IX/2015  

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
– schvaľuje –  
v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. b) zákona  č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľnosti - pozemkov v  k. ú, Vrbové,  KN 
reg. C, p. č. 3168/2, o výmere 347 m², druh pozemku – ostatné plochy, ktorý je zapísaný na LV 
č. 1900  na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Piešťany, vo vlastníctve mesta Vrbové a 
p. č. 3168/3, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný na 
LV č. 1900 na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Piešťany, vo vlastníctve mesta Vrbové – 
pričom  minimálna  cena  za  1 m²  bola  stanovená  na 15,– €. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9        proti: 0   zdržal sa: 0 
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 
Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,  
D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný, MBA 

 
Uznesenie MsZ č. 124/IX/2015   

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
– schvaľuje –  
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v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov spôsob 
prevodu – prevod nehnuteľností – pozemkov v  k.ú, Vrbové,  KN reg. E,  p. č. 617/4, o výmere 62 
m², druh pozemku – záhrady, ktorý je zapísaný na LV č. 3369 na Okresnom úrade, katastrálnom 
odbore Piešťany, vo vlastníctve mesta Vrbové, p. č. 617/5, o výmere  172 m², druh pozemku – 
ostatné plochy, ktorý je zapísaný na LV č. 3369 na Okresnom úrade, katastrálnom odbore 
Piešťany, vo vlastníctve mesta Vrbové a p. č. 618/1, o výmere 75 m², druh pozemku – zastavané 
plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný na LV č. 3369 na Okresnom úrade, katastrálnom odbore 
Piešťany, vo vlastníctve mesta Vrbové – formou obchodnej verejnej súťaže za minimálnu cenu 
17,– €/m² . 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 6       proti: 0  zdržal sa: 3 
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Mgr. J. Koreň,   Ing. J. Duračka, Dr. Š. Kubík, 
Dr. J. Miklášová, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,    F. Tahotný, MBA   

 
Uznesenie MsZ č. 125/IX/2015  

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
– schvaľuje –  
v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. b) zákona  č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  
podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľnosti - pozemkov v  k. ú, Vrbové,  KN 
reg. E, p. č. 617/4, o výmere 62 m², druh pozemku – záhrady, ktorý je zapísaný na LV  č. 3369 na 
Okresnom úrade, katastrálnom odbore Piešťany, vo vlastníctve mesta Vrbové, p. č. 617/5, 
o výmere 172 m², druh pozemku – ostatné plochy, ktorý je zapísaný na LV č. 3369  na Okresnom 
úrade, katastrálnom odbore Piešťany, vo vlastníctve mesta Vrbové a p. č. 618/1, o výmere 75 m², 
druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný na LV č. 3369 na Okresnom úrade, 
katastrálnom odbore Piešťany, vo vlastníctve mesta Vrbové – pričom  minimálna  cena  za  1 m²  
bola  stanovená  na 17,– €. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 7        proti: 0   zdržal sa: 2 
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná,        Ing. J. Duračka, 
Dr. J. Miklášová, D. Sabo,        Dr. Š. Kubík, 
Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný, MBA 

 
Uznesenie MsZ č. 126/IX/2015  

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
– schvaľuje –  
a)  poskytnutie dotácie vo výške 6.500 € katolíckej cirkvi vo Vrbovom na ukončenie vnútorných 

omietok v Kostole sv. Martina.  
b)  poskytnutie dotácie vo výške 3.500 € na opravy spojené s odvodnením základov  na kostole 

Evanjelickej cirkvi a. v. vo Vrbovom.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 8        proti: 0   zdržal sa: 1 
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,     Mgr. J. Koreň, 
Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,  
D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný, MBA 
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Uznesenie MsZ č. 127/IX/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
– schvaľuje –  
prevod finančných prostriedkov nutných na kapitálové výdavky – dobudovanie kanalizačnej  siete 
v meste Vrbové vo výške 20.000,00 € na bankový účet Združenia obcí Kanalizácia Vrbové- 
Krakovany z rezervného fondu mesta Vrbové. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9        proti: 0   zdržal sa: 0 
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 
Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,  
D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný, MBA 

 
Uznesenie MsZ č. 128/IX/2015  

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
– schvaľuje –  
v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy      
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozpočtové opatrenie č. 9 
účelovo určené na poskytnutie  návratnej finančnej výpomoci Domovu Klas n.o. Vrbové 
nasledovne: 
 

• Bežné príjmy: kód zdroja 41, položka 111003  + 40 000,00 €                            
(po úprave 1 744 851,80 €) 

• Výdavky:                              + 40 000,00 € 
kód zdroja:              41 
program:   12.3 
funkčná klasifikácia:  10.2.0 
ekonomická klasifikácia: 812 002 

 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 7        proti: 0   zdržal sa: 1 
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,     Mgr. J. Koreň, 
Dr. J. Miklášová, D. Sabo, 
Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný, MBA 

 
Uznesenie MsZ č. 129/IX/2015  

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
– schvaľuje –  
uzatvorenie zmluvy o návratnej finančnej výpomoci pre Domov Klas n.o. v sume 40.000,00 eur 
s dobou splatnosti do 31.12.2018.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 7        proti: 0   zdržal sa: 1 
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka,     Mgr. J. Koreň, 
Dr. J. Miklášová, D. Sabo, 
Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný, MBA 
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Uznesenie MsZ č. 130/IX/2015  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
– schvaľuje –  
v súlade s § 9a ods. 8 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení odpredaj 
nehnuteľností – pozemok reg.“C“, parc. č.1611/6  o výmere 27 m², druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria a ďalej pozemok reg.“C“, parc. č.1611/7 o výmere 94 m², druh pozemku 
zastavané plochy a  nádvoria  v k. ú. Vrbové  vedeného na LV č. 3284 v celosti spoluvlastnícky 
podiel o veľkosti ½,  t.j.  p. č. 1611/6 o výmere 13,5 m²  a p. č. 1611/7 o výmere 47 m², spolu 
60,5 m²  pre Mgr. Luciu Puvákovú, bytom  ul. M. A. Beňovského č. 488/14, 922 03 Vrbové 
a manžela Ing. Jozefa Puváka, bytom Ul. M. A. Beňovského č. 488/14, 922 03 Vrbové, za cenu 
17,– €/m² z dôvodu uplatnenia predkupného práva v zmysle § 140 Občianskeho zákonníka.   
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 8        proti: 0   zdržal sa: 1 
Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Mgr. J. Koreň,     Ing. J. Duračka, 
Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo, 
Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný, MBA 
 
25. Záver 
 
 Pred ukončením zasadnutia primátorka poďakovala všetkým za účasť a spoluprácu.  
Zasadnutie MsZ bolo ukončené o 20.15 hod. 
 
 
Zapísala: Beličková 
 

 

 

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

        Ing. Renáta Taranová                        Dott. Mgr. Ema Maggiová 
         prednostka MsÚ, v.r.                               primátorka mesta, v.r. 
  
 
 
               
Overovatelia zápisnice: 
 
1.   Bc. Daniela Drobná, v.r.  ................................................. 
 
2.   Dušan Sabo, v.r.   ................................................. 
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