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Z á p i s n i c a   č. 13 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrbové, 

konaného 19. 12. 2017 o 17.00 hod. v Kúrii M. Beňovského vo Vrbovom 
 

Prítomní:    9 poslancov a primátorka mesta 

Neprítomní:    2 poslanci: Ing. Nina Horská a Mgr. Juraj Koreň 

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

     

Program: 

 

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

 a určenie zapisovateľky 

2.  Kontrola plnenia uznesení 

3.   Interpelácie občanov 

4.  Zmena rozpočtu mesta 

5.  II. Základná škola – kapitálový výdavok 

6.  II. Základná škola – dotácia na asistenta 

7.   Vecné  bremeno – NN kábel Košiar 

8.     Projekt Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov 

9.     OVS – nájom Hačkovec 

10.   OVS – nájom pasáž Beňovského 

11.   OVS – nájom Dom kultúry 

12.   Územný plán mesta – čiastkové schválenia 

13.   Rôzne 

14.   Dopyty a interpelácie poslancov 

15.   Návrh na uznesenie 

16.   Záver   

 

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

predsedníctva a určenie zapisovateľky 
  

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

Maggiová, sa začalo za prítomnosti 7 poslancov. Počas rokovania prišli ďalší 2 poslanci.  

 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – Mgr. René Just, členovia – 

Ing. Jozef Duračka a Dušan Sabo. 

prítomných: 7 

za: 7                                              proti: 0                                     zdržal sa: 0 

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: Mgr. Daniela Drobná a PhDr. Jana 

Miklášová. 

prítomných: 7 

za: 7                                            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 a hl. kontrolórka JUDr. Mária Gajňáková. 

Ing. Renáta Taranová, prednostka, sa nezúčastnila z dôvodu práceneschopnosti. 

prítomných: 7 

za:  7                                            proti: 0                                     zdržal sa: 0 
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Potom primátorka predložila k schváleniu program zasadnutia MsZ, ktorý bol uvedený na pozvánke. 

Navrhla vypustiť z programu bod 6 (doriešené cez ministerstvo školstva). V bode 13. doplniť - 

vymenovanie novej zapisovateľky do komisie výstavby a v bode 12. navrhla, aby sa poslanci 

rozhodli, akým spôsobom budú hlasovať (rozhodli sa, že o uznesení budú hlasovať tajne). 

Za takto upravený program hlasovali: 

prítomných: 7 

za: 7                                            proti: 0                                     zdržal sa: 0 

 

2. Kontrola plnenia uznesení 
 

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

kontrole uznesení neboli žiadne otázky ani nikto nemal pripomienky. 

 

3. Dopyty a interpelácie občanov  
 

Neboli žiadne dopyty ani interpelácie občanov,.  

 

4. Zmena rozpočtu mesta 
 

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

neskorších predpisov je mesto povinné prerokovať a  schváliť zmeny rozpočtu mesta v MsZ. 

Rozpočtové opatrenie č. 11 upravuje kategóriu príjmov a výdavkov určených na financovanie 

školstva. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporučila schváliť zmenu rozpočtu. 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 180/XII/2017. 

 

5.  II. Základná škola – kapitálový výdavok 

 
Základná škola na Komenského ul. požiadala  mesto o poskytnutie finančných prostriedkov 

na dofinancovanie opravy vodovodu a kanalizácie (WC na prízemí, 1. poschodí a 2. poschodí) počas 

zimných prázdnin december 2017 – január 2018.  Svoju žiadosť škola zdôvodnila nepridelením 

finančných prostriedkov z Okresného úradu Trnava, pričom kanalizácia a vodovod je v havarijnom 

stave. Časť opravy vo výške 7.553,66 € si II. ZŠ zafinancuje vo vlastnej réžii, kde rozpočet  na 

opravu celého areálu je vo výške  22.660,98 €, čo predstavuje dofinancovanie z rozpočtu mesta vo 

výške 15.107,32 €.  

 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča poslancom MsZ schváliť dofinancovanie  

rekonštrukcie hygienických zariadení na II. ZŠ, aby sa práce mohli vykonať v priebehu zimných 

prázdnin. 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s dofinancovaním. 

 

Rozprava: 

Mgr. Just – kedy to bude uhradené? 

Mgr. Urbanová – práce budú ukončené až po Novom roku, takže až b.r. to bude uhradené. 

Mgr. Just – je tam projekt na telocvičňu, či by sa to nedalo spolu s tým, 

primátorka – na telocvičňu bude výzva, 

Dr. Borovský – treba to čím skôr urobiť a prázdniny sú aj najideálnejšie obdobie. 
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Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 181/XII/2017. 

 

6.  II. Základná škola – dotácia na asistenta 
 

Tento bod bol vyňatý z programu. 

 

7.  Vecné  bremeno – NN kábel Košiar 
 

Pre stavbu Nájomné byty 15 b.j. + inžinierske siete, na Šteruskej ceste bola povolená prípojka NN 

od skrine RIS č. 158, nachádzajúcej sa pri bytovom dome na rohu Hollého a Jantauschovej ulice po 

novostavbu bytového domu 15 b.j. Zo strany Západoslovenskej distribučnej a.s. nastala potreba 

zokruhovať sieť až po elektrický stĺp, nachádzajúci sa pri vjazde na parkovisko, v tesnej blízkosti 

chodníka na Šteruskej ceste. V rámci realizácie NN prípojky k bytovému domu bola celá trasa 

vybudovaná naraz.   

Bola vznesená požiadavka, aby mesto Vrbové zabezpečilo ďalší geometrický plán na nový, doplnený 

koridor a zriadilo vecné bremeno na dotknutých parcelách v prospech Západoslovenskej 

distribučnej, a.s. Ide o koridor pre už uložený kábel s dĺžkou 68 m na parcelách  1577/1, 1581/1 

a 1582 CKN. 

 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča MsZ zriadiť bezodplatne vecné bremeno 

v prospech  ZS distribučná, a.s. pre  stavbu  „TA_ Vrbové,  Nájomné byty  3x5 b.j. NNK“ pre úsek 

od bytového domu 15 b.j. po Šteruskú cestu, v ktorom bude zameranie vecného bremena ako koridor 

šírky 1m, v prospech prevádzkovateľa distribučnej sústavy na parcelách  1577/1, 1581/1 a 1582 

CKN.  

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča návrh schváliť. 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 182/XII/2017. 

 

8.  Projekt Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov 
 

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného 

prostredia vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na zachovanie a obnovu 

biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelenú infraštruktúru. Mesto 

Vrbové má záujem zúčastniť sa tejto výzvy a predložiť žiadosť o NFP, na čo je potrebný súhlas 

poslancov MsZ.  

Dr. Kubík informoval, že bolo rokovanie s agentúrou, ktorá nás zastupuje v projektoch. Boli vybrané 

2 lokality – I. okolo Holešky ako má v prenájme pozemok p. Miezga a II. na novom zbernom dvore 

(Sietie), oddeliť ho stromami od poľn. pôdy. Táto lokalita je zatiaľ vedená ako smetisko. Ak to tam 

nebude možné dať, dali by sa stromky v oblasti I. lokality pod priehradou. Zatiaľ mesto nevie presnú 

sumu spolufinancovania (5 %). Do polovice februára 2018 by mal byť projekt a potom by sa k tomu 

pripravilo uznesenie už so sumou. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča tento návrh prijať. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča MsZ  schváliť spolufinancovanie projektu vo výške 

5% z hodnoty predloženého projektu v ránci výzvy „Zachovanie a obnova biodiverzity a 

ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelená infraštruktúra. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 183/XII/2017. 
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9.  OVS – nájom Hačkovec 
 

Dr. Kubík predložil návrh, aby nebytové priestory nachádzajúce sa v budove na Ul. M. A. 

Beňovského na prízemí vľavo dvojpodlažného domu súp. č. 336 (Hačkovec) o  celkovej rozlohe 

72,00 m2   a  ostatné priestory – sociálne zariadenie a chodba o rozlohe 3,70 m2, boli dané do 

prenájmu žiadateľkám p. Frajštákovej a p. Nedorostovej spôsobom hodným osobitného zreteľa. 

V uvedených   priestoroch  sídli   fitnes    štúdio Jumping Vrbové : Zuzana Szökeová – SJU FITNESS 

PN s.r.o., Piešťany  – za účelom vykonávania podnikateľskej činnosti, kde žiadateľky vykonávali 

túto činnosť spoločne s doterajšou prenajímateľkou. Keďže došlo k ich dohode o ukončení  činnosti, 

na základe žiadosti  p. Frajštákovej  a p. Nedorostovej bol predložený návrh na vyriešenie nájmu za 

nebytové priestory formou nájomnej zmluvy medzi p. Frajštákovou  a p. Nedorostovou  s  mestom 

Vrbové už aj vzhľadom k tomu, že tam investovali veľa peňazí. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča tento návrh prijať. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča návrh prijať. 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 184/XII/2017. 

 

10. OVS – nájom pasáž Beňovského 
 

Mesto Vrbové je vlastníkom budovy s.č. 495 v Beňovského pasáži. Celková výmera nebytového 

priestoru (celkovo 1 miestnosť)  je 55,20 m2. Vyššie uvedený nebytový priestor má v súčasnej dobe 

v nájme Jozef Minárik  – predajňa cukroviniek. Nájomca však listom zo dňa 28.11.2017 dal výpoveď 

z nájmu. Nájomný vzťah bude ukončený ku dňu 28.02.2018. Z toho dôvodu boli predložené na 

rokovanie MsZ materiály na realizáciu obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru. 

Boli spracované súťažné podmienky na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže, ktorých prílohou je 

aj vzor zmluvy o nájme nebytového priestoru.  

 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča prenájom priestorov na prízemí vo dvore v Kúrii 

M.A. Beňovského formou verejnej obchodnej súťaže aj s jej podmienkami.  

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča návrh prijať. 

 

Rozprava: 

Dr. Borovský – je smutné, že Vrbové nemá cukráreň v týchto priestoroch. Možno by bolo dobré 

dohodnúť s p. Kostúrom výmenu priestorov. A možno by ani nebolo zlé porozprávať s nájomcom, 

ktorý predáva pivo, či by nerozšíril sortiment. 

primátorka – vo Vrbovom je slabá nákupná sila. Oni zo začiatku aj varili, ale nevychádzalo im to 

finančne. 

Mgr. Just – naozaj to tu nie je jednoduché. 

p. Tahotný, MBA – a ide sa otvárať ďalší podnik. 

 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 185/XII/2017 a č. 186/XII/2017. 

 

11. OVS – nájom Dom kultúry 
 

Mesto Vrbové je vlastníkom budovy s.č. 292. Nebytové priestory, ktoré budú predmetom verejnej 

obchodnej súťaže sa nachádzajú v tejto budove a  to v strednej časti na  prízemí  Domu kultúry  vo 

výmere  17,90 m². Uvedený nebytový priestor má v súčasnej dobe v nájme fy. Profi Broker, spol. 

s.r.o. – realitná kancelária. Nájomca však listom zo dňa 28.11.2017 dal výpoveď z nájmu. V zmysle 

platnej nájomnej zmluvy zo dňa 18.04.2016 je výpovedná lehota 2 mesiace a nájomný vzťah bude 

ukončený ku dňu 31.01.2018. Bol predložený návrh na nájom nebytového priestoru formou 

obchodnej verejnej súťaže a to na dobu neurčitú od 1.2.2018 s dvojmesačnou výpovednou lehotou. 
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Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča tento návrh prijať. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča prenájom priestorov v Dome kultúry vo výmere  

17,90 m² formou verejnej obchodnej súťaže aj s jej podmienkami.  

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 187/XII/2017 a č. 188/XII/2017. 

 

12. Územný plán mesta – čiastkové schválenia 
 

Ing. Valová podrobne vysvetlila na mape poslancom MsZ zmeny, ktoré mesto navrhuje v územnom 

pláne. Mesto Vrbové má vypracovaný koncept ÚPM Vrbové, do ktorého bola zaradená aj 

individuálna bytová výstavba za rodinnými domami na Šteruskej ceste, ktorá je v koncepte označená 

ako BN-RD.10. Medzi ňou a jestvujúcim areálom Semikronu je navrhnutá izolačná zeleň. Priestor 

bol odpredaný pánovi Tomášovi Končekovi. Ďalší návrh sa týka zaradenia výstavby rodinných 

domov na Pribinovej ulici. Ide o priestor medzi Ulicou oslobodenia – horná časť a areálom 

Semikronu. Táto lokalita je určená na zástavbu RD už v územnom pláne z roku 2007. V koncepte 

označená ako BN-RD.9. Medzi ňou a jestvujúcim areálom Semikronu je navrhnutá izolačná zeleň, 

ktorú by tvoril priestor záhrad. Návrh sa týkal aj zaradenia IBV na Bočnej ulici. Vstup k nej je zo 

Súkenníckej ulice od zdravotného strediska cez jestvujúce parkovisko so zachovaním zelene 

a chodníka pred bytovým domom č.209/2. 

 

Stanovisko komisie výstavby:  

- odporúča  umiestniť individuálnu bytovú výstavbu na Šteruskej ceste, za rodinnými domami, do 

nového územného plánu, označenie lokality BN-RD.10, s tým, že medzi nimi a areálom Semikron, 

s.r.o bude izolačná zeleň .  

- odporúča ponechať v novom územnom pláne zástavbu rodinnými domami v priamom pokračovaní 

Pribinovej ulice za jestvujúcimi rodinnými domami Ulice Oslobodenia – horná časť, označenie 

lokality BN-RD.9, s tým, že medzi nimi a areálom Semikron, s.r.o bude izolačná zeleň.  

- odporúča  riešenie individuálnej bytovej výstavby na Bočnej ulici, v ktorej bude miestna 

komunikácia  so vstupom zo Súkenníckej ulice podľa  vypracovanej štúdie. Umiestnenie cesty je 

potrebné zachovať  aj z toho dôvodu, že na kanalizáciu v cestnom telese je vydané stavebné 

povolenie cez projekt Združenie obcí kanalizácia Vrbové - Krakovany.  

 

Stanovisko ekonomickej komisie: súhlasí s predloženým návrhom.  

 

13. Rôzne 
 

Dňa 18.12.2017 na Komisii pre výstavbu, rozvoj mesta a  životné prostredie bolo dohodnuté 

obsadenie miesta zapisovateľky. Na základe uvedeného predseda tejto komisie predložil poslancom 

MsZ návrh  na odvolanie doterajšej zapisovateľky Ing. Gabriely Valovej a návrh  na vymenovanie 

za zapisovateľku komisie pracovníčku MsÚ referentku útvaru výstavby, územného rozvoja  a  ŽP  

p. Ľubicu Babiarovú. 

 

Rozprava: 

Dr. Borovský – on už na začiatku volebného obdobia navrhoval, aby zapisovateľkami boli  

pracovníčky MsÚ. Možno by stálo za úvahu vymenovať za zapisovateľku ekonomickej komisie 

p. Sabovú. Boli by tak vedúci odborov odbremenení. 

 

K predloženému návrhu uznesenia nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 192/XII/2017. 
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14. Dopyty a interpelácie poslancov 
 

p. Tahotný, MBA – osvetlenie – prečo zapína tak neskoro? 

Dr. Kubík – osvetlenie sa zapína automaticky cez Senicu, je to napojené na ten uzol, my to 

neovplyvníme. 

Dr. Miklášová – deti idú ráno do školy a je tma, 

Dr. Kubík – opýta sa p. Slivu, či sa dá s tým niečo urobiť. 

•  

Mgr. Just – pri zrušení mestskej polície sa malo ročne ušetriť cca 60 tis. € a bolo povedané, že tieto 

peniaze sa účelovo nejako použijú. 

Dr. Kubík – za posledné dva roky za sumu cca 70 tis. € sa použilo na rámcové dohody. Mesto sa 

chystá na ďalšie úseky chodníkov, ciest. Tie prostriedky neboli určené na konkrétny účel, ale boli 

rozpočítané v rámci rozpočtu. 

•  

Ing. Duračka – aký je spôsob prideľovania bytov. 

Dr. Kubík – zatiaľ sa v tom nič nerobilo. Cez ŠFRB by sa mala dávať 15. 1. 2018 žiadosť. Pri riešení 

tej problematiky sa môžu tomu venovať. 

p. Tahotný, MBA – to je trochu na dlhšiu debatu, je potrebné poznať určité súvislosti pri prideľovaní 

bytov. 

•  

Ing. Šteruský – vývoz plastov – dal už M. Pedersen rozpis? 

Mgr. Šmacho – niečo potrebujú doriešiť s Envipackom, potom to pošlú. 

Dr. Kubík – boli objednané nádoby, po Novom roku budú rozmiestnené medzi občanmi. A občania 

budú o novom rozpise upovedomení. 

 

15. Návrh na uznesenie 
 

Uznesenie MsZ č. 180/XII/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje – 

rozpočtové opatrenie č. 11 (RO č. 11– rozpis v prílohe) 

 

  

Rozpočet 

schválený 

2017 

Rozpočet po 

zmenách 

Zmena 

rozpočtu č. 11 

Rozpočet po 

zmenách 

Bežné príjmy 4 403 100,00 4 447 917,48 30 451,01 4 478 368,49 

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

Finančné operácie príjmové 326 500,00 319 205,38  319 205,38 

Školstvo 51 000,00 78 469,57 3 124,40 81 593,97 

PRÍJMY SPOLU 4 932 600,00 5 352 957,74 33  575,41 5 386 533,15 

     

  

Rozpočet 

schválený 

2017 

Rozpočet po 

zmenách 

Zmena 

rozpočtu č. 11 

Rozpočet po 

zmenách 

Bežné výdavky (mesto + školy) 4 158 600,00 4 481 007,74 33 575,41 4 514 583,15 

Kapitálové výdavky 691 000,00 770 750,00  770 750,00 

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

VÝDAVKY SPOLU 4 932 600,00 5 352 957,74 33 575,41 5 386 533,15 
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 7 

za: 7         proti: 0     zdržal sa: 0 

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

Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, 

Dr. J. Miklášová, D. Sabo,  

 

Uznesenie MsZ č. 181/XII/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje – 

použitie finančných prostriedkov vo výške 15.107,32 € na prebudovanie vodovodu a kanalizácie                      

v priestoroch WC  pre deti na II. Základnej škole vo Vrbovom. 

 

Mestské zastupiteľstvo súčasne odporúča vedeniu mesta poveriť riaditeľku II. Základnej školy  

realizáciou procesu verejného obstarávania. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 7 

za: 7         proti: 0     zdržal sa: 0 

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

Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, 

Dr. J. Miklášová, D. Sabo,  

 

 

Uznesenie MsZ č. 182/XII/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje – 

bezodplatné   zriadenie   vecného  bremena  pre  stavbu  „TA_ Vrbové,  Nájomné byty  3x5 b.j. 

NNK“ pre úsek od bytového domu 15 b.j. po Šteruskú cestu, v ktorom bude zameranie vecného 

bremena ako koridor šírky 1 m, v prospech prevádzkovateľa distribučnej sústavy, t.j. 

Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, v zmysle vyhotoveného 

geometrického plánu č. 426/2017, zo dňa 13.12.2017 Geodetickou kanceláriu Romana Klča, 

Hviezdoslavova 894/30, Vrbové, s dodržaním odstupu a rešpektovaním už jestvujúcich 

inžinierskych sietí v zmysle STN 73 6005  na pozemkoch CKN: 

 

Katastrálne 

územie 

Parcela číslo , KN Druh pozemku List 

vlastníctva 

Výmera 

m2 

Zaťažená 

výmera m2 

Vrbové 1577/1     reg. „ 

C“ 

zastavané 

plochy a 

nádvoria 

1900 1030 1 

Vrbové 1581/1    reg. „ C“ zastavané 

plochy a 

nádvoria 

1900 575 29 

Vrbové 1582        reg. „ 

C“ 

zastavané 

plochy a 

nádvoria 

1900 924 38 

 

tiež s dodržaním odstupu a rešpektovaním už jestvujúcich inžinierskych sietí v zmysle STN 73 6005. 
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8         proti: 0     zdržal sa: 0 

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

Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,  

D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č. 183/XII/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje – 

účasť na projekte pre výzvu s názvom Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb 

mimo chránených území a zelená infraštruktúra (kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2017-29) a 

zároveň aj spolufinancovanie projektu vo výške 5% z hodnoty predloženého projektu.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8         proti: 0     zdržal sa: 0 

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

Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,  

D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č. 184/XII/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje – 

prenájom nebytových priestorov bez príslušenstva na prevádzkovanie športových cvičení pre relax, 

regeneráciu a rekondíciu tela – Jumping Vrbové na  prízemí dvojpodlažného domu na ul. M. A. 

Beňovského, súp. č. 336 (Hačkovec)  o celkovej rozlohe 72,00 m2  a ostatné priestory – sociálne 

zariadenie a chodba o rozlohe 3,70 m2, spolu 75,70 m2, postavené na parcele reg. C parc. č. 2526 

o výmere 467 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria za  cenu nájmu nebytového priestoru 

– kancelárie vo výške 17,- €/m2 ročne a cenu nájmu ostatných  priestorov vo výške 3,50 €/m2 ročne, 

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 nové 

nájomníčky  Mgr. Silvia Frajštáková,  Ul. Družstevná č. 1740/11,  922 03  Vrbové   a   Mgr. Monika 

Nedorostová, Sídl.  9. mája č. 312/2,  922 03  Vrbové,  už sídlia v uvedených priestoroch, kde 

prevádzkovali danú športovú činnosť spoločne s doterajšou nájomníčkou p. Zuzanou Szökeovou – 

SJU FITNESS PN s.r.o., v zastúpení Zuzany Szökeovej, ul. Winterova  č. 1752/10, 921 01 Piešťany. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8         proti: 0     zdržal sa: 0 

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

Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,  

D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA 
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Uznesenie MsZ č. 185/XII/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje – 

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

Beňovského na pravej strane v prednej časti od ulice M. A. Beňovského vo Vrbovom, o celkovej 

výmere 55,20 m2, formou obchodnej verejnej súťaže na dobu určitú od 1.3.2018 na dobu neurčitú 

s 3 mesačnou výpovednou lehotou. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9         proti: 0     zdržal sa: 0 

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

Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,  

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

 

 

Uznesenie MsZ č. 186/XII/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje – 

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

nájom nebytového priestoru, nachádzajúceho sa  v pasáži Beňovského na pravej strane v prednej 

časti od ulice M. A. Beňovského  vo Vrbovom, o celkovej výmere 55,20 m2. Budova je vedená na 

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

46€/m2/rok. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9         proti: 0     zdržal sa: 0 

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

Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,  

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

 

 

Uznesenie MsZ č. 187/XII/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje – 

nájom nebytového priestoru ktorý sa nachádza v budove s. č. 292, a to na prízemí v strednej časti 

Domu kultúry na ul. SNP vo Vrbovom, o celkovej výmere 17,90 m2, formou obchodnej verejnej 

súťaže na dobu neurčitú od 1.2.2018 s dvojmesačnou výpovednou lehotou. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9         proti: 0     zdržal sa: 0 

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

Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,  

D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, Bc. F. Tahotný, MBA 
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Uznesenie MsZ č. 188/XII/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje – 

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

nájom nebytového priestoru, nachádzajúceho sa  v budove s. č. 292 na prízemí v strednej prednej 

časti Domu kultúry ul. SNP vo Vrbovom o celkovej výmere 17,90 m2. Budova je vedená na LV 997 

vo vlastníctve mesta Vrbové, pričom minimálna výška nájomného je stanovená na 35 €/m2/ rok. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9         proti: 0     zdržal sa: 0 

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

Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,  

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

 

 

Uznesenie MsZ č. 189/XII/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje – 

umiestnenie individuálnej bytovej výstavby na Šteruskej ceste, za rodinnými domami, do nového 

územného plánu, označenie lokality BN-RD.10, s tým, že medzi nimi a areálom Semikron, s.r.o.   

bude vysadená  izolačná zeleň.  

 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

(tajné hlasovanie, uznesenie bolo schválené)) 

 

 

Uznesenie MsZ č. 190/XII/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje – 

riešenie individuálnej bytovej výstavby na Bočnej ulici, v ktorej bude miestna komunikácia 

upokojenej dopravy so vstupom zo Súkenníckej ulice. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

(tajné hlasovanie, uznesenie bolo schválené)) 

 

 

Uznesenie MsZ č. 191/XII/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje – 

ponechať v novom územnom pláne zástavbu rodinnými domami v priamom pokračovaní Pribinovej 

ulice za jestvujúcimi rodinnými domami Ulice Oslobodenia – horná časť, označenie lokality BN-

RD.9, s tým, že medzi nimi  a  areálom Semikron, s.r.o  bude vysadená  izolačná zeleň.  
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

(tajné hlasovanie, uznesenie bolo schválené)) 

 

 

Uznesenie MsZ č. 192/XII/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje – 

odvolanie doterajšej zapisovateľky Komisie pre výstavbu, rozvoj mesta a  životné prostredie Ing. 

Gabriely Valovej a vymenovanie za zapisovateľku Komisie pre výstavbu, rozvoj mesta a  životné 

prostredie  p. Ľubicu Babiarovú. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9         proti: 0     zdržal sa: 0 

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

Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,  

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

 

14. Záver 
 

Pred ukončením zasadnutia primátorka poďakovala všetkým za účasť a zaželala všetkým príjemné 

prežitie vianočných sviatkov. Zasadnutie MsZ bolo ukončené o 19.25 hod. 

 

 

Zapísala: Beličková 

 

 

 

 

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

                               Dott. Mgr. Ema Maggiová 

         .                   primátorka mesta, v.r. 

  

              

Overovatelia zápisnice: 

 

1.   Mgr. Daniela Drobná, v.r. ................................................. 

 

2.   PhDr. Jana Miklášová , v.r.    ................................................. 

 


