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Z á p i s n i c a    č. 4 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrbové, 

konaného 1. 3. 2018 o 17.00 hod. v kúrii M. Beňovského 
 

Prítomní:    9 poslancov a primátorka mesta 
Neprítomní:    2 poslanci: Mgr. René Just a Dušan Sabo 
Prizvaní:    hl. kontrolórka a vedúci pracovníci MsÚ 
     
Program: 
 
1.   Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, pracovného predsedníctva     
       a určenie zapisovateľky 
2.    Kontrola plnenia uznesení 
3.    Dopyty a interpelácie občanov 
4.    Správa o činnosti DHZ za rok 2017 
5.    Správa o činnosti Mestského futbalového klubu za rok 2017 
6.    Správa o činnosti Združenia športových klubov za rok 2017 
7.    Dotácie na športovú činnosť v meste Vrbové  
8.    Prípojka NN – Real Market 
9.    Nájom pozemku – ul. Jantauscha 
10.  Predaj pozemku parc. č. 2633 – p. Boškovič 
11.  Nájom - futbalový štadión – p. Stopjak  
12.  Spoluúčasť - nelegálne skládky 
13.  OVS - Predaj pozemkov – garáže Hoštáky 
14.  Zmena rozpočtu 
15.  Dodatok č. 7 k VZN č. 5/2014 
16.  Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2017 a Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2017 
17.  Štatút mesta Vrbové – 2. novela 
18.  Nájom strecha – SWAN 
19.  Dotácia – astronómovia 
20.  Zápis do kroniky mesta za r. 2016  
21.  Rôzne 
22.  Dopyty a interpelácie poslancov 
23.  Návrh na uznesenie 
24.  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, neskôr prišli ešte 2 poslanci.   
 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – Ing. Ľubomír Šteruský, 
členovia – Ing. Jozef Duračka a JUDr. Štefan Kubík. 
prítomných: 7 
za: 7                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 
 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci:  Ing. Nina Horská a Mgr. Daniela 
Drobná. 
prítomných: 7 
za: 7                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 
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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.  
prítomných: 7 
za: 7                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 
 
Potom primátorka predložila k schváleniu program zasadnutia MsZ, ktorý bol uvedený na 
pozvánke. Navrhla do rôzneho doplniť opravu dvoch uznesení a zrušenie členstva v Združení obcí  
„subregión Pod Bradlom“. Hlasovalo sa o takto upravenom programe.  
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 vznesené žiadne otázky ani pripomienky. 
 
3. Dopyty a interpelácie občanov  
 
Neboli žiadne dopyty ani interpelácie občanov. 
 
4.    Správa o činnosti DHZ za rok 2017 
 

DHZ písomnou formou doručil na MsÚ prostredníctvom Ing. Filipa Gona výročnú správu 
o hospodárení a činnosti DHZ za rok 2017, ktorá bola predložená poslancom MsZ na 
preštudovanie.  
 
Ku správe nemal nikto žiadne pripomienky ani dopyty. 
Bolo prečítané uznesenie č. 26/III/2018. 
 
5.    Správa o činnosti Mestského futbalového klubu za rok 2017 
 

MFK písomnou formou doručil na MsÚ prostredníctvom predsedu MFK p. Igora  SPÁLA 
výročnú správu o hospodárení MFK za rok 2017, ktorá bola predložená poslancom MsZ na 
preštudovanie. 

 
Ku správe nemal nikto žiadne pripomienky ani dopyty. 
Bolo prečítané uznesenie č. 27/III/2018. 
 
6.    Správa o činnosti Združenia športových klubov za rok 2017 
 
Združenie športových klubov písomnou formou doručilo na MsÚ prostredníctvom predsedu ZŠK 
Mgr. René JUSTOM výročnú správu o hospodárení Združenia športových klubov za rok 2017, 
ktorá bola predložená poslancom MsZ na preštudovanie. 
 
Ku správe nemal nikto žiadne pripomienky ani dopyty. 
Bolo prečítané uznesenie č. 28/III/2018. 
 
Všetky tri vyše uvedené správy sú priložené k originálu zápisnice. 
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7.    Dotácie na športovú činnosť v meste Vrbové  
 
Mesto Vrbové každý rok rozdeľuje dotácie rôznym žiadateľom v zmysle VZN č. 4/2016 
o poskytovaní dotácií. V zmysle uvedeného návrhu je spracovaný materiál na poskytnutie účelovej 
dotácie na zabezpečenie športovej činnosti na Mestskom futbalovom štadióne vo Vrbovom.  
Mestskému futbalovému klubu Vrbové na svoju športovú činnosť v roku 2018 je spracovaný  
návrh vo výške schválenej sumy v rozpočte mesta  41.800,-€. 
Na činnosť MFK – futbalová mládež je spracovaný návrh na poskytnutie účelovej dotácie na svoju 
športovú činnosť v roku 2018 vo výške schválenej sumy v rozpočte mesta  9.790,-€. 
Na činnosť športovej organizácie Združenie mestských športových klubov mesta Vrbové  je 
spracovaný návrh na poskytnutie účelovej dotácie na svoju športovú činnosť v roku 2018 vo výške 
schválenej sumy v rozpočte mesta  9.700,-€, vrátane Vrbovskej pätnástky – Memoriál Štefana 
Kalužu a rozšírenia bikeparku na futbalovom štadióne.  
Na všetky schválené dotácie na športovú činnosť v meste Vrbové budú spracované  zmluvy 
o poskytnutí dotácie s povinnosťou vyúčtovania všetkých pridelených finančných prostriedkov.  
 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým návrhom. 
 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 29/III/2018, 30/III/2018, 31/III/2018 a 32/III/2018. 
 
8.    Prípojka NN – Real Market 
 
Dr. Kubík informoval, že pre novostavbu  „Obytný súbor 50 b.j. + IS, nachádzajúci sa na parcele 
č. 1052/8 v lokalite Horné dielce vo Vrbovom bol vypracovaný projekt vonkajšieho elektrického 
rozvodu pod názvom „TA-Vrbové Bytový dom 24BJ, NNK“, ktorý bude káblom NAYY – 4x240 
smerovať od jestvujúcej trafostanice 0091-020 na Sietnej ulici cez Ulicu oslobodenia – hornú časť 
po prípojkovú skriňu SRPP č. 280 umiestnenú na rozostavanom bytovom dome v dĺžke 470 m 
a späť v dĺžke 130m od prípojkovej skrine SRPP č.280 po vonkajšiu rozpojovaciu a istiacu skriňu 
(VRIS)  na podpernom bode vzdušného vedenia na Ul. oslobodenia v dĺžke 130 m. Bolo potrebné 
schváliť bezodplatné zriadenie vecného bremena na časti zaťažených nehnuteľností v rozsahu 
vyznačenom v geometrickom pláne ako koridor vecných bremien. 
 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča prijať tento materiál. 
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča zriadiť bezplatné vecné bremeno v prospech 
ZsD., a.s., po parcelách patriacich mestu Vrbové. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 33/III/2018. 

 
9.    Nájom pozemku – ul. Jantauscha 
 

Tento materiál predložil Dr. Kubík. V súlade s ustanovením §9a ods. 9 písm. c/  zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí bol dňa  14.02.2018 zverejnený zámer na prenájom nehnuteľného 
majetku mesta vedeného na LV č. 1900, a to spôsobom hodným osobitného zreteľa. O prenájom 
uvedených pozemkov prejavila záujem spoločnosť INDUSTRIA Slovacca, s.r.o. Bratislava, ktorá 
chce realizovať projekt na rovnakom princípe ako projekt bytového domu „Košiar“, t.j. na 
prenajatom mestskom pozemku na vlastné náklady a zodpovednosť chce zrealizovať výstavbu 
bytového domu. Následne mesto Vrbové získa finančné prostriedky zo ŠFRB a ŠR, ktoré použije 
na kúpu existujúcej stavby – nájomných bytov v bytovom dome v súlade s  §4 ods. 1 písm. d/ 
zákona č. 443/2010 Z.z.  o dotáciách  na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších 
predpisov.  Tento rok by sa pripravila tá časť pozemku a stavba by začala až budúci rok. 
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Stanovisko ekonomickej komisie: komisia vyslovila súhlas a odporučila MsZ prijať tento materiál. 
 
Stanovisko komisie výstavby: Umiestnenie lokality na výstavbu nájomných bytov je vyhovujúce. 
Na uvedenej parcele je teraz stavba. Treba zaradiť do postupnosti krokov aj búracie povolenie, 
jeho realizáciu a výmaz z katastra. Časový harmonogram je veľmi napätý. Komisia odporúča, aby 
sa nájomný vzťah riešil až po nadobudnutí stavebného povolenia. Najskôr treba vyčkať, až bude 
mať mesto pridelené prostriedky za 15 b.j. (Košiar), aby sa v prípade nepridelenia financií za 
Košiar v roku 2018, nepodávali v r. 2019 naraz 2 žiadosti. 
 
Stanovisko sociálnej komisie: komisia súhlasí s predloženým návrhom. 
 
Rozprava: 
Ing. Horská – je za to, ale vidí to prvý raz, dá sa tam bytový dom – nemá informácie o parkovacích 
miestach ap. 
Dr. Borovský – každý jeden byt, ktorý sa v meste postaví je „plus“. 
Dr. Kubík – nájomná zmluva so Stavopracom sa urobila v r. 2015, začalo sa stavať v r. 2017 
a odovzdalo v r. 2018. Nerobí sa ešte projekt – čo ak sa MsZ rozhodne inak? 
Bc. Tahotný, MBA – tie byty mesto naozaj potrebuje. 
Ing. Valová – zrušil sa zámer rozširovania Klásku, tak tie parkovacie miesta by tam sa vmestili. 
Toto je v podstate ľahšie než na Šteruskej. Príprava takejto stavby niečo trvá. Lokalita sa páči 
všetkým. V tom novom by bola aj verejnoprospešná stavba. Tých bytov bude cca 15 – 18, 1 a 2-
izbové. 
Ing. Horská – je dosť málo času na rozhodnutie. Veď nikto nebráni robiť konkrétne kroky – 
odstrániť stavbu, pripraviť to všetko, kým príde k samotnej výstavbe. 
p. Čáp (zástupca firmy) – ešte nevedie, ako to bude presne vypadať. Je to len predstava. 
Ing. Horská – je to nátlak – zo dňa na deň a je to veľká investícia a odsúhlasí sa to konkrétnemu 
staviteľovi bez toho, žeby poslanci vedeli ako to bude vyzerať. 
Bc. Tahotný, MBA – práve preto potrebuje stavebník súhlas, aby vedel, čo pôjde dolu, aké úpravy 
má robiť. 
Dr. Borovský – ministerstvo takýto postup uznáva. 
Ing. Horská – ale predtým sa vedelo ako to bude vyzerať. 
Ing. Šteruský – máme nejaké referencie o tej firme? 
Ing. Horská – dajte do A.B. inzerát, že sa bude stavať takýto bytový dom. 
 
Bolo prečítané uznesenie č. 34/III/2018. 
 
10.  Predaj pozemku parc. č. 2633 – p. Boškovič 
 

Dňa 01.02.2018 si podali spoluvlastníci bytového domu na Ul. Gen. M. R. Štefánika                   
č. 208/3,5 vo Vrbovom  na  Mestský úrad  žiadosť o odpredanie nehnuteľnosti – pozemku pod ich 
bytovým domom, zapísaného na LV 1900. Jedná o pozemok vo vlastníctve mesta. V minulosti sa 
všetky pozemky pod bytovými domami predávali v meste Vrbové za jednotnú cenu vo výške 
100 Sk/m2  - čo je v prepočte 3,32 €/m2. V tomto prípade by suma predstavovala 1 504,42 €. 

 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s takto predloženým návrhom. 
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča prijať tento návrh. 
 
Bez rozpravy. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenia č. 35/III/2018. 
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11.  Nájom - futbalový štadión – p. Stopjak  
 

Parcela č. 3688/101 (podiel 3/10), t.j. výmera 2.126,40 m2  je majetkom p. V. Stopiaka a je 
na nej umiestnený mestský futbalový štadión. Mesto Vrbové ju využíva od doby postavenia 
mestského futbalového štadióna a pre zreálnenie užívateľských vzťahov je potrebné s majiteľom 
uzatvoriť dohodu o odkúpení uvedenej parcely mestom za doposiaľ stanovených podmienok (t.j. 
5 €/m2)  alebo dohodu o uzatvorení nájomnej zmluvy, kde p. Stopiak žiada výšku nájomného vo 
výške 17 €/1m2/rok. Doposiaľ sa pôda pod štadiónom oceňovala  na účely nájomného vzťahu vo 
výške 0,18 €/m2/rok.   
 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým návrhom. 
Stanovisko komisie výstavby: odporúča uzatvoriť s p. V. Stopiakom zmluvu o nájme pozemku 
parcela  registra  „E“ č. 3688/101, ktorý sa nachádza v areáli futbalového štadióna. 
 
Bez rozpravy. 
Bolo prečítané a prijaté uznesene č. 36/III/2018. 
 
12.  Spoluúčasť - nelegálne skládky 
 
Dr. Kubík informoval o tom, že z Enviromentálneho fondu vyjde výzva na predkladanie projektov 
na získanie finančných prostriedkov na sanáciu miest s nezákonne uloženým odpadom. Do 
projektu sa možno zapojiť do 30.4.2018. Mestá a obce sa musia podieľať na spolufinancovaní na 
daných projektoch čiastkou minimálne 5%. 
Miesto sa nachádza na parc. č. 11295/6, na Sietnej ul.  pri ceste na Baraní dvor. Na vyčistenie 
miesta bude na základe podrobnej kalkulácie potrebná suma vo výške 47.283,36 € s DPH, pričom 
5% spoluúčasť tvorí z danej sumy 2.364,17 €. 
 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s návrhom. 
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča MsZ podieľať sa na spolufinancovaní na projekte 
sanácie miesta s nelegálne uloženým odpadom  na p. č. 11295/6,   reg. „C“ v k.ú. Vrbové  vo výške  
minimálne 5% z nákladov. 
 
Bez rozpravy. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 37/III/2018. 
 
13.  OVS - Predaj pozemkov – garáže Hoštáky 
 

V lokalite Hoštáky, nad Rekreačnou ulicou navrhuje mesto Vrbové vypísať VOS na predaj 
pozemkov pod garáže - 16 parciel, každá s plochou 20 m2, za podmienky, že cena je min. 24 €/m2.  
 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s návrhom. 
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť predaj pozemkov a súhlasí 
s podmienkami OVS. 
 
Bez rozpravy. 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 38/III/2018 a č. 39/III/2018. 
 
14.  Zmena rozpočtu 
 
Mgr. Urbanová informovala poslancov o potrebe zmeny rozpočtu – RO č. 3 a 4. Jedná sa 
o prenesený výkon – asistenti učiteľa, dopravné, to je to, čo nevyčerpali. A originálne kompetencie 



 
MsZ č. 4 z 1.3.2018 

Strana 6 z 24 
 

– materská škola, CZUŠ, zákl. školy – to, čo sa navrhuje, je čisto z ich potreby. CZUŠ dostane 
trochu viac z toho dôvodu, lebo štát zmenil financovanie umeleckých škôl. Rozpočtové opatrenie 
vlastne kopíruje dodatok č. 7 k VZN č. 5/2014. 
 
Stanovisko ekonomickej komisie:: komisia súhlasí s návrhom. 
 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 40/III/2018 a č. 41/III/2018. 
 
15.  Dodatok č. 7 k VZN č. 5/2014 
 

Navrhované zmeny sa teda týkajú  VZN č. 5/2014, kde sa výhradne zmení – príloha č. 1              
a  príloha  č. 2. Týka sa to financovania škôl, materských škôl a školských zariadení na území 
mesta. 
 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým návrhom. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 42/III/2018. 
 
16.  Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2017 a Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2017 
 
Mesto Vrbové na základe používanie v praxi VZN v súvislosti s bytovou politikou a na základe 
poslaneckého návrhu Ing. Jozefa Duračku  predložilo návrh na zmenu VZN č.4/2017  o nakladaní  
s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome  na Ul. J. Zigmundíka  č. 295/4,  Sídl. 9. mája 
č. 322/25,  na nám. Sv. Cyrila a Metoda č. 12/20 a  ostatnými nájomnými bytmi v meste VRBOVÉ   
nasledovne, kde navrhnutá zmena  sa týkala článku I. - § 1a,  § 2,  § 3a,  a  (doposiaľ zaužívaného 
prideľovania nájomných bytov). A takisto sa táto zmena týkala aj VZN č. 5/2017  o nakladaní 
s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome na Hrabinskej ulici a týkalo sa to článku I. - § 2,  
§ 3   a   § 4a  tiež zaužívaného prideľovania nájomných bytov. 
 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s návrhom. 
Stanovisko komisie výstavby: komisia súhlasí s návrhom. 
Stanovisko sociálnej komisie: komisia súhlasila s týmto návrhom, ale s výhradou čl. 9. 
 
Rozprava: 
Bc. Tahotný, MBA – dostal sa tam článok, kde primátor má právomoc prideliť byt. 
Ing. Horská – prečo má mať primátor takúto právomoc. 
primátorka – prečo by aj primátor nemohol mať určitú právomoc – napríklad 1 až 2 byty do roka 
prideliť. Aj v iných mestách to tak majú. 
Bc. Tahotný, MBA – o tom sa predtým nebavili. Chcel by vedieť názor poslancov. 
Ing. Horská – nemyslí si, že je to správne, nie sú tam určené podmienky. Dať návrh na vylúčenie 
tohto bodu. 
Pán Tahotný, MBA  podal návrh na zmenu toho dodatku. Poslanci o pozmeňovacom návrhu 
hlasovali a väčšina sa priklonila za jeho návrh (9/5-4-0). 
 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 43/III/2018 a č. 44/III/2018. 
 
17.  Štatút mesta Vrbové – 2. novela 
 

Dr. Kubík predložil na základe potreby aktualizácie Štatútu mesta Vrbové dodatok  č. 2.  
Dôvodom  tohto  dodatku je zmena pri zásadách prideľovania nájomných bytov v meste Vrbové, 
t.j. upravenie Časti II., § 11, ods. 9, písm. a).    
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Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým návrhom. 
 
Bez rozpravy. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 45/III/2018 
 
18.  Nájom strecha – SWAN 
 

Dr. Kubík oboznámil poslancov s projektom firmy  SWAN, ktorá má záujem o umiestnenie 
základňovej stanice LTE do povalového priestoru mestského nájomného bytového domu na 
Hrabinskej ulici s anténou na streche bytového domu pre štvrtého mobilného operátora, ktorý 
vstúpil na slovenský trh. Spoločnosť SWAN, a.s. navrhuje ročný nájom v rozpätí 800 -  950 €. 
 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s návrhom. 
Stanovisko komisie výstavby: členovia komisie upozorňujú poslancov MsZ na zdravotné riziká 
pre obyvateľov bytového domu po prípadnom umiestnení základňovej stanice v podstrešnom 
priestore bytového domu a na jeho streche. Upozorňujú na to, že nad posledným podlažím je strop 
tvorený doskovým záklopom, tepelnou izoláciou a sadrokartónom. Preto neodporúča osadenie 
základňovej stanice. Na budove vznikne vecné bremeno a pri opravách budú ďalší účastníci 
konaní.  Zvážiť, či ekonomický efekt je taký veľký a stojí za možné riziká. 
 
Rozprava: 
Ing. Horská – aká je hmotnosť? 
Ing. Valová – pôjde to do steny ale hmotnosť nevieme. 
Ing. Šteruský – tie antény budú asi dosť ťažké. Nesúhlasili s tým ani na iných bytovkách. 
Ing. Horská – a nie sú k dispozícii ani žiadne parametre žiarenia, 
Ing. Duračka – sú tam aj riziká zdravotné a stotožňuje sa so stanoviskom komisie. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 46/III/2016. 
 
19.  Dotácia – astronómovia 
 
Mesto Vrbové každý rok rozdeľuje dotácie rôznym žiadateľom v zmysle VZN č. 4/2016 
o poskytovaní dotácií. Bol vypracovaný materiál na poskytnutie účelovej dotácie na zabezpečenie 
dňa astronómie a kozmonautiky v dňoch 24.03.2018  a  18.08.2018  na futbalovom štadióne vo 
Vrbovom vo výške 280,- €. 
 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí. 
 
Bez rozpravy. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 47/III/2018. 
 
20.  Zápis do kroniky mesta za r. 2016  
 

Z dôvodu ukončenia roka 2016 a zdokumentovania udalostí, ktoré boli zaznamenané 
kronikárkou p. Sylviou Čeganovou bolo vykonané posúdenie všetkých navrhnutých zápisov 
komisiou kultúry, mládeže, športu a vzdelávania. Boli vznesené, príp. ktoré by boli vznesené na 
MsZ, budú zapracované. 
Následne bol predložený návrh na schválenie zápisu do Kroniky mesta Vrbové za rok 2016 aj 
poslancom MsZ. 
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Stanovisko komisie kultúry: v tom stave v akom bol zápis, dňa 29 1. 2018 neodporučili schváliť. 
Mali byť zakomponované pripomienky aj s korekciami. Vyskytlo sa tam dosť chýb (a nielen 
gramatických). Komisia odporúča schváliť ale až po dôkladnej kontrole Dr. Bosákom. Je to 
potrebné ešte raz všetko prejsť. A navrhuje to zapracovať aj do uznesenia.. Ten zápis musí byť 
hodný tohto zastupiteľstva. 
 
Rozprava: 
Dr. Borovský – od r. 1990 je poslancom, ale s takýmto niečím sa ešte nestretol. 
Ing. Horská – ak to teraz schválime, ako to potom skontrolujeme? Schválime to, čo nie je 
dopracované? 
Ing. Duračka – prečo to musíme dnes schváliť? 
Dr. Miklášová – lebo to je ešte rok 2016. 
Dr. Bosák – bolo by dobré jeden rok uzavrieť a začať pracovať na ďalšom. 
Bc. Tahotný, MBA – tak to stiahnime a budeme sa tomu venovať na budúcom zasadnutí. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 48/III/2018. 
 
Dr. Kubík – kronikárku schvaľovalo MsZ, ale môže ju aj odvolať. 
Ing. Duračka – ten kto ju navrhol a vidí, že to nezvláda, tak nech navrhne ju odvolať. 
Dr. Miklášová – za rok 2017, ktorý skončil, nemáme žiadny záznam. Veci sa musia ukončiť. 
 
21.  Rôzne – oprava uznesení 
 

Založené združenie Zelená cesta informovalo o zabezpečení projektovej dokumentácie na 
vypracovanie DÚR pre cyklotrasu Vrbové – Piešťany. Na zabezpečenie uvedenej dokumentácie 
je potrebné dofinancovanie vo výške 5.000 € formou vkladu jednotlivých členov mimo členských 
príspevkov, ktoré sú vo výške 2.000 € ročne. Na finančné zabezpečenie uvedeného projektu je 
potrebné schváliť sumu vo výške 7.000 € na rok 2018.  
Na základe uvedeného bolo nutné opraviť prijaté uznesenie MsZ č. 22/II/2018 zo dňa 12.02.2018, 
kde bola schválená suma ako mimoriadny vklad vo výške 3.000 €.   
 

Ďalšia zmena sa týkala stavby Nájomné byty 15 b.j. + inžinierske siete, kde  na Šteruskej 
ceste bola povolená prípojka NN od skrine RIS č. 158, nachádzajúcej sa pri bytovom dome na 
rohu Hollého a Jantauschovej ulice po 15 b.j. Zo strany ZsD 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 GP na nový doplnený koridor 
a  zriadilo vecné bremeno na dotknutých parcelách v prospech ZsD  Okresný úrad Piešťany, 
katastrálny odbor prerušil konanie o návrhu vkladu z dôvodu dopracovania uznesenia MsZ so 
zmluvou o zriadení vecného bremena.  Na základe uvedených skutočností bola podaná zmena  
prijatého uznesenia MsZ č. 182/XII/2017 zo dňa 19.12.2017. 
 

Na parcele č. 1055/9  bol vypracovaný projekt firmy  Nanotec, spol. s.r.o. na vybudovanie 
cesty do ich výrobného areálu, kde uvedená cesta pretína pri výjazde na ul. Šteruská cesta mestský 
pôvodný pozemok parc. č. 1055/6 o výmere 810 m2, vedený ako orná pôda. Na základe odsunutia 
časti príjazdovej cesty z dôvodu susedských vzťahov došlo k zmene parcely, na  ktorej bude 
vybudovaná príjazdová cesta na časť parcely  č. 1055/6 o výmere 102 m2. Uznesenie bolo prijaté 
pod č. 153/XI/2017 zo dňa 30.11.2017. 
 
Bez rozpravy. 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 49/III/2018, č. 50/III/2018 a č. 51/III/2018. 
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Dr. Kubík predložil ešte jeden návrh v tomto bode, ktorý sa týkal zrušenia členstva 
v Združení obcí „subregión Pod Bradlom“. Na základe požiadavky poslanca MsZ PaedDr. Ivana 
Borovského a následne poverenia poslancov MsZ zo zasadnutia  MsZ dňa 12.02.2018 bol 
spracovaný materiál o vystúpení zo Združenia obcí subregión Pod Bradlom.     
V zmysle článku V. bod 4, písm. c)  a bod 5 platných Stanov Združenia obcí subregión Pod 
Bradlom zo dňa 11.04.2007 a dodatku č. 1 k stanovám zo dňa 10.02.2014  má každý člen právo 
vystúpiť zo Združenia na základe písomného oznámenia o vystúpení, kde platí trojmesačná 
výpovedná lehota odo dňa podania zásielky podanej na pošte.   
 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí so skončením v tomto združení. 
 
Bez rozpravy. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 52/III/2018.  
 
22.  Dopyty a interpelácie poslancov 
 
Dr. Borovský – vraj odišla prednostka, oni ako poslanci by o tom mali vedieť. 
primátorka – dala výpoveď dohodou a mesto jej vyšlo v ústrety. 
Ing. Horská – bude to miesto obsadené? 
primátorka – nie, agenda sa rozdelila. 

•  
Ing Šteruský – cesty na Mikulášskej a Hrabinskej ulici – má cenovú ponuku na opravu ciest. Vyšlo 
by to do 20 tis. € aj s frézovaním a asfaltom. 
Ing. Valová – tie ceny sú bez DPH. 
Ing. Šteruský – možno by sa dala tá cena aj znížiť. Táto cesta by vyzerala ako Barcíkova, akurát 
by tam neboli obrubníky. Tá cesta by vydržala minimálne 15 rokov. 
primátorka – je za to, dať tam asfaltový koberec. Len, aby sa potom nemusel sťahovať dolu. 
Dr. Borovský – lepšiu cenu ako povedal Ing. Šteruský ťažko dostaneme. 
Ing. Horská – poprosila by ekonómku nájsť fin. prostriedky. 

•  
Bc. Tahotný, MBA – v akom stave je kruhovka. 
Ing. Valová – začínajú sa robiť „vyjadrovačky“. Stavebné povolenie – musíme sa zísť a dohodnúť 
ako to budeme financovať. Vestníkova súťaž je dosť dlhá záležitosť.  
Dr. Kubík – ten objem fin. prostriedkov 700 tis. €, to vieme, ale nevieme kto sa prihlási, koľko 
ponúkne. 
Dr. Borovský – či sa neuvažuje zobrať úver. Tá kruhovka už je v katastrofálnom stave už veľmi 
dlho. 
Dr. Kubík – keď budú k tomu materiály, sadneme si k tomu. Nie je uzatvorená otázka kanalizácie, 
synagóga, Vetes ... 

•  
Ing. Horská – semafor – križovatka, treba doriešiť odbočovanie, napr. dať výstražné svetlo. 
 
23. Návrh na uznesenie 
 
 

Uznesenie MsZ č. 26/III/2018  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- berie na vedomie  - 
predloženie správy o hospodárení a činnosti DHZ za rok 2017. 
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Uznesenie MsZ č. 27/III/2018  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- berie na vedomie  - 
predloženie správy o hospodárení MFK za rok 2017. 
 
 

Uznesenie MsZ č. 28/III/2018      
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- berie na vedomie - 
predloženie správy o hospodárení Združenia športových klubov za rok 2017. 
 
 

Uznesenie MsZ č. 29/III/2018   
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje   - 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta vo výške 41.800 € futbalovému klubu Vrbové na 
prevádzkovanie priestorov Mestského futbalového štadióna a na zabezpečenie činnosti na rok 
2018. Finančné prostriedky budú vyplácané  na bankový účet MFK mesačne po dobu 11 mesiacov 
vo výške 3.800 € a vyúčtovanie bude vykonávané štvrťročne.  
 
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, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, 
Ing. Ľ. Šteruský, Bc. F. Tahotný, MBA 
 
 

Uznesenie MsZ č. 30/III/2018  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje   - 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta vo výške 9.790 € pre MFK – futbalová mládež  na 
prevádzkovanie činnosti mládežníckeho futbalu na rok 2018. Finančné prostriedky budú 
vyplácané na bankový účet MFK mesačne po dobu 11 mesiacov vo výške 890 €  a  vyúčtovanie 
bude vykonávané štvrťročne.  
 
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, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, 
Ing. Ľ. Šteruský, Bc. F. Tahotný, MBA 
 
 

Uznesenie MsZ č. 31/III/2018   
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje   - 
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poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta  vo výške 7.500 € športovej organizácii Združenie mestských 
športových klubov mesta Vrbové na športovú činnosť v roku 2018. Finančné prostriedky budú 
vyplatené na bankový účet Združenia mestských športových klubov v troch termínoch, v mesiaci 
marec 2018 suma vo výške 2.500 €,  v mesiaci máj 2018 suma vo výške 2.500 € a v mesiaci august 
2018 suma vo výške 2.500 €. Vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci december 2018.  
 
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, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, 
Ing. Ľ. Šteruský, Bc. F. Tahotný, MBA 
 
 

Uznesenie MsZ č. 32/III/2018  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje   - 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta vo výške 2.200 € športovej organizácii Združenie mestských 
športových klubov mesta Vrbové na zabezpečenie realizácie  a následné skvalitnenie bikeparku na 
futbalovom štadióne vo Vrbovom. Finančné prostriedky budú vyplatené na bankový účet 
Združenia mestských športových klubov v termíne  jún 2018. Vyúčtovanie bude vykonané 
v mesiaci december 2018.  
 
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, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, 
Ing. Ľ. Šteruský, Bc. F. Tahotný, MBA 
 
 
 

Uznesenie MsZ č. 33/III/2018   
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje   - 
bezodplatné zriadenie vecného bremena  na časti zaťažených nehnuteľností v rozsahu vyznačenom 
v geometrickom pláne ako koridor vecných bremien: 

• zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení; 
• užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 

a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie; 
pre  stavbu „TA-Vrbové Bytový dom 24BJ, NNK“, ktorý bude riešený káblom NAYY – 
4x240,  pre ktorú 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. 301/2018 zo dňa 05.02.2018 
vyhotoveného Geodetickou kanceláriu ZZ TOPO, s.r.o., ul. Turčianska č.23, 821 09  Bratislava, 
s dodržaním odstupu a rešpektovaním už jestvujúcich inžinierskych sietí v zmysle STN 73 6005  
na pozemkoch CKN: 
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Katastrálne 
územie Parcela číslo, KN Druh pozemku List 

vlastníctva 
Výmera 

m2 
Zaťažená 
výmera m2 

Vrbové 1293/1     reg. „E“ Ostatné plochy 3369 3 552 110 

Vrbové 1300/3   reg. „E“ zastavané plochy 
a nádvoria 1900 32 600 24 

Vrbové 1299/3   reg. „ E“ záhrada 3369 102 40 

Vrbové 1299/9     reg. „E“ zastavané plochy 
a nádvoria 3369 105 32 

Vrbové 1052/5   reg. „ C“ zastavané plochy 
a nádvoria 1900 1 038 7 

Vrbové 1052/6     reg. „C“ zastavané plochy 
a nádvoria 1900 919 24 

 
tiež s dodržaním odstupu a rešpektovaním už jestvujúcich inžinierskych sietí v zmysle STN 73 
6005. 
 
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. J. Koreň, Dr. Š. Kubík,  
Dr. J. Miklášová, Ing. Ľ. Šteruský, Bc. F. Tahotný, MBA 
 
 
 

Uznesenie MsZ č. 34/III/2018   
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje   - 
prenájom pozemkov v katastrálnom území  mesta Vrbové, v zastavanom území  mesta  parc. 
č. 1574, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 229 m2,  parc. č. 1579/1, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.295 m2, parc. č. 1580/1, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 302 m2  a  parc. č. 1581/2, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria o výmere  290 m2  zapísaných na LV č. 1900, ktoré sú  vo vlastníctve mesta Vrbové,  
so sídlom Ulica gen. M. R. Štefánika  č. 15/4, 922 03  Vrbové, v zastúpení Dott. Mgr. Ema 
Maggiová, primátorka mesta, IČO: 003 13 190 spoločnosti INDUSTRIA Slovacca, s.r.o. so sídlom 
ul. Mlynské Nivy č. 58, 821 05 Bratislava, IČO  475 09 431 za cenu nájmu  vo výške 1.000,00 € 
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   nájomca na 
predmetnej časti pozemkov na vlastné náklady a zodpovednosť vybuduje bytový dom, ktorý bude 
realizovaný tak, aby spĺňal požiadavky v súlade  so stanovenými podmienkami zákona č. 150/2013 
Z.z. o  ŠFRB a  zákona č. 443/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov o dotáciách na rozvoj 
bývania a sociálnom bývaní. Po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na bytový 
dom, nájomca odpredá citovanú stavbu do vlastníctva mesta Vrbové, maximálne za cenu vo výške 
oprávnených nákladov na 1 m2  v súlade  so zákonom NR SR  č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na 
rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov. Prevod bude realizovaný len 
v prípade, že mesto Vrbové získa finančné prostriedky na odkúpenie predmetného bytového domu 
prostredníctvom úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie od Ministerstva dopravy 
a výstavby SR. V opačnom prípade zostane vybudovaný dom vo vlastníctve nájomcu.  
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za:  4                                                   proti: 0  zdržal sa: 5 
Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík,     Dr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, 
Ing. Ľ. Šteruský, Bc. F. Tahotný, MBA   Ing. J. Duračka, Ing. N. Horská, 
        Ing. J. Miklášová 
 
 

Uznesenie MsZ č.  35/III/2018   
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje   - 
v súlade s § 9a ods. 8 písm. b/  zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení odpredaj 
nehnuteľnosti – pozemku reg.“C“, parc. č. 2633 výmere 453,14 m2 (t.j. podiel z celku 
162713/176302), druh pozemku zastavané  plochy a nádvoria, v k. ú. Vrbové  vedeného na LV 
č. 1900 v celosti za sumu 3,32 €/m2 : 
 
do  bezpodielového spoluvlastníctva manželov nasledovne : 

 
1) František Benedikovič, rod. Benedikovič,  
2) a manželka Edita Benedikovičová, rodená Fuljerová,  

v podiele 9315/176302 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov;  
 

3) Silvester Boškovič, rod. Boškovič,  
4) a manželka Anna Boškovičová, rodená Fajnorová,  

v podiele 9490/176302 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov;  
 

5) Jozef Drinka, rod. Drinka,  
6) a manželka Zdenka Drinková, rod. Pagáčová,  

v podiele 9518/176302 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov;  
 

7) Ing. Juraj Tóth, rod. Tóth,  
8) a manželka Mgr. Irena Tóthová, rod. Stráňavová,  

v podiele 8428/176302 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov; 
 

9) Daniel Mikuláš, rod. Mikuláš,  
10) a manželka Alena Mikulášová, rod. Heriánová,  

v podiele 9247/176302 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov;  
 

11)  Vladimír Valo, rod. Valo,  
12)  a manželka Daniela Valová, rod. Macušková,  

v podiele 8428/176302 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov;  
 

13)   Ing. Jaromír Nečas, rod. Nečas,  
14)   a manželka Mária Nečasová, rod. Barošková,  
        v podiele 8892/176302 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov; 
 
15)    Ing. Tomáš Žitňanský, rod. Žitňanský,  
16)     a manželka  Zuzana Žitňanská, rod. Bursíková,  

               v podiele 9151/176302 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov; 
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17)     Miloš Vagovič, rod. Vagovič,  
18)      a manželka Katarína Vagovičová, rod. Kormošová,  

    v podiele 5743/176302 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov;  
 

19)      Milan Štefanka, rod. Štefanka,  
20)       a manželka Slávka Štefanková, rod. Čelínová,  

                  v podiele 9660/176302 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov;  
 

21)      Miloš Otajovič, rod. Otajovič,  
22)       a manželka Elena Otajovičová, rod. Pavlechová,  

      v podiele 9691/176302 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov;  
     

23)      Miroslav Kimerling, rod. Kimerling,  
24)       a manželka Eva Kimerlingová, rod. Martinkovičová,  

     v podiele 8419/176302 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov;  
 
do podielového spoluvlastníctva nasledovne : 
 

1) Lukáš Valo, rod. Valo,  
            v podiele 8428/176302 – ín do  podielového spoluvlastníctva - podiel ½   z celku; 
 

2) Dana Valová, rod. Vlčková,  
v podiele 8428/176302 – ín do podielového spoluvlastníctva - podiel ½  z celku; 
 

3) Beáta Čičmanská, rod. Čičmanská,  
v podiele 5421/176302 – ín do podielového spoluvlastníctva - podiel 1/1; 
 

4)  Mária Zimová, rod. Vadíková,  
             v podiele 5631/176302 – ín do podielového spoluvlastníctva - podiel 1/1; 
 

5) Ján Bartulák, rod. Bartulák,  
            v podiele 5631/176302 – ín do podielového spoluvlastníctva - podiel 1/1;  
 

6) Igor Kravárik, rod. Kravárik,  
 v podiele 8801/176302 – ín do podielového spoluvlastníctva - podiel ½   z celku; 
 

7) Paulína Boorová, rod. Boorová,  
v podiele 8801/176302 – ín do podielového spoluvlastníctva - podiel ½   z celku; 
 

8) Milan Drška, rod. Drška,  
v podiele 8398/176302 – ín do podielového spoluvlastníctva - podiel 1/1; 
 

9) Božena Tisová, rod. Pokrývková,  
v podiele 5773/176302 – ín do podielového spoluvlastníctva - podiel 1/1; 
 

10) Kristián Podmela, rod. Podmela,  
v podiele 8648/176302 – ín do podielového spoluvlastníctva - podiel 1/1; 

 
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. J. Koreň, Dr. Š. Kubík,  
Ing. Ľ. Šteruský, Bc. F. Tahotný, MBA 
 
 

Uznesenie MsZ č. 36/III/2018  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje   - 
prenájom pozemku vedeného na LV č. 3946, ktorého podielovým vlastníkom je : 
p. Vincent Stopjak, bytom Ul. Sadová č. 1023/30, 922 03 Vrbové; 
Pozemok sa nachádza v intraviláne mesta pod vybudovaným mestským štadiónom - jedná sa o   
parcelu „reg. E“,  parc. č. 3688/101 o výmere 7.088 m2, a jej  podiel 3/10 z celkovej výmery (t.j. 
2.126,40 m2), druh pozemku orná pôda, za cenu  nájmu vo výške 110,-€/1ha/rok, čo činí sumu vo 
výške 0,011 €/m2/rok. Jedná sa o prenájom nehnuteľného majetku pre účely zabezpečenia činnosti 
mestského futbalového klubu.        
Za dôvod prenájmu pozemku Mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že nájomca mesto 
Vrbové, Ulica gen. M. R. Štefánika  č. 15/4, 922 03  Vrbové,  IČO:  003 13 190, užíva časť parcely 
„reg. E“, parc. č. 3688/101, kde užívaním uvedenej parcely zabezpečuje športovú činnosť 
Mestského futbalového klubu Vrbové. 
Na základe ustanovenia § 107, ods. 1 Občianskeho zákonníka MsZ  priznáva p. Vincentovi 
Stopjakovi vyplatenie  nájmu aj za uplynulé obdobie 2 rokov vo výške 46,78 €.  
 
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. J. Koreň, Dr. Š. Kubík,  
Dr. J. Miklášová, Ing. Ľ. Šteruský, Bc. F. Tahotný, MBA 
 
 

Uznesenie MsZ č. 37/III/2018  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje – 
  5%-nú spoluúčasť mesta  na financovaní sanácie miesta s nelegálne uloženým odpadom 
nachádzajúcim sa  na parc. č. 11295/6,  reg. „C“ v k.ú. Vrbové na ulici Sietna,  pri ceste na Baraní 
dvor. 
 
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. J. Koreň, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, 
Ing. Ľ. Šteruský, Bc. F. Tahotný, MBA 
 
 

Uznesenie MsZ č. 38/III/2018   
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje   - 
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spôsob prevodu – odpredaj  nehnuteľností vo vlastníctve mesta zapísaných na LV č. 1900  – 
pozemkov určených na výstavbu garáží  v  k. ú, Vrbové,  KN reg. „C“ :  
 
•  p. č. 325/90, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 
•  p. č. 325/91, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 
•  p. č. 325/93, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 
•  p. č. 325/94, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 
•  p. č. 325/95, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 
•  p. č. 325/96, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 
•  p. č. 325/97, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 
•  p. č. 325/98, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 
•  p. č. 325/99, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 
•  p. č. 325/100, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 
•  p. č. 325/101, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 
•  p. č. 325/102, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 
•  p. č. 325/103, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 
• p. č. 325/104, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 
• p. č. 325/105, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 
• p. č. 325/106, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 
 
– formou obchodnej verejnej súťaže za minimálnu  cenu 24,00 €/m².  
 
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. J. Koreň, Dr. J. Miklášová, 
Ing. Ľ. Šteruský, Bc. F. Tahotný, MBA 
 
 
 

Uznesenie MsZ č. 39/III/2018   
 
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 odpredaj nehnuteľností - pozemkov určených na 
výstavbu garáží  v  k. ú, Vrbové,  KN reg. „C“ : 
 

• p. č. 325/90, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 
• p. č. 325/91, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 
• p. č. 325/93, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 
• p. č. 325/94, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 
• p. č. 325/95, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 
• p. č. 325/96, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 
• p. č. 325/97, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 
• p. č. 325/98, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 
• p. č. 325/99, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 
• p. č. 325/100, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 
• p. č. 325/101, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 
• p. č. 325/102, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 
• p. č. 325/103, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 
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• p. č. 325/104, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 
• p. č. 325/105, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 
• p. č. 325/106, o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

 
ktoré sú zapísané na LV č. 1900 na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Piešťany,  vo vlastníctve 
mesta Vrbové – pričom  minimálna  cena za  1m2   je  stanovená  na 24,00 €.  
 
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. J. Koreň, Dr. J. Miklášová, 
Ing. Ľ. Šteruský, Bc. F. Tahotný, MBA 
 
 

Uznesenie MsZ č. 40/III/2018   
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- berie na vedomie   - 
rozpočtové opatrenie (RO č. 3)  
 

  

Rozpočet 
schválený 

2018 

Rozpočet po 
zmenách RO č. 3 Rozpočet po 

zmenách 

Bežné príjmy 4 416 236,00 4 518 273,74 62 704,00 4 580 977,74 
Kapitálové príjmy 152 000,00 456 900,00  456 900,00 
Finančné operácie príjmové 339 300,00 755 430,00 111,18 755 541,18 
Školstvo 226 850,00 226 850,00  226 850,00 
PRÍJMY SPOLU 5 134 386,00 5 957 453,74 62 815,18 6 020 268,92 
     

  

Rozpočet 
schválený 

2018 

Rozpočet po 
zmenách RO č. 3 Rozpočet po 

zmenách 

Bežné výdavky (mesto) 2 346 128,00 2 331 128,00  2 331 128,00 

Kapitálové výdavky 606 700,00 
 

1 429 767,74  1 429 767,74 
Finančné operácie 
výdavkové 97 000,00  112 000,00  112 000,00 
Bežné výdavky (školstvo) 2 084 558,00 2 084 558,00 62 815,18 2 147 373,18 
VÝDAVKY SPOLU 5 134 386,00 5 957 453,74 62 815,18 6 020 268,92 

 
Príjmy:                   v EUR 
zdroj 111 EK 312 012 transfery na prenesený výkon štátnej správy  + 62 704,00 
zdroj 131H EK 453 prostriedky z predchádzajúcich    +      111,18 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
          +  62 815,18 
Výdavky – školstvo:        +  62 815,18 
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Uznesenie MsZ č. 41/III/2018  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje   - 
rozpočtové opatrenie (RO č. 4)  
 

  

Rozpočet 
schválený 

2018 

Rozpočet po 
zmenách RO č. 4 Rozpočet po 

zmenách 

Bežné príjmy 4 416 236,00 4 580 977,74  4 580 977,74 
Kapitálové príjmy 152 000,00 456 900,00  456 900,00 
Finančné operácie príjmové 339 300,00 755 541,18  755 541,18 
Školstvo 226 850,00 226 850,00 1 723,91 228 573,91 
PRÍJMY SPOLU 5 134 386,00 6 020 268,92 1 723,91 6 021 992,83 
     

  

Rozpočet 
schválený 

2018 

Rozpočet po 
zmenách RO č. 4 Rozpočet po 

zmenách 

Bežné výdavky (mesto) 2 346 128,00 2 331 128,00 57 632,00 2 388 760,00 
Kapitálové výdavky 606 700,00 1 429 767,74  1 429 767,74 
Finančné operácie 
výdavkové 97 000,00 112 000,00  112 000,00 
Bežné výdavky (školstvo) 2 084 558,00 2 147 373,18 - 55 908,09 2 091 465,09 
VÝDAVKY SPOLU 5 134 386,00 6 020 268,92 1 723,91 6 021 992,83 

 
Príjmy             v EUR 
- bežné príjmy – školstvo       +  1 723,91 
 
Výdavky             
- bežné výdavky (mesto) 
- PR 8.3 FK 09.5.0 EK 640 bežné transfery     + 11 710,00 
- PR 4.5 FK 04.3.0 EK 630 tovary a služby     + 45 922,00 
- bežné výdavky  (školy) 
- PR 8.1 FK 09.1.1.1        -  59 015,09 
- PR 8.2 FK 09.1.2.1, 09.2.1.1      +   3 107,00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
               1 723,91 
 
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. J. Koreň, Dr. Š. Kubík,  
Dr. J. Miklášová, Ing. Ľ. Šteruský, Bc. F. Tahotný, MBA 
 
 

Uznesenie MsZ č. 42/III/2018  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje   - 
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Dodatok č. 7  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: 9 
za:  9                                                                               proti: 0     zdržal sa: 0 
Dr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka,  
Ing. N. Horská, Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík,  
Dr. J. Miklášová, Ing. Ľ. Šteruský, Bc. F. Tahotný, MBA 
 
 

Uznesenie MsZ č.  43/III/2018   
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje   - 
Dodatok č. 1  k  VZN č. 4/2017 o nakladaní  s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome  
na Ul. J. Zigmundíka  č. 295/4,  Sídl. 9. mája č. 322/25,  na nám. Sv. Cyrila a Metoda č. 12/20   
a  ostatnými nájomnými bytmi v meste VRBOVÉ. Z predloženého návrhu sa vypúšťa v čl. 1 § 2 
bod 11. 
 
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. J. Koreň, Dr. Š. Kubík,  
Dr. J. Miklášová, Ing. Ľ. Šteruský, Bc. F. Tahotný, MBA 
 
 

Uznesenie MsZ č.  44/III/2018  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje   - 
Dodatok č. 1  k  VZN č. 5/2017 s vyňatím čl. 1 § 2 bod 9 o nakladaní s nájomnými bytmi pre 
občanov v bytovom dome na Hrabinskej ulici v meste VRBOVÉ. Z predloženého návrhu sa 
vypúšťa v čl. 1 § 2 bod 11. 
 
 
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. J. Koreň, Dr. Š. Kubík,  
Dr. J. Miklášová, Ing. Ľ. Šteruský, Bc. F. Tahotný, MBA 
 
 

Uznesenie MsZ č. 45/III/2018  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje   - 
Dodatok č. 2 k  Štatútu mesta Vrbové. 
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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. J. Koreň, Dr. Š. Kubík,  
Dr. J. Miklášová, Ing. Ľ. Šteruský, Bc. F. Tahotný, MBA 
 
 

Uznesenie MsZ č. 46/III/2018  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje   - 
prenájom časti strechy nájomného bytového domu súp. č. 1726/11, 13 na ul. Hrabinskej, postavený 
na parcele reg. „C“, parc. č. 464/2 o výmere 789 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
evidovaný na LV č. 1900,  za  cenu nájmu  vo výške 1.000 €/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 na dobu určitú 20 rokov.       
Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že nájomca   
spoločnosť SWAN, a.s.,  ul. Borská  č.  6,  841 04  Bratislava, IČO 472 58 314 vo verejnom záujme 
vybuduje technologický kabinet a sektorovú anténu  pre lepšie pokrytie signálom štvrtého 
mobilného operátora na slovenskom trhu.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za:  0                               proti: 8               zdržal sa: 1 

    Dr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná,          Dr. Š. Kubík, 
    Ing. J. Duračka, Ing. N. Horská, Mgr. J. Koreň,  
    Dr. J. Miklášová, Ing. Ľ. Šteruský,   
    Bc. F. Tahotný, MBA 

 
 
 

Uznesenie MsZ č. 47/III/2018  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje   - 
poskytnutie  dotácie z rozpočtu mesta vo výške 280 €  Miestnej organizácii Slovenského zväzu 
astronómov mesta Vrbové na zabezpečenie dňa astronómie a kozmonautiky dňa 4.3.2017 
a 18.08.2018 na futbalovom štadióne vo Vrbovom. Finančné prostriedky budú vyplatené 
v hotovosti v pokladni mesta a vyúčtovanie bude vykonané najneskôr do 15.12. 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. J. Koreň, Dr. Š. Kubík,  
Dr. J. Miklášová, Ing. Ľ. Šteruský, Bc. F. Tahotný, MBA 
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Uznesenie MsZ č. 48/III/2018  

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje   - 
na základe odporúčania Komisie kultúry, mládeže, športu a vzdelávania MsZ zápis do Kroniky 
mesta Vrbové za rok 2016, ktorý vypracovala kronikárka mesta Sylvia Čeganová. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za:  0                                       proti: 7        zdržal sa: 2 

Dr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná,    Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík, 
Ing. J. Duračka, Ing. N. Horská,  
Dr. J. Miklášová, Ing. Ľ. Šteruský,  
Bc. F. Tahotný, MBA 

 
 

Uznesenie MsZ č. 49/III/2018  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje   - 
zmenu  Uznesenia č.  21/II/2018 zo dňa 12.02.2018  nasledovne :  
ruší sa pôvodný text v plnom rozsahu, a to  : 
použitie finančných prostriedkov vo výške 2.000,-€ na riadny členský vklad do Združenia obcí 
„Zelená cesta“ a  osobitný vklad jednotlivých členov vo výške 3.000,-€ určený na vykrytie 
výdavkov pre spracovanie DÚR. 
 a   nahrádza sa novým znením, a to: 
použitie finančných prostriedkov vo výške 2.000,-€ na riadny členský vklad do Združenia 
obcí „Zelená cesta“ a  osobitný vklad jednotlivých členov vo výške 5.000,-€ určený na 
vykrytie výdavkov pre spracovanie DÚR. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za:  8                                                                               proti: 0     zdržal sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, Ing. N. Horská,  
Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, 
Ing. Ľ. Šteruský, Bc. F. Tahotný, MBA 
 
 

Uznesenie MsZ č. 50/III/2018  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje   - 
zmenu  Uznesenia č.  182/XII/2017 zo dňa 19.12.2017  nasledovne :  
ruší sa pôvodný text v plnom rozsahu, a to  : 
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, 
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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. 
 
a   nahrádza sa novým znením, a to: 
bezodplatné zriadenie vecného bremena na  časti zaťažených nehnuteľností v rozsahu vyznačenom 
v geometrickom pláne ako koridor vecných bremien: 
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení; 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek 

iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie; 
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, 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. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za:  8                                                                               proti: 0     zdržal sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, Ing. N. Horská, 
Mgr. J. Koreň, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, 
Ing. Ľ. Šteruský, Bc. F. Tahotný, MBA 
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Uznesenie MsZ č. 51/III/2018  
 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje   - 
zmenu  Uznesenia č.  153/XI/2017 zo dňa 30.11.2017  nasledovne :  
ruší sa pôvodný text v plnom rozsahu, a to  : 
prenájom časti 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 fy, 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 fy. 
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 fy, Nanotec, s.r.o. a 
už existujúcu komunikáciu na ul. Šteruská cesta  a  neexistuje žiadny iný spôsob na prepojenie 
uvedených komunikácií.  
 
a nahrádza sa novým znením, a to: 
prenájom časti pozemku parc. reg. „C“ č. 1055/6 o výmere 102 m2, druh pozemku orná pôda, 
zapísaný na LV č. 1900  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   
využije 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, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, 
Ing. Ľ. Šteruský, Bc. F. Tahotný, MBA 
 

Uznesenie MsZ č. 52/III/2018  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje   - 
v zmysle čl. V, bod 4, písm. c)  a  bod 5 Stanov Združenia obcí subregión Pod Bradlom   ukončenie 
členstva mesta Vrbové v tomto Združení  k termínu  30. júna 2018 
a 
- odporúča  - 
primátorke mesta písomne oznámiť túto skutočnosť výkonnému orgánu tejto organizácie 
v termíne do 31. marca 2018.  
Sídlo združenia :    Združenie obcí subregión Pod Bradlom  
          Nám. gen. M. R. Štefánika č. 1 
          906 13 Brezová pod Bradlom 
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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, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, 
Ing. Ľ. Šteruský, Bc. F. Tahotný, MBA 
 
24. Záver 
 
Primátorka mesta poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie MsZ o 19.45 hod. 
 
 
Zapísala: Beličková 
 
 

 

 

 

 

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

                               Dott. Mgr. Ema Maggiová 
         .                   primátorka mesta, v.r. 
  
 
 
              
Overovatelia zápisnice: 
 
1.   Ing. Nina Horská, v.r.  ................................................. 
 
2.   Mgr. Daniela Drobná , v.r.    ................................................. 
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