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Z á p i s n i c a    č. 5 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrbové, 

konaného 12. 3. 2018 o 16.00 hod. v kancelárii primátorky mesta 
 

Prítomní:    8 poslancov a primátorka mesta 
Neprítomní:    3 poslanci: Ing. Jozef Duračka, Mgr. Juraj Koreň a Ing. Ľubomír Šteruský 
Prizvaní:    hl. kontrolórka a vedúci pracovníci MsÚ 
     
Program: 
 
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, pracovného predsedníctva        

a určenie zapisovateľky 
2.  Dopyty a interpelácie občanov 
3. Hasičská zbrojnica – 5% spoluúčasť 
4. Združenie obcí Holeška pre nakladanie s odpadmi – odkúpenie pozemkov 
5.    Rôzne  
6.    Dopyty a interpelácie poslancov 
7.    Návrh na uznesenie 
8.    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, začalo za prítomnosti 7 poslancov, neskôr ešte prišiel 1 poslanec. 
 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – PhDr. Jana Miklášová, 
členovia – Mgr. Daniela Drobná a Mgr. René Just. 
prítomných: 7 
za: 7                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 
 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci:  JUDr. Štefan Kubík a František 
Tahotný, MBA. 
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.  
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 zaradiť zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve 
firmy Elisa. 
prítomných: 8 
za: 7                                          proti: 0                              zdržal sa: 1 
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2. Dopyty a interpelácie občanov  
 
Neboli žiadne dopyty ani interpelácie občanov. 
 
3. Hasičská zbrojnica – 5% spoluúčasť 
 
Dr. Kubík informoval poslancov MsZ o tom, že Ministerstvo vnútra SR vydalo pokračujúcu výzvu 
na predkladanie projektov o poskytnutie podpory až do výšky 30.000 € na zvýšenie ochrany pred 
požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, 
nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc. Mestá a obce sa musia 
podieľať na spolufinancovaní  daných projektov čiastkou minimálne 5%. 
Miesto novobudovanej hasičskej zbrojnice sa nachádza na parc. č. 2541, na ulici J. Zigmundíka. 
Mesto požaduje o dotáciu v plnej výške 30.000 €, kde  5% spoluúčasť tvorí z danej sumy 1.500 €. 
 
Ber rozpravy. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 53/III/2018. 
 
4. Združenie obcí Holeška pre nakladanie s odpadmi – odkúpenie pozemkov 
 

Založené združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi informovalo 
o zabezpečení projektovej dokumentácie  na vypracovanie projektu pre účely podania žiadosti 
o NFP z eurofondov prostredníctvom MŽP SR. Na zabezpečenie uvedenej dokumentácie 
a následné zabezpečenie vybudovania skládok pre región nad Holeškou je potrebné odkúpiť 
parcely v obci Krakovany. Pôjde to do majetku združenia – podľa výšky sumy bude podiel 
zapísaný na LV.  
 
Bez rozpravy. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 54/III/2018. 
 
5. Rôzne 
 

Po dohode so spoločnosťou ELISA, spol. s.r.o., Bratislava, v zastúpení Dr. Vitom 
Bovolim, mesto Vrbové navrhlo zriadiť bezodplatné vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu 
a prejazdu  na parc. reg. „C“ č. 2631/1 zapísanej na LV č. 2690, ktorá je vo vlastníctve spoločnosti 
ELISA, spol. s.r.o. Vecné bremeno je dôležité zriadiť  z dôvodu, že táto parcela je využívaná ako 
príjazdová komunikácia k pozemkom vo vlastníctve mesta.  
 
Bez rozpravy. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 55/III/2018. 
 
6. Dopyty a interpelácie poslancov 
 
Bc. Tahotný, MBA – či je nejaká spätná väzba na separáty, či sa prepočítala nejaká úspora, 
Dr. Kubík – nejaká úspora určite tam je. Komunálny odpad zberá firma Marius Pedersen a tento 
zber financuje mesto Vrbové.  A zber separátov financuje OZV, organizácia zabezpečujúca vývoz 
prostredníctvom výrobcov týchto odpadov. V budúcnosti treba rátať aj s vyššou cenou za 
skládkovanie odpadov. 
Bc. Tahotný, MBA – Bernolákova ul. aj Ul. Fr. Kráľa – nádoby na tetrapaky aj sklo sú plné. 
Dr. Kubík – s Mgr. Šmachom sa týmto zaoberali a chceli by túto záležitosť do leta poriešiť 
s p. Ákošiovou z firmy M. Pedersen. Zatiaľ ale nie je nič isté, sú tam určité prísľuby. Celá 
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záležitosť bude poriešená už tým, že od 1.1.2018 bolo v celom meste rozmiestnených 45 kusov 
nových kontajnerov na separát. Tá spolupráca je dobrá, mesto okrem kontajnerov na separát 
získalo od nich 80 kusov kontajnerov na komunálny odpad za výhodnú cenu. 
 
7. Návrh na uznesenie 

Uznesenie MsZ č. 53/III/2018 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje   - 
1. predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v zmysle zákona č. 526/2010 Z.z.  o poskytovaní 

dotácií v pôsobnosti MV SR na projekt pod názvom Prestavba internátu na hasičskú zbrojnicu; 
2. zabezpečenie 5% -nej finančnej spoluúčasti z rozpočtu mesta na financovaní uvedeného 

projektu. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8                                                                                proti: 0    zdržal sa: 0 
Dr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Ing. N. Horská, 
Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, 
D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA 
 

Uznesenie MsZ č. 54/III/2018 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje   - 
použitie finančných prostriedkov formou členského príspevku z rozpočtu mesta vo výške 9.028 € 
na odkúpenie pozemkov v k. ú. Krakovany za účelom vybudovania skládky pre biologicky 
rozložiteľný odpad pre región nad Holeškou, združením obcí Holeška na triedenie a nakladanie 
s odpadmi. Jedná sa o nasledovné pozemky reg. C v obci Krakovany : 
 
Od Malinovej Jarmily (LV č. 1245): 
- novovytv. diel 1, novovytv. parc. č. 731/12 o výmere 513 m2, odčlenené z parc. č. 743 o výmere 

4.190 m2;  
- novovytv. diel 2, novovytv. parc. č. 731/10 o výmere 172 m2, odčlenené z parc. č. 743 o výmere 

4.190 m2;  
- novovytv. diel 3, novovytv. parc. č. 731/14 o výmere 73 m2, odčlenené z parc. č. 743 o výmere    

4.190 m2;  
t.j. spolu  758 m2; 
 
  
Od Hornáka Vojtecha (LV č. 1163): 
- novovytv. diel 4, novovytv. parc. č. 731/3 o výmere 1956 m2, odčlenené z parc. č. 748 o výmere 

4.566 m2;  
- novovytv. diel 5, novovytv. parc. č. 731/2 o výmere 488 m2, odčlenené z parc. č. 748 o výmere 

4.566 m2;  
- novovytv. diel 6, novovytv. parc. č. 731/4 o výmere 83 m2, odčlenené z parc. č. 748 o výmere 

4.566 m2;  
- novovytv. diel 7, novovytv. parc. č. 731/11 o výmere 83 m2, odčlenené z parc. č. 748 o výmere 

4.566 m2;  
t.j. spolu  2.610 m2; 
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Od Straku Vladimira (LV č. 1820): 
- novovytv. diel 8, novovytv. parc. č. 731/13 o výmere 423 m2, odčlenené z parc. č. 749/1 o výmere 

8.499 m2;  
- novovytv. diel 9, novovytv. parc. č. 731/9 o výmere  357 m2, odčlenené z parc. č. 749/1 o výmere 

8.499 m2; 
t.j.  spolu  680 m2.  
 
Celková investícia združenia je vo výške 32 384 €, čo pri sume 8 €/m2 predstavuje podiel mesta 
Vrbové ako člena združenia podľa počtu obyvateľov sumu 9 028 €. Do katastra nehnuteľností sa 
zapíše podľa podielov na jednotlivých členov podľa vložených finančných prostriedkov. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8                                                                                proti: 0    zdržal sa: 0 
Dr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Ing. N. Horská, 
Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, 
D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA 
 
 

Uznesenie MsZ č. 55/III/2018 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje   - 
v zmysle § 151n  a  nasl. zák. č. 40/1964 Zb. v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“)  
a  na základe čl. 4., písm. A) bod 6. Zásad hospodárenia a  nakladania s  majetkom mesta Vrbové  
na pozemkoch spoločnosti ELISA, spol. s.r.o., IČO 313 91 061,  ul. Alstrova  č. 202, 831 06 
Bratislava v zastúpení p. Dr. Vito Bovoli CKN: 
 
 

Katastrálne územie Parcela číslo, KN Druh pozemku List vlastníctva 
Vrbové 2631/1, reg. „C“ zastavané plochy a nádvoria 2690 

 
bezodplatné zriadenie vecného bremena - práva  prechodu peši a prejazdu motorovým vozidlom 
cez parc. reg. „C“ č. 2631/1 , t.j.  využívať tento pozemok ako príjazdovú komunikáciu 
k pozemkom vo vlastníctve mesta Vrbové parc. č. 2587/1, 2587/2 a k bytového domu, súp. č. 
295/4, stojaceho na  parcele registra „C“  č. 2585  v prospech oprávneného, (ďalej len „vecné 
bremeno“) v prospech oprávneného -  mesto Vrbové, IČO 003 13 190, sídlo Ulica gen. M. R. 
Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8                                                                                proti: 0    zdržal sa: 0 
Dr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Ing. N. Horská, 
Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, 
D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA 
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8. Záver 
 
Primátorka mesta poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie MsZ o 16.50 hod. 
 
 
Zapísala: Beličková 
 
 

 

 

 

 

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

                               Dott. Mgr. Ema Maggiová 
         .                   primátorka mesta, v.r. 
  
 
 
              
Overovatelia zápisnice: 
 
1.   JUDr. Štefan Kubík, v.r.    ................................................. 
 
2.   Bc. František Tahotný, MBA, v.r.  ................................................. 
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