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Z á p i s n i c a    č. 6 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrbové, 

konaného 26. 4. 2018 o 17.00 hod. v kúrii M. Beňovského 
 

 

Prítomní:    8 poslancov a primátorka mesta 

Neprítomní:    3 poslanci: Mgr. Daniela Drobná, Ing. Nina Horská, Mgr. Juraj Koreň 

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 prevádzkovaní TKR - spoločnosťou PetroComp, spol. s.r.o. za rok 2017 

5. Správa spoločnosti VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Bratislava o vykurovacej sezóne 

    2017/2018 v meste Vrbové 

6. VZN – č. 4/2018 voľby do samosprávy 

7. VZN – č. 5/2018 - reklamné plochy v meste 

8. VZN – č. 6/2018 o odpadoch 

9. Prevádzkový poriadok Zberného dvora Vrbové 

10. Prenájom – terasa zmrzlina – Kráľová 

11. Prenájom – terasa kúria Beňovského  

12. Prenájom – terasa Madžo 

13. Prenájom – terasa zmrzlina – Michalec  

14. Prenájom – nám. Slobody – káva  

15. Prenájom – terasa pasáž Beňovského   

16. Ulica Hrabinská - rekonštrukcia  

17. Kúpa pozemku – parc. č. 1297/6 

18. Kúpa pozemku – parc. č. 1324/4  a  1324/7 

19. Kúpa pozemku – parc. č. 3703/101 

20. Kúpa pozemku – parc. č. 371/2 

21. Kúpa pozemku – parc. č. 1298/3 

22. Kúpa pozemku – parc. č. 1297/7 

23. Kúpa pozemku – Braško 

24. Nájom - Jantauscha 

25. Prevod pozemkov zo SPF 

26. Dotácie mesta   

27. Nájom bytového domu – Košiar 

28. VOS – Hačkovec 1 

29. VOS – Hačkovec 2 

30. Pridelenie bytu – byt Hrabinská 

31. Vecné bremeno - Elisa  

32. Dvojité vlastníctvo – Elisa 

33. Zmena uznesení 

34. Rôzne 

35. Dopyty a interpelácie poslancov 

36. Návrh na uznesenie 

37. Záver   
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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 6 poslancov, neskôr ešte prišli 2 poslanci. 

 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – Ing. Jozef Duračka, členovia 

– Mgr. René Just a JUDr. Štefan Kubík. 

prítomných: 6 

za: 6                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci:  PhDr. Jana Miklášová a Dušan 

Sabo. 

prítomných: 6 

za: 6                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

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

 

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

Maggiová a zástupca primátorky JUDr. Štefan Kubík.  

prítomných: 6 

za: 6                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

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

pozvánke. Poslanci tento program schválili a potom schválili aj body, ktoré navrhla primátorka 

zaradiť do rôzneho: 

- zámer výstavby RD v lokalite okolo mestského štadióna do nového ÚPN 

- odsúhlasenie zámeru ponechania výstavby RD – Pribinova ulica do nového ÚPN 

- odsúhlasenie tabuľky vyhodnotenia pripomienok a stanovísk uplatnených v rámci prerokovania 

návrhu ÚPN 

prítomných: 6 

za: 6                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

2. Kontrola plnenia uznesení 
 

Kontrola plnenia uznesení bola predložená v písomnej forme. Nikto nemal pripomienky ani 

dopyty k uvedenému materiálu. 

 

3. Dopyty a interpelácie občanov  
 

Dr. Miklášová: 

- ihriská v areály školy, či sú nejak ošetrené, pretože pribudne tam nová bytovka, 

- treba upozorniť štátnu políciu, že motorkári vraj po meste „robia preteky“ 

- autá pri štadióne – konajú sa tam vraj preteky, aj na to treba upozorniť štátnu políciu 

- treba zabezpečiť dohľad na detských ihriskách, chodia tam psičkári venčiť psov (hlavne na 

Žihadielku) 

- prevádzky si otvorili detské kútiky, trampolíny bez akýchkoľvek bezpečnostných opatrení. Kto 

bude za to zodpovedný, ak sa niekomu niečo stane? Je potrebné, aby ich mesto na to upozornilo. 

- bola od občanov požiadavka, aby sa štátna polícia pozrela na bývalú pekáreň, vraj sa tam schádza 

mládež. 

•  
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p. Juríčková – to nielen v pekárni, ale aj pod mostom Na SNP chodia psičkári, je tam plno výkalov. 

Zrušila sa mestská polícia. A už aj autá jazdia po trávnatých plochách. 

 

4. Správa o prevádzkovaní TKR - spoločnosťou PetroComp, spol. s.r.o.  

    za rok 2017 
 

Pán Doskočil sa ospravedlnil, na zasadnutie nemohol prísť, správu však predložil poslancom 

v písomnej forme a je založená k originálu zápisnice.  

 

5. Správa spoločnosti VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Bratislava  

    o vykurovacej sezóne  2017/2018 v meste Vrbové 
 

Správu za spoločnosť Veolia predniesol Ing. Valovič, bola takisto v písomnej forme predložená 

poslancom a je založená k originálu zápisnice. Informoval aj o tom, že sponzorsky podporujú 

mestské akcie a aj v tento deň bola odovzdaná darovacia zmluva. Cena tepla za rok 2017 je 

najnižšia za celé obdobie. Ušetrené fin. prostriedky budú zaslané na špeciálny účet – potrebné fin. 

investície. 

Od r. 2014 dochádza u variabilnej zložke tepla k nižšej cene. A potom aj tie opatrenia, ktoré sa 

robia, znižujú cenu tepla. A aj ľudia zatepľovaním domov vlastne na teple šetria.  

 

Bolo prečítané uznesenie č. 57/IV/2018. 

 

6. VZN – č. 4/2018 voľby do samosprávy 
 

Na základe upozornenia Okresnej prokuratúry Piešťany na nutnosť schváliť nové VZN k volebnej 

kampani pred voľbami do orgánov samosprávy mesta Vrbové  bol predložený návrh. 

Návrh tohto VZN na pripomienkovanie občanov bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na 

internetovej stránke mesta dňa 11. 4. 2018. 

 

Stanovisko komisie kultúry: boli vznesené námietky, je potrebné VZN upraviť a navrhujú využiť 

na volebnú kampaň aj informačné tabule mesta. 

 

Tento bod poslanci navrhli stiahnuť z programu a návrh VZN dopracovať. 

 

7. VZN – č. 5/2018 - reklamné plochy v meste 
 

V súvislosti s riešením reklamných plôch v meste Vrbové Dr. Kubík spracoval a predložil 

k rokovaniu  návrh na zrušenie VZN č. 9/2015 o umiestňovaní veľkoplošných reklamných, 

informačných a propagačných zariadení  a následne predložil aj návrh nového VZN. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia berie na vedomie a odporúča schváliť tento materiál. 

Stanovisko komisie kultúry: komisia odporúča schváliť návrh. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča návrh schváliť 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 58/IV/2018. 

 

8. VZN – č. 6/2018 o odpadoch 

 
Na základe používanie v praxi VZN v súvislosti s riešením odpadového hospodárstva v meste 

Vrbové spracoval a predložil Dr. Kubík návrh na zrušenie VZN č. 7/2016 o odpadoch a nasledovne 
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vypracoval návrh na prijatie nového VZN č. 6/2018. Zmena je vyvolaná rozsiahlou zmenou zákona 

č. 79/2015 Z.z.  o odpadoch. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča schváliť tento materiál 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť návrh VZN 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 59/IV/2018. 

 

9. Prevádzkový poriadok Zberného dvora Vrbové 
 

Návrh predkladaného Prevádzkového poriadku bol vypracovaný v súlade § 6 zákona SNR 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a zákona č. 79/2015 

Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe doterajšieho fungovania 

Zberného dvora a zmeny zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch bol  spracovaný nový prevádzkový 

poriadok zberného dvora mesta Vrbové.   

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča schváliť tento materiál 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť návrh VZN 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 60/IV/2018. 

 

10. Prenájom – terasa zmrzlina – Kráľová 
 

Verejný priestor doteraz využívala p. Kráľová na základe rozhodnutia mesta o používaní verejného 

priestranstva. Minulý rok mesto začalo so schvaľovaným nájomných zmlúv podnikateľom, ktorí 

využívajú verejný priestor celoročne. Pani Kráľová požiadala o využitie tohto priestoru ako 

„verejné priestranstvo“ na vonkajšie posedenie pred svojou predajňou zmrzliny.    

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí so všetkými návrhmi na uzavretie nájomných 

zmlúv so žiadateľmi na užívanie verejného priestranstva. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča prenájom uvedeného priestoru 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 61/IV/2018. 

 

11. Prenájom – terasa kúria Beňovského  

 
Podobne ako p. Kráľová aj p. Stolár si dal žiadosť na užívanie verejného priestranstva na nádvorí 

kúrie M. Beňovského. Čistenie terasy bude v podmienkach zmluvy. Terasu vybudovalo mesto, 

nájom zostal. Treba upraviť cenu. 

 

Stanovisko komisie výstavby: komisia súhlasí s nájmom, ale za vyšší poplatok. Odporúča 

prerokovať s nájomníkom večerné čistenie okolia prenajatého priestoru i podchodu od smetí 

a biologického odpadu.  

 

Rozprava: 

Dr. Borovský – trápi ho, že je to „montérkový šenk“. Navrhuje aspoň 20 €/m2/rok. 

Ing. Šteruský – jeho návrh bol 25 €. 

Poslanci sa dohodli na cene 25 €/m2/rok. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 62/IV/2018. 
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12. Prenájom – terasa Madžo 
 

Bola podaná aj žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy na terasu pred pohostinstvom Madžo. 

 

Rozprava: 

Dr. Borovský – s terasou pred Madžom boli problémy, občania sa sťažovali, že to nie je etické, 

aby bola terasa pri hlavnej ceste. Treba to zvážiť, s Madžovcami boli vždy problémy. 

Dr. Kubík – priznáva, že boli problémy. Teraz to má v nájme p. Mikuláš. Tá terasa tam bola roky 

predtým, p. Madžo za to neplatil. A ten p. Mikuláš chce za to platiť. Prišlo aj stanovisko z OÚ, že 

ak sa to týka stavieb pri ceste II. triedy, je to potrebné s nimi prerokovať. Mesto dostalo od nich 

súhlas. Preto sa to aj dalo na rokovanie do zastupiteľstva. 

Ing. Šteruský – osloviť ho, aby do budúcnosti si to premiestnil do dvora. 

Dr. Miklášová – ak aj to zostane, ale nech to nerozširuje. Veď okolo chodia aj deti do školy. 

Mgr. Just – doteraz sa tam nič neudialo a mohla by to byť aj diskriminácia, ak by sme mu to zatrhli. 

 

Stanovisko komisie výstavby: komisia sa nedohodla na prenájme uvedeného priestoru. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 63/IV/2018. 

 

13. Prenájom – terasa zmrzlina – Michalec  
 

Na základe žiadosti p. Jaroslava Michalca  bol predložený na rokovanie do zastupiteľstva návrh 

na vyriešenie nájmu za prenájom verejného priestranstva formou nájomnej zmluvy medzi 

p. Jaroslavom Michalcom a mestom Vrbové. Podmienky nájmu budú upravené v nájomnej 

zmluve. 

 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť  

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 64/IV/2018. 

 

14. Prenájom – nám. Slobody – káva  
 

Na základe žiadosti nájomcu  p. Jozefa Miglesa - fy. J&P global trading s.r.o.  bol predložený 

návrh do zastupiteľstva na prenájom verejného priestranstva na Nám. slobody pri malej kruhovke 

formou nájomnej zmluvy. 

 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť  

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 65/IV/2018. 

 

15. Prenájom – terasa pasáž Beňovského   
 

Priestor v pasáži kúrie M. Beňovského doteraz využívalo mesto na rôzne spoločenské akcie. Pán 

Migles vzišiel ako víťaz verejnej obchodnej súťaže na uvoľnený priestor, ktorý slúžil predtým ako 

predajňa kvetov. Požiadal mesto o využitie priestoru na vonkajšie posedenie pred reštauráciou.    

 

Stanovisko komisie výstavby: Vzhľadom k tomu, že cez pasáž prechádzajú študenti do gymnázia  

a občania a v pasáži parkujú autá prenajímateľov obchodných priestorov, je potrebné ponechať 

priestor pre peších a kočíky o šírke min. 1,50 m od palisády, resp. lavičiek smerom k budove. 

Komisia odporúča posedenie umiestniť od obv. steny na šírku max. 1,50 m. Za uvedených 

podmienok komisia odporúča schváliť nájom. Podmienky komisie výstavby neboli poslancami 

MsZ akceptované. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 66/IV/2018. 
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16. Ulica Hrabinská - rekonštrukcia  

 
Na základe požiadaviek občanov a poslancov MsZ vo Vrbovom požiadalo mesto 

o spracovanie ponukového listu na opravu miestnej komunikácie na Hrabinskej ulici. Uvedená 

požiadavka  je umocnená skutočnosťou, že miestna komunikácia je v havarijnom stave, nie je 

možná ani zimná údržba, z dôvodu nerovnosti komunikácie. Predpokladaná investícia je vo výške 

20.922,79 € s DPH.  

 

Stanovisko ekonomickej komisie: odporúča investovať už v tomto roku. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča poskytnúť financie na rekonštrukciu miestnej 

komunikácie Hrabinskej ulice. 

 

Rozprava: 

Ing. Šteruský vysvetlil odkiaľ pokiaľ bude cesta opravená. 

Mgr. Just – v minulosti mala Ing. Horská ponuku na 5 tis. €. A potom – tie optické siete – ako to 

je s tou ponukou. 

Ing. Valová – prišla projektová dokumentácia, tie siete sú povytyčované. Termín realizácie je      

04-08/2018. Pýtala sa na to, povedali, že je to reálne. 

Ing. Šteruský – musia to dať do pôvodného stavu. 

Mgr. Just – je to ich akcia? Tak sa ich na to opýtajme. Najprv nás „bombardovali“ a ešte nekopú. 

Veď mesto to odsúhlasilo, je mesto na rade  sa spýtať, čo s tým. 

Ing. Valová – nejaký pán s tým nesúhlasil, mesto ich nemôže donútiť k tomu. Možno majú aj viac 

takých problémov. 

Dr. Kubík – má meil na tú pani, spýta sa na termín. 

Mgr. Just – oni sa nezaväzovali dokedy to chcú urobiť. 

Bc. Tahotný, MBA – ten projekt sa im  momentálne predražil. Takže ani oni nevedia, či to bude 

tento rok. Treba sa u nich informovať. 

Dr. Kubík – ak chceme urobiť provizórium – cestu, urobíme výber. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 67/IV/2018. 

 

17. Kúpa pozemku – parc. č. 1297/6 
 

Na uvedenej parcele je vybudovaná mestská komunikácia a verejný chodník. Vzhľadom na 

uvedenú skutočnosť, že tento pozemok bol využitý na výstavbu komunikácie a verejného chodníka 

je potrebné mať túto nehnuteľnosť, ktorú vlastní rodina Križáková, vo vlastníctve mesta Vrbové.  

 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča odkúpenie pozemku. 

Stanovisko ekonomickej komisie:  komisia súhlasí so všetkými  predajmi pozemkov  v bodoch 

17.-23. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 68/IV/2018. 

 

18. Kúpa pozemku – parc. č. 1324/4  a  1324/7 
 

Podobne ako v predchádzajúcom bode, aj pozemky na ul. Mieru a  na ul. 8. marca, kde sú 

vybudované chodníky a komunikácie, je potrebné mať  vo vlastníctve mesta Vrbové. 

 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča odkúpenie pozemku. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 69/IV/2018 a č. 70/IV/2018. 
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19. Kúpa pozemku – parc. č. 3703/101 
 

Dňa 01.02.2017 zaslali na MsÚ ponuku na odpredanie pozemku v bezpodielovom 

spoluvlastníctve manželov Ing. Martin Siblík a  Zuzana Siblíková. Na uvedenej parcele je 

vybudovaný mestský futbalový štadión. Túto časť pozemku  je potrebné mať vo vlastníctve mesta 

Vrbové z dôvodu majetkového vysporiadania pozemkov pod štadiónom. Uvedený pozemok sú 

manželia Siblíkovci ochotní odpredať mestu za dohodnutú cenu 5 €/m2, čo pri výmere 2.542 m2  

predstavuje sumu vo výške 12.710,- EUR.    

 

Stanovisko komisie výstavby: komisia neodporúča odkúpenie celého pozemku – nie je nutný. 

Odporúča  vypracovať geom. plán na odčlenenie časti predmetného pozemku na šírku miestnej 

komunikácie až po škvarové ihrisko z dôvodu vysporiadania pozemku pod komunikáciou a 

uloženia inžinierskych sietí a chodníka a túto časť odkúpiť. 

 

Rozprava: 

Dr. Kubík – konečne je možnosť tieto pozemky vysporiadať, sú ochotní. Je to krásna parcela. Je 

to problém, ktorý je potrebné vyriešiť a zadarmo nám to nikto nedá. A čokoľvek tam bude mesto 

chcieť robiť, potrebuje to mať vo vlastníctve. 

Bc. Tahotný, MBA – je za odkúpenie pozemku. 

Dr. Borovský – tiež je toho názoru. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 71/IV/2018. 

 

20. Kúpa pozemku – parc. č. 371/2 
 

Pri vysporiadaní pozemkov  na ul. Sadová II.  bolo zistené, že uvedená parcela o výmere 840 m2, 

záhrada vo Vrbovom patrí Mgr. Z. Juríčkovej. Majiteľka chce parcelu predať. Mesto Vrbové 

potrebuje časť parcely na vybudovanie verejnej komunikácie.  

 

Stanovisko komisie výstavby: komisia súhlasí s kúpou uvedenej parcely. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 72/IV/2018. 

 

21. Kúpa pozemku – parc. č. 1298/3 
 

Pri vysporiadaní pozemkov  na ul. Oslobodenia  bolo zistené, že vyše uvedená parcela o výmere 

28 m2, orná pôda vo Vrbovom, patrí ešte pôvodnej majiteľke,  aj keď je na nej postavená verejná 

komunikácia.  Citovaná  parcela je vo výlučnom vlastníctve p. D. Bielikovej, r. Muranskej. 

 

Stanovisko komisie výstavby: komisia súhlasí s kúpou uvedenej parcely. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 73/IV/2018. 

 

22. Kúpa pozemku – parc. č. 1297/7 
 

Podobne ako u v predchádzajúcich bodoch, aj tu sa jedná o vysporiadanie pozemkov na 

ul. Oslobodenia, kde je vybudovaná komunikácia a chodník. Majiteľmi tohto pozemku je 

I. Nedorostová a I. Kubíková. 

 

Stanovisko komisie výstavby: komisia súhlasí s kúpou uvedenej parcely. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 74/IV/2018. 
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23. Kúpa pozemku – Braško 
 

Pri vysporiadaní pozemkov  na ul. Sadová II.  bolo zistené, že parc. reg. „C“ č. 375/3  o výmere 

507 m2  a   parc. reg. „C“ č. 376/3  o výmere 134 m2 (záhrada)  vo Vrbovom patrí manželom  

Braškovcom.  Majitelia  chcú parcely predať. Mesto Vrbové potrebuje časť oboch parciel na 

vybudovanie verejnej komunikácie.   

 

Stanovisko komisie výstavby: komisia súhlasí s kúpou uvedenej parcely. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 75/IV/2018 a č. 76/IV/2018.. 

 

24. Nájom – Jantauscha 
 

Spoločnosť INDUSTRIA Slovacca, s.r.o. so sídlom ul. Mlynské Nivy č. 58, 821 05 Bratislava, 

prejavila záujem o prenájom pozemkov na Ul. P. Jantauscha, ktorá má záujem 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  štátneho rozpočtu, ktoré použije na kúpu existujúcej 

stavby – nájomných bytov v bytovom dome.  

Ako povedal Dr. Kubík, v meste je veľmi málo priestorov na vybudovanie bytových jednotiek. Ak 

aj priestor je, nie sú tam inžinierske siete. Záujemcov o nájomné byty je dosť, je poradovník. 

 

Rozprava: 

p. Vydarený (občan) – nie je voči výstavbe, ale ide mu o súkromie ľudí, ktorí tam bývajú. Mali by 

vedieť, ako tá bytovka bude vyzerať. Odporúča zvážiť tento projekt tak, aby bolo zachované 

súkromie ľudí bývajúcich v rodinných domoch tým, že do dvorov rodinných domov nebudú 

situované balkóny, okná ap. 

Dr. Kubík .- je dobré, že sa to tu prednieslo dopredu. 

Dr. Miklášová – je zhruba 60 žiadateľov o byt. Aj tak sa výstavbou bytovky rapídne tá situácia 

nezlepší. Máme bývalé SOU – keby sa skôr urobila táto prestavba. Tam by bolo viac bytov ako 

v tejto bytovke, kde by boli určite problémy aj s parkovacími miestami. Určite by to bolo 

racionálnejšie. Či by nebolo pre tú firmu riešenie preorientovať sa na prestavbu býv. SOU. 

Mgr. Just – máme tu miesta kde hneď vedľa bytoviek sú postavené rodinné domy. A pozerajú 

z bytoviek do dvorov rodinných domov. Ak sa takto budeme k tomu stavať, nepostavíme nič. On 

v tom nevidí taký problém. 

p. Vydarený – jemu ide len o to, aby tie balkóny a okná neboli otočené do záhrad rodinných 

domov. 

Ing. Valová – tá myšlienka – prestavba býv. SOU, je už dávno rozpracovaná. 

Dr. Miklášová – to zaviažeme ďalšie MsZ k takejto výstavbe. 

Dr. Kubík – máme rozpracovaný projekt na SOU, malo by sa pokračovať v tom. Bod sa môže 

stiahnuť a projekt nechať prepracovať. 

Mgr. Just – je za stiahnutie bodu, vypracovať rôzne alternatívy. Sú priestory aj oproti bývalému 

Kožexu. Chceme riešiť, čo sa nás už o pár mesiacov nebude týkať a nebolo by to fér. 

 

Poslanci súhlasili so stiahnutím tohto bodu z rokovania. Nebolo k tomu prijaté žiadne uznesenie. 

 

25. Prevod pozemkov zo SPF 
 

V roku 2013 bola daná žiadosť na SPF na bezplatný prevod  a kúpu pozemkov na novej ulici 

Barcíkova, kde do dnešného dňa prebiehali rokovania so správcom pozemkov Slovenským 

pozemkovým fondom Bratislava.  Kúpna cena predávaných pozemkov je medzi zmluvnými 

stranami dohodnutá  na základe vypracovaného znaleckého posudku vo   výške  3.712,20  EUR. 
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Nikto z majiteľov sa nenachádza na Slovensku, sú v správe SPF. Pokiaľ je na nich vybudovaná 

komunikácia, bude prevod bezplatný a ostatné pozemky – financie z predaja budú v depozite a ak 

by sa vlastníci k nim hlásili, SPF im ich vyplatí. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča prijať tento materiál. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť prevod pozemkov bezplatným 

prevodom a odkúpenie pozemkov. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 77/IV/2018 a č. 78/IV/2018. 

 

26. Dotácie mesta   
 

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

o poskytovaní dotácií. Na činnosť týchto organizácií sú v rozpočte mesta vyčlenené finančné 

prostriedky v požadovaných výškach. 

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 súhlasila so všetkými požiadavkami. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 79/IV/2018 – 90/IV/2018. 

 

Dr. Kubík informoval poslancov o tom, že na neformálnom zasadnutí dala Dr. Miklášová návrh 

na dotáciu pre žiačku CZUŠ sv. Gorazda na súťaž do San Rema vo výške 300 €. Žiačka sa súťaži 

zúčastnila, vyhrala a až potom prišla žiadosť. Ekonomická komisia to schválila a podľa VZN môže 

schváliť dotáciu do určitej výšky aj primátorka. 

Prišla ešte ďalšia žiadosť od MS SČK vo Vrbovom na zakúpenie defibrilátora. Tento by využívali 

na akciách, na ktorých mávajú členky MS SČK služby. 

 

Rozprava: 

Mgr. Just – pokiaľ mu to niekto vysvetlí ako to budú využívať ... 

Bc. Tahotný, MBA – niektoré veci by možno ani nemuseli ísť ako dotácie, ale rovno z rozpočtu. 

Mgr. Urbanová – ak si dajú žiadosť na niečo – kapitálku, treba to tam dať. Problém je ak sa využije 

na iný účel, na aký bola dotácia schválená. 

Dr. Kubík – určite sa to bude vo VZN upravovať. 

 

27. Nájom bytového domu – Košiar 

 
Mesto Vrbové v súlade so zámerom mesta schváleným uznesením č. 89/V/2016 z 25.05.2016 

prejavilo záujem o kúpu bytového domu a príslušnej technickej vybavenosti na Šteruskej ceste 

a to prostredníctvom čerpania úveru zo ŠFRB v sume 445.130,00 EUR, čerpania dotácie z MDaV 

SR v sume 304.900,00 EUR a dofinancovaním z vlastných zdrojov v sume 102.037,74 EUR. 

V súlade  so zákonom č.  443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní sa 

určuje výška ročného nájmu dohodou za dodržania podmienok stanovených opatrením MF SR.  

§ 2 ods. (1) opatrenia MF SR č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov sa maximálna cena 

ročného nájmu bytov obstaraných z prostriedkov štátneho rozpočtu, štátnych fondov, rozpočtov 

obcí a rozpočtov vyšších územných celkov po 1. februári 2001 a bytov obstaraných výstavbou, 

prestavbou alebo dostavbou bytov a skolaudovaných po 1. februári 2001 určuje vo výške 5 % 

z obstarávacej ceny bytu.  
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Na základe rokovania s doterajším majiteľom bytového domu – Košiar, investorom stavby fy. 

Stavoprac, spol. s.r.o. mesto dospelo k dohode, že mesačné nájomné za bytový dom bude 

stanovené  vo výške (určia poslanci MsZ), ktoré budú hradiť noví nájomníci na účet mesta a mesto 

následne prefinancuje nájomné v zmysle nájomnej zmluvy vlastníkovi bytového domu.  

 

Realizovanou výstavby nového bytového domu bolo získaných 15 nájomných bytov. Podkladom 

pre stanovenie návrhu na výšku ročného nájmu dohodou nájomných bytov (byt č. 1 – 15) je 

priložená kalkulácia (tab. č. 1 v prac. materiáloch). 

 

Stanovisko sociálnej komisie: komisia navrhuje nájom vo výške  4 % z ceny bytového domu. 

Je tam ešte povinná tvorba fondu opráv. 

 

Rozprava: 

Dr. Borovský – záujemcov je cca 60, bytov je 15. Ak niekto povie, že nepôjde tam, pôjde ďalší. 

Je to nájomný, nie sociálny byt. 

Ing. Valová – bulletin určuje, aký je byt nájomný a v bežnom a nižšom štandarde. Mesto stavia 

v bežnom štandarde. 

 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 91/IV/2018 a č. 92/IV/2018. 

 

28. VOS – Hačkovec 1 
 

Mesto Vrbové je vlastníkom budovy „Hačkovec“ s.č. 336 o výmere 467 m2. Nebytový priestor - 

parkovacie miesta, ktorý bude predmetom nájmu sa nachádza v budove „Likusovka“, bez súp. č., 

na parcele reg. C parc. č. 2527 o výmere  86 m2 a  to vo dvore Hačkovca vo Vrbovom.  

Vyššie uvedený nebytový priestor je  v súčasnej dobe neužívaný, preto sa predložil návrh na 

prenájom uvedených priestorov formou OVS. 

V súčasnosti sa uvoľňuje ďalší priestor, kde bola nájomníkovi daná výpoveď z dôvodu neplatenia 

nájomného. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí so schválením materiálu. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia súhlasí so schválením podmienok OVS na predmetnú stavbu. 

 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 93/IV/2018 a č. 94/IV/2018. 

 

29. VOS – Hačkovec 2 
 

Ďalšie priestory, ktoré chce mesto prenajať, sú nebytové priestory v budove „Hačkovec“ 

o  celkovej výmere 49,50 m²  a o výmere 30 m2  formou obchodnej verejnej súťaže na dobu 

neurčitú od 1. 6.2 018 s  2 mesačnou výpovednou lehotou.  

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí so schválením materiálu. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia súhlasí so schválením podmienok OVS na predmetnú stavbu. 

 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 95/IV/2018 a č. 96/IV/2018. 
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30. Pridelenie bytu – byt Hrabinská 
 

Dňa 11. 4. 2018 požiadala písomne p. Gvizdová o ukončenie nájomnej zmluvy v dvojizbovom 

byte č. 27 ktorý sa nachádza v bytovom dome na druhom poschodí na ul. Hrabinská č. 1726/11          

vo Vrbovom. Na základe rokovania komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové bol doručený 

návrh na pridelenie tohto bytu p. M. Pavlovičovi a jeho družke A. Dubskej. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 97/IV/2018. 

 

31. Vecné bremeno - Elisa  

 
Pre lokalitu v objekte priemyselného parku firmy „ELISA, spol. s.r.o.“ bývalá Trikota v časti 

susedstva „Bieleho domu“ s našim pozemkom na ul. J. Zigmundíka (škôlka a bytový dom na 

ul. J. Zigmundíka), je nutné zriadiť vecné bremená pre mesto Vrbové. Pre účely používania už 

vybudovaných sietí v areáli bytového domu a škôlky na ul. J. Zigmundíka vo Vrbovom je nutné 

zriadiť vecné  bremeno pre fy. ELISA, s.r.o.  a zároveň je nutné zriadiť vecné bremeno aj  v areáli 

firmy ELISA, s.r.o.  pre mesto Vrbové.  V uvedených parcelách sú uložené siete – kanalizačného 

potrubia  

Po zvážení zriadenia vecného bremena na útvare výstavby mesta Vrbové sa prikročilo k zadaniu 

vypracovania GP. Po dohode so spoločnosťou ELISA, v zastúpení p. Dr. Vitom Bovolim a  mesto 

Vrbové navrhujú zriadiť vecné bremeno  -  ako vzájomnú bezodplatnú službu jedného subjektu 

druhému. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí so zriadením vecného bremena. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia súhlasí so zriadením vecného bremena v zmysle 

vypracovaného GP. 

 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 98/IV/2018 a č. 99/IV/2018. 

 

32. Dvojité vlastníctvo – Elisa 
 

Pre lokalitu v objekte priemyselného parku firmy „ELISA, spol. s.r.o.“ bývalá Trikota v časti 

parkoviska na parcelách č. 2577 a 2580/4 je potrebné dospieť k dohode o urovnaní dvojitého 

vlastníctva.  

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča návrh prijať. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia neodporúča schváliť uznanie vlastníctva pre spol. ELISA 

s.r.o. z dôvodu, že   na pozemku sa nachádzajú inžinierske siete, cez pozemok je prístup pre vozidlá 

hasičského a záchranného zboru a pozemok sa využíva na parkovanie v okolí zdravotného 

strediska a materskej školy, pretože t.č. je parkovisko tesne pri zdravotnom stredisku nedostatočné. 
Stanovisko komisie výstavby nebolo poslancami MsZ akceptované. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 100/IV/2018. 

 

33. Zmena uznesení 

 
Vedenie Základnej školy, ul. Školská č. 4 vo Vrbovom požiadalo  mesto o poskytnutie 

finančných prostriedkov na rekonštrukciu oplotenia školy, ktoré je v havarijnom a (podľa 

vyjadrenia) životunebezpečnom stave – bolo vybudované v 60. rokoch minulého storočia.  
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Uvedená požiadavka vedenia I. ZŠ je umocnená skutočnosťou, že v roku 2018 si pripomenieme 

80. výročie založenia tejto školy. Preto je snahou vedenia školy aj mesta Vrbové zabezpečenie 

ochrany objektu a zároveň pri príležitosti významného výročia zveľadenie objektu  aj po stránke 

estetickej. Po vykonaní detailného prepočtu bolo potrebné zmeniť výšku dotácie o sumu 12.558 €.  

Nový rozpočet je s ohľadom na železné oplotenie, ktoré je v lepšej kvalite a trvácnejšie, aj 

vzhľadom na budúcnosť a prípadné opravy oplotenia. Základná škola sa bude podieľať na 

zvýšenom rozpočte sumou 5.000 €, zvyšok vo výške 7.558 € bolo na rozhodnutí poslancov MsZ.  

Ďalšia zmena uznesenia sa týkala kúpy pozemku par. č. 1261. Na Vinohradníckej ulici bola 

v minulosti vybudovaná kanalizačná sieť, kde zadná časť ulice bola odkanalizovaná tlakovou 

kanalizačnou sieťou. Na uvedenú stavbu bola vybudovaná šachta s čerpadlami na pozemku par.č. 

1261, ktorého spolumajiteľmi sú p. B. Poláková, Ing. M. Lavko, p. J. Kramárik, p. M. Kramárik, 

p. J. Gazdík a  p. A. Podmelová. Vzhľadom  na uvedenú skutočnosť, že tento pozemok bol využitý 

na výstavbu kanalizácie, bolo potrebné mať túto nehnuteľnosť  vo vlastníctve mesta Vrbové.  

Keďže p. Alžbeta Podmelová odmietla predať jej podiel na parcele a po schválení uznesenia MsZ 

č. 17/II/2018, ponúkol spoluvlastník p. J. Gazdík svoj podiel všetkým spoluvlastníkom, kde p. A. 

Podmelová vyjadrila svoje právo a odkupuje svoj podiel na parcele č. 1261 od p. J. Gazdíka. 

Vzhľadom na uvedené bol spracovaný návrh na opravu uznesenia MsZ č. 17/II/2018. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 101/IV/2018, 102/IV/2018 a 103(/IV/2018. 

 

34. Rôzne 

 

• a) Zámer výstavby RD v lokalite okolo mestského štadióna do nového ÚPN 

 
V rámci prerokovania návrhu ÚPN mesta Vrbové s verejnosťou prostredníctvom verejnej 

vyhlášky  v termíne od 27.2. do 28.3. 2018 podal pán Vincent Stopjak svoju pripomienku k návrhu 

ÚPN a to, aby parcely č. 3688/1 a 3688/101 reg. E, ktoré sú zahrnuté do parcely č.  13745/9 CKN 

v lokalite „Zálužné“ boli určené na výstavbu rodinných domov. Pán V. Stopjak na začiatku 

spracovávania nového ÚPN ani  počas prerokovania Konceptu ÚPN, nepodal žiadnu písomnú 

požiadavku, na základe ktorej by uvedené parcely chcel zahrnúť do lokality na výstavbu rodinných 

domov. Naopak, aj v súčasnosti, platnom ÚPN z roku 2007 v zmysle jeho  zmien a doplnkov 

parcela č. 3688/101 reg.E je zaradená medzi plochy športových areálov, na ktorom  sa nachádza 

futbalové ihrisko. Povyše futbalového ihriska na parc.č. 3688/1 EKN je vedené elektrické vysoké 

napätie v dvoch na seba kolmých smeroch so svojím ochranným pásmom, ktoré obmedzuje 

použitie pozemku na výstavbu. V štádiu riešenia Návrhu ÚPN sa už nepridávajú lokality na 

výstavbu, nakoľko je už požiadané o vydanie súhlasu k návrhu ÚPN-M Vrbové z hľadiska 

perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely a správcovia 

inžinierskych sietí, a dotknuté organizácie sa už povyjadrovali k spracovanému Návrhu ÚPN-M 

Vrbové bez zahrnutia uvedenej lokality.  

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 104/IV/2018. 

 

• b) Odsúhlasenie zámeru ponechania výstavby RD – Pribinova ulica do nového ÚPN 

 
Mesto Vrbové má vypracovaný návrh ÚPM Vrbové, do ktorého bola zaradená aj výstavba 

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. 

Mesto Vrbové navrhuje ponechať v novom územnom pláne zástavbu rodinnými domami 

v priamom pokračovaní Pribinovej ulice za jestvujúcimi rodinnými domami Ulice Oslobodenia – 
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horná časť, označenie lokality BN-RD.9, s tým, že medzi nimi a areálom Semikron, s.r.o bude 

izolačná zeleň.  

Občania mali námietku, ale bolo im to vysvetlené, že to tam bolo už v pôvodnom ÚPN. 

Momentálne sa to ponecháva na výstavbu rodinných domov. Je to pre nich to najlepšie riešenie –  

priemyselná zóna neprichádza do úvahy. V podstate ich mesto týmto spôsobom chráni. Je to ich 

pozemok a nikto ich nedonúti ho predať. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 105/IV/2018. 

 

• c) Odsúhlasenie tabuľky vyhodnotenia pripomienok a stanovísk uplatnených v rámci 
     prerokovania návrhu ÚPN 

 

Mesto Vrbové má spracovaný Návrh ÚPN, ktorý bol prerokovaný s dotknutou štátnou správou, 

správcami inžinierskych sietí s organizáciami, občanmi a verejnosťou. Ich stanoviská, 

pripomienky a vyjadrenia k Návrhu ÚPN boli zosumarizované do tabuľky vyjadrení. Návrh 

vyhodnotenia pripomienok a stanovísk uplatnených v rámci prerokovania návrhu ÚPN-M Vrbové 

boli predložené poslancom.                 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 106/IV/2018. 

 

35. Dopyty a interpelácie poslancov 
 

Bc. Tahotný, MBA – cesta ku škôlke na Sídl. 9. mája, Záhradnícka ulica – tento rok nebude? 

Dr. Kubík – sú rozbehnuté rôzne iné akcie – Hrabinská, chodník na Šteruskej, Štefánika, cesta za 

Rezidenciou Beňovského. Tento rok nie. 

•  

Ing. Duračka – v piatok (v predvečer jarmoku) bola akcia, tá hudba bola príliš silná. 

primátorka – ohlas bol veľmi pozitívny, treba nájsť nejaký kompromis. 

•  

Mgr. Just – búdka na pešej zóne je škaredá, špatí námestie. Treba apelovať na majiteľa. Tuja pred 

p. Kimerlingom nie je príliš citlivo ostrihaná. 

primátorka – áno, ale tá tuje bola v dezolátnom stave a je na mestskom pozemku. 

Ing. Valová – bolo to tam nebezpečné, boli podnety od policajtov aj od občanov. Veď tie tuje sa 

rozrastú. 

Mgr. Just – prečo jednu áno a druhú nie. 

•  

Mgr. Just – kus betónu na Hrabinskej ulici, odkedy tam je bytovka Treba sa tam ísť pozrieť, či sa 

to dá odstrániť. Zavadzia to. 

Dr. Kubík – keď budeme mať mechanizmy, pri výstavbe chodníka na Šteruskej ceste betón 

odstránime. 

•  

Mgr. Just – v piatok keď hrala dychovka, tak stáli na asfalte, bolo to nedôstojné. 

primátorka – oni si to sami vybrali, lebo na pódiu svietilo slnko a bolo in tam teplo. 

Dr. Bosák – a aj z technických dôvodov to bolo tam vhodné, počas ich vystúpenia sa pripravovala 

technická aparatúra pre tie ďalšie skupiny. Bol by tam veľký časový sklz. Oni boli maximálne 

spokojní. 

•  

Bc. Tahotný, MBA – na Ul. Fr. Kráľa a Komenského je strašne veľa štrku – je to nebezpečné pre 

motorky aj cyklistov. 

•  

Dr. Miklášová – stromčeky, ktoré boli vyschnuté a majú byť nahradené, aby sa stihol ten 

vegetačný čas. 
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primátorka – boli objednané, tento týždeň sme tam boli. 

•  

Mgr. Just – topole na priehrade – to si Povodie Váhu rieši? 

primátorka – áno, Povodie Váhu, nešlo to cez nás, lebo to je k.ú. Prašník a oni patria pod Piešťany. 

•  

p. Sabo – v médiách prebehla správa, že firma Bodet&Horst bude prepúšťať, či mesto o tom niečo 

vie. 

primátorka – rozprávala s riaditeľkou úradu práce, bude ju informovať. Mali by mať stretnutie, ale 

najprv musia mať audit, nejaký čas to potrvá – nahlásiť na úrad práce hromadné prepúšťanie. 

Dr. Kubík – aby úrad práce mohol pripraviť postupné zaevidovanie všetkých prepustených 

zamestnancov a postupne im mohli pomôcť pri hľadaní ďalšieho zamestnania. 

primátorka – volali jej niektorí, ale žiadne bližšie informácie nemá. Je to ich taktika tejto firmy, 

aby si ľudia sami hľadali robotu a sami pomaly odchádzali. 

 

36. Návrh na uznesenie 
 

Uznesenie MsZ č. 56/IV/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- berie na vedomie - 

predloženie Informácie spoločnosti Peter Doskočil-PetroComp o stave hospodárenia a vývoji  na 

prenajatom majetku mesta Vrbové - televízneho káblového rozvodu za rok 2017. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 57/IV/2018      

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- berie na vedomie - 

predloženie Informácie spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s.  o stave tepelnotechnických 

zariadení mesta Vrbové, spotrieb primárnych médií, výroby tepla  a vývoja opráv za rok 2017. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 58/IV/2018     

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

VZN č. 4/2018   o  zásadách umiestňovania reklamných stavieb na území mesta Vrbové. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, 

Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo, 

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

 

 

Uznesenie MsZ č. 59/IV/2018     

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

VZN č. 5/2018   o  odpadoch. 
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, 

Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo, 

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

 

 

Uznesenie MsZ č. 60/IV/2018     

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

Prevádzkový poriadok Zberného dvora mesta Vrbové. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, 

Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo, 

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

 

 

Uznesenie MsZ č. 61/IV/2018     

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

prenájom časti pozemku na vonkajšie posedenie na verejnom priestranstve o rozmeroch  4 m2, na 

časti parcely reg. „E“ parc. č. 673 o výmere 135 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

zapísaný na LV č. 3369, umiestnený na ul. M.A.Beňovského, za cenu nájmu vo výške 17 €/m2/rok, 

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

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

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

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

už užíva od roku 2009. 

V nájomnej zmluve treba vymedziť podmienky, kedy v akom období (máj až september) a za 

akých okolností bude tento verejný priestor využívať mesto Vrbové na svoje kultúrne 

a spoločenské akcie.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, 

Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo, 

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

 

 

Uznesenie MsZ č. 62/IV/2018     

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 
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prenájom časti pozemku na vonkajšie posedenie na verejnom priestranstve v zriadenej terase 

o rozmeroch  54,00 m2, na časti parcely reg. „C“ parc. č. 1604 o výmere 1.685 m2, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1900, umiestnený na ul. M. A. Beňovského za  

cenu nájmu  vo výške 25 €/m2/rok, ako prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 

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

v znení neskorších predpisov.       

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

Marcel Stolár, ul. Sadová č. 1048/1, 922 03 Vrbové, IČO  476 28 049 uvedenú časť parcely 

a zriadenú terasu už užíva od roku 2016.  

V nájomnej zmluve treba vymedziť podmienky, kedy v akom období (máj až október) a za akých 

okolností bude tento verejný priestor využívať mesto Vrbové na svoje kultúrne a spoločenské 

akcie.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, 

Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo, 

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

 

 

 

Uznesenie MsZ č. 63/IV/2018    

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

prenájom časti pozemku na vonkajšie posedenie na verejnom priestranstve o rozmeroch  12,10 m2, 

na časti parcely reg. „C“ parc. č. 2185 o výmere 3.492 m2, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, zapísaný na LV č. 1900, umiestnený na ul. M. A. Beňovského za cenu nájmu  vo výške  

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

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

predpisov.       

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

SATOMI, spol. s.r.o. so sídlom ul. Vrbovská cesta č. 4238/112, 921 01 Piešťany, v zastúpení 

Marek Mikuláš, IČO  480 23 442 uvedenú časť parcely a zriadenú terasu už užíva od roku 2010.  

V nájomnej zmluve treba vymedziť podmienky, kedy v akom období (máj až október) bude tento 

verejný priestor využívať.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 7                                                                                proti: 0     zdržal sa: 1 

Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just,       Dr. I. Borovský 

Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo, 

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

 

 

Uznesenie MsZ č. 64/IV/2018     

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

prenájom časti pozemku na vonkajšie posedenie na verejnom priestranstve o rozmeroch 8,00 m2, 

na časti parcely reg. „C“ parc. č. 2545/10 o výmere 352 m2, druh pozemku zastavané plochy 
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a nádvoria, zapísaný na LV č. 1900, umiestnený na nám. Slobody pri malej kruhovke 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. 

FA Invest, spol. s.r.o. so sídlom ul. Mikulášska č. 964/14, 922 03 Vrbové, v zastúpení Jaroslav 

Michalec, IČO  471 32 281 uvedený pozemok už užíva od roku 2009. 

V nájomnej zmluve treba vymedziť podmienky, kedy v akom období (máj až september) a za 

akých okolností bude tento verejný priestor využívať mesto Vrbové na svoje kultúrne 

a spoločenské akcie.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, 

Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo, 

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

 

 

 

Uznesenie MsZ č. 65/IV/2018     

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

prenájom časti pozemku na vonkajšie posedenie na verejnom priestranstve o rozmeroch  8,00 m2, 

na časti parcely reg. „C“ parc. č. 2545/10 o výmere 352 m2, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, zapísaný na LV č. 1900, umiestnený na nám. Slobody pri malej kruhovke 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 Jozef 

Migles - fy. J&P global trading s.r.o., ul. Francisciho č. 10, 917 01 Trnava, IČO  51061040  užíva 

nebytový priestor pri citovanom verejnom priestore.  

V nájomnej zmluve treba vymedziť podmienky, kedy v akom období (máj až október) a za akých 

okolností bude tento verejný priestor využívať mesto Vrbové na svoje kultúrne a spoločenské 

akcie.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, 

Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo, 

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

 

 

Uznesenie MsZ č. 66/IV/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

prenájom časti pozemku na vonkajšie posedenie na verejnom priestranstve v zriadenej terase 

o rozmeroch  49,00 m2, na časti parcely reg. „C“ parc. č. 1604 o výmere 1.685 m2, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1900, umiestnený v pasáži Beňovského na ul. 
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M.A.Beňovského za  cenu nájmu  vo výške 17 €/m2/rok, ako prenájom nehnuteľného majetku 

mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona SNR  č. 

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

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

Migles - fy. J&P global trading s.r.o., ul. Francisciho č. 10, 917 01 Trnava, IČO  51061040  užíva 

nebytový priestor mesta pri citovanom verejnom priestore.  

V nájomnej zmluve treba vymedziť podmienky, kedy v akom období (máj až október) a za akých 

okolností bude tento verejný priestor využívať mesto Vrbové na svoje kultúrne a spoločenské 

akcie.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 7                                                                                proti: 0     zdržal sa: 1 

Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just,       Dr. I. Borovský 

Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo, 

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

 

 

Uznesenie MsZ č. 67/IV/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

zámer rekonštrukcie miestnej komunikácie – ul. Hrabinská  vo Vrbovom. 

Mestské zastupiteľstvo súčasne zaväzuje vedenie mesta realizáciou procesu verejného 

obstarávania. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, 

Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo, 

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

 

 

 

Uznesenie MsZ č. 68/IV/2018      

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové a  na 

základe  § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka odkúpenie nehnuteľnosti : 

- pozemok parcela registra „E“  č.  1297/6  o  výmere  30 m², zapísaný na LV č. 3570, druh 

pozemku – orná pôda  za cenu  5,- €/m2  nasledovne :  

 

1. Križák Michal, bytom Nám. J. Emanuela č. 331/5, 922 03 Vrbové, podiel 2/10 (t.j.  6,00 m2)  

za sumu  vo výške 30,00 EUR;   

2. Kepková Marta, rod. Križáková, bytom ul. 6. apríla č. 325/4, 922 03 Vrbové, podiel 2/10 (t.j.  

6,00 m2)  za sumu  vo výške 30,00 EUR; 

3. Moravanská Anna, rod. Križáková, bytom ul. 6. apríla 360/18, 922 03 Vrbové, podiel 2/10, 

(t.j.  6,00 m2)  za sumu  vo výške 30,00 EUR;     
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4. Beličková Emília, rod. Križáková, bytom ul. 6. apríla č. 325/4, 922 03 Vrbové, podiel 2/10, 

(t.j.  6,00 m2)  za sumu vo výške 30,00 EUR;   

5. Križák Jozef, bytom ul. 6. apríla č. 325/4, 922 03 Vrbové, podiel 2/10, (t.j.  6,00 m2)  za sumu 

vo výške 30,00 EUR;   

t.j.  podiel 1/1, spolu 30 m2 , za sumu vo výške 150,-€. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 7 

za: 7                                                                               proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, 

Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo, 

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č. 69/IV/2018      

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové a  na 

základe  § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka odkúpenie nehnuteľnosti : 

- pozemok parcela registra „E“  č.  1324/4  o  výmere  191 m², zapísaný na LV č. 3592, druh 

pozemku – zastavané plochy a nádvoria  za cenu  5,-€/m2  nasledovne :  

 

1. Ing. Lavko Miroslav, bytom ul. Slatinská č. 8960/3, 821 07 Bratislava -Vrakuňa, podiel 1/6 

(t.j.  31,833 m2)  za sumu vo výške 159,16 EUR;   

2. Kramárik Marián, bytom ul. Štefánikova č. 1518/19, 031 01 Liptovský Mikuláš 1, podiel 1/6 

(t.j.  31,834 m2)  za sumu vo výške 159,18 EUR; 

3. Kramárik Juraj, bytom ul. Bernolákova č. 659/3, 922 03 Vrbové, podiel 1/6, (t.j.  31,833 m2)  

za sumu vo výške 159,16 EUR;     

4. Ing. Kramárik Pavol, bytom Námestie Slobody č. 504/14, 922 03 Vrbové, podiel 1/8, (t.j.  

23,875 m2)  za sumu  vo výške 119,37 EUR;   

5. Ing. Vlhová Darina, rod. Kramáriková, bytom ul. Južná č. 3364/10, 921 01 Piešťany, podiel 

3/8, (t.j.  71,625 m2)  za sumu vo výške 358,13 EUR;   

t.j.  podiel 1/1,  spolu 191 m2, za sumu vo výške 955 €. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 7 

za: 7                                                                               proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, 

Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo, 

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

 

 

Uznesenie MsZ č. 70/IV/2018      

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové    a  

na základe  § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka odkúpenie nehnuteľnosti : 
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- pozemok parcela registra „E“  č.  1324/7  o  výmere  190 m², zapísaný na LV č. 3592, druh 

pozemku – ostatné plochy  za cenu  5,-€/m2  nasledovne :  

 

1. Ing. Lavko Miroslav, bytom ul. Slatinská č. 8960/3, 821 07 Bratislava -Vrakuňa, podiel 1/6 

(t.j.  31,667 m2)  za sumu vo výške vo výške 158,34 EUR;   

2. Kramárik Marián, bytom ul. Štefánikova č. 1518/19, 031 01 Liptovský Mikuláš 1, podiel 1/6 

(t.j.  31,666 m2)  za sumu vo výške vo výške 158,32 EUR; 

3. Kramárik Juraj, bytom ul. Bernolákova č. 659/3, 922 03 Vrbové, podiel 1/6, (t.j.  31,667 m2)  

za sumu vo výške vo výške 158,34 EUR;     

4. Ing. Kramárik Pavol, bytom Námestie Slobody č. 504/14, 922 03 Vrbové, podiel 1/8, (t.j.  

23,750 m2)  za sumu vo výške vo výške 118,75 EUR;   

5. Ing. Vlhová Darina, rod. Kramáriková, bytom ul. Južná č. 3364/10, 921 01 Piešťany, podiel 

3/8, (t.j.  71,250 m2)  za sumu vo výške vo výške 356,25 EUR;   

t.j. v sumáre podiel 1/1, čo činí 190 m2 v celosti, za sumu vo výške 950 €. 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 7 

za: 7                                                                               proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, 

Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo, 

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 71/IV/2018      

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové a  na 

základe  § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka odkúpenie nehnuteľnosti : 

- pozemku parcela registra „E“  č.  3703/101, o  výmere  2.542 m², druh pozemku – orná pôda, 

zapísaný na LV č. 3100, podiel 1/1 v celosti, ktorý je  v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov  

Ing. Martin Siblík, rod. Siblík, bytom ul. Strážovská  č. 591/12, 922 03 Vrbové    a   Zuzana 

Siblíková, rod. Nižnanská, bytom ul. Strážovská  č. 591/12, 922 03 Vrbové  za cenu  5,00 €/m2. 

V súlade s dohodou spoluvlastníkov mesto odkúpi  pozemok za dohodnutú cenu 5,00 € / m2, čo 

pri výmere parcely a  jednotlivých podieloch spoluvlastníkov predstavuje celkovú sumu vo výške 

12.710 EUR, ktorá bude vyplatená v 2 termínoch nasledovne:  

1. Ing. Martin Siblík : 2x sumu vo výške 3.177,50 € v termíne najneskôr do 30.06.2018   

a  31.12.2018; 

2. Zuzana Siblíková :  2x sumu vo výške 3.177,50 € v termíne najneskôr do 30.06.2018   

a  31.12.2018; 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 7 

za: 6                                                                               proti: 0     zdržal sa: 1 

Dr. I. Borovský, Mgr. R. Just,       Ing. J. Duračka, 

Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo, 

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č. 72/IV/2018      

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 
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v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové  a  

na základe  § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka odkúpenie nehnuteľnosti : 

parcela registra „C“  č.  371, o výmere 840 m², druh pozemku – záhrada, zapísaná na LV  č. 1245 

bola na základe geometrického plánu číslo 62/2018 zo dňa 26.02.2018  rozdelená  na parcely reg. 

„C“  č. 371/1 – záhrada o výmere 805 m2   a   parcelu reg. „C“ č. 371/2 – záhrada o výmere 35 m2, 

kde  

-  predmetom  kúpnej  zmluvy   je   novovytvorená   nehnuteľnosť  parcela   registra  „C“  č.   371/2  

– záhrada o  výmere 35 m2,  ktorá   je  vo   výlučnom  vlastníctve : 

Mgr. Juríčeková Zuzana, bytom ul. Vysoká č. 3057/48, 921 01 Piešťany, podiel 1/1 v celosti  za 

sumu  vo výške 175,00 EUR.   

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 7 

za: 7                                                                               proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, 

Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo, 

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č. 73/IV/2018     

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové    a  

na základe  § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka odkúpenie nehnuteľnosti : 

- pozemok parcela registra „E“  č.  1298/3  o  výmere  28 m², zapísaný na LV č. 3576, druh 

pozemku – orná pôda  za cenu  5,-€/m2  nasledovne :  

 

• Bieliková Darina, rod. Muranská, bytom 935 68 Čaka č. 223,  

za sumu vo výške 140,00 EUR;   

t.j.  podiel 1/1, spolu  28 m2 v celosti, za sumu vo výške 140,-€. 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 7 

za: 7                                                                               proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, 

Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo, 

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č. 74/IV/2018        

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové a  na 

základe  § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka odkúpenie nehnuteľnosti : 

- pozemok parcela registra „E“  č.  1297/7  o  výmere  28 m², zapísaný na LV č. 3571, druh 

pozemku – ostatné plochy  za cenu  5,- €/m2  nasledovne :  

 

1.) Kubíková Irena, rod. Frndáková, bytom Oslobodenia č. 803/42, 922 03 Vrbové, podiel 1/4 

(t.j.  7,00 m2)  za sumu  vo výške 35,00 EUR;   
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2.) Nedorostová Irena, rod. Kubíková, bytom sídl. 9. mája 312/2, 922 03 Vrbové, podiel 6/8 

(t.j.  21,00 m2)  za sumu  vo výške 105,00 EUR; 

t.j. podiel 1/1, spolu 28 m2 v celosti, za sumu vo výške 140,-€. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 7 

za: 6                                                                               proti: 0     zdržal sa: 1 

Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just,     Dr. Š. Kubík, 

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

 

 

 

Uznesenie MsZ č. 75/IV/2018      

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové    a  

na základe  § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka odkúpenie nehnuteľnosti : 

parcela registra „C“  č.  375/3, o výmere 507 m², druh pozemku – záhrada, zapísaná na LV  č. 1694 

bola na základe geometrického plánu číslo 137/2018 zo dňa 20.04.2018  rozdelená na parcely reg. 

„C“  č. 375/3 – záhrada o výmere 408 m2   a   parcelu reg. „C“ č. 375/7 – záhrada o výmere 99 m2, 

kde  

-  predmetom  kúpnej  zmluvy   je   novovytvorená   nehnuteľnosť  parcela   registra  „C“  č.   375/7  

– záhrada o  výmere 99 m2, ktorá   je  v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov :   

Braško Ľubomír a  manželka Marta Brašková, rod. Stanková, obaja bytom ul. 6. apríla č. 360/16, 

922 03 Vrbové, podiel 1/1 v celosti  za sumu  vo výške 495,00 EUR.   

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 7 

za: 7                                                                               proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, 

Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo, 

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č. 76/IV/2018     

 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové    a  

na základe  § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka odkúpenie nehnuteľnosti : 

parcela registra „C“  č.  376/3, o výmere 134 m², druh pozemku – záhrada, zapísaná na LV  č. 1694 

bola na základe geometrického plánu číslo 137/2018 zo dňa 20.04.2018  rozdelená na parcely reg. 

„C“  č. 376/3 – záhrada o výmere 97 m2   a   parcelu reg. „C“ č. 376/4 – záhrada o výmere 37 m2, 

kde  

-  predmetom  kúpnej  zmluvy   je   novovytvorená   nehnuteľnosť  parcela   registra  „C“  č.   376/4  

– záhrada o  výmere 37 m2, ktorá   je  v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov :   

Braško Ľubomír a  manželka Marta Brašková, rod. Stanková, obaja bytom ul. 6. apríla č. 360/16, 

922 03 Vrbové, podiel 1/1 v celosti  za sumu  vo výške 185,00 EUR.   
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 7 

za: 7                                                                               proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, 

Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo, 

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č. 77/IV/2018        

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové    a  

na základe  § 34 ods. 9  a 13  zákona  č. 330/1991 Zb.  o pozemkových úpravách, usporiadaní 

pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde  a  o  pozemkových 

spoločenstvách v znení neskorších predpisov  bezodplatný prevod nasledovných nehnuteľností 

zapísaných na LV č. 3416 : 

• parc. reg. „C“  č.  331/7 o  výmere  3 m², druh pozemku – zastavené plochy a nádvoria  

v podiele 1/1 v celosti; 

• parc. reg. „C“  č.  378/1 o  výmere  701 m², druh pozemku – zastavené plochy a nádvoria  

v podiele 1/1 v celosti; 

Uvedené  pozemky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky, správca Slovenský pozemkový fond, 

ul. Búdkova cesta č. 36, 817 15 Bratislava 11   a   budú bezplatne prevedené  vo  verejnom záujme 

do vlastníctva  mesta Vrbové, Ulica gen. M. R. Štefánika  č. 15/4, 922 03  Vrbové,    IČO: 003 

13 190. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 7 

za: 7                                                                               proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, 

Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo, 

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č. 78/IV/2018        

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové    a  

na základe  § 34 ods. 9  a 13  zákona  č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní 

pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde  a  o  pozemkových 

spoločenstvách v znení neskorších predpisov odkúpenie nehnuteľností, ktoré sú nezistených 

spoluvlastníkov nasledovne : 

 

- zapísané na LV 3513,  parc. reg. „C“  č. 331/6  o  výmere  2 m², druh pozemku – zastavené 

plochy a nádvoria (ul. Barcíkova), parc. reg. „C“  č. 378/2  o  výmere  214 m², druh pozemku – 

zastavené plochy a nádvoria (ul. Barcíkova)   a  parc. reg. „C“  č.  389/28 o  výmere  4 m², druh 

pozemku – zastavené plochy a nádvoria (ul. Barcíkova), ktoré sú nezistených spoluvlastníkov  vo 

veľkosti :  
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1. Alžbeta Kostelná, rod. Ušáková  -  podiel 1/3, t.j.  -  73,33 m2;  

2. Anna Kostelná - podiel 2/9,  t.j.  -  48,89 m2; 

3. Štefan Daniel Kostelný – podiel 2/9,  t.j. -  48,89 m2; 

4. Alžbeta Kostelná – podiel 2/9,  t.j. – 48,89 m2; 

a 

- zapísaný na LV 1735,  parc. reg. „C“  č. 379/2  o  výmere  10 m², druh pozemku – ostatná 

plocha (ul. Barcíkova), ktorý je nezistených spoluvlastníkov vo veľkosti :  

1. Alžbeta Kostelná, rod. Ušáková  -  podiel 1/3, t.j.  -  3,33 m2;  

2. Anna Kostelná - podiel 2/9,  t.j.  -  2,22 m2; 

3. Štefan Daniel Kostelný – podiel 2/9,  t.j. -  2,22 m2; 

4. Alžbeta Kostelná – podiel 2/9,  t.j. – 2,22 m2; 

 

kde správcom uvedených pozemkov je Slovenská republika, Slovenský pozemkový fond,  ul. 

Búdkova cesta č. 36, 817 15 Bratislava 11 (na uvedených parcelách je vybudovaná nová 

komunikácia – ul. Barcíkova).    

Uvedené  pozemky v správe  Slovenskej republiky, správca Slovenský pozemkový fond, ul. 

Búdkova cesta č. 36, 817 15 Bratislava 11 budú v zmysle § 34 ods. 9  a 13  zákona  č. 330/1991 

Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, 

pozemkovom fonde  a  o  pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov budú  

predané  vo verejnom záujme do vlastníctva  mesta Vrbové, Ulica gen. M. R. Štefánika  č. 15/4, 

922 03  Vrbové, IČO: 003 13 190  na základe  stanovenej Všeobecnej hodnoty pozemkov, ktorá 

bola určená znaleckým posudkom č. 034/2013 zo dňa 05.04.2013 vyhotoveného znalkyňou  

Ing. Miroslavou  Helegda  (Macháčová) vo výške 16,14 €/m2, t.j.   230 m2 x 16,14 €/m2 = 3.712,20 

€, slovom tritisícsedemstodvanásť eur a dvadsať centov. 

Kúpna cena predávaných pozemkov je medzi zmluvnými stranami dohodnutá  na základe 

vypracovaného znaleckého posudku vo   výške  3.712,20  EUR  (predávaná výmera 230 m2  - cena 

za jeden (1) m2 – t.j. 16,14 EUR, kde finančné prostriedky budú uložené na číslo depozitného účtu 

IBAN: SK34 8180 0000007000194492.  

Predávajúci na základe § 16 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 180/1995 Z.z.   nakladá s pozemkami 

nezistených vlastníkov alebo ktorých vlastníctvo nie je evidované podľa predpisov o katastri 

nehnuteľností v súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií alebo ak sa 

nepreukáže inak. V zmysle § 17 ods. 1 zákona  č. 180/1995 Z.z., predávajúci pri nakladaní s 

pozemkami uvedenými v § 16 ods. 1 vystupuje vo vlastnom mene.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 7 

za: 7                                                                               proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, 

Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo, 

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

 

 

Uznesenie MsZ č. 79/IV/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta vo výške 2.000 €  Slovenskému červenému krížu na 

zabezpečenie činnosti na rok 2018. Finančné prostriedky budú vyplatené na bankový účet SČK  

a vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci december 2018.  
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 7 

za: 7                                                                               proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, 

Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo, 

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č. 80/IV/2018      

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

poskytnutie  dotácie z rozpočtu mesta  vo výške 1.500 €  Slovenskému zväzu telesne postihnutých 

na zabezpečenie činnosti na rok 2018. Finančné prostriedky budú vyplatené na bankový účet SZTP  

a vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci december 2018.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 7 

za: 7                                                                               proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, 

Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo, 

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č. 81/IV/2018      

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

poskytnutie dotácie z rozpočtu vo výške 1.200 € Jednote dôchodcov Slovenska, mestská 

organizácia Vrbové na zabezpečenie činnosti na rok 2018. Finančné prostriedky budú vyplatené 

na bankový účet Jednoty dôchodcov Slovenska, mestská organizácia Vrbové a vyúčtovanie bude 

vykonané v mesiaci december 2018.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 7 

za: 7                                                                               proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, 

Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo, 

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č. 82/IV/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

poskytnúť dotácie z rozpočtu mesta vo výške 1.400 € na zabezpečenie činnosti Únie žien 

Slovenska, základná organizácia Vrbové v roku 2018. Finančné prostriedky budú vyplatené na 

bankový účet Únie žien Slovenska, základná organizácia Vrbové a vyúčtovanie bude vykonané 

v mesiaci december 2018.  
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 7 

za: 7                                                                               proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, 

Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo, 

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č.  83/IV/2018      

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

poskytnutie  dotácie z rozpočtu mesta vo výške 1.300 € na zabezpečenie činnosti Miestnej 

organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Vrbové v roku 2018. Finančné prostriedky budú 

vyplatené  na bankový účet Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Vrbové  

a vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci december 2018.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 7 

za: 7                                                                               proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, 

Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo, 

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č. 84/IV/2018      

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta vo výške 3.500 € na zabezpečenie mobilného hospicu pre 

občianske združenie „Dotyk života“ so sídlom na ul. Pavla Jantauscha č. 667/11 vo Vrbovom na 

začiatok prevádzky v roku 2018. Finančné prostriedky budú vyplatené na bankový účet 

občianskeho združenia „Dotyk života“ a vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci december 2018.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 7 

za: 7                                                                               proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, 

Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo, 

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č.  85/IV/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

poskytnutie účelovej dotácie z rozpočtu mesta vo výške 4.000 € na dokončenie rekonštrukcie 

chrámu Božieho evanjelickej cirkvi spojené s obnovou budovy fary v roku 2018. Finančné 

prostriedky budú vyplatené na  bankový účet evanjelickej cirkvi vo Vrbovom a vyúčtovanie bude 

vykonané v mesiaci december 2018.  
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 7 

za: 7                                                                               proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, 

Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo, 

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č. 86/IV/2018      

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

poskytnutie  dotácie z rozpočtu mesta vo výške 500 €  na zabezpečenie činnosti Slovenského zväzu 

poštových holubov, základná organizácia Vrbové v roku 2018. Finančné prostriedky budú 

vyplatené v hotovosti v pokladni MsÚ Vrbové  a vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci december 

2018.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 7 

za: 7                                                                               proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, 

Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo, 

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č.  87/IV/2018         

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

poskytnutie  dotácie z rozpočtu mesta vo výške 500 €  na zabezpečenie činnosti Slovenského zväzu 

protifašistických bojovníkov, mestská organizácia Vrbové v roku 2018. Finančné prostriedky 

budú vyplatené v hotovosti v pokladni MsÚ Vrbové  a  vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci 

december 2018.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 7 

za: 7                                                                               proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, 

Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo, 

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

 

 

Uznesenie MsZ č.  88/IV/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

poskytnutie  dotácie z rozpočtu mesta vo výške 1.100 €  na zabezpečenie činnosti Slovenského 

zväzu záhradkárov, základná organizácia Vrbové – Vysoké Sady v roku 2018. Finančné 

prostriedky budú vyplatené v hotovosti v pokladni MsÚ Vrbové  a  vyúčtovanie bude vykonané 

v mesiaci december 2018.  
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 7 

za: 7                                                                               proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, 

Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo, 

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č. 89/IV/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

poskytnutie  dotácie z rozpočtu mesta Občianskemu združeniu „Rodičia škole vo Vrbovom“ vo 

výške 1.500 €  na zabezpečenie reprezentácie II. Základnej školy vo Vrbovom – športový krúžok 

KIN-BALL, kde v júli 2018 reprezentujú školu a mesto Vrbové na juniorských majstrovstvách 

Európy v Španielsku.  Finančné prostriedky budú vyplatené na bankový účet občianskeho 

združenia „Rodičia škole vo Vrbovom“ a vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci december 2018.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 7 

za: 7                                                                               proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, 

Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo, 

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č. 90/IV/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

poskytnutie  dotácie z rozpočtu mesta  vo výške 700 €  na zabezpečenie činnosti Slovenského 

zväzu sclerosis multiplex, Piešťany Klub SM pri SZSM v roku 2018. Finančné prostriedky budú 

vyplatené na bankový účet občianskeho združenia „Slovenského zväzu sclerosis multiplex“  a  

vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci december 2018.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 7 

za: 7                                                                               proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, 

Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo, 

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

 

 

Uznesenie MsZ č. 91/IV/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

ročný nájom v  nájomných bytoch na ul. Šteruská vo výške 4 % z obstarávacej ceny NB  

nasledovne: 
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byt č. 1 vo výške             2 100,36  Eur / rok 

byt č. 2 vo výške             1 797,29  Eur / rok 

byt č. 3 vo výške             2 223,05  Eur / rok 

byt č. 4 vo výške             1 797,29  Eur / rok 

byt č. 5 vo výške             2 223,05  Eur / rok 

byt č. 6            vo výške             2 076,80  Eur / rok 

byt č. 7 vo výške             1 788,35  Eur / rok 

byt č. 8 vo výške             2 223,05  Eur / rok 

byt č. 9 vo výške             1 788,35  Eur / rok 

byt č. 10 vo výške             2 223,05  Eur / rok 

byt č. 11 vo výške             2 085,73  Eur / rok 

byt č. 12 vo výške             1 788,35  Eur / rok 

byt č. 13 vo výške             2 231,99  Eur / rok 

byt č. 14 vo výške             1 788,35  Eur / rok 

byt č. 15 vo výške             2 231,99   Eur / rok 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 7 

za: 7                                                                               proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, 

Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo, 

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č. 92/IV/2018      

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

prenájom dokončeného bytového domu, súp. č. 675, or. č. 6A,  6B  a  6C, zapísaný na LV č. 4138  

v  KÚ Vrbové, postaveného na pozemku reg. „C“, vo vlastníctve mesta Vrbové,  parc. č. 1577/2, 

zastavané plochy a nádvoria o veľkosti  417 m2, na ul. Šteruská cesta  vo Vrbovom. 

Prenájom je špecifikovaný nasledovne :   

1. NP  -  spoločné priestory: 3x závetrie, 3x kočikáreň, 3x miestnosť pre upratovačku,  

6x chodba, 3x schodisko, 15x sušiareň, 6x meranie; 

- 2-izbový byt - podlahová plocha 51,70 m2  vo vchode A; 

                     -  podlahová plocha 51,12 m2  vo vchode B; 

                     -  podlahová plocha 51,34 m2  vo vchode C; 

 

2. NP  - spoločné priestory:  schodisko, 6x meranie; 

- 1-izbový byt – podlahová plocha vrátane balkóna 44,24 m2 vo vchode A; 

- 1-izbový byt – podlahová plocha vrátane balkóna 44,02 m2 vo vchode B a C; 

- 2-izbový byt – podlahová plocha vrátane balkóna 54,72 m2 vo vchode A a B; 

- 2-izbový byt – podlahová plocha vrátane balkóna  54,94 m2 vo vchode C; 

-  

3. NP  - spoločné priestory: schodisko, 6x meranie; 

- 1-izbový byt – podlahová plocha vrátane balkóna 44,24 m2 vo vchode A; 

- 1-izbový byt – podlahová plocha vrátane balkóna 44,02 m2 vo vchode B a C; 

- 2-izbový byt – podlahová plocha vrátane balkóna 54,72 m2 vo vchode A a B; 

- 2-izbový byt – podlahová plocha vrátane balkóna 54,94 m2 vo vchode C; 
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a prenájom príslušnej technickej vybavenosti podmieňujúcej užívanie stavby „Nájomné byty 15 

b.j. + inžinierske siete“; 

 

Na základe dohody s doterajším majiteľom bytového domu – Košiar, investorom stavby 

spoločnosťou STAVOPRAC, s.r.o., Zákamenné č. 26, 029 56 Zákamenné Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje  nájomné za bytový dom vo výške 2 530,59 EUR mesačne. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 6 

za: 6                                                                               proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, 

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

 

 

Uznesenie MsZ č.  93/IV/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

prenájom nebytového priestoru, ktorý sa nachádza v budove „Likusovka“, bez súp. č.,  a  to     vo 

dvore Hačkovca vo Vrbovom  o  celkovej výmere 75,40 m², formou obchodnej verejnej súťaže 

pričom minimálna výška nájomného je stanovená na 17,- €/m2/ročne, na dobu neurčitú od 

01.06.2018  s  2 mesačnou výpovednou lehotou. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 7 

za: 7                                                                               proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, 

Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo, 

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č. 94/IV/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

podmienky obchodnej verejnej súťaže s prílohou „vzoru zmluvy o prenájme nebytového priestoru, 

nachádzajúceho sa v budove „Likusovka“, bez súp. č., a to vo dvore Hačkovca vo Vrbovom  

o  celkovej výmere  75,40 m²;   

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

17,-  €/m2/ročne. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 7 

za: 7                                                                               proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, 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. 95/IV/2018        

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje – 

 

1/ nájom nebytového priestoru č. 1, ktorý sa nachádza v budove „Hačkovec“, s. č. 336,  a to na 

prízemí od ulice M. A. Beňovského  vo Vrbovom  o  celkovej výmere 49,50 m² + ostatné plochy 

o  celkovej výmere 3,70 m², formou obchodnej verejnej súťaže na dobu neurčitú od 01.06.2018 

s  2 mesačnou výpovednou lehotou. 

2/ nájom nebytového priestoru č. 2, ktorý sa nachádza v budove „Hačkovec“, s. č. 336,  a to na 

prízemí od ulice M. A. Beňovského  vo Vrbovom  o  celkovej výmere 30,00 m² + ostatné plochy 

o  celkovej výmere 3,70 m², formou obchodnej verejnej súťaže na dobu neurčitú od 01.06.2018 

s  2 mesačnou výpovednou lehotou. 

Nebytové priestory je možné prenajať aj jednotlivo. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 7 

za: 7                                                                               proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, 

Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo, 

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č.  96/IV/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

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

na nájom nebytového priestoru, nachádzajúceho sa v budove „Hačkovec“, s. č. 336  a to na prízemí 

od ulice  M. A. Beňovského  vo Vrbovom. Celková výmera nebytových priestorov je: 

priestor na prízemí č. 1– ostatné plochy :                         49,50 m2  +    3,70 m2    

priestor na prízemí č. 2 – ostatné plochy :                        30,00 m2   +    3,70 m2    

 

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

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

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 7 

za: 7                                                                               proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, 

Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo, 

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č. 97/IV/2018      

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

v súlade s čl. I., §2, bod 10 - dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2017   

o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome na Hrabinskej ulici v meste Vrbové  
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pridelenie voľného nájomného dvojizbového bytu č. 27 na druhom poschodí na ul. Hrabinská 

č. 1726/11 novému nájomníkovi : 

 

- Marián Pavlovič,  doposiaľ bytom ul. Súkennícka č. 247/19, 922 03 Vrbové  

  spoločne a nerozdielne s družkou: 

- Adriana Dubská, doposiaľ bytom ul. M. Bela č. 36, 921 01 Piešťany  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 7 

za: 7                                                                               proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, 

Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo, 

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č. 98/IV/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,  Nám. A. Hlinku č. 1,  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 

Vrbové 2631/13   reg. „C“ 
zastavané plochy 

a nádvoria 
2690 

 

bezodplatné zriadenie vecného bremena uloženia inžinierskych sietí (jestvujúceho kanalizačného 

potrubia dažďovej kanalizácie a jestvujúceho potrubia splaškovej kanalizácie)  v prospech 

žiadateľa mesto Vrbové, IČO 003 13 190, sídlo Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové, 

v zmysle vyhotoveného geometrického plánu   č. 68/2018 zo dňa 20.04.2018 Geodetickou 

kanceláriu Romana Klča, ul. Hviezdoslavova  č. 894/30, Vrbové. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 7 

za: 7                                                                               proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, 

Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo, 

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č. 99/IV/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 
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mesta Vrbové  na pozemkoch mesta Vrbové, IČO 003 13 190, sídlo Ulica gen. M. R. Štefánika 

č. 15/4, 922 03 Vrbové v zastúpení primátorkou Dott. Mgr. Ema Maggiová  CKN: 

 

 

Katastrálne územie Parcela číslo , KN Druh pozemku List vlastníctva 

Vrbové 2587/2  reg. „C“ zastavané plochy a nádvoria 1900 

 

bezodplatné zriadenie vecného bremena uloženia inžinierskych sietí (jestvujúceho kanalizačného 

potrubia dažďovej kanalizácie a jestvujúceho potrubia splaškovej kanalizácie)  v prospech 

žiadateľa spoločnosti ELISA, spol. s.r.o., IČO 313 91 061,  Nám. A. Hlinku č. 1,  831 06 Bratislava 

v zastúpení p. Dr. Vito Bovoli, v zmysle vyhotoveného geometrického plánu č. 68/2018 zo dňa 

20.04.2018 Geodetickou kanceláriu Romana Klča, ul. Hviezdoslavova č. 894/30, Vrbové. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 7 

za: 7                                                                               proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, 

Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo, 

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č. 100/IV/2018        

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

V zmysle čl. 4., písm. B) bod 1. Zásad hospodárenia a nakladania s  majetkom mesta Vrbové 

dohodu, ktorou  je uznanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v kat. území Vrbové, zapísanej 

na Okresnom úrade Piešťany, katastrálny odbor nasledovne : 

 

a) Vlastníkom pozemku parcela registru „C“ evidovanej na katastrálnej mape parcelné číslo 

2580/4, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere      235 m2,  nachádzajúcej sa 

v k. ú. Vrbové, podiel 1/1- ina   je  mesto Vrbové, sídlo:  Ulica gen. M.R.Štefánika č. 15/4, 

922 03 Vrbové, ktoré  odstupuje svoj  podiel      vo veľkosti 160 m2, zapísaný v LV č. 1923  

v prospech  spoločnosti ELISA, spol. s.r.o., IČO  313 91 061,  Nám. A. Hlinku č. 1, 831 06 

Bratislava a vyhlasuje, že uznáva vlastnícke právo spoločnosti ELISA, spol. s.r.o.  k podielu 

vo veľkosti    160 m2; 

 

b) Dohoda o urovnaní v prospech spoločnosti ELISA, spol. s.r.o. je takto v súlade s listinami, 

ktoré boli k vlastníctvu dotknutých nehnuteľností právoplatne vydané.  Ustupujúci, a to 

mesto Vrbové odstúpilo svoj podiel vo veľkosti 160 m2  vzhľadom k celku na parcele registra 

„C“ číslo 2580/4  za dohodnutú kúpnu cenu v celkovej výške  30 €/m2. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 7 

za: 6                                                                               proti: 0     zdržal sa: 1 

Dr. I. Borovský, Mgr. R. Just,       Ing. J. Duračka, 

Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová, D. Sabo, 

Bc. F. Tahotný, MBA 
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Uznesenie MsZ č.  101/IV/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- ruší – 

uznesenie č.  7/II/2018 zo dňa 06.02.2018   

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 6 

za: 6                                                                               proti: 0     zdržal sa: 0 

Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, 

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

 

 

Uznesenie MsZ č. 102/IV/2018      

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

-schvaľuje – 

použitie finančných prostriedkov vo výške 22.558,- € na rekonštrukciu oplotenia I. Základnej 

školy vo Vrbovom. 

Mestské zastupiteľstvo súčasne odporúča vedeniu mesta poveriť riaditeľa I. Základnej školy  

realizáciou procesu verejného obstarávania. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 6 

za: 6                                                                               proti: 0     zdržal sa: 0 

Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, 

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

 

 

Uznesenie MsZ č. 103/IV/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

zmenu  uznesenia č.  17/II/2018 zo dňa 06.02.2018  nasledovne :  

ruší sa pôvodný text v plnom rozsahu, a to  : 

v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové    a  

na základe  § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka odkúpenie nehnuteľnosti : 

- pozemok parcela registra „E“  č.  1261  o  výmere  72 m², zapísaný na LV č. 2289, druh pozemku 

– orná pôda  za cenu  5,-€/m2  nasledovne :  

 

1) Ing. Lavko Miroslav, bytom ul. Slatinská č. 8960/3, 821 07 Bratislava -Vrakuňa, podiel 

14/144 (t.j.  7,00 m2)  za sumu  vo výške 35,00 EUR.   

2) Kramárik Marián, bytom ul. Štefánikova č. 1518/19, 031 01 Liptovský Mikuláš 1, podiel 

14/144 (t.j.  7,00 m2)  za sumu  vo výške 35,00 EUR. 

3) Kramárik Juraj, bytom ul. Bernolákova č. 659/3, 922 03 Vrbové, podiel 14/144, (t.j.  7,00 m2)  

za sumu  vo výške 35,00 EUR.     

4) Poláková Brigita, bytom sídl. Adama Trajana č. 92/16, 921 01 Piešťany, podiel 6/48, (t.j.  9,00 

m2)  za sumu vo výške 45,00 EUR.   

5) Gazdík Ján, bytom ul. Hrádky č. 92/21, 914 01 Trenčianska Teplá, podiel 7/24, (t.j.  21,00 m2)  

za sumu vo výške 105,00 EUR.   

6)  
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t.j. podiel 34/48, spolu 51 m2. 

 

a   nahrádza sa novým znením, a to: 

v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové    a  

na základe  § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka odkúpenie nehnuteľnosti : 

- pozemok parcela registra „E“  č.  1261  o  výmere  72 m², zapísaný na LV č. 2289, druh pozemku 

– orná pôda  za cenu  5,-€/m2  nasledovne :  

 

1.) Ing. Lavko Miroslav, bytom ul. Slatinská č. 8960/3, 821 07 Bratislava -Vrakuňa, podiel 

14/144 (t.j.  7,00 m2)  za sumu vo výške 35,00 EUR.   

2.) Kramárik Marián, bytom ul. Štefánikova č. 1518/19, 031 01 Liptovský Mikuláš 1, podiel 

14/144 (t.j.  7,00 m2)  za sumu  vo výške 35,00 EUR. 

3.) Kramárik Juraj, bytom ul. Bernolákova č. 659/3, 922 03 Vrbové, podiel 14/144, (t.j.  7,00 m2)  

za sumu vo výške 35,00 EUR.     

4.) Poláková Brigita, bytom sídl. Adama Trajana č. 92/16, 921 01 Piešťany, podiel 6/48, (t.j.  9,00 

m2)  za sumu  vo výške 45,00 EUR.   

t.j.  podiel 20/48, spolu 30 m2 . 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 6 

za: 6                                                                               proti: 0     zdržal sa: 0 

Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, 

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

 

 

Uznesenie MsZ č. 104/IV/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- neschvaľuje – 

zahrnúť lokalitu Zálužné, konkrétne parcely  č. 3688/1 a 3688/101 reg. E do územného plánu na 

výstavbu rodinných domov z dôvodu, že parcela č. 3688/101 reg.E je zaradená medzi plochy 

športových areálov, na ktorom  sa nachádza futbalové ihrisko, čo je verejnoprospešná stavba. 

Povyše futbalového ihriska na parc.č. 3688/1 EKN je vedené elektrické vysoké napätie v dvoch 

na seba kolmých smeroch so svojím ochranným pásmom, ktoré obmedzuje použitie pozemku na 

výstavbu a OU TT OOP referát pôdohospodárstva na ňu nevydal predbežný súhlas na použitie 

poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 6 

za: 5                                                                               proti: 0  zdržal sa: 1 

Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík,     Bc. F. Tahotný, MBA 

Dr. J. Miklášová, D. Sabo  

 

 

Uznesenie MsZ č. 105/IV/2018      

 

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 izolačná zeleň.  
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 6 

za: 6                                                                               proti: 0     zdržal sa: 0 

Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík, 

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

 

 

Uznesenie MsZ č. 106/IV/2018      

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- odsúhlasuje - 

tabuľku vyhodnotenia pripomienok a stanovísk uplatnených v rámci prerokovania Návrhu   

ÚPN-M Vrbové bez pripomienok. 

 

37. Záver 
 

Primátorka mesta poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie MsZ o 22.20 hod. 

 

 

Zapísala: Beličková 

 

 

 

 

 

 

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

                               Dott. Mgr. Ema Maggiová 

         .                   primátorka mesta, v.r. 

  

 

 

              

Overovatelia zápisnice: 

 

1.   PhDr. Jana Miklášová, v.r.  ................................................. 

 

2.   Dušan Sabo, v.r.     ................................................. 

 

 

 

 

 


