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Z á p i s n i c a    č. 7 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrbové, 

konaného 24. 5. 2018 o 17.00 hod. v kúrii M. Beňovského 
 

 

Prítomní:    9 poslancov a primátorka mesta 

Neprítomní:    2 poslanci: 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 činnosti a hospodárení Domova Klas n.o. za rok 2017. 

5. Predaj pozemku parc. č.  2633   

6. Inventarizácia majetku mesta Vrbové za rok 2017. 

7. VZN – č. 6/2018 – byty (Hrabinská + Šteruská) 

8. Dodatok č. 1 k VZN č. 10/2017 – fond opráv  

9. VZN – č. 7/2018 – voľby do samosprávy 

10. VZN – 8/2018 – zápis do škôl 

11. Dotácie mesta   

12. Ulica Mikulášska – rekonštrukcia 

13. Pridelenie bytov – 2 byty  9. mája 

14. Pridelenie bytov – 15 bytov - Košiar, ul. Šteruská cesta 

15. Schválenie kroniky r. 2016 

16. Prenájom – most - p. Konček 

17. Prenájom – most - p. Martinkovič 

18. Kúpa pozemku – parc. č. 1326/5 

19. Kúpa pozemkov – parc. č. 3699/1, parc. č. 3700/1  a parc. č. 3702/1 

20. Rôzne  

21. Dopyty a interpelácie poslancov 

22. Návrh na uznesenie 

23. 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 6 poslancov, neskôr ešte prišli 3 poslanci. 

 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – Bc. František Tahotný, MBA, 

členovia – Mgr. Daniela Drobná a Dušan Sabo. 

prítomných: 6 

za: 6                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci:  Ing. Jozef Duračka a JUDr. Štefan 

Kubík. 

prítomných: 6 

za: 6                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 
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Za zapisovateľku bola určená p. Emília Beličková, pracovníčka mestského úradu. 

 

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

Maggiová, zástupca primátorky JUDr. Štefan Kubík a hlavná 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. Poslanci súhlasili s týmto programom. 

prítomných: 7 

za: 7                                          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  
 

p. Drinka – predsedníčka Okresného súdu v Piešťanoch ho poverila, aby na zasadnutí MsZ 

predniesol požiadavku, či by bolo možné, aby vo Vrbovom sa konalo zasadnutie trestného senátu. 

Školy by mali tak možnosť spoznať ako vyzerá a pracuje senát. V senáte by boli prítomní aj 

prísediaci na Okresnom súde v Piešťanoch z Vrbového. 

Ďalšia interpelácia sa týkala budovy bývalej Trikoty, ktorú má odkúpenú Talian. Vraj chystá 

v tejto budove azylové ubytovanie. Zaujímalo ho aj to, ak skončí firma Bodet&Horst, ako to bude 

s vodou, keď potrubie na upravenú vodu pre štadión je napojené z tejto firmy. 

primátorka – budovu po bývalej Trikote má v majetku Talian, ktorý tam chce urobiť rekonštrukciu 

a mali by tam byť byty. Čo sa týka skončenia firmy Bodet&Horst, na úrade práce zatiaľ nemajú 

žiadne oficiálne informácie o výpovediach zamestnancom. Poprosila riaditeľku ÚPSVaR, aby ju 

potom informovala. Mesto to bude riešiť a aj úrad práce bude nápomocný. 

A ako to bude s vodou – na štadióne je studňa. 

Čo sa týka zasadnutia trestného senátu vo Vrbovom, je potrebné, aby písomne o to požiadala 

predsedníčka Okresného súdu v Piešťanoch. 

•  

p. Podmelová mala pripomienku ku kúpe pozemku, na ktorý podľa nej mala ona predkupné právo. 

Taktiež chcela vedieť kto dal povolenie na vybudovanie vodovodu  na Záhradnej ulici. Zaujímala 

ju tiež značka na začiatku štrkovej cesty, ktorá je za koncom asfaltovej cesty (pri ZO Vysoké sady), 

nebola odsúhlasená ODI a mala byť do r. 2015 odstránená. Podľa jej slov nebola úmyselne 

dopracovaná zmena ÚPN mesta Vrbové. Požiadala o skolaudovanie chaty, ale kvôli ceste sa tak 

nestalo. Pričom mesto dalo rodine pána Masarecha trvalý pobyt, hoci tam nie je prístupová cesta. 

Jej bolo povedané, že si musia vybudovať všetky inžinierske siete, hoci na Záhradnej ulici to 

vybudovalo mesto. Mala aj výhrady voči pracovnej morálke zamestnanca útvaru MH ako aj 

výrubu stromov. 

Ing. Valová jej odpovedala, čo sa týka stavebných vecí –  vodovod na Záhradnej ulici bol 

vybudovaný na základe riadneho povolenia Okresným úradom Piešťany, Štátna vodná správa na 

pozemkoch, ktoré boli mestu darované. Dopravná značka – je na súkromnom pozemku. Trvalý 

pobyt sa dáva na základe zákona ministerstva vnútra a v tom dome bývali aj v minulosti. Trvalý 

pobyt sa neodoberá podľa pohybov údajov v katastrálnej mape, napr. že v katastrálnej mape 

zmizne cesta. Územný plán je nachystaný na schválenie a vyhlásenie VZN. Pri prerokovaní  ÚPN  

sa zúčastnila osobne aj p. Podmelová. Výrub stromov – SVHP má právo  udržiavať pobrežné 

pozemky. 
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Pán Tahotný navrhol p. Podmelovej, by si svoje požiadavky, príp. otázky dala písomne. 

Ing. Valová povedala, že odpovede p. Podmelovej boli dané písomne od mesta aj od Okresného 

úradu Piešťany. 

 

4. Správa o činnosti a hospodárení Domova Klas n.o. za rok 2017 
 

Správu predniesla riaditeľka Domova Klas Mgr. Juhásová, bola predložená v písomnej forme, 

dostali ju všetci poslanci. K uvedenému materiálu nemal nikto žiadne pripomienky. 

 

Stanovisko sociálnej komisie: komisia berie správu na vedomie. 

Bolo prečítané uznesenie č. 107/2018. 

 

5. Predaj pozemku parc. č.  2633   
 

    Dňa 01.02.2018 podali spoluvlastníci bytového domu na Ulici gen. M. R. Štefánika č. 208/3,5 

vo Vrbovom  na  MsÚ žiadosť o odpredanie nehnuteľnosti – pozemku pod ich bytovým domom.  

Na predchádzajúcom zasadnutí MsZ bolo prijaté uznesenie o predaji tejto nehnuteľnosti, ale neboli 

prevedené všetky. Spolumajiteľka, ktorá pri dedičskom konaní po zomrelom manželovi prededila 

polovicu podielu svojho bytu na svoje tri maloleté deti - p. Kochanová, mala záujem odkúpiť 

pozemok pod bytovým domom o veľkosti 24,54 m2 (t.j. podiel 8806/176302  z celku).   

Ďalej sa jednalo  o spolumajiteľov, ktorý v čase predaja prvej časti nehnuteľnosti v marci 2018  

nemali ukončené dedičské konanie po svojom otcovi Ing. Ondrejovi Gažovi, kde dedičia po 

poručiteľovi Ing. Jaroslav Gažo a  p. Ivana Gažová, mali takisto záujem odkúpiť časť pozemku 

pod bytovým domom o veľkosti 13,32 m2 (t.j. podiel 4783/176302  z celku).   

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s takto predloženým materiálom 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča predaj časti pozemku p.č. 2633 pod bytovým 

domom s.č.208/3,5. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 108/V/2018. 

 

6. Inventarizácia majetku mesta Vrbové za rok 2017 
 

Materiál predniesla Mgr. Urbanová. Ústredná inventarizačná komisia prerokovala správy 

čiastkových inventarizačných komisií k 31.12.2017 a navrhla jednotlivé opatrenia a návrhy na 

vyradenie majetku. Mgr. Urbanová vysvetlila podrobnosti zo správy – hlavne rozdiely, ktoré 

vznikajú koncom roka kvôli tomu, že niektoré pozemky neboli zaevidované katastrom – prešli až 

po Novom roku. Mesto nenavrhlo tento rok vyradiť nič. Na odpis sa dal iba  jeden majetok, ktorý 

už v r. 2016 navrhla audítorka (projekt týkajúci sa domovu Klas). Školy navrhli niektorý inventár 

vyradiť (stoličky, termosky ap.). 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí so schválením inventarizačného zápisu. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 109/V/2018. 

 

7. VZN – č. 6/2018 – byty (Hrabinská + Šteruská) 
 

Na základe uvedenia do užívania bytového domu na ul. Šteruská cesta – Košiar  bolo vypracované 

nové VZN o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome na Hrabinskej ulici.       

Zmena sa týka VZN č. 5/2017, kde sa navrhlo zrušenie celého VZN aj s dodatkom č. 1,  týkajúce 

sa doposiaľ zaužívaného prideľovania nájomných bytov. 
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Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s týmto návrhom. 

Stanovisko sociálnej komisie: komisia takisto súhlasí s týmto návrhom. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 110/V/2018. 

 

8. Dodatok č. 1 k VZN č. 10/2017 – fond opráv  
 

Návrh predkladaného Dodatku č. 1 k VZN č. 10/2017 bol vypracovaný v nadväznosti na 

odovzdanie nových nájomných bytov na ul. Šteruská cesta – Košiar.  

Navrhované zmeny sa teda týkajú  VZN č. 10/2017, kde sa dopĺňa nový bytový dom na ul. Šteruská 

cesta – Košiar a po zmene zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 

v znení neskorších predpisov sa celé VZN premenovalo na VZN mesta Vrbové  o určení tvorbe 

a použití osobitného rezervného fondu nájomných bytov vo vlastníctve mesta Vrbové. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča schváliť tento návrh. 

Stanovisko sociálnej komisie: komisia odporúča schváliť tento návrh. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 111/V/2018. 

 

9. VZN – č. 7/2018 – voľby do samosprávy 
 

Mesto Vrbové na základe upozornenia Okresnej prokuratúry Piešťany na nutnosť schváliť nové 

VZN k volebnej kampani pred voľbami do orgánov samosprávy mesta Vrbové  predložilo 

poslancom MsZ návrh uvedeného VZN. Na základe požiadavky komisie kultúry boli tam 

zapracované aj pripomienky. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom. 

Stanovisko sociálnej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom. 

Stanovisko komisie kultúry: komisia súhlasí s predloženým materiálom. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 112/V/2018. 

 

10. VZN – 8/2018 – zápis do škôl 
 

Podobne ako predchádzajúce VZN, aj VZN týkajúce sa zápisu do škôl, bolo potrebné prepracovať 

na základe požiadavky Okresnej prokuratúry Piešťany. Boli tam vytknuté určité veci, tieto sa 

zapracovali – bol vyšpecifikovaný termín zápisu. 

 

Stanovisko komisie kultúry a školstva: komisia súhlasí s návrhom. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 113/V/2018. 

 

11. Dotácie mesta   
 

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

o poskytovaní dotácií. Na mesto prišlo niekoľko žiadostí o dotácie, ktoré boli predložené 

k schváleniu MsZ. Poslanci návrhy prehodnotili, u niektorých boli navrhnuté sumy upravené. 

Najviac sa venovali dotácii pre MS SČK, ktorý si dal žiadosť na zakúpenie defibrilátora. Dotácia 

nebola zatiaľ schválená, pretože nebolo celkom jasné, kde bude prístroj uschovaný, kto s ním bude 

narábať v prípade potreby – mal by to byť niekto, kto bude zaškolený. Bolo dohodnuté, že bude 

prizvaná fundovaná osoba, dohodne sa, kde bude prístroj uložený, kto ho bude obsluhovať, 

zabezpečí sa školenie – predloží sa zoznam ľudí ako aj zoznam akcií, ktoré sa v meste robia. 
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Zmluvy s dotknutými organizáciami vypracuje Dr. Kubík. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženými návrhmi. Zároveň bol 

predložený návrh na udelenie dotácie pre Danku Pekarovičovú na nákup materiálnych pomôcok, 

ktorá svojimi výtvarnými prácami reprezentuje mesto Vrbové na rôznych výstavách. 

 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 114/V/2018 – 120/V/2018. 

 

12. Ulica Mikulášska – rekonštrukcia 
 

Na základe požiadaviek občanov a poslancov MsZ vo Vrbovom požiadalo  mesto o spracovanie 

ponukového listu na opravu miestnej komunikácie ul. Mikulášska. Uvedená požiadavka je 

umocnená skutočnosťou, že miestna komunikácia je v havarijnom stave, nie je možná ani zimná 

údržba z dôvodu nerovnosti komunikácie. 

Vedenie mesta predložilo rozpočet na predpokladanú investíciu vo výške 20.752,25 € bez DPH, 

t.j.  24.902,70 € s DPH.  

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom 

Stanovisko komisie výstavby: komisia súhlasí so zámerom rekonštrukcie Mikulášskej ulice za 

podmienky realizácie rekonštrukcie Hrabinskej ulice iba po Barcíkovu ulicu. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 121/V/2018 

 

13. Pridelenie bytov – 2 byty na Sídl. 9. mája 
 

Dňa 3.5.2018 požiadal p. Jankech o ukončenie nájomnej v bytovom dome na prvom poschodí na 

Sídl. 9. mája  č. 322/25 vo Vrbovom. Na základe rokovania sociálnej komisie bolo odporučené 

prideliť tento voľný jednoizbový nájomný novému nájomníkovi p. A. Uhlíkovi.           

Dňa 30.4.2018 požiadala p. Mitterová o ukončenie nájomnej zmluvy v nájomnom jednoizbovom 

byte takisto na Sídl. 9. mája  č. 322/25. Sociálna komisia odporučila tento uvoľnený byt prideliť 

p. V. Horvátovej.           

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 122/V/2018 a č. 123/V/2018. 

 

14. Pridelenie bytov – 15 bytov - Košiar, ul. Šteruská cesta 
 

Dňa 26.4.2018 schválilo MsZ výšku nájmu v nových nájomných bytoch v bytovom dome na ul. 

Šteruská cesta súp. č. 675 vo Vrbovom.  Na základe písomných žiadostí jednotlivých žiadateľov  

a po prerokovaní  a  odporúčaní sociálnej komisie, MsZ pridelilo 15 žiadateľom jednoizbové 

a dvojizbové  nájomné byty. 

 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 124/V/2018 – 138/V/2018. 

 

Mgr. Just ešte potom dodal, že by rád videl nejaký zoznam žiadateľov o byt, aby ich mohol posúdiť 

(poradovník žiadateľov). Ing. Duračka navrhol pri posielaní materiálov k zasadnutiu MsZ poslať 

aj poradovník žiadateľov o byty. 

 

 

 

 

 



 
MsZ č. 7 z 24.5.2018 

Strana 6 z 23 

15. Schválenie kroniky r. 2016 
 

Z dôvodu ukončenia roka 2016 a zdokumentovania udalostí, ktoré boli zaznamenané kronikárkou 

p. Silviou Čeganovou bolo vykonané posúdenie všetkých navrhnutých zápisov komisiou kultúry 

a predložené k schváleniu poslancom MsZ. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 139/V/2018. 

 

16. Prenájom – most - p. Konček 

 
Na časti parcele č. 1302, 1300/106  a 1300/1  je vypracovaný projekt p. Tomáša Končeka      na 

vybudovanie cestného mostného telesa, ktorý bude tvoriť  príjazdovú cestu do areálu „Horné 

dielce“, kde bude vytvorených 6 pozemkov pre IBV. Mesto sa zaviazalo zmeniť Územný plán na 

vytvorenie podmienok pre individuálnu bytovú výstavbu, kde pre účely určenia nájmu bude 

požadovať 50,- € na jeden pozemok.  

Na základe žiadosti nájomcu p. Tomáša Končeka bol predložený návrh na vyriešenie 

jednorazového prenájmu časti pozemkov formou nájomnej zmluvy medzi T. Končekom a  mestom 

Vrbové.   

 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schválenie prenájmu časti pozemkov na 

vybudovanie cestného mostového telesa cez Cintorínsky potok na príjazdovú cestu do areálu 

„Horné dielce“. 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča prijať materiál tak ako je pripravený. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 140/V/2018. 

 

17. Prenájom – most - p. Martinkovič 
 

Podobne ako p. Konček, aj p. Martinkovič má vypracovaný projekt na premostenie k rodinnému 

domu, bol predložený návrh pre účely určenia nájmu za rovnakých podmienok. 

 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schválenie prenájmu časti pozemkov na 

vybudovanie cestného mostového telesa cez Cintorínsky potok na príjazdovú cestu k rodinnému 

domu 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča prijať materiál tak ako je pripravený. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 141/V/2018. 

 

18. Kúpa pozemku – parc. č. 1326/5 
            

Pri vysporiadaní pozemkov na ul. 8. marca bolo zistené, že na parc. č. 1326/5 o výmere 181 m2 je 

vybudovaná účelová komunikácia, ktorej spolumajiteľmi sú p. M. Kollár  a  p. G. Kellerová. 

Uvedená parcela je v podielovom spoluvlastníctve uvedených osôb. Vzhľadom  na uvedenú 

skutočnosť, že tento pozemok bol využitý na výstavbu komunikácie, je potrebné mať túto 

nehnuteľnosť vo vlastníctve mesta Vrbové. Spoluvlastníci sú ochotní predať pozemok mestu za 

dohodnutú cenu  5,00 €/m2, čo pri  výmere parcely a  jednotlivých podieloch spoluvlastníkov 

predstavuje celkovú sumu vo výške 905,00 EUR. 

 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča odkúpenie pozemku pod miestnou komunikáciou 

na Ul. 8. marca. 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča prijať materiál tak ako je pripravený. 
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Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 142/V/2018 a č. 143/V/2018. 

 

19. Kúpa pozemkov – parc. č. 3699/1, parc. č. 3700/1  a parc. č. 3702/1 
 

Dňa 19. 3. 2018 zaslal na MsÚ p. L. Zemaník ponuku na odpredanie časti pozemkov v podielovom 

spoluvlastníctve. Jedná sa o  parc. č. 3699/1,  parc. č. 3700/1  a  parc. č. 3702/1.  Na uvedených 

parcelách je vybudovaný mestský futbalový štadión. Tieto časti pozemkov  je potrebné mať vo 

vlastníctve mesta Vrbové z dôvodu majetkového vysporiadania pozemkov pod štadiónom. 

Uvedené časti pozemkov je p. L. Zemaník ochotný odpredať mestu za dohodnutú cenu 5 €/m2. 

 

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

Odporúča vypracovať GP na odčlenenie časti predmetného pozemku na šírku miestnej 

komunikácie až po škvarové ihrisko z dôvodu vysporiadania pozemku pod komunikáciou 

a uloženia IS a chodníka a túto časť odkúpiť. 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča odkúpiť pozemky, ak ich niekto ponúka na 

odpredaj. 

 

Rozprava: 

Mgr. Just – prikláňa sa k názoru ekonomickej komisie. Vždy to slúži pre mesto. Za takú cenu nie 

je o čom debatovať. 

Dr. Kubík – ak mesto získa takú plochu, je možnosť získať dotáciu na ihrisko, keď to bude vo 

vlastníctve mesta. 

 

Boli prečítané a prijaté uznesenie č. 144/V/2018 – 146/V/2018. 

 

20. Rôzne  
 

V tomto bode neboli predložené žiadne materiály k prerokovaniu. 

 

21. Dopyty a interpelácie poslancov 
 

Bc. Tahotný, MBA – oboznámil poslancov so situáciou na Ul. F. Kráľa – chodia tadiaľ veľmi 

rýchlo autá, chceli by to riešiť značkou na zníženie rýchlosti. Cesta je v hroznom stave, nakoľko 

tadiaľ chodili ťažké autá a zničili ju. 

Dr. Kubík – na okr. dopr. inšpektoráte je pasport dopravných značiek. V júni to mesto chce 

realizovať. Chvíľu to bude trvať, kým sa vydá dopr. určenie. Od minulého júla zbierali tieto veci, 

dali to na schválenie PZ, OÚ dopr. odbor, ODI a vyberá sa potom firma, ktorá to bude realizovať. 

Tento problém pôjde do ďalšieho návrhu. Jedine dať tam obmedzujúcu rýchlosť a nejaký retardér. 

Bc. Tahotný, MBA – alebo zavolať tam policajtov ráno, nech sa tam pozrú. 

•  

Dr. Kubík – na minulom zasadnutí v interpeláciách bola požiadavka na odstránenie betónu, ale on 

tam bol pozrieť a nič tam nevidel. 

Mgr. Just – je to vedľa bytovky – veľký kameň. 

Dr. Kubík – dá to naložiť a odviezť. Podal informáciu o T-come – siete – najnovšie informácie 

boli také, že  sa musí prerábať projekt. Budú to financovať oni sami a nie EÚ. Zastavia sa na meste 

a prejdú to. Majú naďalej záujem túto sieť vybudovať. 

•  

Ing. Duračka – navrhol osadiť zábranu do chodníkov na Ul. SNP medzi pohostinstvom Bajo 

a bytovkou – cúvajú tam smetiari, narážajú do obrubníkov ap. Pripravuje sa zateplenie bytovky, 

majú obavu, že narušia fasádu. A veľmi rýchlo tadiaľ chodia autá. Je to všetko chodník a autá 

tadiaľ chodia. Chcel vedieť, či sa bude robiť rekonštrukcia cesty, tá cesta má 25-30 rokov (od 



 
MsZ č. 7 z 24.5.2018 

Strana 8 z 23 

domu kultúry po Súkennícku), je vo veľmi zlom stave. Bol by rád, keby sa to zahrnulo do plánu 

opráv ciest. 

Bol oslovený občanmi, či by sa nemohla merať teplota tak, ako v iných mestách. A bola aj 

požiadavka na osadenie fontány s pitnou vodou.  

Stĺpy pri vchode do KGM sú v dezolátnom stave. Sú opadané kabrince a oblepené plagátmi. 

Sadenie stromčekov pri narodení detí – či pokračovať v tejto tradícii. Nestarajú sa o ne a keď 

uschnú je to nepekné. 

primátorka – rodičia sami povedali, že si to budú chodiť polievať. Keď sa niečo robí – zle je, 

nerobíš – ak tak je zle. 

•  

Dr. Miklášová – dažďová voda pri r. Kamenických – oni ten kanál v minulosti čistili. Asi 2-3 

týždne dozadu tam stála voda. Autá ani nevideli, kadiaľ idú. A sú upchaté aj kanály pri Drukose 

(križovatka Ul. 6. apríla, Nám. J. Emanuela a Sídl. 9. mája). Aj existujúce kanály sú upchaté. 

•  

Ing. Šteruský – chcel vedieť informácia  firme Bodet&Horst, jeho známa by to chcela predniesť 

pred Európskou komisiou. Tí ľudia, čo tam pracovali, sú ukrivdení. 

primátorka – na úrade práce oficiálne nevedia nič. Sú odpojení od plynu, vody elektriny. Bude sa 

robiť súpis majetku. Ozvali sa je ale firmy od Galanty, je tam možnosť zárobku 1000 – 1100 €. 

•  

Bc. Tahotný, MBA – padol taký návrh, či by sa nedala tá guľa s Beňovským preč a znovu by tam 

bola fontána. 

•  

Mgr. Just – dátum stavania mája bol veľmi zle stanovený. Do budúcnosti treba sa polepšiť a aj čo 

sa týka kultúrneho programu. 

primátorka – po stavaní mája bola dychovka, otvorenie výstavy... 

Dr. Borovský – máj sa staval vždy podvečer 1. mája. Zastavili ho občania a nepasuje im tá farba 

omietky Beňovského rezidencie – je to bledé. 

Ing. Valová – nie sú presne definované v ÚPN odtiene farieb. Toto nie je predmetom odsúhlasenia 

staveb. povolenia. Mesto to nemôže ovplyvniť. 

•  

p. Sabo – všimol si na nádvorí kúri Beňovského burinu v studni, či by sa nedala odstrániť. 

•  

Mgr. Drobná – je málo vriec na plasty. 

Mgr. Šmacho – koľko vriec sa vyloží, toľko vriec majú dať – tak je dohodnuté. 

Mgr. Drobná – a nevyvážajú komunálny odpad, ak nie je nádoba plná. Pozrú dnu a nechajú tak. 

 

22. Návrh na uznesenie 
 

Uznesenie MsZ č. 107/V/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- berie na vedomie - 

Výročnú správu Domova Klas, n.o.  za rok 2017. 

  

 

Uznesenie MsZ č. 108/V/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

v súlade s § 9a ods. 8 písm. b/  zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení odpredaj 

časti nehnuteľnosti, parc. č. 2633, zastavané plochy a nádvoria o výmere 491 m2, podiel  na celku 
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pozemku vo veľkosti 13589/176302 vo vlastníctve mesta Vrbové, na ktorej je postavený bytový 

dom, súp. č. 208, kde  

 – predmetom kúpnej zmluvy je časť pozemku, parcela registra „C“  č.  2633 – zastavané plochy 

a nádvoria pozemok o výmere 37,86 m2, v k. ú. Vrbové  - podiel na celku 13589/176302, na ktorej 

je postavený bytový dom, súp. č. 208, vo vlastníctve mesta Vrbové, vedeného na LV č. 4172 

v celosti za sumu 3,32 €/m2, do svojho podielového spoluvlastníctva nasledovne : 

 

1.) Zuzana Kochanová, rod. Michalčíková,  

- v podiele 8806/176302 – ín do podielového spoluvlastníctva - podiel ½  z celku; 

 

2.) David Kochan, rod. Kochan,  

- v podiele 8806/176302 – ín do podielového spoluvlastníctva - podiel 1/6 z celku; 

 

3.) Filip Kochan, rod. Kochan,  

- v podiele 8806/176302 – ín do podielového spoluvlastníctva - podiel 1/6 z celku; 

 

4.) Lenka Kochanová, rod. Kochanová,  

- v podiele 8806/176302 – ín do podielového spoluvlastníctva - podiel 1/6 z celku; 

 

a 

5.) Ing. Jaroslav Gažo, rod. Gažo,  

- v podiele 4783/176302 – ín do podielového spoluvlastníctva - podiel  ½ ;  

 

6.) Ivana Gažová, rod. Gažová,  

- v podiele 4783/176302 – ín do podielového spoluvlastníctva - podiel ½; 

 

t.j. v sumáre podiel 13589/176302,  čo činí 37,86 m2 v celosti. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 7 

za: 7                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, D. Sabo 

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

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č. 109/V/2018      

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

závery ústrednej inventarizačnej komisie k inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov vykonanej k 31. 12. 2017. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

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

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

D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA 
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Uznesenie MsZ č. 110/V/2018      

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

VZN č. 6/2018 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome na Hrabinskej ulici   

a  na ul. Šteruská cesta – Košiar  v meste VRBOVÉ. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

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

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

D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č. 111/V/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Vrbové č. 10/2017 o tvorbe a použití 

osobitného rezervného fondu nájomných bytov vo vlastníctve mesta Vrbové. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

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

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

D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č. 112/V/2018      

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

VZN č. 7/2018 o vyhradení miest určených na umiestňovanie volebných plagátov na verejných 

priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy mesta Vrbové. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

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

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

D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č. 113/V/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

VZN č. 8/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v niektorej zo základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrbové.  
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

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

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

D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č. 114/V/2018      

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

poskytnutie dotácie  vo výške 1.300 € Združeniu detí a mládeže – Gorazdík na zabezpečenie 

letných táborov v roku 2018.  Finančné prostriedky budú vyplatené na účet združenia  

a vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci december 2018.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

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

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

D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 115/V/2018      

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

poskytnutie dotácie vo výške 1.200 € športovej organizácie Klubu športovej kynológie Vrbové na 

zabezpečenie svojej činnosti na rok 2018. Finančné prostriedky budú vyplatené na účet Klubu 

športovej kynológie Vrbové  a vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci december 2018.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

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

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

D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 116/V/2018      

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

poskytnutie dotácie vo výške vo výške 400 € Cirkevnému zboru ECAV  na zabezpečenie letného 

tábora v roku 2018.  Finančné prostriedky budú vyplatené  na účet  cirkevného zboru  

a vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci december 2018.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

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

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

D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA 
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Uznesenie MsZ č. 117/V/2018      

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

poskytnutie  dotácie  vo výške 1.170 €  Parlamentu mladých mesta Vrbové  na zabezpečenie svojej 

činnosti na rok 2018. Finančné prostriedky budú vyplatené na účet Parlamentu mladých 

a vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci december 2018.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 7                                                                                proti: 0     zdržal sa: 1 

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

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

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 118/V/2018      

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje – 

poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta obci Prašník na zabezpečenie osláv 74. výročia SNP 

organizované obcou Prašník, mestom Vrbové, VÚC Trnava a SZPB vo výške 500 €. Finančné 

prostriedky budú vyplatené na bankový účet obce Prašník a vyúčtovanie bude vykonané najneskôr 

v mesiaci december 2018. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

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

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

D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č. 119/V/2018      

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

poskytnutie  dotácie vo výške 500 € na činnosť organizácie Liga proti rakovine v roku 2018. 

Finančné prostriedky budú vyplatené na účet organizácie a vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci 

december 2018.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

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

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

D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č. 120/V/2018      

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 
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poskytnutie dotácie vo výške 500 € Danke Pekarovičovej, umelkyni maľujúcej nohami, na nákup 

materiálnych pomôcok. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

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

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

D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č. 121/V/2018      

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

zámer rekonštrukcie miestnej komunikácie – ul. Mikulášska vo Vrbovom. Mestské zastupiteľstvo 

zároveň odporúča  vedeniu mesta zrealizovať  verejné obstarávanie na dodávateľa. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 7 

za: 7                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just,  

Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová 

D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č. 122/V/2018      

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

v súlade s čl. I., §2, bod 10  -  dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2017   

o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome na ul. J. Zigmundíka  č. 295/4,  Sídl. 

9. mája č. 322/25, na nám. Sv. Cyrila a Metoda č. 12/20  a  ostatnými nájomnými bytmi  v meste 

Vrbové  pridelenie voľného nájomného jednoizbového bytu č. 6 na prvom poschodí na sídl. 9. 

mája č. 322/25 novému nájomníkovi : 

- Alexander Uhlík, doposiaľ bytom sídl. 9. mája č. 303/12,  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. J. Duračka,  

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

D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 123/V/2018      

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

v súlade s čl. I., §2, bod 10  -  dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2017   

o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome na ul. J. Zigmundíka  č. 295/4,  Sídl. 

9. mája č. 322/25, na nám. Sv. Cyrila a Metoda č. 12/20  a  ostatnými nájomnými bytmi  v meste 
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VRBOVÉ  pridelenie voľného nájomného jednoizbového bytu č. 15 na prvom poschodí na sídl. 9. 

mája č. 322/25 novému nájomníkovi : 

- Veronika Horvátová, doposiaľ bytom ul. M. A. Beňovského č. 353/17, 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. J. Duračka,  

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

D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 124/V/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

v súlade s čl. I., §2, bod 9  -  Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2018   o  nakladaní s nájomnými 

bytmi pre občanov v bytovom dome na Hrabinskej ulici  a na ul. Šteruská cesta - Košiar  v meste 

VRBOVÉ   pridelenie voľného nájomného dvojizbového bezbariérového bytu č. 1 na prízemí 

vchodu 6A na ul. Šteruská cesta  novému nájomníkovi : 

- Elena Ščepková, doposiaľ bytom ul. Mieru č. 707/33, 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. J. Duračka,  

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

D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č. 125/V/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

v súlade s čl. I., §2, bod 9  -  Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2018   o  nakladaní s nájomnými 

bytmi pre občanov v bytovom dome na Hrabinskej ulici  a na ul. Šteruská cesta - Košiar  v meste 

VRBOVÉ   pridelenie voľného nájomného jednoizbového bytu č. 2 na prvom poschodí vchodu 

6A na ul. Šteruská cesta  novému nájomníkovi : 

- Ivana Trojáková, doposiaľ bytom ul. Sadová č. 1048/1, 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. J. Duračka,  

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

D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č. 126/V/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 
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v súlade s čl. I., §2, bod 9  -  Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2018   o  nakladaní s nájomnými 

bytmi pre občanov v bytovom dome na Hrabinskej ulici  a na ul. Šteruská cesta - Košiar  v meste 

VRBOVÉ   pridelenie voľného nájomného dvojizbového bytu č. 3 na prvom poschodí vchodu 6A 

na ul. Šteruská cesta  novému nájomníkovi : 

- Lenka Lukáčová, doposiaľ bytom ul. Hollého  č. 507/6, 922 03 Vrbové  

spoločne a nerozdielne s manželom 

- Vladimír Lukáč, doposiaľ bytom ul. Staničná č. 33/6, 921 01 Piešťany  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

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

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

D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č. 127/V/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

v súlade s čl. I., §2, bod 9  -  Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2018   o  nakladaní s nájomnými 

bytmi pre občanov v bytovom dome na Hrabinskej ulici  a na ul. Šteruská cesta - Košiar  v meste 

VRBOVÉ   pridelenie voľného nájomného jednoizbového bytu č. 4 na druhom poschodí vchodu 

6A na ul. Šteruská cesta  novému nájomníkovi : 

- Kristián Mego, doposiaľ bytom ul. SNP  č. 289/8, 922 03 Vrbové  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 8                                                                                proti: 0     zdržal sa:  

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

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

D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 128/V/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

v súlade s čl. I., §2, bod 9  -  Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2018   o  nakladaní s nájomnými 

bytmi pre občanov v bytovom dome na Hrabinskej ulici  a na ul. Šteruská cesta - Košiar  v meste 

VRBOVÉ   pridelenie voľného nájomného dvojizbového bytu č. 5 na druhom poschodí vchodu 

6A na ul. Šteruská cesta  novému nájomníkovi : 

- Ľubomír Hauliš, doposiaľ bytom ul. 6. apríla  č. 362/28, 922 03 Vrbové  

spoločne a nerozdielne s manželkou 

- Mária Haulišová, doposiaľ bytom ul. 6. apríla  č. 362/28, 922 03 Vrbové  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

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

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

D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA,  Ing. Ľ. Šteruský 
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Uznesenie MsZ č. 129/V/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

v súlade s čl. I., §2, bod 9  -  Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2018   o  nakladaní s nájomnými 

bytmi pre občanov v bytovom dome na Hrabinskej ulici  a na ul. Šteruská cesta - Košiar  v meste 

VRBOVÉ   pridelenie voľného nájomného dvojizbového bytu č. 6 na prízemí vchodu 6B na ul. 

Šteruská cesta  novému nájomníkovi : 

- Jaroslav Žažo, doposiaľ bytom  922 03 Vrbové,  

                                                    doručovacia adresa: ul. Súkennícka č. 209/2B, 922 03 Vrbové  

spoločne a nerozdielne s družkou 

- Natália Hamžíková, doposiaľ bytom 922 03 Vrbové 

                                                    doručovacia adresa: ul. Súkennícka č. 209/2B, 922 03 Vrbové 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

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

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

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

 

 

Uznesenie MsZ č. 130/V/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

v súlade s čl. I., §2, bod 9  -  Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2018   o  nakladaní s nájomnými 

bytmi pre občanov v bytovom dome na Hrabinskej ulici  a na ul. Šteruská cesta - Košiar  v meste 

VRBOVÉ   pridelenie voľného nájomného jednoizbového bytu č. 7 na prvom poschodí vchodu 

6B na ul. Šteruská cesta  novému nájomníkovi : 

- Jarmila Kolembusová, doposiaľ bytom 922 03 Vrbové 

                           doručovacia adresa: Ľubica Sajanová, ul. Kollárova č. 4, 841 06 Bratislava 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 8                                                                                proti: 0  zdržal sa: 1 

Dr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka,     Bc. F. Tahotný, MBA, 

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

D. Sabo,  Ing. Ľ. Šteruský 

 

Uznesenie MsZ č. 131/V/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

v súlade s čl. I., §2, bod 9  -  Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2018   o  nakladaní s nájomnými 

bytmi pre občanov v bytovom dome na Hrabinskej ulici  a na ul. Šteruská cesta - Košiar  v meste 

VRBOVÉ   pridelenie voľného nájomného dvojizbového bytu č. 8 na prvom poschodí vchodu 6B 

na ul. Šteruská cesta  novému nájomníkovi : 

- Michal Braško, doposiaľ bytom ul. Bernolákova č. 516/33, 922 03 Vrbové  

spoločne a nerozdielne s družkou 

- Nikoleta Sedláková, ul. Štúrova 262/44, 922 10 Trebatice 
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

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

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

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

 

 

Uznesenie MsZ č. 132/V/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

v súlade s čl. I., §2, bod 9  -  Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2018   o  nakladaní s nájomnými 

bytmi pre občanov v bytovom dome na Hrabinskej ulici  a na ul. Šteruská cesta - Košiar  v meste 

VRBOVÉ   pridelenie voľného nájomného jednoizbového bytu č. 9 na druhom poschodí vchodu 

6B na ul. Šteruská cesta  novému nájomníkovi : 

- Andrea Bieliková, doposiaľ bytom ul. Beňovského č. 353/13, 922 03 Vrbové  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

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

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

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

 

 

Uznesenie MsZ č. 133/V/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

v súlade s čl. I., §2, bod 9  -  Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2018   o  nakladaní s nájomnými 

bytmi pre občanov v bytovom dome na Hrabinskej ulici  a na ul. Šteruská cesta - Košiar  v meste 

VRBOVÉ   pridelenie voľného nájomného dvojizbového bytu č. 10 na druhom poschodí vchodu 

6B na ul. Šteruská cesta  novému nájomníkovi : 

- Ivan Kurinec, doposiaľ bytom ul. Sadová č. 1048/1, 922 03 Vrbové 

spoločne a nerozdielne s družkou 

-Zuzana Hruboňová, ul. Zákostolná č. 456, 916 23 Pobedim 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

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

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

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

 

 

Uznesenie MsZ č. 134/V/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

v súlade s čl. I., §2, bod 9  -  Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2018   o  nakladaní s nájomnými 

bytmi pre občanov v bytovom dome na Hrabinskej ulici  a na ul. Šteruská cesta - Košiar  v meste 
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VRBOVÉ   pridelenie voľného nájomného dvojizbového bytu č. 11 na prízemí vchodu 6C na ul. 

Šteruská cesta  novému nájomníkovi : 

- Kristína Gondálová, doposiaľ bytom Nám. Slobody č. 23, 922 03 Vrbové  

 spoločne a nerozdielne s druhom 

- Róbert Piačka, prechodne bytom Nám. Slobody č. 23, 922 03 Vrbové 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

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

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

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

 

 

Uznesenie MsZ č. 135/V/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

v súlade s čl. I., §2, bod 9  -  Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2018   o  nakladaní s nájomnými 

bytmi pre občanov v bytovom dome na Hrabinskej ulici  a na ul. Šteruská cesta - Košiar  v meste 

VRBOVÉ   pridelenie voľného nájomného jednoizbového bytu č. 12 na prvom poschodí vchodu 

6C na ul. Šteruská cesta  novému nájomníkovi : 

- Juraj Današ, doposiaľ bytom ul. SNP č. 289/8, 922 03 Vrbové  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

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

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

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

 

 

Uznesenie MsZ č. 136/V/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

v súlade s čl. I., §2, bod 9  -  Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2018   o  nakladaní s nájomnými 

bytmi pre občanov v bytovom dome na Hrabinskej ulici  a na ul. Šteruská cesta - Košiar  v meste 

VRBOVÉ   pridelenie voľného nájomného dvojizbového bytu č. 13 na prvom poschodí vchodu 

6C na ul. Šteruská cesta  novému nájomníkovi : 

- Lívia Trojáková, doposiaľ bytom ul. Sadová č. 1043/1, 922 03 Vrbové  

spoločne a nerozdielne s manželom 

- Lukáš Troják, prechodne bytom ul. Sadová č. 1043/1, 922 03 Vrbové 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

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

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

D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA,  Ing. Ľ. Šteruský 
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Uznesenie MsZ č. 137/V/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

v súlade s čl. I., §2, bod 9  -  Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2018   o  nakladaní s nájomnými 

bytmi pre občanov v bytovom dome na Hrabinskej ulici  a na ul. Šteruská cesta - Košiar  v meste 

VRBOVÉ   pridelenie voľného nájomného jednoizbového bytu č. 14 na druhom poschodí vchodu 

6C na ul. Šteruská cesta  novému nájomníkovi : 

- Marek Drevenák, doposiaľ bytom ul. Súkennícka č. 209/2, 922 03 Vrbové 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

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

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

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

 

 

Uznesenie MsZ č. 138/V/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

v súlade s čl. I., §2, bod 9  -  Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2018   o  nakladaní s nájomnými 

bytmi pre občanov v bytovom dome na Hrabinskej ulici  a na ul. Šteruská cesta - Košiar  v meste 

VRBOVÉ   pridelenie voľného nájomného dvojizbového bytu č. 15 na druhom poschodí vchodu 

6C na ul. Šteruská cesta  novému nájomníkovi : 

- Ľuboš Bališ, doposiaľ bytom ul. M. A. Beňovského č. 447/78, 922 03 Vrbové  

   spoločne a nerozdielne s družkou 

- Andrea Galová, bytom Trebatice. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

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

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

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

 

 

Uznesenie MsZ č. 139/V/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

v súlade s čl. I., §2, bod 9  -  Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2018   o  nakladaní s nájomnými 

bytmi pre občanov v bytovom dome na Hrabinskej ulici  a na ul. Šteruská cesta - Košiar  v meste 

VRBOVÉ   náhradníkov pri prideľovaní voľných nájomných bytov nasledovne: 

   náhradníci na 1 izbový byt :                                                  náhradníci na 2 izbový byt : 

1.)   Nikola Magulová                                                           1.) Ing. Tomáš Drobný 

2.)   Ladislav Košinár                                                            2.) Tomáš Kubala 
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

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

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

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

 

 

Uznesenie MsZ č. 140/V/2018      

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

na základe odporúčania Komisie kultúry, mládeže, športu a vzdelávania MsZ zápis  do Kroniky 

mesta Vrbové za rok 2016, ktorý vypracovala kronikárka mesta Silvia Čeganová. 

 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 8                                                                                proti: 0        zdržal sa: 1 

Dr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka,           Bc. F. Tahotný, MBA 

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

D. Sabo,  Ing. Ľ. Šteruský 

 

 

Uznesenie MsZ č.  141/V/2018      

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

prenájom časti pozemkov,  par. reg. „E“ č. 1302  o výmere 1.753 m2, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria,  par. reg. „E“ 1300/106 o výmere 50 m2, druh pozemku orná pôda   a  par. reg. 

„E“ 2-1300/1 o výmere 13 m2, druh pozemku  záhrady, nachádzajúce sa  na  ul. Šteruská cesta, 

zapísané na LV č. 3369, ktoré sú určené  na vybudovanie cestného mostného telesa, ktorý bude 

tvoriť  príjazdovú cestu do lokality „Horné dielce“, kde sa mesto zaviazalo zmeniť Územný plán 

za účelom  vytvorenia podmienok pre individuálnu bytovú výstavbu pre 6 stavebných pozemkov.  

Cestné mostné teleso bude spájať lokalitu „Horné dielce“ s už existujúcou účelovou komunikáciou 

na ul. Šteruská  cesta  za  cenu jednorazového  nájmu  vo výške  300 €, 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 

p. Tomáš Konček, bytom sídl. 9. mája 318/3, 922 03 Vrbové  potrebuje časti uvedených pozemkov 

na vybudovanie cestného mostného telesa, ktoré bude tvoriť  príjazdovú cestu do lokality „Horné 

dielce“. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

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

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

D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA,  Ing. Ľ. Šteruský 
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Uznesenie MsZ č. 142/V/2018     

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

prenájom časti pozemkov,  par. reg. „E“ č. 1302  o výmere 1.753 m2, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria,  par. reg. „E“ 1300/106 o výmere 50 m2, druh pozemku orná pôda, umiestnené  

na  ul. Šteruská cesta, zapísané na LV č. 3369, ktoré sú určené  na vybudovanie cestného mostného 

telesa, ktorý bude tvoriť  príjazdovú cestu  pozemok parc. č. 1079, na ktorom má vybudovaný 

rodinný dom p. Marek Martinkovič.  

Cestné mostné teleso bude spájať pozemok parc. č. 1079, na ktorom je vybudovaný rodinný dom  

s  už existujúcou účelovou komunikáciou na ul. Šteruská  cesta  za  cenu jednorazového  nájmu  

vo výške  50 €, 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 

p. Marek Martinkovič, bytom Šteruská cesta č. 1833/17A, 922 03 Vrbové  potrebuje časti 

uvedených pozemkov  na vybudovanie cestného mostného telesa, ktoré bude tvoriť  príjazdovú 

cestu na pozemok parc. č. 1079, na ktorom má vybudovaný rodinný dom. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

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

Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová 

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

 

 

Uznesenie MsZ č. 143/V/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.  1326/5  o  výmere  181 m², zapísaný na LV č. 3595, druh 

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

1.) Miroslav Kollár, bytom ul. 8. marca č. 744/34, 922 03 Vrbové, podiel ½  (t.j.  90,5 m2)  za 

sumu vo výške vo výške 452,50 EUR;   

2.) Gabriela Kellerová, rod. Sedláková,  bytom Dolný Lopašov č. 55, 922 04 Dolný Lopašov, 

podiel ½  (t.j.  90,5 m2)  za sumu vo výške vo výške 452,50 EUR; 

t.j. spolu podiel 1/1, čo činí 181 m2 v celosti, za sumu vo výške 905 €. 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

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

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

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

 

Uznesenie MsZ č. 144/V/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 : 

- pozemku parcela registra „E“  č.  3699/1, o  výmere  560 m², druh pozemku – orná pôda, zapísaný 

na LV č. 4034, podiel 3/21 v celosti, ktorý je  v podielovom spoluvlastníctve  p. Ladislav Zemaník, 

rod. Zemaník,  bytom ul. Royova č. 1654/13, 921 01 Piešťany  za cenu  5,00 €/m2. V súlade 

s dohodou spoluvlastníkov mesto odkúpi  časť pozemku, podiel 3/21 za dohodnutú cenu 5,00 € / 

m2, čo pri podiele 3/21 na výmere parcely je 80,00 m2   a  predstavuje celkovú  sumu vo výške 

400,00 EUR, ktorá bude vyplatená po podpise kúpnej zmluvy.  

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 7                                                                                proti: 0     zdržal sa: 2 

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

Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,       Ing. Ľ. Šteruský 

D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č. 145/V/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.  3700/1, o  výmere  514 m², druh pozemku – orná pôda, zapísaný 

na LV č. 4034, podiel 3/21 v celosti, ktorý je  v podielovom spoluvlastníctve p. Ladislav Zemaník, 

rod. Zemaník, bytom ul. Royova č. 1654/13, 921 01 Piešťany  za cenu  5,00 €/m2. V súlade 

s dohodou spoluvlastníkov mesto odkúpi  časť pozemku, podiel 3/21 za dohodnutú cenu 5,00 € / 

m2, čo pri podiele 3/21  na výmere parcely je 73,43 m2    a   predstavuje celkovú sumu  vo výške 

367,15 EUR, ktorá bude vyplatená po podpise kúpnej zmluvy.  

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 8                                                                                proti: 0     zdržal sa: 1 

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

Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,        

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

 

 

Uznesenie MsZ č. 146/V/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.  3702/1, o  výmere  533 m², druh pozemku – orná pôda, zapísaný 

na LV č. 4034, podiel 3/21 v celosti, ktorý je  v podielovom spoluvlastníctve p. Ladislav Zemaník, 

rod. Zemaník, bytom ul. Royova č. 1654/13, 921 01 Piešťany  za cenu  5,00 €/m2. V súlade 

s dohodou spoluvlastníkov mesto odkúpi  časť pozemku, podiel 3/21 za dohodnutú cenu 5,00 € / 

m2, čo pri podiele 3/21  na výmere parcely je 76,14 m2    a   predstavuje celkovú sumu  vo výške 

380,70 EUR, ktorá bude vyplatená po podpise kúpnej zmluvy.  

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 
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za: 8                                                                                proti: 0     zdržal sa: 1 

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

Dr. Š. Kubík, Dr. J. Miklášová,        

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

 

23. Záver 
 

Primátorka mesta poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie MsZ o 20.20 hod. 

 

 

Zapísala: Beličková 

 

 

 

 

 

 

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

                               Dott. Mgr. Ema Maggiová 

         .                   primátorka mesta, v.r. 

  

 

 

              

Overovatelia zápisnice: 

 

1.  Ing. Jozef Duračka, v.r.  ................................................. 

 

2.  JUDr. Štefan Kubík, v.r.   ................................................. 

 

 

 

 

 


