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Z á p i s n i c a    č. 9 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrbové, 

konaného 28. 6. 2018 o 17.00 hod. v kúrii M. Beňovského 
 

Prítomní:    10 poslancov a primátorka mesta 

Neprítomná:    Ing. Nina Horská  

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.    Kúpa pozemku parc. č.  3688/101 – p. Stopjak 

5.    Nájom - futbalový štadión – p. Petrášová 

6.    Nájom - futbalový štadión – p. Stopjaková 

7.    OVS – garáže Hoštáky 

8.    Nájom - cintorín  

9.    VZN – č. 9/2018 – Územný plán mesta Vrbové  

10.  Prenájom terasa – Pavol Korpáš KGM 

11.  Vecné bremeno – NN kábel Real Market 

12.  Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2017 

13.  Správa audítora k overeniu účtovnej závierky za rok 2017 

14.  Záverečný účet mesta za rok 2017 

15.  Plán zasadnutí MsZ vo Vrbovom na  II. polrok 2018 

16.  Komunitný plán mesta Vrbové 

17.  Kúpa pozemku – parc. č. 1116 – p. Kraváriková 

18.  Kúpa pozemku – parc. č. 371/3 – p. Juríčeková 

19.  Kúpa pozemkov – parc. č. 331/11 + 372/4 + 373/6- manž. Bobekovci 

20.  Kúpa pozemku – parc. č. 372/3 – p. Marta Bobeková 

21.  Kúpa pozemkov – parc. č. 331/8 + 375/13 + 376/10 + 376/7 + 375/10 

22.  Kúpa pozemku – parc. č. 364/3 – p. Višňovský 

23.  Kúpa pozemku – parc. č. 364/4 – p. Lenka Berová 

24.  Kúpa pozemku – parc. č. 365/2 + 365/3 – manž. Berovci 

25.  Pridelenie bytu – byt  9. mája 

26.  Prenájom – NN kábel Brukos 

27.  Prenájom – NN kábel Tre Rosse 

28.  MŠ Súkennícka ul. – kapitálové výdavky 

29.  Kúpa pozemku – parc. č. 1297/2 – p. Sulo 

30.  Plán činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2018 

31.  Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za I. polrok 2018 

32.  Rôzne  

33.  Dopyty a interpelácie poslancov 

34.  Návrh na uznesenie 

35.  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, sa začalo za prítomnosti 7 poslancov, neskôr prišli ešte ďalší 3 poslanci. 

 

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

Dušan Sabo a Dr. Štefan Kubík 

prítomných: 7 

za: 7                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci:  PaedDr. Ivan Borovský a PhDr. 

Jana Miklášová 

prítomných: 8 

za: 8                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

Za zapisovateľku bola určená p. Dália Amchová, pracovníčka mestského úradu. 

 

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

Maggiová, zástupca primátorky JUDr. Štefan Kubík a hl. kontrolórka JUDr. Mária Gajňáková.  

prítomných: 9 

za: 9                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

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

pozvánke.  

 

2.  Kontrola plnenia uznesení 
 

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

Ku kontrole uznesení neboli vznesené žiadne otázky ani pripomienky. 

 

3.  Dopyty a interpelácie občanov  
 

p. Dunajčík – je niečo nové ohľadom cyklotrasy Piešťany – Vrbové ? 

Dr. Kubík – včera som bol na rokovaní na ministerstve dopravy. Celá trasa je majetkom SR. 

Minister sa vyjadril, že nie je možné odpredať túto trať, ale môžu nám ju dať do dlhodobého nájmu, 

čo postačuje na to, aby sa mohol spraviť projekt. Mala by byť zmena zákona, ktorá hovorí 

o majetku železníc. Novela by mala byť účinná od 1. novembra, potom budeme pokračovať. 

•  

p. Čimová – bývam tu 30 rokov a mám 16 rokov predajňu pred cintorínom. Dopočula som sa že 

má byť na cintoríne automat na sviečky. Mne sa to nepáči, ja musím platiť nájom a som tam každý 

deň aj cez sviatky, prečo by tam mal byť automat , keď som tam stále ja. 

Táto interpelácia sa riešila v bode č. 8. 

•  

p. Podmelová – mala otázky ohľadom pozemkov na Podskalke a Vysokých sadoch, prečo sú 

niektoré stavby zapísané na katastri a oni si to nemôžu zlegalizovať a prečo majú niektoré stavby 

viac m2 ? 

Ing. Valová – V roku 1984 bolo mapovanie v našom štáte a všetky stavby, ktoré boli postavené na 

zemskom povrchu boli zamerané a vniesli  sa do katastrálnych máp. Čo sa týka záhradkovej osady, 

pôvodne sa tam povoľovali záhradkové  chaty - drobné stavby do 16 m2, potom sa to povýšilo na 

25 m2. Teraz sa chaty povoľujú  stavebným povolením a tam už nebolo doplnené obmedzenie pre 
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starú ZO.  To sa týka aj chaty p. Kubíka. Čo sa týka Vás, to je iná lokalita a územný plán 

Trnavského samosprávneho kraja, čo je pre nás nadradená dokumentácia, nás zaväzuje, aby sa 

nerozširovali záhradkové osady. Vaša lokalita je v dotyku s ochranným pásmom lesa s chránenou 

oblasťou Malé Karpaty, tam si nikto nedovolí pustiť na voľno veľké stavby. Sú tam rôzne 

obmedzenia z inštitúcií. Tieto dve lokality nemôžete porovnávať. Sme radi, že nám tam vôbec 

schválili tých 25 m2. Robili sme ústretové kroky. 

p. Podmelová – mala pripomienku voči zamestnancovi MsÚ. 

Vedúci pracovník sa vyjadril, že to bude riešiť. 

•  

p. Čimová – k akej ulici patrí trávnik pred cintorínom, keď kosia cintorín tak to nepokosia a potom 

pokosia len kúsok, vyzerá to škaredo. Mohli by to kosiť naraz. 

Mgr. Šmacho – zabezpečím, aby to pokosili celé. 

 

4.  Kúpa pozemku parc.  č. 3688/101, reg. “E“, v k.ú. Vrbové 

Pán Vincent Stopjak zaslal na MsÚ ponuku na odpredanie pozemku v podielovom 

spoluvlastníctve, podiel 3/10, zapísaný na LV 3946,  parc. č. 3688/101. 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 je p. Vincent Stopjak ochotný odpredať mestu za dohodnutú cenu 5 €/m2, čo 

pri výmere 7.088 m2   a  podiele 3/10 predstavuje 2.126,40 m2 – t.j.  sumu vo výške 10.632,- EUR.  

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s takto predloženým materiálom. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča MsZ schváliť odkúpenie podielu  parc. reg. „E“ č. 

3688/101. 

Bez rozpravy. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 148 a 149/VI/2018. 

 

5. a 6. Prenájom poľnohospodárskej pôdy  pod mestským štadiónom 
 

V obidvoch bodoch sa jedná o prenájom poľnohospodárskej pôdy. Jedná sa o podiely na 

pozemkoch pod mestským štadiónom, ktoré sú p. Petrášová a p. Stopjaková ochotné prenajať 

mestu Vrbové pre účely zabezpečenia činnosti MFK Vrbové, do času odkúpenia parciel do 

majetku mesta. Navrhnutá cena  nájmu je vo výške 110,- €/1ha/rok, čo činí sumu vo výške 

0,011 €/m2/rok.  

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s takto predloženým materiálom 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť prenájom poľnohospodárskej pôdy. 
Bez rozpravy. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 150/VI/2018 a č. 151/VI/2018. 

 

7. Predaj  8 ks pozemkov reg. C,  p. č. 325/89; p.č. 325/93 - 325/98 a následne 

p.č.  325/105  a  325/107 na vybudovanie garáží - ul. Hoštáky verejnou 

obchodnou súťažou 
 

V zmysle ustanovenia § 9a, ods. 1, písm. a) cit. zákona bol predložený na schválenie odpredaj 

pozemku na vybudovanie garáží na základe obchodnej verejnej súťaže. Za všetky pozemky mesto 

Vrbové navrhlo poslancom MsZ schváliť cenu vo výške 24,00 €/m2.  

V súlade so zákonom obcí boli spracované súťažné podmienky na vyhlásenie obchodnej verejnej 

súťaže aj vzor zmluvy o nájme nebytového priestoru.  
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Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s takto predloženým materiálom 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť predaj pozemkov pod garáže na Ul. Hoštáky 

Bez rozpravy. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 152/VI/2018 a č. 153/VI/2018. 

 

8.  Prenájom verejného priestoru   
 

Mesto Vrbové je vlastníkom pozemku parc. č. 611, reg. C, v k.ú. Vrbové vedeného na LV 1900 

(cintorín). Verejný  priestor, ktorý bude predmetom nájmu sa nachádza na príjazdovom chodníku 

pri hlavnej bránke cintorína. O nájom verejného priestranstva žiada  fy. Darapol, spol. s.r.o., sídlo  

ul. Janka Kráľa č. 2591, 022 01 Čadca. Celková výmera verejného priestranstva, ktorý bude 

prenajatý  je 1,00 m2. 

 

Stanovisko komisie výstavby: komisia sa nevyjadruje, nakoľko nemá dostatočné informácie o tom, 

na akom princípe zariadenie pracuje. 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča prijať tento materiál. 

 

Rozprava: 

Mgr. Koreň – pozeral som to na internete, vyzerá to ako búdka pre vtákov, z estetického hľadiska nie je za 

to. 

PaedDr. Borovský – ja som spokojný s predajňou pani Čimovej, nie som za automat. 

Dr. Kubík, Bc. Tahotný, MBA – tiež nesúhlasili s automatom 

 

Bolo prečítané a nebolo prijaté uznesenie č. 154/VI/2018. 

 

9.   VZN č. 9/2018 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta                               

(ÚPN-M)  VRBOVÉ 

 
Po preskúmaní návrhu Územného plánu mesta Vrbové  podľa § 25 Stavebného zákona Okresným 

úradom Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky odporučil  OU-TT OVBP mestskému 

zastupiteľstvu mesta Vrbové schváliť  predloženú ÚPD „Územný plán mesta Vrbové“.  Mesto 

Vrbové podalo návrh na schválenie záväznej časti Územného plánu mesta (ÚPN-M)  VRBOVÉ.   
Prijatím nového VZN sa nasledovne rušia  doteraz prijaté uznesenia k starému Územnému plánu. 

Návrh tohto VZN č. 9/2018 bol zverejnený na pripomienkovanie občanov na úradnej tabuli mesta  

a  na internetovej stránke mesta dňa  13.06.2018. 

 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča MsZ schváliť VZN č. 9/2018, ktorým sa vyhlasuje 

záväzná časť Územného plánu mesta Vrbové  (ÚPN-M) Vrbové.  
 

Bez rozpravy. 
Bolo prečítané a bolo prijaté uznesenie č. 155/VI/2018. 

 

10.  Prenájom verejného priestoru   
 

Mesto Vrbové je vlastníkom pozemku parc. č. 2383  a pozemku parc. č. 2392/1,  na ul. M.A. 

Beňovského. Predmetom nájmu je verejný priestor chodníku pri kaviarni KGM Korpáš, ktorá bola 

daná do prenájmu v januári 2003 p. Pavlovi Korpášovi – KGM. Celková výmera verejného 

priestranstva, ktorý má byť prenajatý  je 18 m2. 

Vyššie uvedený verejný priestor doteraz využívalo mestom Vrbové len ako verejný chodník. 

Súkromný podnikateľ dňa 11. mája 2018 požiadal o využitie tohto priestoru ako „verejné 

priestranstvo“ na vonkajšie posedenie reštaurácie.    
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Doposiaľ tento priestor p. Korpáš využíval taktiež na vonkajšie posedenie. Ale vzhľadom k tomu, 

že minulý rok sa začalo so schvaľovaním nájomných zmlúv takýmto podnikateľom celoročne 

(napr. p. Čimová, p. Čáp, p. Holán, p. Králová ap.), bol predložený návrh na prenájom tohto 

priestoru formou nájomnej zmluvy.   

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým návrhom. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča MsZ schválenie prenájmu verejného 

priestranstva 18 m2 pri kaviarni KGM.   

Bez rozpravy. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 156/VI/2018. 

 

11.  Prípojka NN – Real Market 

 
Pre novostavbu  „Obytný súbor 50b.j. + inžinierske siete,  stavebný objekt  Bytový dom č. 1A, 

nachádzajúci sa na parcele č. 1052/8, na Pribinovej ulici v lokalite Horné dielce vo Vrbovom bol 

vypracovaný projekt vonkajšieho elektrického rozvodu pod názvom „TA-Vrbové Bytový dom 

24BJ, NNK“, ktorý bude káblom NAYY – 4x240 smerovať od jestvujúcej trafostanice 0091-020 

na Sietnej ulici cez Ulicu oslobodenia – hornú časť po prípojkovú skriňu SRPP  č. 280 umiestnenú 

na rozostavanom bytovom dome v dĺžke 470 m a späť v dĺžke 130 m od prípojkovej skrine SRPP 

č.280 po vonkajšiu rozpojovaciu a istiacu skriňu (VRIS) na podpernom bode vzdušného vedenia 

na Ulici oslobodenia v dĺžke 130 m.  

V mesiaci máj došlo k odkúpeniu niektorých parciel od občanov na ul. Oslobodenia. Tie prešli do 

majetku mesta a preto je potrebné už na nového majiteľa (mesto Vrbové)  znova  schváliť na týchto 

parcelách vecné bremeno v prospech prevádzkovateľa distribučnej sústavy, t.j. Západoslovenskej 

distribučnej, a.s., Bratislava.   

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým návrhom. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť prenájom časti pozemku parc.reg „E“ č. 546/3  

za účelom vybudovania el. prípojky do fy. Brukos s.r.o.. Ul. Súkennícka. 

Bez rozpravy. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 157/VI/2018. 

 

12.  Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu záverečného účtu  

       za rok 2017 
 

Hlavná kontrolórka mesta spracovala v zmysle § 18f ods. 1 písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z.n.p. stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2017. Po zhodnotení 

hospodárenia odporúča poslancom MsZ záverečný účet mesta Vrbové za rok 2017 schváliť bez 

výhrad. 

 

Bez rozpravy. 

MsZ zobralo na vedomie uznesenie č. 158/VI/2018. 

 

13.  Správa nezávislého audítora o overení účtovnej uzávierky za rok 2017 
 

Audítorka mesta Vrbové Ing. Urbanová Terézia predložila dňa 17. mája 2018 stanovisko k návrhu 

záverečného účtu za rok 2017, ktorý je priložený k originálu zápisnice. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým návrhom. 

Bez rozpravy. 

MsZ zobralo na vedomie uznesenie č. 159/VI/2018. 
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14.  Stanovisko MsZ k návrhu záverečného účtu za rok 2017 

 
Hlavná kontrolórka mesta spracovala v zmysle § 18f ods. 1 písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2017. Po zhodnotení 

hospodárenia odporučila poslancom MsZ záverečný účet mesta Vrbové za rok 2017 schváliť bez 

výhrad. 

 

Bez rozpravy. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 160/VI/2018 a 161/VI/2018. 

 

15.  Plán zasadnutí MsZ na II. polrok 2018 
 

Zástupca primátorky spracoval a predložil k schváleniu plán zasadnutí MsZ na II. polrok 2018. 

 

Bez rozpravy. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 162/VI/2018. 

 

16.  Komunitný plán  mesta Vrbové na roky 2018 - 2022 
 

Vzhľadom na potrebu podrobnejšej úpravy zabezpečenia sociálnych služieb zohľadňujúcu 

podmienky mesta Vrbové bol spracovaný Komunitný plán  mesta Vrbové na roky 2018 - 2022. 

Na základe uvedeného bol predložený materiál na schválenie Mestskému zastupiteľstvu. 

Po schválení v MsZ  Komunitný plán nadobudne účinnosť  k  1.7.2018.  

  

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasila s takto predloženým materiálom. 

Bez rozpravy. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 163/VI/2018. 

 

17. – 24. Kúpa časti pozemku,  parc.  č. 1116, reg. “E“, v k.ú. Vrbové 

V bode 17. – 24. sa jednalo o odkúpenie častí pozemkov, na ktorých je vybudovaná mestská 

komunikácia alebo ktoré majú byť využité na výstavbu účelovej komunikácie a verejného 

chodníka. Vzhľadom  na uvedenú skutočnosť, je potrebné mať tieto nehnuteľnosti vo vlastníctve 

mesta Vrbové. Jedná sa o ulice Slovanská, Hrabinská, Sadová II., Oslobodenia. 

 

Stanovisko komisie výstavby: odporúča schváliť odkúpenie novovytvorených pozemkov. 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia schválila tento materiál a odporúča ho prijať. 

Bez rozpravy. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. : 164/VI/2018, 165/VI/2018, 166/VI/2018, 167/VI/2018, 

168/VI/2018, 169/VI/2018, 170/VI/2018, 171/VI/2018, 172/VI/2018, 173/VI/2018, 

174/VI/2018, 175/VI/2018. 

 

25. Pridelenie nájomného bytu – sídl. 9. mája 

Na základe rozhodnutia sociálnej komisie bol predložený návrh na pridelenie bytu č. 11 na Sídl. 

9. mája manželskému páru t.č. bývajúcom v „starom kine“ - Milanovi a Silvii Pašmíkovcom, 

nakoľko s bývalým nájomcom bola ukončená nájomná zmluva z dôvodu neplatenia.  

 

Sociálna komisia odporučila prideliť tento voľný jednoizbový nájomný byt novým nájomníkom 

manželom Milanovi a Silvii Pašmíkovcom. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia berie na vedomie. 
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Bez rozpravy. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 176/VI/2018. 

 

26.  Prenájom pozemku na ul. Súkennícka   

 

Na časti parcele č. 546/3 je vypracovaný projekt na uloženie NN kábla po odpojení firmy Bodet 

&Horst, s.r.o., ktorý bude slúžiť ako nová elektrická prípojka pre firmu Brukos, spol. s.r.o.;  mesto 

Vrbové pre účely určenia nájmu bude požadovať 200,- €.  

Na základe žiadosti nájomcu fy. Brukos, spol. s.r.o. v zastúpení konateľom p. Anny Braškovej, 

bol predložený návrh na vyriešenie jednorazového prenájmu časti pozemkov formou nájomnej 

zmluvy medzi fy. Brukos a  mestom Vrbové.   

Za dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ považuje skutočnosť, že nájomca nemá iný spôsob na 

vybudovanie elektrického pripojenia a uloženia NN kábla k svojej firme, ako je napojenie na 

uvedenú parcelu. 

 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť prenájom časti pozemku parc.reg „E“ č. 

546/3  za účelom vybudovania el. prípojky pre fy. Brukos s.r.o. Ul. Súkennícka. 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia schválila tento materiál a odporúča ho prijať. 

Bez rozpravy. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 177/VI/2018. 

 

27.  Prenájom pozemku na Nám. J. Emanuela  

  

Na časti parc. č. 430/1  a   na prac. č. 660/2  je vypracovaný projekt na uloženie NN kábla po 

odpojení firmy Bodet &Horst, s.r.o., ktorý bude slúžiť ako nová elektrická prípojka pre firmu Tre 

Rose, spol. s.r.o.;  Mesto Vrbové pre účely určenia nájmu bude požadovať 200,- €.  

Na základe žiadosti nájomcu fy. Tre Rose, spol. s.r.o. v zastúpení konateľom p. Zdeněk Grosoš, 

bol predložený návrh na vyriešenie jednorazového prenájmu časti pozemkov formou nájomnej 

zmluvy medzi fy. Tre Rose s.r.o. a  mestom Vrbové.   

Za dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ považuje skutočnosť, že nájomca nemá iný spôsob na 

vybudovanie elektrického pripojenia a uloženia NN kábla k svojej firme, ako je napojenie po 

uvedených parcelách mesta na Nám. J. Emanuela. 

 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča MsZ-u schváliť prenájom časti pozemku parc.reg „E“ 

č. 430/1 a 660/2  za účelom vybudovania el. prípojky do fy. Tre Rose s.r.o., zo strany  Nám. J. Emanuela. 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia schválila tento materiál a odporúča ho prijať. 

Bez rozpravy. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 178/VI/2018. 

 

28. Prefinancovanie nákladov na výmenu sporákov v kuchyni Materskej školy  

 
Vedenie Materskej školy, sídl. 9. mája č. 322 vo Vrbovom požiadalo mesto o poskytnutie 

finančných prostriedkov na zakúpenie a výmenu veľkokuchynského kombinovaného sporáka do 

prevádzky MŠ na ul. Súkennícka č. 252, ktorý je v havarijnom stave. Uvedená požiadavka je 

snahou vedenia MŠ zabezpečiť zdravú a hlavne bezpečnú stravu pre škôlkarov.  

Vedenie školy predložilo rozpočet na predpokladanú investíciu vo výške 2.750 €.  

 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia schválila tento materiál a odporúča ho prijať. 

Bez rozpravy. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 179/VI/2018. 

 



MsZ č. 9 z 28.6. 2018 

Strana 8 z 25 

29. Kúpa pozemku,  parc.  č. 1297/2, reg.  “E“, v k.ú. Vrbové  

Podobne ako v bodoch 17. – 24. jedná sa o odkúpenie častí pozemkov, na ktorých je alebo bude 

vybudovaná mestská komunikácia. 

 
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť odkúpenie novovytvorených pozemkov.  

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia schválila tento materiál a odporúča ho prijať. 

Bez rozpravy. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 180/VI/2018. 

 

30. Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky mesta na II. polrok 2018 

 
Tento materiál predložila Dr. Gajňáková s tým, že materiál je otvorený a je možné zo strany 

poslancov vzniesť požiadavky, ktoré tam budú zaradené. 

 

Bez rozpravy. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 181/VI/2018. 

 

31. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky mesta za I. polrok 2018 
 

Správu predložila Dr. Gajňáková v písomnej forme. Čo sa týka uznesení, nepredložila na zrušenie 

žiadne uznesenie, pretože všetky sú buď splnené alebo v riešení.  

 

Rozprava: 

Mgr. Just – poprosil by pani kontrolórku, keby mohla priebežne dať na vedomie čo sa týka dotácií 

združeniam a kedy majú zdokladovať svoju činnosť. 

Dr. Gajňáková – na budúci rok chceme riešiť dotácie pre združenia, budem vás informovať. 

 

MsZ zobralo na vedomie uznesenie č. 182/VI/2018. 

 

32.  Rôzne  
  

Ekonomický námestník nemocnice A. W. Piešťany predniesol požiadavku o zakúpenie nových 

prístrojov na rehabilitačné oddelenie, detašované pracovisko Vrbové. Jednalo by sa o investíciu 

cca 6 000 €. Pracovisko nie je príliš ziskové, preto sa obrátil na mesto s touto požiadavkou.  

Poslanci navrhli aby urobili prieskum, koľko pacientov navštevovalo toto oddelenie z Vrbového 

a koľko z okolitých obcí. Na základe výsledku z prieskumu sa potom dohodnú na výške príspevku. 

  

K tomuto bodu nebolo prijaté žiadne uznesenie. 

 

33.  Dopyty a interpelácie poslancov 
 

Mgr. Just – bol som na rade školy na II. ZŠ – majú stále dotazy na opravu spŕch, roky sa s tým nič 

nerobilo a chodí tam veľa nájomníkov. A takisto chodník pred hlavným vchodom je v zlom stave. 

Dr. Kubík – chodník sme dávali naceniť spolu s parkoviskom na ul. 6. apríla a Hollého,  je to 

v pláne, ale najskôr sa musí dorobiť to, čo je rozrobené. Uvidíme koľko zostane peňazí, potom 

budeme rozmýšľať nad rekonštrukciou spŕch. Viem, že sú v zlom stave. 

Mgr. Koreň – súhlasí s poslancom Justom a aj z pohľadu toho, že v porovnaní so I. ZŠ, kde dostanú 

také isté peniaze a majú oveľa menej priestorov, ktoré musia spravovať. Na II.ZŠ majú veľký 

areál, o ktorý sa musia starať a veľké budovy.  

•  
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Mgr. Just – pri škôlke na Sídlisku 9. mája oproti práčovne je rozrytý trávnik, chodia po ňom autá. 

Mohla by sa tam dať nejaká značka alebo zatrávňovače, vyzerá to hrozne. 

Mgr. Koreň – nechápem tých ľudí, je tam veľké parkovisko a nie sú schopní prejsť pár metrov 

ďalej, radšej stoja  na trávniku.  

Dr. Kubík – pôjdeme sa tam pozrieť a niečo vymyslíme. 

•  

Ing. Šteruský – mal som interpelácie od občanov, vraj sa ide bývalá trikotská budova „biely dom“ 

prerábať na ubytovňu. Viete niečo o tom ? 

Dr. Kubík – bol tu pán investor z Trnavy, ktorý to chce kúpiť a sľuboval, že to prerobí na dvoj 

a trojizbové byty, ktoré by potom predával. V územnom pláne je to určené na občiansku 

vybavenosť. Čo tam urobí majiteľ, mesto to neovplyvní. 

•  

Ing. Šteruský – ako sme na tom s prerábkou bytov na bývalom učilišti ? 

Dr. Kubík – končíme projekt, musíme spraviť územné konanie, stavebné konanie, verejné 

obstarávanie a potom žiadosť na štátny fond rozvoja bývania. Všetky tieto projekty sa robia 

v súčinnosti so štátnym fondom. Teraz sme len dostali peniaze na bytovku na Šteruskej ceste. 

•  

Ing. Šteruský  - ľudia sa ešte pýtajú či sa môže požičiavať technika z mesta. 

Dr. Kubík – nie nemôže. 

•  

Bc. Tahotný – dokončuje sa cesta k Rezidencii Beňovského, nedá sa tam urobiť aj iný prístup ? 

Ľudia z Bernolákovej ulice aj F. Kráľa sa ohrádzajú, že všetci budú chodiť tadiaľ. 

•  

Dr. Kubík – nedá sa, lebo policajti nám nedali povolenie na prístup z hlavnej cesty, preto sme 

museli ísť zozadu. 

•  

Mgr. Koreň – po ulici F. Kráľa sa už teraz nedá prejsť. Do budúcnosti, ak sa bude robiť nejaká 

reorganizácia dopravy, navrhujem riešiť to jednosmerkami. 

 

 

34.  Návrh na uznesenie 
 

Uznesenie MsZ č. 148/VI/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- ruší –  

uznesenie MsZ č. 36/III/2018 zo dňa 01.03.2018. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. Š. Kubík, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,  

Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, Dr. J. Miklášová,  

D. Drobná, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 149/VI/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.  3688/101, o  výmere  7.088 m², druh pozemku – orná pôda, 

zapísaný na LV č. 3946, podiel 3/10 v celosti, ktorý je  v podielovom spoluvlastníctve  p. Vincenta 

Stopjaka, rod. Stopjak, nar........., bytom ul. Sadová  č. 1023/30, 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  podielu p. Stopjaka predstavuje celkovú sumu vo výške 10.632 EUR.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. Š. Kubík, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,  

Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, Dr. J. Miklášová,  

D. Drobná, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 150/VI/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

prenájom časti pozemku vedeného na LV č. 3946 od 01.01.2018 s 12 mesačnou výpovednou 

lehotou, ktorého podielovým spolumajiteľom je : 

- p. Ditta Petrášová, rod. Kočková, nar. .........., bytom Pobedím č. 241, 916 23 Pobedím. 

Táto časť parcely sa nachádza pod vybudovaným mestským štadiónom vo Vrbovom -  parcela 

„reg. E“,parc. č. 3688/101 o výmere 7.088 m2, podiel 1/50 z celkovej výmery (t.j. 141,76 m2), druh 

pozemku orná pôda, umiestnená v intraviláne mesta Vrbové na Športovej ulici za cenu  nájmu vo 

výške 110,-€/1ha/rok, čo činí sumu vo výške 0,011 €/m2/rok. Jedná sa o prenájom nehnuteľného 

majetku pre účely zabezpečenia činnosti mestského futbalového klubu v súlade s ustanovením § 

720 Občianskeho zákonníka a  zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, 

poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov v znení neskorších predpisov.       

Dôvodom schválenia prenájmu ornej pôdy je skutočnosť, že prenajímateľ mesto Vrbové, Ulica 

gen. M. R. Štefánika  č. 15/4, 922 03  Vrbové,  IČO:  003 13 190, v zastúpení   Dott. Mgr. Emou 

Maggiovou, primátorkou mesta,  užíva parcelu „reg. E“, parc. č. 3688/101, čím  umožňuje 

realizovať športovú činnosť Mestského futbalového klubu Vrbové. 

Na základe ustanovenia § 107, ods. 1 Občianskeho zákonníka MsZ  priznáva p. Ditte Petrášovej 

vyplatenie  nájmu aj za uplynulé obdobie 2 rokov vo výške 4,00 €.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. Š. Kubík, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,  

Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, Dr. J. Miklášová,  

D. Drobná, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 151/VI/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

prenájom časti pozemku vedeného na LV č. 3946 od 01.01.2018 s 12 mesačnou výpovednou 

lehotou, ktorého podielovým spolumajiteľom je : 
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- p. Eva Stopjaková, rod. Stopjaková, nar. ..........,  

    bytom Ul. Sadová č. 1044/43, 922 03 Vrbové; 

Táto časť parcely sa nachádza pod vybudovaným mestským štadiónom vo Vrbovom -  parcela 

„reg. E“,parc. č. 3688/101 o výmere 7.088 m2, podiel ½ z celkovej výmery (t.j. 3.544,00 m2), druh 

pozemku orná pôda, umiestnená v intraviláne mesta Vrbové na Športovej ulici za cenu  nájmu vo 

výške 110,-€/1ha/rok, čo činí sumu vo výške 0,011 €/m2/rok. Jedná sa o prenájom nehnuteľného 

majetku pre účely zabezpečenia činnosti mestského futbalového klubu v súlade s ustanovením § 

720 Občianskeho zákonníka a  zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, 

poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov v znení neskorších predpisov.       

Dôvodom schválenia prenájmu pôdy je skutočnosť, že prenajímateľ mesto Vrbové, Ulica gen. M. 

R. Štefánika  č. 15/4, 922 03  Vrbové,  IČO:  003 13 190, v zastúpení   Dott. Mgr. Emou 

Maggiovou, primátorkou mesta,  užíva parcelu „reg. E“, parc. č. 3688/101, čím umožňuje 

realizovať športovú činnosť Mestského futbalového klubu Vrbové. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. Š. Kubík, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,  

Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, Dr. J. Miklášová,  

D. Drobná, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 152/VI/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 1, písm. a) zákona 

č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  

- schvaľuje – 

spôsob prevodu – odpredaj nehnuteľností – pozemkov určených na výstavbu garáží v  k. ú. 

Vrbové,  KN reg. „C“ :  

1.) p. č. 325/88  o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

2.)  p. č. 325/93  o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

3.)  p. č. 325/94  o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

4.)  p. č. 325/95  o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

5.)  p. č. 325/96  o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

6.)  p. č. 325/97  o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

      7.)  p. č. 325/98  o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

   8.)  p. č. 325/105  o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

      9.)  p. č. 325/106  o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

     10.) p. č. 325/107  o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

 

ktoré sú zapísané na LV č. 1900 – formou obchodnej verejnej súťaže za minimálnu cenu 24,00 

€/m².  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. Š. Kubík, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,  

Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, Dr. J. Miklášová,  

D. Drobná, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  

Bc. F. Tahotný, MBA 
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Uznesenie MsZ č. 153/VI/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom v zmysle ustanovenia § 9, ods. 2, písm. b) zákona č. 138/1991 

Zb. v znení neskorších predpisov  

- schvaľuje –  

podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľností - pozemkov určených na výstavbu 

garáží  v  k. ú. Vrbové,  KN reg. „C“ : 

1.) p. č. 325/88  o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

2.)  p. č. 325/93  o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

3.)  p. č. 325/94  o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

4.)  p. č. 325/95  o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

5.)  p. č. 325/96  o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

6.)  p. č. 325/97  o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

      7.)  p. č. 325/98  o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

   8.)  p. č. 325/105  o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

      9.)  p. č. 325/106  o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

     10.) p. č. 325/107  o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

 

ktoré sú zapísané na LV č. 1900 na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Piešťany, vo vlastníctve 

mesta Vrbové – pričom  minimálna  cena za  1m2   bola  stanovená  na 24,00 €.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. Š. Kubík, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,  

Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, Dr. J. Miklášová,  

D. Drobná, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 154/VI/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

prenájom časti pozemku na umiestnenie pultu na predaj sviečok na verejnom priestranstve 

o rozmeroch 1,00 m2, na časti parcely reg. „C“ parc. č. 611 o výmere 19.401 m2, druh pozemku 

ostatné plochy, zapísaný na LV č. 1900, umiestnený na príjazdovom chodníku pri hlavnej bráne 

cintorína za cenu nájmu vo výške 60 €/m2/rok, ako prenájom nehnuteľného majetku mesta 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona SNR  č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.       

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

spoločnosť Darapol, spol. s.r.o., sídlo  ul. Janka Kráľa č. 2591, 022 01 Čadca,  IČO  364 29 660  

ktorá bude poskytovať službu návštevníkom cintorína v podobe predaja sviečok najmä v nedeľu 

a vo sviatok.   

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 0                                        proti: 9                                        zdržal sa: 1 

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

                                                Mgr. J. Koreň, Dr. J. Miklášová, D. Drobná, 

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

                                                   

 



MsZ č. 9 z 28.6. 2018 

Strana 13 z 25 

Uznesenie MsZ č. 155/VI/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

A. b e r i e   n a  v e d o m i e  

- Stanovisko Okresného úradu Trnava, Odb. výstavby a bytovej politiky, podľa §25 zákona 

č. 50/1976 Zb. Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov, číslo  OU-TT-OVBP1-

2018/020265/Ti zo dňa 05.06.2018, ktorým doporučuje schválenie  ÚPN-M Vrbové. 

B. s c h v a ľ u j e 

v zmysle § 26 a § 27 ods.3 zákona č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších 

predpisov Územný plán  mesta Vrbové.  

ÚPN – M Vrbové: 

- vypracoval Ateliér 3ab s.r.o., Záborského 42, 831 03 Bratislava, v zastúpení Ing. arch. 

Andrejom Drgoňom, autorizovaným architektom (1735 AA); 

- obstaranie zabezpečilo mesto Vrbové prostredníctvom Ing. arch. Marianny Bogyovej, 

odborne spôsobilej osoby na obstarávanie ÚPP a ÚPD (č.295); 

- je majetkom mesta Vrbové; 

- je v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom na vypracovanie         

a schvaľovanie ďalšej územnoplánovacej dokumentácie, na územné rozhodovanie      a na 

vypracovanie dokumentácie stavieb.  
 

Územnoplánovacia informácia: 

Mesto umiestni schválenú dokumentáciu UPN-M Vrbové  na internetovú stránku mesta: 

www.vrbove.sk, čím sa umožní dostupnosť dokumentácie všetkým záujemcom 

o územnoplánovacie informácie. 
 

C. u z n á š a  s a  

na  Všeobecne záväznom nariadení (VZN) mesta číslo 9/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná 

časť  ÚPN-M Vrbové.  
 

D. u k l a d á  

- oboznámiť s týmto uznesením a s VZN číslo 9/2018 občanov mesta spôsobom               

obvyklým v zmysle § 27 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb.;  

- uložiť ÚPN-M Vrbové v zmysle § 28 ods. 3 v kompletnom rozsahu, na Mestskom úrade 

Vrbové, Stavebnom úrade  mesta Vrbové  a na Okresnom úrade Trnava, Odbor výstavby 

a bytovej politiky. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. Š. Kubík, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,  

Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, Dr. J. Miklášová,  

D. Drobná, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 156/VI/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

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

o rozmeroch 18,00 m2, na časti parcely reg. „C“ parc. č. 2392/1 o výmere 14.128 m2, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria  a na časti parcely reg. „C“ parc. č. 2383 o výmere 1.325 

m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV č. 1900, umiestnené   na verejnom 

http://www.vrbove.sk/
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chodníku na ul. M.A. Beňovského a  to pri kaviarni KGM Korpáš  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 v čase od 1. mája – 30.septembra bežného roka.       

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

Pavol Korpáš - KGM, ul. M.A.Beňovského č. 19, 922 03 Vrbové, IČO  328 34 071 užíva nebytový 

priestor  vo vlastníctve mesta, pred ktorým sa vonkajšie posedenie nachádza.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. Š. Kubík, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,  

Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, Dr. J. Miklášová,  

D. Drobná, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  

Bc. F. Tahotný, MB 

 

Uznesenie MsZ č. 157/VI/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

bezodplatné   zriadenie   vecného  bremena  na časti zaťažených nehnuteľností v rozsahu 

vyznačenom v geometrickom pláne ako koridor vecných bremien: 

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení; 

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 

a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie; 

pre  stavbu „TA-Vrbové Bytový dom 24BJ, NNK“, ktorý bude riešený káblom NAYY – 

4x240,  pre ktorú bude zameranie vecného bremena ako koridor šírky 1 m, v prospech 

prevádzkovateľa distribučnej sústavy, t.j. Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6,  816 47 

Bratislava, v zmysle vyhotoveného geometrického plánu č. 301/2018 zo dňa 05.02.2018 

vyhotoveného Geodetickou kanceláriu ZZ TOPO, s.r.o., ul. Turčianska č.23, 821 09  Bratislava, 

s dodržaním odstupu a rešpektovaním už jestvujúcich inžinierskych sietí v zmysle STN 73 6005  

na pozemkoch CKN: 

 

Katastrálne 

územie 

Parcela číslo , KN Druh pozemku List 

vlastníctva 

Výmera 

m2 

Zaťažená 

výmera m2 

Vrbové 1298/3     reg. „E“ Orná pôda 1900 28 18 

Vrbové 1297/6   reg. „E“ Orná pôda 1900  30 15 

Vrbové 1297/7   reg. „E“ Ostatné plochy 1900 28 15 

 

 s dodržaním odstupu a rešpektovaním už jestvujúcich inžinierskych sietí v zmysle  STN 73 6005. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. Š. Kubík, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,  

Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, Dr. J. Miklášová,  

D. Drobná, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

 

 



MsZ č. 9 z 28.6. 2018 

Strana 15 z 25 

Uznesenie MsZ č. 158/VI/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- berie na vedomie -  

stanovisko hlavnej kontrolórky mesta  k Návrhu záverečného účtu za rok 2017. 

 

Uznesenie MsZ č. 159/VI/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- berie na vedomie - 

správu nezávislého audítora o overení účtovnej uzávierky za rok 2017. 

 

Uznesenie MsZ č. 160/VI/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

V súlade s § 16 zákona  č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov Záverečný účet 

mesta Vrbové a celoročné hospodárenie mesta Vrbové s vyhodnotením programového rozpočtu 

za rok 2017 bez výhrad.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                                                                              proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. Š. Kubík, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,  

Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, Dr. J. Miklášová,  

D. Drobná, D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 161/VI/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 29.773,07 

EUR. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                                                                              proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. Š. Kubík, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,  

Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, Dr. J. Miklášová,  

D. Drobná, D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č. 162/VI/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

Plán zasadnutí MsZ na II. polrok 2018 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 
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za: 10                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. Š. Kubík, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,  

Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, Dr. J. Miklášová,  

D. Drobná, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 163/VI/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

Komunitný plán  mesta Vrbové na roky 2018 - 2022. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 7                                                                               proti: 0        zdržal sa: 1 

Dr. I. Borovský,  Mgr. R. Just,                                                                              Bc. F. Tahotný, 
MBA 
Mgr. J. Koreň, Dr. J. Miklášová,  

D. Drobná, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský  

 

Uznesenie MsZ č. 164/VI/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.  1116  o  výmere  68 m², zapísaný na LV č. 3492, druh pozemku 

– záhrady, podiel 1/3   za cenu  5,-€/m2 , ktorej spoluvlastníčka je:   

Mária Kravariková, rod. Brezovská, nar. .........., bytom ul. Slovanská č. 524/30, 922 03 Vrbové, 

podiel 1/3  (t.j.  22,67 m2)  za sumu  vo výške 113,35 EUR.   

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                                                                               proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. Š. Kubík, Dr. I. Borovský, Mgr. R. Just,  

Mgr. J. Koreň, Dr. J. Miklášová,  

D. Drobná, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 165/VI/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.  371/1, o výmere 805 m², druh pozemku – záhrada, zapísaná na LV  č. 

1245, ktorá bola na základe geometrického plánu číslo 186/2018 zo dňa 05.06.2018  rozdelená  na 

parcelu reg. „C“  č. 371/1 – záhrada o výmere 803 m2   a   parcelu reg. „C“ č. 371/3 – záhrada 

o výmere 2 m2, kde  

-  predmetom  kúpnej  zmluvy   je   novovytvorená   nehnuteľnosť  parcela   registra  „C“  č. 371/3  

– záhrada o  výmere 2 m2,  ktorá   je  vo   výlučnom  vlastníctve : 
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Mgr.  Zuzany Juríčekovej, nar. .........., bytom ul. Vysoká č. 3057/48, 921 01 Piešťany, podiel 1/1 

v celosti  za sumu vo výške vo výške 10,00 EUR.   

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. Š. Kubík, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,  

Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, Dr. J. Miklášová,  

D. Drobná, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č. 166/VI/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.  372/1, o výmere 866 m², druh pozemku – záhrada, zapísaná na LV  č. 

4084, ktorá bola na základe geometrického plánu číslo 186/2018 zo dňa 05.06.2018  rozdelená  na 

parcelu reg. „C“  č. 372/1 – záhrada o výmere 863 m2   a   parcelu reg. „C“ č. 372/4 – záhrada 

o výmere 3 m2, kde  

-  predmetom  kúpnej  zmluvy   je   novovytvorená   nehnuteľnosť  parcela   registra  „C“  č.  372/4  

– záhrada o  výmere  3 m2,  ktorá  je  v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov : 

- Bobek Tomáš, nar. .........., bytom ul. Fraňa Kráľa č. 1085/31, 922 03 Vrbové;  

- Bobeková Petra, rod. Bohunická, nar. .........., bytom ul. Hollého č. 508/10, 922 03 Vrbové ul. 

Fraňa Kráľa č. 1085/31, 922 03 Vrbové;  

t.j. podiel 1/1 v celosti  za sumu  vo výške 15,00 EUR.   

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. Š. Kubík, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,  

Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, Dr. J. Miklášová,  

D. Drobná, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č. 167/VI/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.  373/2, o výmere 510 m², druh pozemku – záhrada, zapísaná na LV  č. 

4084, ktorá bola na základe geometrického plánu číslo 186/2018 zo dňa 05.06.2018  rozdelená   na 

parcelu reg. „C“  č. 373/2 – záhrada o výmere 507 m2  a parcelu reg. „C“ č. 373/6 – záhrada 

o výmere 3 m2, kde  

-  predmetom  kúpnej  zmluvy   je   novovytvorená   nehnuteľnosť  parcela   registra  „C“  č.  373/6  

– záhrada o  výmere  3 m2,  ktorá  je  v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov : 

- Bobek Tomáš, nar. .........., bytom ul. Fraňa Kráľa č. 1085/31, 922 03 Vrbové;  
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- Bobeková Petra, rod. Bohunická, nar. ............, bytom ul. Hollého č. 508/10, 922 03 Vrbové ul. 

Fraňa Kráľa č. 1085/31, 922 03 Vrbové;  

t.j. podiel 1/1 v celosti  za sumu  vo výške 15,00 EUR.   

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. Š. Kubík, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,  

Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, Dr. J. Miklášová,  

D. Drobná, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 168/VI/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.  331/11, o výmere 25 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, 

zapísaná na LV č. 4084,  ktorá  je  v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov : 

- Bobek Tomáš, nar. .........., bytom ul. Fraňa Kráľa č. 1085/31, 922 03 Vrbové;  

- Bobeková Petra, rod. Bohunická, nar. ..........., bytom ul. Hollého č. 508/10, 922 03 Vrbové ul. 

Fraňa Kráľa č. 1085/31, 922 03 Vrbové;  

t.j. podiel 1/1 v celosti  za sumu vo výške 125,00 EUR.   

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. Š. Kubík, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,  

Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, Dr. J. Miklášová,  

D. Drobná, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 169/VI/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.  372/2, o výmere 1.732 m², druh pozemku – záhrada, zapísaná na LV                

č. 2252, ktorá bola na základe geometrického plánu číslo 186/2018 zo dňa 05.06.2018  rozdelená 

na parcelu reg. „C“  č. 372/2 – záhrada o výmere 1.606 m2   a   parcelu reg. „C“ č. 372/3 – záhrada 

o výmere 126 m2, kde  

-  predmetom  kúpnej  zmluvy   je   novovytvorená   nehnuteľnosť  parcela   registra  „C“ č.   372/3  

– záhrada o  výmere 126 m2,  ktorá   je  vo   výlučnom  vlastníctve : 

- Marty Bobekovej, rod. Pekarovičová, nar. .........., bytom ul. Fraňa Kráľa č. 1085/31, 922 03 

Vrbové, podiel 1/1 v celosti  za sumu  vo výške 630,00 EUR.   

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 
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za: 10                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. Š. Kubík, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,  

Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, Dr. J. Miklášová,  

D. Drobná, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 170/VI/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 nehnuteľností : 

parcela registra „C“  č.  375/1  o výmere 1.941 m², druh pozemku – záhrada zapísaná na LV č. 

3133, ktorá bola na základe geometrického plánu číslo 184/2018 zo dňa 25.05.2018  rozdelená na 

parcelu reg. „C“  č. 375/1 – záhrada o výmere 402 m2, parc. reg. „C“ č. 375/8 – záhrada o výmere 

110 m2, parc. reg. „C“ č. 375/9 – záhrada o výmere 443 m2, parc. reg. „C“ č. 375/10 – záhrada 

o výmere 153 m2, parc. reg. „C“ č. 375/11 – záhrada o výmere 391 m2, parc. reg. „C“ č. 375/12 – 

záhrada o výmere 424 m2   a  parcelu reg. „C“ č. 375/13 – záhrada o výmere 18 m2,  

kde  predmetom  kúpnej  zmluvy   je   novovytvorená   nehnuteľnosť  parcela   registra  „C“   č.   

375/10  – záhrada o  výmere 153 m2   a   parcela  registra „C“ č. 375/13 – záhrada o výmere 18 

m2, ktoré  sú v podielovom spoluvlastníctve,  a spoluvlastníci  uvedené pozemky odpredajú mestu 

za dohodnutú cenu 5 € / m2 nasledovne : 

1.) parc. č. 375/10; 

a) Heribanová Ivana, rod. Sabová, nar. .......... (podiel 1/3 - 51,00 m2) - suma            

 vo výške 255,00 €; 

b) Sabo Marián, rod. Sabo, nar. ........... (podiel 1/3 - 51,00 m2) - suma            

 vo výške 255,00 €;    

c) Jankovičová Stanislava, rod. Sabová, nar. .......... (podiel 1/3 - 51,00 m2) - suma  vo výške 

255,00 €;  

t.j. spolu suma vo výške 765,00 EUR, ktorá bude vyplatená po podpise kúpnej zmluvy;  

a 

2.) parc. č. 375/13; 

a) Heribanová Ivana, rod. Sabová, nar. ....... (podiel 1/3 - 6,00 m2) - suma vo výške 30,00 €; 

b) Sabo Marián, rod. Sabo, nar. ............        (podiel 1/3 - 6,00 m2) - suma vo výške 30,00 €;    

c) Jankovičová Stanislava, rod. Sabová, nar.(podiel 1/3 - 6,00 m2) - suma  vo výške 30,00 €;  

t.j. spolu suma vo výške 90,00 EUR, ktorá bude vyplatená po podpise kúpnej zmluvy;  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. Š. Kubík, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,  

Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, Dr. J. Miklášová,  

D. Drobná, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 171/VI/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 nehnuteľností : 
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parcela registra „C“  č.  376/1  o výmere 507 m², druh pozemku – záhrada zapísaná na LV č. 

3133, ktorá bola     na základe geometrického plánu číslo 184/2018 zo dňa 25.05.2018  rozdelená  

na parcelu reg. „C“  č. 376/1 – záhrada o výmere 110 m2, parc. reg. „C“ č. 376/5 – záhrada 

o výmere 27 m2, parc. reg. „C“ č. 376/6 – záhrada o výmere 116 m2, parc. reg. „C“ č. 376/7 – 

záhrada o výmere 40 m2, parc. reg. „C“ č. 376/8 – záhrada o výmere 116 m2, parc. reg. „C“  č. 

376/9 – záhrada o výmere 96 m2   a  parcelu reg. „C“ č. 376/10 – záhrada o výmere 2 m2, kde    

-  predmetom  kúpnej  zmluvy   je   novovytvorená   nehnuteľnosť  parcela   registra  „C“   

č. 376/7  – záhrada o  výmere 40 m2  a parcela  registra „C“ č. 376/10 – záhrada o výmere 2 m2,  

ktoré  sú v podielovom spoluvlastníctve, a spoluvlastníci uvedené pozemky  odpredajú mestu za 

dohodnutú cenu 5 € / m2 nasledovne : 
  

1.) parc. č. 376/7; 

a) Heribanová Ivana, rod. Sabová, nar. .......... (podiel 1/3 – 13,33 m2)  

 - suma vo výške 66,65 €; 

b) Sabo Marián, rod. Sabo, nar. .......... (podiel 1/3 - 13,33 m2)  

  - suma vo výške 66,65 €; 

c) Jankovičová Stanislava, rod. Sabová, nar. ........... (podiel 1/3 - 13,34 m2) 

  - suma  vo výške 66,70 €; 

 

t.j. spolu suma vo výške 200,00 EUR, ktorá bude vyplatená po podpise kúpnej zmluvy;  

 
 2.)  parc. č. 376/10; 

a) Heribanová Ivana, rod. Sabová, nar. .......... (podiel 1/3 – 0,67 m2) 

 - suma  vo výške 3,35 €; 

b) Sabo Marián, rod. Sabo, nar. .......... (podiel 1/3 - 0,67 m2)  

  - suma  vo výške 3,35 €; 

c) Jankovičová Stanislava, rod. Sabová, nar. .......... (podiel 1/3 - 0,66 m2)  

  - suma  vo výške 3,30 €; 

 

t.j. spolu suma vo výške 10,00 EUR, ktorá bude vyplatená po podpise kúpnej zmluvy;  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. Š. Kubík, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,  

Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, Dr. J. Miklášová,  

D. Drobná, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 172/VI/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.  331/8 o výmere 14 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria 

,zapísaná na  LV č. 3514, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve a  sú spoluvlastníci uvedený 

pozemok odpredajú  mestu za dohodnutú cenu 5 € / m2 nasledovne :  

1.) parc. č. 331/8; 

a) Sabo Marián, rod. Sabo, nar. .......... (podiel ½  - 7,00 m2)  

- suma  vo výške 35,00 €;    
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b) Heribanová Ivana, rod. Sabová, nar. .......... (podiel 1/6 – 2,34 m2)  

     - suma  vo výške 11,70 €; 

c) Jankovičová Stanislava, rod. Sabová, nar. .......... (podiel 1/6 - 2,33 m2)  

    - suma  vo výške 11,65 €;   

d) Sabo Marián, rod. Sabo, nar. .......... (podiel 1/6 - 2,33 m2)  

     - suma  vo výške 11,65 €;    

t.j. spolu suma vo výške 70,00 EUR, ktorá bude vyplatená po podpise kúpnej zmluvy;  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. Š. Kubík, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,  

Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, Dr. J. Miklášová,  

D. Drobná, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 173/VI/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.  364/1 o výmere 1.180 m², druh pozemku – záhrada, zapísaná na LV  č. 

1390, ktorá  bola na základe geometrického plánu číslo 187/2018 zo dňa 25.05.2018  rozdelená  

na parcelu reg. „C“  č. 364/1 – záhrada o výmere 1.114 m2   a   parcelu reg. „C“ č. 364/3 – záhrada 

o výmere 66 m2, kde  

-  predmetom  kúpnej  zmluvy   je   novovytvorená   nehnuteľnosť  parcela   registra  „C“  č.   364/3  

– záhrada o  výmere 66 m2,  ktorá   je  v podielovom spoluvlastníctve : 

- doc. PhDr. Jána Višňovského PhD., nar. ............, bytom Ulica gen. M. R. Štefánika č. 127/87, 

922 03 Vrbové, podiel vo veľkosti ½   za sumu  vo výške 165,00 EUR.  a  

- Vladimíra Višňovského, nar. ..........., bytom ul. Sietna č. 1063/9, 922 03 Vrbové, podiel vo 

veľkosti  ½  za sumu vo výške vo výške 165,00 EUR.   

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. Š. Kubík, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,  

Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, Dr. J. Miklášová,  

D. Drobná, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 174/VI/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.  364/2 o výmere 590 m², druh pozemku – záhrada, zapísaná na LV  č. 3173, 

ktorá bola na základe geometrického plánu číslo 187/2018 zo dňa 25.05.2018  rozdelená  na 

parcelu reg. „C“  č. 364/2 – záhrada o výmere 576 m2    a  na parcelu reg. „C“ č. 364/4 – záhrada 

o výmere 14 m2, kde  
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-  predmetom  kúpnej  zmluvy  je   novovytvorená   nehnuteľnosť  parcela   registra  „C“   č.   364/4  

– záhrada o  výmere 14 m2, ktorá je vo výlučnom vlastníctve  : 

- Lenky Berovej, rod. Višňovskej, nar. .........., bytom ul. 6. apríla č. 362/28, 922 03 Vrbové, podiel 

1/1 v celosti  za sumu  vo výške 70,00 EUR.   

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. Š. Kubík, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,  

Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, Dr. J. Miklášová,  

D. Drobná, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 175/VI/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.  365  o výmere 617 m², druh pozemku – záhrada, zapísaná na LV  č. 3174, 

ktorá  bola na základe geometrického plánu číslo 187/2018 zo dňa 25.05.2018  rozdelená na 

parcelu reg. „C“ č. 365/1 – záhrada o výmere 588 m2,  parcelu reg. „C“ č. 365/2 – záhrada o výmere 

22 m2  a  parcelu reg. „C“ č. 365/3 – záhrada o výmere 7 m2, kde  

-  predmetom  kúpnej  zmluvy   sú   novovytvorené   nehnuteľnosti  parcela   registra  „C“ č.   365/2  

– záhrada o  výmere 22 m2     a   parcela   registra  „C“   č.   365/3  – záhrada o  výmere 7 m2, ktoré 

sú v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov : 

- Marián Bero, nar. ..........   

- a  manželka Lenka Berová, rod. Višňovská, nar. ..........,  

obaja  bytom ul. 6. apríla č. 362/28, 922 03 Vrbové, podiel 1/1 v celosti  za sumu vo výške 145 €.   

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. Š. Kubík, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,  

Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, Dr. J. Miklášová,  

D. Drobná, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 176/VI/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. 11 na prvom poschodí na Sídl. 

9. mája č. 322/25 novému nájomníkovi : 

- Milan Pašmík, nar. ..........., doposiaľ bytom Nám. Sv. Cyrila a Metoda č. 3/2, 922 03 Vrbové 

a manželka    

- Silvia Pašmíková, rod. Vaneková, nar. .........., doposiaľ bytom Nám. Sv. Cyrila a Metoda č. 3/2, 

922 03 Vrbové 
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. Š. Kubík, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,  

Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, Dr. J. Miklášová,  

D. Drobná, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 177/VI/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

prenájom časti pozemku,  par. reg. „E“ č. 546/3 o výmere 2.190 m2, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, umiestnený  na  ul. Súkennícka, zapísaný na LV č. 3369, ktorý je určený  na 

vybudovanie elektrickej prípojky a uloženie NN kábla, ktorý bude slúžiť ako nová elektrická 

prípojka spoločnosti Brukos, spol. s.r.o., za cenu jednorazového nájmu vo výške 200,00 €  

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

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

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

spoločnosť Brukos, spol. s.r.o., v zastúpení Anna Brašková, konateľka spoločnosti, vybuduje na  

časti uvedených  pozemkov novú elektrickú prípojku po odpojení  od firmy Bodet&Horst. 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. Š. Kubík, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,  

Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, Dr. J. Miklášová,  

D. Drobná, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 178/VI/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

prenájom časti pozemkov,  par. reg. „E“ č. 430/1 o výmere 54 m2, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria  a  par. reg. „E“ 660/2 o výmere 316 m2, druh pozemku ostatné plochy, umiestnené  na  

nám. Jozefa Emanuela, zapísané na LV č. 3369, ktoré sú určené na vybudovanie elektrickej 

prípojky a uloženie NN kábla, ktorý bude slúžiť ako nová elektrická prípojka spoločnosti TreRose, 

spol. s.r.o.; za cenu jednorazového  nájmu  vo výške  200 €, ako prenájom nehnuteľného majetku 

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

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

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

spoločnosť Tre Rose, spol. s.r.o., v zastúpení Zdeněk Grosoš, konateľ, vybuduje na časti 

uvedených pozemkov  novú elektrickú prípojku po násilnom odpojení od firmy Bodet&Horst. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                                                                             proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,  

Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, Dr. J. Miklášová,  

D. Drobná, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  

Bc. F. Tahotný, MBA 
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Uznesenie MsZ č. 179/VI/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

použitie finančných prostriedkov vo výške 2.750,-€ na výmenu veľkokuchynského 

kombinovaného sporáka do prevádzky Materská škôlka na ul. Súkennícka č. 252 z vlastných 

zdrojov. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. Š. Kubík, Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,  

Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, Dr. J. Miklášová,  

D. Drobná, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 180/VI/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. 1297/2  o  výmere  31 m², zapísaný na LV č. 3566, druh pozemku 

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

1.) Ing. arch. Michal Sulo, nar. .........., bytom ul. Klariská č. 326/10, 811 03 Bratislava, podiel 

1/3 (t.j.  10,34 m2)  za sumu  vo výške 51,70 EUR;   

2.) Marek Sulo, nar. 12.07.2002, bytom ul. Zemplínska č. 13, 903 01 Senec,  

podiel 1/6 (t.j.  5,16 m2)  za sumu  vo výške 25,80 EUR; 

3.) Dagmar Tulisová, rod. Sulová, nar. .........., bytom ul. Okružná č. 1079/32, 900 26 

Slovenský Grob,  podiel 1/3 (t.j.  10,34 m2)  za sumu vo výške 51,70 EUR; 

4.) Svetlana Sulová, rod. Sulová, nar. .........., bytom ul. Zemplínska č. 13, 903 01 Senec, podiel 

1/6 (t.j.  5,16 m2)  za sumu  vo výške 25,80 EUR; 

t.j. v sumáre podiel 1/1, čo činí 31 m2 v celosti, za sumu vo výške 155,-€. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                                                                                proti: 0     zdržal sa: 0 

Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,  

Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, Dr. J. Miklášová,  

D. Drobná, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 181/VI/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

Plán činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2018. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

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

Dr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,  

Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, Dr. J. Miklášová,  

D. Drobná, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  

Bc. F. Tahotný, MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 182/VI/2018       

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- berie na vedomie - 

Správu o činnosti hlavnej kontrolórky za I. polrok 2018. 

 

 

 

23.  Záver 
 

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

 

 

 

Zapísala: Amchová 

 

 

 

 

 

 

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

                               Dott. Mgr. Ema Maggiová 

         .                   primátorka mesta, v.r. 

  

 

 

              

Overovatelia zápisnice: 

 

1.   PaedDr. Ivan Borovský, v.r.  ................................................. 

 

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

 

 

 

 

 


