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Z á p i s n i c a    č. 1 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrbové, 

konaného 14. 2. 2019 o 17.00 hod. v kúrii M. Beňovského 
 

Prítomní:    10 poslancov a primátorka mesta 
Neprítomný:   Bc. František Tahotný, MBA 
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 mestského futbalového klubu za rok 2018 
5. Správa o činnosti Združenia športových klubov za rok 2018 
6. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 2018 
7. Plán činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019 
8. Štatút mesta Vrbové – dodatok č. 3 
9. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva - dodatok  
10. Kúpa pozemku par. č. 2000/2 – Mgr. Bezáková  
11. Kúpa časti pozemkov par. č. 1263, 1365/1  a 1367/1 -  p. Hanich 
12. Kúpa pozemkov parc. č. 389/22, 385  a  386  - p. Matejková 
13. Kúpa časti pozemku par. č. 3688/101 – p. Kočka 
14. Dotácie MFK  a ZŠK mesta Vrbové na rok 2019 
15. Pridelenie bytov – byt na Ul. J. Zigmundíka + byt  na Sídl. 9. mája  
16. OVS – Kúria M. Beňovského - pasáž 
17. OVS – garáže, ul. Hoštáky 
18. Vecné bremeno – NN kábel Real Market 
19. Rôzne  
20. Dopyty a interpelácie poslancov 
21. Návrh na uznesenie 
22. Záver  
 
1.  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, pracovného 

predsedníctva a určenie zapisovateľky 
  
Zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré otvorila a viedla primátorka mesta Dott. Mgr. Ema 
Maggiová, sa začalo za prítomnosti 9 poslancov, neskôr ešte prišiel 1 poslanec. 
 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – Ing. Jozef Duračka, členovia 
– Ľubomír Dunajčík a Mgr. René Just. 
prítomných: 9 
za: 9                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 
 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci:  doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD 
a Tatiana Prievozníková. 
prítomných: 9 
za: 9                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 
 
Za zapisovateľku bola určená p. Emília Beličková, pracovníčka mestského úradu. 
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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. Poslanci program odsúhlasili: 
prítomných: 9 
za: 9                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 
Primátorka potom navrhla zaradiť ešte do programu v bode Rôzne – žiadosť o dotáciu na 
vybudovanie detského ihriska a požiadala o súhlas prerokovať bod 14. dotácie mesta na športové 
účely hneď po bode 5.  
Takto upravený program poslanci schválili a riadili sa ním. 
prítomných: 9 
za: 9                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 
 
2.  Kontrola plnenia uznesení 
 
Kontrola plnenia uznesení bola predložená v písomnej forme, je priložená k originálu zápisnice. 
Ku kontrole plnenia uznesení neboli vznesené žiadne otázky ani pripomienky. 
 
3. Dopyty a interpelácie občanov 
 
Žiadny z občanov nemal pripomienky ani dopyty. 
 
4. Správa o činnosti mestského futbalového klubu za rok 2018 
 
MFK písomnou formou doručil na MsÚ prostredníctvom predsedu MFK p. Igora  Spála výročnú 
správu o hospodárení MFK za rok 2018, ktorá bola zároveň predložená poslancom MsZ na 
preštudovanie. Správa zároveň predniesol p. Spál aj na zasadnutí MsZ. 
 
Rozprava: 
p. Dunajčík – spýtal sa, prečo prišlo k takej radikálnej výmene vedenia MFK. 
p. Spál – boli tam ľudia, ktorí boli pracovne vyťažení. Už minulý rok mali tendenciu vymeniť ľudí 
vo výbore. Rokovali s ľuďmi, ktorí by boli ochotní tam pracovať. Na mimoriadnej konferencii boli 
zvolení noví členovia. Stretávajú sa každý týždeň. 
Zároveň sa prišli predstaviť poslancom aj na zasadnutie MsZ. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 1/II/2019. 
 
5. Správa o činnosti Združenia športových klubov za rok 2018 
 
Správu o činnosti ZŠK za rok 2018 predniesol jej predseda Mgr. René Just. Takisto aj táto správa 
bola predložená v písomnej forme vopred poslancom na preštudovanie a bola prednesená aj na 
zasadnutí MsZ. 
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 2/II/2019. 
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6. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 2018 
 

V zmysle § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyplýva 
hlavnému kontrolórovi povinnosť predložiť uvedený materiál na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva. JUDr. Mária Gajňáková, hlavná kontrolórka, na základe toho vypracovala správu 
o svojej činnosti za II. polrok 2018, ktorá obsahuje výsledky vybraných kontrol vykonaných 
v uvedenom období. Zároveň upozornila na niektoré uznesenia, ktoré neboli splnené a navrhla ich 
na zrušenie. 
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 6/II/2019. 
 
7. Plán činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019 
 
V zmysle § 18f ods. 1 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 
vyplýva hlavnému kontrolórovi povinnosť predložiť  návrh plánu kontrolnej činnosti na rokovanie 
MsZ. V uvedenom materiáli navrhla výkon niektorých kontrol. Pokiaľ by bol nejaký návrh od 
poslancov, môže sa do plánu doplniť. 
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 7/II/2019. 
 
8. Štatút mesta Vrbové – dodatok č. 3 
 
Minulý rok došlo k trom novelizáciám zákona o obecnom zriadení a tým došlo k nesúladu so 
štatútom mesta. Na základe uvedeného bola vypracovaná aktualizácia štatútu. 
 
Stanovisko komisie kultúry: komisia materiál prerokovala, navrhol niektoré úpravy a to v §12 
bod 4 týkajúci sa kroniky pozmeniť dátum z 30.11. na 30. 10., aby bol dostatok času do konca 
roka zápis uskutočniť. Na návrh člena komisie používať aj vlajku EÚ, hlavne pri významných 
výročiach. Podľa slov ved. odboru kultúry, Dr. Bosáka, vlajka sa môže používať, čo ale netreba 
neriešiť v štatúte mesta, lebo ani ústava SR nerieši používanie vlajky EÚ. 
Stanovisko komisie výstavby: odporúča materiál schváliť 
Stanovisko ekonomickej komisie: odporúča materiál schváliť. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 8/II/2019. 
 
9. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva - dodatok  
 
Mesto Vrbové na základe zmien v zákone o obecnom zriadení aktualizovalo rokovací poriadok 
mesta Vrbové a predložilo k schváleniu návrh dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku. 
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť dodatok k rokovaciemu poriadku MsZ. 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča materiál schváliť. 
Stanovisko komisie kultúry: komisia odporúča materiál schváliť. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 9/II/2019. 
 
10. Kúpa pozemku par. č. 2000/2 – Mgr. Bezáková  
 
Na základe žiadosti p. Bezákovej  bolo zistené, že parcela, na ktorej je vybudovaná komunikácia 
(časť ul. Slovanská), je vo výlučnom vlastníctve Mgr. Angeliky Bezákovej. Vzhľadom na uvedenú 
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skutočnosť, že tento pozemok je potrebné mať vo vlastníctve mesta Vrbové, bol predložený návrh 
na odkúpenie tejto parcely č. 2000/2 o výmere 3.178 m2   za dohodnutú cenu 5 € / m2,  čo 
predstavuje sumu vo výške 15.890 EUR. Po dohode s Mgr. Bezákovou bude táto suma vyplatená 
v troch splátkach vo výške 5.300 € v mesiaci marec 2019, vo výške 5.300 € v mesiaci  máj 2019  
a vo výške 5.290 € v mesiaci  jún  2019.   
 
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča pozemok odkúpiť. 
Stanovisko ekonomickej komisie:  komisia odporúča schváliť kúpu pozemku. 
  
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 10/II/2019. 
 
11. Kúpa časti pozemkov par. č. 1263, 1365/1  a 1367/1 -  p. Hanich 
 
Pri vysporiadaní pozemkov  na ul. Vinohradnícka bolo zistené, že parc. reg. „E“ č. 1263 o výmere 
72 m2 patrí podiel vo veľkosti 2/9 Hanichovi. Uvedenú parcelu, kde je vybudovaná účelová 
komunikácia, je potrebné mať vo vlastníctve mesta Vrbové. Spoluvlastník Juraj Hanich je ochotný 
predať mestu  tento pozemok za dohodnutú cenu 5 €/m2,  čo pri výmere uvedenej parcely  
predstavuje sumu  vo výške  80,00 EUR. Podobne aj pri vysporiadaní pozemkov  na ul. Družstevná 
bolo zistené, že parc. reg. „E“ č. 1365/1 o výmere 12 m2 – podiel vo veľkosti 10/36 patrí tiež 
Jurajovi Hanichovi a  taktiež  aj parc. reg. „E“ č. 1367/1 o výmere 10 m2 – podiel vo veľkosti 
10/36, ktoré  je potrebné mať vo vlastníctve mesta Vrbové. Suma za tieto dva pozemky predstavuje 
16,65 € a 13,85 €. 
 
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča pozemky odkúpiť. 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča schváliť kúpu pozemkov. 
  
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 11/II/2019, č. 12/II/2019 a č. 13/II/2019. 
          
12. Kúpa pozemkov parc. č. 389/22, 385  a  386  - p. Matejková 
 
Pri vysporiadaní pozemkov  na Hrabinskej ul.  bolo zistené, že parc. reg. „C“ č. 389/22 o výmere 
56 m2  patrí v podiele  38/80 Márii Matejkovej.   Uvedenú parcelu, kde má byť vybudovaná účelová 
komunikácia je potrebné mať túto nehnuteľnosť vo vlastníctve mesta Vrbové. Spoluvlastníčka 
p. Matejková  je ochotná predať mestu svoj podiel vo veľkosti 38/80 (t.j. 26,60 m2) za dohodnutú 
cenu 5 € / m2,  čo predstavuje sumu  vo výške 133,00 EUR. 
Takisto bolo zistené, že parc. reg. „C“ č. 385 o výmere 579 m2  a   parc. reg. „C“ č. 386 o výmere 
491 m2 vo Vrbovom patria spolumajiteľom Magdaléne Jakúbkovej, podiel vo veľkosti 76/320;  
Márii Matejkovej, podiel vo veľkosti 38/320  a  Monike Kleinovej, podiel vo veľkosti 38/320.  
Spolumajitelia parciel sú ochotní predať príslušné podiely oddelených častí uvedených parciel 
geometrickým plánom mestu Vrbové pre potreby vybudovania účelovej komunikácie za cenu 
5 €/m2.  
 
Stanovisko ekonomickej komisie: odporúča schváliť tento materiál. 
Stanovisko komisie výstavby: odporúča odkúpiť predmetné pozemky. 
 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 14/II/2019, č. 15/II/2019 a č. 16/II/2019. 
 
13. Kúpa časti pozemku par. č. 3688/101 – p. Kočka 
 
Dňa 03.01.2019 bolo dohodnuté odkúpenie časti nehnuteľnosti parc. č. 3688/101 s majiteľom 
p. Romanom Kočkom, ktorý vlastní podiel 1/50. Na uvedenej parcele je vybudovaný mestský 
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futbalový štadión. Túto časť pozemku  je potrebné mať vo vlastníctve mesta Vrbové z dôvodu 
majetkového vysporiadania pozemkov pod štadiónom. Uvedený pozemok je p. R. Kočka ochotný 
odpredať mestu za dohodnutú cenu 5 €/m2, čo pri výmere 7.088 m2   a  podiele 1/50 predstavuje  
odpredaj  141,76 m2 – t.j.  za sumu vo výške 708,80 EUR.  
 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča odkúpenie pozemku. 
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča odkúpenie pozemku. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 17/II/2019. 
 
14. Dotácie MFK  a ZŠK mesta Vrbové na rok 2019 
 
Mesto Vrbové každý rok rozdeľuje dotácie rôznym žiadateľom v zmysle VZN č. 11/2018  
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Vrbové. V zmysle uvedeného návrhu bol 
spracovaný materiál na poskytnutie účelovej dotácie na zabezpečenie športovej činnosti v roku 
2019 vo výške schválenej sumy v rozpočte mesta a to 43.200,- €. 
Na činnosť MFK – futbalová mládež, bol spracovaný návrh na poskytnutie účelovej dotácie na 
svoju športovú činnosť v roku 2019 vo výške schválenej sumy v rozpočte mesta 10.200,- €. 
Na činnosť športovej organizácie Združenie mestských športových klubov mesta Vrbové bol 
spracovaný návrh na poskytnutie účelovej dotácie na svoju športovú činnosť v roku 2019 vo výške 
schválenej sumy v rozpočte mesta, čo predstavuje 7.500,- € vrátane Vrbovskej pätnástky – 
Memoriál Štefana Kalužu.  
Na všetky schválené dotácie na športovú činnosť v meste Vrbové budú spracované zmluvy 
o poskytnutí dotácie s povinnosťou vyúčtovania všetkých pridelených finančných prostriedkov.  
 
K takto predloženému materiálu nemal nikto pripomienky. 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 3/II/2019, 4/II/2019 a č. 5/II/2019. 
 
Pán P. Majerník sa ako prezident ZŠK za poskytnuté dotácie poďakoval a zároveň dal prísľub, že 
urobia všetko pre to, by MFK fungoval na primeranej úrovni. 
 
15. Pridelenie bytov – byt na Ul. J. Zigmundíka + byt  na Sídl. 9. mája  
 
Na základe rozhodnutia Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové bol odporučený na 
pridelenie jednoizbového bytu č. 27, na prvom poschodí na ul. J. Zigmundíka  a  to p. Lukášovi 
Žilkovi. Pani Mária Masárová na základe vlastnej žiadosti ukončila nájomný vzťah s mestom 
Vrbové,  bola s ňou ukončená nájomná zmluva dňu 31.12.2018. V poradovníku bola na I. mieste 
iná záujemkyňa, ale tá sa však nemohla zo zdravotných dôvodov sťahovať, tak bol byt odporučený 
p. Žilkovi. 
Na Sídl. 9 mája bol ukončený nájomný vzťah k 28.2.2019 s nájomcom, ktorý neplatil nájom. 
Sociálna komisia odporučila prideliť uvoľnený byt p. Antonovi Madžovi. 
 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 18/II/2019 a č. 19/II/2019. 
 
16. OVS – Kúria M. Beňovského – pasáž 
 
Mesto Vrbové je vlastníkom budovy nehnuteľnosti s.č. 495 (Beňovského pasáž). Nebytový 
priestor, ktorý bude predmetom nájmu sa nachádza v budove s.č. 495 a to vo dvore na pravej 
strane. Celková výmera nebytového priestoru (celkovo 1 miestnosť)  je 55,20 m2. 
Vyššie uvedený nebytový priestor má v súčasnej dobe v nájme firma J&P global trading spol. s.r.o.  
Nájomcovi  však listom zo dňa 04.01.2019 bola daná výpoveď z nájmu z dôvodu opakovaného 
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neplatenia si nájomného. V zmysle platnej nájomnej zmluvy je výpovedná lehota 3 mesiace 
a počíta sa od prvého dňa v mesiaci nasledujúcom po doručení výpovede. Z toho vyplýva, že 
nájomný vzťah bude ukončený ku dňu 30.04.2019.  V súlade s ustanoveniami zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí boli spracované súťažné podmienky na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže, 
ktorých prílohou je aj vzor zmluvy o nájme nebytového priestoru.  
 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s takto predloženým materiálom. 
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť tento materiál. 
 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 20/II/2019 a č. 21/II/2019. 
 
17. OVS – garáže, ul. Hoštáky 
 
JUDr. Kubík predložil na schválenie materiál na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta 
formou verejnej obchodnej súťaže. Jedná sa o 6 pozemkov o výmere 20 m2  v lokalite Hoštáky na 
výstavbu garáží. 
 
Rozprava: 
Mgr. Just – sú tam už garáže a majú prípojke el. energie. chcel vedieť, či aj pre tieto zriadi mesto 
prípojku. 
Dr. Kubík – mesto vybuduje prípojku a osadí el. rozvodnú skriňu na prvom pozemku na garáž a  
je potom na každom majiteľovi, ako si to porieši, či sa pripojí alebo si vybuduje vlastnú prípojku. 
Ing. Duračka – je potrebné, aby požiadali rozvodné závody, oni potom pridelia elektromer. 
Dr. Kubík – je lepšie mať podružný elektromer a mať spoločný len jeden. Poplatok za spoločný 
elektromer sa potom rozráta medzi všetkých majiteľov garáži, pripojených na spoločný 
elektromer.  
 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 22/II/2019 a č. 23/II/2019. 
 
18. Vecné bremeno – NN kábel Real Market 
 
Pre novostavbu  „Obytný súbor 50b.j. + inžinierske siete 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 smerovať od jestvujúcej trafostanice na Sietnej ulici formou 
vzdušného vedenia na Ulici oslobodenia v dĺžke 130m.  
V mesiaci december 2018 došlo k odkúpeniu parcely číslo 1297/2 od občanov na ul. Oslobodenia, 
ktorá prešla do majetku mesta.  Bolo potrebné už na nového majiteľa (mesto Vrbové) znova  
schváliť na túto parcelu vecné bremeno v prospech prevádzkovateľa distribučnej sústavy, t.j. 
Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava.   
 
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť bezodplatné zriadenie vecného bremena 
na časti zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v GP č. 301/2018 ako koridor  na 
zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení a užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, 
rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich 
odstránenie pre stavbu „TA-Vrbové Bytový dom 24 BJ, NNK“.  
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 24/II/2019. 
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19. Rôzne  
 

• Predloženie žiadosti o dotáciu z Úradu vlády SR na výstavbu detského ihriska 
 
Úrad vlády SR prostredníctvom splnomocnenca vlády pre mládež a šport vyhlásil výzvu na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019. 
Dotačný program Podpora rozvoja športu na rok 2019 zahŕňa nasledovné podprogramy:  
1. výstavba multifunkčných ihrísk,  
2. výstavba detských ihrísk, 
3. údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry,  
4. nákup športovej výbavy. 
Mesto Vrbové má záujem zúčastniť sa tejto výzvy a podať žiadosť o dotáciu na vybudovanie 
detského ihriska v lokalite za Lídlom, na čo ale bol potrebný súhlas poslancov MsZ. 
Tento materiál nebol predmetom žiadnych komisií, pretože mesto sa o výzve dozvedelo len  dva 
dni pred zasadnutím MsZ. 
 
Rozprava: 
p. Dunajčík – navrhol, aby sa pre budúci rok mesto znovu zapojilo o ihrisko Žihadielko. 
Ing. Valová – mesto nemá taký voľný pozemok, kde by takého ihrisko mohlo byť. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 25/II/2019. 
 
20. Dopyty a interpelácie poslancov 
 
Prv, než primátorka dala slovo poslancom, aby mohli predniesť dopyty a interpelácie, informovala 
ich o stretnutí s ekonomickou riaditeľkou Nemocnice A.W. Piešťany. Budú oslovení starostovia 
okolitých obcí, aby sa pridali k financovaniu rehabilitačného oddelenia vo Vrbovom. Tým, že toto 
oddelenie bude mať zariadenia funkčné, je predpoklad, že toto rehabilitačné oddelenie bude 
fungovať. 
Mgr. Just – v minulosti sa to zamietlo, lebo zdravotnícke zariadenie je súkromné a toto zariadenie 
patrí nemocnici. Boli tam v tom období finančné machinácie. Je potrebné prísť s konkrétnou 
sumou. Ochota z radov poslancov je. Suma potom veľa napovie. Chcel by však vedieť, koľko 
prispieva nemocnica na toto oddelenie. 
p. Prievozníková – oni by možno na tej ambulancii boli stratoví ak by to všetko hradila nemocnica. 
Môže sa stať, že nemocnica oddelenie zruší a budú musieť pacienti chodiť do Piešťan. Je ale treba 
mať predstavu o tom, koľko treba prispieť. Možno by bolo dobré prizvať ekonomickú riaditeľku. 
primátorka – v utorok bude stretnutie starostov okolitých obcí, aj oni chceli vedieť percentá 
v koľkých sa podieľajú svojimi občanmi. 
Ing. Duračka – treba si uvedomiť, že tá nemocnica nedá peniaze v takom rozsahu akú to oddelenie 
potrebuje. Veď táto záležitosť sa tiahne už roky. Je to len výhoda, že tí naši -  hlavne starší občania, 
nemusia chodiť do Piešťan. A súčasná technika je zastaralá. 

•  
p. Dunajčík – na Ul. 6. apríla bola vypílená breza s väčším priemerov a nikde nevidel povolenie. 
Ing. Valová – bolo to povolené ešte pred rokom a pílilo sa to teraz. Bol tam dôvod, lebo korene 
stromu išli až pod ten dom. 

•  
p. Sabo – ako to bolo s tou reklamáciou cesty na Hrabinskej ulici, 
Ing. Valová – firma to akceptovala, dohodli sa na vyfrézovaní. Musia si dávať pozor na vpuste. 
Bude sa to robiť cca v apríli. 
primátorka – tie čísla, ktoré uviedla Ing. Horská ohľadom financovania cesty, neboli správne, dalo 
sa to na správnu mieru. 
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•  
p. Sabo – ak bola daná dotácia občianskemu združeniu a ak bolo koncom júla zrušené, či je to 
v poriadku (išlo o voľnočasové centrum). 
JUDr. Gajňáková – ak to bolo riadne zúčtované, nie je dôvod na vrátenie dotácie. Keď to zrušili 
v júli, museli si všetky záväzky vysporiadať k uvedenému dátumu. 

•  
primátorka – Parlament mladých má stále adresu na meste Vrbové, chce vedieť prečo. 
p. Sabo – žiadosť o zriadenie vtedy posielalo mesto, tak preto tam je to sídlo. 
primátorka – môžu požiadať o zmenu sídla. 
PhDr. Miklášová – iniciovala to Mgr. Skalská, ktorá pracovala na meste a preto sa tam uviedlo 
sídlo mesta. 
Mgr. Just – je to parlament mladých mesta Vrbové a p. Sabo nie je prvým štatutárom, pokračuje 
v tom. 
p. Prievozníková – je viacej občianskych združení, aj to spomínané voľnočasové centrum malo 
sídlo na fare. Štatutár bol p. farár, všetko sa muselo konzultovať s ním. On je ten, ktorý to akoby 
zastrešuje. Gorazdík je neziskovka, adresa je stále na bývalého štatutára. 
primátorka – z mesta v tom parlamente mladých nikto nie je. Nie je dôvod, aby tam chodila pošta. 
Mgr. Just – ale veď oni robia pre mesto Vrbové, 
primátorka – pošta by mala ísť tam, kde má sídlo štatutár, nie na mesto. 
Mgr. Just – nech teda tie akcie robí kultúrny úsek. 
p. Sabo – to už je v tých stanovách a to by sa všetko muselo meniť. Chcel by však vedieť, čo mesto 
urobí v roku 2019 z kultúrneho úseku. 
primátorka – športové podujatia sa robia stále a každý mesiac sa niečo robí – Dr. Bosák má prehľad 
o pripravovaných podujatiach. 
p. Sabo – bude rád, ak sa p. primátorka príde ku nim pozrieť ako to tam teraz vyzerá a ako to 
vyzeralo keď tie priestory dostali. 
primátorka – môže prísť. Ale vie aj to, že napríklad na Silvestra tam nechali malé deti s úplne 
cudzím človekom a cudziemu človeku nechali kľúče. Nikto z členov parlamentu mladých tam 
vtedy nebol. 

•  
Mgr. Just – keď v štatúte mesta nemusí byť vlajka EÚ, odporúča, aby tie vlajky viseli aspoň na 
mestských inštitúciách a pri zvláštnych príležitostiach. Veď aj z Vrbového bolo veľa vecí 
vybudovaných vďaka financií z EÚ. Aj takto dať do pozornosti ľuďom, že sme členovia EÚ a sme 
na to hrdí. Aspoň týmito vlajkami. myslí si, že by sa to patrilo. 
p. Dunajčík – apeluje tiež na takúto vec, súhlasí s tým. 

•  
Mgr. Just – oprava havarijného stavu WC, stálo to 10 tis. €. 
primátorka – to sú tie WC dolu v kúrii Beňovského – bude tam bezbariérový prístup pre 
vozíčkarov, všetko je nové. Teraz sa robia pánske WC. Robilo sa tam komplet všetko. 
Dr. Kubík – faktúra je zrejme čiastková, bola za dámske WC. Potom bude za pánske WC a bude 
aj za WC vo vnútri budovy kúrie. 

•  
Mgr. Just – sneh – bol upozornený, prečo bol chodník na Štefánikovej ulici  odhrnutý len po 
p. Kubiša. Už tých pár metrov po Športovú ulicu odhrnutých nebolo. To sa zdalo ľuďom trochu 
čudné. 
Mgr. Šmacho – boli dohodnutí s družstvom, že budú oni robiť túto časť. Potom mu zavolali, že na 
to zabudli. 
Mgr. Just – je to len pár dní do roka kedy je sneh. Mal si ti ako vedúci skontrolovať, lebo je za to 
zodpovedný. 
Ing. Valová – majú s tým problém všetky samosprávy. 
Mgr. Just – išlo o to, že keď už tam ten stroj bol, už ďalej nepokračoval. 
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•  
Mgr. Just – aký má mesto zámer s pozemkom, kde boli unimo bunky? 
primátorka – momentálne sa mesto snaží vyčistiť tento priestor. Vedenie mesta je v kontakte 
s firmou, ktorá by za ten materiál toto rozobrali, ostatok odviezli a pozemok sa ohradí. Uvažuje sa 
o nejakej bytovke – malé sociálne byty, nízko nákladové. Čaká sa ale na vybudovanie kanalizácie. 
Dr. Kubík – bez kanalizácie sa tam bytovka nedá robiť. 
Mgr. Just – cez súťaž to odpredať na IBV. 
Dr. Kubík – ale mesto by potom nemalo pozemok na takýto druh bytov, ak by to predalo. 
Mgr. Just – a ten pozemok za tým je čí? 
Ing. Valová – ten pozemok za tými unimo bunkami je cirkevný, ide tadiaľ ochranné pásmo VN. 
tá lokalita je tam obmedzená. Ak nie je vlastník známy, má to SPF. 
p. Prievozníková – v poradovníku je 27 žiadateľov a ďalší mimo Vrbové sú 2. Tých 28-29 bytov 
by bolo potrebných hneď. 

•  
Mgr. Just – minule nebol na zasadnutí MsZ a rozoberala sa tam synagóga – 115 tis. € na proj. 
dokumentáciu a tá výsledná suma sa mu zdala príliš vysoká. Aj k projektantovi na rekonštrukciu 
synagógy nedostal dobré referencie.  Bola by veľká škoda, keby tá synagóga „padla“. Inde robili 
rekonštrukcie za oveľa nižšiu sumu. A zdá sa mu čudné, ak tam nebude WC ale vo vedľajšej 
budove. 
Ing. Valová – tie sumy boli povedané p. Struhárom (projektantom), nie pracovníkmi mesta. 
Ing. Duračka – to bola len informácia, nebolo k tomu žiadne stanovisko. 
JUDr. Gajňáková vysvetlila ako to všetko bolo, že to bola ponuka p. Struhára, že by  mohol byť 
nápomocný pri dotácii „Obnovme si svoj dom“. Ešte pracovníci mesta ho museli usmerňovať, lebo 
jeho informácie boli nesprávne. Jeho postup nebol správny. Opravili ho, že tak ako to on navrhuje, 
sa to nedá. Zatiaľ sa ešte nevie aký bude výsledok, či budú tie financie od ministerstva kultúry 
mestu pridelené. Potom sa mesto podľa toho zariadi. 
Ing. Valová – z pamiatkového úradu bolo rozhodnutie, že by sa to mohlo rekonštruovať aj po 
častiach. Ona sama je zvedavá, či tých 79 tis. € (dotácia) bude postačujúca. V tejto dobe sa nevie 
presne, koľko bude stáť projektová dokumentácia a koľko realizácia. 
Mgr. Just – treba nájsť ľudí, ktorí robili rekonštrukcie synagógy – Lučenec, Žilina ap. Napríklad 
aj v Trnave – treba sa tam ísť pozrieť. 
JUDr. Gajňáková – všetko je to o tej postupnosti krokov. Počká sa na výsledok z ministerstva 
kultúry. A potom bude súťaž. Vôbec nie je isté, že to bude p. Struhár. 

•  
Mgr. Just – organizoval sa festival ruských filmov. 
primátorka – otvára sa sekcia ruského jazyka. Bola veľká úspešnosť študentov. 
Dr. Miklášová – ten festival bežal na celom Slovensku a Vrbové bolo jedným z miest – z dôvodu, 
že sa tu otvára sekcia ruského jazyka. 
Mgr. Just – a celú akciu vraj hradilo mesto Vrbové. 
primátorka – zavolali sme premietača, odmena bola 900 €, lebo to nemal kto premietať. 
Mgr. Just – ale prečo to hradilo mesto, keď to bolo celoslovenský festival. Keď to poriadalo 
ministerstvo kultúry, prečo to hradilo 100 % mesto? 
Dr. Bosák – ruské veľvyslanectvo nám ponúklo bezplatne filmy. Ale to premietanie už muselo 
uhradiť mesto. Ministerstvo kultúry spoločne s ruským veľvyslanectvom hradili vysielacie práva 
na premietané filmy. 

•  
Mgr. Just – v akej fáze je projekt Mikulášska ulica. 
Ing. Valová – vo fáze dorovnania terénu. Chce podrobnejšie zameranie. Dalo sa to hustejšie 
domerať až za Kopec. Pracuje na tom p. Nomilnerová. Už to chcela aj vzdať, ale iný by to ťažko 
prevzal. Má toho veľa. Ak má niektorý poslanec záujem, môže sa zastaviť na útvare výstavby 
a informovať sa priamo na MsÚ. 
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•  
Mgr. Just – 18. mája by chcel organizovať „vinárske pivničky“ – ochutnávku vín. On chodí po 
takýchto akciách. Preto by chcel spropagovať mesto aj takouto formou. 

•  
doc. PhDr. Višňovský, PhD – k tým vlajkám – stretáva sa s tým, že pri oficiálnych podujatiach 
kde sa hrá hymna SR, hrá sa aj hymna EÚ. 
primátorka – samozrejme, nie je problém. 

•  
p. Prievozníková – zeleň – navrhuje ju na križovatkách - cca 5 m od križovatiek nižšiu 
Ing. Valová – výhľadové pomery vodiča by mali byť dodržané. 
primátorka – prejdú to spolu s Mgr. Šmachom, 
doc. PhDr. Višňovský, PhD. – na Športovej ulici pri tom esíčku tú dopravná značka 30-ku nie je 
dobre vidno. 
primátorka – keď sa oteplí, tie kríky pôjdu dolu. 

•  
Mgr. Just – okolo Teqilly ten ostrovček, či by nemohol byť kratší, lebo sa tam dve autá pri 
obchádzaní nevojdú. 
Ing. Valová – môžu tam označiť parkovacie čiary a potom dať žltú čiaru. 

•  
Mgr. Drobná – v meste sú autá, ktoré parkujú už veľmi dlho na tom istom mieste, či sa s tým dá 
niečo urobiť. 
Dr. Kubík – pokiaľ má auto značku, nedá sa s tým nič urobiť. 

•  
p. Dunajčík – mestská veža bola spreyerom postriekaná, žiada útvar MH ju natrieť. 
primátorka – veža nie je majetkom mesta. Žiaľ, nevie sa ani, kto to urobil. 
 
21. Návrh na uznesenie 
 

Uznesenie MsZ č. 1/II/2019 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- berie na vedomie  - 
správu o hospodárení MFK za rok 2018. 
 

Uznesenie MsZ č. 2/II/2019 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- berie na vedomie - 
správu o hospodárení Združenia športových klubov za rok 2018. 
 

Uznesenie MsZ č. 3/II/2019 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje – 
poskytnutie dotácie vo výške 43.200 € Mestskému futbalovému klubu Vrbové  na prevádzkovanie 
priestorov Mestského futbalového štadióna  a  na zabezpečenie športovej činnosti na rok 2019. 
Finančné prostriedky budú vyplácané na účet MFK mesačne po dobu 12 mesiacov vo výške 
3.600 € a vyúčtovanie bude vykonávané štvrťročne, t.j. k 30.4.; 31.7.; 31.10.  a  15.01. bežného 
roka. V prípade porušenia povinnosti zúčtovania dotácie k stanovenému termínu nebude dotácia 
v ďalšom mesiaci vyplatená.  
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
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prítomní: 10 
za: 10       proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 
doc.PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 4/II/2019 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje – 
poskytnutie dotácie vo výške 10.800 € pre MFK – futbalová mládež na prevádzkovanie činnosti 
mládežníckeho futbalu na rok 2019. Finančné prostriedky budú vyplácané na účet MFK mesačne 
po dobu 12 mesiacov vo výške 900 €  a vyúčtovanie bude vykonávané štvrťročne, t.j. k 30.4.; 
31.7.; 31.10.  a  15.01. bežného roka. V prípade porušenia povinnosti zúčtovania dotácie 
k stanovenému termínu nebude dotácia v ďalšom mesiaci vyplatená.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10       proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 
doc.PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 5/II/2019 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje – 
poskytnutie dotácie vo výške 7.500 € organizácii Združenie športových klubov mesta Vrbové na  
športovú činnosť v roku 2019.  Finančné prostriedky budú vyplatené na účet Združenia športových 
klubov v troch termínoch, v mesiaci marec 2019 sumu vo výške 2.500 €,  v mesiaci máj 2019 
sumu vo výške 2.500 € a v mesiaci august 2019 sumu  vo výške 2.500 €. Vyúčtovanie bude 
vykonané v mesiaci december 2019.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10       proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 
doc.PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 6/II/2019 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- berie na vedomie -  
Správu o činnosti hlavnej kontrolórky mesta za II. polrok 2018. 
 

Uznesenie MsZ č. 7/II/2019 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
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- schvaľuje  
Plán činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10       proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 
doc.PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 8/II/2019 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje – 
 Dodatok č. 3 Štatútu  mesta  Vrbové  aj s navrhovanou zmenou. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10       proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 
doc.PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 9/II/2019 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje – 
Dodatok č. 1 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10       proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 
doc.PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 10/II/2019 
 
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 „C“  č.  2000/2  o  výmere  3.178 m², druh pozemku – zastavané plochy 
a nádvoria, zapísaný na LV č. 3313, podiel 1/1 v celosti, ktorý je vo výlučnom vlastníctve:  
 - Mgr. Angelika Bezáková, 921 01 Piešťany za cenu  5,00 €/m2,  čo pri celkovej výmere parcely 
predstavuje  sumu vo výške 15.890,00 EUR, ktorá bude vyplatená v troch splátkach nasledovne :  
sumu vo výške 5.300,00 € v termíne do 31.03.2019; 
sumu vo výške 5.300,00 € v termíne do 31.05.2019; 
sumu vo výške 5.290,00 € v termíne do 30.06.2019. 
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10       proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 
doc.PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 11/II/2019 
 
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 „E“  č.  1263 o výmere 72 m², druh pozemku – orná pôda, zapísaná na LV č. 4093,  
ktorá  je  v podielovom spoluvlastníctve : 
- Hanich Juraj,  922 01 Veľké Orvište, podiel 2/9  v celosti  za sumu  vo výške  80,00 EUR.   
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10       proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 
doc.PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 12/II/2019 
 
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 „E“ č. 1365/1 o výmere 12 m², druh pozemku - orná pôda, zapísaná na LV č. 3349,  
ktorá   je  v podielovom spoluvlastníctve : 
- Hanich Juraj,  922 01 Veľké Orvište, podiel 10/36  v celosti  za sumu  vo výške  16,65 EUR.   
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
 
za: 10       proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 
doc.PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 
Uznesenie MsZ č. 13/II/2019 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje – 
v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové a  na 
základe  § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka odkúpenie nehnuteľnosti : 
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parcela registra „E“ č. 1367/1 o výmere 10 m², druh pozemku - orná pôda, zapísaná na LV č. 3349,  
ktorá   je  v podielovom spoluvlastníctve : 
- Hanich Juraj,  922 01 Veľké Orvište, podiel 10/36  v celosti  za sumu  vo výške  13,85 EUR.   
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10       proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 
doc.PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 14/II/2019 
 
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.  389/22 o výmere 56 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, 
zapísaná na LV č. 4205,  ktorá   je  v podielovom spoluvlastníctve : 
- Matejková Mária,  922 03 Vrbové, podiel 38/80 (t.j. 26,60 m2)  v celosti  za sumu vo výške  
133,00 EUR.   
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10       proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 
doc.PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 15/II/2019 
 
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 zapísanej na  LV 1661: 
parcela registra „C“  č. 385 – záhrady o výmere 579 m2  bola na základe Geometrického plánu 
č. 12/2019 zo dňa 10.01.2019 rozdelená na parcelu reg „C“ č. 385/1–záhrada o výmere 565 m2   a   
na parcelu reg „C“ č. 385/2 – záhrada o výmere 14 m2, kde      
-  predmetom  kúpnej  zmluvy   je   novovytvorená   nehnuteľnosť  parcela   registra  „C“   č.   
385/2  – záhrada  o  výmere  14 m2,  ktorá   je  v podielovom spoluvlastníctve : 
1) Magdaléna Jakúbková, 922 03 Vrbové, podiel 76/320 (t.j. 3,325 m2) v celosti  za sumu  vo výške 
16,62 EUR; 
2) Mária Matejková, 922 03 Vrbové, podiel 38/320 (t.j. 1,662 m2) v celosti  za sumu  vo výške  
8,31 EUR; 
3) Monika Kleinová, 922 03 Vrbové, podiel 38/320 (t.j. 1,662 m2) v celosti  za sumu vo výške 
8,31 EUR; 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
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za: 10       proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 
doc.PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 16/II/2019 
 
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  zapísanej na LV 1661: 
parcela registra „C“  č. 386 – záhrady o výmere 491 m2  bola na základe Geometrického plánu 
č. 12/2019 zo dňa 10.01.2019 rozdelená na parcelu reg „C“ č. 386/1–záhrada o výmere  478 m2   a   
na parcelu reg „C“ č. 386/2 – záhrada o výmere 13 m2, kde      
-  predmetom  kúpnej  zmluvy   je   novovytvorená   nehnuteľnosť  parcela   registra  „C“   č.   
386/2  – záhrada  o  výmere  13 m2,  ktorá   je  v podielovom spoluvlastníctve : 
1) Magdaléna Jakúbková, 922 03 Vrbové, podiel 76/320 (t.j. 3,087 m2) v celosti  za sumu vo výške 
15,43 EUR; 
2) Mária Matejková, 922 03 Vrbové, podiel 38/320 (t.j. 1,543 m2) v celosti  za sumu vo výške 
7,72 EUR; 
3) Monika Kleinová, 922 03 Vrbové, podiel 38/320 (t.j. 1,543 m2) v celosti  za sumu  vo výške 
7,72 EUR; 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10       proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 
doc.PhDr. J. Višňovský, PhD 
 

Uznesenie MsZ č. 17/II/2019 
 
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 zapísanej na LV č. 4194 
- pozemok parcela registra „E“  č.  3688/101, o  výmere  7.088 m², druh pozemku – orná pôda, 
zapísaný na LV č. 4194, podiel 1/50 v celosti  (t.j. 141,76 m2), ktorý je v podielovom 
spoluvlastníctve: 
-   p. Kočka Roman, 922 03 Vrbové  za cenu  5,00 €/m2 , čo pri výmere parcely  a  podielu p. Kočku  
predstavuje  sumu vo výške 708,80 EUR.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10       proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 
doc.PhDr. J. Višňovský, PhD. 
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Uznesenie MsZ č. 18/II/2019 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje – 
v súlade s čl. I., §2, ods. 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.27 na prvom poschodí v bytovom 
dome na  ul. J. Zigmundíka č. 295/4 novému nájomníkovi : 
- Lukáš ŽILKA,  922 03 Vrbové. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10       proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 
doc.PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 19/II/2019 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje – 
v súlade s čl. I., §2, ods. 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 v bytovom 
dome na  sídl. 9. mája č. 322/25 novému nájomníkovi : 
- Anton  MADŽO,  922 03 Vrbové 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10       proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 
doc.PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 20/II/2019 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje – 
prenájom nebytového priestoru ktorý sa nachádza v budove s. č. 495, orientačné číslo 2, a to 
v pasáži Beňovského na pravej strane v prednej časti od ulice M. A. Beňovského  vo Vrbovom, 
o celkovej výmere 55,20 m2, formou obchodnej verejnej súťaže od 1.5.2019 na dobu neurčitú s 3-
mesačnou výpovednou lehotou. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
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za: 10       proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 
doc.PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 21/II/2019 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje – 
podmienky obchodnej verejnej súťaže s prílohou „vzor zmluvy o nájme nebytového priestoru“  na 
nájom nebytového priestoru, nachádzajúceho sa  v pasáži Beňovského na pravej strane v prednej 
časti od ulice M. A. Beňovského  vo Vrbovom, o celkovej výmere 55,20 m2. Budova je vedená na 
LV 1900 vo vlastníctve mesta Vrbové, pričom minimálna výška nájomného je stanovená na  
46 €/m2/rok. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10       proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 
doc.PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 
Uznesenie MsZ č. 22/II/2019 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje – 
v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
spôsob prevodu – odpredaj nehnuteľností – pozemkov určených na výstavbu garáží  v  k. ú, 
Vrbové,  KN reg. „C“ :  
 

a) p. č. 325/89  o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 
b) p. č. 325/96  o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 
c) p. č. 325/97  o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 
d) p. č. 325/98   o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 
e) p. č. 325/106  o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 
f) 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    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 
doc.PhDr. J. Višňovský, PhD. 
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Uznesenie MsZ č. 23/II/2019 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje – 
v zmysle ustanovenia § 9, ods. 2, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností - pozemkov určených na 
výstavbu garáží  v  k. ú, Vrbové,  KN reg. „C“ : 
 

a) p. č. 325/89  o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 
b) p. č. 325/96  o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 
c) p. č. 325/97  o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 
d) p. č. 325/98  o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 
e) p. č. 325/106  o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 
f) 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    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 
doc.PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 
Uznesenie MsZ č. 24/II/2019 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje – 
bezodplatné   zriadenie   vecného  bremena  na časti zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu 
vyznačenom v geometrickom pláne ako koridor vecného bremena: 
- zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení; 
- užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné 
stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie; 
pre  stavbu „TA-Vrbové Bytový dom 24BJ, NNK“, ktorý bude riešený káblom NAYY – 
4x240,  pre ktorú bude zameranie vecného bremena ako koridor šírky 1 m, v prospech 
prevádzkovateľa distribučnej sústavy, t.j. Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6,  816 47 
Bratislava, v zmysle vyhotoveného geometrického plánu č. 301/2018 zo dňa 05.02.2018 
vyhotoveného Geodetickou kanceláriu ZZ TOPO, s.r.o., ul. Turčianska č.23, 821 09  Bratislava, 
s dodržaním odstupu a rešpektovaním už jestvujúcich inžinierskych sietí v zmysle STN 73 6005  
na pozemku  EKN: 
 

Katastrálne 
územie 

Parcela číslo, KN Druh pozemku List 
vlastníctva 

Výmera 
m2 

Zaťažená 
výmera m2 

Vrbové 1297/2     reg. 
„E“ 

Zastavané plochy 
a nádvoria 

1900 31 16 

 
tiež s dodržaním odstupu a rešpektovaním už jestvujúcich inžinierskych sietí v zmysle STN 
73 6005. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
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prítomní: 10 
za: 10       proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 
doc.PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č.25/II/2019 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje – 
1. predloženie žiadosti o dotáciu z Úradu vlády SR na výstavbu detského ihriska v meste Vrbové 

v rámci výzvy Podpora a rozvoj športu na rok 2019 
2. spolufinancovanie mesta vo výške 5% z hodnoty predloženého projektu v sume 600,00 EUR. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10       proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 
doc.PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 
22.  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.   doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD, v.r. ................................................. 
 
2.  Tatiana Prievozníková, v.r.  ................................................. 
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