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Z á p i s n i c a    č. 3 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrbové, 

konaného 29. 5. 2019 o 17.00 hod. v kúrii M. Beňovského 
 

Prítomní:    9 poslancov a primátorka mesta 

Neprítomní:    Bc. František Tahotný, doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD 

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 DHZ za rok 2018. 

5. Správa o činnosti a hospodárení Domov Klas n.o.  za rok 2018 

6. Žiadosť o výmenu okien – Domov Klas, n.o. 

7. OVS – priehrada Čerenec 

8. OVS – garáže Hoštáky  

9. Kúpa pozemku parc. č. 3705/1, 2972 a 2973 – p. Grék  

10. Kúpa pozemku parc. č. 1297/9 – p. Šimová 

11. Kúpa pozemku parc. č. 427/2 – p. Hulvan 

12. Kúpa časti pozemkov – parc. č. 389/22, 385 a 386 – p. Bočinec 

13. Kúpa časti pozemku – parc. č. 13745/102 – p. Siblíková 

14. Kúpa pozemku – parc. č. 331/10 – p. Drietomská 

15. Kúpa pozemkov parc. č. 1299/2 – p. Antolík 

16. Kúpa pozemku parc. č. 251 – p. Siváček 

17. Kúpa časti pozemku parc. č. 2723 – p. Dobrovodský 

18. Predaj pozemku parc. č. 2548 – p. Raffay 

19. Predaj pozemkov – Ing. Málik 

20. Nájom pozemkov od spoločnosti STAVA Development, s.r.o. 

21. Nájom časti parc. č. 2516/1 – Slovenské elektrárne, a.s. 

22. VZN č. 2/2019 – o ochrane utajovaných skutočností 

23. Dar mestu - p. Čáp  

24. Inventarizácia za rok 2018 

25. Zverenie majetku do správy – I. ZŠ 

26. Zmena rozpočtu 

27. Spoluúčasť mesta na financovaní rekonštrukcie hasičskej zbrojnice 

28. Zrušenie VZN č. 3/2002 

29. Program odpadového hospodárstva mesta 

30. Delegovanie člena do Rady školy - II. ZŠ 

31. Zmena Územného plánu č. 1 

32. Rôzne  

33. Dopyty a interpelácie poslancov 

34. 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 8 poslancov, neskôr ešte prišiel 1 poslanec. 
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Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – Ing. Jozef Duračka, členovia 

– Mgr. René Just  a Ing. Ľubomír Šteruský. 

prítomných: 8 

za: 8                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci:  Ľubomír Dunajčík a Dušan Sabo. 

prítomných: 8 

za: 8                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

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

 

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

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

prítomných: 8 

za: 8                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

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

pozvánke. Tento program poslanci schválili: 

prítomných: 8 

za: 8                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

Potom predložila primátorka mesta návrh na úpravu programu: 

 - bod 20 rozdeliť na položku: a) kúpa pozemku (namiesto nájmu)  

  b) prijatie úveru  

- v bode 32 Rôzne – pridelenie bytu. 

Túto úpravu poslanci schválili. 

prítomných: 8 

za: 8                                          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 DHZ za rok 2018. 

 
Ing. Gono (predseda DHZ Vrbové), ktorý mal predniesť správu o činnosti DHZ za rok 2018, nebol 

na zasadnutí MsZ prítomný, preto správu predniesol Ing. Šteruský. Správa bola zaslaná poslancom 

už vopred spolu s ostatnými pracovnými materiálmi, mali možnosť si ju pozrieť. Podľa slov 

Ing. Šteruského DHZ Vrbové dosahuje veľmi dobré výsledky a zaslúžia si pochvalu. 

Ku správe nemal nikto z poslancov žiadne otázky. 

 

Bolo prečítané uznesenie č. 60/V/2019. 
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5. Správa o činnosti a hospodárení Domov Klas n.o.  za rok 2018 
 

Správu o činnosti Domova Klas predniesla riaditeľka domova Mgr. Juhásová. Výročnú správu ako 

aj správu audítora dostali všetci poslanci v elektronickej forme a je priložená aj k originálu 

zápisnice. 

 

Bolo prečítané uznesenie č. 61/V/2019. 

 

6. Žiadosť o výmenu okien – Domov Klas, n.o. 
 

Riaditeľka Domova Klas informovala poslancov MsZ a vedenie mesta o tom, že na domove bola 8. 

5. 2019 kontrola z MF SR a následne 14. 5. 2019 kontrola z RÚVZ. Skončilo to protokolom z 

kontroly s tým, že ich zaviazali zabezpečiť všetko tak, aby v jednej izbe boli max. 3 osoby. Túto 

záležitosť budú riešiť prirodzeným úbytkom. Tým pádom ale prídu aj o financie – klientov bude 

menej, ale personál bude rovnaký. Ďalej ich zaviazali zabezpečiť vymaľovanie stien a výmenu 

okien za plastové. Cez drevené okná zateká a voda steká po stenách. Buď to dajú doporiadku (prídu 

na kontrolu 15.8.2019) alebo ich postihnú sankciami. Je potrebné urobiť parapety aj izolácie okolo 

okien. Vozíkmi sú ošuchované steny, treba urobiť nejaké zábrany. Musia tie steny vyspraviť, 

vymaľovať.  Pri vykieroch na podkroví zateká. Toto všetko si už pýta opravu, čo bude stáť nemalé 

peniaze. 

 

Stanovisko sociálnej a bytovej komisie predniesla p. Prievozníková. Boli to pozrieť. Tie okná sú 

naozaj v hroznom stave. Vlastne to, čo vytkli v zápise, je pravda. Treba urobiť všetko pre to, aby 

domov neskončil jeho zatvorením.  Komisia tieto práce odporúča previesť. 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča schváliť prevedenie všetkých potrebných prác. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia súhlasí s výmenou okien a nevyhnutnými stavebnými 

úpravami. 

 

Rozprava: 

Dr. Kubík – tieto práce sa dali naceniť – firme p. Čápa výmenu okien, vymaľovanie a tie zábrany 

na stenu firme Kovospal. Predstavuje to cca 40 tis. €. Bude k tomu potrebné urobiť verejné 

obstarávanie, ktoré v zmysle zákona urobí riaditeľka domova. 

p. Prievozníková – len či oni môžu to VO robiť, ak je budova mestská. 

Dr. Kubík – ak majú právnu subjektivitu, tak áno. 

p. Prievozníková – je potrebné, aby aj ekonómka našla v rozpočte financie. 

Mgr. Juhásová – keď prídu na kontrolu, predloží im uznesenie MsZ a bude ich informovať o tom, 

či sa bude robiť. 

p. Dunajčík – má mesto na to peniaze? A ak nie, odkiaľ ich vezme? 

Mgr. Urbanová – tých 40 tis. € to určite bude stáť a takúto sumu v rozpočte mesto nemá. Budú 

musieť o tom poslanci rozhodnúť. Ak rozhodnú, že sa do toho ide, bude sa musieť z nejakej akcie 

ustúpiť. 

Mgr. Just – treba sa porozprávať o tom, odkiaľ tie financie mesto zoberie. 

Mgr. Urbanová – v rezervnom fonde je 61 tis. €. Dá sa aj z toho. Treba si uvedomiť, že žijeme z 

podielových daní. Mesto je tak nastavené, že nemá na to, aby zaplatilo faktúru na 40-50 tis. €. To 

financovanie je priebežné. Platby chodia postupne. A teraz – nejde len o budovu domova, ale aj o 

ostatné mestské budovy. Zmena rozpočtu sa môže urobiť do konca augusta a ešte do konca roka 

môže prísť čokoľvek. 

Mgr. Just – rezervný fond to nemusí plniť na 100 %, Tie peniaze sa tam musia potom vrátiť. Hľadal 

by aj možnosti uhradiť tým firmám na splátky.  Nech sa to berie ako pôžička z RF na preklenutie. 

Ing. Duračka – nemá aj domov možnosti získať financie? 

Mgr. Juhásová – má záujem z ministerstva práce a soc. vecí získať nejakú sumu. 
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Mgr. Just – MsZ chce, aby sa to tam urobilo ale s konkrétnym smerovaním, odkiaľ tie peniaze pôjde. 

Je tam tá možnosť z RF. 

Mgr. Urbanová – ak sú momentálne voľné financie, tak iba na RF. Dať do uznesenia, aby to bolo 

kryté niečím. 

Mgr. Just – a ak sa tam dá, že vrátiť peniaze z úveru. Dôležité je, či je vôľa zobrať úver a ak áno, 

tak súhlasí. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 62/V/2019. 

 

7. OVS – priehrada Čerenec 

 
Referent nakladania s nehnuteľným majetkom mesta spracoval podmienky obchodnej verejnej 

súťaže na predaj pozemkov na Čerenci. 

 

Stanovisko komisie výstavby: komisia neodporúča MsZ odpredať novovytvorené pozemky podľa 

GP č. 4/2018 č. parc. 3225/2, 3225/1, 3179/3 a 3179/2, ale uprednostňuje komplexné riešenie 

využitia odpredaja pozemku parc.č. 3179. Parcela nie je užívaná ako komunikácia a bolo by vhodné 

parcelu rozdeliť GP a ponúknuť na predaj resp. nájom jednotlivým vlastníkom susedných 

parciel. Predajom novovytvorených parciel podľa predloženého GP p. Jasovskej by sa pozemok vo 

vlastníctve mesta znehodnotil. 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča tento materiál schváliť. 

 

K uvedenému bodu nebola žiadna rozprava. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 64/V/2019 a č. 65/V/2019. 

 

8. OVS – garáže Hoštáky  
 

Referent nakladania s  nehnuteľným majetkom mesta spracoval podmienky obchodnej verejnej 

súťaže na odpredaj pozemku na vybudovanie garáže v lokalite Hoštáky.  

 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť predaj pozemkov na vybudovanie garáže. 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča schváliť predaj pozemkov na vybudovanie 

garáže. 

 

K uvedenému bodu nebola žiadna rozprava. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 66/V/2019 a č. 67/V/2019. 

 

9. Kúpa pozemku parc. č. 3705/1, 2972 a 2973 – p. Grék  
 

Pri vysporiadaní pozemkov na Športovej ul. bolo zistené, že pozemok p.č. 3705/1 o výmere 

1.256 m2 vo Vrbovom patrí spoluvlastníkom Karol Grék, podiel vo veľkosti  ½,  Marcela Piatková, 

rod. Gréková, podiel vo veľkosti  2/6  a  Jarmila Tomíková.  rod. Gréková,  podiel vo veľkosti  1/6.   

Spolumajitelia sú ochotní svoje podiely predať mestu Vrbové  za dohodnutú cenu  5 €/m2. Mesto 

Vrbové potrebuje uvedenú parcelu na vybudovanie tréningového futbalového ihriska.   

Ďalej bolo zistené, že mesto Vrbové potrebuje ešte aj časť zo susednej parcely  č. 3705/2  o  výmere 

7.858 m2, ktorá je oddelená Geometrickým plánom  č. 102/2019 zo dňa 10.04.2019. 

Pri vysporiadaní pozemkov na Bočnej ul.  bolo zistené, že parcela č. 2972 o výmere 286 m2 – 

zastavaná plocha a nádvoria vo Vrbovom patrí spolumajiteľom Karol Grék, podiel vo veľkosti 1/4;  

M. Piatková, podiel vo veľkosti 1/8 a J. Tomíková, podiel vo veľkosti 1/8.   Spolumajitelia parcely 

sú ochotní predať svoje príslušné podiely na uvedenej parcele mestu Vrbové na vybudovanie 

verejnej komunikácie. 
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Pri vysporiadaní pozemkov  na Bočnej ul.  bolo zistené, že parcela č. 2973 o výmere 1.077 m2 – 

záhrada vo Vrbovom patrí spolumajiteľom: Karolovi Grékovi, podiel vo veľkosti 1/4;  Marcele 

Piatkovej, rod. Grékovej, podiel vo veľkosti 1/8 a  Jarmile Tomíkovej, rod. Grékovej, podiel vo 

veľkosti 1/8. Spolumajitelia parcely sú ochotní predať svoje príslušné podiely mestu Vrbové na 

vybudovanie verejnej komunikácie.  

 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť predaj pozemku. 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča schváliť predaj pozemku. 

 

K uvedenému bodu nebola žiadna rozprava. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 68/V/2019, č. 69/V/2019, č. 70/V/2019 a č. 71/V/2019 

 

10. Kúpa pozemku parc. č. 1297/9 – p. Šimová 
 

Pri vysporiadaní pozemkov  na ul. Oslobodenia  bolo zistené, že parcela č. 1297/9 o výmere 29 m2, 

vo Vrbovom patrí ešte pôvodným majiteľom, aj keď je na nej postavená verejná komunikácia.   

Uvedená  parcela je v podielovom spoluvlastníctve súrodencov Šimovcov, každý v podiele ½ 

v celosti. Uvedenú parcelu sú ochotní predať mestu za dohodnutú cenu 5 € / m2,  čo pri výmere 

parcely znamená  sumu vo výške 145,00 €.  

 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť predaj pozemku. 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča schváliť predaj pozemku. 

 

K uvedenému bodu nebola žiadna rozprava. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 72/V/2019. 

 

11. Kúpa pozemku parc. č. 427/2 – p. Hulvan 
 

Pri vysporiadavaní pozemkov  na Hrabinskej ul.  bolo zistené, že parcela č. 427/2 o výmere 11 m2 

– záhrada, podiel 27/48 vo Vrbovom patrí majiteľovi M. Hulvanovi.  Majiteľ je ochotný predať 

parcelu mestu Vrbové, ktoré ju potrebuje  na vybudovanie verejnej komunikácie.  

 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť predaj pozemku. 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča schváliť predaj pozemku. 

 

K uvedenému bodu nebola žiadna rozprava. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 73/V/2019. 

 

12. Kúpa časti pozemkov – parc. č. 389/22, 385 a 386 – p. Bočinec 
 

Pri vysporiadaní pozemkov  na Hrabinskej ul.  bolo zistené, že parcela č. 389/22 o výmere 56 m2 , 

parcela č. 385 o výmere 579 m2  a   parcela č. 386 o výmere 491 m2  vo Vrbovom patria 

spolumajiteľovi R. Bočincovi, podiel vo veľkosti 28/80. Podielový spolumajiteľ je ochotný predať 

svoj príslušný podiel oddelených častí uvedených parciel mestu Vrbové, ktoré ich potrebuje na 

vybudovanie verejnej komunikácie.  

 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť predaj pozemku. 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča schváliť predaj pozemku. 

 

K uvedenému bodu nebola žiadna rozprava. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 74/V/2019, č. 75/V/2019 a 76/V/2019. 
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13. Kúpa časti pozemku – parc. č. 13745/102 
 

Dňa 25. 4.2019 došlo na MsÚ k dohode na odpredanie časti pozemku p.č. 13745/102 

v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Siblíkovcov o výmere 75 m2. Na uvedenej parcele je 

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

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

manželia Siblíkovci ochotní odpredať mestu za dohodnutú cenu 5 €/m2, čo pri výmere 75 m2  

predstavuje sumu vo výške 375,- EUR.    

 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť predaj pozemku. 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča schváliť predaj pozemku. 

 

K uvedenému bodu nebola žiadna rozprava. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 77/V/2019. 

 

14. Kúpa pozemku – parc. č. 331/10 – p. Drietomská 
 

Pri vysporiadaní pozemkov  na Hrabinskej ul.  bolo zistené, že parcela č. 331/10 o výmere 17 m2,  

patrí p. M. Drietomskej.  Mesto potrebuje  pozemok na výstavbu komunikácie a  verejného chodníka 

na ulici Hrabinská, preto je potrebné mať túto nehnuteľnosť vo vlastníctve mesta Vrbové.  

 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť predaj pozemku. 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča schváliť predaj pozemku. 

 

K uvedenému bodu nebola žiadna rozprava. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 78/V/2019. 

 

15. Kúpa pozemkov parc. č. 1299/2 – p. Antolík 
 

Pri vysporiadaní pozemkov  na ul. Oslobodenia  bolo zistené, že parcela č. 1299/2 o výmere 25 m2, 

patrí ešte pôvodným majiteľom aj keď je na nej postavená verejná komunikácia.  Spolumajiteľmi 

sú Marian Antolík  a  MUDr. Beata Mikesková. Vzhľadom  na uvedenú skutočnosť, že tento 

pozemok bol využitý na výstavbu komunikácie a verejného chodníka, je potrebné mať túto 

nehnuteľnosť  vo vlastníctve mesta Vrbové.  

 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť predaj pozemku. 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča schváliť predaj pozemku. 

 

K uvedenému bodu nebola žiadna rozprava. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 79/V/2019. 

 

16. Kúpa pozemku parc. č. 251 – p. Siváček 
 

Pri vysporiadaní pozemkov  na  Ulici gen. M.R. Štefánika  bolo zistené, že parcela č. 251 o výmere 

32 m2  patrí ešte pôvodným majiteľom, aj keď je na nej vybudovaná účelová komunikácia a verejný 

chodník. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, je potrebné mať túto nehnuteľnosť  vo vlastníctve 

mesta Vrbové.  

 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť predaj pozemku. 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča schváliť predaj pozemku. 
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K uvedenému bodu nebola žiadna rozprava. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 80/V/2019. 

 

17. Kúpa časti pozemku parc. č. 2723 – p. Dobrovodský 
 

Pri vysporiadaní pozemkov  na  Vinohradníckej ulici – lokalita Hačky bolo zistené, že parcela 

č. 2723 o výmere 3.406 m2, patrí ešte pôvodným majiteľom, hoci je tam vybudovaná mestská 

účelová komunikácia k už vybudovaným súkromným chatkám. Podielovým spolumajiteľom je 

Vladimír Dobrovodský, ktorý je ochotný mestu tento pozemok predať.  

 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča MsZ odkúpenie novovytvorených parc.č. 12668/16 

o výmere 48 m2   a parc.č. 12668/19 o výmere 30 m2 na Ul. Vinohradnícka za účelom vysporiadanie 

komunikácie. 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča schváliť predaj. 

 

K uvedenému bodu nebola žiadna rozprava. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 81/V/2019. 

 

18. Predaj pozemku parc. č. 2548 – p. Raffay 
 

Dňa 28. 3. 2019 podali spoluvlastníci bytového domu na Ulici SNP  č. 289/8 vo Vrbovom  na  

Mestský úrad  žiadosť o odpredanie nehnuteľnosti – pozemku  pod ich bytovým domom  o výmere 

389 m2. Pri odpredaji takto zaťaženého pozemku sa uplatňuje ustanovenie § 9a ods. 8 písm. b/  

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov taktiež ustanovenie § 18a ods. 

3 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a  nebytových priestorov v znení neskorších 

predpisov. V minulosti sa všetky pozemky pod bytovými domami predávali v meste Vrbové za 

jednotnú cenu vo výške 100,-Sk/m2 , čo je v prepočte 3,32 €/m2,  t.j. suma celkom 1.291,48 €. 

 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča predaj schváliť. 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča predaj schváliť. 

 

K uvedenému bodu nebola žiadna rozprava. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 82/V/2019. 

 

19. Predaj pozemkov – Ing. Málik 

 
Na základe žiadosti Ing. Málika bol predložený návrh na predaj nehnuteľností v areáli bývalých 

štátnych majetkov. Jedná sa o zastavané plochy a nádvoria. Za dôvod hodný osobitného zreteľa 

MsZ považuje skutočnosť, že kupujúci  Ing. Málik má postavený na týchto parcelách rodinný dom, 

ďalšie hospodárske budovy, kde užíva a stará sa o uvedené parcely už od roku 1996. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča predaj týchto pozemkov za cenu 12 €/m2. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča MsZ predaj parc.č. 11713/4 o výmere 139 m2, 

11713/19 o výmere 1429 m2, 11713/22 o výmere 105 m2 a 11713/23 o výmere 180 m2 na Šteruskej 

ceste za účelom vysporiadania vlastníctva spôsobom hodným osobitného zreteľa. 

 

Prv, než začala rozprava, o slovo sa prihlásiť Ing. Málik. Pred 4 rokmi kupoval pozemky v areáli 

bývalých ŠM za znalecký posudok. Myslel si, že aj teraz bude táto cena podobná. Teraz ho tá cena 

trochu prekvapila. 
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Rozprava: 

Dr. Kubík – tieto pozemky patrili SPF. Ing. Málik sa pričinil o to, aby boli na LV mesta. Bolo mu 

sľúbené, že ak získa pozemky pre mesto, mesto mu ich potom predá. Túto cenu navrhla komisia, 

ale konečné slovo majú poslanci. 

Ing. Duračka – kedy bol robený ten znalecký posudok? 

Ing. Málik – v rokoch 2013-2014 a bola tam cena 6 €/m2. 

Mgr. Just – ten pozemok pod budovou nie je orná pôda, sú to stavebné pozemky, tá cena sa mu 

nezdá až taká vysoká. S tou cenou by dolu nešiel. Tie pozemky sa dajú ešte zhodnotiť. 

Dr. Miklášová – SPF by tie pozemky predal za akú cenu? 

Dr. Kubík – podľa znaleckého posudku. 

Ing. Málik – pričinil sa o to, by to patrilo mestu, aby z toho aj mesto niečo malo. Mohol to odkúpiť 

od SPF. 

Dr. Kubík – na ekonomickej komisii to zdôvodnili tým, že predtým to boli pozemky pod 

hospodárskymi budovami a tieto sú zastavané plochy pod rodinným domom. 

p. Prievozníková – z pohľadu mesta neskúmajú akým spôsobom sa to dostalo do majetku mesta.  

Mgr. Just - tá suma 12 €/m2 sa mu nezdá taká vysoká, keď mesto ide kupovať pozemok za 82 €/m2. 

Mesto stále hľadá zdroje príjmu. 

Mgr. Drobná – prikláňa sa k názoru p. Prievozníkovej aj Mgr. Justa. 12 €/m2 nie je to až taká 

horibilná suma. 

Primátorka sa spýtala Ing. Málika, či je táto suma pre neho schodná, či je ochotný to za tú sumu 

kúpiť. 

Ing. Málik – iné mu nezostáva, ale vie, ako sa mesto k nemu zachovalo. On sa vtedy pýtal, či mu to 

mesto predá, ak to vybaví. Na mesto to prešlo v apríli 2019. 

p. Prievozníková – za čo by to SPF predalo 

Ing. Málik – za cenu určenú znaleckým posudkom. 

Mgr. Just – nepredáva sa to za horibilnú sumu. Je to pod cenu. Vedelo by sa to odčleniť a predať za 

inú sumu. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 63/V/2019. 

 

20. Spoločnosť STAVA Development, s.r.o. 

 

 a) kúpa pozemku 

 b) prijatie úveru 
 

Mesto Vrbové prejavilo záujem o kúpu nehnuteľností – pozemkov vo vlastníctve spoločnosti 

STAVA Development s. r. o., ktoré plánuje využiť na riešenie kritickej situácie v tejto lokalite tým, 

že tieto pozemky by slúžili ako parkovisko najmä pre obyvateľov  Ul. 6. apríla. Týmto spôsobom 

by sa vyriešila nepriaznivá situácia s parkovacími miestami na dlhšie obdobie na celom sídlisku. 

 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť kúpu pozemku. 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia ponuku zvážila a odporučila prijať tento materiál. 

 

Ku kúpe pozemku sa vyjadrila vedúca ekon. oddelenia. Pokiaľ to chce mesto kúpiť, financie na to 

nie sú. Do úvahy prichádza úver. Je ale veľa akcií rozbehnutých – sú podpísané zmluvy, prišiel do 

toho problém Domova Kla, je rozrobená hasičská zbrojnica. Na MsÚ bola kontrola – je potrebná 

výmena kotlov ap. tých vecí je veľa. Preto je vhodné zobrať úver – väčší a uhradiť všetky tieto veci 

a budú sa  postupne splácať. Okrem toho má mesto dva úvery. Navrhuje – buď ísť do úveru 

a povedať si čo všetko sa z toho uhradí. Bolo by vhodné prefinancovať aj úver z ČSOB (vtedy boli 

úroky vyššie). Oslovila Prima banku a Sl. sporiteľňu, poslali krátke vyjadrenia. Je potrebné stanoviť 
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konkrétne účely, na ktoré by bol úver vo výške 600 tis. € použitý. Čo sa týka zadlženosti mesta, je 

nízka, čiže úver v uvedenej výške my mesto absolútne neohrozil. Mesto podalo aj žiadosť na dotáciu 

z MK SR na 79 tis. € na projekt vrbovskej synagógy. Ale môže sa stať, že dostaneme len polovicu 

a mesto nebude mať na rekonštrukciu dosť peňazí, potom sa táto dotácia odmietne? 

 

Rozprava: 

Mgr. Just – o čo by sa to prípadne navýšilo, aby tento pozemok mohol slúžiť na parkovanie a ako 

sa došlo k sume 89 €/m2? 

Ing. Valová – myslí si, že použiť sú parcelu na parkovanie sa bude môcť bez väčšej úpravy. 

JUDr. Kubík – ten pozemok kúpila tá firma za 90 €/m2 a ponúkajú ho za 89 €/m2. Pod cenu 85 €/m2 

už nechceli ísť. 

p. Prievozníková – tá pôvodná cena bola 115 €/m2. 

Mgr. Just – takže je to vyrokovaná suma a nedá sa už s tým nič robiť. 

Ing. Valová – je to ten pozemok záujem a mali by sme sa s tým poponáhľať, aby mesto o to neprišlo. 

Mgr. Just ukázal v akom stave je v súčasnosti Mikulášska ulica. Chcel tým povedať, že je to 

v akútnom stave. Mohol by sa úver navýšiť. Ale potom – kedy a ako sa dokončí dom kultúry. Je to 

všetko otázka priorít. Dal na zváženie, či by mesto investovalo do opravy cesty na Mikulášskej ul. 

p. Dunajčík – páčil sa mu návrh kúpiť pozemok od firmy Stava a poriešiť aj Mikulášsku ulicu. 

Ing. valová – mesto má vybratého projektanta, boli si to pozrie. Oprava Mikulášskej by mohla stáť 

cca 270 tis. €, je to ale bez inžinierskych sietí. 

Mgr. Just – môžu sa prejsť po tých uliciach vo Vrbovom, urobiť obraz v akom sú stave. 

p. Prievozníková – ak chce mesto investovať do pozemku na parkovanie, treba vymyslieť niečo, čo 

prinesie mestu nejaké financie. 

Dr. Kubík – uvažovalo sa o tom, že sa to načiaruje a dá sa do prenájmu, ale len na tomto mieste. 

Dr. Miklášová – je to začarovaný kruh, ale ulica 6. apríla je skutočne hrozná. Tam nie je asfalt. tá 

podkladová vrstva je už v dezolátnom stave. Za predajňou PT univerzál už bola prevalená aj 

kanalizácia. Je tam veľké množstvo ľudí a s tou cestou sa tam nič nerobilo 30 rokov. 

Ing. Valová – bolo to na komisii. Už by nestačilo tam dať len asfalt, tá vrstva je už zodratá, bude sa 

musieť dať dolu. Mesto udeľuje parkovacie miesta pre držiteľov ZŤP, ale nebude kde. Preto by toto 

mohlo slúžiť na takéto účely. Nech sa nehovorí o platení za tieto miesta. 

p. Prievozníková – a čo zobrať väčší úver a vyriešiť to, čo je potrebné. 

Dr. Gajňáková – ale pozor, môže niečo vyvstať – Vetes, synagóga... Nemajme moc „veľké oči“. Pri 

úvere treba byť opatrní. Veď ak budeme musieť, môžeme zobrať úver na budúci rok. 

Mgr. Just – navýšiť úver, z ktorého urobiť 3 konkrétne vecí, aj na Ul. 6. apríla aj Hollého, ale 

musíme našetriť nejaké peniaze z rozpočtu. Skúsme nejakým spôsobom viac ušetriť. 

Mgr. Urbanová – vysporiadavali sa pozemky, robila sa Barcíkova ul., robí sa teraz hasičská 

zbrojnica. Na tento rok je rozpočtovaných464 tis €. Má požiadavky od vedúcej výstavby na sumu 

800 tis. € (bez kanalizácie na Hrabinskej, bez cyklotrasy) a 260 tis. € na výkupy pozemkov 

a projektové dokumentácie a štúdie. Ak by tam boli kanalizačné prípojky a štúdie, 1,50 mil. €. 

A teraz aj okná na domove. 

Mgr. Just – tie okná – bolo to nacenené na 40 tis., treba dať pozor, aby tam nič nevyskočilo. Keď to 

je raz nacenené, nech to potom nie je viac. Treba to očistiť – to, čo bolo vysúťažené, nech to dodržia. 

p. Prievozníková – môžu sa tam vyskytnúť veci – ak sa tam nebude môcť to okno osadiť, bude 

problém. 

Ing. Duračka – mnohé veci sa riešia zbrklo. Ide sa meniť 41 okien a hneď sa schváli 40 tis. €. 

Rezervný fond je na nevyhnutné prípady. Nebola tu žiadna iniciatíva hľadať niekde inde financie. 

Mgr. Urbanová – budova Klasu je mestská budova. Tie priestory sú ozaj v zlom stave. Tých vecí je 

naozaj veľa, treba zobrať primeraný úver. 

p. Dunajčík – navrhuje teraz 600 tis. € schváliť a uvažovať o ďalších 200 tis € na ďalšom zasadnutí 

MsZ. 
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Mgr. Just – čo sa týka zadlženosti mesta – ide len o to, či bude mať mesto na bežné výdavky. Ak 

bude mať mesto 12 %-nú zadlženosť, ale urobíme za to Mikulášsku, 6. apríla, Hollého – tak je za 

to zobrať o toto vyšší úver. 

Mgr. Urbanová – pri úvere 600 tis. € je to na splátkach o 5 tis. € viac. A zostane to pre mesto, pre 

ľudí. 

Ing. Valová – tú Ul. 6. apríla treba urobiť. Je za to, aby sa to tam urobilo, tým ľuďom sme to sľúbili. 

A potom nech sa urobí aj Mikulášska a Hollého. Na Ul. 6. apríla bola aj požiadavka na záber 

verejného priestranstva – osadenie stožiara žeriavom. Odmietla to z toho dôvodu, že mala obavy 

aby sa tam neprepadla kanalizácia. 

 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 83/V/2019, č. 84/V/2019, č. 85/V/2019 a č. 86/V/2019. 

 

21. Nájom časti parc. č. 2516/1 – Slovenské elektrárne, a.s. 
 

Na základe žiadosti spoločnosti Slovenské elektrárne a.s. bol predložený do zastupiteľstva návrh na 

vyriešenie nájmu za verejné priestranstvo na Nám. J. Emanuela formou nájomnej zmluvy medzi 

spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s.  a  mestom Vrbové. Uvedený verejný priestor potrebuje 

spoločnosť Slovenské elektrárne a.s. na osadenie železobetónového stĺpu na ktorom má byť 

umiestnená siréna VAR-VYR pre EBO Jaslovské Bohunice ako zariadenie civilnej ochrany MVSR. 

 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča nájom schváliť. 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča nájom schváliť. 

 

K uvedenému bodu nebola žiadna rozprava. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 87/V/2019. 

 

22. VZN č. 2/2019 – o ochrane utajovaných skutočností 
 

Mesto Vrbové na základe skutočnosti, že sa zmenil zákon o ochrane utajovaných skutočností a 

doposiaľ platné VZN je už zastaralé, je mesto povinné v praxi prijať nové VZN v súlade so  

zákonom č. 215/2004 Z.z.  o  ochrane utajovaných skutočností.  Mesto Vrbové predložilo návrh na 

nové VZN č. 2/2019 o ochrane utajovaných skutočností na Mestskom úrade vo Vrbovom. 

Návrh tohto nového VZN č. 2/2019  bol zverejnený občanom na pripomienkovanie na úradnej tabuli 

mesta  a  na webovej stránke mesta dňa  14.05.2019. 

 

K uvedenému bodu nebola žiadna rozprava. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 88/V/2019. 

 

23. Dar mestu - p. Čáp  
 

V zmysle ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

a v súlade s článkom 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové musí MsZ 

schváliť aj nadobudnutie majetku do vlastníctva mesta. Na základe rozhodnutia p. Ivana Čápa  

prenecháva – daruje bezodplatne klavír – viedenské krídlo s nápisom „F. Schmid, Schüler  

a  Bösrndorfer  -  Wien“  v hodnote  2.500 € mestu Vrbové.  Uvedený klavír bol údajne v minulosti 

umiestnený vo vrbovskej synagóge. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí. 

 

K uvedenému bodu nebola žiadna rozprava. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 89/V/2019. 
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24. Inventarizácia za rok 2018 
 

Ústredná inventarizačná komisia prerokovala správy čiastkových inventarizačných komisií 

k 31.12.2018 a navrhla jednotlivé opatrenia a návrhy na vyradenie majetku, ktoré tvoria prílohu 

zápisnice (originál v písomnej forme). 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí. 

 

K uvedenému bodu nebola žiadna rozprava. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 90/V/2019. 

 

25. Zverenie majetku do správy – I. ZŠ 
 

Vedúca útvaru ekonomiky a správy majetku predložila na schválenie materiál týkajúci sa zverenia 

majetku do správy ZŠ Školská ul. 4, Vrbové. Jednalo sa o nasledovný majetok: 

- hnuteľný majetok štátu získaný darom od Národného športového centra (Darovacia zmluva č. IZ 

105/18/154/18 zo dňa 14.06.2018) – športové náradie a náčinie v celkovej sume 2 000,00 Eur, 

- mobilné garáže (2 ks), v zostatkovej cene 4 103,38 Eur  

- oplotenie ZŠ Školská 4, Vrbové v zostatkovej cene 32 292,14 Eur. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí. 

 

K uvedenému bodu nebola žiadna rozprava. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 91/V/2019. 

 

26. Zmena rozpočtu 
 

V zmysle ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v znení neskorších predpisov je mestské zastupiteľstvo mesta Vrbové povinné prerokovať a  

schváliť zmeny rozpočtu mesta, resp. zobrať na vedomie zmenu rozpočtu vo forme rozpočtového 

opatrenia. Mgr. Urbanová vysvetlila o aké zmeny sa jedná. Boli predložené na schválenie 3 zmeny. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí. 

 

K uvedenému bodu nebola žiadna rozprava. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 92/V/2019, č. 93/V/2019 a č. 94/V/2019. 

 

27. Spoluúčasť mesta na financovaní rekonštrukcie hasičskej zbrojnice 
 

Ministerstvo vnútra SR vydalo výzvu č. V. P HaZZ 2019 na predkladanie projektov o poskytnutie 

podpory až do výšky 30.000,00 EUR na zvýšenie ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, 

rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských 

staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2, písm. c) zákona č. 526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v 

pôsobnosti MV SR. Do projektu sa možno zapojiť do 21.6.2019. 

Mestá a obce sa musia podieľať na spolufinancovaní daných projektov čiastkou minimálne 5%.  

Mesto požaduje o dotáciu v plnej výške 30.000 €. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí. 

 

K uvedenému bodu nebola žiadna rozprava. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 95/V/2019. 
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28. Zrušenie VZN č. 3/2002 
 

Mesto Vrbové pristúpilo ku kontrole platných VZN, kde bolo zistené, že VZN č. 3/2002 

o vymedzení miesta na vylepovanie volebných plagátov politických subjektov a nezávislých 

kandidátov vo volebnej kampani bolo medzičasom nahradené VZN č. 6/2017  k volebnej kampani 

pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky, pred voľbou prezidenta SR, voľbami do 

Európskeho parlamentu a volieb do orgánov samosprávy Trnavského samosprávneho kraja  -  

prijaté dňa 28.09.2017 Uznesením č. 125/IX/2017   a následne bolo schválené MsZ VZN č. 7/2018 

o vyhradení miest určených na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách 

počas volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy mesta Vrbové  prijaté dňa 24.5.2018.Na 

základe uvedeného bol predložený návrh na zrušenie tohto VZN. 

 

K uvedenému bodu nebola žiadna rozprava. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 96/V/2019. 

 

29. Program odpadového hospodárstva mesta 
 

Návrh predkladaného Programu odpadového hospodárstva bol vypracovaný v zmysle zákona 

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

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

Z. z.  o odpadoch  a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento materiál bralo MsZ na vedomie. 

 

K uvedenému bodu nebola žiadna rozprava. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 97/V/2019. 

 

30. Delegovanie člena do Rady školy - II. ZŠ 

 
Vzhľadom na skutočnosť, že PaedDr. Patrik Kýška, doterajší člen Rady školy Základnej školy na 

Komenského ulici vo Vrbovom sa plánuje zúčastniť na výberovom konaní na riaditeľa tejto školy, 

je potrebné nahradiť jeho miesto iným zástupcom zriaďovateľa. 

 

K uvedenému bodu nebola žiadna rozprava. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 98/V/2019 a č. 99/V/2019. 

 

31. Zmena Územného plánu č. 1 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Vrbové, ako obstarávateľ územnoplánovacích podkladov 

a územnoplánovacej dokumentácie mesta, v zmysle stavebného zákona schvaľuje zmeny v ÚPN 

mesta. Boli predložené ďalšia požiadavky na zmeny, kde predmetom je zmena funkčného využitia 

z plôch polyfunkčných na plochy občianskej vybavenosti  na Ul. Beňovského s presmerovaním 

vstupu z ulice Fraňa Kráľa  na  Beňovského ulicu a druhá - žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť 

Vrbové, kde predmetom je lokalita Šípkovec III - zmena funkčného využitia z poľnohospodárskej 

pôdy na plochu pre výstavbu rodinných domov 

 

Rozprava: 

Mgr. Just – či táto zmena neovplyvní dopravu z mesta a do mesta, 

Ing. Valová – žiadateľ si musí dať vypracovať dopravný projekt. Či mu to ODI schváli alebo nie, to 

sa nevie. Dopravu to nezaťaží. To zdržanie, čo sa týka odbočovania, záleží od intenzity a množstva 

áut. Ak ODI nedovolí výjazd zo štátnej cesty, bude musieť svoj zámer prehodnotiť. 

Mgr. Just – tiež počul, že budú zdržiavať dopravu kamiónmi. Či sa nezapchá štátna cesta. Ale zrejme 

sa aj k tomu vyjadrí ODI. 
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Ing. Valová – ten pán vravel, že má tri autá – dodávky. 

Ing. Duračka – ťažko povedať, ako to bude. Ak kúpil vedľajší pozemok, možno nakúpi aj autá 

(kamióny). 

Mgr. Just – v podstate ide o rozšírenie priemyselnej zóny. 

Ing. Valová – plocha občianskej vybavenosti – tá tam bola, len sa rozširuje. 

p. Dunajčík – ak bude žiadať o stavebné povolenie – dá sa ho nejako zaviazať, aby to nejako 

skrášlili? 

Ing. Valová – dá sa to poriešiť nejakými tujami. 

 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 100/V/2019 a č. 101/V/2019. 

 

32. Rôzne  
 

• Pridelenie bytu 

 

Pán Ján Nižnanský na základe vlastnej žiadosti ukončil nájomný vzťah z mestom Vrbové, nájomná 

zmluva na dvojizbový byt č. 44 v podkroví  na  ul. Hrabinská č. 1726/13, s ním bude ukončená ku 

dňu 30.6.2019.  

Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové odporúča MsZ prideliť od 1.7.2019 tento voľný 

byt  novému nájomníkovi – p. Martine Nižňanskej. 

 

K uvedenému bodu nebola žiadna rozprava. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 102/V/2019. 

 

33. Dopyty a interpelácie poslancov 
 

p. Dunajčík – informoval o tom, že Prašník predal (vraj) pozemok na opačnej strane priehrady. 

Ing. Valová – obce pod 2 tisíc obyvateľov nemusia mať ÚPN a čo a týka zákazu vjazdu nákladným 

autám cez rekreačnú oblasť, oni si môžu zriadiť cestu od Prašníka. 

•  

Mgr. Just – dostal ponuku podieľať sa na rekonštrukcii sochy sv. Mikuláša. Chcel by vedieť, či to 

miesto, kde tá socha pôvodne bola, či je mestské. 

Ing. Valová – plochy pod sochami patria mestu. Miesto, kde táto socha stála, už je krajom 

komunikácie. Možno nájsť nejaké vhodné miesto. Určite by to bolo vítané. 

•  

Mgr. Just – 13. júla sa bude konať Vrbovská 15 – Memoriál Štefana Kalužu. Bude to oproti minulým 

rokom jednoduchšie Chcel by poprosiť Dr. Bosáka o vyvesenie plagátov v meste. Počíta cca 100 

účastníkov. 

•  

Mgr. Just – studňa v Kúrii M. Beňovského – či by sa nedala nejako vyčistiť. Ponúkli sa už aj hasiči. 

Pokúsiť sa to dať do takého stavu, aby bola ozaj na úrovni. 

Dr. Kubík – rozprávali sa s p. Spálom, dať vrch dolu. Pokúsi sa tam osadiť plexisklo, aby tam tie 

nečistoty, ktoré padnú dolu, zostali na plexiskle a dali sa ľahšie odstrániť. Bude sa to riešiť 

v priebehu leta. 

•  

Mgr. Just – chcel by sa spýtať, či tie zástavy aj EÚ budú visieť tak ako to v minulosti tu bolo 

povedané. 

Dr. Bosák – zástava EÚ nemá prečo byť vyvesená. Držiak na zástavy bol urobený. Ale metodický 

pokyn hovorí, že nemala visieť. Na ten držiak sa dá iba zvonku zavesiť, je k tomu potrebný rebrík. 

primátorka – nie je povinnosťou mesta, aby visela zástava EÚ. 

Mgr. Just – nemusí, ale či tam nemôže visieť. Veď sme členmi EÚ. 
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Dr. Bosák – naša legislatíva to nerieši. 

primátorka – je tam mestská a slovenská zástava, nie je dôvod, aby tam visela aj vlajka EÚ 

Mgr. Just – znamená to, že nie je vôľa vedenia mesta, aby tam visela zástava EÚ. Je to bežná vec 

v iných mestách. 

p. Prievozníková – je to vlastne na báze dobrovoľnosti. 

p. Dunajčík – pokladá za veľmi vhodné a potrebné, aby sme sa hlásili týmto spôsobom k EÚ – 

západnej politike aj vyvesením zástavy EÚ. 

•  

Mgr. Just – Vrbovské pivničky – chcel by sa poďakovať mestu za priestory. Sú v takom stave, že aj 

mesto môže využívať tieto priestory na svoje akcie – návšteva Spišiakov ap.  Dve z troch sú 

mimoriadne pekné, upratané, k dispozícii. Hlavne v kúrii by sa tie prieduchy zišli prečistiť, aby tam 

prúdil vzduch. Akcia sa vydarila. Dúfa, že o rok sa zveľadí, pridajú ďalšie a dúfa, že príde aj viac 

ľudí. 

•  

Ing. Šteruský – nelegálna skládka povyše jeho domu – niekto prerábal kúpeľňu, sú tam obkladačky, 

vaňa ap. Aj na Barcíkovej ulici je tiež neporiadok. 

 

Návrh na uznesenie 

 
Uznesenie MsZ č. 60/V/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- berie na vedomie –  

správu o hospodárení a činnosti DHZ za rok 2018. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 61/V/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- berie na vedomie –  

výročnú správu Domova Klas, n.o.  za rok 2018. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 62/V/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje  -  

poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na sanačné práce v zmysle záverov kontroly 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na budove Domova Klas n.o., ktorá je vo vlastníctve 

mesta Vrbové, do sumy 40.000,00 EUR. Výber dodávateľa v zmysle zákona o verejnom obstarávaní 

zabezpečí riaditeľka Domova Klas n.o. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 8       proti: 0    zdržali sa: 1 

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

JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  

T. Prievozníková, D. Sabo, 

Ing. Ľ. Šteruský 
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Uznesenie MsZ č.  63/V/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

predaj nehnuteľností -  pozemkov, zapísaných na LV č. 2168 nasledovne :  

• pozemok, parcela registra „C“ č. 11713/4 o  výmere 139 m2  – zastavané plochy a nádvoria;      

• pozemok, parcela registra „C“ č. 11713/19 o  výmere 1.429 m2 – zastavané plochy 

a nádvoria;      

• pozemok, parcela registra „C“ č. 11713/22 o  výmere 105 m2  – zastavané plochy a nádvoria;      

• pozemok, parcela registra „C“ č. 11713/23 o  výmere 180 m2  – zastavané plochy a nádvoria;      

 

do majetku Ing. Zdeňka Málika,  

922 03 Vrbové ako aj všetky zákonné príslušenstvá a súčasti k predmetným nehnuteľnostiam a to 

najmä vonkajšie úpravy, oplotenia, prípojky, trvalé porasty a podobne, ktorých výlučným 

vlastníkom je mesto Vrbové, Ulica gen. M. R. Štefánika  č. 15/4, 922 03  Vrbové,  IČO:  003 13 190, 

v zastúpení Dott. Mgr. Ema Maggiová, primátorka mesta  za cenu  vo výške 12 €/m2; 

 

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

Ing. Zdeněk Málik, 922 03 Vrbové  má postavený na týchto parcelách rodinný dom, ďalšie 

hospodárske budovy, uvedené pozemky užíva a udržiava od roku 1996. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 7       proti: 0    zdržali sa: 2 

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

JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,       T. Prievozníková 

D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský 

 

 

Uznesenie MsZ č. 64/V/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 

Zb. v znení neskorších predpisov  

- schvaľuje  -  

prevod nehnuteľností – pozemkov určených na výstavbu chatky v rekreačnej oblasti  „Čerenec“  

v  k. ú, Vrbové,  KN reg. „C“ :  

• parcela   registra  „C“ č.  3179/2  – zastavané plochy a nádvoria o výmere 66 m2; 

• parcela   registra  „C“ č.  3179/3  – zastavané plochy a nádvoria o  výmere  72 m2; 

• parcela   registra  „C“ č.  3225/1  – ostatné plochy o výmere 161 m2; 

• parcela   registra  „C“ č.  3225/2  – ostatné plochy o výmere  95 m2; 

ktoré sú zapísané na LV č. 1900 – formou obchodnej verejnej súťaže za minimálnu cenu 25,00 €/m².  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 8       proti: 1    zdržali sa: 0 

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

JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  

T. Prievozníková, D. Sabo, 

Ing. Ľ. Šteruský 

 

Uznesenie MsZ č. 65/V/2019 
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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 

chatky v rekreačnej oblasti  „Čerenec“  v  k. ú, Vrbové,  KN reg. „C“ :  

• parcela   registra  „C“ č.  3179/2  – zastavané plochy a nádvoria o výmere 66 m2; 

• parcela   registra  „C“ č.  3179/3  – zastavané plochy a nádvoria o  výmere  72 m2; 

• parcela   registra  „C“ č.  3225/1  – ostatné plochy o výmere 161 m2; 

• parcela   registra  „C“ č.  3225/2  – ostatné plochy o výmere  95 m2; 

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

mesta Vrbové – pričom  minimálna  cena za  1 m2   bola  stanovená  na 25,00 €. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 8       proti: 1    zdržali sa: 0 

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

JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  

T. Prievozníková, D. Sabo, 

Ing. Ľ. Šteruský 

 

 

Uznesenie MsZ č. 66/V/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 1, písm. a) zákona  č. 138/1991 

Zb. v znení neskorších predpisov  

- schvaľuje  -  

prevod nehnuteľnosti – pozemku určeného na výstavbu garáže  v  k. ú, Vrbové,  KN reg. „C“ :  

- p. č. 325/89  o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

ktorý  je zapísaný na LV č. 1900 – formou obchodnej verejnej súťaže za minimálnu cenu 25,00 €/m².  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9       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 

 

 

 

Uznesenie MsZ č. 67/V/2019 

 

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 nehnuteľnosti - pozemku určeného na výstavbu 

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

- p. č. 325/89  o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

ktorý  je zapísaný na LV č. 1900 na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Piešťany, vo vlastníctve 

mesta Vrbové – pričom  minimálna  cena za  1m2   bola  stanovená  na 25,00 €.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
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prítomní: 9 

za: 9       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 

 

 

Uznesenie MsZ č. 68/V/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.  3705/1  o výmere  1.256 m², zapísaná na LV č. 2241, druh pozemku - 

orná pôda, ktorá bola na základe geometrického plánu číslo 102/2019 zo dňa 10.04.2019  rozdelená  

nasledovne: 

• parcela reg. „C“  č.  2746/12, diel č. 2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 164 m2 - 

evidovaná v CKN ako parc. č. 2746/1 v doposiaľ nezaloženom liste vlastníctva ako 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 9.255 m2; 

• parcela reg. „C“ č.  2992/3, diel č. 1 – ostatné plochy o výmere 1.005 m2  - evidovaná ako 

parc. č. 2992/1 v CKN v doposiaľ nezaloženom liste vlastníctva ako ostatná plocha 

o výmere 39.722 m2; 

• parcela reg. „C“  č.  2993/2, diel č. 4 – ostatné  plochy o výmere 17 m2  - evidovaná ako parc. 

č. 2992/1 v CKN v doposiaľ nezaloženom liste vlastníctva ako ostatná plocha o výmere 

39.722 m2; 

• parcela reg. „C“ č. 3005/4, diel č. 3 – orná pôda o výmere 67 m2  - evidovaná v CKN ako 

parc. č. 3005/2 v doposiaľ nezaloženom liste vlastníctva ako orná pôda o výmere 122 m2; 

kde predmetom  kúpnej  zmluvy  sú   novovytvorené   nehnuteľnosti : 

• parcela reg. „C“ č.  2746/12, diel č. 2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 164 m2; 

• parcela reg. „C“ č.  2992/3, diel č. 1 – ostatné plochy o výmere 1.005 m2; 

• parcela reg. „C“ č.  2993/2, diel č. 4 – ostatné  plochy o výmere 17 m2; 

• parcela reg. „C“ č. 3005/4, diel č. 3 – orná pôda o výmere 67 m2; 

spolu vo výmere  1.253 m2,   ktoré sú  v podielovom spoluvlastníctve :  

- Karol Grék, rod. Grék, Spišská Nová Ves, (podiel ½ - 626,50 m2) - suma  vo výške  3.132,50 €; 

- Marcela Piatková,  033 01 Liptovský Hrádok, (podiel 2/6 - 417,66 m2) - suma  vo výške  

2.088,30 €; 

- Jarmila Tomíková,  Opatovce nad Nitrou č. 181,                       972 02 Opatovce nad Nitrou, (podiel 

1/6 - 208,84 m2) - suma  vo výške  1.044,20 €; 

t.j. podiel 1/1 v celosti  za sumu vo výške  6.265,00 EUR.   

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9       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 
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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.  3705/2  o výmere  7.858 m², zapísaná na LV č. 2241, druh pozemku - 

orná pôda, ktorá bola na základe geometrického plánu číslo 102/2019 zo dňa 10.04.2019  rozdelená  

nasledovne: 

* parcela reg. „E“  č.  3705/2 – orná pôda o výmere 7.451 m2 - evidovaná v CKN ako parc. 

č. 13745/12 v doposiaľ nezaloženom liste vlastníctva ako orná pôda o výmere 355.034 m2; 

*  parcela reg. „C“ č.  13745/100, diel č. 5 – orná pôda o výmere 407 m2  - evidovaná ako parc. 

č. 13745/12 v CKN v doposiaľ nezaloženom liste vlastníctva ako orná pôda o výmere 355.034 m2; 

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

č.   13745/100  – orná pôda  o  výmere  407 m2,  ktorá   je  v podielovom spoluvlastníctve :  

- Karol Grék,   

                       052 01 Spišská Nová Ves, (podiel ½  - 203,50 m2) - suma  vo výške  1.017,50 €; 

- Marcela Piatková,   

                       033 01 Liptovský Hrádok, (podiel 2/6 - 135,66 m2) - suma  vo výške  678,30 €; 

- Jarmila Tomíková,    

                       972 02 Opatovce nad Nitrou, (podiel 1/6 - 67,84 m2) - suma  vo výške  339,20 €; 

t.j. podiel 1/1 v celosti  za sumu vo výške  2.035,00 EUR.   

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8       proti: 0    zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,    

Mgr. R. Just, PhDr. J. Miklášová,  

T. Prievozníková, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský 

 

Uznesenie MsZ č. 70/V/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.  2972  o výmere  286 m², druh pozemku – zastavané plochy 

a nádvoria, zapísaná  na LV č. 1677,  ktorá  je  v podielovom spoluvlastníctve : 

- Karol Grék, rod. Grék,   

                       052 01 Spišská Nová Ves, (podiel 1/4 – 71,50 m2) - suma  vo výške  357,50 €; 

- Marcela Piatková,  

                       033 01 Liptovský Hrádok, (podiel 1/8 - 35,75 m2) - suma  vo výške  178,75 €; 

- Jarmila Tomíková,   

                       972 02 Opatovce nad Nitrou, (podiel 1/8 - 35,75 m2) - suma  vo výške  178,75 €; 

t.j. príslušné podiely  v celosti  za sumu vo výške  715,00 EUR.   

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8       proti: 0    zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,    

Mgr. R. Just, PhDr. J. Miklášová,  

T. Prievozníková, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský 

Uznesenie MsZ č. 71/V/2019 
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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.  2973  o výmere  1.077 m², druh pozemku – záhrada, zapísaná  na  LV 

č. 1677,  ktorá  je  v podielovom spoluvlastníctve : 

- Karol Grék, rod. Grék,   

                       052 01 Spišská Nová Ves, (podiel 1/4 - 269,25 m2) - suma  vo výške  1.346,25 €; 

- Marcela Piatková,  

                       033 01 Liptovský Hrádok, (podiel 1/8 - 134,62 m2) - suma  vo výške  673,12 €; 

- Jarmila Tomíková,   

                       972 02 Opatovce nad Nitrou, (podiel 1/8 - 134,62 m2) - suma  vo výške  673,12 €; 

t.j. príslušné podiely  v celosti  za sumu vo výške  2.692,49 EUR.   

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8       proti: 0    zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,    

Mgr. R. Just, PhDr. J. Miklášová,  

T. Prievozníková, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský 

 

Uznesenie MsZ č. 72/V/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 : 

• pozemok parcela registra „E“  č.  1297/9  o  výmere  29 m², zapísaný na LV č. 837, druh 

pozemku – zastavané plochy a nádvoria za cenu 5,- €/m2 v celosti za sumu vo výške 145,- € 

od spoluvlastníkov: 

- MUDr. Viliam Šimo,   922 03 Vrbové, podiel ½;  

a  

- Iveta Fajnorová, bytom Žlkovce č. 189,  920 42 pošta Červeník,  podiel ½;   

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9       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 

 

 

Uznesenie MsZ č. 73/V/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. 3292 : 

• parcela registra „C“  č.  427/2  o výmere 11 m², podiel vo veľkosti 27/48 (t.j. 6,18 m2), druh 

pozemku – záhrada, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve p. Miloša Hulvana, 922 03 

Vrbové za sumu vo výške  30,93 EUR. 
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9       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 

 

 

Uznesenie MsZ č. 74/V/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. 4213,  ktorá   je  v podielovom spoluvlastníctve : 

- Bočinec Rastislav, rod. Bočinec,  922 03 Vrbové, podiel 28/80 (t.j. 19,60 m2)  v celosti  za sumu  

vo výške  98,00 EUR.   

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9       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 

 

 

Uznesenie MsZ č. 75/V/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. 385 – záhrady o výmere 579 m2, zapísaná na LV č. 1661, ktorá 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 : 

- Bočinec Rastislav, rod. Bočinec,  922 03 Vrbové, podiel 28/80 (t.j. 4,90 m2)  v celosti  za sumu vo 

výške  24,50 EUR.   

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9       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 

 

Uznesenie MsZ č. 76/V/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
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- 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. 386 – záhrady o výmere 491 m2, zapísaná na LV č. 1661, ktorá  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 : 

- Bočinec Rastislav, rod. Bočinec,  922 03 Vrbové, podiel 28/80 (t.j. 4,55 m2)  v celosti  za sumu  vo 

výške  22,75 EUR.   

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9       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 

 

 

Uznesenie MsZ č. 77/V/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.  3703/1  o výmere  10.485 m², zapísaná na LV č. 3100, druh pozemku - 

orná pôda, ktorá bola na základe geometrického plánu číslo 147/2019 zo dňa 17.04.2019  rozdelená  

nasledovne : 

* parcela reg. „E“  č.  3703/1 – orná pôda o výmere 10.410 m2 - evidovaná v CKN ako parc. č. 

13745/12 v doposiaľ nezaloženom liste vlastníctva ako orná pôda o  výmere 354.959 m2; 

*  parcela reg. „C“ č.  13745/102, diel č. 1 – orná pôda o výmere 75 m2; 

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

13745/102  – orná pôda  o  výmere  75 m2,  ktorá   je  v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov:  

- Ing. Martin Siblík, rod. Siblík,   

                       922 03 Vrbové, (podiel ½  - 37,50 m2) - suma  vo výške  187,50 €; 

- Mgr. Zuzana Siblíková,  

                       922 03 Vrbové, (podiel ½  - 37,50 m2) - suma  vo výške  187,50 €; 

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

výmere parcely a  jednotlivých podieloch spoluvlastníkov predstavuje celkovú sumu vo výške 

375,00 EUR. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9       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 

 

 

Uznesenie MsZ č. 78/V/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
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- 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.  331/10 o výmere 17 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, 

zapísaná na LV č. 3516, ktorá   je  vo výlučnom vlastníctve: 

- Mária Drietomská,   921 01 Piešťany, podiel 1/1 v celosti  za sumu vo výške  85,00 EUR; 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9       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 

 

 

Uznesenie MsZ č. 79/V/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 : 

- pozemok parcela registra „E“  č.  1299/2  o  výmere  25 m², zapísaný na LV č. 3577, druh pozemku 

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

- Marian Antolík, rod. Antolík,  Partizánske, 

podel ½ (t.j.  12,5 m2) za sumu vo výške 62,50 EUR;   

- MUDr. Beata Mikesková, rod. Antolíková,  

Topoľčany, podiel ½,  (t.j. 12,5 m2 )  za sumu vo výške  62,50 EUR;  

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

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9       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 

 

 

 

Uznesenie MsZ č. 80/V/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 : 

- pozemok parcela registra „E“  č.  251  o  výmere  32 m², zapísaný na LV č. 3387, druh pozemku 

– zastavané plochy a nádvoria   za cenu  5,-€/m2  podiel 2/8 v celosti za sumu vo výške 40,- €  od 

spoluvlastníka : 

- Peter Siváček, rod. Siváček,  907 01 Myjava. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9       proti: 0    zdržali sa: 0 
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Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,    

Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  

T. Prievozníková, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský 

 

 

 

Uznesenie MsZ č. 81/V/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. 2373: 

parcela reg. „E“ č. 2723 – orná pôda o výmere 3.406 m2, ktorá bola rozdelená  v zmysle  

Geometrického plánu č.  198/2019 zo dňa 17.05.2019  na parcelu reg „C“ č. 12668/16, diel č. 1  – 

zastavané plochy a nádvoria  o výmere 48 m2, doposiaľ evidovaná na nezaloženom liste vlastníctva     

a    ďalej  na parcelu doposiaľ evidovanú na nezaloženom liste vlastníctva  reg „C“ č. 12668/15 – 

zastavané plochy a nádvoria  o výmere 1.327 m2, ktorá bola rozdelená na základe uvedeného 

Geometrického plánu č.  198/2019 zo dňa 17.05.2019  na parcelu reg. „C“ č. 12668/15 - zastavané 

plochy a nádvoria  o výmere 1.012 m2,   parcelu reg. „C“ č. 12668/18 - zastavané plochy a nádvoria  

o výmere 285 m2   a  parcelu reg. „C“ č. 12668/19, diel č. 2 - zastavané plochy a nádvoria  o výmere 

30 m2,   kde  predmetom  kúpnej  zmluvy   sú   novovytvorené   nehnuteľnosti : 

*  parcela   registra  „C“ č.  12668/16, diel č. 1 – zastavané plochy a nádvoria o  výmere  48 m2; 

*  parcela   registra  „C“ č.  12668/19, diel č. 2 – zastavané plochy a nádvoria o  výmere  30 m2; 

ktoré sú  v podielovom spoluvlastníctve za cenu 5,-€/m2,  podiel ½ v celosti za sumu vo výške 

195,- €  od spoluvlastníka : 

- Vladimír Dobrovodský,  

   915 01 Nové Mesto n/Váhom 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9       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 

 

 

Uznesenie MsZ č. 82/V/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

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

nehnuteľnosti – pozemku reg.“C“, parc. č. 2548 o výmere 389 m2, druh pozemku zastavané  plochy 

a nádvoria, v k. ú. Vrbové  zapísaného na LV č. 1900 v celosti za sumu 3,32 €/m2 : 

do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nasledovne : 

 

1.      Milan Martinkovič, rod. Martinkovič,  

2.      a manželka Mária Martinkovičová, v podiele 7307/245812 – ín do bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov;  

 

3.      Bernard Gažík,  

4.      a manželka Mária Gažíková,  

v podiele 7218/245812 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov;  
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5.      Jozef Svetlík,  

6.      a manželka Oľga Svetlíková,  

v podiele 6156/245812 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov;  

 

7.      Miroslav Petlák,  

8.      a manželka Iveta Petláková,  

v podiele 9295/245812 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov; 

 

9.       Dušan Ladányi,  

10. a manželka Helena Ladányiová,  

v podiele  7177/245812 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov;  

 

11. Zdenek Krátky,  

12. a manželka Jana Krátka,  

v podiele 6115/245812 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov;  

 

13. Jaroslav Ovčarovič,  

14. a manželka Iveta Ovčarovičová,  

 v podiele  9254/245812 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov;  

 

15. Peter Rafay,  

16. a manželka  Eva Rafayová,  

 v podiele  6115/245812 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov; 

 

17. Peter Klčo, rod. Klčo,  

18. a manželka Viera Klčová, v podiele  9254/245812 – ín do bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov;  

 

19. Mikuláš Raffay, rod. Raffay,  

20. a manželka Anna Raffayová,  

 v podiele  8212/245812 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov;  

 

21.     Vladimír Tuček,  

22.     a manželka Anna Tučeková,  

    v podiele  8212/245812 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov;  

 

23.     Dušan Kohutovič,  

24.     a manželka Mária Kohutovičová,  

 v podiele  7177/245812 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov;  

 

25. Milan Moravec,  

26. a manželka Oľga Moravcová,  

 v podiele  6115/245812 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov;  

 

27. Radoslav Rupčík,  

28. a manželka Anna Rupčíková,  

 v podiele  9254/245812 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov;  

 

29.      Milan Dekan,  

30.      a manželka Anna Dekanová,  

 v podiele  8212/245812 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov;  
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31.      Jaroslav Današ,  

32.      a manželka  Eva Današová,  

 v podiele  7218/245812 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov;  

 

33.      František Današ,  

34.      a manželka Iveta Današová,  

 v podiele  6156/245812 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov;  

 

35.      Jaroslav Helbych,  

36.      a manželka Anna Helbychová,  

 v podiele  8212/245812 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov;  

 

37.      Anton Drobný,  

38.      a manželka Mária Drobná,  

 v podiele  6115/245812 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov;  

 

39.      Ján Čupka,  

40.      a manželka Anna Čupková,  

 v podiele  9254/245812 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov;  

     

41.      Vladimír Kochan,  

42.      a manželka Jana Kochanová,  

 v podiele  7218/245812 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov;  

 

43.      Štefan Mego,  

44.      a manželka Daniela Megová,  

 v podiele  6156/245812 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov;  

 

45.      Miloš Ovčarovič,  

46. a manželka  Mgr. Jana Ovčarovičová,  

 v podiele  6256/245812 – ín do bezpodielového spoluvlastníctva manželov;  

 

do podielového spoluvlastníctva nasledovne : 

 

1. Magdaléna Chovancová,  

v podiele 8212/245812 – ín do  podielového spoluvlastníctva - podiel 1/1; 

 

2. Denisa Klčová,  

v podiele 7177/245812 – ín do podielového spoluvlastníctva - podiel 1/1; 

 

3. Ing. Vladislav Halama,  

v podiele  9254/245812 – ín do podielového spoluvlastníctva - podiel 1/1; 

 

4. Dalibor Prievozník,  

v podiele  7177/245812 – ín do podielového spoluvlastníctva - podiel ½; 

 

5. Hedviga Fodorová,  

v podiele  7177/245812 – ín do podielového spoluvlastníctva - podiel ½; 

 

6. Mgr. Silvester Boškovič,  

v  podiele  8323/245812 – ín do podielového spoluvlastníctva - podiel 1/1; 
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7. Miriam Hulmanová,  

v podiele  9286/245812 – ín do podielového spoluvlastníctva - podiel 1/1; 

 

8. Iveta Šáchová,  

v podiele  8253/245812 – ín do podielového spoluvlastníctva - podiel 1/1; 

 

9. Zita Modrovská,  

v podiele  7218/245812 – ín do podielového spoluvlastníctva - podiel 1/1; 

 

10. Roman Dadík,  

v podiele  9254/245812 – ín do podielového spoluvlastníctva - podiel 1/1; 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9       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 

 

Uznesenie MsZ č. 83/V/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

kúpu nehnuteľností – pozemkov vo vlastníctve spoločnosti STAVA Development s.r.o., Záhorácka 

5477/15A, 901 01 Malacky, IČO: 44 647 778 a to:    

• časť pozemku na parcele reg. „C“  č. 2542/21 o výmere 177 m2, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, podiel 1/5 (t.j. 35,40 m2), zapísaný na LV č. 2980;  

• časť pozemku na parcele reg. „C“  č. 2542/1 o výmere 941 m2, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, podiel 1/16 (t.j. 58,81 m2), zapísaný na LV č. 2979;  

• pozemok na parcele reg. „C“  č. 2536 o výmere 494 m2, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria, podiel 1/1, zapísaný na LV č. 2467;  

• pozemok na parcele reg. „C“  č. 2542/14 o výmere 1.009 m2, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, podiel 1/1, zapísaný na LV č. 2977;  

• pozemok na parcele reg. „C“  č. 2542/23 o výmere 44 m2, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, podiel 1/1, zapísaný na LV č. 2977;  

• za sumu 85,-€/m2  -  t.j. 139.502,85 EUR.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9       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 

 

 

Uznesenie MsZ č. 84/V/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

- berie na vedomie -  

stanovisko hlavnej kontrolórky mesta  k prijatiu návratného zdroja financovania pre  mesto Vrbové. 
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Uznesenie MsZ č. 85/V/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

- schvaľuje - 

1. prijatie  úveru vo výške 600.000,00 EUR na kapitálové výdavky 

2. zabezpečenie  úveru blankozmenkou. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9       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 

 

 

Uznesenie MsZ č. 86/V/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

- schvaľuje – 

účelové viazanie prostriedkov z prijatého úveru na nasledovné kapitálové výdavky: 

a/ kúpa pozemkov od spoločnosti Stava Development s.r.o.  v sume 140.000,00 EUR 

b/ dofinancovanie rekonštrukcie hasičskej zbrojnice  v sume 110.000,00 EUR 

c/ financovanie spoluúčasti na budovaní zberného dvora   v sume 50.000,00 EUR 

d/ rekonštrukcia parkovísk na Ul. 6. apríla, Hollého ulici a rekonštrukciu Mikulášskej ulice v sume 

300 000 EUR. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9       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 

 

 

Uznesenie MsZ č.  87/V/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

prenájom časti pozemku na osadenie železobetónového stĺpu za účelom osadenia sirény VAR-VYR 

pre EBO Jaslovské Bohunice, na ktorom bude umiestnené toto zariadenie civilnej ochrany MVSR. 

Jedná sa o prenájom časti pozemku o rozmere 2 m2, na časti parcely reg. „C“ parc. č. 2516/1 

o výmere 1.131 m2, druh pozemku ostatné plochy, zapísaný na LV č. 1900, umiestnený na Námestí 

Jozefa Emanuela vo Vrbovom podľa vyznačenia v situačnom pláne  za  cenu nájmu vo výške 

30 €/rok na dobu neurčitú, 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 

Slovenské elektrárne, a.s.,  so sídlom ul. Mlynské Nivy č. 47, 821 09 Bratislava, IČO 358 29 052 

v zastúpení Ing. Michal Kremeň, riaditeľ úseku bezpečnosti, dohľadu a služieb umiestňuje 

železobetónový stĺp za účelom osadenia sirény VAR-VYR pre EBO Jaslovské Bohunice vo 

verejnom záujme v zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane v znení neskorších 

noviel. 
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8       proti: 0    zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,    

Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský 

 

 

Uznesenie MsZ č. 88/V/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

VZN č. 2/2019  ochrane utajovaných skutočností na Mestskom úrade  vo Vrbovom.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8       proti: 0    zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,    

Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský 

 

 

Uznesenie MsZ č. 89/V/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

prijatie daru -  hnuteľného majetku – klavíru s nápisom „F. Schmid, Schüler  a  Bösrndorfer  -  Wien“  

v hodnote 2.500,00 EUR,  ktorý  bezodplatne   daruje mestu Vrbové p. Ivan Čáp.  MsZ súhlasí 

s vypracovaním darovacej zmluvy a zaradením daru do majetku mesta.    

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8       proti: 0    zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,    

Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský 

 

 

Uznesenie MsZ č. 90/V/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

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

a záväzkov vykonanej k 31. 12. 2018. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8       proti: 0    zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,    

Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský 
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Uznesenie MsZ č. 91/V/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

zverenie do správy spôsobom obvyklým Základnej škole, Školská ul. č. 4 Vrbové nasledovný 

majetok: 

- športové náradie a náčinie v obstarávacej cene 2 000,00 Eur, získané darom od Národného 

športového centra Bratislava  - inv. č. karty drobného majetku v evidencii OTE/0362 

- garáže (2 ks) získané kúpou od I. ZŠ Vrbové (dodávateľská faktúra č. 1125/2018) v obstarávacej 

cene 4 559,38 Eur, zníženú o sumu oprávok a odpisov v zostatkovej cene ku dňu zverenia do správy 

vo výške 4 103,38 Eur; 

- oplotenie (dodávateľské faktúry: fy. Baumic s.r.o. č. 443/2018, 532/2018, 764/2018, 833/2018; fi 

KOVOSPAL VRBOVÉ, s.r.o. č. 836/2018, 1256/2018;  darovacou zmluvou č. IZ 041/19/085/19 – 

Ivan Čáp , Bc. Matej Čáp) v obstarávacej cene 32 401,14 Eur, zníženú o sumu odpisov zostatkovej 

cene ku dňu zverenie do správy vo výške 32 401,14 Eur. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8       proti: 0    zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,    

Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský 

 

 

 

Uznesenie MsZ č. 92/V/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- berie na vedomie - 

rozpočtové opatrenie č. 1/2019  (RO č. 1)  

 

  

Rozpočet 

schválený 2019 

Zmena rozpočtu 

č. 1 

Rozpočet po 

zmenách 

Bežné príjmy 4 961 980,72 40 462,00 5 002 442,72 

Kapitálové príjmy 105 000,00  105 000,00 

Finančné operácie príjmové 10 300,00 599,36 10 899,36 

Školstvo 237 660,00  237 660,00 

PRÍJMY SPOLU 5 314 940,72 41 061,36 5 356 002,08 

    

  

Rozpočet 

schválený 2019 

Zmena rozpočtu 

č. 1 

Rozpočet po 

zmenách 

Bežné výdavky  2 570 225,92  2 570 225,92 

Kapitálové výdavky 464 000,00  464 000,00 

Finančné operácie výdavkové 94 500,00  94 500,00 

Školstvo 2 186 214,80 41 061,36 2 227 276,16 

VÝDAVKY SPOLU 5 314 940,72 41 061,36 5 356 002,08 
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Uznesenie MsZ č. 93/V/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- berie na vedomie – 

rozpočtové opatrenie č. 2/2019  (RO č. 2)  

 

  

Rozpočet 

schválený 2019 

Rozpočet po 

zmenách 

Zmena 

rozpočtu č. 2 

Rozpočet po 

zmenách 

Bežné príjmy 4 961 980,72 5 002 442,72 136 715,00 5 139 157,72 

Kapitálové príjmy 105 000,00 105 000,00  105 000,00 

Finančné operácie príjmové 10 300,00 10 899,36  10 899,36 

Školstvo 237 660,00 237 660,00  237 660,00 

PRÍJMY SPOLU 5 314 940,72 5 356 002,08 136 715,00 5 492 717,08 

     

  

Rozpočet 

schválený 2019 

Rozpočet po 

zmenách 

Zmena 

rozpočtu č. 2 

Rozpočet po 

zmenách 

Bežné výdavky  2 570 225,92 2 570 225,92 38 293,00 2 608 518,92 

Kapitálové výdavky 464 000,00 464 000,00  464 000,00 

Finančné operácie výdavkové 94 500,00 94 500,00  94 500,00 

Školstvo 2 186 214,80 2 227 276,16 98 422,00 2 325 698,16 

VÝDAVKY SPOLU 5 314 940,72 5 356 002,08 136 715,00 5 492 717,08 

 

 

 

Uznesenie MsZ č. 94/V/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

rozpočtové opatrenie č. 3/2019  (RO č. 3)  

 

  

Rozpočet 

schválený 2019 

Rozpočet po 

zmenách 

Zmena 

rozpočtu č. 3 

Rozpočet po 

zmenách 

Bežné príjmy 4 961 980,72 5 139 157,72 88 751,09 5 227 908,81 

Kapitálové príjmy 105 000,00 105 000,00 158 000,00 263 000,00 

Finančné operácie príjmové 10 300,00 10 899,36 36 246,10  47 145,46 

Školstvo 237 660,00 237 660,00 9 105,77 246 765,77 

PRÍJMY SPOLU 5 314 940,72 5 492 717,08 292 102,96 5 784 820,04 

     

  

Rozpočet 

schválený 2019 

Rozpočet po 

zmenách 

Zmena 

rozpočtu č. 3 

Rozpočet po 

zmenách 

Bežné výdavky  2 570 225,92 2 608 518,92 78 290,68 2 686 809,60 

Kapitálové výdavky 464 000,00 464 000,00 194 117,33 658 117,33 

Finančné operácie výdavkové 94 500,00 94 500,00 2 900,00 97 400,00 

Školstvo 2 186 214,80 2 325 698,16 16 794,95 2 342 493,11 

VÝDAVKY SPOLU 5 314 940,72 5 492 717 08 292 102,96 5 784 820,04 
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8       proti: 0    zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,    

Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský 

 

 

Uznesenie MsZ č. 95/V/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

1. predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v zmysle zákona č. 526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií 

v pôsobnosti MV SR na projekt pod názvom Prestavba internátu na hasičskú zbrojnicu v rámci 

výzvy č. V. P HaZZ 2019  

2. zabezpečenie 5% -nej finančnej spoluúčasti z rozpočtu mesta na financovaní uvedeného projektu.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8       proti: 0    zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,    

Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský 

 

 

Uznesenie MsZ č. 96/V/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- ruší –  

VZN č. 3/2002 o vymedzení miesta na vylepovanie volebných plagátov politických subjektov 

a nezávislých kandidátov vo volebnej kampani - prijaté dňa 26.09.2002 Uznesením  č. 148/IX/2002;  

a  

dodatok č. 1 k VZN č. 3/2002 o vymedzení miesta na vylepovanie volebných plagátov politických 

subjektov a nezávislých kandidátov vo volebnej kampani - prijatý dňa 20.05.2004 Uznesením 

č. 58/V/2004.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

 

 

za: 8       proti: 0    zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,    

Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský 

 

 

Uznesenie MsZ č. 97/V/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- berie na vedomie –  
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Uznesenie MsZ č. 98/V/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- odvoláva – 

 PaedDr. Patrika Kýšku, ako zástupcu zriaďovateľa z Rady školy ZŠ na Komenského ulici 1120/2 

vo Vrbovom. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8       proti: 0    zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,    

Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský 

 

 

Uznesenie MsZ č. 99/V/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- deleguje –  

Mgr. Helenu Urbanovú, ako zástupcu zriaďovateľa v Rade školy ZŠ na Komenského ulici 1120/2 

vo Vrbovom. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8       proti: 0    zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,    

Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský 

 

 

 

Uznesenie MsZ č. 100/V/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

vzalo na vedomie: 

• žiadosť  spoločnosti KIPA, so sídlom v Krakovanoch č.140 a prevádzkou na Ul. Fraňa Kráľa  

vo Vrbovom 

a preskúmalo schválený Územný plán mesta (ÚPN-M) Vrbové (schválený mestským 

zastupiteľstvom dňa 28.06.2018, uznesením č. 155/VI/2018); 

 

schvaľuje  zaradenie ďalšej lokality do Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-M Vrbové;  

          

• Lokalita Beňovského ul. 

    predmetom je: 

- zmena funkčného využitia z plôch polyfunkčných na plochy občianskej vybavenosti  na Ul. 

Beňovského s presmerovaním vstupu z ulice Fraňa Kráľa  na  Beňovského ulicu; 

 

u k l a d á  mestu Vrbové  zabezpečiť zapracovanie požadovanej zmeny  

       do ZaD č.1 ÚPN-M; 
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 7 

za: 6       proti: 0    zdržali sa: 1 

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

PhDr. J. Miklášová,  

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský 

 

 

Uznesenie MsZ č. 101/V/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Vrbové, ako obstarávateľ územnoplánovacích podkladov 

a územnoplánovacej dokumentácie mesta, v zmysle §17 a §30 zákona č. 50/1976 Zb.- Stavebného 

zákona, v znení neskorších predpisov 

vzalo na vedomie: 

• žiadosť  Rímskokatolíckej cirkvi – farnosť Vrbové, Nám. sv. Cyrila a Metoda 5/6, 922 03 

Vrbové 

a preskúmalo schválený Územný plán mesta (ÚPN-M) Vrbové (schválený mestským 

zastupiteľstvom dňa 28.06.2018, uznesením č. 155/VI/2018). 

 

schvaľuje zaradenie ďalšej lokality do Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-M Vrbové.         

• lokalita Šípkovec III 

    predmetom je: 

zmena funkčného využitia z poľnohospodárskej pôdy na plochu pre výstavbu rodinných domov 

     

u k l a d á  mestu Vrbové  zabezpečiť zapracovanie požadovanej zmeny do ZaD č.1 ÚPN-M. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8       proti: 0    zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,    

Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský 

 

 

Uznesenie MsZ č. 102/V/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

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

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

VRBOVÉ  od 01.07.2019 pridelenie voľného nájomného dvojizbového bytu č. 44 v podkroví 

v bytovom dome na ul. Hrabinská č. 1726/13  novému nájomníkovi : 

- Martina Nižnanská, rod. Nižnanská,  922 03 Vrbové. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8       proti: 0    zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,    

Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský 
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34. Záver 
 

Primátorka mesta poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie MsZ o 23.25 hod. 

 

 

Zapísala: Beličková 

 

 

 

 

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

                                    Dott. Mgr. Ema Maggiová 

         .                        primátorka mesta, v.r. 

  

              

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

1.   Ľubomír Dunajčík, v.r.  ................................................. 

 

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

 


