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Z á p i s n i c a    č. 4 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrbové, 

konaného 24. 6. 2019 o 17.00 hod. v kúrii M. Beňovského 
 

Prítomní:    10 poslancov a primátorka mesta 

Neprítomná:   Tatiana Prievozníková 

Prizvaní:    hl. kontrolórka a vedúci pracovníci MsÚ 

     

Program: 

 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, pracovného predsedníctva    

a určenie zapisovateľky 

2. Dopyty a interpelácie občanov 

3. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej uzávierky k 31. 12. 2018 

4. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu záverečného účtu za rok 2018 

5. Záverečný účet mesta za rok 2018 

6. Plán zasadnutí MsZ vo Vrbovom na  II. polrok 2019 

7. Plán činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019 

8. Predaj pozemkov – PD Vrbové 

9. Predaj pozemku – Grékovci 

10. Predaj pozemku – 9. máj – Foksovci 

11. Nájom – Fy. Záhradky s.r.o. - Ing. Miezga 

12. Nájom Slovenské elektrárne – oprava uznesenia 

13. Kúpa časti pozemkov – parc. č. 346 a 349 – p. Klátiková 

14. Kúpa pozemku – parc. č. 13745/107 – Turanovci 

15. VZN č. 3/2019 – o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách  a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrbové 

16. Program odpadového hospodárstva 

17. Rôzne  

18. Dopyty a interpelácie poslancov 

19. 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 konalo za prítomnosti 10 poslancov. 

 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – PhDr. Jana Miklášová, 

členovia – Mgr. Daniela Drobná a doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD. 

prítomných: 10 

za: 10                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci:  Mgr. František Tahotný, MBA a 

Ľubomír Dunajčík. 

prítomných: 10 

za: 10                                          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: 10 

za: 10                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

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

pozvánke.  

Program poslanci schválili: 

prítomných: 10 

za: 10                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

Následne v bode Rôzne navrhla zaradiť pridelenie bytov na Zigmundíkovej ul. a na Školskej ul. 

Doplnenie programu poslanci schválili. 

prítomných: 10 

za: 10                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

2. Dopyty a interpelácie občanov 
 

Z občanov nemal nikto pripomienky ani dopyty. 

 

3. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej uzávierky k 31. 12. 2018 
 

Audítorka mesta Vrbové Ing. Urbanová Terézia predložila dňa 9. apríla 2019 Správu 

nezávislého audítora z auditu účtovnej uzávierky mesta Vrbové  k 31. 12. 2018, ktorá je priložená 

k originálu zápisnice a bola zaslaná aj poslancom spolu s ostatnými materiálmi. 

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 103/VI/2019. 

 

4. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu záverečného účtu za rok 2018 

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

v z.n.p. mesto  súhrnne spracovalo údaje o rozpočtovom hospodárení za rok 2018 do záverečného 

účtu mesta. Materiál obsahuje všetky zákonom  požadované údaje. 

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

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

záverečného účtu odporúča poslancom MsZ celoročné hospodárenie mesta Vrbové za rok 2018 

schváliť bez výhrad. 

 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 104/VI/2019. 

 

5. Záverečný účet mesta za rok 2018 

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

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov bol predložený záverečný účet 

mesta Vrbové a celoročné hospodárenie mesta Vrbové s vyhodnotením programového rozpočtu za 
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rok 2018 bez výhrad v zmysle  stanoviska hlavnej kontrolórky mesta  k návrhu záverečného účtu za 

rok 2018. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča schváliť záverečný účet za rok 2018. 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 105/VI/2019 a č. 106/VI/2019. 

 

6. Plán zasadnutí MsZ vo Vrbovom na  II. polrok 2019 
 

Každý polrok sa mestskému zastupiteľstvu predkladá na schválenie plán zasadnutí MsZ. Dr. Kubík 

spracoval návrh plánu  zasadnutí MsZ na II. polrok 2019 a predložil ho na schválenie.  

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 107/VI/2019. 

 

7. Plán činnosti hlavnej kontrolórky na II. 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. Uvedený materiál obsahuje návrh kontrol, ktoré budú po schválení poslancami mestského 

zastupiteľstva vykonané. 

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 108/VI/2019. 

 

8. Predaj pozemkov – PD Vrbové 
 

Na základe požiadavky PD Vrbové zo dňa 24.04.2019 bol spracovaný a predložený na schválenie 

návrh na predaj pozemkov. Ako dôvod hodný osobitného zreteľa považuje MsZ to, že PD Vrbové 

obhospodaruje tieto pozemky už od svojho vzniku. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča predaj pozemkov. 

Stanovisko komisie výstavby: odporúča predaj pozemkov, cenu necháva na rozhodnutie MsZ. 

 

Rozprava: 

Mgr. Just – na minulom zasadnutí MsZ sa predával Ing. Málikovi pozemok pod budovami za 

12 €/m2. A tu sú v blízkosti pozemky v majetku SPF, či tam nebude neskôr problém. 

Ing. Duračka – oni ponúkali cenu 4 €, mesto 5 €, čo ak oni viac nedajú, zostane to v prenájme. Je 

potrebné zvážiť, čo to tak nechať. 

Mgr. Tahotný, MBA – oni to potrebujú vysporiadať. 

Ing. Duračka – mesto im môže určiť nájom. Tam tá cena je taká, že už sa za takú nepredáva. 

Mgr. Just – aké boli rozdiely medzi pozemkami Ing. Málika (á 12 €) a tieto, čo sa predávajú PD. 

Riešime rovnakú vec za rozdielnu sumu. 

Dr. Kubík – cenu navrhla ekonomická komisia. Je potrebné sa zhodnúť na nejakej cene, túto schváliť 

a následne rozhodnutie MsZ oznámiť PD Vrbové. 

Mgr. Tahotný, MBA – cena 10 €/m2 sa mu zdá ako kompromis. 

p. Dunajčík – aby to nebolo tak, že sa budú predávať pozemky pod cestu, štadión ap. a budú rôzne 

ceny. Aby nevznikol nejaký precedens. 
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Dr. Kubík – Ing. Málikovi to nebolo predávané vo verejnom záujme. A pozemok pod rodinným 

domom má určite inú cenu ako pozemok v areáli PD pod maštaľou. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 109/VI/2019. 

 

9. Predaj pozemku – Grékovci 
 

Na základe požiadavky rodiny Grékovej zo dňa 17.05.2019 bol predložený návrh na predaj 

pozemkov, ktoré sú vo výlučnom vlastníctvo mesta Vrbové. Mesto Vrbové uvedený pozemok 

k svojej činnosti nepotrebuje. Bol predložený návrh na odpredaj spôsobom hodným osobitného 

zreteľa, za cenu  vo výške 15 €/m2   a  dňa 10.06.2019 bol zverejnený na mestskom webe  a  úradnej 

tabuli zámer na odpredaj nehnuteľného majetku mesta. 

 

Stanovisko  ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predajom. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia neodporúča predaj pozemkov, ale odporúča MsZ zámenu 

novovytvorenej parc.č. 2913/2 za časť pozemkov parc.č. 2911 a  2912 pozdĺž komunikácie Bočná 

ulica z dôvodu vysporiadania pozemku pre realizáciu účelovej komunikácie na ul. Bočná aj 

s chodníkom. 

 

K uvedenému materiálu nebolo prijaté žiadne uznesenie. 

 

10. Predaj pozemku – 9. máj – Foksovci 
 

Dňa 27.5.2019 manželia Foksovci podali na Mestský úrad vo Vrbovom žiadosť 

o odpredaj pozemku. Jedná sa o pozemok vo vlastníctve mesta zastavaný stavbou – garážou vo 

vlastníctve žiadateľa vrátane priľahlej plochy. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča schváliť predaj za cenu 25 €/m2. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť predaj. 

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 110/VI/2019. 

 

11. Nájom – Fy. Záhradky s.r.o. - Ing. Miezga 

Firma Záhradky s.r.o. - Ing. Tomáš Miezga si podal žiadosť o prenájom pôdy. Uvedené parcely 

obhospodaruje  už od roku 2013, v uvedenom roku začal na prenajatých parceliach podnikať – 

výroba trávnatej plochy. Pre pokračovanie v podnikateľskej činnosti žiada o  uzatvorenie nájomnej 

zmluvy, kde ponúka výšku nájomného v sume 0,035 €/m2/rok s DPH. Prenájom je v súlade 

s ustanovením §9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí  a  dňa 10.06.2019 bol 

zverejnený na mestskom webe a úradnej tabuli zámer na prenájom nehnuteľného majetku mesta, 

a to spôsobom hodným osobitného zreteľa.  

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča prenájom pozemkov. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť prenájom spôsobom hodným osobitného 

zreteľa. Pozemok parc.č. 3136/4 (GP č. 116/2019) bude určený na výsadbu drevín biodiverzity. 

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 111/VI/2019. 
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12. Nájom Slovenské elektrárne – oprava uznesenia 
 

Na základe žiadosti spoločnosti Slovenské elektrárne a.s. bol predložený do predchádzajúceho 

zasadnutia MsZ 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. Návrh bol schválený, ale elektrárne dodatočne  

požiadali o nájom inej parcely, preto bol predložený návrh na zmenu už prijatého uznesenia. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia súhlasí. 

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 112/VI/2019. 

 

13. Kúpa časti pozemkov – parc. č. 346 a 349 – p. Klátiková 
 

Pri vysporiadaní pozemkov  na uliciach Hrabinská  a Sadová II.  bolo zistené, že parcela  o výmere 

1.702 m2 – záhrada   a  parcela  o výmere 84 m2 – ostatné plochy, podiel 1/1 vo Vrbovom patria 

majiteľke Z. Klátikovej. Majiteľka parciel je ochotná časti parciel mestu Vrbové predať na 

vybudovanie verejných komunikácií. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť kúpu časti pozemkov z dôvodu 

vybudovania komunikácie na predmetných uliciach. 

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 113/VI/2019 a č. 114/VI/2019. 

 

14. Kúpa pozemku – parc. č. 13745/107 – Turanovci 
 

Dňa 07. 5. 2019 bolo dohodnuté odkúpenie časti nehnuteľnosti parc. č. 13745/107 s majiteľmi  Ing. 

Jánom Turanom  a Ing. Vladimírom Turanom, ktorí  majú uvedenú parcelu v podielovom 

spoluvlastníctve, každý z nich vlastní podiel v ½. Na uvedenej parcele je naplánované vybudovanie 

severného obchvatu mesta Vrbové v zmysle platného Územného plánu. Túto časť pozemku  je 

potrebné mať vo vlastníctve mesta Vrbové z dôvodu majetkového vysporiadania pozemkov už pre  

spomenutý  severný obchvat mesta Vrbové, ktorý bude budovať VÚC. Neskôr by tieto pozemky 

prešli do majetku VÚC. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča schváliť predaj pozemkov. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť predaj pozemkov za účelom vybudovania 

severného obchvatu mesta. 

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 115/VI/2019. 
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15. VZN č. 3/2019 – o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách  a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Vrbové 
 

Návrh VZN predložila Mgr. Urbanová. Mesto Vrbové na základe zákonného zmocnenia je povinné 

v praxi prijať VZN v súvislosti s riešením školských zariadení. Na základe návrhu VZN od 1. 9. 

2019 celkom nezanikne hmotná núdza, mení sa financovanie stravovania. Každé predškolské ako 

aj školopovinné dieťa dostane stravu, kde dotácia štátu je na 1 obed 1,30 €. Povinnosťou stravovania 

je navariť stravu pre každé dieťa. Školské kluby aj príspevok na MŠ sa nemení. Pripomienky k VZN 

nedal nikto, iba I. ZŠ pripomienkovala odhlasovanie detí z stravy. Bude sa musieť k tomu urobiť 

nejaké vysvetlenie. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča VZN schváliť 

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 116/VI/2019. 

 

16. Program odpadového hospodárstva 

 
Návrh predkladaného Programu odpadového hospodárstva bol vypracovaný v súlade § 6  ods. 1 

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

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a zákona 

č. 79/2015 Z. z.  o odpadoch  a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov a bol predložený 

na schválenie mestskému zastupiteľstvu. 

 

Stanovisko komisie výstavby: komisia zobrala POH na vedomie. 

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 117/VI/2019. 

 

17. Rôzne  
 

Pani M. Raffayová, ktorá bývala v nájomnom byte na Školskej ul. v mesiaci jún 2019 zomrela. 

Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové odporučila MsZ prideliť tento voľný dvojizbový 

nájomný byt II. kategórie  novému nájomníkovi p. M. Polákovi. 

 

Pani  Kinčiová na základe vlastnej žiadosti ukončila nájomný vzťah s mestom Vrbové. Bola  

ukončená nájomná zmluva na byt  č. 32, na ul. J. Zigmundíka  č. 295/4 vo Vrbovom ku dňu 

30.06.2019. Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové  odporučila MsZ prideliť tento voľný 

dvojizbový nájomný byt  novému nájomníkovi p. I. M. Kita. 

 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 118/VI/2019 a č. 119/VI/2019. 

 

18. Dopyty a interpelácie poslancov 
 

p. Dunajčík – p. Matavová zo Sídl. 9. mája ho požiadala v mene detí, aby predniesol požiadavku na 

osadenie basketbalových košov na betónovom ihrisku. A zároveň, či by mesto nebolo ochotné 

osadiť stojan na bicykle a nejakú lavičku zozadu ako je CZUŠ. 
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primátorka – mesto dostalo z úradu vlády financie a bude sa stavať detské ihrisko neďaleko Lídla. 

Môžu uvažovať o osadení košov, ale takisto sa môže očakávať, že iní ľudia sa budú zasa sťažovať 

na hluk a zrejme by sa tam muselo osadiť aj pletivo. 

•  

p. Dunajčík – boli nepokosené veľké plochy. Možno by sa mohlo uvažovať o kúpe traktorovej 

kosačky. Je potrebné zvyšovať efektivitu. Tých ľudí nie je dostatočne. 

Ing. Šteruský – taká kosačka je dosť finančne náročná. 

Mgr. Šmacho – chceli by spojazdniť bubnovú kosačku, tá by to mohla potom pokosiť aj väčšie 

plochy za kratší čas. 

primátorka – boli na služobnej ceste v Bruseli a veru aj tam mali nepokosené plochy, nebol 

vyvezený odpad. Nie je to u nás až také hrozné. 

Mgr. Urbanová – na ekonomickej komisii sa o tom rozprávali. Traktorová kosačka sa u nás 

nevyužije, lebo podľa slov ešte predchádzajúceho vedúceho - p. Záhorca,  sa nevyužije na 100 %, 

lebo tá je vhodná prevažne na rovný terén. 

Mgr. Just – pokiaľ vie, na štadión sa kupovala nová kosačka. Môže sa odtiaľ požičať. 

Ing. Duračka – tá má záber 1 m široký. 

•  

Ing. Duračka – na Ul. SNP je prepadnutý chodník medzi bytovým domom a pohostinstvom BAJ. 

Dr. Kubík – bude sa to robiť, zatiaľ tam dali značku. 

•  

Ing. Duračka – vyspravenie chodníka okolo pomníka k starému kostolu, 

primátorka – už sa o tom hovorilo, robil tam Telekom, už je to urobené. 

•  

 

Ing. Duračka – cesta, ktorá spája Ul. SNP a Súkennícku okolo trafostanice je v dezolátnom stave. 

•  

Ing. Šteruský – chcel by vedieť, či sa už pomíňali betónové kocky, k novému kostolu by sa mohli 

z nich urobiť parkovné miesta. 

Dr. Kubík – nejaké betónové kocky ešte máme, ale je prísľub od Real Marketu, keď bude rozobraný 

chodník pri budovaní el. prípojky na Ul. oslobodenia, urobí sa nový chodník (bude tam zámková 

dlažba), tie staré kocky budú odvezené na útvar MH k dispozícii mestu Vrbové. 

•  

Mgr. Just – chodník k II. ZŠ – už aj z estetického hľadiska by bolo dobré urobiť. 

Dr. Kubík – je to nacenené na 8,5 tis. €, je to veľa. 

•  

Mgr. Just – čo je nového ohľadom cyklotrasy? 

Dr. Kubík – robí sa projekt – je pred dokončením. Cyklotrasa by mala končiť pri Piešťanoch (bývalá 

Kanada) ako je podchod pod železnicou. V lete by sme sa mohli dopracovať k nájomnej zmluve. 

Pokračovať by sa malo stavebným konaním. V septembri by sa mali prideľovať peniaze z fondu na 

cyklotrasy. Ak by mesto niečo dostalo, na jar b.r. by sa mohla začať výstavba cyklotrasy, 

pravdepodobne etapovitým spôsobom – začínalo by sa Piešťany – Trebatice. Záleží na tom, koľko 

peňazí združenie Zelená cesta dostane. Predpokladaný náklad je 1,8 mil. €. Nájomná zmluva bude 

podpísaná súčasne s projektom. 

•  

Mgr. Urbanová požiadala poslancov o stanovisko k stravovaniu. Prišli požiadavky na dovybavenie 

kuchýň. Prišla žiadosť od I. ZŠ na zakúpenie konvektomatu. V rozpočte na tej položke je 20 tis. €. 

Ostatné by si urobili vo vlastnej réžii. Na II ZŠ konvektomat nemajú a ani nežiadajú. 

Mgr. Just – keď už – prekonzultovať to aj s II. ZŠ či majú záujem. Aby sa zbytočne nevyhodili 

peniaze, či to bude slúžiť a keď už, kúpiť na obidve školy. Alebo ak sú v rozpočte peniaze na školy, 

pretransformovať ich a urobiť chodníky ku škole. 

•  
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p. Dunajčík – wifi pre obce – vraj je nejaká výzva vyhlásená. do 13. 8. 2019 sa môžu podávať 

žiadosti. 

primátorka – preverí sa to. 

•  

Dr. Miklášová – tá Zigmundíkova ul. je v hroznom stave. Celý povrch sa nedá, ale aspoň to trochu 

poplátať. 

Dr. kubík – objednávka už bola na firmu Bertoner vystavená, ale v súčasnej dobe je firma dosť 

zaneprázdnená, musíme počkať. 

 

Návrhy na uznesenia 
 

Uznesenie MsZ č. 103/VI/2019     

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- berie na vedomie –  

Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2018. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 104/VI/2019     

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

- berie na vedomie –  

stanovisko hlavnej kontrolórky mesta  k návrhu záverečného účtu za rok 2018. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 105/VI/2019     

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

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

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov Záverečný účet mesta Vrbové 

a celoročné hospodárenie mesta Vrbové s vyhodnotením programového rozpočtu za rok 2018 bez 

výhrad. 

 

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,  

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

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 106/VI/2019     

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

22.717,27 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,  

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

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 107/VI/2019    

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

plán zasadnutí MsZ na II. polrok 2019 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 9       proti: 1    zdržali sa: 0 

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

JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  

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

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 108/VI/2019      

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

Plán činnosti hlavnej kontrolórky na II. 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,  

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

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 109/VI/2019    

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

odpredaj  pozemkov zapísaných na LV č. 3369 nasledovne :  

* parcela  registra  „C“ č. 1223/2 – zastavané plochy a nádvoria  o  výmere 68 m2; 

* parcela  registra  „C“ č. 1187/12 – zastavané plochy a nádvoria o  výmere 216 m2; 

* parcela  registra  „C“ č. 1222/11 – zastavané plochy a nádvoria  o  výmere 382 m2; 

 spôsobom hodným osobitného zreteľa; 

do majetku PD Vrbové, so sídlom ul. Družstevná č. 641/6, 922 03 Vrbové, IČO 314 33 855, 

v zastúpení: Ing. Peter Nižnanský, predseda predstavenstva a  Ing. Rastislav Kopko, 2. podpredseda 

predstavenstva, 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, mesta  za cenu  vo výške  12 €/m2. 
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Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že kupujúci PD 

Vrbové, sídlo ul. Družstevná č. 641/6, 922 03 Vrbové, IČO 314 33 855, v zastúpení: Ing. Peter 

Nižnanský, predseda predstavenstva a  Ing. Rastislav Kopko, 2. podpredseda predstavenstva,  

obhospodaruje tieto parcely už od svojho vzniku. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 9       proti: 0    zdržali sa: 1 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,     JUDr. Š. Kubík 

Mgr. R. Just, PhDr. J. Miklášová,  

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

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 110/VI/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 

časti nehnuteľnosti – pozemku reg.“C“, parc. č. 2202/1 o výmere 4.421 m2, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, v k. ú. Vrbové  zapísaného na LV č. 1900, na ktorej je postavená garáž vo 

vlastníctve žiadateľa. Na základe Geometrického plánu č. 181/2019 zo dňa 27.05.2019 bola parcela 

č. 2202/1 o výmere 4.421 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria   rozdelená na parcelu č. 

2201/1 o výmere 4.401 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria   a   parcelu č. 2202/30 

o výmere 20 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, kde predmetom predaja je  

- parcela reg. „C“ č. 2202/30 o výmere 20 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,   

v celosti podiel 1/1  pre: 

- Milan Foksa,  922 03 Vrbové   

a  manželku  

- Silvia Foksová, 922 03 Vrbové  za  cenu  25 €/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,  

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

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č.  111/VI/2019     

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

prenájom nasledovných nehnuteľností vo vlastníctve mesta Vrbové: 

-    nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1900 :  

 

•  parcela  registra  „C“ č. 3136/2 – orná pôda o  výmere 11.465 m2; 

•  parcela  registra  „E“ č. 3678/2 – orná pôda o  výmere 2.909 m2; 

•  parcela  registra  „E“ č. 3678/1 – orná pôda o  výmere  400 m2; 

•  parcela  registra  „E“ č. 3679/1 – orná pôda o  výmere  405 m2; 
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•  parcela  registra  „E“ č. 3679/2 – orná pôda o  výmere  4.318 m2; 

•  parcela  registra  „E“ č. 3681/3 – orná pôda o  výmere  155 m2; 

•  parcela  registra  „E“ č. 3681/2 – orná pôda o  výmere  5.686 m2; 

•  parcela  registra  „E“ č. 3681/1 – orná pôda o  výmere  169 m2; 

•  parcela  registra  „E“ č. 3680  – orná pôda o  výmere  6.461 m2; 

 

-    nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 3369 :  

 

•  parcela  registra „E“ č. 3551/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2.084 m2; 

spolu t.j. 34.052 m2; 

 

v zmysle Geometrického plánu č. 116/2019 zo dňa 20.05.2019, overený Okresným úradom 

Piešťany, katastrálny odbor dňa 28.05.2019 pod číslom 61-358/2019, ktoré sú vo výlučnom 

vlastníctve mesta Vrbové, Ulica gen. M. R. Štefánika  č. 15/4, 922 03  Vrbové,  IČO: 003 13 190, 

v zastúpení:   Dott. Mgr. Ema Maggiová, primátorka mesta,  

spôsobom hodným osobitného zreteľa,  

za cenu nájmu 34.052 m2  x  0,035 €/m2/rok  - t.j. 1.191,82 €/rok, s 9-mesačnou výpovednou lehotou. 

 

Jedná sa o prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade s 

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

v súlade  s ustanovením § 720 Občianskeho zákonníka a zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme 

poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov v znení 

neskorších predpisov.       

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

Záhradky spol. s.r.o. v zastúpení konateľom Ing. Tomáš Miezga, sídlo ul. Oslobodenia č. 771/14, 

922 03 Vrbové, IČO: 517 51 500 obhospodaruje uvedené parcely už od roku 2013. 

 

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,  

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

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 112/VI/2019     

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

zmenu  uznesenia č.  87/V/2019 zo dňa 29.05.2019  nasledovne :  

ruší sa pôvodný text v plnom rozsahu a to  : 

 

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 
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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 at interim,  

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. 

 

  a   nahrádza sa novým znením, a to: 

 

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

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

Jedná sa o prenájom časti pozemku o výmere 2 m2, na časti parcely reg. „E“ parc. č. 471/6 o výmere 

904 m2, druh pozemku ostatné plochy, zapísaný na LV č. 3369, doposiaľ evidovaná aj na 

nezaloženom LV – reg. „C“ č. 2515/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1452 m2 , ktorý je 

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 at interim,  

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. 

 

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,  

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

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 113/VI/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. 63 : 

parcela registra „C“  č.  346 o výmere 1.702 m², druh pozemku – záhrada, bola rozdelená  na 

základe Geometrického plánu č. 164/2019 zo dňa 28.05.2019 na parcelu reg. „C“ č. 346/1 o výmere 

1.640 m2  a na parcelu reg. „C“ č. 346/2  o výmere  62 m2, kde  

- predmetom kúpy je novovytvorená parcela reg. „C“ č. 346/2 o výmere 62 m2, druh pozemku 

záhrada, ktorá je vo výlučnom vlastníctve p. Zuzany Klátikovej, 922 03 Vrbové, za sumu vo 

výške  310,00 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,  

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

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 114/VI/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. 63 : 

parcela registra „C“  č.  349 o výmere 84 m², druh pozemku – ostatné plochy, bola rozdelená na 

základe Geometrického plánu č. 164/2019 zo dňa 28.05.2019 na parcelu reg. „C“ č. 349/1 o výmere 

59 m2  a na parcelu reg. „C“ č. 349/2  o výmere  25 m2, kde 

predmetom kúpy je novovytvorená parcela reg. „C“ č. 349/2 o výmere 25 m2, druh pozemku ostatné 

plochy, ktorá je vo výlučnom vlastníctve p. Zuzany Klátikovej, 922 03 Vrbové, za sumu vo výške  

125,00 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,  

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

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

 

Uznesenie MsZ č. 115/VI/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. 1921 : 

parcela registra „C“  č.  13745/10  o výmere  5.653 m², druh pozemku – orná pôda bola  na základe 

geometrického plánu číslo 200/2019 zo dňa 11.06.2019  rozdelená   na parcely reg. „C“  č. 13745/10 

– orná pôda o výmere 2.605 m2,  parcelu reg. „C“ č.  13745/106 – orná pôda  o výmere  1.603 m2  a  

parcelu reg. „C“  č.  13745/107 – orná pôda o výmere 1.445 m2, kde 

-  predmetom  kúpnej  zmluvy   je   novovytvorená  nehnuteľnosť  parcela   reg. „C“  č. 13745/107 – 

orná pôda  o výmere 1.445 m2,  ktorá je v podielovom spoluvlastníctve : 

a)  Ing. Ján TURAN, rod. Turan,  916 38 Beckov, (podiel ½  - 722,50 m2) - suma  vo výške  3 612,50 

€; 

b)  Ing. Vladimír TURAN, rod. Turan,  922 21 Moravany nad Váhom, (podiel ½ - 722,50 m2) - 

suma  vo výške  3 612,50 €; 

t.j. v súlade s dohodou spoluvlastníkov mesto odkúpi  pozemok za dohodnutú cenu 5,00 €/m2, čo 

pri výmere príslušných podielov parcely v celosti (podiel 1/1) predstavuje sumu vo výške  

7 225,00 €. 

 

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,  

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

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 116/VI/2019     

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

VZN č. 3/2019  o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka škôl a školských 

zariadení na území mesta Vrbové.  

 

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,  

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

 

 

 

Uznesenie MsZ č. 117/VI/2019     

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

Program odpadového hospodárstva  mesta Vrbové 

 

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,  

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

 

 

 

Uznesenie MsZ č. 118/VI/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 dvojizbového bytu II. kategórie č. 1 na prízemí 

v bytovom dome na  ul. Školská č. 1005/2 novému nájomníkovi : 

- Martin POLÁK, 922 03 Vrbové 0  (prechodne ul. Sadová) 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10       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,  

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

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 119/VI/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 dvojizbového bytu č. 32 na druhom poschodí vľavo 

v bytovom dome na  ul. J. Zigmundíka č. 295/4 novému nájomníkovi : 

- Ilona Marzena KITA,  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,  

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

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

19. Záver 
 

Primátorka mesta poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie MsZ o 19.20 hod. 

 

 

Zapísala: Beličková 

 

 

 

 

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

                                    Dott. Mgr. Ema Maggiová 

         .                        primátorka mesta, v.r. 

  

              

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

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

 

2.   Mgr. František Tahotný, MBA, v.r.   ................................................. 

 


