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Z á p i s n i c a    č. 5 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrbové, 

konaného 18. 9. 2019 o 17.00 hod. v kúrii M. Beňovského 

 

 

Prítomní:    10 poslancov a primátorka mesta 

Neprítomný:   Dušan Sabo 

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. Protest prokurátora 

5. VZN č. 4/2019 – dotácie mesta 

6. Zásady  hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta  

7. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta  

8. Predaj pozemkov – IFF spoločnosť a.s. 

9. Predaj pozemkov – PD Vrbové 

10. Nájom – Lesy Šípkové - p. Murín 

11. Nájom pozemku – Čerenec – PETROCOMP, s.r.o. 

12. Kúpa časti pozemkov – parc. č. 427/2  a 1317/1 – p. Studničková – p. Pospěchová 

13. Kúpa časti pozemkov – parc. č. 427/2  a 1317/1 – p. Chnapková 

14. Kúpa pozemkov – parc. č. 1299/5  a  251 – p. Pakan 

15. Kúpa pozemku – parc. č. 253/1 – p. Višňovský 

16. Kúpa pozemkov parc. č. 363/2  a 363/3 – p. Holanová 

17. Kúpa pozemkov parc. č. 343/2  a 343/3 – p. Motloch 

18. Kúpa pozemkov parc. č. 342/2  a 342/3 – manželia Ušákovci 

19. Kúpa pozemkov – ul. Hrabinská - lokalita Kopec 

20. Zrušenie predkupného práva – p. Miezga 

21. Zámena časti pozemkov – Mgr. Potroková 

22. Zámena pozemkov – manželia Braškovci 

23. Vecné bremená – Západoslovenská distribučná, a.s. 

24. Výpožička nehnuteľnosti – Sídl. 9. mája 

25. Schválenie návrhu zmluvy – Tavos, a.s. 

26. Spoluúčasť na enviromentálny projekt 

27. OVS – prenájom nebytových priestorov na Ul. Gen. M.R. Štefánika 13/2 

28. Beňovského glóbus za rok 2019 

29. Vymenovanie zapisovateľa Komisie DHZ a komisie verejného poriadku 

30. Vymenovanie členov v Rade materskej školy 

31. Zrušenie uznesení 

32. Pridelenie nájomného bytu na Ul. J. Zigmundíka 

33. Rôzne  

34. Dopyty a interpelácie poslancov 

35. Záver  
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1.  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, pracovného 

predsedníctva a určenie zapisovateľky 
  

Zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré otvorila a viedla primátorka mesta Dott. Mgr. Ema 

Maggiová, sa konalo za prítomnosti 10 poslancov. 

 

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

členovia – Mgr. Daniela Drobná a Tatiana Prievozníková. 

prítomných: 10 

za: 10                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci:  JUDr. Štefan Kubík a Ľubomír 

Dunajčík. 

prítomných: 10 

za: 10                                          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: 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: 

- rozpočtové opatrenie č. 4  

- spoluúčasť mesta na financovaní rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry 

a zároveň navrhla vypustiť z programu bod OVS na Pizzériu na Štefánikovej ul. 

Poslanci úpravu programu schválili. 

prítomných: 10 

za: 10                                          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 

 
Z občanov nemal nikto pripomienky ani dopyty. 

 

4. Protest prokurátora 
 

Okresná prokuratúra Piešťany vykonala previerku zachovávania zákonnosti v postupe mesta 

Vrbové pri poskytovaní dotácií mesta v zmysle prijatého VZN č. 11/2018. Previerky boli 

vykonávané na viacerých orgánoch verejnej správy. Vzhľadom na skutočnosť, že v prijatom VZN 
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bolo viacero pochybení, navrhol okresný prokurátor uvedené VZN zrušiť. Zistené pochybenia 

neboli zásadného, skôr formálneho charakteru. MsZ protestu prokurátora vyhovelo a uvedené VZN 

bolo zrušené. 

 

V rozprave Mgr. Tahotný povedal, že v podstate poslanci teraz už nemajú čo riešiť. Mala to 

skontrolovať hl. kontrolórka pri prijímaní VZN. Na čo sa ale Mgr. Gajňáková ohradila, že 

z časového hľadiska a aj na to množstvo práce, to nie je možné. Okrem toho, každé VZN pred 

schvaľovaním je zverejnené a nikto nedal k tomu pripomienky. 

Mgr. Tahotný povedal, že by bol rád do budúcnosti, keby to skontrolovala. 

 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 121/IX/2019 a 122/IX/2019. 

 

5. VZN č. 4/2019 – dotácie mesta 

 
Vzhľadom na to, že VZN o prideľovaní dotácií bolo zrušené už z vyše uvedených dôvodov, bolo 

potrebné prijať nové VZN. Nové VZN je dané do súladu s námietkami okresného prokurátora.  

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 123/IX/2019. 

 

6. Zásady  hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta 
 

Vzhľadom na potrebu podrobnejšej úpravy zohľadňujúcej podmienky mesta Vrbové, boli 

novelizované  Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta, ktoré obsahujú postavenie a 

funkciu rozpočtu mesta Vrbové, rozpočtový proces mesta, zodpovednosť za rozpočtové 

hospodárenie  mesta,  finančnú kontrolu a hospodárenie rozpočtových organizácií mesta. 

Po schválení v MsZ tieto zásady nadobúdajú účinnosť k 1.1.2020.  

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča materiál schváliť. 

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 124/IX/2019. 

 

7. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta  
 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové prijaté v roku 2015 bolo potrebné 

novelizovať s ohľadom na novelizáciu ustanovení  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

a upraviť ich na podmienky mesta Vrbové. Po schválení v MsZ tieto zásady nadobúdajú účinnosť 

k 1.1.2020.  

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča materiál schváliť. 

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 125/IX/2019. 

 

8. Predaj pozemkov – IFF spoločnosť a.s. 
 

Na základe požiadavky IFF spoločnosť a.s. bol predložený návrh na odpredaj nehnuteľného majetku 

mesta – pozemkov, ako aj všetky zákonné príslušenstvá a súčasti k predmetným nehnuteľnostiam 

a to najmä vonkajšie úpravy, oplotenia, prípojky, trvalé porasty a podobne, ktoré sú vo vlastníctve 

mesta Vrbové spôsobom hodným osobitného zreteľa. 
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Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča materiál schváliť aj v uvedených cenách. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť návrh na vysporiadanie vlastníctva 

v lokalite Baraní dvor spôsobom hodným osobitného zreteľa. 

 

Rozprava: 

Ing. Valová vysvetlila, že sa jedná o pozemky pri Baranom dvore, ktoré slúžia na poľnohospodárske 

účely. Mesto tam nemieni robiť žiadne siete ani výstavbu. 

Ing. Duračka – ten menší pozemok osobitným zreteľom áno, ale ten väčší, či tam netreba OVS. 

Dr. Kubík – cena bola konzultovaná s predsedom PD Vrbové, 

Mgr. Tahotný – myslí si, že návrh, tak ako bol predložený, je dobrý. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 126/IX/2019. 

 

9. Predaj pozemkov – PD Vrbové 
 

Tento materiál bol už na rokovaní MsZ, kde s navrhovanou cenou 5 €/m2 MsZ nesúhlasilo a navrhlo 

cenu 12 €/m2. PD s touto cenou nesúhlasilo, žiadalo cenu 5 €/m2. Spolupráca mesta a PD je dobrá, 

sú nápomocní aj počas zimy pri odhŕňaní snehu ap. Ekonomická komisia aj toto zohľadnila 

a súhlasila s navrhovanou cenou 5 €/m2. Sú to pozemky, ktoré sú umiestnené pod budovami v areáli 

PD Vrbové a z uvedeného dôvodu ich mesto nijak nevyužije. 

 

Rozprava: 

Mgr. Just – prečo by mesto z toho nič nemalo, sú to pozemky pod budovou, sú tam cesty. Apelovať 

na to, že v zime sú cesty odhrnuté? Nezdá sa mu to, nech to radšej zostane v majetku mesta, príp. 

ponechať v prenájme. Pre mesto by to bolo zaujímavejšie. 

Dr. Kubík – oni za to neplatili nič. Bol to návrh predchádzajúceho MsZ rokovať s nimi o predaji. 

Mgr. Just – ide mu len o to, aby sa mesto neunáhlilo s predajom pozemku a ešte za takú cenu. 

Dr. Kubík – tie pozemky nie sú spolu, sú roztrúsené, ani príjazdová cesta k tomu nevedie. 

Ing. Duračka – oni v rámci dotácií to potrebovali mať doriešené a vtedy sa na to došlo, že to je 

v majetku mesta. Preto padol návrh na predaj. 

Mgr. Tahotný – mohli by sme im ponúknuť aj 7 € a oni to nekúpia, ale ak to kúpia, začnú nám platiť 

dane. Takto nám neplatia nič. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 127/IX/2019. 

 

10. Nájom – Lesy Šípkové - p. Murín 

Uvedená nehnuteľnosť – les, bola prevedená do majetku mesta Vrbové z majetku LESY Slovenskej 

republiky, štátny podnik Smolenice. Nakoľko v meste Vrbové neexistuje odbor, ktorý sa zaoberá 

starostlivosťou o lesy, je potrebné tento les prenajať osobe - hospodárovi, ktorý má patričné 

vzdelanie a potrebné osvedčenie vykonávať takúto činnosť. Hoci na ekonomickej komisii padol 

návrh ísť cez obchodnú verejnú súťaž, treba si uvedomiť, či sa nájde niekto, kto bude mať záujem 

a splní podmienky na vykonávanie tejto činnosti. Takéto vzdelanie a potrebné osvedčenie má 

p. Murín, ktorý je ochotný si tento les prenajať a udržiavať v zmysle zákona. Ponúka výšku 

nájomného v sume 0,0038 €/m2/rok s DPH.  

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča schváliť prenájom tak, ako to bolo navrhnuté. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Šípkové 

zapísanú na LV č. 701 – lesný pozemok o výmere 321.967 m2 za účelom jeho udržiavania v zmysle 

§ 48 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov pre prenajímateľa p. Murína 

spôsobom osobitného zreteľa. 
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Rozprava: 

p. Dunajčík – v rámci transparentnosti si stojí za svojím návrhom – ísť cez OVS. 

Dr. Gajňáková – v zmysle zákona o lesoch musí mať mesto osobu, ktorá spĺňa podmienky na 

vykonávanie tejto činnosti. 

Mgr. Just – ako vznikla tá suma? 

Dr. Kubík – informácia je zo Št. lesov, za uvedenú sumu taktiež dávajú do prenájmu lesy. 

Mgr. Just – ale čo nám bráni dať to cez OVS, bude to čisté, transparentné. 

 

Poslanci k tomuto materiálu neprijali žiadne uznesenie a zaviazali viceprimátora spracovaním 

materiálu do ďalšieho MsZ na nájom lesov prostredníctvom OVS. 

 

11. Nájom pozemku – Čerenec – PETROCOMP, s.r.o. 
 

Na základe žiadosti spoločnosti Petrocomp bol predložený do zastupiteľstva návrh na vyriešenie 

nájmu za prenájom verejného priestranstva v lokalite Čerenec formou nájomnej zmluvy medzi 

spoločnosťou Petrocomp a mestom Vrbové. Plocha o výmere 2 m2  bude slúžiť na osadenie 

železobetónového stĺpa za účelom zabezpečenia fungovania internetovej stránky v uvedenej 

lokalite.  

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým návrhom. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča MsZ  schváliť prenájom časti pozemku parc. reg. 

E č. 3324/4 vo výmere 2 m2 v lokalite RO Čerenec za účelom umiestnenia – osadenia 

železobetónového stĺpu na zabezpečenie fungovania internetovej stránky v danej lokalite pre spol. 

Petrocomp. 

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 128/IX/2019. 

 

12. Kúpa časti pozemkov – parc. č. 427/2 a 1317/1 – p. Studničková, 

p. Pospěchová 
 

Pri vysporiadavaní pozemkov bolo zistené, že na Hrabinskej a Družstevnej ulici časť pozemkov sú 

v spoluvlastníctve p. Studničkovej a p. Prospěchovej. Tieto pozemky potrebuje mesto na budovanie 

chodníkov a komunikácií. Vyše uvedené spoluvlastníčky sú ochotné svoje podiely mestu odpredať. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým návrhom 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča kúpu častí parciel za účelom vysporiadania 

pozemkov. 

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 129/IX/2019 a 130/IX/2019. 

 

13. Kúpa časti pozemkov – parc. č. 427/2  a 1317/1 – p. Chnapková 
 

Podobne ako v predchádzajúcom bode, aj tu sa jednalo o vysporiadanie pozemkov na Družstevnej 

a Hrabinskej ulice od spolumajiteľov pre účely vybudovania chodníkov a mestských komunikácií. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým návrhom 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča kúpu častí parciel za účelom vysporiadania 

pozemkov. 
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K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 131/IX/2019 a 132/IX/2019. 

 

14. Kúpa pozemkov – parc. č. 1299/5  a  251 – p. Pakan 
 

Pri vysporiadaní pozemkov  na ul. Oslobodenia  bolo zistené, že parc. č. 1299/5 o výmere 29 m2  - 

a na ul. M. R. Štefánika  parc.  č. 251 o výmere 32 m2, podiel 6/8 - zastavané plochy a nádvoria   vo 

Vrbovom patria ešte pôvodnému majiteľovi p Pakánovi, aj keď sú  na nich postavené verejné 

komunikácie.  Keďže tieto pozemky boli využité na výstavbu komunikácie a verejného chodníka, 

je potrebné mať tieto nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Vrbové.  

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým návrhom 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča kúpu parciel za účelom vysporiadania pozemkov. 

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 133/IX/2019 a 134/IX/2019. 

 

15. Kúpa pozemku – parc. č. 253/1 – p. Višňovský 
 

Na uvedenej parcele na Ul. Gen. M.R. Štefánika je vybudovaná mestská komunikácia a verejný 

chodník a taktiež bude potrebná pre uloženie mestskej kanalizácie. Vzhľadom na uvedenú 

skutočnosť, je potrebné mať túto nehnuteľnosť vo vlastníctve mesta Vrbové. Majitelia 

nehnuteľnosti manželia Víšňovskí sú ochotní je mestu odpredať. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým návrhom 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča kúpu parcely za účelom vysporiadania pozemkov. 

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 135/IX/2019. 

 

16. Kúpa pozemkov parc. č. 363/2  a 363/3 – p. Holanová 
 

Pri vysporiadaní pozemkov  na ul. Hrabinskej  a Sadovej II.  bolo zistené, že parc. reg. „C“ č. 363  

o výmere 1.610 m2 – záhrada, je vo výlučnom vlastníctve p. Holanovej.  Majiteľka je ochotná časti 

parcely mestu Vrbové predať. Mesto časť tejto parcely potrebuje mať vo svojom vlastníctve na 

výstavbu komunikácie a verejného chodníka na uvedených uliciach. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým návrhom 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča kúpu parciel za účelom vysporiadania pozemkov. 

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 136/IX/2019. 

 

17. Kúpa pozemkov parc. č. 343/2  a 343/3 – p. Motloch 
 

Uvedené parcely bolo potrebné vysporiadať kvôli tomu, aby mesto malo tieto pozemky vo svojom 

vlastníctve pri budovaní komunikácií a verejného chodníka. Majiteľ je ochotný tieto parcely mestu 

predať. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým návrhom 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča kúpu parciel za účelom vysporiadania pozemkov. 
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K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 137/IX/2019. 

 

18. Kúpa pozemkov parc. č. 342/2  a 342/3 – manželia Ušákovci 
 

Manželia Ušákovci sú majitelia uvedených pozemkov na Hrabinskej a Sadovej ul. II. Sú ochotní 

tieto pozemky mestu predať na vybudovanie chodníkov a mestskej komunikácie. Aby tak mohlo 

urobiť, potrebuje ich mať vo svojom vlastníctve. Z toho dôvodu bol predložený návrh na kúpu 

uvedených pozemkov. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým návrhom 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča kúpu parciel za účelom vysporiadania pozemkov. 

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 138/IX/2019 a 139/IX/2019. 

 

19. Kúpa pozemkov – ul. Hrabinská - lokalita Kopec 
 

Spoločnosť LOUE AIR 2 s.r.o., kde je konateľom Bc. Karim Hussein, je majiteľom parciel 

v lokalite Kopec, ktoré chce využiť na IBV. Mesto Vrbové potrebuje časť niektorých parciel  a  celú 

parcelu č. 331/3 o výmere 18 m2 na vybudovanie verejnej komunikácie. Je preto potrebné, aby boli 

vo vlastníctve mesta. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým návrhom 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča kúpu parciel za účelom vysporiadania pozemkov. 

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 140/IX/2019, č. 141/IX/2019, č. 142/IX/2019, č. 143/IX/2019 

a č. 144/IX/2019. 

 

20. Zrušenie predkupného práva – p. Miezga 

 
V zmysle kúpnej zmluvy zo dňa 21.06.2004 a na základe uznesenia MsZ č. 76/VI/2004 zo dňa  

17.06.2004 nadobudol Ing. Miezga do svojho vlastníctva pozemok p. č. 1067/4. Touto kúpnou 

zmluvou a vkladom na katastri bolo zároveň zriadené aj predkupné právo v prospech mesta.  

Dňa 02.09.2019 prišla  žiadosť od Ing. Miezgu na zrušenie predkupného práva na uvedený 

pozemok. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým návrhom 

Stanovisko komisie výstavby: komisia súhlasí so zrušením predkupného práva. 

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 145/IX/2019. 

 

21. Zámena časti pozemkov – Mgr. Potroková 
 

S p. Potrokovou bola dohodnutá zámena pozemkov na Šteruskej ulici, pretože mesto 

potrebuje časť pozemku vo vlastníctve p. Potrokovej na vybudovanie plynulého nájazdu 

budovaného chodníka z ul. Šteruská cesta do ul. Oslobodenia.  

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým návrhom 
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Stanovisko komisie výstavby: komisia súhlasí so zámenou parciel. 

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 146/IX/2019. 

 

22. Zámena pozemkov – manželia Braškovci 
 

Na základe dohody s p. Braškom pri rokovaní o novej IBV výstavbe na ulici Barcíkova,  bola 

dohodnutá zámena časti pozemku oddelená GP p. č. 176/3 o výmere 136 m² vo vlastníctve mesta 

za časť pozemkov oddelených GP  p. č. 375/7 o výmere 99 m²  a  p. č. 376/4 o výmere 37 m2, vo 

vlastníctve manželov Braškovcov, bez povinnosti ďalšej úhrady z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým návrhom 

Stanovisko komisie výstavby: komisia súhlasí so zámenou parciel 

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 147/IX/2019. 

 

23. Vecné bremená – Západoslovenská distribučná, a.s. 
 

Dňa 13. 08. 2019 bola doručená na mesto Vrbové žiadosť o stanovisko k umiestneniu stavby a 

zriadenie vecného bremena pre spoločnosť ZsD, a.s. Bratislava z dôvodu položenia distribučných 

káblových rozvodov. Rozvody budú v chráničke v celej trase, čiže môže ísť tade aj cesta a môžu sa 

uložiť v ceste aj ostatné siete v zmysle STN 73 6005.         

Mesto súhlasí s umiestnením distribučných elektroenergetických rozvodov a zariadení na vyššie 

uvedených pozemkoch, vydaním stavebného povolenia a zriadením vecného bremena. Navrhovaná 

jednorazová odplata - cena za zriadenie vecného bremena od ZSD, a. s.  je 12,- €/m2 koridoru, ktorý 

je vymedzený GP. Jedná sa o 253 m2  koridoru, t.j.  3.036 €. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým návrhom. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia súhlasí so zriadením vecného bremena. 

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 148/IX/2019. 

 

24. Výpožička nehnuteľnosti – Sídl. 9. mája 
 

Mesto Vrbové je vlastníkom nehnuteľnosti na sídl. 9. mája - pozemok parc. č. 2265/1. O časť 

uvedenej parcely vo veľkosti 20 m2, ktorá bude predmetom výpožičky, požiadala p. Melicherová.  

Účelom výpožičky je zabezpečenie vybudovania ohrady pre venčenie psov na vlastné náklady a to 

aj v prospech občanov bývajúcich na sídl. 9. mája. Používanie ohrady na venčenie psov bude 

detailne určené v Zmluve o výpožičke. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča schváliť výpožičku nehnuteľnosti. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť bezplatnú výpožičku časti pozemku 

parc.č. 2265/1 o výmere 20 m2  z dôvodu budovania ohrádky na venčenie psíkov na vlastné náklady 

žiadateľky p. Melicherovej za podmienky, že ohrádka bude mobilná na skúšobnú dobu 1 rok. Po 

uplynutí tejto doby bude prehodnotenie na predĺženie resp. ukončenie zmluvy. Po ukončení zmluvy 

musí byť zrealizovaná rekultivácia predmetnej časti pozemku.  
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Rozprava: 

Mgr. Just – navrhuje na dobu neurčitú s výpovednou lehotou, 

Dr. Kubík – ak nebudú občania spokojní, v tom prípade navrhuje tiež na prenájom dobu neurčitú 

a môže sa dať výpoveď na základe sťažností občanov. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 149/IX/2019. 

 

25. Schválenie návrhu zmluvy – Tavos, a.s. 
 

Predstavenstvo TAVOSU, a.s. vydalo dňa 21.08.2019 výzvu na predkladanie žiadostí na projekty 

do investičného plánu na rok 2020. Jedná sa o pridelenie čiastky max. 200.000 € na základe 

rozdelenia hospodárskeho výsledku v roku 2017, ktoré bolo odsúhlasené Valným zhromaždením 

spoločnosti dňa 25.06.2018.  Mesto Vrbové má záujem vybudovať verejný vodovod na ul. Šteruská 

cesta, kde sa jedná o investíciu vo výške  80.090,09  €. Od investora (TAVOS,a.s.) požaduje dotáciu 

vo výške 90%, kde spoluúčasť mesta z danej sumy bude 10%. 

Žiadosť musí mesto Vrbové podať v termíne do 30.09.2019 a zároveň musí mať súhlas MsZ. 

V súčasnej dobe prebieha stavebné konanie na uvedené dielo a taktiež prebieha verejné obstarávanie 

na výber zhotoviteľa vodnej stavby.  

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča prijať materiál. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia súhlasí s predloženým návrhom. 

 

Rozprava: 

Ing. Valová – jedným z kritérií je aj spoluúčasť žiadateľa. Sú tam aj podmienky pripojenia občanov, 

v opačnom prípade sa platia poplatky – sankcie za nepripojenie. Ale je predpoklad, že občania sa 

napoja. Tá spoluúčasť by mala byť aspoň 15 %. Čím tá spoluúčasť je vyššia, je väčšia šanca dostať 

dotáciu. Prípojku bude hradiť konkrétny žiadateľ o prípojku. 

p. Dunajčík – koľko by stáli tie prípojky pre jednotlivých občanov? 

Ing. Valová – všetky prípojky by vyšli cca na 4 tis. €. 

Mgr. Urbanová – na budúci rok sa to môže dať do rozpočtu, tento rok to neprichádza do úvahy. 

primátorka – navrhuje spoluúčasť zvýšiť z 10 % na 15 % alebo až na 16 %, aby tá šanca bola vyššia. 

Mgr. Tahotný – s tou vodou je tam naozaj problém, ten vodovod je tam ozaj potrebný. 

Poslanci (v počte 8) sa dohodli na 20 % spoluúčasti. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 150/IX/2019. 

 

26. Spoluúčasť na enviromentálny projekt 
 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný 

program Kvalita životného prostredia vyhlásila výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC441-2018-39 

zameranú na Podporu nízkouhlíkových stratégií. 

Mesto Vrbové sa  plánuje zúčastniť tejto výzvy s projektom s názvom Vypracovanie nízkouhlíkovej 

stratégie pre mesto Vrbové kód projektu NFP310040Y789. V rámci tohto projektu bude 

vypracovaná aj Koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky.  

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

Mesto požaduje dotáciu v plnej výške 15.500.-  EUR. Je to projekt, ktorý ak v budúcnosti budeme 

chcieť dostať financie z enviromentálneho fondu, budeme potrebovať. Cez enviromentálny fond sa 

už v meste robia projekty – zberný fond. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým  návrhom. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia súhlasí s predloženým návrhom. 



 
MsZ č. 5 z 18. 9. 2019 

Strana 10 z 33 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 151/IX/2019. 

 

27. OVS – prenájom nebytových priestorov na Ul. Gen. M.R. Štefánika 13/2  
 

Nájomca priestorov na ul. Gen. M.R. Štefánika (v súčasnej dobe pizzeria) mal záujem o ukončenie 

nájomného vzťahu. Bol preto pripravený materiál na vyhlásenie OVS na tieto priestory. Medzitým 

si to nájomca rozmyslel a svoju žiadosť o ukončenie nájomného vzťahu stiahol späť. Z toho dôvodu 

tento materiál bol stiahnutý aj  z rokovania MsZ. 

 

28. Beňovského glóbus za rok 2019 
 

Na piatok 11. októbra 2019 je naplánované odovzdávanie Beňovského glóbusu 2019. 

Špecializovaná komisia mesta pod vedením primátorky Dott. Mgr. Emy Maggiovej navrhuje na 

ocenenie RNDr. Františka Keleho, CSc. (1936 – 2014), geografa, pedagóga, horolezca, cestovateľa 

a publicistu. Ocenenie by sa prvý raz udelilo in memoriam pri príležitosti 5. výročia úmrtia 

nominanta. 

RNDr. František Kele, CSc., je celospoločensky známa osobnosť. Pre mesto Vrbové je dôležité, že 

ako prvý zorganizoval v roku 1996 prvú slovenskú expedíciu po stopách Mórica Beňovského na 

Madagaskar a pripravil o tom i knihu Madagaskarský denník. Ocenenie sa  navrhuje udeliť aj za 

jeho intenzívnu spoluprácu s mestom Vrbové a propagáciu Mórica Beňovského. 

Cenu prisľúbila prevziať jeho dcéra Táňa Keleová-Vasilková, najpredávanejšia slovenská 

spisovateľka, ktorá ako jediná u nás predala milión kníh. Keďže aj ona si v tomto roku pripomína 

životné jubileum a vo Vrbovom má svoje početné čitateľky, pre ktoré tu zorganizovala i besedy, 

navrhuje mesto jej súčasne udeliť Cenu mesta Vrbové. 

 

Stanovisko komisie kultúry: komisia návrh odporučila prijať. 

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 152/IX/2019 a č. 153/IX/2019. 

 

29. Vymenovanie zapisovateľa komisie DHZ a komisie verejného poriadku 
 

Dňa 30. 6. 2019 skončil pracovný pomer doterajšiemu zapisovateľovi komisie DHZ a  komisie 

verejného poriadku. Na základe uvedeného predseda tejto komisie predložil MsZ návrh na 

odvolanie doterajšieho zapisovateľa a zároveň navrhol na vymenovanie nového zapisovateľa. 

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 154/IX/2019. 

 

30. Vymenovanie členov v Rade materskej školy 
 

Vzhľadom na skutočnosť, že PaedDr. Kýška  a  Mgr. Koreň, doterajší členovia Rady Materskej 

školy  s elokovaným pracoviskom na sídl. 9. mája a ul. Súkenníckej vo Vrbovom už nie sú činní na 

meste Vrbové, bolo potrebné nahradiť ich miesta inými zástupcami zriaďovateľa.  

 

Stanovisko komisie kultúry: komisia súhlasí s predloženým návrhom. 

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 155/IX/2019 a č. 156/IX/2019. 
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31. Zrušenie uznesení 

 
Na rokovaní MsZ konanom dňa 4. 10. 2018 boli prijaté uznesenia týkajúce sa odpredaja časti 

nehnuteľností v lokalite „Kopec“. V súčasnej dobe došlo k zmene majiteľa a bolo potrebné 

predložiť tento materiál na schválenie do MsZ znova. Na základe uvedeného bol predložený návrh 

na zrušenie nesplnených uznesení. 

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 157/IX/2019. 

 

32. Pridelenie nájomného bytu na Ul. J. Zigmundíka 

 
Pán P. Gáblovský na základe vlastnej žiadosti ukončil nájomný vzťah s mestom Vrbové,  bola s ním 

ukončená nájomná zmluva na byt č. 25, na ul. J. Zigmundíka  č. 295/4 vo Vrbovom ku dňu 

30.9.2019. Na základe rokovania sociálnej komisie bol predložený návrh na obsadenie tohto bytu 

p. K. Bielikovou. Pani K. Bielková bola vybratá z poradovníka žiadateľov. Bolo odporučených 

viacero uchádzačov, ale p. Bieliková ako jediná spĺňala podmienky. 

 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 158/IX/2019. 

 

33. Rôzne  

 
• Rozpočtové opatrenie č 4 

 

Mgr. Urbanová predložila materiál týkajúci sa úpravu rozpočtu č. 4. Vysvetlila o aké zmeny sa 

jednalo: 

- v kategórii bežných príjmov a bežných výdavkov – ide o príjem zo štátneho rozpočtu určený na 

financovanie preneseného výkonu   oblasť školstva a projekty zamestnanosti 

- v kategórii kapitálové príjmy – oprava rozpočtovej položky 

- v kategórii kapitálové výdavky – čerpanie prijatého úveru 

- v kategórii finančné operácie príjmové – príjem schváleného úveru. 

Bolo to už prijaté – schválené, je potrebné to zakomponovať do rozpočtu. Teraz to MsZ berie len 

na vedomie. 

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 159/IX/2019. 

 

• Spoluúčasť Mesta Vrbové na financovaní rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry 

 

Slovenský futbalový zväz vydal výzvu na predkladanie projektov o poskytnutie finančného 

príspevku  až do výšky 50.000 €  na podporu výstavby a rekonštrukcie infraštruktúry vo futbalových 

kluboch so zameraním na futbalovú infraštruktúru.  Do projektu sa možno zapojiť do 30. 9. 2019.   

Mestá a obce sa musia podieľať na spolufinancovaní  daných projektov čiastkou minimálne 25%. 

Mesto Vrbové v spolupráci s MFK Vrbové sa uchádza o sumu vo výške 58.352,86 €  - 70.023,43 €             

s DPH, z ktorej by sa dala opraviť strechu na budove futbalového štadióna. Slovenský futbalový 

zväz poskytuje výšku dotácie 50.000 € a Mesto Vrbové sa zaväzuje uhradiť čiastku 

spolufinancovania, kde  25% spoluúčasť tvorí z danej sumy 12.500,00 €. Taktiež bude potrebné 

dofinancovanie celého projektu nad rámec dotácie z mestského rozpočtu vo výške 7.523,43 €.  
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Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča návrh odsúhlasiť 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča prijať predložený materiál. 

 

Rozprava: 

Dr. Miklášová – tá suma 20 tis. € je dosť vysoká, lebo im mesto dáva dosť financií. 

Dr. Kubík – v januári pri schvaľovaní dotácií sa môžeme o tom porozprávať. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 160/IX/2019. 

 

• Prenájom pozemku p.č. 1600/1 – VÚC Trnava 
 

V mesiaci august 2019 sa poslanci MsZ vyjadrili k prenájmu pozemku p.č. 1600/1 na základe 

požiadavky VÚC Trnava. MsZ z dôvodu časovej tiesne hlasovalo systémom „per rollam“.  

 

Bolo prijaté uznesenie č. 120/VIII/2019. 

 

34. Dopyty a interpelácie poslancov 
 

Mgr. Just – na Mikulášskej ul. firma Slovak Telekom skončila s výkopovými prácami na osadenie 

optických káblov, ale skončili na hranici pozemku. Vo výkresoch bolo uvedené, že budú potiahnuté 

až po dom. 

Mgr. Tahotný – Slovak Telekom zmenil celý projekt, kope sa len na jednej strane ulice. Veľa vecí 

z toho vypadlo. 

Dr. Kubík – mesto o tom nemá vedomosť, je to súkromná vec investora. 

p. Prievozníková – je potrebné obrátiť sa na Slovak Telekom. 

Mgr. Just – ale bol nejaký dohovor aj s mestom, 

Dr. Kubík – bol taký dohovor, že mesto si do hlavnej trasy vloží chráničku na rozhlas, kamerový 

systém ap. Ale na žiadnej ulici nerobili prípojky. Dali káble do chodníka a zakopali. Mesto s nimi 

nemá podpísanú žiadnu zmluvu, nepodpísalo, že budú robiť aj prípojky. 

Mgr. Just – mesto nemá na nich žiadny dosah? Veď kopú v našom meste. Zakázať im, že pokiaľ 

nedorobia jednu ulicu, nepôjdu ďalej. 

p. Dunajčík – navrhuje zavolať zástupcom Slovak Telekomu. 

Ing. Valová – každý deň chodia sťažnosti, kopú aj tam kde nemajú, ľudia sa nemôžu dostať autom 

do dvora ap. Boli prizvaní na mesto, prechádzali ulice Sasinkova, Mikulášska – je tam 

vybetónované, chceli to vypustiť, lebo je to pre nich finančne náročnejšie. Nemali moc záujem to 

robiť tam. Neustále sa s nimi rokuje, mailuje sa im. 

Mgr. Just – neexistuje nejaký kontrolný úrad? 

p. Prievozníková – nedávalo sa nejaké povolenie, nejaký nákres? 

Ing. Duračka – mesto nie je účastníkom konania. 

Ing. Valová – mesto nie je investorom, účastníkom áno, lebo je majiteľom pozemkov. 

p. Prievozníková – ale oni sa musia držať projektu. 

Ing. Valová – áno, ale oni niečo urobia a niektoré veci nezrealizujú, napríklad z nedostatku financií. 

•  

Ing. Šteruský – poďakoval primátorke za detské cyklistické preteky, mesto bolo nápomocné. Malo 

to dobré ohlasy. 

•  

Ing. Šteruský – bol by rád, keby v dohľadnej dobe sa na Hrabinskej ulici urobilo verejné osvetlenie. 

Dr. Kubík – dal sa urobiť projekt na niektoré ulice. Mesto však nedokázalo splniť niektoré 

podmienky zo zmluvy s ZsD, sú tam problémy. Ale keď budú urobené všetky tieto projekty, 

postupne sa bude toto osvetlenie budovať. 
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Ing. Valová – naprojektované to je na lokalite Kopec. Pokiaľ mesto nemá pozemok v majetku 

(postupne sa odkupujú), nemôže sa s tým začať. 

doc. Višňovský – je s tým počítané aj na Športovej ulici? 

Dr. Kubík – čaká sa na schválenie ÚPN, aby sme mohli požiadať SPF o tieto pozemky. Aby sa tam 

mohlo osadiť osvetlenie, mesto ich potrebuje mať vo svojom vlastníctve. 

•  

Dr. Kubík – CBA ide do konkurzu. Problém je so zmluvou, je na dobu určitú do r. 2029. Za mesiac 

august už nezaplatili nájomné. Urobil návrh na ukončenie zmluvy dohodou k 30. 9. 2019. 

•  

p. Dunajčík – osvetlenie v lete sa zapína skoro a v zime aj keď je zamračené alebo šero, sa ešte 

nesvieti. Či nie je možné aj nejaké manuálne ovládanie. 

Dr. Kubík – zapínanie verejného osvetlenia je riadené z centrály v Senici a preto je potrebné 

dohodnúť čas zapínania a vypínania verejného osvetlenia.  

•  

p. Dunajčík – pri cintoríne je navezený odpad a tlačí na ploty susedov, 

primátorka – oni určite videli kto to bol, kto to naviezol, 

p. Dunajčík – je to na mestskom pozemku. Nie je to tam 1-2 roky, je to tam dlhšie. Dostal taký 

podnet, aby to predniesol na zasadnutí MsZ. Nachádza sa to v hornej časti cintorína. 

Ing. Valová – navrhuje poriešiť oplotenie cintorína – dať to do rozpočtu na budúci rok. 

Mgr. Just – treba to pozrieť a možno sa to bude dať odviezť na multikáre. 

•  

p. Dunajčík – na Hoštákoch je stojisko, ale nie je tam kontajner na plasty. 

Dr. Kubík – na priehrade sa dalo robiť stojisko na všetky druhy odpadov, aj sú už zakúpené všetky 

kontajnery. 

•  

Ing. Duračka – na Krátkej ulici prevísajú konáre, je zlá viditeľnosť keď sa vychádza na hlavnú cestu. 

Pán Kubala sa sťažoval, že aj na Jantauschovej ul. keď sa vychádza od školy, je zlá viditeľnosť. 

Ing. Valová – boli tam dávané už výzvy, ale keď to neurobia, mesto s tým nič nezmôže. Nie je to 

na mestskom pozemku. 

•  

Dr. Miklášová – fľaše za predajňou PT Univerzál, plasty – je to katastrofa. Preplnené, aj okolo je 

ich strašne veľa. A takisto aj na ostatných stojiskách sú plasty preplnené. Tie dva kontajnery na 

plasty nestačia, ani na tetrapaky. Aj čo sa týka čistoty mesta – bola u nej na návšteve pani, hovorila, 

že jej je ľúto za tými ružovými záhonmi, je to prerastené burinou do Lídla smerom do mesta. Sľúbila, 

že to bude prednesené na rokovaní MsZ. 

Mgr. Šmacho – bývalo 17 aktivačných pracovníkov a teraz majú 2. Tí pracovníci chýbajú, ľuďom 

sa nechce robiť. 

p. Dunajčík – treba hľadať iné riešenia. Pri takej nízkej nezamestnanosti nezískame pracovníkov. 

Navrhuje zamestnať ukrajinských občanov. Treba to nejako riešiť. 

•  

Mgr. Just – chcel by stručné informácie o úvere, ako to je s akciami, na ktoré išli financie z úveru. 

Mgr. Urbanová – vysvetlila kam a koľko financií išlo: 

- hasičská zbrojnica – 111 tis. € vyčerpaných – už bude hotová 

- Mikulášska – povoľovačky 540 €, to išlo z peňazí mesta 

- platil sa projekt Nomilnerová za cca 12 tis. € 

- zberný dvor 150 tis. € - je rozhodnutie MŽP o poskytnutí dotácie v tejto výške – zmluva ešte nie 

je podpísaná,  

Z úveru išlo cca 176 tis. €. Zostalo ešte zrealizovať projekt ul. Mikulášska, parkovisko 6. apríla 

a parkovisko ul. Hollého. 

Mgr. Just – pýta sa preto, lebo boli financie účelovo viazané. 



 
MsZ č. 5 z 18. 9. 2019 

Strana 14 z 33 

Dr. Gajňáková – tá dotácia na zberný dvor - mesto zaplatilo celú faktúru a tých 150 tis. € nám bude 

vrátených. Neminuli sa, budú vrátené cca o 6 týždňov na účet úveru. 

Ing. Valová – na zbernom dvore bola urobená spevnená plocha, vodovodná prípojka, rozvod až 

dovnútra, rozvod kamerového systému, el. prípojka, príjazdová komunikácia – štrková. V tejto dobe 

sa chystá II. etapa dotácie na zberný dvor. Faktúry tam budú musieť byť až v r. 2020. Robila sa 

požiarna nádrž, žumpa. 

Parkovisko 6. apríla – momentálne sa rieši miesto na vjazd do parkoviska. Ing. Aresta donesie 

vyriešenie vjazdu. Je vybratá firma CS Trnava (bola vybratá už minulý rok prostredníctvom 

rámcovej dohody). 

Mikulášska ul. – I. etapa, projektová dokumentácia odovzdaná, nejaké materiály bolo zaslané na 

vyjadrenie k stavebnému konaniu. Boli oslovení majitelia. 

•  

Mgr. Just – Výjazd z ulice Sasinkovej – ten pán, čo tam býva, povedal, že sním nikto 

nekomunikoval, že mohlo sa niečo poriešiť na rozšírenie komunikácie. 

Ing. Valová – nechceli riešiť územné konanie tak, že by sa búrali ploty. Povedali si, že pôjdu 

v koridore aký je. Nejde sa za ploty majiteľov. Bola tam dopravná značka a vadila im, musela sa 

premiestniť. Preto nemali ani odvahu riešiť niečo viac. 

•  

Mgr. Just – na cintoríne by sa zišla nejaká separácia – či tam je nádoba na plast. A aj pri škôlke na 

Sídlisku 9. mája. 

Dr. Kubík – ku škôlke sa dali 2 kontajnery na papier. Ale na plasty požiadavka nebola žiadna.  

Mgr. Just – aspoň v krátkosti nejaké riešenie. Parkovanie pred Tequillou aj pred I. ZŠ – ušetrilo by 

sa, ak by sa urobili čiary. 

Dr. Kubík – ide sa vyberať firma (dali cenovú ponuku), mohlo by sa to urobiť v rámci toho, keď sa 

bude robiť trvalé dopravné značenie.  

Mgr. Just – kronikárka sa pýtala, koľko je členov DHZ. Keby jej to číslo niekto mohol povedať. 

 

Návrhy na uznesenia 
 

Uznesenie MsZ č. 120/VIII/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

prenájom pozemku parc. reg. „C“ č. 1600/1 o výmere 7.299 m2, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, zapísaný na LV č. 1900  určený  na vybudovanie novej kotolne pre gymnázium Vrbové  

za  cenu  jednorazového nájmu vo výške 100 €, 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 

Trnavský samosprávny kraj, sídlo ul. Starohájska č. 128, 917 01 Trnava, IČO 378 36 901,  potrebuje 

uvedený pozemok  na vybudovanie časti novej kotolne a  neexistuje žiadny iný spôsob na 

vybudovanie novej kotolne pre gymnázium Vrbové.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

za: 7       proti: 0    zdržali sa: 0 

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

JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  

Ing. Ľ. Šteruský, Mgr. F. Tahotný, MBA. 
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Uznesenie MsZ č.  121/IX/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- vyhovuje -  

protestu prokurátora proti VZN č. 11/2018. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10           proti: 0   zdržali sa: 0 

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

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

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  

Mgr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 122/IX/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo 

- ruší -  

VZN č. 11/2018 o podmienkach poskytovania dotácií rozpočtu mesta Vrbové. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10           proti: 0   zdržali sa: 0 

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

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

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  

Mgr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 123/IX/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z 

rozpočtu mesta. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10           proti: 0   zdržali sa: 0 

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

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

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  

Mgr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 124/IX/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje – 

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Vrbové. 
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10           proti: 0   zdržali sa: 0 

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

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

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  

Mgr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 125/IX/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10           proti: 0   zdržali sa: 0 

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

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

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  

Mgr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 126/IX/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

predaj pozemkov, kde predmetom predaja sú nasledovné parcely : 

• pozemok, parcela registra „C“ č. 11735/2 o  výmere 153 m2  – zastavané plochy a nádvoria, 

podiel 1/1, LV č. 3369 za cenu vo výške 5€/m2;      

• pozemok, parcela registra „E“ č. 1803  o  výmere 5.032 m2 – orná pôda, podiel ½, (t.j. 2.516 

m2), LV č. 3694 za cenu vo výške 2€/m2;      

 

do majetku spoločnosti IFF spoločnosť a.s., so sídlom ul. Žilinská cesta č. 130, 921 01 Piešťany, 

IČO 362 75 590, predseda predstavenstva JUDr. Branislav JURGA  ako aj všetky zákonné 

príslušenstvá a súčasti k predmetným nehnuteľnostiam a to najmä vonkajšie úpravy, oplotenia, 

prípojky, trvalé porasty a podobne, ktorých 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 dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že kupujúci  

spoločnosť IFF spoločnosť a.s., so sídlom ul. Žilinská cesta č. 130, 921 01 Piešťany má uvedené 

parcely v prenájme na ktorých hospodári ako súkromne – hospodáriaci roľník, ktoré  užíva  a  stará 

sa o uvedené parcely už od roku 2008. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 8           proti: 0   zdržali sa: 2 

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

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

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  

Mgr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
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Uznesenie MsZ č. 127/IX/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

predaj pozemkov, zapísaných na LV č. 3369 a to :  

* 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,  za cenu  vo výške  5 €/m2. 

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 uvedené parcely už od svojho vzniku. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10           proti: 0   zdržali sa: 0 

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

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

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  

Mgr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č.  128/IX/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

prenájom časti pozemku na osadenie železobetónového stĺpu za účelom zabezpečenia prevádzky 

internetu v danej lokalite od 01.10.2019 o výmere  2 m2, na časti parcely reg. „E“ parc. č. 3324/4 

o výmere 574 m2, druh pozemku ostatné plochy, zapísaný na LV č. 3369  -  evidovaná v CKN ako  

parc.  č.  3199  v doposiaľ  nezaloženom liste vlastníctva ako ostatná plocha o výmere 1.889 m2,  

ktorý sa nachádza  na priehrade Čerenec vo Vrbovom podľa vyznačenia v situačnom pláne  za  cenu 

nájmu vo výške  120 €/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 

spoločnosť Petrocomp,  so sídlom ul. Oslobodenia č. 794/24, 922 03 Vrbové, IČO   412 94 751 v 

zastúpení Peter Doskočil, živnostník  umiestňuje železobetónový stĺp  za účelom zabezpečenia 

prevádzky internetu v danej lokalite pre bývajúcich spoluobčanov.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10           proti: 0   zdržali sa: 0 

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

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

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  

Mgr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
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Uznesenie MsZ č. 129/IX/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.  427/2  o výmere  11 m², druh pozemku – záhrada, zapísaná  na LV 

č. 3292,  ktorá  je  v podielovom spoluvlastníctve : 

- Lenka Studničková,   

                   760 01 ZLÍN, Česká republika, (podiel 1/48 – 0,23 m2) - suma  vo výške  1,15 €; 

- Věra Pospěchová,   

                   696 81 Bzenec, Česká republika (podiel 2/48 – 0,46 m2) - suma  vo výške  2,30 €; 

t.j. príslušné podiely  v celosti  za sumu vo výške vo výške  3,45 EUR.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10           proti: 0   zdržali sa: 0 

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

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

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  

Mgr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 130/IX/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. 1317/1  o výmere  882 m², zapísaná na LV č. 3588, druh pozemku orná 

pôda, ktorá bola na základe geometrického plánu číslo 232/2019 zo dňa 14.08.2019  rozdelená  

nasledovne: 

 

* parcela reg. „E“  č.  1317/1 – orná pôda o výmere 864 m2; 

 

 * parcela reg. „C“  č.  1164/4, diel č. 1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2 - evidovaná   

v CKN  ako parc. č. 1164/2 v doposiaľ nezaloženom liste vlastníctva ako zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 2.618 m2; 

 

*  parcela reg. „C“ č.  1381/2, diel č. 2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2  - evidovaná 

ako parc. č. 1381 v CKN v doposiaľ nezaloženom liste vlastníctva ako zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 509 m2; 

kde 

-  predmetom  kúpnej  zmluvy   je   novovytvorená   nehnuteľnosť  parcela   registra  „C“  č.   1164/4, 

diel č. 1 – zastavané plochy a nádvoria o  výmere  9 m2  - evidovaná   v  CKN  ako parc. č. 1164/2 

v doposiaľ nezaloženom liste vlastníctva ako zastavané plochy  a  nádvoria o výmere 2.618 m2,  

ktorá   je  v podielovom spoluvlastníctve :  

 

- Lenka Studničková,   

                   760 01 ZLÍN, Česká republika, (podiel 1/36 – 0,25 m2) - suma  vo výške  1,25 €; 

- Věra Pospěchová,   

                   696 81 Bzenec, Česká republika (podiel 2/36 – 0,50 m2) - suma  vo výške  2,50 €; 
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t.j. príslušné podiely  v celosti  za sumu vo výške vo výške  3,75 EUR.  

 

a ďalej je  

-  predmetom  kúpnej  zmluvy   je   novovytvorená   nehnuteľnosť  parcela   registra  „C“   č.   1381/2, 

diel č. 2 – zastavané plochy a nádvoria o  výmere  9 m2 - evidovaná ako parc. č. 1381 v  CKN 

v doposiaľ nezaloženom liste vlastníctva ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 509 m2,  ktorá   

je  v podielovom spoluvlastníctve :  

 

- Lenka Studničková,   

                   760 01 ZLÍN, Česká republika, (podiel 1/36 – 0,25 m2) - suma  vo výške  1,25 €; 

- Věra Pospěchová,   

                   696 81 Bzenec, Česká republika (podiel 2/36 – 0,50 m2) - suma  vo výške  2,50 €; 

t.j. príslušné podiely  v celosti  za sumu vo výške vo výške  3,75 EUR.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10           proti: 0   zdržali sa: 0 

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

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

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  

Mgr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 131/IX/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.  427/2  o výmere  11 m², druh pozemku – záhrada, zapísaná  na LV 

č. 3292,  ktorá  je  v podielovom spoluvlastníctve: 

- Jana Chnapková,   922 04  Kočín-Lančár, (podiel 3/48 – 0,69 m2) - suma  vo výške  3,45 €; 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10           proti: 0   zdržali sa: 0 

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

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

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  

Mgr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 132/IX/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. 1317/1  o výmere  882 m², zapísaná na LV č. 3588, druh pozemku orná 

pôda ktorá bola na základe geometrického plánu číslo 232/2019 zo dňa 14.08.2019  rozdelená  

nasledovne: 
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* parcela reg. „E“  č.  1317/1 – orná pôda o výmere 864 m2; 

 

 * parcela reg. „C“  č.  1164/4, diel č. 1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2 - evidovaná   

v CKN  ako parc. č. 1164/2 v doposiaľ nezaloženom liste vlastníctva ako zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 2.618 m2; 

 

*  parcela reg. „C“ č.  1381/2, diel č. 2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2  - evidovaná 

ako parc. č. 1381 v CKN v doposiaľ nezaloženom liste vlastníctva ako zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 509 m2; 

kde 

-  predmetom  kúpnej  zmluvy   je   novovytvorená   nehnuteľnosť  parcela   registra  „C“ č.   1164/4, 

diel č. 1 – zastavané plochy a nádvoria o  výmere  9 m2  - evidovaná   v  CKN  ako parc. č. 1164/2 

v doposiaľ nezaloženom liste vlastníctva ako zastavané plochy a  nádvoria o výmere 2.618 m2,  

ktorá   je  v podielovom spoluvlastníctve :  

- Jana Chnapková,   Kočín-Lančár, (podiel 1/12 – 0,75 m2) - suma  vo výške  3,75 €; 

a ďalej je  

-  predmetom  kúpnej  zmluvy   je   novovytvorená   nehnuteľnosť  parcela   registra  „C“  č.   1381/2, 

diel č. 2 – zastavané plochy a nádvoria o  výmere  9 m2 - evidovaná ako parc. č. 1381 v  CKN 

v doposiaľ nezaloženom liste vlastníctva ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 509 m2,  ktorá   

je  v podielovom spoluvlastníctve :  

- Jana Chnapková,   922 04  Kočín-Lančár, (podiel 1/12 – 0,75 m2) - suma  vo výške  3,75 €. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10           proti: 0   zdržali sa: 0 

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

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

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  

Mgr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 133/IX/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.  1299/5  o  výmere  29 m², zapísaný na LV č. 3578, druh 

pozemku – zastavané plochy a nádvoria   za cenu  5,- €/m2  podiel 1/1 v celosti za sumu  vo 

výške 145,- € od spoluvlastníka:  

- Bohuš PAKÁN,  922 03 Vrbové. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10           proti: 0   zdržali sa: 0 

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

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

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  

Mgr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

Uznesenie MsZ č. 134/IX/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 : 

• 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 6/8  (t.j.  24 m2) v celosti  za 

sumu vo výške 120,- € od spoluvlastníka:  

- Bohuš PAKÁN,  922 03 Vrbové. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10           proti: 0   zdržali sa: 0 

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

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

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  

Mgr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 135/IX/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.  253/1  o  výmere  20 m², zapísaný na LV č. 3389, druh 

pozemku – orná pôda   za cenu  5,-€/m2  podiel 1/1 v celosti za sumu vo výške 100,-€ od 

bezpodielových spoluvlastníkov – manželov:  

- Ján Višňovský,   

  a manželka Anna Višňovská,   

obaja bytom 922 03 Vrbové.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 9           proti: 0      zdržali sa: 1 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,        doc. PhDr. J. Višňovský, 

PhD. 

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

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  

Mgr. F. Tahotný, MBA,  

 

 

Uznesenie MsZ č. 136/IX/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 vedenej na LV č. 58: 

• parcela registra „C“  č.  363 o výmere 1.610 m², druh pozemku – záhrada, ktorá bola 

rozdelená na základe Geometrického plánu č. 257/2019 zo dňa 02.07.2019 na parcelu reg. 

„C“ č. 363/1 o výmere 1.534 m2, parcelu reg. „C“ č. 363/2  o výmere  66 m2   a   na parcelu 

reg. „C“ č. 363/3  o výmere  10 m2, kde  
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- predmetom kúpy je novovytvorená parcela reg. „C“ č. 363/2 o výmere 66 m2, druh pozemku 

záhrada, ktorá je vo výlučnom vlastníctve p. Daniely Holanovej,  831 04 Bratislava 3 za sumu vo 

výške  330,00 € 

a ďalej je  

- predmetom kúpy je novovytvorená parcela reg. „C“ č. 363/3 o výmere 10 m2, druh pozemku 

záhrada, ktorá je vo výlučnom vlastníctve p. Daniely Holanovej, 831 04 Bratislava 3 za sumu  

50,00 €. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10           proti: 0   zdržali sa: 0 

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

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

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  

Mgr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 137/IX/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 vedenej na LV č. 781 : 

• parcela registra „C“  č.  343 o výmere 2.356 m², druh pozemku – záhrada, ktorá bola 

rozdelená  na základe Geometrického plánu č. 227/2019 zo dňa 21.06.2019 na parcelu reg. 

„C“ č. 343/1 o výmere 2.214 m2, parcelu reg. „C“ č. 343/2  o výmere  47 m2   a   na parcelu 

reg. „C“ č. 343/3  o výmere  95 m2, kde  

predmetom kúpy je novovytvorená parcela reg. „C“ č. 343/2 o výmere 47 m2, druh pozemku 

záhrada, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve p. Milada Lukáčiková,  922 03 Vrbové, podiel ½   

a  p. Jaroslav Motloch,  010 08 Žilina 8, podiel ½,  za sumu vo výške 235,00 € 

          a ďalej je  

 

predmetom kúpy je novovytvorená parcela reg. „C“ č. 343/3 o výmere 95 m2, druh pozemku 

záhrada, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve p. Milada Lukáčiková,  922 03 Vrbové, podiel ½   

a  p. Jaroslav Motloch,   010 08 Žilina 8, podiel ½,  za sumu za sumu 475,00 €. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10           proti: 0   zdržali sa: 0 

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

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

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  

Mgr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

 

Uznesenie MsZ č. 138/IX/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové a  na 

základe  § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka odkúpenie nehnuteľnosti : 
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parcela registra „C“  č.  342 o výmere 2.625 m², druh pozemku – záhrada, bola rozdelená na 

základe Geometrického plánu č. 291/2019 zo dňa 05.08.2019 na parcelu reg. „C“ č. 342/1 o výmere 

2.464 m2, parcelu reg. „C“ č. 342/2  o výmere  58 m2   a   na parcelu reg. „C“ č. 342/3  o výmere  

103 m2, kde predmetom kúpy je: 

• pozemok parcela registra „C“  č.  342/2  o  výmere  58 m², zapísaný na LV č. 299, druh 

pozemku – záhrada   za cenu  5,- €/m2  podiel 1/1 v celosti za sumu vo výške 290,- € od 

bezpodielových spoluvlastníkov - manželov : 

- Ivan Ušák,   

a manželka Anna Ušáková,   

obaja bytom  922 03 Vrbové 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10           proti: 0   zdržali sa: 0 

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

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

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  

Mgr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 139/IX/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.  342 o výmere 2.625 m², druh pozemku – záhrada, bola rozdelená na 

základe Geometrického plánu č. 291/2019 zo dňa 05.08.2019 na parcelu reg. „C“ č. 342/1 o výmere 

2.464 m2, parcelu reg. „C“ č. 342/2  o výmere  58 m2   a   na parcelu reg. „C“ č. 342/3  o výmere  103 

m2, kde predmetom kúpy je: 

 

• pozemok parcela registra „C“  č.  342/3  o  výmere  103 m², zapísaný na LV č. 299, druh 

pozemku – záhrada   za cenu  5,-€/m2  podiel 1/1 v celosti za sumu vo výške 515,- € od 

bezpodielových spoluvlastníkov – manželov:  

- Ivan Ušák,   

  a manželka Anna Ušáková,   

obaja bytom 922 03 Vrbové. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10           proti: 0   zdržali sa: 0 

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

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

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  

Mgr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 140/IX/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové a  na 

základe  § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka odkúpenie nehnuteľnosti : 
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• parcela registra „C“  č.  11244/1  o výmere  40.380 m², druh pozemku – orná pôda, zapísaná  

na LV č. 2094, ktorá  bola na základe geometrického plánu číslo 204/2018 zo dňa 06.06.2018  

rozdelená na parcely reg. „C“  č. 11244/1 – orná pôda  o výmere 39.231 m2   a   parcelu reg. 

„C“ č. 11244/14 – orná pôda o výmere 1.149 m2, kde  

-  predmetom  kúpnej  zmluvy   je   novovytvorená   nehnuteľnosť  parcela   registra  „C“  č.  11244/14  

– orná pôda o  výmere  1.149 m2,  ktorá  je  vo výlučnom vlastníctve : 

LOUE AIR 2 s.r.o.,  so sídlom ul. Lúčna č. 484/3, 922 21 Moravany nad Váhom, IČO 52 056 791, 

štatutárny zástupca  konateľ Bc. Karim Hussein, podiel 1/1 v celosti   za sumu  vo výške 5.745,00 

EUR.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10           proti: 0   zdržali sa: 0 

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

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

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  

Mgr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 141/IX/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.  331/3  o výmere 18 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, 

zapísaná na LV č. 2094,  ktorá  je  vo výlučnom vlastníctve : 

LOUE AIR 2 s.r.o.,  so sídlom ul. Lúčna č. 484/3, 922 21 Moravany nad Váhom, IČO 52 056 791 

štatutárny zástupca  konateľ Bc. Karim Hussein, podiel 1/1 v celosti   za sumu  vo výške  90,00 

EUR.   

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10           proti: 0   zdržali sa: 0 

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

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

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  

Mgr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 142/IX/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.  11240/1  o výmere  5.231 m², druh pozemku – orná pôda, zapísaná  na LV 

č. 3326, ktorá bola na základe geometrického plánu číslo 204/2018 zo dňa 06.06.2018  rozdelená 

na parcely reg. „C“  č. 11240/1 – orná pôda  o výmere 5.001 m2   a   parcelu reg. „C“ č. 11240/3 – 

orná pôda o výmere 230 m2, kde  

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

11240/3  – orná pôda o  výmere  230 m2,  ktorá  je  vo výlučnom vlastníctve : 
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LOUE AIR 2 s.r.o.,  so sídlom ul. Lúčna č. 484/3, 922 21 Moravany nad Váhom, IČO 52 056 791 

štatutárny zástupca  konateľ Bc. Karim Hussein, podiel 1/1 v celosti  za sumu  vo výške 1.150,00 

EUR.   

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10           proti: 0   zdržali sa: 0 

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

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

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  

Mgr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 143/IX/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.  389/3  o výmere 76 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, 

zapísaná na LV č. 3326,  ktorá  je  vo výlučnom vlastníctve : 

LOUE AIR 2 s.r.o.,  so sídlom ul. Lúčna č. 484/3, 922 21 Moravany nad Váhom, IČO 52 056 791, 

štatutárny zástupca  konateľ Bc. Karim Hussein, podiel 1/1 v celosti   za sumu  vo výške 380,00 

EUR. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10           proti: 0   zdržali sa: 0 

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

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

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  

Mgr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 144/IX/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.  11239/1  o výmere  3.054 m², druh pozemku – orná pôda, zapísaná 

na LV č. 3326, ktorá bola na základe geometrického plánu číslo 204/2018 zo dňa 06.06.2018  

rozdelená na parcely reg. „C“  č. 11239/1 – orná pôda  o výmere 3.047 m2   a   parcelu reg. 

„C“ č. 11239/3 – orná pôda o výmere 7 m2, kde  

-  predmetom  kúpnej  zmluvy   je   novovytvorená   nehnuteľnosť  parcela   registra  „C“ č.  11239/3  

– orná pôda o  výmere  7 m2,  ktorá  je  vo výlučnom vlastníctve : 

LOUE AIR 2 s.r.o.,  so sídlom ul. Lúčna č. 484/3, 922 21 Moravany nad Váhom, IČO 52 056 791, 

štatutárny zástupca  konateľ Bc. Karim Hussein, podiel 1/1 v celosti   za sumu  vo výške 35,00 EUR. 

 

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,  

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  

Mgr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 145/IX/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

Zrušenie predkupného práva zriadeného v prospech mesta Vrbové (IČO 003 13 190) zapísaného 

vkladom – V 1080/04-vz. 277/04 na pozemok :   

• parcela registra „C“  č.  1067/4 o  výmere  2.310 m², druh pozemku – ostatné plochy, 

zapísané  na LV č. 2956  v podiele 1/1 v celosti, ktorý je  vo výlučnom vlastníctve  

Ing. Tomáš Miezga,   922 03 Vrbové. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10           proti: 0   zdržali sa: 0 

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

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

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  

Mgr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 146/IX/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

v súlade s čl. 4, písm. B), bod 5 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové, 

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) Zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  a  na základe  § 

611 a  nasl. Občianskeho zákonníka zámenu pozemku  v  k. ú. Vrbové nasledovne : 

parcela reg. „C“ č. 1161 o výmere o výmere  125 m², zapísaná na LV č. 2685, druh pozemku – orná 

pôda, ktorá bola na základe geometrického plánu číslo 196/2019  zo dňa 12.06.2019  rozdelená  na: 

 

* parcela reg. „C“  č.  1161/5 – orná pôda o výmere 27.491 m2; 

*  parcela reg. „C“ č.  1161/6 -  orná pôda o výmere 5 m2, kde  

 

-  predmetom  zámennej zmluvy   je   novovytvorená   nehnuteľnosť  parcela   registra  „C“  č. 1161/6 

– orná pôda o výmere 5 m2  v celosti podiel 1/1 vo vlastníctve Mesta Vrbové, IČO 003 13 190, sídlo 

Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové    

za pozemok  

- parcela reg. „C“ č. 1428 o výmere o výmere  1.553 m², zapísaná na LV č. 182, druh pozemku – 

záhrada, ktorá bola na základe geometrického plánu číslo 196/2019 zo dňa 12.06.2019  rozdelená  

na: 

 

* parcela reg. „C“  č.  1428/1 – záhrada o výmere 1.548 m2; 

*  parcela reg. „C“ č.  1428/2 -  záhrada o výmere 5 m2, kde  

 

-  predmetom  zámennej zmluvy   je   novovytvorená   nehnuteľnosť  parcela   registra  „C“ č. 1428/2 

– záhrada o výmere 5 m2  v celosti podiel 1/1 vo vlastníctve: 
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- Dagmar Potroková, 922 03 Vrbové, bez povinnosti ďalšej úhrady a to z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa. 

Za dôvod hodný osobitného zreteľa je považovaná skutočnosť, že na parcele č. 1428/2 je potrebné 

vybudovať plynulý nájazd budovaného chodníka z ul. Šteruská cesta do ul. Oslobodenia. 

Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby mesto Vrbové nadobudlo tento pozemok do  svojho 

vlastníctva.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10           proti: 0   zdržali sa: 0 

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

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

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  

Mgr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 147/IX/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

zámenu časti pozemku v súlade s čl. 4, písm. B), bod 5 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

mesta Vrbové, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  a  

na základe  § 611 a  nasl. Občianskeho zákonníka   v  k. ú, Vrbové,  KN reg. C, p. č. 176/3 o celkovej 

výmere 194 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný na LV č. 1900 – 

pôvodná parcela č. 176/3 bola rozdelená Geometrickým plánom č. 290/2019 zo dňa 25.07.2019 na 

parcelu č. 176/3 o celkovej výmere 136 m², druh pozemku – zastavané plochy  a nádvoria  a  parcelu 

č. 176/10 o celkovej výmere 58 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, kde predmetom 

zámeny bude  

 

• parcela reg. C č. 176/3 o celkovej výmere 136 m², druh pozemku – zastavané plochy 

a nádvoria vo vlastníctve Mesta Vrbové, IČO 003 13 190, sídlo Ulica gen. M. R. Štefánika 

č. 15/4, 922 03 Vrbové    

za časť pozemkov  

v  k. ú, Vrbové,  KN reg. C, p. č. 375/3 o celkovej výmere 507 m², druh pozemku – záhrada, ktorý 

je zapísaný na LV č. 1694 – pôvodná parcela č. 375/3 bola rozdelená Geometrickým plánom č. 

137/2018 zo dňa 20.04.2018 na parcelu č. 375/3 o celkovej výmere 408 m², druh pozemku – záhrada  

a  parcelu č. 375/7 o celkovej výmere 99 m², druh pozemku – záhrada, kde predmetom zámeny bude  

 

• parcela reg. C  č. 375/7 o celkovej výmere 99 m², druh pozemku – záhrada;  

 

a za časť pozemku v  k. ú, Vrbové,  KN reg. C, p. č. 376/3 o celkovej výmere 134 m², druh pozemku 

– záhrada, ktorý je zapísaný na LV č. 1694 – pôvodná parcela č. 376/3 bola rozdelená Geometrickým 

plánom č. 138/2019 zo dňa 20.04.2018 na parcelu č. 376/3 o celkovej výmere 97 m², druh pozemku 

– záhrada  a  parcelu č. 376/4 o celkovej výmere 37 m², druh pozemku – záhrada, kde predmetom 

zámeny bude  

 

• parcela reg. C č. 376/4 o celkovej výmere 37 m², druh pozemku – záhrada vo vlastníctve: 

- Braško Ľubomír  a  Marta Brašková,  922 03 Vrbové,  bez povinnosti ďalšej úhrady a to z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa. 

Za  dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ považuje skutočnosť, že na uvedených parcelách  č. 375/7  

a   č. 376/4  je potrebné vybudovať prístupovú cestu a chodník na ul. Sadová II. Z uvedeného dôvodu 

je potrebné, aby mesto Vrbové malo tieto pozemky  vo svojom vlastníctve.  
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10           proti: 0   zdržali sa: 0 

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

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

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  

Mgr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 148/IX/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

 

 Katastrálne územie Parcela číslo Výmera / m2 Číslo listu vlastníctva 

Vrbové EKN  1319/1 969 3369 

Vrbové EKN  1320 557 3369 

Vrbové CKN  1324 3.219 1900 

Vrbové CKN  1222/12 246 3369 

 

zriadenie vecného bremena v prospech ZSD, a.s.  za navrhnutú jednorazovú odplatu - cenu 

12,00 €/m2  koridoru. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10           proti: 0   zdržali sa: 0 

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

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

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  

Mgr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 149/IX/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

bezplatnú výpožičku časti pozemku, parc. reg. „C“  č. 2265/1, ktorý sa nachádza v k.ú. Vrbové vo 

vlastníctve mesta Vrbové, ktorý je zapísaný na  LV 1900  -  zastavaná plocha a nádvoria o výmere 

22.247 m²  a  zároveň MsZ  dáva  súhlas  na uvedenej parcele p. Jane Melicherovej na vlastné 

náklady vybudovať ohrádku o veľkosti 20 m2, a to aj v prospech občanov bývajúcich na sídl. 

9. mája. Ohrádku pre psov je možné vybudovať len za podmienok, ktoré výlučne určí v Zmluve 

o výpožičke stavebný úrad mesta Vrbové.   

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10           proti: 0   zdržali sa: 0 

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

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

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  

Mgr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
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Uznesenie MsZ č. 150/IX/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

1. predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z investičného plánu spoločnosti TAVOS, a.s.    na rok 

2020 na projekt pod názvom „Vybudovanie verejného vodovodu na ul. Šteruská cesta“, kde sa 

jedná o rozpočtovaný investičný náklad vo výške 80.090,09 EUR;   

2. Text návrhu „Zmluvy o spolupráci pri realizácii investície“ spoločnosti TAVOS, a.s.  pod názvom 

„Vybudovanie verejného vodovodu vo Vrbovom na ul. Šteruská cesta“;  

3. zabezpečenie 20% -nej finančnej spoluúčasti z rozpočtu mesta na financovaní uvedeného 

projektu.  

 

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,  

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  

Mgr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č.  151/IX/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

1. predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného  príspevku  z fondov EÚ v rámci 

výzvy  s kódom OPKZP-PO4-SC441-2018-39 zameranú na Podporu nízkouhlíkových stratégií 

na projekt  s názvom Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Vrbové kód projektu 

NFP310040Y789. 

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

v sume 758,00 EUR.   

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10           proti: 0   zdržali sa: 0 

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

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

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  

Mgr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

 

Uznesenie MsZ č. 152/IX/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje – 

udeliť Beňovského glóbus 2019 za zásluhy o propagáciu Mórica Beňovského a spoluprácu 

s mestom Vrbové RNDr. Františkovi Kelemu, CSc. (1936 – 2014), geografovi, pedagógovi, 

horolezcovi, cestovateľovi a publicistovi  -  in memoriam, pri príležitosti 5. výročia jeho úmrtia. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
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prítomní: 10 

za: 10           proti: 0   zdržali sa: 0 

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

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

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  

Mgr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 153/IX/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje – 

udeliť Cenu mesta 2019 Táni Keleovej-Vasilkovej, dcére RNDr. Františka Keleho, CSc., poprednej 

slovenskej spisovateľke, pri príležitosti životného jubilea. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10           proti: 0   zdržali sa: 0 

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

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

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  

Mgr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 154/IX/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

odvolanie doterajšieho zapisovateľa Ing. Stanislava Hužoviča   

- a navrhuje  

na vymenovanie za zapisovateľa Komisie dobrovoľného hasičského zboru  a  komisie verejného 

poriadku pracovníka útvaru ekonomiky Lenku Tomčíkovú. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10           proti: 0   zdržali sa: 0 

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

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

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  

Mgr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

 

Uznesenie MsZ č. 155/IX/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- odvoláva na základe vlastnej žiadosti – 

 PaedDr. Patrika Kýšku, ako zástupcu zriaďovateľa z Rady Materskej školy s elokovaným 

pracoviskom na sídl. 9. mája  č. 322  a ul. Súkenníckej č. 256 vo Vrbovom; 

a 

Mgr. Juraja Koreňa, ako zástupcu zriaďovateľa z Rady Materskej školy s elokovaným pracoviskom 

na sídl. 9. mája  č. 322  a ul. Súkenníckej č. 256 vo Vrbovom; 
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10           proti: 0   zdržali sa: 0 

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

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

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  

Mgr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 156/IX/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

- deleguje –  

Mgr. Janu Cifrovú, ako zástupcu zriaďovateľa do Rady Materskej školy s elokovaným pracoviskom 

na sídl. 9. mája  č. 322  a ul. Súkenníckej č. 256 vo Vrbovom; 

a 

Tatianu Prievozníkovú, ako zástupcu zriaďovateľa do Rady Materskej školy s elokovaným 

pracoviskom na sídl. 9. mája  č. 322  a ul. Súkenníckej č. 256 vo Vrbovom; 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 9           proti: 0   zdržali sa: 1 

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

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

Ing. Ľ. Šteruský,  

Mgr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 157/IX/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- ruší –  

uznesenie MsZ č. 75/IV/2018 z 26.04.2018  - Braško 

uznesenie MsZ  č. 76/IV/2018 z 26.04.2018 - Braško 

uznesenie MsZ  č. 109/VI/2019 z 24.06.2019  (PD Vrbové) 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10           proti: 0   zdržali sa: 0 

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

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

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  

Mgr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 158/IX/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. 
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9. mája č. 322/25, na nám. Sv. Cyrila a Metoda č. 12/20  a  ostatnými nájomnými bytmi  v meste 

Vrbové  pridelenie voľného nájomného jednoizbového bytu č.25 na druhom poschodí v bytovom 

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

- Katarína Bieliková,  922 03 Vrbové. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10           proti: 0   zdržali sa: 0 

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

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

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  

Mgr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 159/IX/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 4/2019  (RO č. 4)  

 

  

  

Rozpočet 

schválený 

2019 

Rozpočet  

po zmenách 

Zmena 

rozpočtu 

č. 4 

Rozpočet  

po zmenách 

Bežné príjmy 4 961 980,72 5 227 908,81 32 291,32 5 260 200,13 

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

Finančné operácie príjmové 10 300,00 47 145,46 600 000,00 647 145,46 

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

PRÍJMY SPOLU 5 314 940,72 5 784 820,04 632 291,32 6 417 111,36 

     

  

Rozpočet 

schválený 

2019 

Rozpočet  

po zmenách 

Zmena 

rozpočtu  

č. 4 

Rozpočet  

po zmenách 

Bežné výdavky  2 570 225,92 2 686 809,60 22 291,32 2 709 100,92 

Kapitálové výdavky 464 000,00 658 117,33 600000,00 1 258 117,33 

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

Školstvo 2 186 214,80 2 342 493,11 10 000,00 2 352 493,11 

VÝDAVKY SPOLU 5 314 940,72 5 784 820,04 632 291,32 6 417 111,36 

 

 

Uznesenie MsZ č. 160/IX/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

1. predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku v zmysle výzvy Slovenského 

futbalového zväzu na projekt rekonštrukcie strechy na budove futbalového štadióna mesta Vrbové 

v celkovej výške 70.023,43 €; 

2. zabezpečenie  25% -nej finančnej spoluúčasti  (12.500 €)  z poskytnutej sumy dotácie 50.000 € 

z rozpočtu mesta pri financovaní uvedeného projektu; 

3. zabezpečenie dofinancovania celého projektu nad rámec dotácie vo výške 7.523,43 €. 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
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prítomní: 10 

za: 10           proti: 0   zdržali sa: 0 

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

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

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  

Mgr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

35. Záver 
 

Primátorka mesta poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie MsZ o 21.25 hod. 

 

 

Zapísala: Beličková 

 

 

 

 

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

Dott. Mgr. Ema Maggiová 

primátorka mesta, v.r. 

  

              

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

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

 

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

 


