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Z á p i s n i c a    č. 7 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrbové, 

konaného 30. 10. 2019 o 17.00 hod. v kúrii M. Beňovského 
 
 
Prítomní:    8 poslancov a primátorka mesta 
Neprítomní:    Mgr. René Just, Tatiana Prievozníková, Mgr. František Tahotný, MBA 
Prizvaní:    hl. kontrolórka a vedúci pracovníci MsÚ 
 
     
Program: 
 
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, pracovného predsedníctva  

a určenie zapisovateľky 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Dopyty a interpelácie občanov 
4. OVS – lesné pozemky 
5. OVS – rodinný dom ul. Školská  
6. OVS – Avia 30  
7. Predaj pozemkov – p.č. 3225/2  a  p.č. 3179/2 lokalita Čerenec 
8. Kúpa časti pozemku p.č. 3688/1 – p. Stopjak 
9. Kúpa pozemkov – parc. č. 389/18  a 389/19 - Sabovci 
10. Kúpa pozemkov – parc. č. 12668/11  a 12428/5 – p. Masarech 
11. Kúpa časti pozemkov – parc. č. 2467,  p.č. 2453  a p.č. 12320/7 – p. Podmelová 
12. Dar mestu – ID Centrum, s.r.o. 
13. Dotácie mesta 
14. Správa audítora – Výročná a konsolidovaná správa za rok 2018  
15. Schválenie zápisu do kroniky za rok 2018 
16. Pridelenie bytu – nám. Sv. Cyrila a Metoda 
17. Pridelenie bytu – ul. Hrabinská 
18. Rôzne  
19. Dopyty a interpelácie poslancov 
20. 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 8 poslancov. 
 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – PhDr. Jana Miklášová, členovia 
– Mgr. daniela Drobná a doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD. 
prítomných: 8 
za: 8                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 
 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: JUDr. Štefan Kubík a Ľubomír 
Dunajčík. 
prítomných: 8 
za: 8                                          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: 8 
za: 8                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 
 
Potom primátorka predložila k schváleniu program zasadnutia MsZ, ktorý bol uvedený na pozvánke.  
Program poslanci schválili: 
prítomných: 8 
za: 8                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 
 
2. Kontrola plnenia uznesení 
 
Kontrola plnenia uznesení bola predložená v písomnej forme, je priložená k originálu zápisnice. Ku 
kontrole plnenia uznesení neboli vznesené žiadne otázky ani pripomienky. 
 
3. Dopyty a interpelácie občanov 
 
Z občanov nemal nikto pripomienky ani dopyty. 
 
4. OVS – lesné pozemky 
 
Mesto Vrbové je vlastníkom lesného pozemku o výmere 321.967 m2 nachádzajúci sa v katastri obce 
Šípkové. Lesný pozemok vyžaduje odbornú starostlivosť v zmysle § 48 zákona č. 326/2005 Z.z.  
o lesoch v znení neskorších predpisov. 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. Z toho dôvodu bol predložený návrh na obchodnú 
verejnú súťaž na nájom vyše uvedený lesný pozemok. 
 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča materiál schváliť 
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča materiál schváliť 
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 165/X/2019 a č. 166/X/2019. 
 
5. OVS – rodinný dom ul. Školská  
 
Mesto Vrbové je vlastníkom nehnuteľnosti – dom na Školskej ulici, na ktorý bol vypracovaný 
znalecky posudok. Všeobecná hodnota nehnuteľností je vo výške 71.200,00 EUR. Bol predložený 
návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na vyše uvedenú nehnuteľnosť. 
 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča predaj schváliť formou OVS 
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča predaj formou OVS aj podmienky OVS 
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 167/X/2019 a č. 168/X/2019. 
 
6. OVS – Avia 30  
 
Vzhľadom na dlhoročné nepoužívanie špeciálneho motorového vozidla Dobrovoľným hasičským 
zborom vo Vrbovom a pre mesto je uvedená technika nepotrebná  a ani ju neplánuje využívať, bol 
spracovaný návrh na odpredaj uvedenej špeciálnej  techniky formou obchodnej verejnej súťaže. 
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Odborné ohodnotenie špeciálneho vozidla vykonala firma S AUTO, spol. s.r.o.  na sumu vo výške 
minimálne  1.000 €.  
 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča predaj schváliť formou OVS 
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 169/X/2019 a č. 170/X/2019. 
 
7. Predaj pozemkov – p.č. 3225/2  a  p.č. 3179/2 lokalita Čerenec 
 
Návrh na odpredaj uvedenej nehnuteľnosti už bol v minulosti na programe MsZ. Bola vyhlásená 
OVS, ale nikto sa neprihlásil. Teraz bol predložený návrh na predaj osobitným zreteľom.  
 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predajom osobitným zreteľom. 
Stanovisko komisie výstavby: komisia potvrdila svoje stanovisko z apríla 2019, kde nesúhlasí 
s predajom nehnuteľnosti. 
 
Bolo prečítané uznesenie č. 171/X/2019, ale keďže za predaj osobitným zreteľom bolo potrebných 
min. 7 hlasov, predaj uvedenej nehnuteľnosti hlasovaním neprešiel. 
 
8. Kúpa časti pozemku p.č. 3688/1  
 
Dňa 7. 5. 2019 bolo  dohodnuté  odkúpenie  časti  nehnuteľnosti  parc.  č.  3688/1 s p. Jankovičovou, 
p. Heribanovou, p. Sabom, p. Stopjakom a p. Stopiakovou, ktorí majú uvedenú parcelu v podielovom 
spoluvlastníctve. Každý z nich vlastní príslušný podiel zapísaný na LV 3946.  Na uvedenej parcele 
je naplánované vybudovanie severného obchvatu mesta Vrbové v zmysle platného územného plánu. 
Z toho dôvodu je potrebné túto časť pozemku mat’ vo vlastníctve mesta. 
 
Stanovisko komisie výstavby: komisia súhlasí s kúpou časti pozemku p.č. 3688 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s kúpou časti pozemku p.č. 3688. 
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 172/X/2019. 
 
9. Kúpa pozemkov – parc. č. 389/18  a 389/19 – Sabovci 
 
Pri vysporiadaní pozemkov na Hrabinskej ul. bolo zistené, že parcela reg. „C“ č. 389/18 o výmere           
25 m2  a   parcela reg. „C“ č. 389/19 o výmere 46 m2   vo Vrbovom patrí spo1umajiteľom  p. A. Sabovi, 
podiel 3/4   a p. M. Sabovej, podiel 1/4. Spolumajitelia uvedených pozemkov sú ochotní  svoje  podiely  
pozemkov  mestu  Vrbové  predať  na vybudovanie verejnej komunikácie. 
 
Stanovisko komisie výstavby: komisia súhlasí s kúpou pozemku p.č. 389/18 a č. 389/19. 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s kúpou uvedených pozemkov. 
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 172/X/2019. 
 
10. Kúpa pozemkov – parc. č. 12668/11  a 12428/5 – p. Masarech 
 
Pri vysporiadaní pozemkov na Vinohradníckej v lokalite „Hačky“ bolo zistené, že parcela. reg. „C“              
č. 12668/11  o výmere 193 m2 a  parcela  reg. „C“ č. 12428/5 o výmere 87 m2  patrí  do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov S. Masarecha a A. Masarechovej.  Spolumajitelia sú ochotní svoje podiely             
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na citovaných  parceliach predať mestu Vrbové za dohodnutú cenu 5 €/m2, ktoré ich potrebuje na 
vybudovanie účelovej komunikácie v tejto lokalite. 

 
Stanovisko komisie výstavby: komisia súhlasí s kúpou pozemku p.č. 12668/11 a č. 12428/5. 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s kúpou uvedených pozemkov. 
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 175/X/2019 a č. 176/X/2019 
 
11. Kúpa časti pozemkov – p. č. 2467,  p.č. 2453  a p.č. 12320/7  
 
Pri vysporiadaní pozemkov na Vinohradníckej v lokalite „Hačky“ bolo zistené, že uvedené parcely 
sú vo vlastníctve viacerých spolumajiteľov. Títo sú ochotní pozemky mestu Vrbové odpredať za 
účelom vybudovania komunikácie v tejto lokalite. 
 
Stanovisko komisie výstavby: komisia súhlasí s kúpou vyše uvedených pozemkov. 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s kúpou uvedených pozemkov. 
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 177/X/2019, č. 178/X/2019, č. 179/X/2019, č. 180/X/2019, 
č. 181/X/2019 a č. 182/X/2019. 
 
12. Dar mestu – ID Centrum, s.r.o. 
 
Firma ID Centrum, s.r.o. kde je konateľkou p. J. Drevenáková, sa rozhodla prenechať - darovať 
bezodplatne nový vybudovaný chodník a vykonané stavebné práce na chodníku na Ulici gen. M. R. 
Štefánika pri svojej prevádzke KUUT vo Vrbovom v hodnote 1.009,15 EUR mestu Vrbové. 
V zmysle ustanovení zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obci v znení neskorších predpisov  a v súlade 
s článkom 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové musí aj nadobudnutie 
majetku do vlastníctva mesta byť schválené mestským zastupiteľstvom. 
 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s kúpou uvedených pozemkov. 
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 183/X/2019. 
 
13. Dotácie mesta 
 
Materiál predložila Mgr. Urbanová. Informovala o tom, že na túto položku boli financie 
rozpočtované. Poskytovanie dotácií bolo pozastavené z toho dôvodu, že niektoré ustanovenia vo 
VZN o poskytovaní dotácií prokurátor vytkol. Bolo vypracované nové VZN, MsZ ho schválilo, preto 
dotácie môžu byť schvaľované až teraz.  
 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporučila schváliť všetky dotácie. 
 
Rozprava: 
p. Sabo – predložil návrh na poskytnutie dotácie pre Parlament mladých mesta Vrbové vo výške 
500 €. Dotáciu chcú využiť na:  Cool club (vybavenie klubu) – 200 €, tvorivé dielne (tvorivý materiál) 
– 200 € a  Noc svetiel (vystúpenie) - 100€. 
Zároveň predložil poslancom správu o činnosti PMMV za minulý rok. Zároveň informoval o tom, že 
majú v pláne aj s rodičmi detí podniknúť cestu do Vítkova.  
Mgr. Urbanová – zväčša sa dotácie prideľovali pre organizácie podľa počtu členov. 
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Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 184/X/2019, č. 185/X/2019, č. 186/X/2019, č. 187/X/2019, 
č. 188/X/2019, č. 189/X/2019, č. 190/X/2019, č. 191/X/2019, č. 192/X/2019, č. 193/X/2019 
a č. 194/X/2019.  
 
14. Správa audítora – Výročná a konsolidovaná správa za rok 2018  
 
Mgr. Urbanová predložila účtovnú závierku mesta Vrbové k 31. 12. 2018. Tento materiál poslanci 
neschvaľujú, berú ho na vedomie. 
 
Bolo prečítané uznesenie č. 195/X/2019. 
 
15. Schválenie zápisu do kroniky za rok 2018 
 
Z dôvodu ukončenia roka 2018 a zdokumentovania udalostí, ktoré boli zaznamenané kronikárkou 
Mgr. Editou Kohutovičovou bolo vykonané posúdenie všetkých navrhnutých zápisov Komisiou 
kultúry, mládeže, športu a  vzdelávania. Z uvedeného dôvodu bol predložený návrh na schválenie 
zápisu do kroniky. 
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 196/X/2019. 
 
16. Pridelenie bytu – nám. Sv. Cyrila a Metoda 
 
Na nám. sv. Cyrila a Metoda sa uvoľnil z dôvodu úmrtia nájomný byt. Sociálna a bytová komisia 
odporučila prideliť tento byt p. A. Jamborovej. Týmto sa uvoľní ďalší z bytov na Školskej ulici, kde 
je potrebné uvoľniť dom z dôvodu predaja. 
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 197/X/2019. 
 
17. Pridelenie bytu – ul. Hrabinská 
 
Pán E. Škarba na základe dodatku č. 1 k nájomnej zmluve ukončí dňa 31.12.2019  nájomný  vzťah 
s mestom Vrbové  na dvojizbový  byt  na Hrabinskej ul. vo Vrbovom.  
Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové odporučila  mestskému zastupiteľstvu prideliť po 
uvoľnení tento dvojizbový byt nájomníkovi M. Majdanovej. Pani Majdanová tým uvoľní dvojizbový 
bezbariérový byt tiež na Hrabinskej ul. a ten bude pridelený novému nájomníkovi -  J. Perbeckej. 
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 198/X/2019 a č. 199/X/2019. 
 
18. Rôzne  
 
V tomto bode sa nepredkladali žiadne materiály. 
 
19. Dopyty a interpelácie poslancov 
 
p. Dunajčík – spýtal sa, prečo na ihrisku Žihadielko nie je piesok, 
primátorka – dal sa na zimu preč, na jar sa dá nový. 

•  
p. Dunajčík – pri Lídli do Cintorínskeho potoka ústí kanalizácia, vytekajú tam fekálie, 
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Ing. Valová – tým, že nie je v celom meste kanalizácia, ľudia to riešia rôznymi spôsobmi, majú 
vybudované aj trativody. Ale teraz, keď sa dávajú stavebné povolenia, musia mať toto poriešené. 
Staré domy, žiaľ, kanalizáciu nemajú.. V meste však existujú aj odľahčovacie stoky, môže to byť aj 
táto vec. Záleží aj v akom je stave. Projekt na kanalizáciu sa urobil, ale financie zatiaľ mesto 
nedostalo. 
p. Dunajčík –  spýtal sa na komunikáciu na Mikulášskej ulici. 
Ing. Valová mu vysvetlila celý postup, aj čo sa týka vypracovania projektovej dokumentácie. Každú 
oblasť – plyn. elektrina, voda – robí odborník v tejto oblasti. Je rozpočtovaný náklad, pôjde súťaž. 
Od vyprojektovania po realizáciu ubehne dlhšia doba, takže aj ceny môžu už byť v konečnom 
dôsledku iné. 
Mgr. Urbanová – do celkovej ceny toho diela, tej jednej akcie, ide všetko - aj vypracovanie 
projektovej dokumentácie, vykupovanie pozemkov ap. Všetko, čo súvisí s obstaraním toho diela, 
určuje to metodické usmernenie. 
Ing. Duračka – nikto nemôže chcieť od pracovníkov MsÚ za 5 sekúnd konkrétnu odpoveď. 
Ing. Valová – tá súťaž pôjde cez Vestník. Časovo to nie je také jednoduché. Nesmú sa deliť zákazky. 

•  
p. Dunajčík (o predloženie tejto otázky ho požiadal Mgr. Just) – bolo predložené vyúčtovanie MFK 
Vrbové za minulý rok podľa rozpočtu. Chcel vedieť, či v tom je zaúčtovaný plat trénera. 
Dr. Gajňáková – to je čerpanie  do 30. 9. t.r. Tréner je zaradený organizačne aj účtovne na útvar 
kultúry, ten do toho vyúčtovania nespadá. Je to v zmysle rozpočtu. 
p. Spál (za MFK) – všetci tréneri sú platení z dotácií mesta. Všetko je zaevidované. Prekvapilo ho, 
že sa na to pýtal Mgr. Just, ktorý tam robil, v tom sa nič nezmenilo. Tie dotácie, sú na všetko – platy, 
občerstvenie, všetky náklady. Získavajú financie aj sponzorsky, zo SFZ. Tie prostriedky sú využívané 
v súlade s tým, ako bolo s mestom dohodnuté. 
p. Filan (MFK) – priestor je veľký, treba ho udržiavať. Využíva ich nielen MFK, ale aj iné športové 
kluby. Keď urobia strechu z dotácie športu, tak tá strecha bude slúžiť aj ostatným, nielen futbalistom. 
Žije to tam. Chcú na jar postaviť volejbalové ihrisko a nechcú od mesta na to nič. 
Ing. Šteruský – vraj tam trénuje box Mgr. Just – on za to platí alebo je to zadarmo? 
p. Spál – všetko je platené z mesta, oni to majú zadarmo. Je tam namontovaný kamerový systém. Sú 
radi, že tam tí ľudia chodia, majú tam všetko k dispozícii. Je to otvorené preto, aby to slúžilo všetkým. 
Dávno za toto bojoval a chce v tom aj pokračovať. 
p. Filan – chcú robiť futbal na dobrej úrovni. Ale pre nich je prioritou, aby tam ľudia chodili. Chcú 
dosiahnuť väčšiu návštevnosť. 
p. Spál – pokiaľ je záujem, keď prídu aj z družobných miest, je tam pekná miestnosť, môže sa tam 
urobiť aj napr. zasadnutie MsZ. 
p. Majerník (MFK) – keď bol oslovený, aby robil túto funkciu, povedal si, že ak bude niečo robiť, 
tak to chce robiť seriózne. Chce robiť s mládežou, na jar bol nábor detí. Pomaličky sa to zmáha a chcú, 
aby tie deti na ten štadión chodili. Robia pre to maximum. Zabezpečujú si aj oni peniaze, stretávajú 
sa každý týždeň. 
p. Filan – chcú rozvíjať vzťahy, robiť všetko pre to, aby to fungovalo a išlo dopredu. 
Primátorka navrhla spoločné stretnutie. 

•  
Dr. Višňovský – poďakoval JUDr. Kubíkovi a útvaru miestneho hospodárstva za vyčistenie 
priestorov okolo evanjelického kostola tak, aby sa tam dalo parkovať. 

•  
Dr. Miklášová – pri rekonštrukcii cesty na Ul. 6. apríla sa došlo k poruche na plynovode. Mali oznam 
na dverách, že všetci obyvatelia majú byť 1. 11. 2019 doma, aby sprístupnili byty. 
Dr. Kubík – tie rekonštrukčné práce organizuje mesto. Pri odstraňovaní obrubníka došlo k narušeniu 
plynovodu z toho dôvodu, že tá plynová rúra bola osadená príliš vysoko, cca 15 cm, pod povrchom. 
Dr. Miklášová – zdá sa jej to neuveriteľné, že až 1. 11. 2019 prídu ten plyn riešiť. 
Ing. Šteruský – tam je potrebné urobiť všetky skúšky – tlakové ap. 
Dr. Kubík – mesto im do toho nemôže hovoriť, termín si stanovili po dohode s Bytovým družstvom. 
Ing. Šteruský – spýtal sa, či sa na cintoríne svieti, 
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Mgr. Šmacho – svieti sa, vymenili sa svietidlá, malo by to už fungovať. 
•  

Ing. Šteruský – od parkoviska pri spojenej škole a starom kostole, či sa dali orezať vŕby, búchajú do 
strechy. 
Mgr. Drobná – pri škole majú chodník a je tam veľa buriny. Kto to bude ničiť? 
primátorka – informovali ju aj o tom, že nejaký strom na Školskej ul. je narušený, poslala ich na 
životné prostredie. 
Ing. Valová – k tomu chodníku – na jednej strane je dobre, že tam je chodník z kociek, preteká tadiaľ 
voda, na druhej strane tam vyrastá burina a je treba to čistiť 
 
 
Návrhy na uznesenia  

 
Uznesenie MsZ č. 165/X/2019 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
prenájom lesného  pozemku,  ktorý   sa  nachádza v katastri obce Šípkové,  parcela reg. ,.C“  č. 1448, 
druh pozemku lesný pozemok o výmere 321.967 m2 - zapísaná na LV č. 701 formou obchodnej 
verejnej súťaže na dobu určitú od 01.01.2020 do 31.12.2023 s 12-mesačnou výpovednou lehotou.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8           proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, Ing. Ľ. Šteruský,  
D. Sabo, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

 
Uznesenie MsZ č. 166/X/2019 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
podmienky obchodnej verejnej súťaže s prílohou „vzor - zmluva uzavretá v zmysle ustanovenia § 9a 
ods. 1, písm. a)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, ďalej § 720 Občianskeho zákonníka a zákona 
č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných 
pozemkov v znení neskorších predpisov  na nájom lesného  pozemku  v katastri  obce Šípkové,  
parcela  reg. ,.C“  č. 1448,  druh  pozemku lesný pozemok o výmere 321.967 m2  zapísaná na LV 
č. 701, pričom minimálna  výška nájomného za nehnuteľnosť je stanovená na 0,0047 €/m2 /rok. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8           proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, Ing. Ľ. Šteruský,  
D. Sabo, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

 
Uznesenie MsZ č. 167/X/2019 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
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v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2, písm. a, b)  zákona   č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  
spôsob prevodu - prevod nehnuteľností v katastri mesta  Vrbové, ktoré sú zapísané na LV č. 1900 na 
Okresnom úrade , katastrálny odbor Piešťany, vo vlastníctve mesta Vrbové nasledovne : 
 
1.) rodinný dom súp. č. 1005; 
2.) parcela registra „C“ č. 465/1 — zastavané plochy a nádvoria o výmere  568 m2, na ktorej je tento 

rodinný dom postavený; 
 
formou obchodnej verejnej súťaže za minimálnu cenu stanovenú Znaleckým posudkom  č. 202/2019 
zo dňa 20.08.2019, ktorý vypracoval Ing. Dezider Csenky, vo výške 71.200 €. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8           proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, Ing. Ľ. Šteruský,  
D. Sabo, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 
 

Uznesenie MsZ č. 168/X/2019 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2, písm. a, b)  zákona      č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľností v katastri mesta Vrbové nasledovne : 
 
1.) rodinný dom súp. č. 1005; 
2.) parcela registra „C“ č. 465/1 — zastavané plochy a nádvoria o výmere  568 m2, na ktorej je tento 

rodinný dom postavený; 
 
ktoré sú zapísané na LV č. 1900 na Okresnom úrade, katastrálny odbor Piešťany, vo vlastníctve mesta 
Vrbové pričom minimálna cena za uvedené nehnuteľnosti je stanovená Znaleckým posudkom 
č. 202/2019 zo dňa 20.08.2019, ktorý vypracoval Ing. Dezider Csenky, vo výške 71.200 €. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8           proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, Ing. Ľ. Šteruský,  
D. Sabo, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 
 

Uznesenie MsZ č. 169/X/2019  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
Odpredaj hnuteľného majetku  -  nákladné motorové špeciálne vozidlo, zn. AVIA 30 - typ DVS 12, 
E.Č.  -  PN-401BE, ktorý má v súčasnej dobe hodnotu vo výške 1.000 €, kde odborné ohodnotenie 
vozidla vykonala firma S AUTO, spol. s.r.o. so sídlom na ul. Valová, č. 4260/8, 921 01  Piešťany. 
Predaj vozidla sa uskutoční formou obchodnej verejnej súťaže.  
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8           proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, Ing. Ľ. Šteruský,  
D. Sabo, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 
 

Uznesenie MsZ č. 170/X/2019 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
podmienky obchodnej verejnej súťaže s prílohou „vzoru Kúpnej zmluvy“  na odpredaj  hnuteľného 
majetku  -  nákladné motorové špeciálne vozidlo, zn. AVIA 30 - typ DVS 12, E.Č.  -  PN-401BE.  Na 
základe odborného ohodnotenia nákladného motorového špeciálneho vozidla AVIA 30 - typ DVS 12 
je v súčasnej dobe minimálna hodnota hnuteľného majetku mesta vo výške 1.000 €. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8           proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, Ing. Ľ. Šteruský,  
D. Sabo, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 
 

Uznesenie MsZ č. 171/X/2019 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení odpredaj 
nehnuteľnosti - pozemok reg. “C“, parc. č. 3225 o výmere 256 m2, druh pozemku ostatné plochy,  
vedeného  na LV č. 1900, ktorý  bol na základe  geometrického  plánu  číslo  4/2018  zo dňa 
30.01.2018  rozdelený  na parcely  reg.  „C“  č.  3225/1  - ostatné plochy  o výmere 161 m2 a parcelu 
reg. „C“ č. 3225/2 o výmere 95 m2 - ostatné plochy, kde 
-  predmetom  kúpnej   zmluvy   je   novovytvorená   nehnuteľnosť  parcela    registra   „C“ č. 3225/1 
- ostatné plochy o výmere 161 m2, ktorá  je  vo  výlučnom vlastníctve mesta Vrbové, sídlo u1. gen. 
M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové, IČO 003 13 190, v celosti pre Ing. Erika Jasovská PhD., rod. 
Jasovská, Vrbové za cenu 11 €/m2  z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že žiadateľka 
Ing. Erika  Jasovská  PhD.,  rod.  Jasovská, 922 03 Vrbové, parcelu č. 3225/1 užíva a obhospodaruje 
od roku 2012. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 6           proti: 0  zdržali sa: 2 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, D. Sabo,     Ing. J. Duračka, 
JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, Ing. Ľ. Šteruský,   doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 
Uznesenie nebolo prijaté, nebolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pretože sa 
jednalo o uznesenie schvaľované osobitným zreteľom.  
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Uznesenie MsZ č. 172/X/2019 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
v súlade s č1. 4, písm. A), bod 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové a na 
základe § 588  a nasl.  Občianskeho  zákonníka  odkúpenie  nehnuteľnosti  evidovanej   na LV č. 
3946:  
- pozemok parcela registra „E“ č. 3688/1, o výmere 15.443 m2, druh pozemku - orná pôda, 
evidovaná v CKN ako parc. č. 13745/9 v doposiaľ nezaloženom  liste vlastníctva ako orná pôda o 
výmere 15.687 m2, bola na základe geometrického plánu číslo 197/2019 zo dna 11.06.2019 rozdelená 
nasledovne : 

* parcela reg. „E“  č. 3688/1- orná pôda o výmere 14.257 m2; 
* parcela reg. „C“ č. 13745/9 - orná pôda o výmere 9.803 m2; 
* parcela reg. „C“ č. 13745/104 -  orná pôda výmere 4.698 m2; 
* parcela reg. „C“ č. 13745/105, diel č. 1 - orná pôda o výmere 1.186 m2; 

 
kde predmetom kúpnej zmluvy je novovytvorená nehnuteľnosť : 

* parcela reg. „C“ č. 13745/105, diel č. 1 - orná pôda o výmere 1.186 m2, pôvodne evidovaná v 
CKN ako parc. č. 13745/9 v nezaloženom liste vlastníctva ako  orná  pôda o výmere  
15.687 m2, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve: 
 

a) Stopiaková Eva, rod. Stopiaková, 922 03 Vrbové, (podiel ½ - 593,00 m2) - suma vo výške 
2.965,00 €; 

 
b) Stopjak Vincent, rod. Stopjak,  922 03 Vrbové, (podiel 3/10 - 355,80 m2) - suma vo výške 

1.779,00 €; 
 

c) Heribanová Ivana,  917 08 Trnava, (podiel 1/30 - 39,53 m2) - suma vo výške 197,67 €; 
 

d) Sabo Marián, 922 03 Vrbové, (podiel 1/30 - 39,53 m2) - suma vo výške 197,67 €; 
 

e) Jankovičová Stanislava, 922 03 Vrbové, (podiel 1/30 - 39,53 m2) - suma vo výške 197,67 €; 
 
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 l/l) predstavuje sumu vo výške 5.336,95 EUR. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8           proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, Ing. Ľ. Šteruský,  
D. Sabo, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 
 

Uznesenie MsZ č. 173/X/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. 3505: 
- parcela  registra „C“ č. 389/18   o   výmere 25 m2 , druh pozemku  -  zastavaná plocha  a nádvoria, 
ktorá je v podielovom spoluvlastníctve p. Anton SABO,  972 71 Nováky, podiel 3/4 (t.j. 18,75 m2) 



MsZ č. 7 z 30. 10. 2019 
Strana 11 z 22 

za sumu vo výške 93,75 € a p. Magdaléna SABOVÁ, 922 03 Vrbové, podiel  ¼  (t.j. 6,25 m2 ) za 
sumu vo výške 31,25 €. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8           proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, Ing. Ľ. Šteruský,  
D. Sabo, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 
 

Uznesenie MsZ č. 174/X/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. 3505: 
- parcela registra „C“ č. 389/19  o výmere 46 m2, druh pozemku  -  zastavaná plocha  a  nádvoria, 
ktorá je v podielovom spoluvlastníctve p. Anton SABO,  972 71 Nováky, podiel 3/4 (t.j. 34,50 m2)  
za sumu vo výške  172,50 € a p. Magdaléna SABOVÁ, 922 03 Vrbové, podiel  ¼ (t.j. 11,50 m2) za 
sumu vo výške 57,50 €. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8           proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, Ing. Ľ. Šteruský,  
D. Sabo, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 
 

Uznesenie MsZ č. 175/X/2019 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
v súlade s č1. 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.  12668/11  o  výmere 193 m2, druh pozemku - zastavané plochy a  nádvoria, 
zapísaná na LV  č.  2776, ktorá je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov: 
 
- Stanislav Masarech,  922 03 Vrbové; 
- Anna Masarechová, 922 03 Vrbové; 
 
t.j. príslušné podiely v celosti za sumu vo výške 965,00 EUR. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8           proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, Ing. Ľ. Šteruský,  
D. Sabo, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
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Uznesenie MsZ č. 176/X/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. 12428/5 o výmere 87 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, 
zapísaná na LV č. 2196, ktorá je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov : 
 
- Stanislav Masarech,  922 03 Vrbové; 
- Anna Masarechová, 922 03 Vrbové; 
 
t.j. príslušné podiely v celosti za sumu vo výške  435,00 EUR. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8           proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, Ing. Ľ. Šteruský,  
D. Sabo, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 
 

Uznesenie MsZ č. 177/X/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. 12320/7  o výmere   56 m2  druh pozemku  -  zastavané  plochy a  nádvoria 
v celosti - podiel 1/1, zapísaná na  LV č. 2293, ktorá je vo výlučnom vlastníctve : 
- Marek  Podmela,   922 03 Vrbové za cenu vo výške 280 €. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8           proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, Ing. Ľ. Šteruský,  
D. Sabo, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 
 
 
 

Uznesenie MsZ č. 178/X/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. 2467 o výmere 9.567 m2 , zapísaná na LV č. 3132, druh pozemku orná pôda 
- evidovaná v CKN ako parc. č. 12467/1 v doposiaľ nezaloženom liste vlastníctva ako orná pôda o 
výmere 678.328 m2 bola na základe geometrického plánu číslo 351/2019 zo dňa 26.09.2019 rozdelená 
nasledovne: 

* parcela reg. „E“ č. 2467 — orná  pôda o výmere 9.287 m2; 
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* parcela reg. „C“ č. 12467/1 — orná pôda o výmere 678.199 m2; 
* parcela reg. „C“ č. 12467/32, diel č. 4 — orná pôda  o  výmere 129 m2; 

 
kde 
- predmetom   kúpnej   zmluvy   je    novovytvorená    nehnuteľnosť  parcela    reg. „C“ č. 12467/32, 
diel č. 4 -  orná pôda o výmere 129 m2 -  pôvodne evidovaná v CKN ako parc. č. 12467/1 v doposiaľ 
nezaloženom liste vlastníctva ako orná pôda o výmere 678.328 m2, ktorá je v podielovom 
spoluvlastníctve : 
 
- spoluvlastník zapísaný na LV č. 3132 pod č. 3: Marek Podmela,  922 03 Vrbové, (podiel 1/6 - t.j. 

21,50 m2 x 5 €) za sumu 107,50 €. 
 
- spoluvlastník  zapísaný na LV č. 3132 pod č. 4: Gazdík Ján, 914 01 Trenčianska Teplá, (podiel 

1/3 - t.j. 43 m2 x 5 €) za sumu 215,00 €. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8           proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, Ing. Ľ. Šteruský,  
D. Sabo, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 
 

Uznesenie MsZ č. 179/X/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. 2467 o výmere  9.567 m2, zapísaná na LV  č. 3132, druh pozemku  orná 
pôda - evidovaná v CKN ako parc. č. 12451/4  v doposiaľ nezaloženom liste vlastníctva ako vodná 
plocha o  výmere 6.791 m2  bola na základe  geometrického  plánu číslo  351/2019  zo dňa 26.09.2019 
rozdelená nasledovne : 
* parcela reg. „E“  č. 2467 — orná pôda o výmere 9.287 m2; 
* parcela reg. „C“  č. 12451/4 — vodná plocha o výmere 4.579 m2; 
* parcela reg. „C“  č. 12451/9, diel č. 5 — vodná plocha o výmere 151 m2; 
* parcela reg. „C“ č. 12451/10, diel č. 2 - vodná plocha o výmere 536 m2; 
* parcela reg. „C“ č.  12451/11 - vodná plocha o výmere 1.525 m2; 
 

kde 
-   predmetom   kúpnej  zmluvy  je novovytvorená  nehnuteľnosť   parcela     reg.   „C“  č. 12451/9,  
diel č. 5  vodná plocha o  výmere 151 m2 - pôvodne evidovaná v CKN ako  parc. č. 12451/4 v doposiaľ 
nezaloženom liste vlastníctva  ako  vodná  plocha o výmere 6.791 m2, ktorá je v podielovom 
spoluvlastníctve: 
 
- spoluvlastník zapísaný na LV č. 3132 pod č. 3 : Marek Podmela, 922 03 Vrbové, (podiel 1/6 - t.j. 
25,16 m2 x 5 €) za sumu 125,80 €. 
 
- spoluvlastník zapísaný na LV č. 3132 pod č. 4 : Gazdík Ján,  914 01 Trenčianska Teplá, podiel 
1/3 - t j. 50,33 m2 x 5 €) za sumu 251,65 €. 
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 7 
za: 7           proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
PhDr. J. Miklášová, Ing. Ľ. Šteruský,  
D. Sabo, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 
 

Uznesenie MsZ č. 180/X/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. 2453 o výmere 2.291 m2, zapísaná na LV č. 2949, druh pozemku orná pôda 
- evidovaná v CKN ako parc. č. 12467/2 v doposiaľ nezaloženom liste vlastníctva ako zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 4.389 m2 bola na  základe  geometrického  plánu číslo 351/2019 zo dňa 
26.09.2019 rozdelená nasledovne: 
 
* parcela reg. „E“ č. 2453 - orná pôda o výmere 1.441 m2; 
* parcela reg. „C“ č. 12467/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2.794 m2; 
parcela reg. „C“ č. 12467/31, diel č. 1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 312 m2; 
parcela reg. „C“ č. 12467/33 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.283  m2; 
 
kde 
-  predmetom    kúpnej    zmluvy    je    novovytvorená    nehnuteľnosť   parcela  reg.  „C“  č. 12467/31, 
diel č. 1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 312 m2 - pôvodne evidovaná v  CKN ako parc. 
č. 12467/2 v doposiaľ nezaloženom liste vlastníctva ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 
4.389 m2, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve : 
 
- spoluvlastník zapísaný na LV č. 2949 pod č. 1: Eva Fidlerová, 922 03 Vrbové, (podiel 1/8 - t.j. 39 

m2 x 5 €)  za sumu  vo výške 195,00 €; 
- spoluvlastník zapísaný na LV č. 2949 pod č. 3: Miroslav Podmela, 22 03 Vrbové, (podiel 5/32 - 

48,75 m2 x 5 €) za sumu vo výške 243,75 €; 
- spoluvlastník zapísaný na LV č. 2949 pod č. 4: Marta Titková, 41 04 Bratislava 4 — Karlova Ves, 

(podiel 5/32 - 48,75 m2 x 5 €)   za sumu vo výške 243,75 €; 
- spoluvlastník zapísaný na LV č. 2949 pod č. 5: Miroslav Podmela,  922 03 Vrbové, (podiel 5/32 - 

48,75 m2 x 5€) za sumu vo výške 243,75 €; 
- spoluvlastník zapísaný na LV č. 2949 pod č. 7: Vojtech Klčo,  922 03 Vrbové, (podiel 1/8 - 39 m2 

x 5€)  za sumu vo výške 195,00 €; 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8           proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, Ing. Ľ. Šteruský,  
D. Sabo, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 
 

Uznesenie MsZ č. 181/X/2019 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
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v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2 Zásad hospodárenia  a nakladania s majetkom  mesta Vrbové a na 
základe § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka odkúpenie nehnuteľnosti:  
- parcela registra „E“ č.  2453  o  výmere  2.291 m2, zapísaná na LV č. 2949, druh pozemku orná 
pôda - evidovaná v CKN ako parc. č. 12451/4 v doposiaľ nezaloženom liste vlastníctva ako vodná 
plocha o výmere 6.791 m2, bola na základe geometrického plánu číslo 351/2019 zo dňa 26.09.2019 
rozdelená nasledovne : 
* parcela reg. „E“ č. 2453 - orná pôda o výmere 1.441 m2; 
* parcela reg. „C“  č.  12451/4 - vodná plocha o výmere 4.579 m2; 
* parcela reg. „C“  č.  12451/9, diel č. 5 - vodná plocha o výmere 151 m2; 
*   parcela reg. „C“  č. 12451/10, diel č. 2 - vodná plocha o výmere 536 m2; 
* parcela reg. „C“  č. 12451/11 - vodná plocha o výmere 1.525 m2; 
kde 
-  predmetom    kúpnej    zmluvy    je    novovytvorená    nehnuteľnosť   parcela     reg.  „C“ č. 
12451/10, diel č. 2 - vodná plocha o výmere 536 m2 — pôvodne evidovaná v CKN ako parc. č. 
12451/4 v doposiaľ nezaloženom liste  vlastníctva  ako  vodná  plocha  o  výmere  6.791 m2, ktorá 
je v podielovom spoluvlastníctve : 
 
- spoluvlastník zapísaný na LV č. 2949 pod č. 1: Eva Fidlerová, 922 03 Vrbové, (podiel 1/8 - t.j. 
67 m2 x 5 €)  za sumu  vo výške 335,00 €; 
 
- spoluvlastník zapísaný na LV č. 2949 pod č. 3: Miroslav Podmela,  922 03 Vrbové, (podiel 5/32 
- 83,75 m2 x 5 €) za sumu vo výške 418,75 €; 
 
- spoluvlastník zapísaný na LV č. 2949 pod č. 4: Marta Titková, 841 04 Bratislava 4 - Karlova 
Ves, (podiel 5/32 - 83,75 m2 x 5 €)  za sumu vo výške 418,75 €; 
 
- spoluvlastník zapísaný na LV č. 2949 pod č. 5: Miroslav Podmela, 922 03 Vrbové, (podiel 5/32- 
83,75 m2 x 5 €) za sumu vo výške 418,75 €; 
 
- spoluvlastník zapísaný na LV č. 2949 pod č. 7: Vojtech Klčo, 922 03 Vrbové, (podiel 1/8 - 67 m2 
x 5 €) za sumu vo výške  335,00 €. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8           proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, Ing. Ľ. Šteruský,  
D. Sabo, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 
 

Uznesenie MsZ č.182/X/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. 2453  o výmere 2.291 m2, zapísaná na LV č. 2949, druh pozemku orná pôda 
- evidovaná v CKN ako parc. č. 12173/1 v doposiaľ nezaloženom liste vlastníctva ako orná pôda o 
výmere 383.907 m2 bola na základe geometrického plánu číslo 351/2019 zo dňa 26.09.2019 rozdelená 
nasledovne : 
 

* parcela reg. „E“ č. 2453 -  orná pôda o výmere 1.441 m2; 
* parcela reg. „C“ č. 12173/1- orná pôda o výmere 383.905 m2; 
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* parcela reg. „C“ č. 12473/36, diel č. 3  - orná pôda o výmere 2 m2; 
kde 
predmetom    kúpnej    zmluvy    je    novovytvorená    nehnuteľnosť   parcela     reg.  „C“  č. 12173/36, 
diel č. 3 — orná pôda o výmere 2 m2 - pôvodne evidovaná v CKN ako parc. č. 12173/1 v doposiaľ 
nezaloženom liste vlastníctva ako orná pôda  o výmere  383.907 m2, ktorá je v podielovom 
spoluvlastníctve : 
 
- spoluvlastník zapísaný na LV č. 2949 pod č. 1: Eva Fidlerová, 922 03 Vrbové, (podiel 1/8 - 0,25 
m2 x 5 €) za sumu vo výške 1,25 €; 
 
- spoluvlastník zapísaný na LV č. 2949 pod č. 3: Miroslav Podmela, 922 03 Vrbové, (podiel 5/32 -  
0,3125 m2 x 5 €) za sumu vo výške 1,56 €; 
 
- spoluvlastník zapísaný na LV č. 2949 pod č. : Marta  Titková,  841 04 Bratislava 4 — Karlova Ves, 
(podiel 5/32  -  0,3125 m2 x 5 €) za sumu vo výške 1,56 €; 
 
- spoluvlastník zapísaný na LV č. 2949 pod č. 5: Miroslav Podmela, 922 03 Vrbové, (podiel 5/32 -  
0,3125 m2 x 5 €)  za sumu vo výške 1,56 €; 
 
- spoluvlastník zapísaný na LV č. 2949 pod č. 7: Vojtech Klčo, 922 03 Vrbové, (podiel 1/8 - 0,25 m2 
x 5 €) za sumu vo výške 1,25 €. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8           proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, Ing. Ľ. Šteruský,  
D. Sabo, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 
 
 

Uznesenie MsZ č. 183/X/2019 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
nadobudnutie nehnuteľného majetku - nový vybudovaný chodník a vykonané stavebné práce na 
chodníku na Ulici gen. M. R. Štefánika pri prevádzke reštaurácie KUUT vo Vrbovom v hodnote 
1.009,15 EUR, ktorý bezodplatne daruje mestu Vrbové fy. ID Centrum, s.r.o., konateľka Jana 
Drevenáková.  MsZ súhlasí s vypracovaním darovacej zmluvy a zaradením daru do majetku mesta. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8           proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, Ing. Ľ. Šteruský,  
D. Sabo, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

 
Uznesenie MsZ č.184/X/2019 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
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poskytnutie  dotácie  vo výške 500 €  Slovenskému  červenému  krížu  na  zabezpečenie svojej činnosti 
na rok 2019. Finančné prostriedky budú vyplatené na účet SČK  a vyúčtovanie bude vykonané 
v mesiaci december 2019.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8           proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, Ing. Ľ. Šteruský,  
D. Sabo, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 
 

Uznesenie MsZ č. 185/X/2019 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
poskytnutie  dotácie  vo výške 1.000 €  Slovenskému zväzu telesne postihnutých na zabezpečenie 
svojej činnosti na rok 2019. Finančné prostriedky budú vyplatené na účet SZTP  a vyúčtovanie bude 
vykonané v mesiaci december 2019.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8           proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, Ing. Ľ. Šteruský,  
D. Sabo, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 
 

Uznesenie MsZ č. 186/X/2019 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
poskytnutie dotácie vo výške 500 € Jednote dôchodcov Slovenska, mestská organizácia Vrbové, na 
zabezpečenie svojej činnosti na rok 2019. Finančné prostriedky budú vyplatené na účet Jednoty 
dôchodcov Slovenska, mestská organizácia Vrbové a vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci 
december 2019.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8           proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, Ing. Ľ. Šteruský,  
D. Sabo, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 
 

Uznesenie MsZ č.  187/X/2019 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
poskytnutie dotácie vo výške 500 € zabezpečenie činnosti Únie žien Slovenska, základná organizácia 
Vrbové, v roku 2019. Finančné prostriedky budú vyplatené  na účet Únie žien Slovenska, základná 
organizácia Vrbové a vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci december 2019.  
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8           proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, Ing. Ľ. Šteruský,  
D. Sabo, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 
 

Uznesenie MsZ č. 188/X/2019 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
poskytnutie účelovej dotácie vo výške 600 € na zabezpečenie letného tábora a stretnutie mladých 
rodín a dospievajúcich detí ev. a.v. cirkvi vo Vrbovom v roku 2019. Finančné prostriedky budú 
vyplatené na účet ev. a.v. cirkvi vo Vrbovom a vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci december 2019.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8           proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, Ing. Ľ. Šteruský,  
D. Sabo, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 
 

Uznesenie MsZ č. 189/X/2019 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
poskytnutie dotácie  vo výške 1.000 € Združeniu detí a mládeže – Gorazdík na zabezpečenie letných 
táborov v roku 2019.  Finančné prostriedky budú vyplatené na účet združenia  a vyúčtovanie bude 
vykonané v mesiaci december 2019.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8           proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, Ing. Ľ. Šteruský,  
D. Sabo, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 
 

Uznesenie MsZ č. 190/X/2019 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta obci Prašník na zabezpečenie osláv 75. výročia SNP 
organizované obcou Prašník, mestom Vrbové, VUC Trnava a SZPB vo výške 500 €. Finančné 
prostriedky budú vyplatené na bankový účet obce Prašník a vyúčtovanie bude vykonané najneskôr 
v mesiaci december 2019. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8           proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
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JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, Ing. Ľ. Šteruský,  
D. Sabo, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 
 

Uznesenie MsZ č. 191/X/2019 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
poskytnutie dotácie  vo výške 600 €  na zabezpečenie činnosti Slovenského zväzu záhradkárov, 
základná organizácia Vrbové – Vysoké Sady v roku 2019. Finančné prostriedky budú vyplatené 
v hotovosti v pokladni MsÚ Vrbové  a  vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci december 2019.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8           proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, Ing. Ľ. Šteruský,  
D. Sabo, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 
 

Uznesenie MsZ č. 192/X/2019 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
poskytnutie dotácie Občianskemu združeniu „Rodičia škole vo Vrbovom“ vo výške 500 € na 
zabezpečenie reprezentácie II. Základnej školy vo Vrbovom – športový krúžok KIN-BALL, kde 
v septembri 2019 reprezentujú školu a mesto Vrbové  na Inter G Cup v Hradci Králové v  Česku.  
Finančné prostriedky budú vyplatené  na účet občianskeho združenia „Rodičia škole vo Vrbovom“ a 
vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci december 2019.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8           proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, Ing. Ľ. Šteruský,  
D. Sabo, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 
 

Uznesenie MsZ č. 193/X/2019 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
poskytnutie dotácie  vo výške 1.000 €  pre občianske združenie „Dotyk života, o.z.“  na zabezpečenie 
svojej činnosti na rok 2019. Finančné prostriedky budú vyplatené na účet združenia „Dotyk života, 
o.z.“ a vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci december 2019.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8           proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, Ing. Ľ. Šteruský,  
D. Sabo, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
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Uznesenie MsZ č. 194/X/2019 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
poskytnutie dotácie  vo výške 500 €  pre Parlament mladých mesta Vrbové  na zabezpečenie svojej 
činnosti na rok 2019. Finančné prostriedky budú vyplatené na účet PMMV a vyúčtovanie bude 
vykonané v mesiaci december 2019.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8           proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, Ing. Ľ. Šteruský,  
D. Sabo, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 195/X/2019 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- berie na vedomie –  
Výročnú správu a konsolidovanú výročnú správu mesta Vrbové za rok 2018 a správu nezávislého 
audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2018. 
 
 

Uznesenie MsZ č. 196/X/2019 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
na základe odporúčania Komisie kultúry, mládeže, športu a vzdelávania MsZ zápis  do Kroniky mesta 
Vrbové za rok 2018, ktorý vypracovala kronikárka mesta Mgr. Edita Kohutovičová. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8           proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, Ing. Ľ. Šteruský,  
D. Sabo, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 
 

Uznesenie MsZ č. 197/X/2019 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
v súlade s čl. I., §2, bod 10  -  dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2017   o nakladaní 
s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome na ul. J. Zigmundíka  č. 295/4,  Sídl. 9. mája 
č. 322/25, na Nám. sv. Cyrila a Metoda č. 12/20  a  ostatnými nájomnými bytmi  v meste VRBOVÉ,  
pridelenie voľného nájomného jednoizbového bytu II. kategórie,  č. 18  na prízemí v bytovom dome 
na  Nám. sv. Cyrila  a  Metoda č. 3/2  novému nájomníkovi : 
- Anna Jamborová,  922 03 Vrbové.   
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
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za: 8           proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, Ing. Ľ. Šteruský,  
D. Sabo, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 
 

Uznesenie MsZ č. 198/X/2019 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
v súlade s čl. I., §2, ods. 9  -  Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2018 o nakladaní s nájomnými 
bytmi pre občanov v bytovom dome na Hrabinskej ulici a na ul. Šteruská cesta (býv. košiar) v meste 
VRBOVÉ,  pridelenie voľného nájomného  dvojizbového bytu č. 17  na prvom poschodí v bytovom 
dome na ul. Hrabinská č. 1726/11  novému nájomníkovi :  
 
- Monika MAJDANOVÁ, 922 03 Vrbové. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8           proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, Ing. Ľ. Šteruský,  
D. Sabo, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 
 

Uznesenie MsZ č. 199/X/2019 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
v súlade s čl. I., §2, ods. 9  -  Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2018 o nakladaní s nájomnými 
bytmi pre občanov v bytovom dome na Hrabinskej ulici a na ul. Šteruská cesta (býv. košiar) v meste 
VRBOVÉ,  pridelenie voľného nájomného  bezbariérového dvojizbového bytu č. 3  na prízemí 
v bytovom dome na ul. Hrabinská č. 1726/11  novému nájomníkovi :  
 
- Jana PERBECKÁ, 922 03 Vrbové 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
 
prítomní: 8 
za: 8           proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, Ing. Ľ. Šteruský,  
D. Sabo, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 
20. Záver 
 
Primátorka mesta poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie MsZ o 19.40 hod. 
 
 
Zapísala: Beličková 
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................................................. 

Dott. Mgr. Ema Maggiová 
primátorka mesta, v.r. 

  
              
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
1.   JUDr. Štefan Kubík, v.r.   ................................................. 
 
2.   Ľubomír Dunajčík, v.r.     ................................................. 
 
 


	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 :

