
MsZ č. 8 z 11. 12. 2019 
Strana 1 z 27 

Z á p i s n i c a    č. 8 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrbové, 

konaného 11. 12. 2019 o 17.00 hod. v kúrii M. Beňovského 
 
 
Prítomní:    9 poslancov a primátorka mesta 
Neprítomní:    Mgr. Daniela Drobná a 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. Rezort Piešťany – cestovný ruch 
5. Zmena rozpočtu mesta 
6. VZN – daň z nehnuteľností na rok 2020 
7. VZN – o miestnych daniach mesta Vrbové na rok 2020 
8. VZN – o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na rok 2020  
9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu na roky 2020-2022 
10. Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022 
11. Zámena časti pozemku parc. č.  1286/1 – ul. Sietna 
12. Zámena časti pozemku parc. č.  227/1 – ul. Hoštáky 
13. Odpredaj pozemkov  p. č. 3225/1  a  3179/2   
14. Odpredaj pozemkov  p. č. 3225/2  a  3179/3 
15. OVS – garáž Hoštáky  
16. OVS – rodinný dom  
17. Zverenie majetku do správy 
18. Vyradenie majetku – r. 2019 
19. Odpis pohľadávok – r. 2019 
20. Plán zasadnutí MsZ  I. polrok 2020 
21. Nájom – Prima banka 
22. Nájom – ČSOB-banka 
23. Nájom – Effective s.r.o. 
24. Dohoda o spolupráci – CVČ Piešťany 
25. Pridelenie nájomného bytu v bytovom dome na ul. Šteruská cesta 
26. Služobná cesta  
27. Rôzne  
28. Dopyty a interpelácie poslancov 
29. Návrh na uznesenie 
30. Záver  

1.  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, pracovného 
predsedníctva a určenie zapisovateľky 
  
Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvorila a viedla primátorka mesta Dott. Mgr. Ema 
Maggiová. Na začiatku bolo prítomných 8 poslancov, neskôr prišiel ešte 1 poslanec. 
 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – Mgr. René Just, členovia – 
Ľubomír Dunajčík a JUDr. František Tahotný, MBA. 
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prítomných: 8 
za: 8                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 
 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: PhDr. Jana Miklášová a Tatiana 
Prievozníková. 
prítomných: 8 
za: 8                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 
 
Za zapisovateľku bola určená p. Emília Beličková, pracovníčka mestského úradu. 
 
Do pracovného predsedníctva boli navrhnutí a schválení: primátorka mesta Dott. Mgr. Ema 
Maggiová, zástupca primátorky JUDr. Štefan Kubík a hl. kontrolórka JUDr. Mária Gajňáková.  
prítomných: 8 
za: 8                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 
 
Potom primátorka predložila k schváleniu program zasadnutia MsZ, ktorý bol uvedený na 
pozvánke.  
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. Rezort Piešťany – cestovný ruch 
 

Dňa  5. novembra 2019 sa konala v okresnom meste Piešťany pracovná porada, týkajúca 
sa posunutia zastrešenia problematiky cestovného ruchu v našom okrese. Z pracovnej porady bol 
spracovaný záver, že pokiaľ chce mesto Vrbové spolupracovať s okresným mestom Piešťany na 
aktivitách v oblasti cestovného ruchu, bola ponúknutá možnosť realizácie prostredníctvom 
Rezortu Piešťany, ktorého musí byť členom. Ročné členské v Rezorte Piešťany na zabezpečenie 
aktivít v rámci rozvíjania cestovného ruchu je  dobrovoľné. Bola teda predložená žiadosť na 
schválenie do MsZ a zároveň aj výška ročného členského príspevku na rok 2020 vo výške  1.000 €.  
Na zasadnutí bol prítomný aj Ing. Bezák, predseda predstavenstva Rezortu Piešťany, oblastnej 
organizácie. Vysvetlil podrobnosti o činnosti Rezortu Piešťany. Pre mesto Vrbové bude vstup do 
rezortu prínosom. Znamená to, že peniaze, ktoré do rezortu z mesta pôjdu, sa vrátia. Mesto to 
zviditeľní. Ich hlavnou úlohou bude marketing a podpora podujatí.  
 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporučila materiál schváliť, nevyjadrila sa však 
k výške príspevku. 
Ing. Bezák povedal, že minimálny príspevok je 1 000 €, ale žiadne ďalšie poplatky sa neplatia. 
 
Stanovisko komisie kultúry:  komisia nemá námietky voči členstvu, k sume sa nevyjadrila. 
V prípade, že by to v organizácii nefungovalo tak ako sa predpokladalo, odporúča potom 
z organizácie vystúpiť. 
Ing. Bezák povedal, že vystúpenie z organizácie nie je zložité. 
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Stanovisko sociálnej komisie: neboli námietky voči členstvu. 
 
Rozprava: 
p. Prievozníková – aké práva budú mať jednotliví členovia, či to bude záležať od počtu obyvateľov. 
Ing. Bezák – hlas bude mať Vrbové tak, ako každý iný člen s tým, že ešte sa nominujú členovia 
do Správnej rady a predstavenstva. 
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. – čo bola taká najväčšia vychytávka v Rezorte? 
Ing. Bezák – každá obec si vyberie nejaké podujatie, ktoré si chce podporiť. Tá čiastka, ktorú ta, 
mesto dá, s mestu minimálne vráti na propagácii vybratého podujatia. Funguje to tak, že koľko sa 
z príspevkov členov vyberie, toľko dostane z ministerstva financií na podporu kultúrnych podujatí 
(aj formou propagácie). 
Dr. Miklášová – tie obce, ktoré sú už členmi, sú členmi odkedy? 
Ing. Bezák – od r. 2018-2019, Banka pristupuje. Odchádzala pred 3 rokmi, videli však, že to má 
opodstatnenie. 
p. Prievozníková – odkedy Rezort funguje? 
Ing. Bezák – od r. 2010, má 9 členov a 5 má pristúpiť. 
Mgr. Just – v Stanovách je asi chyba, lebo každý člen má na každých 1 000 € 1 hlas. 
Ing. Bezák – zaviedli zásady poskytovania príspevkov. Do konca roka si musí mesto (člen) poslať 
žiadosť na Rezort Piešťany, kde bude vytvorená komisia, ktorá rozhodne ako sa budú poskytovať 
peniaze, ale člen Rezortu bude vždy uprednostnený. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 200/XIII/2019. 
 
5. Zmena rozpočtu mesta 
 
Mgr. Urbanová predložila materiál týkajúci sa zmeny rozpočtu. Materiál MsZ neschvaľuje, berie 
na vedomie. 
 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča materiál schváliť. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 201/XIII/2019, 202/XII/2019, 203/XIII/2019, 204/XII/2019 
a č. 205/XII/2019. 
 
6. VZN – daň z nehnuteľností na rok 2020 
7. VZN – o miestnych daniach mesta Vrbové na rok 2020 
8. VZN – o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na 

rok 2020  
 
V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 79/2015 Z. z.  
o odpadoch  a  o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto Vrbové predložilo návrh na 
schválenie VZN č. 1/2020 o dani z nehnuteľnosti na území mesta Vrbové, ďalej VZN č. 2/2020 
o miestnych daniach na území mesta Vrbové a  VZN č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Vrbové. 
 
Rozprava k bodu 6: 
Ing. Duračka – tie peniaze, čo mesto získa, kam pôjdu. Nejako mesto zaviazať, čo s nimi. 
Mgr. Urbanová – mesto má dostať na budúci rok podielové dane, ktoré ale vo veľkej miere 
nedosahujú tú sumu, ktorú by malo mesto dostať a navyše štát zaviazal mesto na 10 %-om zvýšení 
platov zamestnancom, rekreačné poukazy ap. a na uvedené zákonné povinnosti dostane mesto 
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menej financií ako potrebuje. Takže sa to bude musieť doplniť z týchto peňazí, ktoré sa vyberú na 
daniach. A ani tak to mesto všetko nepokryje. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 206/XIII/2019. 
 
Rozprava k bodu 7: 
Mgr. Urbanová – daň za psa, automaty, ubytovanie – u psov je jednotná daň, t.j. jedno, či bude 
v bytovke alebo v rod. dome. 
JUDr. Tahotný – prikláňa sa za jednotnú sadzbu. 
p. Dunajčík – takisto sa prikláňa, odráža tie služby, ktoré sa pre nich poskytujú. 
p. Prievozníková – oslobodenie za psov so špeciálnym výcvikom, tzn. slepecký pes? 
Mgr. Urbanová – nemusí to byť len slepecký, môže mať špeciálny výcvik na niečo iné. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 207/XIII/2019. 
 
Rozprava k bodu 8: 
Mgr. Urbanová vysvetlila podrobne ako prebieha vývoz odpadu – čo to mesto stojí a výšku sumy 
na osobu/deň – 0,082 €.Obyvatelia bytových domov budú mať vyrubený poplatok v rovnakej sume 
ako v rodinných domoch. 
Ing. Šteruský – či by sa nedala znížiť periodicita vývozu odpadu, začalo sa viac separovať. 
Mgr. Urbanová – Piešťany majú za rok 33 vývozov, Vrbové má 52. 
Mgr. Just – kto býva v rodinnom dome a separuje, by možno stačilo vyviezť aj 1x za mesiac. Ale 
v podstate zvyšujú poplatky všetky samosprávy. U nás to nie je nejak drastické. 
Dr. Kubík – nový zákon hovorí, že by sa malo začať pracovať s biologicky rozložiteľným 
odpadom. Uvažuje sa o dohode s firmou Marius Pedersen o vývoze tohto biologicky 
rozložiteľného odpadu (BRO) raz za dva týždne. A ten by nemal ísť do Rakovíc, čím by sa znížila 
suma za skládkovanie. Od 1. 1. 2021 sa bude musieť celý vyzberaný komunálny odpad vytriediť, 
nebude môcť ísť na skládku nevytriedený. A tiež sa uvažuje (nevie, či už je zákon podpísaný) 
o tom, že sa zavedie množstevný vývoz odpadu. Zatiaľ sa nevie, ako sa s tým vysporiadajú. Je 
predpoklad, že ceny za odpady to zdvihne a pôjdu do 3-5 rokov hore až päťnásobne. 
p. Dunajčík – potvrdil, že kontajnery pri bytovkách sú vyvážané často, aj keď nie sú naplnené. 
V niektorých rodinných domoch tie kontajnery na separovanie nie sú. 
Dr. Kubík – každý má možnosť separovať, len ľuďom sa nechce ísť trochu ďalej a hodiť to do 
kontajnerov, ktoré sú usporiadané v celom meste na stojiskách vytvorených pre separovaný odpad. 
p. Prievozníková – dá sa periodicita zmeniť v priebehu roka? 
Dr. Kubík – podľa predbežnej dohody s firmou Marius Pedersen od 1. 7. 2020 sa bude striedať 
vývoz komunálneho odpadu a BRO. 
p. Prievozníková – či nie je úľava pre tých, čo ich je 5, 6 a viac, majú 1 nádobu, lebo separujú. 
Mgr. Urbanová – tým, že to nie je adresné, nie je to spravodlivé. Pokiaľ niekto donesie potvrdenie, 
že platí (napr. v rámci nájmu) inde, má úľavu a neplatí. 
p. Prievozníková – bolo by spravodlivé, aby to bolo na množstvo nádob a vyvezených nádob. 
Ing. Valová – okrajové stojiská sídlisk sú preťažené, nosia tam odpad z rodinných domov. 
Mgr. Urbanová – ak sa to neschváli, VZN nebude od 1. 1. 2020 platné a bude sa musieť ísť podľa 
starého VZN. Tým pádom mesto nepokryje náklady za vývoz. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 208/XII/2019. 
 
9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu na roky 

2020-2022 
 

V zmysle § 18 f  ods. 1 písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 
znení vyplýva hlavnému kontrolórovi povinnosť predložiť uvedený materiál na rokovanie 
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Mestského zastupiteľstva. JUDr. Gajňáková navrhla MsZ zobrať návrh Programového rozpočtu 
na roky 2020-2022 na vedomie.  

 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 209/XII/2019. 
 
10. Návrh programového rozpočtu na roky 2020 – 2022 
 
V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 
neskorších predpisov je mesto Vrbové povinné prerokovať a schváliť návrh programového 
rozpočtu mesta Vrbové na roky 2020 – 2022 na svojom zasadnutí. Uvedený materiál predložila 
a podrobne vysvetlila Mgr. Urbanová. 
 
Rozprava:  
Mgr. Just – ten úver – ako to je s čiastkou určenou na Mikulášsku ulicu. To bude stále 100 tis. € 
určených na túto ulicu? 
Mgr. Urbanová – ten úver sa môže míňať len na kapitálové výdavky, nie na bežné. Bolo to 
nacenené na určitú sumu, ale je potrebné rozhodnúť, koľko pôjde na Mikulášsku ulicu, koľko na 
Hollého. A nevie sa ešte, koľko bude mesto stáť Ulica 6. apríla. A Mikulášska ul. sa priebežne 
robí. 
Ing. Valová – bola potrebná platba na to, aby sa mohli urobiť prípojky na plyn a ďalšia platba za 
I. etapu na projektovú dokumentáciu.  
Mgr. Urbanová – robí sa. To, že sa nekope, neznamená, že sa nerobí. 
Mgr. Just – nebolo to v zápisnici, ale tie sumy tu boli povedané. Tých 150 alebo 170 tis. € boli 
viazané na Mikulášsku ulicu. Chce len vedieť, ako sa s tými peniazmi naloží na budúci rok v rámci 
rozpočtu. 
Mgr. Urbanová – nevie povedať, či sa tie práce urobia a koľko sa zaplatí. 
Mgr. Just – ako sa s tými peniazmi naloží, keď sa nevykážu tie peniaze určené na Mikulášsku – to 
je otázka na hlavnú kontrolórku. 
Dr. Gajňáková – bolo tam 300 tis.€ na zberný dvor, nákup pozemku a ďalšie tri – upozorňovala, 
aby sme boli opatrní s braním úveru. Na komunikácie bolo vyčlenených 300 tis. €. V uznesení boli 
tieto účely: Mikulášska ulica, Hollého a Ulica 6. apríla. 
p. Prievozníková – ale vychádzalo sa z predpokladaných súm. 
Dr. Gajňáková – dávala stanovisko k úveru a takto bol ten účel stanovený. 
Mgr. Just – takže tie peniaze sa rozhádžu. 
primátorka – sú účelovo viazané. 
Mgr. Just – nerobí sa Mikulášska, ale iné. Chceš povedať (smerované na hl. kontrolórku), že to tu 
nebolo povedané? 
Dr. Gajňáková – nebolo to tak v uznesení. Hovorilo s o asfaltovaní ciest – Ulica 6. apríla, 
Mikulášska, Hollého. Mali ste ako poslanci trvať, aby to bolo v tom uznesení – tie sumy. 
Dr. Tahotný – keby títo poslanci ten úver nepresadili, tak Ulica 6. apríla by nebola hotová. 
Dr. Gajňáková – ale môže sa stať, že na budúci rok bude potrebovať napr. 600 tis. € na kanalizáciu 
a nebudeme to môcť zobrať. 
p. Prievozníková – ten úver je účelovo viazaný na kapitálky. Možno jedna vec bude stáť viac, ale 
tie peniaze sa nestratia. Sama hlasovala za to, že tá Mikulášska bude ako tretia v poradí. Bola by 
rada, keby tie peniaze – tých 170 tis. € (napríklad) zostalo, ale na druhej strane, možno aj tá Ulica 
6. apríla bude stáť viac. 
Mgr. Just – tri veci: Mikulášska, Hollého a Ul. 6. apríla – ako to je zakomponované do rozpočtu, 
ako sa to bude míňať? A chce vidieť aj výkaz výmer na Ulicu 6. apríla. 
Mgr. Urbanová – dala 190 tis. € nevyčerpaných z úveru do rozpočtu. K tej sume 270 tis. € sa prišlo 
tak, že 170 tis. € z úveru a zbytok z mesta sa našetrí. Ale na akej akcii to mesto našetrí? To nebolo 
povedané. Do príjmu dala 190 tis. €. 
Mgr. Just – spýtal sa, akým spôsobom sa naloží s peniazmi, ktoré zostali z úveru. 
Mgr. Urbanová – sú ako nevyčerpané v príjme. 
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Mgr. Just – na Ulicu 6. apríla sa minulo 110 tis. €. Keď sa na Hollého minie cca 60 tis. €, tak 
v rámci rozpočtu ako sa naloží so zvyškom, ktoré boli určené na tú tretiu vec – Mikulášsku ulicu? 
Dr. Miklášová – bolo povedané, že Ulica 6. apríla sa ukončila. Ale urobila sa len jedna ulica. 
A ešte tam je ďalšia ulica. Občania sa jej pýtajú, kedy sa urobí aj tá ďalšia časť. Aj ona myslela, 
že sa urobí celá Ulica 6. apríla. 
Ing. Valová – keď sa naceňovalo, naceňoval sa len vnútroblok Ul. 6. apríla – len jedna časť. Tam 
sa s ostatnými plochami nerátalo. Ďalšiu časť - rampu k prevádzkam, si vyžiadali občania (pán 
Kozák na MsZ upozornil a aj na domovej schôdzi hovorili, že je v zlom stave). 
K Mikulášskej ulici - na nej by veľa peňazí stála pokládka el. rozvodov do zeme, t.j. hlavný 
distribučný rozvod a elektrické prípojky. Keď je to akcia ZSD (Západoslovenská distribučná a.s.) 
hradia to oni. Keď vyvoláva investíciu mesto, hradí to mesto.   
Tie prípojky vyjdú mesto veľa peňazí. A zazmluvniť firmu, ktorá by to mala robiť a mesto 
by nemalo finančné krytie - to si mesto nemôže dovoliť. 
Mgr. Just – tiež si myslel, že to bude celá Ulica 6. apríla urobená. Trápi ho, ako sa tu narába 
s financiami mesta.  
Ing. Valová – to, čo bolo naceňované, to bolo vnútro. Ale možno tu chýba len komunikácia 
s poslancami. Treba prísť, je ochotná ukázať materiál, vysvetliť. Ona nemá s tým problém. 
Mgr. Just – tiež je prekvapený, že to nie je celá ulica a nevyjde na Mikulášsku. 
Ing. Valová – keď dávnejšie poslanci prišli s tým, že chcú za 50 tisíc € urobiť cestu na Mikulášskej 
aj Hrabinskej hovorila, že v predloženej cenovej ponuke chýbajú položky, t.j. frézovanie 
podkladu, podkladové štrkové vrstvy, krajnica ap. Pri rekonštrukcii sa často musia vymeniť 
nefunkčné uzávery vody, vyzdvihnúť poklopy plynu ... 
Po vyprojektovaní a na záver po vyrozpočtovaní Mikulášskej ulice (lebo v čase, keď chceli 
poslanci  informáciu  na zastupiteľstve) ešte nebol vyhotovený rozpočet, len elektrické rozvody, 
t.j. distribučná sieť + prípojky, sú nacenené  cca 125 00.- €. Cesta, miestny rozhlas... po 
jednotlivých objektoch sú vyrozpočtované samostatne. A je potrebné povedať, či poslanci chcú ísť 
do toho - lebo môžu sa urobiť elektrické rozvody. No pokiaľ nebude dosť financií na celok,  cesta 
zostane rozbitá. Občania očakávajú  zrekonštruovanú cestu. ZSD. si dala podmienku vo vyjadrení 
k stavebnému povoleniu, že ich siete musí mesto pri rekonštrukcii cesty dať do zeme. Dnes, keby 
sa to súťažilo, mohlo sa vysúťažiť dielo za nižšiu cenu. O päť rokov môže byť  realizácia drahšia. 
Mgr. Urbanová – vo finančných operáciách je 190 tis. € rozpočtovaných, t.j. nevyčerpaný úver 
a je to účelovo viazané – komunikácie (Mikulášska, Hollého) a na nič iné to nebude určené, tie 
peniaze sú stále tam. 
p. Dunajčík – poučme sa z toho, že sme to zle odhadli. Tak radšej to odložme a hneď 
nerozhodujme. 
 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 210/XII/2019 a č. 211/XII/2019. 
 
11. Zámena časti pozemku parc. č.  1286/1 – ul. Sietna 
 

Na základe žiadosti s rodinou Jozefa Pilku na ulici Sietna bola dohodnutá zámena časti 
pozemku oddelená geometrickým plánom p. č. 800/2 o výmere 58 m²  vo vlastníctve mesta Vrbové 
za časť pozemku p. č. 798/2 o výmere 2 m², vo vlastníctve rodiny Pilkovej s povinnosťou ďalšej 
úhrady za zámenu a za vypracovanie GP, spôsobom hodným osobitného zreteľa. 

 
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť zámenu pozemkov. 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča materiál schváliť. 
Ing. Duračka predložil poslanecký návrh, aby GP v hodnote 227 € uhradila rodina Pilková. Tento 
návrh poslanci odsúhlasili. 
 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 212/XII/2019 a č. 213/XII/2019. 
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12. Zámena časti pozemku parc. č.  227/1 – ul. Hoštáky 
 

Na základe žiadosti s p. Madunickou bola dohodnutá zámena časti pozemku p.č. 227/5  
o celkovej výmere 2.181 m² oddelená geometrickým plánom vo vlastníctve mesta Vrbové za časť 
pozemku p. č. 338/2 o výmere  131 m², ktorý je zapísaný na LV č. 418 a  za časť pozemku p. č. 
339/2 o výmere  83 m², vo vlastníctve p. Emília Madunickej, s povinnosťou  mesta Vrbové ďalšej 
úhrady a to spôsobom hodným osobitného zreteľa. 
 
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča zámenu pozemkov schváliť. 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča materiál schváliť. 
 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 214/XII/2019 a č. 215/XII/2019. 
 
13. Odpredaj pozemkov  p. č. 3225/1  a  3179/2   
 
Dňa 28.02.2019 pani Ing. Erika Jasovská, PhD, si podala žiadosť o odpredanie časti nehnuteľností 
v lokalite rekreačnej oblasti „Čerenec“ p. č. 3225  o výmere 256 m2  a  p.č. 3179 o výmere 891 m2. 
MsZ  rozhodlo o vyhlásení OVS na citované pozemky. Vzhľadom na to, že do súťaže sa nikto 
neprihlásil, bol znovu predložený návrh na odkúpenie týchto nehnuteľností   na prerokovanie MsZ 
a to spôsobom hodným osobitného zreteľa. Majiteľka pozemky užíva a  obhospodaruje ich od roku 
2012. Na pozemku sa nachádzajú inžinierske siete - vodovod, kde bude zriadené vecné bremeno v 
prospech mesta. 
 
Stanovisko komisie výstavby: komisia dala svoje stanovisko už na predchádzajúcom zasadnutí 
MsZ. Komisia neodporúča MsZ odpredať novovytvorené pozemky podľa GP č.4/2018 p.č.  3225/2 
a 3179/2 ale uprednostňuje komplexné  riešenie využitia odpredaja pozemku parc.č. 3179. Parcela 
nie je užívaná ako komunikácia a bolo by vhodné parcelu rozdeliť GP a ponúknuť na predaj resp. 
nájom jednotlivým vlastníkom susedných parciel - predajom novovytvorených parciel podľa 
predloženého GP p. Jasovskej by sa pozemok vo vlastníctve mesta znehodnotil.  
 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča predaj schváliť. 
 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 216/XII/2019, č. 217/XII/2019 a  č. 218/XII/2019. 
 
14. Odpredaj pozemkov  p. č. 3225/2  a  3179/3 
 
Dňa 15.11.2019 p. Rastislav Slabý podal na Mestsky úrad vo Vrbovom žiadosť o kúpu časti 
nehnuteľností v rekreačnej oblasti „Čerenec“ – p. č. 3225  o výmere 256 m2 a p. č. 3179  o výmere 
891 m2.  MsZ  rozhodlo v mesiaci jún 2019 o vyhlásení OVS na citované pozemky, ale do súťaže 
sa nikto neprihlásil. Keďže nie je žiadny záujem o kúpu citovaných pozemkov od iných subjektov,  
tak bol opätovne zaradený tento  materiál  na prerokovanie MsZ a to spôsobom hodným osobitného 
zreteľa. Majiteľ pozemky užíva a obhospodaruje od roku 2012. Na pozemku sa nachádzajú 
inžinierske siete - vodovod, kde bude zriadené vecné bremeno v prospech mesta. 
 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča materiál schváliť. 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 219/XII/2019, č. 220/XII/2019 a č. 221/XII/2019. 
 
15. OVS – garáž Hoštáky  
 
V zmysle zákona bol predložený návrh na schválenie odpredaja pozemku na vybudovanie garáže 
formou obchodnej verejnej súťaže. Jedná sa o pozemok v k. ú, Vrbové,  p. č. 325/89  o výmere 
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20 m². Za uvedený pozemok mesto Vrbové navrhlo poslancom MsZ schváliť cenu vo výške 
25,00 €/m2. Zároveň boli spracované aj podmienky OVS. 
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 222/XII/2019  a č. 223/XII/2019. 
 
16. OVS – rodinný dom  
 
Pretože sa nikto neprihlásil do obchodnej verejnej súťaže na odkúpenie domu na Školskej ulici, 
bol opätovne predložený tento návrh na zasadnutí MsZ. 
 
Rozprava: 
Dr. Tahotný, MBA – bol v tom dome, podľa neho by rekonštrukcia stála aj 50 tis. €. 
 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 224/XII/2019  a č. 225/XII/2019. 
 
17. Zverenie majetku do správy 
 

Mesto protokolárne zveruje do správy rozpočtovým organizáciám zriadeným mestom  
majetok nadobudnutý z finančných prostriedkov zriaďovateľa a zároveň predkladá zverenie na 
odsúhlasenie poslancom MsZ. Zákl. škole na Školskej ul. bol do správy zverený konvektomat 
Elektrolux AOS v hodnote 6.958,80 € a do správy  ZŠ  na ul. Komenského elektrickú panvicu BR 
120 v hodnote 4.929,6 € s DPH. 
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 226/XII/2019 a č. 227/XII/2019.  
 
18. Vyradenie majetku – r. 2019 
 
V zmysle ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
a platných zásad s nakladaním majetku mesta Vrbové  je mestské zastupiteľstvo mesta Vrbové 
povinné prerokovať, schváliť, resp.  zobrať na vedomie vyradenie majetku mesta z evidencie. 
Jednalo sa o neupotrebiteľný majetok sotvér v zostatkovej cene 0,00 € a OTE – evidencia drobného 
majetku v zostatkovej cene 0,00 €. V oboch prípadoch ide o majetok nefunkčný, morálne a fyzicky 
zastaralý. 
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 228/XII/2019.  
 
19. Odpis pohľadávok – r. 2019 
 
V zmysle zákona je mesto povinné predložiť návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok  na 
schválenie MsZ. MsZ schválilo odpísanie daňových nedoplatkov na dani z nehnuteľnosti vo výške 
55,44 € a odpísanie daňových nedoplatkov a na poplatkoch za komunálny odpad vo výške 34,91 €. 
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 229/XII/2019.  
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20. Plán zasadnutí MsZ  I. polrok 2020 
 
Na zasadnutí MsZ bol predložil Dr. Kubík plán zasadnutí MsZ vo Vrbovom na I. polrok 2020. 
Program je možné podľa potrieb dopĺňať. 
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 230/XII/2019.  
 
21. Nájom – Prima banka 

Vzhľadom na to, že došlo k ukončeniu nájmu so spoločnosťou CBA Slovakia – potraviny Kačka  
a na základe žiadosti Prima banky, a.s., bol predložený na rokovanie MsZ návrh na prenájom 
plochy za účelom umiestnenia bankomatu formou nájomnej zmluvy. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť prenájom. 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 231/XII/2019.  
 
22. Nájom – ČSOB-banka 
 
Podobne ako v predchádzajúcom bode aj v tomto sa riešil návrh na prenájom plochy za účelom 
umiestnenia bankomatu formou nájomnej zmluvy pre ČSOB banku. 
 
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť prenájom. 
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 232/XII/2019.  
 
23. Nájom – Effective s.r.o. 
 
Na pozemku vo vlastníctve mesta na Beňovského ul. je uložený prenosný predajný stánok, v 
minulosti na predaj ovocia o rozlohe 15,36 m2 , ktorý je majetkom p. Dušana Sabu. predchádzajúci 
nájomníci ukončili podnikateľskú činnosť a zároveň ukončili prenájom stánku. Na základe žiadosti 
nového nájomcu bol predložený návrh na prenájom pozemku formou nájomnej zmluvy medzi  
spoločnosťou Effective, s.r.o. a  mestom Vrbové.   
 
Stanovisko komisie výstavby: komisia neodporúča prenájom uvedeného pozemku a odporúča 
odstrániť stánok z plochy. Zatiaľ navrhuje na uvoľnené miesto umiestniť mestský mobiliár. 
Navrhuje uvedenú celú plochu postupne pripravovať na rozšírenie centrálnej mestskej zóny 
k synagóge. 
 
Stanovisko sociálnej komisie: je to centrum mesta, komisia navrhuje stánky odstrániť, max. 
prenajať na jeden rok. 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča nájom schváliť. 
 
Rozprava: 
p. Dunajčík – čo sa stane, ak sa prenájom neschváli, 
Dr. Kubík – ak sa materiál neschváli, tak potom je potrebné dať výpoveď aj ostatným. Všade je 
dvojmesačná výpovedná lehota. 
primátorka – mesto má záujem v týchto priestoroch robiť úpravy. 
Ing. Duračka – sú stanoviská komisií, teraz máme možnosť stánok odstrániť. 
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Mgr. Just – špatí to tam, je za to, aby tie stánky postupne zmizli. Pokiaľ sa má začať 
s odstraňovaním, treba začať týmto spôsobom. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 233/XII/2019.  
 
24. Dohoda o spolupráci – CVČ Piešťany 
 
Mesto Piešťany  zabezpečuje poskytovanie záujmového vzdelávania žiakov s trvalým pobytom 
v meste Vrbové v centre voľného času. Jedná sa o trinástich žiakov mesta Vrbové, ktorí navštevujú 
záujmové centrum v Piešťanoch. Mesto Piešťany predložilo návrh na spolufinancovanie formou 
čiastočnej úhrady finančných prostriedkov vynaložených mestom Piešťany. Po prepočte sa jedná 
o dobu financovania od septembra 2019 do 30.06.2020, kde sa mesačne jedná o sumu 104,- €. 
 
Rozprava: 
p. Dunajčík – chcel vedieť, či aj ostatné obce platia za deti, ktoré navštevujú vo Vrbovom 
krúžky. 
Mgr. Urbanová – EDU zber sa dáva, tá škola si ich vykazuje. Berú to za školy, neriešia odkiaľ sú 
tie deti. Musí to byť v rámci CVČ.  
Dr. Miklášová - krúžky a ZUŠ je niečo iné. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 234/XII/2019. 
 
25. Pridelenie nájomného bytu v bytovom dome na ul. Šteruská cesta 
 
Manželia Lukáčovci na základe vlastnej žiadosti ukončili nájomný vzťah s mestom Vrbové na byt 
č. 3, na Šteruskej ceste vo Vrbovom ku dňu 30.11.2019. Sociálna a bytová komisia odporučila 
uvoľnený byt prideliť p. Zuzane Mihalovičovej. 
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 235/XII/2019.  
 
26. Služobná cesta  
 
Samospráva v meste Antalaha sa rozhodla pozvať delegáciu z mesta Vrbové pri príležitosti  
slávnosti pomenovania ulice v meste Antalaha podľa vrbovského rodáka Mórica Beňovského, 
ktorý v tejto oblasti pôsobil a zomrel. Náklady na dopravu a ubytovanie budú hradené sponzorsky. 
Delegáciu budú tvoriť Dott. Mgr. Ema Maggiová, JUDr. Štefan Kubík a PhDr. Ľubomír Bosák. 
Zároveň bol predložený návrh na zhotovenie pamätnej tabule mestom Vrbové na počesť Mórica 
Beňovského, ktorá bude pri tejto príležitosti umiestnená v meste Antalaha za účasti delegácie 
mesta Vrbové. 
 
Stanovisko komisie kultúry: komisia odporučila prijať návrh. 
Stanovisko sociálnej komisie: komisia návrh odporučila schváliť. 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča prijať návrh. 
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 236/XII/2019  a č. 237/XII/2019. 
 
27. Rôzne  
 
V tomto bode neboli predložené žiadne návrhy. 
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28. Dopyty a interpelácie poslancov 
 
p. Dunajčík – oslovili ho mamičky mesta Vrbové – 20 detí nebolo umiestnených v materskej škole. 
Bolo im povedané, že v MŠ sú umiestnené deti z iných obcí. Mali by sa prednostne brať deti 
z Vrbového. 
primátorka – snažíme sa pripraviť novú triedu na II. ZŠ. Zástupkyňa riaditeľky jej takúto vec vôbec 
neoznámila. Niektoré deti boli prijaté a niektoré budú v marci. Pri zriaďovaní novej triedy bude 
potrebné povolenie – hygiena, drobné stavebné úpravy. Je problém aj s pedagogickým 
personálom. 

•  

p. Dunajčík – rekonštrukcia parkoviska na Ul. 6. apríla – chce poďakovať aj za plochu aj zaplátanie 
dier na Nám. J. Emanuela. Bolo by vhodné tam osadiť značku „Zákaz zastavenia“. 
primátorka – jediná možnosť je urobiť jednosmerku. Uvažuje sa aj o prenajatí parkovacích miest, 
aby mesto získalo nejaké financie. 

•  

p. Dunajčík – psíčkari – chýbajú im malé odpadkové koše na exkrementy, 
primátorka – kto chce, ten kôš si nájde. To mesto nie je také veľké. 

•  

p. Dunajčík – nájom pozemku na Sietnej ulici na detské ihrisko – parkujú tam autá, je to tam 
rozjazdené. Možno navrhnúť p. Šimončíkovi, nech si to parkovisko vybuduje na svoje náklady. 
primátorka – bolo to určené na detské ihrisko. Musí sa zistiť, či tam tie autá parkujú. 
Dr. Kubík – on to má v bezplatnej výpožičke, vybudoval ihrisko na vlastné náklady. To, že tam 
niekto parkuje, kvôli tomu nebude mesto likvidovať detské ihrisko. 

•  

Dr. Miklášová – zatrávňovače na Ul. 6. apríla – je tam vysoký skok. Je potrebné to nejako upraviť, 
aby tie autá nenarážali podvozkom. 
Skrinka pri synagóge – dávať tam oznamy ako je parte ap. Problém je v tom, že tam je už všeličo 
– bez ladu a skladu. Alebo to nejako rozdeliť, upraviť. 
Dr. Kubík – bude vyrobená nová tabuľa pred Hačkovcom a tá bude osvetlená a môže sa použiť aj 
na parte ap.  
Parkovisko – ešte nie je dobudované, na jar sa to bude musieť dobudovať. Plánuje sa rozparcelovať 
na 54 miest (v tom okruhu) a všetky prenajať. 

•  

p. Dunajčík – pri prechodoch pre chodcov sú stožiare s osvetlením. 
Mgr. Šmacho – to osvetlenie tam bolo osadené z dôvodu vyššej bezpečnosti chodcov. 

•  

Dr. Kubík – ZSE bude dávať el. káble do zeme a bude rušiť vzdušný rozvod na námestí Slobody 
a Ul. Beňovského až po semafor. 
Ing. Valová – predložila projektovú dokumentáciu. Trasa vedie od semaforu cez centrálnu mestskú 
zónu po Hollého ulicu. Mesto tam má osvetlenie, je teraz možnosť vložiť káble do zeme. Ale stĺpy 
by mali zatiaľ zostať. Ide o investíciu z ich strany, vtedy si to platia oni. Chceli by projekt 
realizovať v máji 2020. Požiadali o stavebné povolenie, súhlas musia mať od vlastníka 
nehnuteľnosti. Územné rozhodnutie už majú vydané. Vloženie elektrických rozvodov v centre 
mesta žiadali už niekoľkokrát. Vzhľadom na zrealizovaný projekt obnovy centrálnej mestskej 
zóny cez eurofondy sme im rekonštrukciu v minulosti zamietli.  
p. Prievozníková – to znamená, že by to rozkopali a dali do pôvodného stavu. Aké sú s nimi 
skúsenosti? 
Ing. Valová – na Slovanskej ul. preťali káble TKR, bol problém. Ochranné pásmo je 1 m.  
Potrebuje vedieť aké je stanovisko MsZ. Ak by mesto chcelo svoje rozvody verejného osvetlenia 
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vložiť do zeme spolu so ZsD, a.s., čaká mesto investícia  cca niekoľko desaťtisíc Eur na nové káble  
osvetlenia, elektrické stĺpy + práca,  rádovo niekoľko desaťtisíc eur a rozpočet mesta je napnutý. 
Musíme im dať vyjadrenie. 
Mgr. Just – na základe týchto informácií sa nevie k tomu vyjadriť. 
Ing. Valová – viac informácií týkajúcich sa cien nám nedajú. Predloží to na budúce zasadnutie 
MsZ. Minimálne vtedy sa musia poslanci vyjadriť. Treba dovtedy porozmýšľať. 
 
29. Návrh na uznesenie 
 

Uznesenie MsZ č. 200/XII/2019  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
členstvo mesta Vrbové v organizácii zabezpečujúcej cestovný ruch v okrese Piešťany – Rezort 
Piešťany od 1. januára 2020 a dobrovoľný členský príspevok vo výške 1 000,- €. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9           proti: 0   zdržali sa: 0 
Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, 
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
Ing Ľ. Šteruský, T. Prievozníková,  
Mgr. F. Tahotný, MBA,  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 201/XII/2019  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- berie na vedomie – 
rozpočtové opatrenie č. 5/2019  (RO č. 5)  
  

  
Rozpočet 

schválený 2019 
Rozpočet po 

zmenách 
Zmena 

rozpočtu č. 5 
Rozpočet po 

zmenách 
Bežné príjmy 4 961 980,72 5 260 200,13 858,00 5 261 058,13 
Kapitálové príjmy 105 000,00 263 000,00  263 000,00 
Finančné operácie príjmové 10 300,00        647 145,46          647 145,46 
Školstvo 237 660,00 246 765,77  246 765,77 
PRÍJMY SPOLU 5 314 940,72 6 417 111,36 858,00 6 417 969,36 
     

  
Rozpočet 

schválený 2019 
Rozpočet po 

zmenách 
Zmena 

rozpočtu č. 5 
Rozpočet po 

zmenách 

Bežné výdavky  2 570 225,92 2 709 100,92  2 709 100,92 
Kapitálové výdavky 464 000,00 1 258 117,33  1 258 117,33 
Finančné operácie výdavkové 94 500,00 97 400,00  97 400,00 
Školstvo 2 186 214,80 2 352 493,11 858,00 2 353 351,11 
VÝDAVKY SPOLU 5 314 940,72 6 417 111,36 858,00 6 417 969,36 
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Uznesenie MsZ č. 202/XII/2019  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- berie na vedomie – 
rozpočtové opatrenie č. 6/2019  (RO č. 6)  
  

  
Rozpočet 

schválený 2019 
Rozpočet po 

zmenách 
Zmena 

rozpočtu č. 6 
Rozpočet po 

zmenách 
Bežné príjmy 4 961 980,72 5 261 058,13 13 128,00 5 274 186,13 
Kapitálové príjmy 105 000,00 263 000,00  263 000,00 
Finančné operácie príjmové 10 300,00         647 145,46          647 145,46 
Školstvo 237 660,00 246 765,77  246 765,77 
PRÍJMY SPOLU 5 314 940,72 6 417 969,36 13 128,00 6 431 097,36 
     

  
Rozpočet 

schválený 2019 
Rozpočet po 

zmenách 
Zmena 

rozpočtu č. 6 
Rozpočet po 

zmenách 

Bežné výdavky  2 570 225,92 2 709 100,92  2 709 100,92 
Kapitálové výdavky 464 000,00 1 258 117,33  1 258 117,33 
Finančné operácie výdavkové 94 500,00 97 400,00  97 400,00 
Školstvo 2 186 214,80 2 352 493,11 13 128,00 2 366 479,11 
VÝDAVKY SPOLU 5 314 940,72 6 417 111,36 13 128,00 6 431 097,36 

 
 

Uznesenie MsZ č. 203/XII/2019  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
rozpočtové opatrenie č. 7/2019  (RO č. 7) 
  

  
Rozpočet 

schválený 2019 
Rozpočet po 

zmenách 
Zmena 

rozpočtu č. 7 
Rozpočet po 

zmenách 
Bežné príjmy 4 961 980,72 5 274 186,13 175 496,58 5 449 682,71 
Kapitálové príjmy 105 000,00 263 000,00 - 25 000,00 238 000,00 
Finančné operácie príjmové 10 300,00         647 145,46 - 40 000,00        607 145,46 
Školstvo 237 660,00 246 765,77 -57 440,31 189 325,46 
PRÍJMY SPOLU 5 314 940,72 6 431 097,36 53 056,27 6 484 153,63 
     

  
Rozpočet 

schválený 2019 
Rozpočet po 

zmenách 
Zmena 

rozpočtu č. 7 
Rozpočet po 

zmenách 

Bežné výdavky  2 570 225,92 2 709 100,92 71 644, 61 2 780 745,53 
Kapitálové výdavky 464 000,00 1 258 117,33 - 53 667,55 1 204 449,78 
Finančné operácie výdavkové 94 500,00 97 400,00 - 418,00 96 982,00 
Školstvo 2 186 214,80 2 366 479,11      35 497,21 2 401 976,32 
VÝDAVKY SPOLU 5 314 940,72 6 431 097,36 53 056,27 6 484 153,63 

 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9           proti: 0   zdržali sa: 0 
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Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, 
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
Ing Ľ. Šteruský, T. Prievozníková,  
Mgr. F. Tahotný, MBA,  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 204/XII/2019  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- berie na vedomie – 
rozpočtové opatrenie č. 8/2019  (RO č. 8) 
 

Uznesenie MsZ č. 205/XII/2019  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
rozpočtové opatrenie č. 9/2019  (RO č. 9). 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9           proti: 0   zdržali sa: 0 
Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, 
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
Ing Ľ. Šteruský, T. Prievozníková,  
Mgr. F. Tahotný, MBA,  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 206/XII/2019  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2020 o dani z nehnuteľnosti na území mesta 
Vrbové. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8           proti: 0   zdržali sa: 0 
Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
Ing Ľ. Šteruský, T. Prievozníková,  
Mgr. F. Tahotný, MBA,  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 207/XII/2019  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2020 o miestnych daniach na území mesta 
Vrbové.   
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9           proti: 0   zdržali sa: 0 
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Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, 
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
Ing Ľ. Šteruský, T. Prievozníková,  
Mgr. F. Tahotný, MBA,  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 208/XII/2019  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na území mesta Vrbové. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9           proti: 0   zdržali sa: 0 
Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, 
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
Ing Ľ. Šteruský, T. Prievozníková,  
Mgr. F. Tahotný, MBA,  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 209/XII/2019  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- berie na vedomie -  
stanovisko hlavnej kontrolórky mesta  k Návrhu programového rozpočtu mesta Vrbové na roky 
2020 – 2022. 
 

Uznesenie MsZ č. 210/XII/2019  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
programový rozpočet mesta Vrbové na rok 2020 v zmysle ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov podľa priloženého návrhu. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9           proti: 0   zdržali sa: 0 
Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, 
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
Ing Ľ. Šteruský, T. Prievozníková,  
Mgr. F. Tahotný, MBA,  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 211/XII/2019  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- berie na vedomie –  
programový rozpočet mesta Vrbové na roky 2021 – 2022 v zmysle ustanovení zákona č. 583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu. 
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Uznesenie MsZ č. 212/XII/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. E, 
p. č. 1286/1 o celkovej výmere 809 m², druh pozemku – vodná plocha, ktorý je zapísaný na LV č. 
3369 – evidovaný  v CKN ako parc. č. 800 v doposiaľ nezaloženom liste vlastníctva ako zastavaná 
plocha a nádvoria o výmere 3.129 m2 vo Vrbovom.  Uvedená parcela č. 1286/1 bola rozdelená 
Geometrickým plánom č. 397/2019 zo dňa 24.10.2019 na parcelu reg. „E“ č. 1286/1 o celkovej 
výmere 751 m², druh pozemku – vodná plocha, parcelu reg. „C“ č. 800/2, diel č. 1 o celkovej 
výmere 58 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria  a  parcelu reg. „C“ č. 800/1 o celkovej 
výmere 3.071 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, kde predmetom zámeny bude  
• parcela č. 800/2, diel č. 1 o celkovej výmere 58 m², druh pozemku – zastavané plochy 

a nádvoria - pôvodne evidovaná v CKN ako parc. č. 800 v doposiaľ nezaloženom liste 
vlastníctva ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 3.129 m2;           

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

za časť pozemku  
v  k. ú, Vrbové,  KN reg. „C“, p. č. 798 o celkovej výmere 528 m², druh pozemku – zastavané 
plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný na LV č. 1139 – pôvodná parcela č. 798 bola rozdelená 
Geometrickým plánom č. 397/2019 zo dňa 24.10.2019 na parcelu č. 798/1, diel č. 2 o celkovej 
výmere 526 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria  a  parcelu č. 798/2, diel č. 3 
o celkovej výmere 2 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, kde predmetom zámeny 
bude  
• parcela č. 798/2, diel č. 3 o celkovej výmere 2 m², druh pozemku – zastavané plochy 

a nádvoria;            
vo vlastníctve: 
-  Pilka Jozef, 922 03 Vrbové,     
- Martin Pilka, 922 03 Vrbové    
- a   Lucia Pilková, 831 01 Bratislava – Nové Mesto,   s povinnosťou ďalšej úhrady z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa. 
Po schválenej zámene rodina Pilková zamení časť pozemku parc. č. 798/2  a  zvyšok - 
novovytvorenú nehnuteľnosť parcelu registra „C“ č. 800/2, kde sa odpočítajú 2 m2   za zamenenú 
parcelu č. 798/2 o výmere 2 m2  odkupuje za cenu vo výške  15 €/m2  z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa,  čiže  56 m2  x  15 €,  t.j. za sumu vo výške 840 €, s podmienkou uhradenia 
sumy za vyhotovenie GP č. 397/2019 vo výške 227,- €. 

Za dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ považuje skutočnosť, že na uvedenej parcele č. 
800/2 má rodina Pilková ohradený dvor pri svojej nehnuteľnosti, ktorý užíva nepretržite od roku 
2002 po kolaudácii svojho rodinného domu;   
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 7           proti: 0  zdržali sa: 2 
Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,       Mgr. R. Just, 
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,      Ing Ľ. Šteruský, 
T. Prievozníková,  
Mgr. F. Tahotný, MBA,  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 
 
 



MsZ č. 8 z 11. 12. 2019 
Strana 17 z 27 

Uznesenie MsZ č. 213/XII/2019  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
po zámene nehnuteľnosti zriadiť na  nehnuteľnosti   parcela reg. „C“ 800/2, diel č. 4 vecné bremeno 
v prospech mesta Vrbové, sídlo Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové, IČO 003 13 190, 
na inžiniersku sieť (splaškovú kanalizáciu).  Vecné bremeno bude zriadené bezodplatne v koridore, 
ktorý je vymedzený Geometrickým plánom č. 397/2019  zo dňa 24.10.2019,  kde sa jedná  o  10 m2    

a  ďalej by malo vecné bremeno spočívať   v možnosti prechodu a pohybu na parcele registra „C“ 
č. 800/2 – zastavané plochy a nádvoria     o výmere 58 m2 neobmedzene v prípade vykonania opráv 
uložených inžinierskych sietí.  Spoluvlastníci Jozef Pilka, Martin Pilka  a  Lucia Pilková  sa zaväzujú 
nebudovať  na  uvedenej  parcele  žiadne  budovy  ani  spevnené  plochy,  ani  ploty,  kde  
v  povinnosti zamieňajúceho je toto právo rešpektovať a umožniť jeho plynutie. Zánikom 
zmluvných strán prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy a zriadeného vecného 
bremena na ich právnych nástupcov. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8           proti: 0   zdržali sa: 0 
Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
Ing Ľ. Šteruský, T. Prievozníková,  
Mgr. F. Tahotný, MBA,  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 214/XII/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. 227/1 o celkovej výmere 2.181 m², druh pozemku – zastavaná plocha a nádvoria, ktorý 
je zapísaný na LV č. 1900 vo Vrbovom.  Uvedená parcela č. 227/1 bola rozdelená Geometrickým 
plánom č. 409/2019 zo dňa 25.10.2019 na parcelu reg. „C“ č. 227/1 o celkovej výmere 2.162 m², 
druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria a  parcelu reg. „C“  č. 227/5 o celkovej výmere 19 
m², druh pozemku – zastavané plochy  a nádvoria, kde predmetom zámeny bude  
• parcela č. 227/5  o celkovej výmere 19 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 pozemku  
v  k. ú, Vrbové,  KN reg. „C“, p. č. 338 o celkovej výmere 418 m², druh pozemku - zastavané 
plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný na LV č. 418, kde pôvodná parcela č. 338 bola rozdelená 
Geometrickým plánom č. 409/2019 zo dňa 25.10.2019 na parcelu reg. „C“  č. 338/1 o celkovej 
výmere 287 m², druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria  a  parcelu reg. „C“  č. 338/2 
o celkovej výmere 131 m², druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, kde predmetom zámeny 
bude  
• parcela č. 338/2 o celkovej výmere 131 m², druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria;            
vo vlastníctve: 
-  Emília Madunická, 922 03 Vrbové s  povinnosťou mesta Vrbové ďalšej úhrady z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa; 

a ďalej  
za časť pozemku  
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v  k. ú, Vrbové,  KN reg. „C“, p. č. 339 o celkovej výmere 1.965 m², druh pozemku – záhrada, 
ktorá je zapísaná na LV č. 452, ktorá bola rozdelená Geometrickým plánom č. 409/2019  zo  dňa  
25.10.2019  na parcelu reg. „C“ č. 339/1 o celkovej výmere 1.882 m², druh pozemku - záhrada  
a  parcelu reg. „C“ č. 339/2 o celkovej výmere 83 m², druh pozemku – záhrada, kde predmetom 
zámeny bude  
• parcela č. 339/2 o celkovej výmere 83 m², druh pozemku - záhrada;            
vo vlastníctve: 
-  Emília Madunická, 922 03 Vrbové s  povinnosťou mesta Vrbové ďalšej úhrady z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa; 
Po schválenej zámene mesto Vrbové zamení časť pozemku parc. reg. „C“ č. 227/5  a   zvyšok  
novovytvorených nehnuteľností, t.j. parcelu registra „C“ č. 338/2  a  parcelu reg. „C“  č. 339/2, 
kde sa odpočíta 19 m2   za  zamenenú parcelu č. 227/5  o výmere 19 m2  odkupuje    za cenu vo 
výške 5,-  €/m2 z  dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktoré sú vo výlučnom  vlastníctve p. Emílie 
Madunickej,  čiže 131 m2 + 83 m2  = 214 m2  - 19 m2   =  195 m2  x  5 €, t.j. za sumu vo výške 
975,00 €. 

Za  dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ považuje skutočnosť, že na susednej parcele 
č. 227/5 má rodina Madunická postavený rodinný dom, ku ktorému je potrebný prístup  zo strany 
mestskej parcely par. č. 227/5.  Z uvedeného dôvodu je potrebné vysporiadať tieto nehnuteľnosti.   
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8           proti: 0   zdržali sa: 0 
Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
Ing Ľ. Šteruský, T. Prievozníková,  
Mgr. F. Tahotný, MBA,  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 215/XII/2019  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
po zámene nehnuteľnosti zriadiť na dotknutej  nehnuteľnosti parcela reg. „C“ č. 227/5  vecné 
bremeno v prospech mesta Vrbové, sídlo ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové, IČO 
003 13 190  na už vybudované inžinierske siete (telekomunikačný kábel, plynové a vodovodné 
potrubie). Vecné bremeno bude zriadené bezodplatne na novovytvorenej parcele reg. „C“ č. 227/5 
- zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2  a   bude spočívať v možnosti prechodu a pohybu na 
parcele neobmedzene v prípade vykonania opráv uložených inžinierskych sietí.  Výlučná vlastníčka 
Emília Madunická sa zaväzuje nebudovať  na  tejto  parcele  žiadne  budovy  ani  spevnené  plochy,  
ani  ploty,  a jej  v  povinnosťou  je toto vecné bremeno rešpektovať a umožniť jeho plynutie.  
Zánikom zmluvných strán prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy a zriadeného 
vecného bremena  na ich právnych nástupcov. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8           proti: 0   zdržali sa: 0 
Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
Ing Ľ. Šteruský, T. Prievozníková,  
Mgr. F. Tahotný, MBA,  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
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Uznesenie MsZ č. 216/XII/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,  
ktorý je zapísaný  na LV č. 1900, ktorý  bol na základe  geometrického  plánu  číslo  4/2018  zo 
dňa 30.01.2018  rozdelený  na parcelu  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., 922 03 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.,  922 03 Vrbové parcelu č. 3225/1 užíva a udržiava od roku 
2012. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8           proti: 0   zdržali sa: 0 
Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
Ing Ľ. Šteruský, T. Prievozníková,  
Mgr. F. Tahotný, MBA,  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 217/XII/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. 3179 o výmere 891 m2 , druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria,  zapísaný na LV č. 1900, a ktorý bo1 na základe geometrického plánu číslo 4/2018 zo 
dňa 30.01.2018   rozdelený   na parcelu reg.  „C“  č.  3179/1 - zastavané  plochy a nádvoria  o 
výmere  753 m2, parcelu  reg.  „C“  č.   3179/2  - zastavané  plochy  a nádvoria o výmere 66 m2 a 
parcelu reg. „C“ č. 3179/3   o výmere 72 m2 - zastavané plochy a nádvoria, kde 
-  predmetom   kúpnej  zmluvy   je   novovytvorená   nehnuteľnosť -  parcela   registra  „C“   
č. 3179/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 66 m2, ktorá  je  vo výlučnom vlastníctve mesta 
Vrbové, sídlo  ul. gen. M.  R. Štefánika  č. 15/4, 922 03  Vrbové,  IČO  003 13 190, v celosti pre:  
- Ing. Erika Jasovská PhD.,  922 03 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.,  922 03 Vrbové parcelu č. 3179/2  užíva a udržiava od roku 
2012.   
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8           proti: 0   zdržali sa: 0 
Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
Ing Ľ. Šteruský, T. Prievozníková,  
Mgr. F. Tahotný, MBA,  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
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Uznesenie MsZ č. 218/XII/2019  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
po predaji nehnuteľnosti zriadiť na predmetnej nehnuteľnosti vecné bremeno v prospech mesta 
Vrbové, sídlo u1. gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové, IČO 003 13 190, na už uložené 
inžinierske siete vodovodu, ale aj vecné bremeno v prípade ďalšieho nového uloženia 
inžinierskych sietí a  vecné bremeno spočívajúce v možnosti prechodu a pohybu na parcele registra 
„C“ č. 3225/1 - ostatné plochy o výmere 161 m2  neobmedzene v prípade vykonania opráv 
uložených inžinierskych sietí. 
Ing. Erika Jasovská, PhD. sa zaväzuje nebudovať  na  predmetnej  parcele  žiadne  budovy ani  
spevnené  plochy,  ani  pevné ploty  zriadené vecné bremeno  rešpektovať  a  umožniť jeho 
plynutie.  Zánikom zmluvných strán prechádzajú práva   a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy a 
zriadeného vecného bremena na ich právnych nástupcov. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8           proti: 0   zdržali sa: 0 
Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
Ing Ľ. Šteruský, T. Prievozníková,  
Mgr. F. Tahotný, MBA,  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 219/XII/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,  
zapísaného  na LV č. 1900, kto  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. 
3225/2 - ostatné plochy o výmere 95 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. Rastislava 
Slabého, 922 03 Vrbové   za cenu 11 €/m2  z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že 
žiadateľ Ing. Rastislav Slabý, 922 03 Vrbové parcelu č. 3225/2 užíva a udržiava od roku 2012. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8           proti: 0   zdržali sa: 0 
Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
Ing Ľ. Šteruský, T. Prievozníková,  
Mgr. F. Tahotný, MBA,  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 220/XII/2019  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  



MsZ č. 8 z 11. 12. 2019 
Strana 21 z 27 

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. 3179 o výmere 891 m2 , druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria zapísaného na LV č. 1900, ktorý bo1 na základe geometrického plánu číslo 
4/2018 zo dňa 30.01.2018   rozdelený   na parcelu reg.  „C“   č.   3179/1 - zastavané  plochy a 
nádvoria  o výmere  753 m2, parcelu  reg.  „C“  č.   3179/2  - zastavané  plochy  a nádvoria o 
výmere 66 m2 a parcelu reg. „C“ č. 3179/3   o výmere 72 m2 - zastavané plochy a nádvoria, kde 

-  predmetom   kúpnej  zmluvy   je   novovytvorená   nehnuteľnosť  parcela   registra  „C“ č. 3179/3 
- zastavané plochy a nádvoria o výmere 72 m2, ktorá  je  vo výlučnom vlastníctve mesta Vrbové, 
sídlo  ul. gen. M.  R. Štefánika  č. 15/4, 922 03  Vrbové,  IČO  003 13 190, v celosti pre 
Ing. Rastislava Slabého, 922 03 Vrbové za cenu 11 €/m2  z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  
 
Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že žiadateľ 
Ing. Rastislav Slabý, 922 03 Vrbové parcelu č. 3179/3 užíva a udržiava od roku 2012. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8           proti: 0   zdržali sa: 0 
Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
Ing Ľ. Šteruský, T. Prievozníková,  
Mgr. F. Tahotný, MBA,  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 221/XII/2019  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
po predaji nehnuteľnosti zriadiť na predmetnej nehnuteľnosti vecné bremeno v prospech mesta 
Vrbové, sídlo u1. gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové, IČO 003 13 190, na už uložené 
inžinierske siete vodovodu, ale aj vecné bremeno v prípade ďalšieho nového uloženia 
inžinierskych sietí a  vecné bremeno spočívajúce v možnosti prechodu a pohybu na parcele registra 
„C“ č. 3225/2 - ostatné plochy o výmere 95 m2  , vecné bremeno spočívajúce v možnosti prechodu 
a pohybu na parcele registra „C“  č. 3179/3 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 72 m2  

neobmedzene v prípade vykonania opráv uložených inžinierskych sietí.  
Ing. Rastislav Slabý sa zaväzuje nebudovať  na  predmetnej  parcele  žiadne  budovy ani  spevnené  
plochy,  ani  pevné ploty,  a rešpektovať  zriadené vecné bremeno a umožniť jeho plynutie.  
Zánikom zmluvných strán prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy a zriadeného 
vecného bremena na ich právnych nástupcov. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 7 
za: 7           proti: 0   zdržali sa: 0 
Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, PhDr. J. Miklášová,  
Ing Ľ. Šteruský, T. Prievozníková,  
Mgr. F. Tahotný, MBA,  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 222/XII/2019  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
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v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 1, písm. a) zákona  č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
spôsob prevodu – prevod nehnuteľnosti – pozemok určený na výstavbu garáže  v  k. ú, Vrbové,  
KN reg. „C“ :  

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

ktorý  je zapísaný na LV č. 1900 – formou obchodnej verejnej súťaže za minimálnu  cenu 
25,00 €/m².  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8           proti: 0   zdržali sa: 0 
Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
Ing Ľ. Šteruský, T. Prievozníková,  
Mgr. F. Tahotný, MBA,  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 223/XII/2019  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
v zmysle ustanovenia § 9, ods. 2, písm. b) zákona  č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľnosti - pozemok určený na výstavbu 
garáže  v  k. ú, Vrbové,  KN reg. „C“ : 

• p. č. 325/89  o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria;  
ktorý  je zapísaný na LV č. 1900 na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Piešťany, vo vlastníctve 
mesta Vrbové – pričom  minimálna  cena za  1m2   bola  stanovená  na 25,00 €.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8           proti: 0   zdržali sa: 0 
Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
Ing Ľ. Šteruský, T. Prievozníková,  
Mgr. F. Tahotný, MBA,  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 224/XII/2019  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2, písm. a, b)  zákona   č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisu 
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 
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Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
Ing Ľ. Šteruský, T. Prievozníková,  
Mgr. F. Tahotný, MBA,  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 225/XII/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 
Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
Ing Ľ. Šteruský, T. Prievozníková,  
Mgr. F. Tahotný, MBA,  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 226/XII/2019  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
zverenie do správy spôsobom obvyklým,  I. Základnej škole, Školská ul. č. 4 Vrbové   nasledovný 
majetok: 
- konvektomat Elektrolux AOS – 101EBA2 v obstarávacej cene 6.958,80 Eur s DPH, zakúpený 
od dodávateľa: Stanislav Púdela PaP.  Číslo karty drobného majetku v evidencii OTE/0670; 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 7 
za: 7           proti: 0   zdržali sa: 0 
Ľ. Dunajčík, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
Ing Ľ. Šteruský, T. Prievozníková,  
Mgr. F. Tahotný, MBA,  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 227/XII/2019  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
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zverenie do správy spôsobom obvyklým Základnej škole, ul. Komenského č. 2 Vrbové   
nasledovný majetok: 
- panvica elektrická BR 120 – nerez v obstarávacej cene 4.929,60 Eur s DPH, zakúpená od 
dodávateľa:  Elena Gajdošíková G-Gastro. Číslo karty drobného majetku v evidencii 028/0673. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 7 
za: 7           proti: 0   zdržali sa: 0 
Ľ. Dunajčík, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
Ing Ľ. Šteruský, T. Prievozníková,  
Mgr. F. Tahotný, MBA,  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 
Uznesenie MsZ č. 228/XII/2019  

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
vyradenie majetku podľa priloženého zoznamu. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8           proti: 0   zdržali sa: 0 
Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
Ing Ľ. Šteruský, T. Prievozníková,  
Mgr. F. Tahotný, MBA,  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 229/XII/2019  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
odpísanie daňových nedoplatkov na dani z nehnuteľnosti    vo výške 55,44 € 
odpísanie daňových nedoplatkov na poplatkoch za komunálny odpad  vo výške 34,91 €. 

spolu vo výške: 90,35 € 
z dôvodu ich nevymožiteľnosti. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8           proti: 0   zdržali sa: 0 
Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
Ing Ľ. Šteruský, T. Prievozníková,  
Mgr. F. Tahotný, MBA,  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 230/XII/2019  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
plán zasadnutí MsZ na I. polrok 2020. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
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prítomní: 8 
za: 8           proti: 0   zdržali sa: 0 
Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
Ing Ľ. Šteruský, T. Prievozníková,  
Mgr. F. Tahotný, MBA,  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 231/XII/2019  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
prenájom nebytového priestoru za účelom inštalácie 1 ks peňažného bankomatu o rozmere 1,50 
m2 – na priečelí bytového domu na ul. M. A. Beňovského, súp. č. 353, zapísaného na LV č. 2921,  
postaveného na parcele reg. „C“ parc. č. 2392/2  o výmere  2.181 m2 druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria za  cenu nájmu  vo výške  1.500,- €/rok,  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 
Prima banka Slovensko, a.s.,  sídlo ul. Hodžova č. 11, 010 11 Žilina,  IČO  315 75 951 už uvedený 
priestor na peňažný bankomat užíva, a mesto Vrbové získalo danú nehnuteľnosť späť po ukončení 
nájmu spoločnosťou Potraviny Kačka, kde bol tento bankomat v podnájme u menovanej 
spoločnosti so súhlasom mesta Vrbové. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 7 
za: 7           proti: 0   zdržali sa: 0 
Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
Ing Ľ. Šteruský, T. Prievozníková,  
Mgr. F. Tahotný, MBA,  

 
Uznesenie MsZ č. 232/XII/2019  

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
prenájom nebytového priestoru za účelom inštalácie 1 ks peňažného bankomatu o rozmere 1,50 
m2 – na priečelí bytového domu na ul. M. A. Beňovského, súp. č. 353, evidovaného na LV č. 2921,  
postaveného  na parcele reg. „C“ parc. č. 2392/2  o výmere  2.181 m2 druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria za  cenu nájmu  vo výške  1.500,- €/rok,  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 
ČSOB banka, a.s.,  sídlo ul. Žiškova č. 11, 811 02 Bratislava,  IČO  368 54 140 už uvedený priestor 
na peňažný bankomat užíva a mesto Vrbové získalo danú nehnuteľnosť späť po ukončení nájmu 
spoločnosťou Potraviny Kačka, kde bol tento bankomat v podnájme u menovanej spoločnosti so 
súhlasom mesta Vrbové. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 7 
za: 7           proti: 0   zdržali sa: 0 
Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
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Ing Ľ. Šteruský, T. Prievozníková,  
Mgr. F. Tahotný, MBA,  
 

Uznesenie MsZ č. 233/XII/2019  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
prenájom časti pozemku na zriadenie prenosného predajného stánku o rozmeroch 15,36 m2, na 
parcele reg. „E“ parc. č. 673 o výmere 135 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
zapísaný na LV č. 3369, umiestnený na ul. M.A.Beňovského  za  cenu nájmu  vo výške 17 
€/m2/rok, 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 Effective, s.r.o., so sídlom Ostrov č. 376, 922 01 Ostrov, IČO  448 98 878 uvedený 
pozemok bude užívať po dohode s majiteľom predajného stánku  od 01.01.2020. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 0         proti: 7    zdržali sa: 2 

Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  JUDr. Š. Kubík, 
Mgr. R. Just, PhDr. J. Miklášová,  Mgr. F. Tahotný, MBA, 
Ing Ľ. Šteruský, T. Prievozníková,  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 
Uznesenie MsZ č. 234/XII/2019  

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
 čiastočnú úhradu finančných prostriedkov vynaložených mestom Piešťany na činnosť žiakov 
mesta Vrbové, ktorí navštevujú záujmové centrum v Piešťanoch vo výške 104,- € mesačne. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9           proti: 0   zdržali sa: 0 
Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, 
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
Ing Ľ. Šteruský, T. Prievozníková,  
Mgr. F. Tahotný, MBA,  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 235/XII/2019  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
v súlade  s  čl. I., §2, ods. 9 Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2018 o nakladaní s nájomnými 
bytmi pre občanov v bytovom dome na Hrabinskej ulici a na ul. Šteruská cesta - KOŠIAR v meste 
VRBOVÉ pridelenie voľného nájomného dvojizbového bytu č.3 na prvom poschodí v bytovom 
dome na  ul. Šteruská cesta – KOŠIAR  č. 675/6A novému nájomníkovi : 
- Zuzana MIHALOVIČOVÁ, 922 03 Vrbové. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
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za: 9           proti: 0   zdržali sa: 0 
Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, 
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
Ing Ľ. Šteruský, T. Prievozníková,  
Mgr. F. Tahotný, MBA,  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 236/XII/2019  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- berie na vedomie –  
vyslanie trojčlennej mestskej delegácie na služobnú cestu na Madagaskar v marci 2020 za účelom 
reprezentácie mesta pri príležitosti slávnosti pomenovania ulice v meste Antalaha podľa 
vrbovského rodáka Mórica Beňovského, ktorý v tejto oblasti pôsobil a zomrel. Náklady na 
dopravu a ubytovanie budú hradené sponzorsky. Zloženie delegácie: Dott. Mgr. Ema Maggiová, 
JUDr. Štefan Kubík a PhDr. Ľubomír Bosák. 

 
Uznesenie MsZ č. 237/XII/2019  

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
zhotovenie pamätnej tabule mestom VRBOVÉ na počesť Mórica Beňovského, ktorá bude 
umiestnená v meste Antalaha na Madagaskare pri príležitosti pomenovania tamojšej ulice podľa 
Mórica Beňovského v marci 2020 za účasti delegácie mesta Vrbové. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9           proti: 0   zdržali sa: 0 
Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, 
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
Ing Ľ. Šteruský, T. Prievozníková,  
Mgr. F. Tahotný, MBA,  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 
30. Záver 
 
Primátorka mesta poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie MsZ o 22.25 hod. 
 
Zapísala: Beličková 
 
 
 

................................................. 
Dott. Mgr. Ema Maggiová 

primátorka mesta, v.r. 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
1.   Tatiana Prievozníková, v.r.   ................................................. 
 
2.   PhDr. Jana Miklášová, v.r.     ................................................. 
 
 


