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Z á p i s n i c a    č. 1 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrbové, 

konaného 22. 1. 2020 o 17.00 hod. v zasadačke primátorky mesta 

 

 

Prítomní:    9 poslancov a primátorka mesta 

Neprítomní:    PhDr. Jana Miklášová a Ing. Ľubomír Šteruský 

Prizvaní:    hl. kontrolórka a vedúci pracovníci MsÚ 

     

Program: 

 

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

a určenie zapisovateľky 

2. Dopyty a interpelácie občanov 

3. VZN – Domov Klas 

4. Kúpa pozemkov – p.č. 370, 331/13, 156/2 

5. OVS – Avia 30 

6. Javys - vyjadrenie poslancov MsZ  

7. Rôzne  

8. Dopyty a interpelácie poslancov 

9. Návrh na uznesenie 

10. 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 – Tatiana Prievozníková, 

členovia – Bc. Dušan Sabo a doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

prítomných: 8 

za: 8                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: Ľubomír Dunajčík a Ing. Jozef 

Duračka. 

prítomných: 9 

za: 9                                          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: 9 

za: 9                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

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

pozvánke.  

Program poslanci schválili: 

prítomných: 9 

za: 9                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 
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2. Dopyty a interpelácie občanov 
 

Z občanov nemal nikto pripomienky ani dopyty. 

 

3. VZN – Domov Klas 

 
Na základe požiadavky riaditeľky Domova Klas, n.o. bol predložený návrh  na schválenie nového 

VZN mesta Vrbové týkajúce sa podmienok poskytovania sociálnych služieb a určení úhrady za 

služby poskytované v Domove Klas, n.o. Vzhľadom na ekonomické pomery v  Domove Klas, n.o.  

bolo potrebné znova nastaviť a vyčísliť výšku ekonomicky oprávnených nákladov na rok 2020, 

kde bolo potrebné prehodnotiť výšku úhrady za služby poskytované v Domove Klások, n.o.  

a   v  Domove Klas, n.o.  

Riaditeľka vysvetlila, že ide o malé zmeny. Platby boli rozdelené na Klas a Klások. Povinné 

podávanie stravy je minimálne 2x denne. Je na klientoch koľko krát denne chcú stravu. Priemerné 

zvýšenie bude od 6 do 35 €. Správna a dozorná rada domova sa vyjadrila, že pokiaľ by VZN nebolo 

schválené, zvýšené náklady by išli na vrub mesta. 

Čo sa týka vrbovských klientov, je tam mierny nedoplatok u jedného občana. Ďalší nedoplatok je 

od klienta zo Sokoloviec - tam budú požadovať, aby nedoplatok uhradil OcÚ Sokolovce. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča VZN schváliť. 

 

Žiadne pozmeňujúce návrhy neboli vznesené. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 1/I/2020. 

 

4. Kúpa pozemkov – p.č. 370, 331/13, 156/2 
 

Pri vysporiadaní pozemkov  na uliciach Hrabinská  a Sadová II.  bolo zistené, že parc. č. 370  

o výmere 850 m2, parc. č. 331/13 o výmere 3 m2  a na Ul. gen. M. R. Štefánika parc. č. 156/2 

o výmere 39 m2  vo Vrbovom patria spolumajiteľom p. O. Juricovej,  p. J. Látalovi, p. I. Šteruskej,  

p. A. Hettešovej a   p. J. Kloknerovej.   Spolumajitelia uvedených parciel sú ochotní svoje podiely 

odpredať mestu Vrbové. Mesto Vrbové potrebuje uvedené nehnuteľnosti na výstavbu 

komunikácie a verejného chodníka  na ulici Hrabinskej a Sadovej a vysporiadanie chodníka na Ul. 

M. R. Štefánika. Z toho dôvodu  je potrebné mať tieto časti nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta 

Vrbové.  

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča predaj 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča materiál schváliť. 

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 2/I/2020 a č. 3/I/2020. 

 

5. OVS – Avia 30 
 

Mesto Vrbové je vlastníkom hnuteľného majetku – nákladného motorového špeciálneho vozidla,                    

zn. AVIA 30, typ DVS 12,  ev. č.  PN-401BE,  s už neplatnou EK a STK, vozidlo je dočasne 

odhlásené z evidencie motorových vozidiel. DHZ Vrbové už dlhšiu dobu toto vozidlo nevyužíva  

a ani neplánuje využívať. Z toho dôvodu bol predložený na rokovanie  materiál na realizáciu OVS 

na odpredaj tohto vozidla. Odborné ohodnotenie špeciálneho vozidla vykonala firma S AUTO, 

spol. s.r.o.  -  na cenu minimálne 1.000 €. Avšak z dôvodu, že sa nikto na predchádzajúcu OVS 

neprihlásil, bola navrhnutá znížená suma 300 €. 
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Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča materiál schváliť a súhlasí aj s navrhovanou 

sumou. 

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 4/I/2020 a 5/I/2020. 

 

6. Javys - vyjadrenie poslancov MsZ  
 

V decembri 2019 prišla z Ministerstva životného prostredia správa o problematike navyšovania 

limitu pre spracovávanie rádioaktívneho odpadu spaľovaním v Jaslovských Bohuniciach. 

Ministerstvo životného prostredia žiada o zaslanie vyjadrenia sa k danej žiadosti.  Na základe 

uvedeného bol tento materiál predložený na prerokovanie do MsZ, ktoré nesúhlasí s možnosťou 

dovozu a rozšírenia spracovávania rádioaktívneho odpadu spaľovaním spoločnosťou JAVYS, a.s. 

v lokalite Jaslovské Bohunice. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 6/I/2020. 

 

7. Rôzne  
 

V tomto bode neboli predložené žiadne materiály. 

 

8. Dopyty a interpelácie poslancov 
 

p. Dunajčík – na Ul. oslobodenia prebehla rekonštrukcia chodníka – ZsD tam položila káble, ale 

chodník v poriadku nie je, Navrhuje ich vyzvať, aby to dali do pôvodného alebo dohodnutého 

stavu. 

Ing. Valová – tam niekto iný sľúbil, že ten chodník urobí. Mesto dalo rozkopávkové povolenie na 

položenie káblov. 

Dr. Kubík – problém je v tom, že chodník na ul. Oslobodenia bol majetkom občanov bývajúcich 

na tejto ulici. Spoločnosť Real Market sľúbila, že ak im občania podpíšu zriadenie vecného 

bremena na uloženie el. kábla k bytovému domu na Pribinovej ulici, tak im vybudujú nový 

chodník, s tým ale nesúhlasila ZsD – realizátor uloženia el. kábla. Ale medzitým niektoré časti 

chodníka prešli do majetku mesta. Je to dohoda medzi troma stranami – ZsD, Real Market 

a občania ulice Oslobodenia. ZsD nesúhlasila s návrhom spol. Real Market. Niektorí občania si 

chodník urobili sami. Chybou je, že nie všetci to mestu predali. V podstate vina je na spol. Real 

Market, ktorá neurobila to, čo sľúbila. Teraz to môže dorobiť mesto na svoje náklady, ale na 

cudzom majetku mesto nemôže nič robiť. 

p. Dunajčík – aspoň to naceniť, koľko by to stálo. Rokovať s občanmi, možno tie chodníky mestu 

predajú. 

Dr. Kubík – môžeme to naceniť a na ďalšom zasadnutí MsZ sa dohodnúť čo ďalej. 

•  

p. Dunajčík – káble, ktoré chce dávať ZsD do zeme na Ul. Beňovského a Nám. slobody – vie sa 

niečo bližšie? 

Ing. Valová – kontaktovala sa s pracovníkom ZsD, že je potrebné s tým niečo urobiť. Treba sa 

rozhodnúť, či mesto do toho pôjde alebo nie. 

Dr. Tahotný – aj občania to zachytili. 

Ing. Valová – územné rozhodnutie majú, ale stavebné nie – nemajú právo pracovať na cudzom 

pozemku. Dala im podklady, aby sa nejako skoordinovali. Kým prejdú všetky procesy, bude sa už 

môcť v centrálnej mestskej zóne pracovať. Ide o to, či MsZ dá súhlas pracovať na mestskom 

pozemku. 

Dr. Tahotný – ľudia sa pýtajú, či pôjdu aj na ich pozemok. Či im tam nevzniknú nejaké vysoké 

náklady. 
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p. Dunajčík – z estetického hľadiska by bolo dobre, keby tie staré stĺpy a el. drôty už boli preč. 

Ing. Valová – žiadosť od ZsD je evidovaná, len či mesto bude mať peniaze na uloženie káblov 

verejného osvetlenia. 

p. Dunajčík – nejakých 17 tis. € by mestu mali dať, tak nech to započítajú. 

Ing. Valová – ešte sa nevie, koľko to bude stáť, nie je to nacenené. Musí sa ešte trasa dohodnúť. 

Dr. Tahotný – keď sa bude vedieť aké budú náklady, tak potom sa bude o tom rozhodovať. 

Ing. Duračka – keď už bude originál projekt. 

•  

p. Dunajčík – na Sídl. 9. mája v parku sa rúbu orechy – aký je dôvod? 

Mgr. Šmacho – ten bližší ku chodníku – tam padali suché konáre, preto sa dal dolu. Ten druhý 

zostal. 

p. Dunajčík – včera sa vyrúbal ďalší, 

Mgr. Šmacho – bol to chorý strom. 

•  

p. Dunajčík – poďakoval pracovníkom útvaru miestneho hospodárstva za pomoc pri uložení 

kociek pri detskom ihrisku Žihadielko. 

•  

doc. Dr. Višňovský – prihlasujú ľudia psov? 

primátorka – neprihlasujú, v bytovkách je nahlásených 20 psov. Každý chce všeličo, ale psíka si 

na bytový dom neprihlásia. 

 

9. Návrh na uznesenie 
 

Uznesenie MsZ č. 1/I/2020  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové č. 4/2020 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady 

a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované v Domove Klas, n.o. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                  proti: 0   zdržali sa: 0 

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

Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, T. Prievozníková,  

Bc. D. Sabo, Mgr. F. Tahotný, MBA,  

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 2/I/2020  

 

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 nehnuteľností vedených na LV č. 824 

: 

• parcela registra „C“  č.  370 o výmere 850 m², druh pozemku – záhrada, bola rozdelená na základe 

Geometrického plánu č. 210/2019 zo dňa 02.07.2019 na parcelu reg. „C“ č. 370/3 o výmere 2 m2, parcelu 

reg. „C“ č. 370/4  o výmere  803 m2   a   na parcelu reg. „C“ č. 370/5  o výmere  45 m2, kde predmetom 

kúpy je novovytvorená parcela reg. „C“ č. 370/3 o výmere 2 m2, druh pozemku záhrada, ktorá je 

zapísaná  na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Piešťany, v podielovom spoluvlastníctve: 

- Oľga JURICOVÁ, 916 06 Horné Dubové, pošta Naháč, (podiel 10/80 - 0,25 m2); 

- Jaroslav LÁTAL, 902 01 Skalica,(podiel 10/80 - 0,25 m2); 
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- Iveta ŠTERUSKÁ, 922 04 Dolný  Lopašov, (podiel 10/80 - 0,25 m2); 

- Anna HETTEŠOVÁ, 915 05 Trstín, (podiel 10/80 - 0,25 m2); 

- Jaroslava KLOKNEROVÁ, 915 05  Trstín, (podiel 10/80 - 0,25 m2); 

kde každý vlastní podiel vo veľkosti 10/80 a spolumajitelia sú ochotní predať príslušné podiely za 

sumu vo výške 5 €/m2, t.j. za sumu 6,25 €.  

a ďalej je  

predmetom kúpy novovytvorená parcela reg. „C“ č. 370/5 o výmere 45 m2, druh pozemku 

záhrada, ktorá je zapísaná  na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Piešťany, v podielovom 

spoluvlastníctve: 

- Oľga JURICOVÁ, 916 06 Horné Dubové, pošta Naháč, (podiel 10/80 - 5,62 m2); 

- Jaroslav LÁTAL, 902 01 Skalica, (podiel 10/80 - 5,62 m2); 

- Iveta ŠTERUSKÁ, 922 04 Dolný Lopašov, (podiel 10/80 - 5,62 m2); 

- Anna HETTEŠOVÁ, 915 05 Trstín, (podiel 10/80 - 5,62 m2); 

- Jaroslava KLOKNEROVÁ, 915 05  Trstín, (podiel 10/80 - 5,62 m2); 

kde každý vlastní podiel vo veľkosti 10/80 a spolumajitelia sú ochotní predať príslušné podiely za 

sumu vo výške 5 €/m2, t.j. za sumu 140,50 €. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                  proti: 0   zdržali sa: 0 

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

Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, T. Prievozníková,  

Bc. D. Sabo, Mgr. F. Tahotný, MBA,  

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 3/I/2020  

 

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 nehnuteľností vedených na LV č. 3370: 

• parcela reg. „C“ č. 331/13 o výmere 3 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorá 

je zapísaná  na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Piešťany, v podielovom spoluvlastníctve : 

- Oľga JURICOVÁ, 916 06 Horné Dubové, pošta Naháč, (podiel 3/24 - 0,375 m2); 

- Jaroslav LÁTAL, 902 01 Skalica,(podiel 3/24 - 0,375 m2); 

- Iveta ŠTERUSKÁ, 922 04 Dolný Lopašov, (podiel 3/24 - 0,375 m2); 

- Anna HETTEŠOVÁ, 915 05 Trstín, (podiel 3/24 - 0,375 m2); 

- Jaroslava KLOKNEROVÁ, 915 05  Trstín, (podiel 3/24 - 0,375 m2); 

kde každý vlastní podiel vo veľkosti 3/24 a spolumajitelia sú ochotní predať príslušné podiely za 

sumu vo výške 5 €/m2, t.j. za sumu 9,37 €; 

a 

• parcela reg. „E“ č. 156/2 o výmere 39 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorá 

je zapísaná  na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Piešťany, v podielovom spoluvlastníctve: 

- Oľga JURICOVÁ, 916 06 Horné Dubové, pošta Naháč, (podiel 3/24 - 4,875 m2); 

- Jaroslav LÁTAL, 902 01 Skalica, (podiel 3/24 - 4,875 m2); 

- Iveta ŠTERUSKÁ,  922 04 Dolný  Lopašov, (podiel 3/24 - 4,875 m2); 

- Anna HETTEŠOVÁ, 915 05 Trstín, (podiel 3/24 - 4,875 m2); 

- Jaroslava KLOKNEROVÁ,  915 05  Trstín, (podiel 3/24 - 4,875 m2); 

kde každý vlastní podiel vo veľkosti 3/24 a spolumajitelia sú ochotní predať príslušné podiely za 

sumu vo výške 5€/m2, t.j. za sumu 121,87 €. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 
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za: 9                  proti: 0   zdržali sa: 0 

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

Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, T. Prievozníková,  

Bc. D. Sabo, Mgr. F. Tahotný, MBA,  

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 4/I/2020  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

odpredaj hnuteľného majetku  -  nákladné motorové špeciálne vozidlo, zn. AVIA 30 - typ DVS 

12, ev. č.  PN-401BE, ktorý má v súčasnej dobe hodnotu vo výške 300 €. 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.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                  proti: 0   zdržali sa: 0 

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

Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, T. Prievozníková,  

Bc. D. Sabo, Mgr. F. Tahotný, MBA,  

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 5/I/2020  

 

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, ev. 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 300 €. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                  proti: 0   zdržali sa: 0 

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

Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, T. Prievozníková,  

Bc. D. Sabo, Mgr. F. Tahotný, MBA,  

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 6/I/2020  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- nesúhlasí - 

s možnosťou dovozu a rozšírenia spracovávania rádioaktívneho odpadu spaľovaním spoločnosťou 

JAVYS, a.s. v lokalite Jaslovské Bohunice. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                  proti: 0   zdržali sa: 0 

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

Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, T. Prievozníková,  
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Bc. D. Sabo, Mgr. F. Tahotný, MBA,  

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

10. Záver 
 

Primátorka mesta poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie MsZ o 18.20 hod. 

 

 

Zapísala: Beličková 

 

 

 

 

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

Dott. Mgr. Ema Maggiová 

primátorka mesta, v. r. 

  

              

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

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

 

2.   Ing. Jozef Duračka, v. r.     ................................................. 

 

 


