
Mesto Vrbové v súlade s čl. 4, písm. B), ods. 1  a v súlade s čl. 4, písm. B), bod IV., ods. 1, 
písm. e), ods. 2     Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové  a  na základe    
§ 9 ods. 2  písm. a),  § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov  a v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka  zverejňuje zámer                  
na odpredaj hnuteľného majetku mesta -  
 
odpredaj novovybudovaných vodovodných prípojok na ul. Šteruská cesta vo Vrbovom 
v celkovej hodnote 4.218,48 € nasledovne ; 
vodovodná prípojka č. 1 d63 - 3,5 m; 
vodovodná prípojka č. 2 d90 - 3,8 m; 
vodovodná prípojka č. 3 d32 - 4,2 m; 
vodovodná prípojka č. 4 d32 - 4,8 m; 
vodovodná prípojka č. 5 d32 - 4,4 m; 
vodovodná prípojka č. 6 d32 - 4,2 m; 
vodovodná prípojka č. 7 d40 - 3,8 m; 
vodovodná prípojka č. 8 d40 - 4,9 m; 
vodovodná prípojka č. 9 d40 - 5,0 m; 
vodovodná prípojka č. 10 d63 - 4,0 m; 
vodovodná prípojka č. 11 d40 - 2,9 m; 
vodovodná prípojka č. 12 d63 - 2,2 m; 
vodovodná prípojka č. 13 d40 - 2,8 m; 
vodovodná prípojka č. 14 d32 - 3,1 m; 
vodovodná prípojka č. 15 d32 - 3,0 m; 
vodovodná prípojka č. 16 d32 - 3,1 m; 
 
 do výlučného vlastníctva každodobého vlastníka nehnuteľností : 
 
prípojka č. 16 - nehnuteľnosť súp. č. 782/23, postavená na parc. reg. „C“ č. 1152/6 a 1159; 
prípojka č. 15 - nehnuteľnosť súp. č. 782/41, postavená na parc. reg. „C“ č. 1157; 
prípojka č. 14 - nehnuteľnosť súp. č. 781/39, postavená na parc. reg. „C“ č. 1155; 
prípojka č. 13 - nehnuteľnosť súp. č. 781/25, postavená na parc. reg. „C“ č. 1153; 
prípojka č. 12 - nehnuteľnosť súp. č. 780/27, postavená na parc. reg. „C“ č. 1132/2; 
prípojka č. 11 - nehnuteľnosť bez súp. č., postavená na parc. reg. „C“ č. 1132/1; 
prípojka č. 10 - nehnuteľnosť bez súp. č., postavená na parc. reg. „C“ č. 1126/7; 
prípojka č.   9 - nehnuteľnosť bez súp. č., postavená na parc. reg. „C“ č. 1133; 
prípojka č.   8 - nehnuteľnosť bez súp. č., postavená na parc. reg. „C“ č. 1122  a  1136; 
prípojka č.   7 - nehnuteľnosť súp. č. 1755, postavená na parc. reg. „C“ č. 1123; 
prípojka č.   6 - nehnuteľnosť súp. č. 778/31, postavená na parc. reg. „C“ č. 1116/1,2 a 1118/3; 
prípojka č.   5 - nehnuteľnosť súp. č. 1773/31A, postavená na parc. reg. „C“ č. 1114; 
prípojka č.   4 - nehnuteľnosť súp. č. 779/37, postavená na parc. reg. „C“ č. 1112; 
prípojka č.   3 - nehnuteľnosť súp. č. 779/29, postavená na parc. reg. „C“ č. 1110; 
prípojka č.   2 - nehnuteľnosť zatiaľ bez súp. č., postavená na parc. reg. „C“ č. 1072/8; 
prípojka č.   1 - nehnuteľnosť súp. č. 1811/43, postavená na parc. reg. „C“ č. 1094; 
 
Za jednotlivé vodovodné prípojky uhradí terajší vlastník sumu vo výške  1,-€;    
Predaj bude vykonaný spôsobom hodným osobitného zreteľa. 
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a web stránke dňa  26.01. 2021 
     
                                                                                         Dott. Mgr. Ema Maggiová 
                  primátorka mesta, v.r. 



 
 
Mesto Vrbové v súlade s čl. 4, písm. B), ods. 1  a v súlade s čl. 4, písm. B), bod IV., ods. 1, 
písm. e), ods. 2     Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové  a  na základe    
§ 9 ods. 2  písm. a),  § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov  a v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka  zverejňuje zámer                  
na odpredaj hnuteľného majetku mesta -  
 
Predaj novovybudovaného verejného vodovodu na ul. Šteruská cesta na parcele reg. „C“                 
č. 1109, ktorej výlučným vlastníkom je VUC Trnava, kde sa mesto Vrbové ako žiadateľ 
a vlastník novovybudovaného verejného vodovodu investovalo do vybudovania verejného 
vodovodu sumu vo výške 19.362,07 €.  Na základe  čl. V., bod 6.  a  čl. VI. Zmluvy 
o spolupráci pri realizácii investície zo dňa 12.12.2019  podpísanej medzi mestom Vrbové                   
a   spoločnosťou TAVOS, a.s.  sa mesto        z a v i a z a l o,        že do pol roka po vykonaní 
kolaudačného konania a zriadení vecného bremena s VUC Trnava odpredá už vybudovaný 
verejný vodovod bez vád a  nedorobkov do majetku spoločnosti TAVOS, a.s., a to formou 
započítania už realizovanej investície vo výške 60.728,02 €, ktorú investovala                                      
do vybudovania verejného vodovodu spoločnosť TAVOS, a.s.   
 
 
Za novovybudovaný verejný vodovod spoločnosť TAVOS, a.s.   uhradí formou započítania 
sumu vo výške 60.728,02 € už realizovanej investície, ktorú spoločnosť investovala                            
do vybudovania verejného vodovodu.   
 
Predaj bude vykonaný spôsobom hodným osobitného zreteľa. 
 
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a web stránke dňa  26.01. 2021. 
 
 
     
                                                                                         Dott. Mgr. Ema Maggiová 
                  primátorka mesta, v.r. 
 


