Z á p i s n i c a č. 10
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrbové,
konaného 28. 09. 2017 o 17.00 hod. v Kúrii M. Beňovského vo Vrbovom
Prítomní:
Neprítomní:
Prizvaní:

8 poslancov a primátorka mesta
3 poslanci: Mgr. J. Koreň, Ing. Ľ. Šteruský, D. Sabo
hl. kontrolórka, vedúci pracovníci MsÚ

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, pracovného predsedníctva
a určenie zapisovateľky
Interpelácie občanov
Predaj pozemku parc. č. 2516/35 a 2515/27
Predaj pozemku parc. č. 2516/2, 2516/36 a 2515/30
OVS – Multicar M25D
OVS – Praga V3S
Kúpa pozemkov parc. č. 219 a parc. č. 222/1
Zámena pozemku parc. č. 48/3
Kúpa pozemku parc. č. 1308/1
Predaj pozemkov parc. č. 1073/2, parc. č. 1074/2 a parc. č. 1075
Opravné uznesenie č. 87/VI/2017
Nájomné zmluvy – pivnice Nám sv. Cyrila a Metoda
VZN – voľby
VZN – Domov Klas
Zmena rozpočtu
Dotácia mesta
Rôzne
Dopyty a interpelácie poslancov
Návrh na uznesenie
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.
Zasadnutie sa začalo za prítomnosti 8 poslancov.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – Ing. N. Horská, členovia –
Mgr. R. Just, Ing. J. Duračka.
prítomných: 8
za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: PhDr. J. Miklášová, Mgr. D.
Drobná
prítomných: 8
za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
Za zapisovateľku bola určená p. Dália Amchová, pracovníčka mestského úradu. Do pracovného
predsedníctva boli navrhnutí a schválení: primátorka mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová, zástupca
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primátorky JUDr. Štefan Kubík, hl. kontrolórka JUDr. Mária Gajňáková a prednostka MsÚ
Ing. Renáta Taranová.
prítomných: 8
za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

Potom primátorka predložila k schváleniu program zasadnutia MsZ, ktorý bol uvedený na
pozvánke. Na podnet JUDr. Gajňákovej a PhDr. Kýšku doplnila do bodu rôzne protest prokurátora
a spoluúčasť mesta Vrbové na projekte pre II. ZŠ Vrbové. Hlasovalo sa za takto upravený
program.
prítomných: 8
za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

Kontrola plnenia uznesení bola predložená v písomnej forme, je priložená k originálu zápisnice.
Ku kontrole uznesení nemal nikto pripomienky.

2. Dopyty a interpelácie občanov
- PhDr. Miklášová mala interpeláciu od občanov – na videozázname z poslednej akcie v DK
podlaha na javisku v kinosále vyzerá veľmi zle je v dezolátnom stave mala by sa zrenovovať.
- Dott. Mgr. Maggiová – pomaly postupujeme, robili sa schody aj pozadie, bude sa robiť aj
podlaha.
- Ing. Horská za občanov na Hrabínskej ulici - keď sa spraví výkop treba ho zabetónovať a nie len
ho zasypať vykopanou zeminou a štrkodrvou, z ktorej je potom prach a roznáša sa špina až do
domov. Cesta je v katastrofálnom stave treba ju aspoň dočasne vyspraviť.
- JUDr. Kubík – nieje na to projekt, najradšej by urobili tú cestu už celú, ale najskôr ju treba
vysporiadať so SPF a bude sa tam zase kopať výkop na optický kábel. V najbližšej etape chcú
cestu zaradiť do projektu.

3. Predaj pozemku reg. C, p. č. 2516/35 a p. č. 2515/27 na Nám. J. Emanuela
Mesto Vrbové obdržalo žiadosť p. Adamca, v ktorej žiada o odpredaj časti nehnuteľnosti –
pozemku vedeného na LV 1900 vo vlastníctve mesta Vrbové, nachádzajúceho sa na Nám. Jozefa
Emanuela.
Jedná sa o parcelu, ktorú má p. Adamec pridelenú od bývalého zamestnávateľa (Trikota Vrbové) a
ktorú už 30 rokov užíva a obhospodaruje. Pozemok bol využívaný ako skládka uhlia, ktorú si p.
Adamec s rodinou, keď ju chcel využívať musel upravovať na vlastné náklady - vyvážal nepoužitú
zeminu, navážal novú zeminu, vysádzal stromčeky a umiestnil na pozemku chatky z likvidácie
P.T. Dúbrava.
Aj v súčasnej dobe má rodina p. Adamca pozemok ohradený a užíva ho pre svoje účely. Vzhľadom
na dlhodobé obhospodarovanie a užívanie pozemku a nepotrebnosť pozemku pre mesto Vrbové
bol navrhnutý odpredaj pozemku spôsobom hodným osobitného zreteľa.
Zámer odpredať predmetnú nehnuteľnosť bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 13.09.2017.
MsZ v zmysle ustanovenia § 9, ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. schválilo spôsob prevodu
vlastníctva nehnuteľného majetku mesta.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom.
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Stanovisko komisie výstavby: komisia z dôvodu nepotrebnosti pre mesto, odporúča predaj
pozemkov p. č. 2516/35 o výmere 202 m2 a p. č. 2515/27 o výmere 5 m2, obe CKN,
nachádzajúcich sa za Holeškou manželom Emilovi a Anne Adamcovým, bývajúcim na Sídlisku 9.
mája vo Vrbovom do vlastníctva spôsobom osobitného zreteľa.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh.
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 108/IX/2017 a 109/IX/2017.

4. Predaj pozemku reg. C, p. č. 2516/2, p. č. 2516/3 a p. č. 2515/30 na
Nám. Jozefa Emanuela
Tak, ako v predchádzajúcom bode p. Gondál žiadal o odpredaj nehnuteľnosti – pozemku vedeného
na LV 1900 vo vlastníctve mesta Vrbové, nachádzajúceho sa na Nám. Jozefa Emanuela.
Pán Gondál umiestnil na pozemku objekt, v ktorej chová poštové holuby.
Aj v súčasnej dobe má rodina p. Gondála pozemky ohradené a užíva ich pre svoje účely.
Vzhľadom na dlhodobé obhospodarovanie a užívanie pozemkov a nepotrebnosť pozemkov pre
mesto Vrbové, bol navrhnutý odpredaj pozemkov spôsobom hodným osobitného zreteľa.
Zámer odpredať predmetné nehnuteľnosti bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 13.09.2017.
MsZ v zmysle ustanovenia § 9, ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb.
vlastníctva nehnuteľného majetku mesta.

schválilo

spôsob prevodu

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom.
Stanovisko komisie výstavby: komisia z dôvodu nepotrebnosti pre mesto, odporúča predaj
pozemkov p. č. 2516/2 o výmere 18 m2, p. č. 2516/36 o výmere 46 m2 a p. č. 2515/30 o výmere
1 m2, CKN, nachádzajúcich sa za Holeškou manželom Vladimírovi a Elene Gondálovým,
bývajúcim na Sídlisku 9. mája vo Vrbovom do vlastníctva spôsobom osobitného zreteľa.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh.
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 110/IX/2017, 111/IX/2017 a 112/IX/2017.

5. Obchodná verejná súťaž na hnuteľný majetok – MULTICAR M-25D,
sklápač E.Č. PN-670BB
Mesto Vrbové je vlastníkom hnuteľného majetku – nákladné motorové vozidlo, zn. MULTICAR
M-25D, sklápač E.Č. - PN-670BB, s platnou EK a STK do 08.10.2017, rok výroby: 16.10.1987.
Vzhľadom na posledné nákupy techniky mesto vyššie uvedenú techniku v súčasnej dobe
nevyužíva, preto v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, ďalej v súlade s čl. 4, písm. B) Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Vrbové a na základe § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka mesto pripravilo
odpredaj uvedenej techniky formou obchodnej verejnej súťaže.
Z uvedeného dôvodu bol predložený na rokovanie materiál na realizáciu obchodnej verejnej
súťaže na odpredaj nákladného motorového vozidla, zn. MULTICAR M25D, kde odborné
ohodnotenie vozidla vykonala firma S AUTO, spol. s.r.o. - vo výške minimálne 1.250 €.
V súlade s ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí boli spracované súťažné
podmienky na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže, ktorých prílohou je aj vzor Kúpnej zmluvy.
Oba dokumenty sú súčasťou tohto materiálu a predmetom schvaľovania mestským
zastupiteľstvom.
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Po schválení dokumentov bude obchodná verejná súťaž vyhlásená s tým, že súťažné podmienky aj
príloha vzor Kúpnej zmluvy budú zverejnené:
- na úradnej tabuli mesta;
- na web stránke mesta www.vrbove.sk;
- oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže v miestnom dvojtýždenníku „Hlas
Vrbového“ s odkazom, kde sa súťažné podklady s prílohami nachádzaj
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh.
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 113/IX/2017 a 114/IX/2017.

6. Obchodná verejná súťaž na hnuteľný majetok – PRAGA V3S,
typ 3,5 FEK E. Č. PN-596AK
Mesto Vrbové je vlastníkom hnuteľného majetku – nákladné motorové špeciálne vozidlo,
zn. PRAGA V3S, typ 3,5 FEK E.Č. - PN-596AK, s už neplatnou EK a STK (platila len do
25.07.2017), rok výroby: 1975.
Vzhľadom na dlhoročné nepoužívanie špeciálneho fekálneho vozidla mesto vyššie uvedenú
techniku v súčasnej dobe nevyužíva a ani neplánuje využívať, preto v súlade s ustanovením § 9a,
ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ďalej v súlade s čl. 4,
písm. B) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové a na základe § 588 a nasl.
Občianskeho zákonníka mesto pripravilo odpredaj uvedenej špeciálnej techniky formou obchodnej
verejnej súťaže.
Z uvedeného dôvodu bol predložený na rokovanie materiál na realizáciu obchodnej verejnej
súťaže na odpredaj nákladného motorového špeciálneho vozidla, zn. PRAGA V3S, typ 3,5 FEK,
kde odborné ohodnotenie špeciálneho vozidla vykonala firma S AUTO, spol. s.r.o. - vo výške
minimálne 2.500 €.
V súlade s ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí boli spracované súťažné
podmienky na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže, ktorých prílohou je aj vzor Kúpnej zmluvy.
Oba dokumenty sú súčasťou tohto materiálu a predmetom schvaľovania mestským
zastupiteľstvom.
Po schválení dokumentov bude obchodná verejná súťaž vyhlásená s tým, že súťažné podmienky aj
príloha vzor Kúpnej zmluvy budú zverejnené:
- na úradnej tabuli mesta;
- na web stránke mesta www.vrbove.sk;
- oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže v miestnom dvojtýždenníku „Hlas
Vrbového“ s odkazom, kde sa súťažné podklady s prílohami nachádzajú.
- oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže v regionálnom týždenníku „Piešťanský
týždenník“ s odkazom, kde sa súťažné podklady s prílohami nachádzajú.
- oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže v inzertnej regionálnej tlači „AB“
s odkazom, kde sa súťažné podklady s prílohami nachádzajú.podklad
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh.
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 115/IX/2017 a 116/IX/2017

7. Kúpa pozemkov p. č. 219 a p. č. 222/1, reg. “E“, v k. ú. Vrbové
Dňa 03.07.2017 prebehlo rokovanie so spoluvlastníkmi pozemkov zapísaných na LV 3295, p. č.
219 a p. č. 222/1, p. Olšanská Kvetoslava z Nitry a p. Baranová Nataša z Prešova. Uvedené
parcely sú v podiele 1/2 vo vlastníctve menovaných. Na uvedených parcelách je v budúcnosti
naplánovaná výstavba mestskej kanalizácie. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, že tieto pozemky
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budú využité na výstavbu kanalizácie je potrebné mať tieto nehnuteľnosti v lokalite Hoštáky vo
vlastníctve mesta Vrbové.
Pozemky reg. „E“, p. č. 219 o výmere 514 m2 a parc. č. 222/1 o výmere 86 m2 sú p. Olšanská a p.
Baranová ochotné predať mestu za dohodnutú cenu 5 € / m2, čo pri výmere ich podielu znamená
nasledovné :
1.) Olšanská Kvetoslava, rod. Kováčová: podiel ½, čo činí 300 m2 a predstavuje sumu
vo výške 1.500,00 EUR.
2.) Baranová Nataša, rod. Kováčová: podiel ½, čo činí 300 m2 a predstavuje sumu
vo výške 1.500,00 EUR.
V sumáre je teda uvedené, že p. Olšanská a p. Baranová sú ochotné predať mestu
pozemky za dohodnutú cenu 5,00 € / m2, čo pri jednotlivých výmerách parciel a jednotlivých
podieloch spoluvlastníkov predstavuje celkovú sumu vo výške 3.000,00 EUR.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom.
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča MsZ kúpiť pozemok parc. č. 219 reg. EKN o
výmere 514 m², zapísaný na LV č. 3295, druh pozemku – zastavené plochy a nádvoria a
pozemok parc.č. 222/1 reg.EKN o výmere 86 m², zapísaný na LV č. 3295, druh pozemku –
záhrada od oboch spoluvlastníčok z dôvodu uloženia plánovanej kanalizácie.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh.
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 117/IX/2017 a 118/IX/2017

8. Zámena pozemkov reg. „C“, p. č. 3697/1 za časť pozemku reg. „C“,
p. č. 48/1 na Sadovej ul. vo Vrbovom
V zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) cit. zákona bola predložená na schválenie zámena
pozemkov spôsobom hodným osobitného zreteľa.
Na základe dohody s Ing. Gúčikovou Beátou pri vysporiadaní pozemkov pod mestským štadiónom
– bola dohodnutá zámena časti pozemku p. č. 3697/1 v podiele 1/8, o výmere 769 m², druh
pozemku – orná pôda, ktorý je zapísaný na LV č. 1978 na Okresnom úrade, katastrálnom odbore
Piešťany, v podielovom spoluvlastníctve p. Ing. Gúčíková Beáta, nar. .........., bytom ul. Sadová č.
1048/1, 922 03 Vrbové za časť pozemku oddelenú geometrickým plánom č. 351/2016 zo dňa
14.09.2016, p. č. 48/3, o výmere 72 m², druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, ktorý je
zapísaný na LV č. 1900 na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Piešťany, vo vlastníctve mesta
Vrbové bez povinnosti ďalšej úhrady z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Za dôvod hodný osobitného zreteľa mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že na parcele č.
3697/1 je vybudovaný mestský štadión. Túto časť pozemku je vhodné mať vo vlastníctve mesta
Vrbové z dôvodu postupného majetkového vysporiadania pozemkov pod štadiónom.
Dňa 13.09.2017, teda v lehote 15 dní pred rokovaním MsZ bol zámer na zámenu pozemkov
uverejnený :
- na úradnej tabuli mesta,
- na web stránke mesta www.vrbove.sk,
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom.
Stanovisko komisie výstavby: komisia nechala na rozhodnutí MsZ.
Rozprava:
- Ing. Duračka – jeho názor zostáva nezmenený z minulého roka. Predmetný pozemok je medzi
škvárovou plochou a oplotením štadióna. Nie je až taký lukratívny, pretože vysporiadať sa musia
hlavne pozemky, ktoré sú v areály štadióna. Pokiaľ vie od futbalového výboru, v blízskej
budúcnosti nie je predpoklad, že by sa tam niečo robilo. Nesúhlasí s tým, aby sa to vymieňalo aj
z toho hľadiska, že iná je bonita pozemku v meste a iná je na štadióne. Keď sa na vymenenom
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pozemku tá garáž postaví bude to taký precedens, že všetci ostatní ľudia, ktorí majú pozemky na
štadióne by si mohli žiadať takúto zámenu pozemku v meste. Také pozemky nemáme na výmenu.
Na tom pozemku by sa mohlo vybudovať aj osem parkovacích miest a keď sa tam postavia dve
garáže zaberie sa kus pozemku, teda je to neperspektívne.
- Ing. Horská – oni bývajú v bytovke, nie je to súčasť pozemku, kde je rodinný dom a na to
nadväzuje garáž, tak jako to riešime z dôvopdu osobitého zreteľa. Ak je to v takom záujme, že sa
tam bude pokračovať s parkoviskom, tak hľadajme inú lokalitu, kde by tie garáže mohli byť,
pretože za MsÚ sú najdrahšie pozemky a nie je adekvátne vymieňať ich so škvárovou plochou.
- Bc. Tahotný, MBA – tak ako minulý rok má rovnaké stanovisko, tiež si nemyslí, že by sa ten
pozemok mal vymieňať za škvárovú plochu.
Bolo prečítané a nebolo schválené uznesenie č. 119/IX/2017

9. Kúpa pozemku parc. č. 1308/1, reg. “E“, v k.ú. Vrbové
Po ukončení dodatočného dedičského konania dňa 21.08.2017 prebehlo rokovanie so
spoluvlastníkmi pozemku zapísaného na LV 1453, parc. č. 1308/1, Ing. Lavkom Miroslavom z
Bratislavy a p. Kramárikom Mariánom z Liptovského Mikuláša a Jurajom Kramárikom
z Vrbového. Uvedené parcely sú v podiele 1/3 vo vlastníctve menovaných. Na uvedených
parcelách je vybudovaná mestská komunikácia a už vybudovaná mestská kanalizácia na ul.
Oslobodenia v spodnej časti. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, že tieto pozemky boli využité na
výstavbu kanalizácie je potrebné mať túto nehnuteľnosť na ul. Oslobodenia vo vlastníctve mesta
Vrbové.
Pozemok reg. „E“, parc. č. 1308/1219 o výmere 161 m2 sú spoluvlastníci Ing. Lavko Miroslav,
Kramárik Marián a Kramárik Juraj ochotní predať mestu za dohodnutú cenu 5 €/m2, čo pri výmere
ich podielu znamená nasledovné :
3.)
4.)
5.)

Ing. Lavko Miroslav: podiel 1/3, čo činí 53,66 m2 a predstavuje sumu
vo výške 268,30 EUR.
Kramárik Marián: podiel 1/3, čo činí 53,67 m2 a predstavuje sumu
vo výške 268,35 EUR.
Kramárik Marián: podiel 1/3, čo činí 53,67 m2 a predstavuje sumu
vo výške 268,35 EUR.

V sumáre je teda uvedené, že Ing. Lavko, p. Kramárik Marián a p. Kramárik Juraj sú ochotní
predať mestu pozemok za dohodnutú cenu 5,00 €/m2, čo pri výmere parcely a jednotlivých
podieloch spoluvlastníkov predstavuje celkovú sumu vo výške 805,00 EUR.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom.
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporučila mestu Vrbové kúpiť pozemok parc.č. 1308/1219
EKN pod miestnou komunikáciou na Ul. Oslobodenia.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 120/IX/2017

10. Odpredaj p. č. 1073/2, 1074/2 a 1075 reg. “C“, v k. ú. Vrbové
Mesto Vrbové dňa 24. júla 2017 rokovalo s p. Ganevom, kde p. Ganev žiadal o odpredaj
nehnuteľností – pozemkov vedených na LV 3369 vo vlastníctve mesta Vrbové, kde po dokončení
Geometrického plánu č. 238/2017 sa jedná o pozemky :
* parc. reg. „C“, č. 1073/2 o výmere 325 m2, vedenej ako záhrada;
* parc. reg. „C“, č. 1074/2 o výmere 181 m2, vedenej ako zastavané plochy a nádvoria;
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* parc. reg. „C“, č. 1075 o výmere 26 m2, vedenej ako zastavané plochy a nádvoria;
nachádzajúce sa na ul. Šteruská cesta oddelené geometrickým plánom č. 238/2017 zo dňa
05.09.2017 z pôvodného pozemku, parcela registra „E“ č. 1302 o výmere 2.285 m², druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria.
Nakoľko sa jedná o pozemky vo vlastníctve mesta (jedná sa o pozemky parc. č. 1074/2 a 1075),
ktoré sú zastavané stavbou vo vlastníctve žiadateľa s manželkou, vrátane priľahlej plochy, pri
odpredaji sa uplatňuje ustanovenie § 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov.
Ďalší súvisiaci pozemok je taktiež vo vlastníctve mesta (jedná sa o pozemok parc. č. 1073/2), ktorý
v súčasnej dobe má rodina p. Ganeva ohradený a užíva ho pre svoje účely. Vzhľadom na dlhodobé
obhospodarovanie a užívanie pozemku a nepotrebnosť pozemku pre mesto Vrbové bol navrhnutý
odpredaj pozemku v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov spôsobom hodným osobitného zreteľa.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom.
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporučila odpredať časť pozemku parc.č. 1302 EKN , t.j.
1073/2 CKN, druh pozemku záhrada s plochou 325 m2, 1074/2 CKN, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 181m2 a aj parc.č. 1075 s plochou 26 m2, zastavané plochy a nádvoria
manželom Patrikovi Ganevovi a Angelike Ganevovej rod. Drinkovej s upozornením, že uvedené
parcely nie sú vhodné na zástavbu z dôvodu ochranných pásem potoka, diaľkového vodovodu DN
600 a VN vedením.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh.
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 121/IX/2017 a 122/IX/2017

11. Oprava Uznesenia č. 87/VI/2017
V súlade s ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mesto zamieňa
majetok mesta ako investičný majetok.
Z dôvodu problémov pri zápise do katastra nehnuteľností pri zámene pozemku bola navrhnutá
oprava uznesenia č. 87/VI/2017 nasledovne:
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 123/IX/2017

12. Prenájom pivničných priestorov č. 1 až č. 4 v bytovom dome na Nám.
sv. Cyrila a Metoda (bývalý Dom služieb)
Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí je obec povinná ustanovenia
tohto zákona pri prevodoch majetku obce primerane uplatniť aj pri prenechávaní majetku obce do
nájmu. Z toho dôvodu bol predložený na rokovanie MsZ návrh na realizáciu prenájmu
nehnuteľného majetku mesta a to:
nebytové priestory – pivničné priestory v bytovom dome dvojpodlažného domu na Nám. sv.
Cyrila a Metoda č. 12/20 bez príslušenstva (bývalý Dom služieb) postavený na parc. č. 28
o celkovej rozlohe 217,00 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria spôsobom hodným
osobitného zreteľa.
V súlade s ustanovením §9a, ods. 9, písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí bol dňa
13.09.2017 zverejnený zámer na prenájom nehnuteľného majetku mesta, a to spôsobom hodným
osobitného zreteľa.
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V uvedených priestoroch boli dodatočne dobudované pivničné priestory, ktoré sú určené pre
terajších nájomníkov bytov v bytovom dome. Keďže pivničné priestory boli určené pre terajších
nájomníkov a po predchádzajúcej dohode s poslancami predkladáme do zastupiteľstva návrh na
vyriešenie nájmu za nebytové pivničné priestory formou nájomnej zmluvy a spôsobom hodným
osobitného zreteľa a mestom Vrbové.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom.
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporučila odpredať časť pozemku p. č. 1302 EKN, t.j.
1073/2 CKN, druh pozemku záhrada s plochou 325 m2, 1074/2 CKN, o výmere 181m2 a aj p. č.
1075 s plochou 26 m2 zastavané plochy a nádvoria manželom Patrikovi Ganevovi a Angelike
Ganevovej rod. Drinkovej s upozornením, že uvedené parcely nie sú vhodné na zástavbu z dôvodu
ochranných pásem potoka, diaľkového vodovodu DN 600 a VN vedením.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 124/IX/2017

13. VZN k volebnej kampani pred voľbami do Národnej rady Slovenskej
republiky, Európskeho parlamentu a orgánov samosprávy Trnavského
samosprávneho kraja na území mesta Vrbové.
Mesto Vrbové na základe upozornenia Okresnej prokuratúry Piešťany na nutnosť schváliť nové
VZN k volebnej kampani pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky, Európskeho
parlamentu a orgánov samosprávy Trnavského samosprávneho kraja na území mesta Vrbové
predložilo MsZ uvedený návrh.
Návrh tohto VZN na pripomienkovanie občanov bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na
internetovej stránke mesta dňa 13.09.2017.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 125/IX/2017

14. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové č. 7/2017 o spôsobe určenia
úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované
v Domove Klas, n. o. .
Na základe požiadavky riaditeľky Domova Klas bol predložený návrh na schválenie nového VZN
mesta Vrbové, týkajúceho sa podmienok poskytovania sociálnych služieb a určení úhrady za
opatrovateľskú službu pre občanov s trvalým pobytom na území mesta Vrbové.
Vzhľadom na ekonomické pomery v Domove Klas bolo potrebné znova nastaviť a vyčísliť výšku
ekonomicky oprávnených nákladov na rok 2018, kde bolo potrebné prehodnotiť výšku úhrady za
poskytovanú opatrovateľskú službu a donášku jedla do domácnosti občanov mesta Vrbové.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia nezaujala stanovisko, zrušili sa staré dodatky a bude
celkom nové VZN.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 126/IX/2017

15. Zmena rozpočtového opatrenia č. 7 (RO č. 7)
V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov je mesto Vrbové povinné prerokovať a schváliť zmeny rozpočtu mesta,
osobitne finančné operácie do 31.08. kalendárneho roka.
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Rozpočtové opatrenie č. 7 upravuje kategóriu príjmov a výdavkov – určených na financovanie
školstva (bola zohľadnená žiadosti II. ZŠ o prefinancovanie nákladov na asistentku učiteľa
a žiadosť MŠ o navýšenie rozpočtu z dôvodu povinnosti výplaty odstupného odchádzajúcej
riaditeľke MŠ). (Pri úprave príjmových finančných operácií ide len o presun medzi položkami.)
Stanovisko komisie výstavby: komisia súhlasí s predloženým materiálom.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 127/IX/2017

16. Rozdelenie dotácií mesta Vrbové na športové a kultúrne účely
Mesto Vrbové každý rok rozdeľuje dotácie rôznym žiadateľom v zmysle VZN č. 4/2016
o poskytovaní dotácií.
1.) V zmysle uvedeného je spracovaný materiál na poskytnutie účelovej dotácie na
zabezpečenie účasti 7. medzinárodného turnaja v kin-bale v Hradci Králové v dňoch 10. –
12. 10.2017 detí z občianskeho združenia – Rodičia škole vo Vrbovom vo výške 300,-€.
Na hore uvedenú dotáciu sú v rozpočte mesta vyčlenené finančné prostriedky v požadovanej
výške.
Na uvedenú dotáciu ako na športovú činnosť v meste Vrbové bude spracovaná zmluva
o poskytnutí dotácie s povinnosťou vyúčtovania všetkých pridelených finančných prostriedkov.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 128/IX/2017

17. Rôzne: a) Protest prokurátora
Okresná prokuratúra Piešťany vykonala previerku zachovávania zákonnosti zameranú na postup
a rozhodovanie mesta Vrbové ako orgánu ochrany ovzdušia pri výkone štátnej správy. V rámci
tejto previerky bola preskúmaná aj zákonnosť VZN mesta číslo 7/2012 o ochrane ovzdušia
a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta Vrbové.
Proti niektorým ustanoveniam tohto VZN podal prokurátor protest, v ktorom navrhol dotknuté
ustanovenia VZN zrušiť. Mesto Vrbové považuje protest prokurátora za dôvodný a navrhlo
poslancom MsZ prijať nasledovné uznesenie:
Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 129/IX/2017

17. Rôzne: b) Spoluúčasť mesta Vrbové na projekte pre II. ZŠ Vrbové
Bola podaná žiadosť na rekonštrukciu telocvične na Základnej škole na Komenského ulici vo
Vrbovom, v rámci výzvy Ministerstva školstva na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných
prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy
formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017.
Ďalej bola predložená ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Kvalitné vzdelanie a praktické
zručnosti do života zo Základnej školy vo Vrbovom.“ realizovaného v rámci výzvy Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako RO pre IROP na budovanie a zlepšenie technického
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vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných
školách s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným
plánom Mesta Vrbové a platným programom rozvoja Mesta Vrbové;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
min. 5 500 € zodpovedajúcej rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého
NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom.
Stanovisko komisie výstavby: komisia súhlasí s predloženým materiálom.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh.
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 130/IX/2017 a 131/IX/2017

18. Dopyty a interpelácie poslancov
- Mgr. Just – mal interpeláciu od občanov, malé nádoby na separovaný odpad v meste vraj
vyvážajú pracovníci MH tak, že ich vysypú spolu do Multikáry. Nespĺňa to potom význam
separovania. Mali by to vyvážať zvlášť.
- Mgr. Šmacho – pracovníci MH podľa možností odpad triedia na zbernom dvore.
- Ing. Duračka – stále sú preplnené kontajnery na plasty, ľudia tam dávajú zneščistené bandasky od
olejov a nestláčajú fľaše.
- Mgr. Just – dal návrh - v období medzi vývozom plastov by sme mohli spraviť sami zber plastov,
teda pracovníci MH by urobili vývoz plastových konajnerov a zaviezli by to priamo do firmy
Márius Pedersen.
- JUDr. Kubík – zistí, či by s tým Márius Pedersen súhlasil.
MsZ prejednávalo termíny vrbovských jarmokov. Ing. Valová urobila prieskum minuloročných
termínov, v ktorých bola najväčšia účasť predávajúcich a s ohľadom na termíny jarmokov
v okolitých mestách boli navrhnuté termíny na budúci rok.

19. Návrh na uznesenie
Uznesenie MsZ č. 108/IX/2017
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 vo vlastníctve mesta Vrbové vedenej na LV 1900 –
v k. ú, Vrbové, KN reg. „C“, p. č. 2516/1 o celkovej výmere 1.294 m², druh pozemku – ostatné
plochy. Na základe geometrického plánu číslo 210/2017 zo dňa 04.09.2017 bola uvedená parcela
rozdelená na parcely reg. „C“ č. 2516/1- diel č. 5 – ostatné plochy o výmere 1.131 m2, ďalej
parcelu reg. „C“ č. 2516/35-diel č. 6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 124 m2, parcelu reg.
„C“ č. 2516/35-diel č. 9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2, parcelu reg. „C“ č.
2516/35-diel č. 10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, parcelu reg. „C“ č. 2516/35diel č. 11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, parcelu reg. „C“ č. 2516/35-diel č. 12 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, parcelu reg. „C“ č. 2516/35-diel č. 13 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 13 m2, parcelu reg. „C“ č. 2516/36-diel č. 7 – zastavané plochy a
nádvoria o výmere 39 m2, parcelu reg. „C“ č. 2516/36-diel č. 8 – zastavané plochy a nádvoria
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o výmere 7 m2, parcelu reg. „C“ č. 2516/7-diel č. 14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2,
parcelu reg. „C“ č. 2516/7-diel č. 15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2,
parcelu reg. „C“ č. 2516/8-diel č. 16 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2,
parcelu reg. „C“ č. 2516/8-diel č. 17 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2 a
parcelu reg. „C“ č. 2516/9-diel č. 18 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2, kde
predmetom kúpnej zmluvy sú novovytvorené nehnuteľnosti parcela registra „C“
č. 2516/35-diel č. 6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 124 m2, parcelu reg. „C“
č. 2516/35-diel č. 9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2, parcelu reg. „C“
č. 2516/35-diel č. 10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, parcelu reg. „C“
č. 2516/35-diel č. 11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, parcelu reg. „C“
č. 2516/35-diel č. 12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 a parcelu reg. „C“
č. 2516/35-diel č. 13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2 – spolu 202 m2, ktoré sú
zapísané na LV č. 1900 na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Piešťany, vo výlučnom
vlastníctve mesta Vrbové, IČO 003 13 190, sídlo Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03
Vrbové a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
- p. Emila Adamca, nar. .........., bytom Sídl. 9. mája č. 319/1, 922 03 Vrbové a manželku Annu
Adamcovú, rod. Tvaroškovú, nar. .........., bytom Sídl. 9. mája č. 319/1, 922 03 Vrbové, podiel 1/1,
za cenu 11,-€/m2.
Za dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ považuje skutočnosť, že p. Adamec s rodinou
nehnuteľnosť pridelenú od bývalého zamestnávateľa (Trikota Vrbové) užíva a udržiava už 30
rokov.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 8
PaedDr. I. Borovský, JUDr. Š. Kubík,
Ing. N. Horská, Ing. J. Duračka,
Mgr. R. Just, PhDr. J. Miklášová,
Mgr. D. Drobná, F. Tahotný MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 109/IX/2017
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 vo vlastníctve mesta Vrbové vedenej na LV 3369 –
v k. ú. Vrbové, KN reg. „E“, p. č. 3-430/4 o celkovej výmere 331 m², druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria. Na základe geometrického plánu číslo 210/2017 zo dňa 04.09.2017 bola
uvedená parcela rozdelená na parcely reg. „E“ č. 3-430/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
323 m2, ďalej parcelu reg. „C“ č. 2515/27-diel č. 1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2,
parcelu reg. „C“ č. 2515/28-diel č. 2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2, parcelu reg.
„C“ č. 2515/29-diel č. 3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2 a parcelu reg. „C“ č.
2515/30-diel č. 4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2, kde
predmetom kúpnej zmluvy je novovytvorená nehnuteľnosť parcela registra „C“ č. 2515/27-diel č.
1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 3369 na Okresnom
úrade, katastrálnom odbore Piešťany, vo výlučnom vlastníctve mesta Vrbové, IČO 003 13 190,
sídlo Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové a to z dôvodu hodného osobitného
zreteľa do bezpodielového spoluvlastníctva manželov - p. Emila Adamca, nar. .........., bytom Sídl.
9. mája č. 319/1, 922 03 Vrbové a manželku Annu Adamcovú, rod. Tvaroškovú, nar. ...........,
bytom Sídl. 9. mája č. 319/1, 922 03 Vrbové, podiel 1/1, za cenu 11,-€/m2.
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Za dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ považuje skutočnosť, že p. Adamec s rodinou
nehnuteľnosť pridelenú od bývalého zamestnávateľa (Trikota Vrbové) užíva a udržiava už 30
rokov.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 8
PaedDr. I. Borovský, JUDr. Š. Kubík,
Ing. N. Horská, Ing. J. Duračka,
Mgr. R. Just, PhDr. J. Miklášová,
Mgr. D. Drobná, Bc. F. Tahotný MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 110/IX/2017
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 vo vlastníctve mesta Vrbové vedenej na LV 1900 –
v k. ú, Vrbové, KN reg. „C“, p. č. 2516/2 o celkovej výmere 18 m², druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria vo výlučnom vlastníctve mesta Vrbové, IČO 003 13 190, sídlo Ulica gen. M. R.
Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov - p. Vladimíra Gondála, nar. .........., bytom Sídl. 9. mája č. 319/1, 922
03 Vrbové a manželka Elenu Gondálovú, rod. Spálovú, nar. ..........., bytom Sídl. 9. mája č. 319/1,
922 03 Vrbové, podiel 1/1, za cenu 11,-€/m2.
Za dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ považuje skutočnosť, že p. Gondál s rodinou
nehnuteľnosť pridelenú od bývalého zamestnávateľa (Trikota Vrbové) užíva a udržiava už 30
rokov.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 8
PaedDr. I. Borovský, JUDr. Š. Kubík,
Ing. N. Horská, Ing. J. Duračka,
Mgr. R. Just, PhDr. J. Miklášová,
Mgr. D. Drobná, Bc. F. Tahotný MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 111/IX/2017
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 vo vlastníctve mesta Vrbové vedenej na LV 1900 –
v k. ú, Vrbové, KN reg. „C“, p. č. 2516/1 o celkovej výmere 1.294 m², druh pozemku – ostatné
plochy. Na základe geometrického plánu číslo 210/2017 zo dňa 04.09.2017 bola uvedená parcela
rozdelená na parcely reg. „C“ č. 2516/1- diel č. 5 – ostatné plochy o výmere 1.131 m2, ďalej
parcelu reg. „C“ č. 2516/35-diel č. 6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 124 m2, parcelu reg.
„C“ č. 2516/35-diel č. 9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2, parcelu reg. „C“ č.
2516/35-diel č. 10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, parcelu reg. „C“ č. 2516/35diel č. 11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, parcelu reg. „C“ č. 2516/35-diel č. 12 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, parcelu reg. „C“ č. 2516/35-diel č. 13 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 13 m2, parcelu reg. „C“ č. 2516/36-diel č. 7 – zastavané plochy a
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nádvoria o výmere 39 m2, parcelu reg. „C“ č. 2516/36-diel č. 8 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 7 m2, parcelu reg. „C“ č. 2516/7-diel č. 14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 5
m2, parcelu reg. „C“ č. 2516/7-diel č. 15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2,
parcelu reg. „C“ č. 2516/8-diel č. 16 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2,
parcelu reg. „C“ č. 2516/8-diel č. 17 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2 a
parcelu reg. „C“ č. 2516/9-diel č. 18 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2, kde
predmetom kúpnej zmluvy sú novovytvorené nehnuteľnosti parcela registra „C“ č. 2516/36 – diel
č. 7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2 a parcela registra „C“ č. 2516/36 – diel č. 8,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 m2, ktoré sú zapísané na LV č. 1900 na Okresnom úrade,
katastrálnom odbore Piešťany, vo výlučnom vlastníctve mesta Vrbové, IČO 003 13 190, sídlo Ul.
gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov -Vladimíra Gondála, nar. ..........., bytom Sídl. 9. mája
č. 319/1, 922 03 Vrbové a manželku Elenu Gondálovú, rod. Spálovú, nar. ..........., bytom Sídl. 9.
mája č. 319/1, 922 03 Vrbové, podiel 1/1, za cenu 11,-€/m2.
Za dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ považuje skutočnosť, že p. Gondál s rodinou
nehnuteľnosť pridelenú od bývalého zamestnávateľa (Trikota Vrbové) užíva a udržiava už 30
rokov.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 8
PaedDr. I. Borovský, JUDr. Š. Kubík,
Ing. N. Horská, Ing. J. Duračka,
Mgr. R. Just, PhDr. J. Miklášová,
Mgr. D. Drobná, Bc. F. Tahotný MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 112/IX/2017
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 vo vlastníctve mesta Vrbové vedenej na LV 3369 –
v k. ú, Vrbové, KN reg. „E“, p. č. 3-430/4 o celkovej výmere 331 m², druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria. Na základe geometrického plánu číslo 210/2017 zo dňa 04.09.2017 bola
uvedená parcela rozdelená na parcely reg. „E“ č. 3-430/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
323 m2, ďalej parcelu reg. „C“ č. 2515/27-diel č. 1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2,
parcelu reg. „C“ č. 2515/28-diel č. 2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2, parcelu reg.
„C“ č. 2515/29-diel č. 3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2 a parcelu reg. „C“ č.
2515/30-diel č. 4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2, kde
predmetom kúpnej zmluvy je novovytvorená nehnuteľnosť parcela registra „C“ č. 2515/30-diel č.
4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 3369 na Okresnom
úrade, katastrálnom odbore Piešťany, vo výlučnom vlastníctve mesta Vrbové, IČO 003 13 190,
sídlo Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové a to z dôvodu hodného osobitného
zreteľa do bezpodielového spoluvlastníctva manželov - p. Vladimíra Gondála, nar. .........., bytom
Sídl. 9. mája č. 319/1, 922 03 Vrbové a manželku Elenu Gondálovú, rod. Spálovú, nar. ...........,
bytom Sídl. 9. mája č. 319/1, 922 03 Vrbové, podiel 1/1, za cenu 11,-€/m2.
Za dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ považuje skutočnosť, že p. Gondál s rodinou
nehnuteľnosť pridelenú od bývalého zamestnávateľa (Trikota Vrbové) užíva a udržiava už 30
rokov.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
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prítomní: 8
za: 8
PaedDr. I. Borovský, JUDr. Š. Kubík,
Ing. N. Horská, Ing. J. Duračka,
Mgr. R. Just, PhDr. J. Miklášová,
Mgr. D. Drobná, Bc. F. Tahotný MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 113/IX/2017
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje odpredaj hnuteľného majetku - nákladného motorového vozidla zn. MULTICAR M-25D, sklápač
E.Č. - PN-670BB, ktoré má v súčasnosti podľa odborného ohodnotenia vykonaného spoločnosťou
S AUTO, spol. s.r.o. so sídlom Valová ul. č. 4260/8, 921 01 Piešťany hodnotu vo výške 1.250 €,
Predaj vozidla sa uskutoční formou obchodnej verejnej súťaže.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 8
PaedDr. I. Borovský, JUDr. Š. Kubík,
Ing. N. Horská, Ing. J. Duračka,
Mgr. R. Just, PhDr. J. Miklášová,
Mgr. D. Drobná, Bc. F. Tahotný MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 114/IX/2017
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže s prílohou „vzoru Kúpnej zmluvy“ na odpredaj hnuteľného
majetku - nákladného motorového vozidla, zn. MULTICAR M-25D, sklápač E.Č. - PN-670BB,
pričom minimálna výška kúpnej ceny je stanovená na sumu 1.250,00 €.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 8
PaedDr. I. Borovský, JUDr. Š. Kubík,
Ing. N. Horská, Ing. J. Duračka,
Mgr. R. Just, PhDr. J. Miklášová,
Mgr. D. Drobná, Bc. F. Tahotný MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 115/IX/2017
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje –
odpredaj hnuteľného majetku - nákladného motorového špeciálneho vozidla, zn. PRAGA V3S typ 3,5 FEK, E.Č. - PN-596AK, ktoré má v súčasnosti podľa odborného ohodnotenia vykonaného
spoločnosťou S AUTO, spol. s.r.o. so sídlom Valová ul. č. 4260/8, 921 01 Piešťany hodnotu vo
výške 2.500,00 €. Predaj vozidla sa uskutoční formou obchodnej verejnej súťaže.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 8
PaedDr. I. Borovský, JUDr. Š. Kubík,

proti: 0
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zdržal sa: 0

Ing. N. Horská, Ing. J. Duračka,
Mgr. R. Just, PhDr. J. Miklášová,
Mgr. D. Drobná, Bc. F. Tahotný MBA
Uznesenie MsZ č. 116/IX/2017
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže s prílohou „vzoru Kúpnej zmluvy“ na odpredaj hnuteľného
majetku - nákladné motorové špeciálne vozidlo, zn. PRAGA V3S, typ 3,5 FEK, E.Č. - PN-596AK,
pričom minimálna výška kúpnej ceny je stanovená na sumu 2.500,00 €.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 8
PaedDr. I. Borovský, JUDr. Š. Kubík,
Ing. N. Horská, Ing. J. Duračka,
Mgr. R. Just, PhDr. J. Miklášová,
Mgr. D. Drobná, Bc. F. Tahotný MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 117/IX/2017
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové a na
základe § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka odkúpenie nehnuteľnosti :
- pozemok parcela registra „E“ č. 219 o výmere 514 m², zapísaný na LV č. 3295, druh pozemku –
zastavené plochy a nádvoria za cenu 5,-€/m2 nasledovne :
1.) Olšanská Kvetoslava, rod. Kováčová, nar. ………., bytom Výstavná ul. č. 647/13,
949 01 Nitra 1 - Chrenová, podiel ½, (t.j. 257 m2) za sumu
vo výške 1.285,00 EUR.
2.) Baranová Nataša, rod. Kováčová, nar. ……….., bytom Čergovská ul. č. 7003/6,
080 01 Prešov, podiel ½ (t.j. 257 m2), za sumu
vo výške 1.285,00 EUR.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 8
PaedDr. I. Borovský, JUDr. Š. Kubík,
Ing. N. Horská, Ing. J. Duračka,
Mgr. R. Just, PhDr. J. Miklášová,
Mgr. D. Drobná, Bc. F. Tahotný MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 118/IX/2017
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové a na
základe § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka odkúpenie nehnuteľnosti :
- pozemok parcela registra „E“ č. 222/1 o výmere 86 m², zapísaný na LV č. 3295, druh pozemku –
záhrada za cenu 5,-€/m2 nasledovne :
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1.) Olšanská Kvetoslava, rod. Kováčová, nar. ………., bytom Výstavná ul. č. 647/13,
949 01 Nitra 1 - Chrenová, podiel ½, (t.j. 43 m2) za sumu
vo výške 215,00 EUR.
2.) Baranová Nataša, rod. Kováčová, nar. ……….., bytom Čergovská ul. č. 7003/6,
080 01 Prešov, podiel ½ (t.j. 43 m2), za sumu
vo výške 215,00 EUR.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 8
PaedDr. I. Borovský, JUDr. Š. Kubík,
Ing. N. Horská, Ing. J. Duračka,
Mgr. R. Just, PhDr. J. Miklášová,
Mgr. D. Drobná, Bc. F. Tahotný MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 119/IX/2017
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje –
Zámenu 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, oddeleného na základe
Geometrického plánu č. 351/2016 zo dňa 14.09.2016, pozemok reg. C p. č. 48/3, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 72 m2 ktorý je zapísaný na LV č. 1900 oddeleného od
pôvodnej parcely reg. „C“ č. 48/1 zapísanej na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Piešťany vo
vlastníctve Mesta Vrbové, IČO 003 13 190, sídlo Ulica gen. M.R.Štefánika č. 15/4, 922 03
Vrbové
za časť pozemku reg. „E“ podiel 1/8 (96,125 m2), p. č. 3697/1, o výmere 769 m², druh pozemku –
orná pôda, ktorý je zapísaný na LV č. 1978 na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Piešťany,
v podielovom spoluvlastníctve p. Ing. Gúčíkovej Beáty, nar. .........., bytom ul. Sadová č. 1048/1,
922 03 Vrbové bez povinnosti ďalšej úhrady a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Za dôvod hodný osobitného zreteľa mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že na parcele č.
3697/1 je vybudovaný mestský štadión. Túto časť pozemku je vhodné mať vo vlastníctve mesta
Vrbové z dôvodu postupného majetkového vysporiadania pozemkov pod štadiónom.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 1
proti: 6
JUDr. Š. Kubík
Ing. N. Horská, Ing. J. Duračka,
Mgr. R. Just, PhDr. J. Miklášová,
Mgr. D. Drobná, Bc. F. Tahotný MB

nehlasoval: 1
PaedDr. I. Borovský

Uznesenie MsZ č. 120/IX/2017
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové a na
základe § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka odkúpenie nehnuteľnosti :
- pozemok parcela registra „E“ č. 1308/1 o výmere 161 m², zapísaný na LV č. 1453, druh
pozemku – orná pôda za cenu 5,-€/m2 nasledovne :
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1.)
2.)
3.)

Ing. Lavko Miroslav, nar. ……….., bytom ul. Slatinská č. 8960/3, 821 07 Bratislava 214 Vrakuňa, podiel 1/3, (t.j. 53,66 m2) za sumu vo výške vo výške 268,30 EUR.
Kramárik Marián, nar. ……….., bytom ul. Štefánikova č. 1518/19, 031 01 Liptovský
Mikuláš 1, podiel 1/3, (t.j. 53,67 m2) za sumu vo výške vo výške 268,35 EUR.
Kramárik Juraj, nar. ……….., bytom ul. Bernolákova č. 659/3, 922 03 Vrbové, podiel 1/3,
(t.j. 53,67 m2) za sumu vo výške vo výške 268,35 EUR.

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 8
PaedDr. I. Borovský, JUDr. Š. Kubík,
Ing. N. Horská, Ing. J. Duračka,
Mgr. R. Just, PhDr. J. Miklášová,
Mgr. D. Drobná, Bc. F. Tahotný MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 121/IX/2017
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení odpredaj
nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Vrbové vedenej na LV 3369 –
v k. ú, Vrbové, KN reg. „E“, p. č. 1302 o celkovej výmere 2.285 m², druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria. Na základe geometrického plánu číslo 238/2017 zo dňa 05.09.2017 bola
uvedená parcela rozdelená na parcely reg. „E“ č. 1302 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
1.753m2, ďalej parcelu reg. „C“ č. 1073/2 – záhrada o výmere 325 m2, parcelu reg. „C“ č. 1074/2
– zastavané plochy a nádvoria o výmere 181 m2 a parcelu reg. „C“ č. 1075 – zastavané plochy a
nádvoria o výmere 26 m2, kde
predmetom kúpnej zmluvy sú novovytvorené nehnuteľnosti parcela registra „C“ č. 1074/2 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 181 m2 a parcela reg. „C“ č. 1075 – zastavané plochy a
nádvoria o výmere 26 m2, ktoré sú zapísané na LV č. 3369 na Okresnom úrade, katastrálnom
odbore Piešťany, vo výlučnom vlastníctve mesta Vrbové, IČO 003 13 190, sídlo Ulica gen. M. R.
Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové v celosti podiel 1/1 pre Patrika Kostadinov Ganeva, nar.
.........., bytom ul. Šteruská cesta č. 784/19, 922 03 Vrbové a manželku Angeliku Kostadinov
Ganevovú, rod. Drinkovú, nar. ............, bytom ul. Šteruská cesta č. 784/19, 922 03 Vrbové za
cenu 11 €/m2.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 8
PaedDr. I. Borovský, JUDr. Š. Kubík,
Ing. N. Horská, Ing. J. Duračka,
Mgr. R. Just, PhDr. J. Miklášová,
Mgr. D. Drobná, Bc. F. Tahotný MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 122/IX/2017
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 vo vlastníctve mesta Vrbové vedenej na LV 3369 –
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v k. ú. Vrbové, KN reg. „E“, p. č. 1302 o celkovej výmere 2.285 m², druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria. Na základe geometrického plánu číslo 238/2017 zo dňa 05.09.2017 bola
uvedená parcela rozdelená na parcely reg. „E“ č. 1302 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
1.753 m2, ďalej parcelu reg. „C“ č. 1073/2 – záhrada o výmere 325 m2, parcelu reg. „C“ č. 1074/2
– zastavané plochy a nádvoria o výmere 181 m2 a parcelu reg. „C“ č. 1075 – zastavané plochy a
nádvoria o výmere 26 m2, kde
predmetom kúpnej zmluvy je novovytvorená nehnuteľnosť parcela registra „C“ č. 1073/2 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 325 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 3369 na Okresnom
úrade, katastrálnom odbore Piešťany, vo výlučnom vlastníctve mesta Vrbové, IČO 003 13 190,
sídlo Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové v celosti podiel 1/1 pre Patrika
Kostadinov Ganeva, nar. ........... , bytom Šteruská cesta č. 784/19, 922 03 Vrbové a manželku
Angeliku Kostadinov Ganevovú, rod. Drinkovú, nar. .........., bytom Šteruská cesta č. 784/19, 922
03 Vrbové za cenu 11 €/m2.
Za dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ považuje skutočnosť, že rodina p. Ganeva nehnuteľnosť
užíva a udržiava už od roku 1975.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 8
PaedDr. I. Borovský, JUDr. Š. Kubík,
Ing. N. Horská, Ing. J. Duračka,
Mgr. R. Just, PhDr. J. Miklášová,
Mgr. D. Drobná, Bc. F. Tahotný MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 123/IX/2017
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje zmenu Uznesenia č. 87/VI/2017 zo dňa 22.06.2017 nasledovne :
ruší sa text uvedený v pôvodnom uznesení v písm. b):
b) za pozemok :
kde sa jedná o zámenu pozemku v k. ú. Vrbové, KN reg. „C“ par. č. 2462, o celkovej výmere 150
m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný na LV č. 1900 na Okresnom
úrade Piešťany, katastrálny odbor, vo vlastníctve mesta Vrbové. Uvedená parcela registra „C“ č.
2462, o výmere 150 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria bola na základe
geometrického plánu číslo 108/2017 zo dňa 04.05.2017 rozdelená na parcely reg. „C“ č. 2462/1 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 143 m2 a parcelu reg. „C“ č. 2462/2 – zastavané plochy a
nádvoria o výmere 7 m2, kde
- predmetom zámennej zmluvy je novovytvorená nehnuteľnosť parcela registra „C“ č.
2462/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 m2, ktorá je vo výlučnom vlastníctve mesta
Vrbové, IČO 003 13 190, sídlo Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové;
a pozemok :
kde sa jedná o zámenu pozemku v k. ú. Vrbové, KN reg. „C“, par. č. 2392/1, o celkovej výmere
14.150 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný na LV č. 1900 na
Okresnom úrade Piešťany, katastrálny odbor, vo vlastníctve mesta Vrbové. Uvedená parcela
registra „C“
č. 2392/1, o výmere 14.150 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria
bola na základe geometrického plánu číslo 108/2017 zo dňa 04.05.2017 rozdelená na parcely reg.
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„C“ č. 2392/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 14.127 m2 a parcelu reg. „C“ č. 2392/11
– zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2, kde
- predmetom zámennej zmluvy je novovytvorená nehnuteľnosť parcela registra „C“ č.
2392/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2, ktorá je vo výlučnom vlastníctve
mesta Vrbové, IČO 003 13 190, sídlo Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové;
Na základe dohody medzi mestom Vrbové, ktoré je majiteľom par. č. 2462/2 a par. č. 2392/11
a podielovými spolumajiteľmi parcely č. 2463/2 – bola dohodnutá zámena pozemku par. č. 2462/2,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2, na ktorej je vybudovaná komunikácia na Ul. 6. apríla
vo Vrbovom. Mesto Vrbové ju zamieňa za pozemok par. č. 2462/9, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 7 m2 a pozemok par. č. 2392/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere
23 m2. Po vzájomnej dohode sú podieloví spoluvlastníci ochotní zameniť par. č. 2462/2, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 15 m2 v príslušnej výmere k mestským perceliam č. 2462/9, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 7 m2 a pozemok par. č. 2392/11, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 23 m2, t.j. 30 m2 a zvyšok 15 m2 od mesta odkúpiť za cenu vo výške 30 €/m2 t.j. celkom
za sumu 450 € z dôvodu hodného osobitného zreteľa v príslušných podieloch nasledovne :
1.) Kubaláková Ľubica, rod. Ostružárová, nar. ............, byt. nám. J. Emanuela č. 326/15,
922 03 Vrbové; spoluvlastnícky podiel na pozemku: 50/207; spoluvlastnícky podiel 1/1,
t.j. 3,623 m2 a predstavuje sumu vo výške 108,71 EUR;
2.) Jurčová Anna, rod. Žitňanská, nar. .........., bytom nám. J. Emanuela č. 326/15,
922 03 Vrbové; spoluvlastnícky podiel na pozemku: 50/207; spoluvlastnícky podiel 1/1,
t.j. 3,623 m2 a predstavuje sumu vo výške 108,71 EUR;
3.) Šteruský Ján, rod. Šteruský, nar. ........... a manželka Viera Šteruská, rod. Gondálová,
nar. .........., obaja bytom nám. J. Emanuela č. 326/15, 922 03 Vrbové;
spoluvlastnícky podiel na pozemku: 58/207; bezpodielové spoluvlastníctvo manželov - podiel
1/1, t.j. 4,203 m2 a predstavuje sumu vo výške 126,07 EUR;
4.) Kučera Miroslav, rod. Kučera, nar. .......... a manželka Libuša Kučerová, rod. Pokorná,
nar. .........., obaja bytom nám. J. Emanuela č. 326/15, 922 03 Vrbové;
spoluvlastnícky podiel na pozemku 49/207; bezpodielové spoluvlastníctvo manželov – podiel
t.j. 3,551 m2 a predstavuje sumu vo výške 106,51 EUR;
Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že na parc. č.
2463/2 sa nachádza miestna komunikácia a je v záujme mesta, aby uvedená komunikácia bola vo
vlastníctve mesta Vrbové.
a pôvodný text sa v písm. b): nahrádza novým znením, a to:
b) za pozemok :
kde sa jedná o zámenu pozemku v k. ú. Vrbové, KN reg. „C“, par. č. par. č. 2462, o celkovej
výmere 150 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný na LV č. 1900 na
Okresnom úrade Piešťany, katastrálny odbor, vo vlastníctve mesta Vrbové. Uvedená parcela
registra „C“ č. 2462, o výmere 150 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria bola na
základe geometrického plánu číslo 108/2017 zo dňa 04.05.2017 rozdelená na parcely reg. „C“ č.
2462/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 143 m2 a parcelu reg. „C“ č. 2462/2 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 7 m2, kde
- predmetom zámennej zmluvy je novovytvorená nehnuteľnosť parcela registra „C“ č.
2462/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 m2, ktorá je vo výlučnom vlastníctve mesta
Vrbové, IČO 003 13 190, sídlo Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové;
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a pozemok :
kde sa jedná o zámenu pozemku v k. ú. Vrbové, KN reg. „C“, par. č. 2392/1, o celkovej výmere
14.150 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný na LV č. 1900 na
Okresnom úrade Piešťany, katastrálny odbor, vo vlastníctve mesta Vrbové. Uvedená parcela
registra „C“ č. 2392/1, o výmere 14.150 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria bola na
základe geometrického plánu číslo 108/2017 zo dňa 04.05.2017 rozdelená na parcely reg. „C“ č.
2392/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 14.128 m2 a parcelu reg. „C“ č. 2392/11 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, kde
- predmetom zámennej zmluvy je novovytvorená nehnuteľnosť parcela registra „C“
č. 2392/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, ktorá je vo výlučnom vlastníctve
mesta Vrbové, IČO 003 13 190, sídlo Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové;
Na základe dohody medzi mestom Vrbové, ktoré je majiteľom par. č. 2462/2 a par. č. 2392/11
a podielovými spolumajiteľmi parcely č. 2463/2 – bola dohodnutá zámena pozemku par. č. 2463/2,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2, na ktorej je vybudovaná komunikácia na Ul. 6. apríla
vo Vrbovom. Mesto Vrbové ju zamieňa za pozemok par. č. 2462/2, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 7 m2 a pozemok par. č. 2392/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere
22 m2. Po vzájomnej dohode sú podieloví spoluvlastníci ochotní zameniť par. č. 2463/2, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 15 m2 v príslušnej výmere k mestským parceliam č. 2462/2, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 7 m2 a pozemok par. č. 2392/11, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 22 m2, t.j. 29 m2 a zvyšok 14 m2 od mesta odkúpiť za cenu vo výške 30 €/m2 t.j. celkom
za sumu 420 € z dôvodu hodného osobitného zreteľa v príslušných podieloch nasledovne :
1.) Kubaláková Ľubica, rod. Ostružárová, nar. .........., byt. Nám. J. Emanuela č. 326/15,
922 03 Vrbové; spoluvlastnícky podiel na pozemku: 50/207; spoluvlastnícky podiel 1/1,
t.j. 3,382 m2 a predstavuje sumu vo výške 101,45 EUR;
2.) Jurčová Anna, rod. Žitňanská, nar. ..........., bytom Nám. J. Emanuela č. 326/15,
922 03 Vrbové; spoluvlastnícky podiel na pozemku: 50/207; spoluvlastnícky podiel 1/1,
t.j. 3,382 m2 a predstavuje sumu vo výške 101,45 EUR;
3.) Šteruský Ján, rod. Šteruský, nar. ............ a manželka Viera Šteruská, rod. Gondálová,
nar. ..........., obaja bytom Nám. J. Emanuela č. 326/15, 922 03 Vrbové;
spoluvlastnícky podiel na pozemku: 58/207; bezpodielové spoluvlastníctvo manželov - podiel
1/1, t.j. 3,922 m2 a predstavuje sumu vo výške 117,68 EUR;
4.) Kučera Miroslav, rod. Kučera, nar. ........... a manželka Libuša Kučerová, rod. Pokorná,
nar. .........., obaja bytom Nám. J. Emanuela č. 326/15, 922 03 Vrbové;
spoluvlastnícky podiel na pozemku 49/207; bezpodielové spoluvlastníctvo manželov – podiel
1/1, t.j. 3,314 m2 a predstavuje sumu vo výške 99,42 EUR;
Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že na par. č.
2463/2 sa nachádza miestna komunikácia a je v záujme mesta, aby uvedená komunikácia bola vo
vlastníctve mesta Vrbové.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 8
PaedDr. I. Borovský, JUDr. Š. Kubík,
Ing. N. Horská, Ing. J. Duračka,
Mgr. R. Just, PhDr. J. Miklášová,
Mgr. D. Drobná, Bc. F. Tahotný MBA

proti: 0
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zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 124/IX/2017
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje prenájom nebytových pivničných priestorov bez príslušenstva v bytovom dome dvojpodlažného
domu na Nám. sv. Cyrila a Metoda č. 12/20 (bývalý Dom služieb) 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 nasledovne :
Pivnica č. 1 o celkovej rozlohe 12,50 m2, postavené na parcele reg. C, par. č. 28 o výmere 217 m2,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria za cenu nájmu nebytového pivničného priestoru vo
výške 125€/rok –
p. Sylvii Čeganovej, rod. Šmidová, nar. .........., ul. Šteruská cesta č. 788/11, 922 03 Vrbové;
Pivnica č. 2 o celkovej rozlohe 10,20 m2, postavené na parcele reg. C, par. č. 28 o výmere 217 m2,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria za cenu nájmu nebytového pivničného priestoru vo
výške 102€/rok –
p. Valérii Málikovej, rod. Bednáriková, nar. .........., Nám. Jozefa Emanuela č. 306/18, 922 03
Vrbové (podiel ½ - 51 €/rok) a Ivan Málik, nar. ........, pobyt: Nám. Jozefa Emanuela č. 306/18,
922 03 Vrbové, (podiel ½ - 51 €/rok);
Pivnica č. 3 o celkovej rozlohe 8,50 m2, postavené na parcele reg. C, par. č. 28 o výmere 217 m2,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria za cenu nájmu nebytového pivničného priestoru vo
výške 85€/rok –
p. Viliamovi Gondálovi, nar. .........., pobyt: Nám. Sv. Cyrila a Metoda č. 12/20,
922 03 Vrbové a manželke Františke Gondálovej, rod. Mitošinková, nar. ........., pobyt: Nám.
Sv. Cyrila a Metoda č. 12/20, 922 03 Vrbové, (podiel ½ v BSM – 42,50 €/rok) a
p. Emílii Havrlentovej, rod. Augustínová, nar.: .........., Nám. Sv. Cyrila a Metoda č. 12/20, 922 03
Vrbové, (podiel ½ - 42,50 €/rok);
Pivnica č. 4 o celkovej rozlohe 15,60 m2, postavené na parcele reg. C, par. č. 28 o výmere 217 m2,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria za cenu nájmu nebytového pivničného priestoru vo
výške 156 €/rok –
PaedDr. Jaroslava Kériová, rod. Kériová, nar. .........., Nám. Sv. Cyrila a Metoda č. 12/20,
922 03 Vrbové.
Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že všetci
prenajímatelia majú prenajaté byty v bytovom dome na Nám. sv. Cyrila a Metoda č. 12/20, kde
mesto Vrbové dodatočne dobudovalo pivničné priestory pre uvedených nájomníkov.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 8
PaedDr. I. Borovský, JUDr. Š. Kubík,
Ing. N. Horská, Ing. J. Duračka,
Mgr. R. Just, PhDr. J. Miklášová,
Mgr. D. Drobná, Bc. F. Tahotný MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 125/IX/2017
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje –
VZN č. 6/2017 k volebnej kampani pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky,
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Európskeho parlamentu a orgánov samosprávy Trnavského samosprávneho kraja na území mesta
Vrbové.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
za: 8
PaedDr. I. Borovský, JUDr. Š. Kubík,
Ing. N. Horská, Ing. J. Duračka,
Mgr. R. Just, PhDr. J. Miklášová,
Mgr. D. Drobná, Bc. F. Tahotný MBA

zdržal sa: 0

proti: 0

Uznesenie MsZ č. 126/IX/2017
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové č. 7/2017 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: 8
za: 8
PaedDr. I. Borovský, JUDr. Š. Kubík,
Ing. N. Horská, Ing. J. Duračka,
Mgr. R. Just, PhDr. J. Miklášová,
Mgr. D. Drobná, Bc. F. Tahotný MBA

zdržal sa: 0

proti: 0

Uznesenie MsZ č. 127/IX/2017
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 7 (RO č. 7)
Rozpočet
Rozpočet po
Zmena
Rozpočet po
schválený
zmenách
rozpočtu č. 7
zmenách
2017
Bežné príjmy
4 403 100,00 4 432 450,94
19 047,06 4 451 498,00
Kapitálové príjmy
152 000,00
261 000,00
261 000,00
Finančné operácie príjmové
326 500,00
427 227,57
427 227,57
Školstvo
51 000,00
57 564,02
1 390,09
58 954,11
PRÍJMY SPOLU
4 932 600,00 5 178 242,53
20 437,15 5 198 679,68

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Školstvo
VÝDAVKY SPOLU

Rozpočet
schválený
2017
2 469 911,00
691 000,00
83 000,00
1 688 689,00
4 932 600,00

Rozpočet po
zmenách

Zmena
rozpočtu č. 7

2 393 900,00
900 000,00
83 000,00
1 801 342,53
5 178 242,53

- 3 047,49
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23 484,64
20 437,15

Rozpočet po
zmenách
2 390 852,51
900 000,00
83 000,00
1 824 827,17
5 198 679,68

Bežné príjmy:
*
zdroj 41 EK 111 003 (výnos dane)
zdroj 111 EK 312 001 zo ŠR

+
+

Eur
4 050,06
14 997,00

Vlastné príjmy (školstvo): (bez ekonomickej klasifikácie)

+

1 390,09

+

24 000,00
24 000,00

Príjmové finančné operácie
*
zdroj 46 EK 454 002 z ostatných fondov obce
zdroj 46 EK 456 002 finančná zábezpeka
Bežné výdavky (školstvo)
*
PR 8 (bez ekon. klasifikácií)
ZŠ Školská
ZŠ Komenského
MŠ
Bežné výdavky:
zdroj 131G program 8.2 FK 09.2.1.1 EK 637 037 vratky
zdroj 41 program 12.3 FK 10.2.0 EK 640 transfery NO
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
PaedDr. I. Borovský, JUDr. Š. Kubík,
Ing. N. Horská, Ing. J. Duračka,
Mgr. R. Just, PhDr. J. Miklášová,
Mgr. D. Drobná

proti: 0

+ 5 652,65
+ 12 862,71
+ 4 969,28
+
-

99,41
3 146,90

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 128/IX/2017
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta vo výške 300 € občianskemu združeniu – Rodičia škole vo
Vrbovom na zabezpečenie účasti detí na 7. medzinárodnom turnaji v kin-bale v Hradci Králové
v dňoch 10. – 12. 10.2017. Finančné prostriedky budú vyplatené na účet občianskeho združenia –
Rodičia škole vo Vrbovom a vyúčtovanie bude vykonané najneskôr v mesiaci december 2017.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
proti: 0
PaedDr. I. Borovský, JUDr. Š. Kubík,
Ing. N. Horská, Ing. J. Duračka,
Mgr. R. Just, PhDr. J. Miklášová,
Mgr. D. Drobná
Uznesenie MsZ č. 129/IX/2017

zdržal sa: 0

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- ruší Ustanovenie §1 odsek 1, § 2 odsek 1 až 6, § 3 odsek 1, odsek 2 , § 4 odsek 1, odsek 2, § 9 odsek 1
až 7, vrátane úvodnej časti VZN č. 7/2012 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia na území mesta Vrbové.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
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za: 7
PaedDr. I. Borovský, JUDr. Š. Kubík,
Ing. N. Horská, Ing. J. Duračka,
Mgr. R. Just, PhDr. J. Miklášová,
Mgr. D. Drobná

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 130/IX/2017
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje - podanie žiadosti na rekonštrukciu telocvične na Základnej škole na Komenského ulici vo
Vrbovom, v rámci výzvy Ministerstva školstva na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných
prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy
formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017.
- spolufinancovanie rekonštrukcie vo výške 1 400,- €, to je min. 10% z ceny rekonštrukcie.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
PaedDr. I. Borovský, JUDr. Š. Kubík,
Ing. N. Horská, Ing. J. Duračka,
Mgr. R. Just, PhDr. J. Miklášová,
Mgr. D. Drobná

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 131/IX/2017
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje - predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Kvalitné vzdelanie a praktické zručnosti do
života zo Základnej školy vo Vrbovom.“ realizovaného v rámci výzvy Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako RO pre IROP na budovanie a zlepšenie technického
vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných
školách s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným
plánom Mesta Vrbové a platným programom rozvoja Mesta Vrbové;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
min. 5 500 € zodpovedajúcej rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého
NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
PaedDr. I. Borovský, JUDr. Š. Kubík,
Ing. N. Horská, Ing. J. Duračka,
Mgr. R. Just, PhDr. J. Miklášová,
Mgr. D. Drobná

proti: 0

zdržal sa: 0

20. Záver
Pred ukončením zasadnutia primátorka poďakovala všetkým za účasť a spoluprácu. Zasadnutie
MsZ bolo ukončené o 20.10 hod.
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Zapísala: Amchová

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

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

Ing. Renáta Taranová
prednostka MsÚ, v.r.

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

Overovatelia zápisnice:
1. PhDr. Jana Miklášová, v.r.

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

2. Mgr. Daniela Drobná, v.r.

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