Z á p i s n i c a č. 5
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrbové,
konaného 24. 05. 2017 o 17.00 hod. v Kúrii M. Beňovského vo Vrbovom
Prítomní:
Neprítomní:
Prizvaní:

7 poslancov a primátorka mesta
4 poslanci: Ing. N. Horská, Mgr. J. Koreň, Ing. Ľ. Šteruský, Dušan Sabo
hl. kontrolórka, prednostka MsÚ a vedúci pracovníci MsÚ

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, pracovného predsedníctva
a určenie zapisovateľky
Kontrola plnenia uznesení
Dopyty a interpelácie občanov
Správa o činnosti a hospodárení Domov Klas n. o.
Dotácie mesta
VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska mesta Vrbové
Cena mesta
Inventarizácia majetku
Zadanie pre Územný plán mesta
Oprava uznesení
Spoluúčasť MFK – dresy
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 6 poslancov, neskôr prišiel poslanec F. Tahotný, MBA.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – PaedDr. J. Borovský,
členovia – PhDr. J. Miklášová, Mgr. D. Drobná.
prítomných: 6
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just.
prítomných: 6
za: 6
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 primátorky JUDr. Štefan Kubík, hl. kontrolórka JUDr. Mária Gajňáková a
prednostka MsÚ Ing. Renáta Taranová.
prítomných: 6
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
Potom primátorka predložila k schváleniu program zasadnutia MsZ, ktorý bol uvedený na
pozvánke.
prítomných: 7
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
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2. Kontrola plnenia uznesení
Kontrola plnenia uznesení bola predložená v písomnej forme, je priložená k originálu
zápisnice. Ku kontrole uznesení nemal nikto pripomienky.

3. Dopyty a interpelácie občanov
-

p. Dunajčík - mal otázky: v akom štádiu je dotácia na projekt synagógy, v akom štádiu je
rekonštrukcia Domu kultúry a ako je to s rekonštrukciou mostu na Sídl. 9. mája.
JUDr. Gajňáková – žiadosť na dotáciu na projekt synagógy prešla všetkými postupmi, ktoré
má Ministerstvo kultúry zadefinované, sledujeme to prostredníctvom internetu.
Ing. Valová – k rekonštrukcii Domu kultúry - máme vypracovanú projektovú dokumentáciu
pre územné konanie, bola rozposlaná na vyjadrenie, momentálne je začaté územné konanie.
JUDr. Kubík – opravu mostu na Sídl. 9. mája sme spojili s opravou Domu smútku, je poslaná
objednávka na dosky z dubového dreva Jurajovi Karlíkovi, tak do mesiaca by to malo byť
hotové.

4. Správa o činnosti a hospodárení Domov Klas n. o. - za rok 2016
Domov dôchodcov Klas, n. o. písomnou formou doručil na MsÚ prostredníctvom Mgr. Evy
Juhásovej výročnú správu o činnosti a hospodárení Domov Klas, n. o. rok 2016, ktorá bola
predložená poslancom MsZ na preštudovanie a je súčasťou originálu zápisnice. Správu predniesla
p. Juhásová.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil, ani nemal pozmeňujúci návrh.
Bolo prečítané a MsZ berie na vedomie uznesenie č. 57/V/2017

5. 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.
V zmysle uvedeného návrhu je pracovaný materiál na poskytnutie účelových dotácií na
zabezpečenie činnosti:
- Základnej organizácie Únie žien Slovenska Vrbové v roku 2017 na zabezpečenie ich
činnosti vo výške 1.200,-€.
- Voľnočasového centra Vrbové, n.o. v roku 2017 na zabezpečenie ich činnosti vo výške
1.000,-€.
- Gorazdíku - Združenie detí a mládeže Vrbové, z.o. v roku 2017 na zabezpečenie ich
činnosti vo výške 950,-€.
- Slovenského rybárskeho zväzu, miestna organizácia Vrbové
v roku 2017 na
zabezpečenie ich činnosti vo výške 800,-€.
- Slovenského zväzu záhradkárov, Základná organizácia – Vysoké Sady Vrbové v roku
2017 na zabezpečenie ich činnosti vo výške 1.100,-€.
- Šport Vrbové, o.z. v roku 2017 na zabezpečenie hokejbalového turnaja a turnaja v malom
futbale v dňoch 25.06.2017 a 20.08.2017 vo výške 520,-€.
Na činnosť hore uvedených organizácií sú v rozpočte mesta vyčlenené finančné prostriedky
v požadovaných výškach.
Na všetky schválené dotácie na kultúrnu a športovú činnosť v meste Vrbové budú spracované
zmluvy o poskytnutí dotácie s povinnosťou vyúčtovania všetkých pridelených finančných
prostriedkov.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom.
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Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh.
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 58/V/2017, 59/V/2017, 60/V/2017, 61/V/2017, 62/V/2017,
a 63/V/2017.

6. Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2016
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové č. 8/2016 - Prevádzkový poriadok
pohrebiska mesta Vrbové.
Mesto Vrbové na základe používania v praxi VZN v súvislosti s riešením prevádzky pohrebiska vo
Vrbovom dalo návrh na vydanie dodatku č. 1 k VZN č. 8/2016 - Prevádzkový poriadok pohrebiska
mesta Vrbové. Návrh tohoto dodatku č. 1 k VZN č. 8/2016 bol zverejnený na pripomienkovanie
občanov na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta dňa 09.05.2017.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh.
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 64/V/2017

7. Ocenenia mesta Vrbové
Pri príležitosti životného jubilea 70. narodenín navrhlo mesto Vrbové udeliť Cenu mesta Vrbové
Petrovi Stolárikovi, ktorý po celý svoj aktívny život pôsobil v našom meste ako najaktívnejší
z členov bežeckého klubu. Absolvoval okolo 80 maratónov a zúčastnil sa množstva súťaží, kde
získal popredné umiestnenia. Zapájal sa i do prác súvisiacich s organizačným zabezpečením
Vrbovskej pätnástky (Memoriálu Štefana Kalužu) a Behu zdravia Vrbovčanov na 5 km.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 65/V/2017

8. Správa ústrednej inventarizačnej komisie – výsledky inventarizácie
k 31. 12. 2016, v zmysle príkazného listu primátorky mesta Vrbové č. 1/2016
Ústredná inventarizačná komisia prerokovala správy čiastkových inventarizačných komisií
k 31.12.2016 a navrhla jednotlivé opatrenia a návrhy na vyradenie majetku. Ekonómka Mgr. E.
Urbanová vysvetlila rozdiely v určitých položkách.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh.
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 66/V/2017

9. Schválenie Zadania k Územnému plánu mesta (ÚPN-M) Vrbové pre nový
Územný plán.
Ing.Valová predniesla dôvodovú správu– nachádzame sa vo fáze schvaľovania „Zadania územného
plánu mesta“. S návrhom boli poslanci oboznámení v minulom roku, zhromažďovali sa podnety od
občanov, vypracoval sa návrh zadania, ktorý bol zverejnený na mestskej tabuli, verejnou
vyhláškou, v Hlase Vrbového, vystavený na MsÚ. ÚPN-M Vrbové – Zadanie“ spracovala odborne
spôsobilá osoba na obstarávanie územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích
podkladov Ing. arch. M. Bogyová v apríli 2017. V predkladanom materiály sú spracované
požiadavky na návrh zadania ÚPN obce v zmysle § 8 ods. (3) vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o
územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacích dokumentácii. Návrh sa rozposlal
orgánom, organizáciám. Zadanie ÚPN mesta Vrbové bolo prerokované v zmysle § 20 ods. (2) a
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(3) stavebného zákona a pripomienky orgánov štátnej správy, organizácií, fyzických a právnických
osôb boli zapracované do zadania resp. budú dopracované v koncepte ÚPN mesta. Na záver bola
podaná žiadosť na OÚ odb. výstavby a bytovej politiky v Trnave, kde bolo prekontrolované
a odporučené MsZ schváliť predmetnú územnoplánovaciu dokumentáciu „ÚPN-M Vrbové –
Zadanie“.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh.
Bolo prečítané a MsZ berie na vedomie uznesenie č. 67/V/2017.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 68/V/2017 a 69/V/2017.

10. Oprava Uznesení č. 118/VI/2016, 119/VI/2016, 120/VI/2016 a 121/VI/2016
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 kupuje do
majetku mesta investičný majetok z finančných prostriedkov mesta.
Z dôvodu problémov pri zápise do katastra nehnuteľností a kúpy nehnuteľného majetku na
výstavbu verejnoprospešných stavieb boli navrhnuté opravy uznesení č. 118/VI/2016,
č. 119/VI/2016, č. 120/VI/2016 a č. 121/VI/2016.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 70/V/2017, 71/V/2017, 72/V/2017 a 73/V/2017

11. Spoluúčasť Mesta Vrbové na financovaní športového materiálu pre MFK
Vrbové
Z Úradu vlády SR – podpora na rozvoj športu na rok 2017 vyšla výzva na predkladanie projektov
na získanie finančných prostriedkov na športové prostriedky. Zapojili sme sa projektom „Podpora
materiálneho a technického vybavenia MFK Vrbové“. Mestá a obce sa musia podieľať na
spolufinancovaní na danom projekte čiastkou minimálne 5% zo sumy projektu.
Mesto Vrbové žiada o dotáciu vo výške 8.950 €, kde minimálna 5% spoluúčasť mesta zo sumy
projektu činí 473,45 € (celková suma projektu je 9.469 €).
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh.
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 74/V/2017

12. Rôzne
V tomto bode neboli predložené žiadne materiály.

13. Dopyty a interpelácie poslancov
-

-

F. Tahotný, MBA – podľa zmluvy s Mariusom Pedersenom by mali 1x ročne umyť kontajnery,
robia to alebo budú robiť ? Kontajnery už dosť smrdia a ľudia sa na to sťažujú. Smerom na
futbalový štadión, ako je mostík cez Holešku je poškodený kanál a je to tam dosť nebezpečné.
Všimol si, že je objednávka na rekonštrukciu KGM. Chce sa opýtať, aká je tam vízia, či si tieto
priestory mesto nechá alebo to bude odpredávať alebo či sa bude robiť rekonštrukcia všetkých
obchodných priestorov.
Mgr. Šmacho – kontajnery umývajú ale nehlásia kedy.
Dott. Mgr. Maggiová – v KGM to bola potrebná rekonštrukcia nakoľko sa nájomca nemohol
dostať do vnútra a opadali obkladačky z vnútra.
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-

-

-

JUDr. Kubík – koncom roka sa začne s rekonštrukciou DK, nemôžeme rozrobiť všetko.
Uvidíme ako nám budú stačiť peniaze na dokončenie jedného. Časom to budeme musieť riešiť.
Mgr. Drobná – chce sa opýtať či na MH sú aj pracovníci, ktorí zametajú po kosení, pretože
keď sa kosilo zostával neporiadok, ľudia sa sťažujú.
Mgr. Šmacho – mali sme 20 pracovníkov a teraz máme štyroch na tretinový úväzok, ktorí
nestíhajú zametať po koscoch, ktorí robia 8 hodín. Každý mesiac žiadam Úrad práce o ľudí,
pošlú zoznam, ale nikto nenastúpi. Kosci majú príkaz, ak nemajú zametačov musia po sebe
pozametať oni.
Dott. Mgr. Maggiová – chceli sme prijať zamestnancov aspoň na sezónu, ale bohužiaľ nemáme
koho prijať nikto to nechce robiť.
Mgr. Just – je rok odkedy sa začalo so separovaním odpadu a stále to dobre nefunguje, bolo by
dobre keby sa vyriešili vývozy. Chcel by vedieť koľko mesto stoja odvozy, koľko platia oni
nám a keby sme mali platiť na viac, koľko by to bolo. Na cintorín by sa mohli dať kontajnery
na plasty. Chcel by dať do pozornosti že existujú informačné systémy a aplikácie na telefón
miest a obcí, ktoré informujú o akciách, majú to aj menšie dediny mohli by sme nad tým
uvažovať.
Dott. Mgr. Maggiová – už sa na tom pracuje.
JUDr. Kubík – robím si zoznam miest, kde treba ešte kontejnery, musím žiadať OZVčky o to, či
môžeme navýšiť kontejnery na separáty a koľko.
PhDr. Miklášová – myslí si, že by nebolo správne riešenie pridávať kontajnery, pretože ich už je
naozaj veľa, ale radšej skrátiť intervaly vývozu.
JUDr. Kubík – riešime to.

14. Návrh uznesení
Uznesenie MsZ č. 57/V/2017
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- berie na vedomie predloženie Výročnej správy o činnosti a hospodárení Domov Klas, n. o. za rok 2016.
Uznesenie MsZ č. 58/V/2017
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje –
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta vo výške 1.200,00 € Základnej organizácii Únie žien
Slovenska Vrbové na zabezpečenie činnosti v roku 2017. Finančné prostriedky budú vyplatené na
bankový účet Základnej organizácie Únie žien Slovenska Vrbové a vyúčtovanie bude vykonané
najneskôr v mesiaci december 2017.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
PaedDr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, Mgr. D. Drobná,
F. Tahotný, MBA
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proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 59/V/2017
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje –
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta vo výške 1.000,00 € Voľnočasovému centru Vrbové, n. o.
na zabezpečenie činnosti v roku 2017. Finančné prostriedky budú vyplatené na bankový účet
Voľnočasového centra Vrbové, n. o. a vyúčtovanie bude vykonané najneskôr v mesiaci december
2017.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
PaedDr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, Mgr. D. Drobná,
F. Tahotný, MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 60/V/2017
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje –
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta vo výške 950,00 € Gorazdíku - Združeniu detí a mládeže
Vrbové, o. z. na zabezpečenie činnosti v roku 2017. Finančné prostriedky budú vyplatené na
bankový účet Gorazdíka - Združenia detí a mládeže Vrbové, o. z. a vyúčtovanie bude vykonané
najneskôr v mesiaci december 2017.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
PaedDr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, Mgr. D. Drobná,
F. Tahotný, MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 61/V/2017
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje –
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta vo výške 800,00 € Slovenskému rybárskemu zväzu, MO
Vrbové na zabezpečenie činnosti v roku 2017. Finančné prostriedky budú vyplatené na bankový
účet Slovenského rybárskeho zväzu, MO Vrbové a vyúčtovanie bude vykonané najneskôr
v mesiaci december 2017.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
PaedDr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, Mgr. D. Drobná,
F. Tahotný, MBA
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proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 62/V/2017
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje –
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta vo výške 1.100,00 € Slovenského zväzu záhradkárov,
Základná organizácia – Vysoké Sady Vrbové na zabezpečenie činnosti v roku 2017. Finančné
prostriedky budú vyplatené v hotovosti do pokladne základnej organizácie SZZ a vyúčtovanie bude
vykonané najneskôr v mesiaci december 2017.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
PaedDr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, Mgr. D. Drobná,
F. Tahotný, MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 63/V/2017
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje –
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta vo výške 520,00 € pre Šport Vrbové, o. z. na zabezpečenie
hokejbalového turnaja a turnaja v malom futbale, ktoré sa budú konať v dňoch 25.06.2017
a 20.08.2017. Finančné prostriedky budú vyplatené na bankový účet Šport Vrbové, o. z.
a vyúčtovanie bude vykonané najneskôr v mesiaci december 2017.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
PaedDr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, Mgr. D. Drobná,
F. Tahotný, MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 64/V/2017
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje –
Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2016 - Prevádzkový poriadok pohrebiska mesta Vrbové.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
PaedDr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, Mgr. D. Drobná,
F. Tahotný, MBA
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proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 65/V/2017
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje –
v zmysle § 12a Štatútu mesta Vrbové: odovzdanie ceny mesta – grafiky Mórica Beňovského –
Petrovi STOLÁRIKOVI, pri príležitosti jeho životného jubilea 70 rokov za celoživotný prínos
k športovému životu v meste.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
PaedDr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, Mgr. D. Drobná,
F. Tahotný, MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 66/V/2017
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje –
závery ústrednej inventarizačnej komisie k inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov vykonanej k 31. 12. 2016.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
PaedDr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, Mgr. D. Drobná,
F. Tahotný, MBA
Uznesenie MsZ č. 67/V/2017
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- berie na vedomie vyhodnotenie pripomienok a stanovísk z prerokovania návrhu zadania ÚPN-M Vrbové;
stanovisko Okresného úradu Trnava, Odb. výstavby a bytovej politiky, Odd. územného plánovania,
podľa §20, ods. 5, 6 zákona č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov, (list
číslo OU-TT-OVBP1-2017/015946/Ti, zo dňa 15.05.2017), ktorým sa odporúča Zadanie k ÚPN-M
Vrbové schváliť.
Uznesenie MsZ č. 68/V/2017
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje –
zadanie k Územnému plánu mesta Vrbové, v zmysle §20 ods. 7c zákona č. 50/1976 Zb. Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov. Zadanie obsahuje hlavné ciele a požiadavky,
ktoré treba riešiť v ÚPN-M, podrobné požiadavky na formu, rozsah a obsah spracovania
územnoplánovacej dokumentácie.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
PaedDr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,
MsZ č..5, 24.05.2017
Strana 8 z 12

proti: 0

zdržal sa: 0

Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, Mgr. D. Drobná,
F. Tahotný, MBA
Uznesenie MsZ č. 69/V/2017
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- ukladá spracovateľovi ÚPN-M vypracovať koncept riešenia ÚPN-M Vrbové, v súlade:
- s §21 zákona č. 50/1976 Zb. - Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov;
- s §9 vyhlášky MŽP SR č. 55 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej
dokumentácii;
- so schváleným zadaním.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
PaedDr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, Mgr. D. Drobná,
F. Tahotný, MBA
Uznesenie MsZ č. 70/V/2017
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje –
zmenu Uznesenia č. 118/VI/2016 zo dňa 30.06.2016 nasledovne :

ruší sa text uvedený v pôvodnom uznesení :
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 :
parc. reg. „E“ č. 385/1 o výmere 76 m², druh pozemku – zastavené plochy a nádvoria
zapísaná na LV č. 3423 v podiele 1/1 v celosti za cenu určenú znaleckým posudkom, ktorý dá
vypracovať mesto na vlastné náklady.

a nahrádza sa novým znením, a to:
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 :
parc. reg. „E“ č. 385/1 o výmere 76 m², druh pozemku – zastavené plochy a nádvoria v k. ú.
Vrbové, zapísaná na LV č. 3423 v podiele 1/1 v celosti za cenu 220,-€.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
PaedDr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, Mgr. D. Drobná,
F. Tahotný, MBA
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proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 71/V/2017
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje –
zmenu Uznesenia č. 119/VI/2016 zo dňa 30.06.2016 nasledovne :

ruší sa text uvedený v pôvodnom uznesení :
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 :
parc. reg. „E“ č. 3311/3 o výmere 79 m², druh pozemku – ostatné plochy v k.ú. Vrbové,
zapísaná na LV č. 3423 v podiele 1/1 v celosti za cenu určenú znaleckým posudkom, ktorý dá
vypracovať mesto na vlastné náklady.

a nahrádza sa novým znením, a to:
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 :
parc. reg. „E“ č. 3311/3 o výmere 79 m², druh pozemku – zastavené plochy a nádvoria v k. ú.
Vrbové, zapísaná na LV č. 3423 v podiele 1/1 v celosti za cenu 230,-€.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
PaedDr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, Mgr. D. Drobná,
F. Tahotný, MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 72/V/2017
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- ruší –
Uznesenie č. 120/VI/2016 a č. 121/VI/2016 zo dňa 30.06.2016.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
PaedDr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, Mgr. D. Drobná,
F. Tahotný, MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 73/V/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 :
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parc. reg. „C“ č. 1069/9 o výmere 722 m², druh pozemku – ostatné plochy v k.ú. Vrbové,
zapísaná na LV č. 3423 v podiele 1/1 v celosti;
parc. reg. „C“ č. 11295/1 o výmere 2.246 m², druh pozemku – ostatné plochy v k.ú. Vrbové,
zapísaná na LV č. 3557 v podiele 1/1 v celosti;
parc. reg. „C“ č. 11295/2 o výmere 574 m², druh pozemku – ostatné plochy v k.ú. Vrbové,
zapísaná na LV č. 3557 v podiele 1/1 v celosti;
parc. reg. „C“ č. 11295/3 o výmere 1.680 m², druh pozemku – ostatné plochy v k.ú. Vrbové,
zapísaná na LV č. 3557 v podiele 1/1 v celosti;
parc. reg. „C“ č. 11295/4 o výmere 866 m², druh pozemku – ostatné plochy v k.ú. Vrbové,
zapísaná na LV č. 3557 v podiele 1/1 v celosti;
parc. reg. „C“ č. 11295/5 o výmere 15 m², druh pozemku – ostatné plochy v k.ú. Vrbové,
zapísaná na LV č. 3557 v podiele 1/1 v celosti;
parc. reg. „C“ č. 1069/8 o výmere 828 m², druh pozemku – ostatné plochy v k.ú. Vrbové,
zapísaná na LV č. 3557 v podiele 1/1 v celosti;
Uvedené pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky, správca Okresný úrad Trnava, ul.
Kolárova č. 8, 917 01 Trnava budú predané za cenu vo výške 2.000,- €, nehnuteľný majetok je
určený na výstavbu verejnoprospešných stavieb Mestom Vrbové – Zberného dvora mesta Vrbové
vrátane komunikácií.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
PaedDr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, Mgr. D. Drobná,
F. Tahotný, MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 74/V/2017
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje –
5% -nú spoluúčasť mesta na financovaní projektu „Podpora materiálneho a technického vybavenia
MFK Vrbové“.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
PaedDr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, Mgr. D. Drobná,
F. Tahotný, MBA
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proti: 0

zdržal sa: 0

15. Záver
Pred ukončením zasadnutia primátorka poďakovala všetkým za účasť a spoluprácu. Zasadnutie
MsZ bolo ukončené o 19.20 hod.
Zapísala: Amchová

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

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

Ing. Renáta Taranová
prednostka MsÚ, v.r.

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

Overovatelia zápisnice:
1. Ing. Jozef Duračka, v.r.

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

2. Mgr. René Just, v.r.

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