Z á p i s n i c a č. 8
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrbové,
konaného 11. 6. 2018 o 16.00 hod. v zasadačke primátorky mesta
Prítomní:
7 poslancov a primátorka mesta
Neprítomní: 4 poslanci: Ing. Nina Horská, Mgr. Juraj Koreň, PhDr. Jana Miklášová, Ing. Ľubomír
Šteruský
Prizvaní:
hl. kontrolórka a vedúci pracovníci MsÚ
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, pracovného predsedníctva
a určenie zapisovateľky
Interpelácie občanov
Oprava uznesení – Elisa, s.r.o.
Rôzne
Dopyty a interpelácie poslancov
Návrh na uznesenie
Záver

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, pracovného
predsedníctva a určenie zapisovateľky
Zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré otvorila a viedla primátorka mesta Dott. Mgr. Ema
Maggiová, sa konalo za prítomnosti 7 poslancov.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – PaedDr. Ivan Borovský,
členovia – Mgr. Daniela Drobná a Dušan Sabo.
prítomných: 7
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: Ing. Jozef Duračka a JUDr. Štefan
Kubík.
prítomných: 7
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
Za zapisovateľku bola určená p. Emília Beličková, pracovníčka mestského úradu.
Do pracovného predsedníctva boli navrhnutí a schválení: primátorka mesta Dott. Mgr. Ema
Maggiová, zástupca primátorky JUDr. Štefan Kubík a hlavná kontrolórka JUDr. Mária Gajňáková.
prítomných: 7
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
Potom primátorka predložila k schváleniu program zasadnutia MsZ, ktorý bol uvedený na
pozvánke. Poslanci súhlasili s týmto programom.
prítomných: 7
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
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2. Interpelácie občanov
Z občanov nebol nikto prítomný, neboli vznesené žiadne interpelácie.

3. Oprava uznesení – Elisa, s.r.o.
Na nehnuteľnosť p. č. 2587/2 o výmere 1.094 m² bolo zriadené vecné bremeno uznesením MsZ
č. 99/IV/2018 a bol podaný aj návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Keďže zo strany
katastrálneho úradu došlo k prerušeniu konania o vklade nehnuteľností do katastra, bol spracovaný
návrh na opravu tohto uznesenia.
Pri nehnuteľnosti p. č. 2580/4 o výmere 235 m², bolo zistené dvojité vlastníctvo fy. Elisa, spol. s.r.o.
a mesta Vrbové. Bolo prijaté uznesenie MsZ č. 100/IV/2018 na vysporiadanie nehnuteľnosti a bol
podaný aj návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Ale zo strany katastrálneho úradu aj tu došlo
k prerušeniu konania o vklade nehnuteľností do katastra. Vzhľadom na uvedené, bol spracovaný
návrh na opravu aj tohto uznesenia.
K uvedenému bodu nemal nikto pripomienky.
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 146/VI/2018 a č. 147/VI/2018.

4. Rôzne
V tomto bode neboli predložené žiadne materiály k prerokovaniu.

5. Dopyty a interpelácie poslancov
Bc. Tahotný, MBA – dosť ľudí sa sťažuje na odvodňovací systém na chodníku na Štefánikovej ulici,
hlavne keď chodia s kočíkmi.
Dr. Kubík – mohli sa tam dať rošty, ale tie sa upchávajú, v zime zamŕzajú, nemal by to kto čistiť.
Je to praktické, pekne to odtečie.
Dr. Borovský – „horný koniec“ je konečne rád, že sa tam robí chodník, len prečo iba po Bočnú
ulicu.
Dr. Kubík – má sa robiť chodník na Šteruskej, Oslobodenia - a na chodníky bolo vyčlenených len
určitá suma. Ešte sa bude robiť odtok, prečistí sa to aj pred rod. Kamenických – je dohodnuté, že to
s kamerou prejdú a potom s to prečistí. Dalo sa to naceniť a robí sa len toľko, koľko je peňazí.

6. Návrh na uznesenie
Uznesenie MsZ č. 146/VI/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje zmenu uznesenia č. 99/IV/2018 zo dňa 26.04.2018 nasledovne :
ruší sa pôvodný text v plnom rozsahu, a to :
V zmysle § 151n a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“)
a na základe čl. 4., písm. A) bod 6. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové na
pozemkoch mesta Vrbové, IČO 003 13 190, sídlo Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové
v zastúpení primátorkou Dott. Mgr. Ema Maggiová CKN:
Katastrálne územie
Vrbové

Parcela číslo , KN
2587/2 reg. „C“

Druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria
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List vlastníctva
1900

bezodplatné zriadenie vecného bremena uloženia inžinierskych sietí (jestvujúceho kanalizačného
potrubia dažďovej kanalizácie a jestvujúceho potrubia splaškovej kanalizácie) v prospech žiadateľa
spoločnosti ELISA, spol. s.r.o., IČO 313 91 061, Nám. A. Hlinku č. 1, 831 06 Bratislava
v zastúpení p. Dr. Vito Bovoli, v zmysle vyhotoveného geometrického plánu č. 68/2018 zo dňa
20.04.2018 Geodetickou kanceláriou Romana Klča, ul. Hviezdoslavova č. 894/30, Vrbové.
a nahrádza sa novým znením, a to:
V zmysle § 151n a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“)
a na základe čl. 4., písm. A) bod 6. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové na
pozemkoch mesta Vrbové, IČO 003 13 190, sídlo Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové
v zastúpení primátorkou Dott. Mgr. Ema Maggiová CKN:
Katastrálne územie
Vrbové

Parcela číslo , KN
2587/2 reg. „C“

Druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria

List vlastníctva
1900

bezodplatné zriadenie vecného bremena uloženia inžinierskych sietí (jestvujúceho kanalizačného
potrubia dažďovej kanalizácie a jestvujúceho potrubia splaškovej kanalizácie) v prospech
každodobého vlastníka v zmysle vyhotoveného geometrického plánu č. 68/2018 zo dňa 20.04.2018
Geodetickou kanceláriou Romana Klča, ul. Hviezdoslavova č. 894/30, 922 03 Vrbové.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
Dr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná,
Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík,
D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 147/VI/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje zmenu uznesenia č. 100/IV/2018 zo dňa 26.04.2018 nasledovne :
ruší sa pôvodný text v plnom rozsahu, a to :
V zmysle čl. 4., písm. B) bod 1. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové
dohodu, ktorou je uznanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v kat. území Vrbové, zapísanej na
Okresnom úrade Piešťany, katastrálny odbor nasledovne :
a) Vlastníkom pozemku parcela registru „C“ evidovanej na katastrálnej mape parcelné číslo 2580/4,
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 235 m2, nachádzajúcej sa v k. ú. Vrbové,
podiel 1/1- ina je mesto Vrbové, sídlo: Ulica gen. M.R.Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové, ktoré
odstupuje svoj podiel vo veľkosti 160 m2, zapísaný v LV č. 1923 v prospech spoločnosti ELISA,
spol. s.r.o., IČO 313 91 061, Nám. A. Hlinku č. 1, 831 06 Bratislava a vyhlasuje, že uznáva
vlastnícke právo spoločnosti ELISA, spol. s.r.o. k podielu vo veľkosti 160 m2;
b) Dohoda o urovnaní v prospech spoločnosti ELISA, spol. s.r.o. je takto v súlade s listinami, ktoré
boli k vlastníctvu dotknutých nehnuteľností právoplatne vydané. Ustupujúci, a to mesto Vrbové,
odstúpilo svoj podiel vo veľkosti 160 m2 vzhľadom k celku na parcele registra „C“ číslo 2580/4 za
dohodnutú kúpnu cenu v celkovej výške 30 €/m2.
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a nahrádza sa novým znením, a to:
V zmysle čl. 4., písm. B) bod 1. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové
dohodu, ktorou je uznanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v kat. území Vrbové, zapísanej na
Okresnom úrade Piešťany, katastrálny odbor nasledovne :
a) Vlastníkom pozemku parcela registru „C“ evidovanej na katastrálnej mape parcelné číslo 2580/4,
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 235 m2, nachádzajúcej sa v k. ú. Vrbové,
podiel 1/1- ina je mesto Vrbové, sídlo: Ulica gen. M.R.Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové, ktoré
odstupuje svoj podiel vo veľkosti 160 m2, zapísaný v LV č. 1923 v prospech spoločnosti ELISA,
spol. s.r.o., IČO 313 91 061, Nám. A. Hlinku č. 1, 831 06 Bratislava a vyhlasuje, že uznáva
vlastnícke právo spoločnosti ELISA, spol. s.r.o. k podielu vo veľkosti 160 m2;
b) Dohoda o urovnaní v prospech spoločnosti ELISA, spol. s.r.o. je takto v súlade s listinami, ktoré
boli k vlastníctvu dotknutých nehnuteľností právoplatne vydané. Ustupujúci, a to mesto Vrbové,
odstúpilo svoj podiel vo veľkosti 160 m2 vzhľadom k celku na parcele registra „C“ číslo 2580/4 za
dohodnutú kúpnu cenu v celkovej výške 2.400 €.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 6
Dr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná,
Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík,
D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA

proti: 0

zdržal sa: 1
Ing. J. Duračka,

7. Záver
Primátorka mesta poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie MsZ o 16.40 hod.
Zapísala: Beličková

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

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

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

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

2. JUDr. Štefan Kubík, v.r. .................................................
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