Z á p i s n i c a č. 10

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrbové,
konaného 8. 8. 2018 o 16.00 hod. v kúrii M. Beňovského
Prítomní:
Neprítomní:
Prizvaní:

7 poslancov a primátorka mesta
Ing. Jozef Duračka, Ing. Nina Horská, Dušan Sabo, Bc. František Tahotný, MBA
hl. kontrolórka a vedúci pracovníci MsÚ

Program:
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, pracovného predsedníctva
a určenie zapisovateľky
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Dopyty a interpelácie občanov
4. Zmena rozpočtu
5. Zverenie majetku do správy
6. Pridelenie bytu na Nám. sv. Cyrila a Metoda (staré kino)
7. Voľby do orgánov samosprávy mesta
8. Kúpa pozemku parc. č. 3701/1- p. Zemaník
9. Kúpa pozemku parc. č. 1295/6 – p. Trtúšeková
10. Kúpa pozemku parc. č. 1297/9 – p. Šimo
11. Kúpa pozemku parc. č. 1297/8 – p. Vlhová
12. Kúpa pozemku parc. č. 374/4 + 373/5 – p. Bartulák
13. Kúpa pozemku parc. č. 2539 – p. Máliková
14. Kúpa pozemku parc. č. 374/3 – p. Stračár
15. Kúpa pozemku parc. č. 389/25 – p. Vidová
16. Kúpa pozemku parc. č. 389/17 – p. Stráňavová
17. Kúpa pozemku – parc. č. 389/7 – p. Netschová a spol.
18. Kúpa pozemku parc. č. 389/13 – p. Obuchová
19. Kúpa pozemku – parc. č. 389/16 – Mišechovci
20. Kúpa pozemku – parc. č. 389/21 – p. Lehocký + p. Lagová
21. Kúpa pozemku – parc. č. 389/24 – p. Hanich
22. Kúpa pozemku – parc. č. 389/23 – p. Matejková
23. Oprava uznesenia č. 51/III/2018 – Nanotec s.r.o.
24. Predaj parc. č. 2580/4 – Vitae Plus
25. Predaj parc. č. 1611/5 a 1611/10 – p. Sabo
26. Udelenie ocenenie mesta Vrbové – Beňovského glóbus - r. 2018
27. Rôzne
28. Dopyty a interpelácie poslancov
29. Návrh na uznesenie
30. 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 začalo za prítomnosti 6 poslancov, neskôr prišiel ešte 1 poslanec.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – PhDr. J. Miklášová,
členovia – Mgr. D. Drobná a Ing. J. Koreň.
prítomných: 6
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za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: Mgr. R. Just a JUDr. Š. Kubík.
prítomných: 6
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
Za zapisovateľku bola určená p. Emília Beličková, pracovníčka mestského úradu.
Do pracovného predsedníctva boli navrhnutí a schválení: primátorka mesta Dott. Mgr. Ema
Maggiová, zástupca primátorky JUDr. Štefan Kubík a hl. kontrolórka JUDr. Mária Gajňáková.
prítomných: 6
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
Potom primátorka predložila k schváleniu program zasadnutia MsZ, ktorý bol uvedený na
pozvánke.
prítomných: 6
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0

2. Kontrola plnenia uznesení
Kontrola plnenia uznesení bola predložená v písomnej forme, je priložená k originálu zápisnice.
Ku kontrole plnenia uznesení neboli vznesené žiadne otázky ani pripomienky.

3. Dopyty a interpelácie občanov
Neboli vznesené žiadne dopyty ani interpelácie od občanov.

4. Zmena rozpočtu
Materiál pripravila Mgr. Urbanová. Zmena rozpočtu č. 5 - ide o materiál, ktorý MsZ
neovplyvňuje, berie sa len na vedomie. Zmena č. 6 – túto zmenu si vyžiadala II. ZŠ a rozpočtové
opatrenie č. 7 vychádza už zo skutočného čerpania. Ak bude ďalšie čerpanie, pripraví sa ďalšia
úprava rozpočtu.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia necháva rozhodnúť MsZ po vysvetlení materiálu.
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 183/VIII/2018 – 185/VIII/2018.

5. Zverenie majetku do správy
Darovacou zmluvou č. IZ 118/18/171/18 zo 16.07.2018 ponechal bezodplatne darca Mgr. Art.
Pavol Bratranec umelecké dielo Pamätník na zavraždeného Mareka Kalužu v hodnote 10 000,00 €
mestu Vrbové.
V zmysle ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a v súlade s článkom 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové musí mestské
zastupiteľstvo schváliť nadobudnutie majetku do vlastníctva mesta.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 186/VIII/2018.

6. Pridelenie bytu na Nám. sv. Cyrila a Metoda (staré kino)
Na základe rozhodnutia sociálnej komisie bolo odporučené pridelenie jednoizbového bytu II.
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kategórie č. 18 na Nám. sv. Cyrila a Metoda p. M. Gáblovskej, nakoľko p. M. Pašmík z dôvodu
väzby ukončil nájomný vzťah ku dňu 31.08.2018.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 187/VIII/2018.

7. Voľby do orgánov samosprávy mesta
Predseda NR SR Rozhodnutím zo dňa 6.7.2018 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy a určil
deň ich konania na 10.11.2018. V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení bolo
potrebné určiť rozsah výkonu funkcie primátora mesta a takisto v zmysle zákona č. 180/2014 Z.z.
o podmienkach výkonu volebného práva zase bolo potrebné určiť počet poslancov a počet
volebných obvodov v meste Vrbové.
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 188/VIII/2018 a č. 189/VIII/2018.

8. Kúpa pozemku parc. č. 3701/1- p. Zemaník
Dňa 25.04.2018 bola doručená ponuka na odpredaj nehnuteľnosti č. parc. 3701/1, ktorú zaslal
p. L. Zemaník.. Tento pozemok má v spoluvlastníctve, v podiele 3/21. Na uvedenej parcele je
vybudovaný mestský futbalový štadión. Túto časť pozemku je potrebné mať vo vlastníctve mesta
Vrbové z dôvodu majetkového vysporiadania pozemkov pod štadiónom. Pán Zemaník je ochotný
pozemok odpredať mestu za dohodnutú cenu 5 €/m2.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí, aby MsZ tento materiál schválilo.
Stanovisko komisie výstavby: komisia dávala stanovisko k takýmto pozemkom už v minulosti, sú
prednejšie veci. Ale ak sú ochotní to predať, treba to odkúpiť, lebo v budúcnosti by si to mohli
rozmyslieť. Ak to bude patriť mestu, bude sa tam môcť vybudovať tréningové ihrisko.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 190/VIII/2018.

9. Kúpa pozemku parc. č. 1295/6 – p. Trtúšeková
Pri vysporiadaní pozemkov na ul. Oslobodenia bolo zistené, že niektoré parcely patria ešte
pôvodným majiteľom. Na uvedenej parcele je vybudovaná účelová komunikácia a verejný
chodník, ktorého výlučnou majiteľkou je p. J. Trtúšeková.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča prijať tento materiál.
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť odkúpenie pozemku.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 191/VIII/2018.

10. Kúpa pozemku parc. č. 1297/9 – p. Šimo
Podobne ako predchádzajúcom bode sa jedná o predaj pozemku na ul. Oslobodenia pod cestnou
komunikáciou. Majiteľom pozemku je p. V. Šimo.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča prijať tento materiál.
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť odkúpenie pozemku.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 192/VIII/2018.
MsZ č. 10 z 8. 8. 2018
Strana 3 z 21

11. Kúpa pozemku parc. č. 1297/8 – p. Vlhová
Jedná sa o ďalší pozemok na ul. Oslobodenia pod cestnou komunikáciou, ktorá patrí pôvodnému
majiteľovi a to p. A. Vlhovej.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča prijať tento materiál.
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť odkúpenie pozemku.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 193/VIII/2018.

12. Kúpa pozemku parc. č. 374/4 + 373/5 – p. Bartulák
Pri vysporiadaní pozemkov na ul. Sadová II. bolo zistené, že uvedené parcely patria
p. M. Bartulákovi. Mesto Vrbové potrebuje uvedené pozemky na vybudovanie verejnej
komunikácie, preto bol predložený návrh na kúpu uvedených pozemkov.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča prijať tento materiál.
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť odkúpenie pozemku.
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 194/VIII/2018 a č. 195/VIII/2018.

13. Kúpa pozemku parc. č. 2539 a p.č. 2542/1 – p. Máliková
Pri vysporiadaní pozemkov v lokalite budovania novej Hasičskej zbrojnice a vypracovávania
projektu na prebudovanie bývalého SOU na bytové jednotky bolo zistené, že parc. reg. „C“ č. 2539
o výmere 91 m2 a ďalej parc. reg. „C“ č. 2542/1 o výmere 941 m2, kde podiel na parcele činí 1/16,
t.j. 58,81 m2 sú majetkom p. V. Málikovej. Majiteľka je ochotná parcely predať. Mesto Vrbové
ich potrebuje na vybudovanie priľahlého parkoviska k navrhovaným bytom.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia to necháva na rozhodnutie MsZ.
Stanovisko komisie výstavby: komisia súhlasí s kúpou pozemkov.
Rozprava:
Mgr. Just – či to nie je podmienené kúpou ďalšieho pozemku, ak by sa tam išlo niečo stavať.
Ing. Valová – na tom pozemku všetky inžinierske siete a ak by mesto potrebovalo robiť zásahy, je
veľmi dôležité, aby to vlastnilo mesto. Preto je aj tá cena v tomto prípade iná ako
v predchádzajúcich bodoch.
Dr. Borovský – oni by tiež mohli ísť s tou cenou dolu. Lebo aj mesto pre nich dosť urobilo.
Dr. Kubík – oni navrhovali cenu 39 €, dohodli sa na 35 €.
Mgr. Just – pýtal sa preto, či v blízkosti nie sú pozemky, že by sa aj tie odkúpili. Myslí si, že mesto
stále kupuje za dobré ceny.
Ing. Valová – tento pozemok je v centre mesta a pre mesto je veľmi potrebný.
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 196/VIII/2018 a č. 197/VIII/2018.

14. Kúpa pozemku parc. č. 374/3 – p. Stračár
Pri vysporiadaní pozemkov na ul. Hrabinská bolo zistené, že uvedená parcela o výmere 776 m2,
patrí p. T. Stračárovi. Mesto potrebuje časť parcely na vybudovanie verejnej komunikácie.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča prijať tento materiál.
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Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť odkúpenie pozemku.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 198/VIII/2018.

15. Kúpa pozemku parc. č. 389/25 – p. Vidová
Tak ako v predchádzajúcom bode sa jedná o parcelu na Hrabinskej ulici, ktorú je potrebné
vysporiadať, aby v budúcnosti sa tam mohla vybudovať verejná komunikácia. Parcela je vo
vlastníctve p. Vidovej.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča prijať tento materiál.
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť odkúpenie pozemku.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 199/VIII/2018.

16. Kúpa pozemku parc. č. 389/17 – p. Stráňavová
Ďalšia parcela, ktorú potrebuje mesto vysporiadať na Hrabinskej ulici je vo vlastníctve
p. A. Stráňavovej. Takisto bude slúžiť na vybudovanie verejnej komunikácie.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča prijať tento materiál.
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť odkúpenie pozemku.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 200/VIII/2018.

17. Kúpa pozemku – parc. č. 389/7 – p. Netschová a spol.
Pri vysporiadaní pozemkov na ul. Hrabinská bolo zistené, že uvedená parcela o výmere 34 m2
patria spolumajiteľom: V. Marek, Z. Netschová a D. Záhorcová. Spolumajitelia parcely sú ochotní
parcelu predať mestu Vrbové, ktoré ju potrebuje na vybudovanie verejnej komunikácie.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča prijať tento materiál.
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť odkúpenie pozemku.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 201/VIII/2018.

18. Kúpa pozemku parc. č. 389/13 – p. Obuchová
Ďalšia parcela, ktorú potrebuje mesto vysporiadať na Hrabinskej ulici je vo vlastníctve
p. B. Obuchovej. Takisto bude slúžiť na vybudovanie verejnej komunikácie.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča prijať tento materiál.
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť odkúpenie pozemku.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 202/VIII/2018.

19. Kúpa pozemku – parc. č. 389/16 – Mišechovci
Pri vysporiadaní pozemkov na ul. Hrabinská bolo zistené, že uvedená parcela o výmere 11 m2
patrí spolumajiteľom: J. Mišechová, R. Mišech s manželkou P. Mišechovou a B. Mišech.
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Spolumajitelia parcely sú ochotní predať parcelu mestu Vrbové, ktoré ju potrebuje na vybudovanie
verejnej komunikácie.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča prijať tento materiál.
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť odkúpenie pozemku.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 203/VIII/2018.

20. Kúpa pozemku – parc. č. 389/21 – p. Lehocký + p. Lagová
Ďalší pozemok, ktorý bolo potrebné vysporiadať na Hrabinskej ulici patrí spolumajiteľom
L. Lehockému v podiele 1/14 a M. Lagovej v podiele ¼. Ide o pozemok vo výmere 59 m2.
Spolumajitelia parcely sú ochotní ju predať mestu Vrbové na vybudovanie verejnej komunikácie.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča prijať tento materiál.
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť odkúpenie pozemku.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 204/VIII/2018.

21. Kúpa pozemku – parc. č. 389/24 – p. Hanich
Podobne ako v predchádzajúcom bode, aj pozemok o výmere 21 m2 , ktorý bol v spoluvlastníctve
p. Hanicha , mesto Vrbové potrebovalo odkúpiť na vybudovanie verejnej komunikácie.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča prijať tento materiál.
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť odkúpenie pozemku.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 205/VIII/2018.

22. Kúpa pozemku – parc. č. 389/23 – p. Matejková
Posledným pozemkom, ktoré mesto Vrbové potrebovalo odkúpiť na vybudovanie verejnej
komunikácie bol vo vlastníctve p. Matejkovej. Jednalo sa o 21 m2 .
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča prijať tento materiál.
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť odkúpenie pozemku.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 206/VIII/2018.

23. Oprava uznesenia č. 51/III/2018 – Nanotec s.r.o.
Na parcele č. 1055/9 bol vypracovaný projekt spoločnosti Nanotec, spol. s.r.o. na vybudovanie
cesty do ich výrobného areálu. Uvedená cesta pretína pri výjazde na ul. Šteruská cesta mestský
pôvodný pozemok parc. č. 1055/6 o výmere 712 m2 vedený ako orná pôda. Na základe odsunutia
časti príjazdovej cesty z dôvodu dobrých susedských vzťahov, došlo ku zmene parcely. Z toho
dôvodu bolo potrebné zmeniť uznesenie, kde bolo zapracované nové číslo parcely.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča prijať tento materiál.
Stanovisko komisie výstavby: komisia tento materiál nemala na rokovaní.
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Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 207/VIII/2018.

24. Predaj parc. č. 2580/4 – Vitae Plus
Mesto Vrbové dostalo žiadosť od p. Benkovej (Vitae Plus), v ktorej žiada o odpredaj nehnuteľnosti
– pozemku vo vlastníctve mesta Vrbové o výmere 75 m2 na ul. J. Zigmundíka. Jedná sa o parcelu,
ktorá susedí s pozemkami p. Benkovej, ktoré už 20 rokov užíva a obhospodaruje. Pozemok je aj
teraz využívaný ako vchod do areálu doterajšej Hasičskej zbrojnice a aj ako vchod na vymenené
pozemky spoločnosti Vitae Plus. Pre mesto Vrbové je tento pozemok nepotrebný.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predajom pozemku za cenu 30 €/m2.
Stanovisko komisie výstavby: komisia necháva na úvahu pre poslancov predaj pozemku, ale
upozorňuje, že cez pozemok prechádzajú inžinierske siete – kanalizácia priem. 800 mm, vodovod,
verejné osvetlenie a predajom by nebol možný prístup na pozemok v prípade poruchy. Siete musia
byť trvalo prístupné a taktiež cez pozemok ide verejne prístupový chodník, ktorým chodia občania
z parkoviska i sídliska na zdravotné stredisko a do materskej školy. Na uvedenej parcele je možné
vybudovať parkoviská.
Rozprava:
Mgr. Just – bol by problém ošetriť v zmluve vecné bremeno?
Ing. Valová – kanalizácia nie je v majetku mesta a na cudzí majetok mesto nemôže dávať vecné
bremeno.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 208/VIII/2018.

25. Predaj parc. č. 1611/5 a 1611/10 – p. Sabo
Ing. L. Sabo s manželom požiadali mesto Vrbové o odkúpenie nehnuteľnosti parc. č. 1611/5
o výmere 135 m2 a parc. č. 1611/10 o výmere 11 m2. Jedná sa o parcelu, na ktorej je postavená
budova a o vedľajšiu prístupovú parcelu k budove, ktorú vlastnia žiadajúci manželia. Tieto
pozemky aj doteraz v plnej miere užívajú žiadatelia. Mesto Vrbové tieto pozemky neužíva a ani
v budúcnosti ich užívať nebude.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča prijať tento materiál a navrhla cenu 20 €/m2.
Stanovisko komisie výstavby: komisia súhlasí s predajom týchto pozemkov.
Rozprava:
Dr. Borovský – navrhol takú cenu za akú sa predávalo L. Puvákovej.
Mgr. Koreň – tých 20 € je málo, je to úplne v strede mesta. Pozemok L. Puvákovej sa predával
pred 2,5 rokmi. Mesto odkupuje od p. Málikovej za 35 €. Cena 30-35 € v strede mesta je úplne
v pohode.
Dr. kubík – upozorňuje, že ten pozemok sa predáva osobitným zreteľom. Pán Sabo by to chcel
mať veľmi rád vysporiadané.
Mgr. Just - sú to zhodnotiteľné pozemky. Navrhol cenu 30 €. Po zbúraní budovy je to veľmi
výhodný pozemok.
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 209/VIII/2018 a č. 210/VIII/2018.
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26. Udelenie ocenenie mesta Vrbové – Beňovského glóbus - r. 2018
Mesto Vrbové síce nevyniká veľkosťou, ale jeho veľkou devízou sú výrazné osobnosti.
Z nich najviac preslávil nielen Vrbové, ale i naše Slovensko, miestny rodák M. Beňovský. Mesto
Vrbové na neho nezabúda. Snaží sa rôznymi spôsobmi uchovávať jeho pamiatku. Za týmto účelom
organizuje viaceré podujatia a robí rozličné aktivity, kde už po štvrtýkrát sa rozhodlo udeľovať
Beňovského glóbus. Ide o nové prestížne ocenenie, ktoré je od roku 2015 udeľované mestom
Vrbové. Dostať ho môžu domáce aj zahraničné osobnosti, ktoré sa rôznym spôsobom výrazne
zaslúžili o popularizáciu M. Beňovského v duchu dorozumenia medzi národmi, ako aj významní
slovenskí cestovatelia. Nominácie s písomným odôvodnením môžu podávať fyzické i právnické
osoby. Výber uskutoční odborná komisia mesta Vrbové.
Cenu tvorí krištáľový glóbus vysoký 29 cm a grafika akad. maliara Igora Piačku, predstavujúca
M. Beňovského. Odovzdávanie Beňovského glóbusu tohtoročným oceneným sa uskutoční
v piatok 12. októbra 2018 v Dome kultúry vo Vrbovom.
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 211/VIII/2018 a č. 212/VIII/2018.

27. Rôzne
V tomto bode neboli prerokovávané žiadne materiály.

28. Dopyty a interpelácie poslancov
Ing. Šteruský – poprosil mesto o vybudovanie verejného osvetlenia k jeho domu. Vedel by byť aj
nápomocný.
Dr. Kubík – mesto má viacero požiadaviek na uliciach mesta. Nejaké provizórne riešenie – na to
treba projekt a musí to byť schválené elektrikármi, skolaudované ap. Postupne sa to bude robiť,
ale je toho veľa.
•
Mgr. Just – upozornil na Hrabinskú ulicu – oprava cesty stojí 28 tis. € Nevie, či tá kvalita
zodpovedá tej sume. Je tam povrchový frézovaný asfalt. Je laik, ale aj iní sú toho názoru, že tá
cesta je hrboľatá. Od obyvateľov Slnečnej ulice zase vie, že na rohu vraj mala byť kanalizačná
výpusť a vraj bola zaasfaltovaná. Nebol tam finišér, nebolo to vyrovnané. Tí ľudia tadiaľ chodia,
sú nespokojní. Pokiaľ by to takto malo pokračovať, sú to zbytočne vyhodené peniaze.
Mgr. Koreň – nielen hrboľaté, ale už je to aj vydraté. Drví sa to. Nevydrží to do zimy.
Mgr. Just – je to katastrofálne. Bolo by dobré sa porozprávať s vykonávateľom. Všetci vedeli, že
to nebude „pohodová“ cesta, ale nepredpokladali, že to bude v takomto stave.
Dr. Kubík – v pondelok sa s nimi porozpráva, bude zjednaná náprava daného stavu.
•
Mgr. Just – Slovanská ul. smerom k Lídlu – ten chodník je v hroznom stave. Možno vybrať tie
kocky, vyrovnať a znovu položiť. Chodí tadiaľ veľa ľudí.
Dr. Kubík – na budúci rok sa to dá do rozpočtu mesta a vybuduje sa nový chodník.

34. Návrh na uznesenie
Uznesenie MsZ č. 183/VIII/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- berie na vedomie rozpočtové opatrenie (RO č. 5)
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Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Školstvo
PRÍJMY SPOLU

Rozpočet
Rozpočtové Rozpočet po
Rozpočet po
schválený
opatrenie
zmenách
zmenách
2018
č. 5
4 416 236,00 4 580 977,74
85 997,07 4 666 974,81
456 869,13
152 000,00
456 900,00
-30,87
755 541,18
339 300,00
755 541,18
228 573,91
226 850,00
228 573,91
5 134 386,00 6 021 992,83
85 966,20 6 107 959,03

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Školstvo
VÝDAVKY SPOLU

Rozpočet
Rozpočtové Rozpočet po
Rozpočet po
schválený
opatrenie č.
zmenách
zmenách
2018
5
2 346 128,00 2 388 760,00
85 997,07 2 474 757,07
606 700,00 1 429 767,74
-30,87 1 429 736,87
112 000,00
97 000,00
112 000,00
2
091465,09
2 084 558,00 2 091 465,09
5 134 386,00 6 021 992,83
85 966,20 6 107 959,03

Uznesenie MsZ č. 184/VIII/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
berie na vedomie rozpočtové opatrenie (RO č. 6)

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Školstvo
PRÍJMY SPOLU

Rozpočet
Rozpočtové Rozpočet po
Rozpočet po
schválený
opatrenie
zmenách
zmenách
2018
č. 6
4 416 236,00 4 666 974,81
15 000,00 4 681 974,81
456 869,13
456 869,13
152 000,00
755 541,18
755 541,18
339 300,00
228
573,91
228 573,91
226 850,00
5 134 386,00 6 107 959,03
15 000,00 6 122 959,03

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Školstvo
VÝDAVKY SPOLU

Rozpočet
Rozpočet po Rozpočtové Rozpočet po
schválený
zmenách
opatrenie
zmenách
2018
č. 6
2 474 757,07
2 346 128,00 2 474 757,07
1 429 736,87
606 700,00 1 429 736,87
112
000,00
112 000,00
97 000,00
2 084 558,00 2 091 465,09
15 000,00 2 106 465,09
5 134 386,00 6 107 959,03
15 000,00 6 122 959,03
Uznesenie MsZ č. 185/VIII/2018

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 7 (RO č. 7) s prílohou
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Rozpočet
Rozpočet po
schválený 2018 zmenách
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Školstvo
PRÍJMY SPOLU

4 416 236,00
152 000,00
339 300,00
226 850,00
5 134 386,00

4 681 974,81
456 869,13
755 541,18
228 573,91
6 122 959,03

Rozpočet
Rozpočet po
schválený 2018 zmenách
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Školstvo
VÝDAVKY SPOLU

2 346 128,00
606 700,00
97 000,00
2 084 558,00
5 134 386,00

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 6
za: 6
Mgr. D. Drobná, Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň,
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,
Ing. Ľ. Šteruský

2 474 757,07
1 429 736,87
112 000,00
2 106 465,09
6 122 959,03

proti: 0

Zmena
rozpočtu č. 7

Rozpočet po
zmenách

164 259,51 4 846 234,32
0,00
456 869,13
44 606,33
800 147,51
1 203,34
229 777,25
210 069,18 6 333 028,21
Zmena
rozpočtu č. 7
114 353,34
98 892,50
3 275,00
- 6 451,66
210 069,18

Rozpočet po
zmenách
2 589 110,41
1 528 629,37
115 275,00
2 100 013,43
6 333 028,21

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 186/VIII/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje nadobudnutie hnuteľného majetku uvedeného v darovacej zmluve č. 118/18/171/18 zo dňa
16.07.2018 do vlastníctva mesta Vrbové v nadobúdacej cene 10 000,00 EUR
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 6
za: 6
Mgr. D. Drobná, Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň,
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,
Ing. Ľ. Šteruský

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 187/VIII/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje v súlade s čl. I., §2, bod 10 - dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2017
o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome na ul. J. Zigmundíka č. 295/4, Sídl.
9. mája č. 322/25, na nám. Sv. Cyrila a Metoda č. 12/20 a ostatnými nájomnými bytmi v meste
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VRBOVÉ pridelenie voľného nájomného jednoizbového bytu II. kategórie, č. 18 na prízemí
v bytovom dome na Nám. sv. Cyrila a Metoda č. 3/2 novému nájomníkovi :
- Miroslava Gáblovská, rod. Poláčiková,
922 03 Vrbové
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 6
za: 6
Mgr. D. Drobná, Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň,
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,
Ing. Ľ. Šteruský

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 188/VIII/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– určuje –
podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, že vo volebnom období 2018 až 2022 bude primátor mesta Vrbové vykonávať funkciu
v celom rozsahu (na plný úväzok).
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 6
za: 6
Mgr. D. Drobná, Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň,
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,
Ing. Ľ. Šteruský

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 189/VIII/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– určuje –
pre voľby do orgánov samosprávy v meste Vrbové na volebné obdobie rokov 2018 – 2022 jeden
volebný obvod s počtom poslancov 11 v súlade s § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o
podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 6
za: 6
Mgr. D. Drobná, Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň,
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,
Ing. Ľ. Šteruský

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 190/VIII/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové
na základe § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka odkúpenie nehnuteľnosti :
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- pozemku parcela registra „E“ č. 3701/1 o výmere 520 m², druh pozemku – orná pôda, zapísaný
na LV č. 4035, podiel 3/21 v celosti, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve p. Ladislava
ZEMANÍKA, rod. Zemaník, 921 01 Piešťany za cenu 5,00 €/m2.
V súlade s dohodou spoluvlastníkov mesto odkúpi pozemok za cenu 5,00 € / m2, čo pri výmere
parcely a podielu p. Zemaníka predstavuje celkovú sumu vo výške 371,40 EUR.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 6
za: 6
Mgr. D. Drobná, Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň,
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,
Ing. Ľ. Šteruský

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 191/VIII/2018
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. 1295/6 o výmere 20 m², zapísaný na LV č. 3560, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria za cenu 5,-€/m2 podiel 1/1 v celosti za sumu vo výške
100,-€ od :
- Jarmila Trtúšeková, rod. Lukáčová, 922 03 Vrbové
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 6
za: 6
Mgr. D. Drobná, Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň,
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,
Ing. Ľ. Šteruský

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 192/VIII/2018
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. 1297/9 o výmere 29 m², zapísaný na LV č. 3572, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria za cenu 5,- €/m2 podiel 1/1 v celosti za sumu vo výške
145,-€ od manželov :
- Vincent Šimo, rod. Šimo, 922 03 Vrbové
a manželka
- Oľga Šimová, rod. Dunajčíková, 922 03 Vrbové
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 6
za: 6
Mgr. D. Drobná, Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň,
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,
Ing. Ľ. Šteruský

proti: 0
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zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 193/VIII/2018
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. 1297/8 o výmere 26 m², zapísaný na LV č. 396, druh pozemku
– orná pôda za cenu 5,- €/m2 podiel 1/1 v celosti za sumu vo výške 130,- € od :
- Ing. Anna Vlhová, rod. Kureková, 922 03 Vrbové
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 6
za: 6
Mgr. D. Drobná, Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň,
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,
Ing. Ľ. Šteruský

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 194/VIII/2018
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 :
parcela registra „C“ č. 373/1 o výmere 715 m², druh pozemku – záhrada, zapísaná na LV č. 3422
bola na základe geometrického plánu číslo 188/2018 zo dňa 06.06.2018 rozdelená na parcelu
reg. „C“ č. 373/1 – záhrada o výmere 662 m2 a parcelu reg. „C“ č. 373/5 – záhrada o výmere
53 m2, kde
- predmetom kúpnej zmluvy je novovytvorená nehnuteľnosť parcela registra „C“ č. 373/5
– záhrada o výmere 53 m2, ktorá je vo výlučnom vlastníctve :
Marián Bartulák, 922 03 Vrbové, podiel 1/1 v celosti za sumu vo výške 265,00 EUR.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Mgr. R. Just,
Mgr. J. Koreň, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,
Ing. Ľ. Šteruský

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 195/VIII/2018
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 :
parcela registra „C“ č. 374/2 o výmere 625 m², druh pozemku – záhrada, zapísaná na LV č. 3422
bola na základe geometrického plánu číslo 188/2018 zo dňa 06.06.2018 rozdelená na parcelu
reg. „C“ č. 374/2 – záhrada o výmere 583 m2 a parcelu reg. „C“ č. 374/4 – záhrada o výmere
42 m2, kde predmetom kúpnej zmluvy je novovytvorená nehnuteľnosť parcela registra „C“
č. 374/4 – záhrada o výmere 42 m2, ktorá je vo výlučnom vlastníctve :
- Marián Bartulák, 922 03 Vrbové, podiel 1/1 v celosti za sumu vo výške 210,00 EUR.
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Mgr. R. Just,
Mgr. J. Koreň, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,
Ing. Ľ. Šteruský

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 196/VIII/2018
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 :
parcela registra „C“ č. 2539 o výmere 91 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
zapísaná na LV č. 2973, ktorá je vo výlučnom vlastníctve :
- Valéria Máliková, 922 03 Vrbové, podiel 1/1 v celosti za sumu vo výške 35,- €/m2.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Mgr. R. Just,
Mgr. J. Koreň, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,
Ing. Ľ. Šteruský

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 197/VIII/2018
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 :
parcela registra „C“ č. 2542/1 o výmere 941 m², spoluvlastnícky podiel 1/16, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 2979, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve:
- Valéria Máliková, 922 03 Vrbové, podiel 1/16 v celosti za sumu vo výške 35,- €/m2.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Mgr. R. Just,
Mgr. J. Koreň, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,
Ing. Ľ. Šteruský

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 198/VIII/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové
na základe § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka odkúpenie nehnuteľnosti :
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parcela registra „C“ č. 374/1 o výmere 776 m², druh pozemku – záhrada, zapísaná na LV č.
4094 bola na základe geometrického plánu číslo 188/2018 zo dňa 06.06.2018 rozdelená na
parcelu reg. „C“ č. 374/1 – záhrada o výmere 772 m2 a parcelu reg. „C“ č. 374/3 – záhrada
o výmere 4 m2, kde predmetom kúpnej zmluvy je novovytvorená nehnuteľnosť parcela
registra „C“ č. 374/3 – záhrada o výmere 4 m2, ktorá je vo výlučnom vlastníctve :
- Tomáš Stračár, 922 03 Vrbové, podiel 1/1 v celosti za sumu vo výške 20,00 EUR.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Mgr. R. Just,
Mgr. J. Koreň, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,
Ing. Ľ. Šteruský

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 199/VIII/2018
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 :
parcela registra „C“ č. 389/25 o výmere 21 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
zapísaná na LV č. 3510, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve :
- Vidová Anna, rod. Hranáková, 922 03 Vrbové, podiel 8/12 v celosti za sumu vo výške 70,00
EUR.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Mgr. R. Just,
Mgr. J. Koreň, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,
Ing. Ľ. Šteruský

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 200/VIII/2018
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 :
parcela registra „C“ č. 389/17 o výmere 22 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
zapísaná na LV č. 3504, ktorá je vo výlučnom vlastníctve :
- Stráňavová Anna, rod. Košťálová,
922 03 Vrbové, podiel 1/1 v celosti za sumu vo výške 110,00 EUR.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Mgr. R. Just,
Mgr. J. Koreň, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,
Ing. Ľ. Šteruský

proti: 0
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zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 201/VIII/2018
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 :
parcela registra „C“ č. 389/7 o výmere 34 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
zapísaná na LV 3498, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, za dohodnutú cenu 5 € / m2
nasledovne :
a) Marek Viliam, 922 03 Vrbové, (podiel ½ - 17,00 m2)
- suma vo výške 85,00 €;
b) Netschová Zlatica, rod. Mareková,
921 01 Piešťany, (podiel ¼ - 8,50 m2) - suma vo výške 42,50 €;
c) Záhorcová Daniela, rod. Mareková, 922 03 Vrbové,
(podiel ¼ - 8,50 m2) - suma vo výške 42,50 €;
t.j. spolu suma vo výške 170,00 EUR.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Mgr. R. Just,
Mgr. J. Koreň, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,
Ing. Ľ. Šteruský

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 202/VIII/2018
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 :
parcela registra „C“ č. 389/13 o výmere 19 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
zapísaná na LV č. 405, ktorá je vo výlučnom vlastníctve :
- Obuchová Božena, rod. Nikodémová, 922 03 Vrbové, podiel 1/1 v celosti za sumu vo výške
95,00 EUR.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Mgr. R. Just,
Mgr. J. Koreň, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,
Ing. Ľ. Šteruský

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 203/VIII/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové
na základe § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka odkúpenie nehnuteľností :
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a

parcela registra „C“ č. 389/16 o výmere 11 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
zapísaná na LV 3503, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve za dohodnutú cenu 5 € / m2,
nasledovne :
a) Mišechová Judita, rod. Kondačová, 922 03 Vrbové,
(podiel 1/4 - 2,75 m2) - suma vo výške 13,75 €;
b) Mišech Róbert, 922 03 Vrbové
a manželka Mišechová Paulína, rod. Docyová, 922 03 Vrbové
(podiel ½ - 5,50 m2) - suma vo výške 27,50 €;
c) Mišech Branislav, 922 03 Vrbové, (podiel ¼ - 2,75 m2) - suma vo výške 13,75 €;
t.j. spolu suma vo výške 55,00 EUR.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Mgr. R. Just,
Mgr. J. Koreň, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,
Ing. Ľ. Šteruský

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 204/VIII/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové a
na základe § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka odkúpenie nehnuteľností :
parcela registra „C“ č. 389/21 o výmere 59 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
zapísaná na LV 3507, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, za dohodnutú cenu 5 € / m2,
nasledovne :
a) Mgr. Lehocký Lukáš, Dolná Streda č. 199, (podiel 1/14 – 4,21 m2) – suma vo výške 21,05 €;
b) Lagová Mária, rod. Lagová, 922 03 Vrbové, (podiel ¼ - 14,75 m2) – suma vo výške 73,75 €;
c) Lagová Mária, rod. Lagová, 922 03 Vrbové, (podiel 18/56 - 18,96 m2) - suma vo výške
94,80 €;
t.j. spolu suma vo výške 189,60 EUR.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Mgr. R. Just,
Mgr. J. Koreň, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,
Ing. Ľ. Šteruský

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 205/VIII/2018
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 :
parcela registra „C“ č. 389/24 o výmere 21 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
zapísaná na LV č. 3509, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve :
- Hanich Juraj, rod. Hanich, 922 01 Veľké Orvište, podiel 1/108 v celosti za sumu vo výške 1,00
EUR.
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Mgr. R. Just,
Mgr. J. Koreň, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,
Ing. Ľ. Šteruský

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 206/VIII/2018
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 :
parcela registra „C“ č. 389/23 o výmere 21 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
zapísaná na LV č. 3508, ktorá je vo výlučnom vlastníctve :
- Matejková Mária, rod. Brezovská, 922 03 Vrbové,
podiel 1/1 v celosti za sumu vo výške 105,00 EUR.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 6
za: 6
Mgr. D. Drobná, Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň,
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,
Ing. Ľ. Šteruský

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 207/VIII/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje zmenu uznesenia č. 51/III/2018 zo dňa 01.03.2018 nasledovne :
- ruší sa pôvodný text v plnom rozsahu, a to :
prenájom pozemku parc. reg. „C“ č. 1055/6 o výmere 102 m2, druh pozemku orná pôda, zapísaný
na LV č. 1900 určeného na vybudovanie prístupovej cesty, ktorá bude spájať areál spoločnosti
Nanotec, s.r.o. s už existujúcou komunikáciou na ul. Šteruská cesta za cenu nájmu vo výške
17 €/m2/rok, ako prenájom nehnuteľného majetku mesta 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.
Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že nájomca
spoločnosti Nanotec, spol. s.r.o., sídlo ul. Semenárska č. 1760, 922 03 Vrbové, IČO 367 83 579
potrebuje uvedený pozemok na vybudovanie prístupovej cesty, ktorá bude spájať areál spoločnosti
Nanotec, s.r.o. a už existujúcu komunikáciu na ul. Šteruská cesta a neexistuje žiadny iný spôsob
na prepojenie uvedených komunikácií.
- a nahrádza sa novým znením, a to:
prenájom pozemku parc. reg. „C“ č. 1055/14 o výmere 77 m2, druh pozemku orná pôda, zapísaný
na LV č. 1900 určeného na vybudovanie prístupovej cesty, ktorá bude spájať areál spoločnosti
Nanotec, s.r.o. s už existujúcou komunikáciou na ul. Šteruská cesta za cenu nájmu vo výške
17 €/m2/rok, ako prenájom nehnuteľného majetku mesta 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.
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Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že nájomca
spoločnosť Nanotec, spol. s.r.o., sídlo ul. Semenárska č. 1760, 922 03 Vrbové, IČO 367 83 579,
potrebuje uvedený pozemok na vybudovanie prístupovej cesty, ktorá bude spájať areál spoločnosti
Nanotec, s.r.o. a už existujúcu komunikáciu na ul. Šteruská cesta a neexistuje žiadny iný spôsob
na prepojenie uvedených komunikácií.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Mgr. R. Just,
Mgr. J. Koreň, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,
Ing. Ľ. Šteruský

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 208/VIII/2018
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, v k. ú, Vrbové, KN reg. „C“,p. č. 2580/4 o celkovej
výmere 75 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný na LV č. 1923 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 výlučného vlastníctva spoločnosti Vitae Plus, spol. s.r.o., so sídlom na ul.
Jána Zigmundíka č. 293/1, 922 03 Vrbové, IČO 363 54 759 v zastúpení PhMr. Emília Benková,
podiel 1/1, za cenu 30,- €/m2.
Za dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ považuje skutočnosť, že spoločnosť Vitae Plus, spol.
s.r.o. aj doposiaľ spoločne s mestom užíva uvedenú parcelu a taktiež vzhľadom na zriadené vecné
bremeno k tejto parcele spočívajúce v povinnosti vlastníka nehnuteľnosti zachovať na parcele
činnosť spojenú s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa zák. č. 277/ 1994 Z.z., čo
spoločnosť Vitae Plus spol. s.r.o. v plnej miere spĺňa.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Mgr. R. Just,
Mgr. J. Koreň, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,
Ing. Ľ. Šteruský

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 209/VIII/2018
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
nehnuteľností – pozemok reg.“C“, parc. č. 1611/5 výmere 135 m2, druh pozemku zastavené plochy
a nádvoria v k. ú. Vrbové vedeného na LV č. 1900 v celosti podiel 1/1 pre manželov:
- Ing. Ladislav Sabo, 922 03 Vrbové
a
- manželka Ing. Denisa Sabová, rod. Korponaiová, 922 03 Vrbové za cenu 30,- €/m2.
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Mgr. R. Just,
Mgr. J. Koreň, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,
Ing. Ľ. Šteruský

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 210/VIII/2018
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 – pozemku reg. “C“, parc. č. 1611/10 o výmere 11 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria v k.ú. Vrbové, vedeného na LV č. 1900 v celosti pre manželov:
- Ing. Ladislav Sabo, 922 03 Vrbové
a
- manželka Ing. Denisa Sabová, rod. Korponaiová, 922 03 Vrbové,
za cenu 30,- €/m2 spôsobom hodným osobitného zreteľa.
Za dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ považuje skutočnosť, že Ing. Ladislav Sabo s manželkou
sú majiteľmi budovy stojacej na vedľajšom pozemku, dlhodobo uvedený pozemok užívajú
a udržiavajú z dôvodu zabezpečenia prístupu do svojej nehnuteľnosti.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Mgr. R. Just,
Mgr. J. Koreň, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,
Ing. Ľ. Šteruský

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 211/VIII/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje v zmysle Štatútu mesta Vrbové udelenie mestského ocenenia Beňovského glóbus 2018:
- Mgr. Art. Milanovi Antolovi, autorovi libreta a hudby pôvodného slovenského muzikálu Móric
Beňovský (2013), a to Beňovského glóbus a grafiku akad. maliara Igora Piačku, predstavujúcu
Mórica Beňovského. Zároveň MsZ poveruje primátorku mesta odovzdať laureátovi ocenenie pri
príležitosti osláv - Dni mesta Vrbové 2018.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Mgr. R. Just,
Mgr. J. Koreň, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,
Ing. Ľ. Šteruský

proti: 0
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zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 212/VIII/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje v zmysle Štatútu mesta Vrbové udelenie mestského ocenenia - Ceny mesta Vrbové 2018:
1.) Vladovi Krauszovi – autorovi textov piesní k muzikálu Móric Beňovský;
2.) Adriánovi Harvanovi – spoluautorovi hudby muzikálu Móric Beňovský, ktorý vytvoril aj
aranžmány;
3.) Igorovi Timkovi – za výrazný podiel na realizácii celého projektu, na uvedení muzikálu
Móric Beňovský na scéne SND v Bratislave a za stvárnenie jednej z hlavných postáv;
4.) Ivane Kučerovej – choreografke muzikálu Móric Beňovský;
a to grafiku akad. maliara Igora Piačku predstavujúcu Mórica Beňovského. Zároveň MsZ poveruje
primátorku mesta odovzdať laureátom ocenenie pri príležitosti osláv - Dni mesta Vrbové 2018.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Mgr. R. Just,
Mgr. J. Koreň, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,
Ing. Ľ. Šteruský

proti: 0

zdržal sa: 0

23. Záver
Primátorka mesta poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie MsZ o 18.15 hod.
Zapísala: Beličková

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

Overovatelia zápisnice:
1. Mgr. René Just, v.r.

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

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

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