Z á p i s n i c a č. 11

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrbové,
konaného 4. 10. 2018 o 17.00 hod. v kúrii M. Beňovského
Prítomní:
Neprítomní:
Prizvaní:

7 poslancov a primátorka mesta
Ing. Nina Horská, Mgr. René Just, Mgr. Juraj Koreň, Ing. Ľubomír Šteruský
hl. kontrolórka a vedúci pracovníci MsÚ

Program:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, pracovného
predsedníctva a určenie zapisovateľky
Kontrola plnenia uznesení
Dopyty a interpelácie občanov
VZN č. 10/2018 – o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady
za sociálne služby poskytované v Domove Klas n.o
VZN č. 11/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Vrbové
Zriadenie vecného bremena - NN kábel, Priehradná ul.
Predaj pozemku na Priehradná ul. – NN kábel
Predaj pozemku parc. č. 1601/16 – p. Brandejs
Nájom časti parc. č. 2183/1 – p. Rakús
Nájom pozemkov – PD Vrbové
Nájom časti pozemku p. č. 1592 – Klčo R.
Nájom časti pozemku p. č. 1056 – Real Market
Kúpa pozemku - parc. č. 389/15 – p. Horský
Kúpa pozemku - parc. č. 542 – p. Motyčková
Kúpa pozemku – parc. č. 415/2 – p. Br. Mišech
Kúpa pozemkov - parc. č. 333, 334 a 335 – p. Antolík
Kúpa pozemkov - parc. č. 333, 334 a 335 – p. Mikesková
Kúpa pozemku – parc. č. 415/1 – p. R. Mišech
Kúpa pozemku – parc. č. 1321/2 a parc. 1321/5 – p. Horvátová + p. Igaz
Kúpa pozemku - parc. č. 1295/5 – p. Žák
Kúpa pozemku - parc. č. 1297/9 – p. Fidlerová a spol.
Kúpa pozemku - parc. č. 11244/14 – p. Borovský a spol.
Pridelenie bytu – Hrabinská ul. a Ul. J. Zigmundíka
Spoluúčasť na projekte – Zberný dvor
Spoluúčasť na projekte – Wifi v meste
Zverenie majetku do správy
Spolufinancovanie na projektoch ZO Holeška
Ukončenie členstva v klastri
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 začalo za prítomnosti 7 poslancov.
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Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – Dušan Sabo, členovia –
PhDr. Jana Miklášová a Mgr. Daniela Drobná.
prítomných: 7
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci:
a Ing. Jozef Duračka.
prítomných: 7
za: 7
proti: 0

PaedDr. Ivan Borovský

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: 7
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
Potom primátorka predložila k schváleniu program zasadnutia MsZ, ktorý bol uvedený na
pozvánke. Navrhla bod 10. vypustiť z rokovania a bod 12 nahradiť iným – zmena uznesenia
(Horné dielce). Takto upravený program poslanci schválili a riadili sa ním.
prítomných: 7
za: 7
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
Pán Ľ. Dunajčík predložil návrh, aby sa kandidáti na primátora spoločne stretli v dome kultúry
a viedli by online diskusiu.
Dr. Kubík mu vysvetlil, že mesto má nové VZN. Voľby sa konajú podľa nového zákona. Na podnet
prokurátora boli vo VZN presne stanovené miesta, kde budú nalepované plagáty a takisto na akom
verejnom priestranstve (bez úhrady) sa môžu konať predvolebné mítingy. Zákon je v tomto
striktný. Nič čo je mimo VZN, nevie, či by bolo v súlade so zákonom.
V tomto zmysle sa vyjadril aj Dr. Bosák. Pri schvaľovaní VZN nebola takáto požiadavka
vznesená.

4. VZN č. 10/2018 – o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe
platenia úhrady za sociálne služby poskytované v Domove Klas n.o
Návrh nového VZN predniesla Mgr. Juhásová. Navýšenie úhrad za poskytované služby
zdôvodnila navýšením cien elektriny, plynu a tým pádom dôjde aj k navýšeniu cien tovarov.
V zmysle zákona sa majú navýšiť platy zamestnancov. Uvedomuje si, že to navýšenie je dosť
veľké, ale pokiaľ si chce udržať zamestnancov, predovšetkým opatrovateľky, musí k tomu
pristúpiť. V súkromných zariadeniach majú vyššie platy a má oprávnené obavy, aby jej zdravotné
sestry alebo opatrovateľsky neodišli. Ďalšia vec – pokazil sa im konventomat, jeho cena je cca
4 900 €.
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Rozprava:
Dr. Borovský – povedal, že je z toho trošku sklamaný. Domov sa robil hlavne kvôli Vrbovčanom
a tie dôchodky bývalých zamestnancov Trikoty sú nízke a nebudú si môcť dovoliť byť v tomto
domove. Ale na druhej strane chápe, že tie platy je potrebné vzhľadom na náročnosť práce naozaj
upraviť. Ten konventomat, ktorý je majetok mesta, by mohlo zaplatiť mesto, aby klienti nemuseli
tie náklady znášať.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 213/X/2018.

5. VZN č. 11/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
Vrbové
V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov bol predložený návrh na schválenie VZN č. 11/2018 o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s takým znením v akom bolo VZN predložené.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 214/X/2018.

6. Zriadenie vecného bremena - NN kábel, Priehradná ul.
Na Priehradnej ulici sa bude budovať z navrhovanej trafostanice SO 01 VN prípojka zemná 22
kV, ktorá bude realizovaná odbočením zo vzdušného vedenia VN o celkovej dĺžke 70 m. Kábel
sa ukončí v rozvádzači VN v novej distribučnej trafostanici TS0091-032. Taktiež sa bude budovať
SO 03 – Káblové rozvody NN. Dĺžka trasy rozvodov NN je od trafostanice smerom k priehrade
212,5 m a od trafostanice smerom k mestu dĺžky 91,8 m. Bolo potrebné schváliť koridor pre
rozvod VN a NN a bezplatné zriadenie vecného bremena pre uloženie týchto káblov. Uloženie
týchto káblov je potrebné urobiť, aby mohlo prísť k výstavbe domu. Jedná sa o zriadenie vecného
bremena na nehnuteľnostiach mesta. Finančne sa bude na tom podieľať budúci stavebník.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť bezplatné zriadenie vecného bremena na
časti zaťažených nehnuteľnostiach pre zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení
a užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné
stavebné úpravy elektroenergetických zariadení.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 215/X/2018.

7. Predaj pozemku na Priehradnej ul. – NN kábel
Na Priehradnej ulici sa bude budovať nová kiosková betónová bloková transformačná stanica
pre uvedenú lokalitu s transformátorom 250 kVA, s rozvádzačom NN. Stavba bude mať rozmery
3,2 x 2,71, je potrebný pozemok o rozmeroch 5,2 x 5,7 m.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predajom.
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť odpredaj novovytvorenej
č. 3109/2 o výmere 30 m2.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 216/X/2018.
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parcely

8. Predaj pozemku parc. č. 1601/16 – p. Brandejs
Dňa 11.09.2018 p. Brandejs si podal na Mestský úrad vo Vrbovom žiadosť o odkúpenie časti
nehnuteľnosti parc. č. 1601/16, reg. „C“ o výmere 769 m2, vedenej ako zastavané plochy
a nádvoria, zapísaná na LV 1900. Jedná sa o parcelu priľahlú k pozemkom žiadajúceho. Tento
pozemok mesto neužíva a ani v budúcnosti nebude užívať. Táto parcela, ktorá bola oddelená na
základe geometrického plánu č. 323/2015 zo dňa 18.09.2018 je prístupovou cestou na jeho
pozemok a je o výmere 71 m2. Na tomto pozemku doposiaľ nebolo zriadené vecné bremeno pre
účely uloženia inžinierskych sietí (elektrické rozvody). Na základe uvedeného bol predložený
návrh zriadiť na predmetnej nehnuteľnosti vecné bremeno na už uložené a aj v prípade ďalšieho
uloženia inžinierskych sietí a ďalej by malo vecné bremeno spočívať v možnosti prechodu
a pohybu. Zároveň sa zaviazali nebudovať na predmetnej parcele žiadne budovy ani spevnené
plochy a v povinnosti kupujúcich toto právo rešpektovať a umožniť jeho plynutie.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča schváliť tento materiál.
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča predaj.
Uznesenie nebolo prijaté, nebolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pretože
sa jednalo o uznesenie schvaľované osobitným zreteľom (č. 217/X/2018).

9. Nájom časti parc. č. 2183/1 – p. Rakús
Na základe žiadosti manželov Rakúsovcov a po predchádzajúcej dohode mesta bol predložený
návrh na vyriešenie nájmu za nefunkčnú studňu, ktorá je vybudovaná na pozemku mesta a ktorý
susedí s pozemkom manželov Rakúsovcov. Manželia Rakúsovci majú záujem túto studňu
sfunkčniť.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča schváliť tento materiál.
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča prenájom tejto studne.
Rozprava
Dr. Borovský – keď bol on primátorom, museli byť všetky studne sfunkčnené. Myslí si, že
nájomné by stačilo 10 €, pretože ešte musia do toho investovať nejaké financie.
Ing. Duračka – bude dobré, ak sa táto studňa sfunkční.
Bolo prečítané a prijaté uznesenia č. 218/X/2018.

10. Nájom pozemkov – PD Vrbové
Tento bod bol vypustený z programu.

11. Nájom časti pozemku p. č. 1592 – Klčo R.
Verejný priestor, ktorý bude predmetom nájmu sa nachádza na Námestí slobody, ktorého
vlastníkom sú manželia Klčovci. O nájom verejného priestranstva žiada p. Klčo s manželkou.
Celková výmera verejného priestranstva, ktorá bude prenajatá, je 18,00 m2. Vyššie uvedený
verejný priestor doteraz využívalo mestom Vrbové len ako verejný chodník pre svojich
obyvateľov. Súkromný podnikateľ ktorý má záujem o využitie tohto priestoru ako „verejné
priestranstvo“ na vonkajšie posedenie reštaurácie.

MsZ č. 11 z 4. 10. 2018
Strana 4 z 25

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s takto predloženým materiálom.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 219/X/2018.

12. Horné dielce – zmena uznesenia
Na časti mestskej parcele č. 1070/1 a na p. č. 1066 bol vypracovaný projekt pre p. Končeka
na vybudovanie novej vodovodnej prípojky k jeho pozemkom. Uvedená navrhovaná vodovodná
prípojka bude pretínať pri novom moste na Sietnej ul. mestský pozemok parc. č. 1070/1 o výmere
5.222 m2 – vedený ako vodné plochy a pozemok parc. č. 1066 o výmere 3.127 m2 – vedený ako
zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcimi sa medzi areálom Semikronu a rodinnými domami
na Šteruskej ceste. Uznesenie o prenájme časti pozemkov na vybudovanie cestného mosta bolo
prijaté pod č. 141/V/2018 zo dňa 24.05.2018 dôvodom hodným osobitného zreteľa, za ktorý MsZ
považuje skutočnosť, že nájomca nemá iný spôsob na vybudovanie vodovodnej prípojky, ako
napojenie po citovaných parceliach na Sietnej ulici.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča schváliť tento materiál.
Bolo prečítané a prijaté uznesenia č. 220/X/2018.

13. Kúpa pozemku - parc. č. 389/15 – p. Horský
Pri vysporiadavaní pozemkov na Hrabinskej ulici bolo zistené, že parc. reg. „C“ č. 389/15
o výmere 8 m2 – podiel vo veľkosti 2/3 patrí spoluvlastníkom: Jakub Horský, podiel vo veľkosti
1/3 a Zuzana Horská, podiel vo veľkosti 1/3. Uvedenú parcelu potrebuje mesto mať vo svojom
vlastníctve na výstavbu komunikácie a verejného chodníka.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča odkúpiť tento pozemok.
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča odkúpenie parcely.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 221/X/2018.

14. Kúpa pozemku - parc. č. 542 – p. Motyčková
Pri vysporiadavaní pozemkov na Športovej ulici bolo zistené, že parc. reg. „E“ č. 542 o výmere
111 m2 je vo výlučnom vlastníctve Eleny Motyčkovej. Uvedená parcela, kde je vybudovaná
účelová komunikácia je zapísaná na LV č. 3457. Mesto Vrbové potrebuje uvedený pozemok,
ktorý sa využíva ako miestna komunikácia, mať vo svojom vlastníctve.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča odkúpiť tento pozemok.
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča odkúpenie parcely.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 222/X/2018.

15. Kúpa pozemku – parc. č. 415/2 – p. Br. Mišech
Pri vysporiadavaní pozemkov na Hrabinskej ulici bolo zistené, že parc. reg. „C“ č. 415/2 o výmere
731 m2 – záhrady patrí manželom Branislavovi a Ivane Mišechovcom. Spolumajitelia parcely sú
ochotní parcelu predať mestu Vrbové za účelom vybudovania účelovej komunikácie.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča odkúpiť tento pozemok.
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča odkúpenie parcely.
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Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 223/X/2018.

16. Kúpa pozemkov - parc. č. 333, 334 a 335 – p. Antolík
Pri vysporiadavaní pozemkov na Hrabinskej ulici bolo zistené, že pozemky p.č. 333 o výmere
1.198 m2, p. č. 334 o výmere 1.167 m2 a p.č. 335 o výmere 1.935 m2, sú vo výlučnom vlastníctve
p. Mariana Antolíka. Uvedené parcely potrebuje mesto na výstavbu komunikácie a verejného
chodníka.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča odkúpiť tieto pozemky.
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča odkúpenie.
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 224/X/2018, č. 225/X/2018 a č. 226/X/2018.

17. Kúpa pozemkov - parc. č. 333, 334 a 335 – p. Mikesková
Pri vysporiadavaní pozemkov na Hrabinskej a Sadovej ulici II. bolo zistené, že pozemky p.č. 336
o výmere 418 m2, p. č. 337 o výmere 5.448 m2, je vo výlučnom vlastníctve MUDr. Beaty
Mikeskovej. Uvedené parcely potrebuje mesto na výstavbu komunikácie a verejného chodníka.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča odkúpiť tieto pozemky.
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča odkúpenie.
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 227/X/2018 a č. 228/X/2018.

18. Kúpa pozemku – parc. č. 415/1 – p. R. Mišech
Pri vysporiadaní pozemkov na Hrabinskej ulici bolo zistené, že pozemok p.č. 415/1 o výmere
731 m2 – patrí manželom Róberta a Pavlíny Mišechovcov. Spolumajitelia sú ochotní parcelu mestu
Vrbové predať. Uvedenú parcelu potrebuje mesto na výstavbu verejnej komunikácie.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča odkúpiť tieto pozemky.
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča odkúpenie.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 229/X/2018.

19. Kúpa pozemku – parc. č. 1321/2 a parc. 1321/5 – p. Horvátová + p. Igaz
Pri vysporiadavaní pozemkov na Ul. 8. marca bolo zistené, že pozemky p.č. 1321/2 o výmere
144 m2 a p.č. 1321/5 o výmere 144 m2, na ktorých je vybudovaná účelová komunikácia, sú
vo vlastníctve p. Jána Igaza a p. Eleny Horvátovej. Vlastníci pozemkov sú ochotní ich mestu
predať.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča odkúpiť tieto pozemky.
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča odkúpenie.
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 230/X/2018 a č. 231/X/2018.
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20. Kúpa pozemku - parc. č. 1295/5 – p. Žák
Pri vysporiadavaní pozemkov na Ul. oslobodenia bolo zistené, že pozemok p.č. 1295/5 o výmere
94 m2, patrí ešte pôvodnému majiteľovi, aj keď je na nej postavená verejná komunikácia.
Výlučným vlastníkom je p. Peter Žák Peter, ktorý je ochotný uvedený pozemok mestu predať.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča odkúpiť tieto pozemky.
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča odkúpenie.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 232/X/2018.

21. Kúpa pozemku - parc. č. 1297/9 – p. Fidlerová a spol.
Pri vysporiadaní pozemkov na Hrabinskej ul. bolo zistené, že pozemky p.č. 11239/1 o výmere
3.054 m2 patrí spoluvlastníkom Evy Fidlerovej, Vojtechovi Klčovi a Ladislavovi Fidlerovi.
Spolumajitelia chcú pôvodnú parcelu využiť na IBV. Mesto potrebuje časť tejto parcely
p.č. 11239/3 o výmere 7 m2, na vybudovanie verejnej komunikácie. Uvedená parcela je
v podielovom spoluvlastníctve. Podobne aj na ul. Hrabinskej bolo zistené, že pozemok
p.č. 11240/1 o výmere 5.231 m2 patrí spoluvlastníkom Evy Fidlerovej, Vojtechovi Klčovi, Petre
Vaškovej, Marte Podmelovej, Márii Gondálovej, Jánovi Klčovi a Ladislavovi Fidlerovi.
Spolumajitelia chcú pôvodnú parcelu č. 11240/1 využiť na IBV. Takisto aj tu potrebuje mesto
časť tejto parcely a celú parcelu č. 389/3 o výmere 76 m2 na vybudovanie verejnej komunikácie.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča odkúpiť tieto pozemky.
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča odkúpenie.
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 233/X/2018, č. 234/X/2018 a č. 235/X/2018.

22. Kúpa pozemku - parc. č. 11244/14 – p. Borovský a spol.
Pri vysporiadaní pozemkov na Hrabinskej ul. bolo zistené, že pozemok p.č. 11244/1 o výmere
40.380 m2, patrí spoluvlastníkom Ing. Miloslavovi Borovskému, Gabriele Pelachovej, Jánovi
Borovskému a Miroslavovi Borovskému. Spolumajitelia chcú pôvodnú parcelu č. 11244/1 využiť
na IBV a mesto zase potrebuje časť tejto parcely a celú parcelu č. 331/3 o výmere 18 m2
na vybudovanie verejnej komunikácie. Tieto parcely sú v podielovom spoluvlastníctve.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča odkúpiť tieto pozemky.
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča odkúpenie.
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 236/X/2018 a č. 237/X/2018.

23. Pridelenie bytu – Hrabinská ul. a Ul. J. Zigmundíka
Dňa 05.09.2018 na základe rozhodnutia Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové bol
odporučený na pridelenie jednoizbového bytu č. 42, v podkroví vpravo na bytovom dome na
Hrabinskej ulici č. 1726/11 p. Miroslavovi Kleinovi a jeho družke Zuzane Cigánikovej.
Predchádzajúci nájomca na základe vlastnej žiadosti ukončil nájomný vzťah s mestom ku dňu
31.10.2018.
Takisto na základe rozhodnutia komisie bola odporučená na pridelenie jednoizbového bytu č. 34,
na druhom poschodí na Ul. J. Zigmundíka Mgr. Lucia Kováčová. Predchádzajúci nájomca na
základe vlastnej žiadosti ukončil nájomný vzťah s mestom ku dňu 31.10.2018.
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Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 238/X/2018 a č. 239/X/2018.

24. Spoluúčasť na projekte – Zberný dvor
Environmentálny fond poskytuje podporu formou dotácie na činnosť C3 Zavedenie a zlepšovanie
triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania.
Mesto Vrbové má záujem uchádzať sa o takúto podporu formou podania žiadosti o poskytnutie
dotácie na vybudovanie zberného dvora v meste, na čo bol potrebný súhlas poslancov MsZ.
Spolufinancovanie mesta bude predstavovať 5% z hodnoty predloženého projektu.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 240/X/2018.

25. Spoluúčasť na projekte – Wifi v meste
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vyhlásil v rámci operačného programu
Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 výzvu č. OPII-2018/7/1-DOP pod názvom WIFI pre Teba.
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany mesta bude v sume 750,00
EUR. Mesto Vrbové má záujem zúčastniť sa tejto výzvy a predložiť žiadosť o NFP, na čo bol
potrebný súhlas poslancov Mestského zastupiteľstva.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 241/X/2018.

26. Zverenie majetku do správy
V súlade s ustanoveniami zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mesto zveruje do
správy rozpočtovým organizáciám zriadeným mestom investičný majetok nadobudnutý
z finančných prostriedkov zriaďovateľa.
Mesto zveruje nadobudnutý investičný majetok Materskej škole Vrbové (detašované pracovisko
Súkennícka) kombinovaný sporák SPE – 40 ARS (dodávku a montáž) v obstarávacej cene
3 520,00 € obstaranú 01.10.2018 / číslo dodávateľskej faktúry /DF/ 923/2018.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča materiál schváliť.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 242/X/2018.

27. Spolufinancovanie na projektoch ZO Holeška
Založené združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi informovalo o zabezpečení
projektovej dokumentácie na vypracovanie projektu pre účely podania žiadosti o NFP
z eurofondov prostredníctvom Ministerstva životného prostredia. Na zabezpečenie uvedeného
materiálu bolo prijaté uznesenie Združenia č. 11/2018 zo dňa 20.09.2018, kde bol schválený
mimoriadny členský príspevok. Finančná investícia pri počte obyvateľov k 1.1.2018 (5.820
obyvateľov) je pre mesto Vrbové vo výške 11.640 €. V prípade budúceho pretransformovania sa
Združenia obcí na akciovú spoločnosť alebo s.r.o. budú mať jednotliví členovia veľkosť
počiatočného vkladu majetku do spoločnosti vo výške podľa príspevkov, ktoré sa odvíjajú podľa
počtu obyvateľov. Na finančné zabezpečenie uvedeného projektu je potrebné následne pripraviť
zmenu rozpočtu mesta Vrbové.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča prijať tento materiál.
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Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť tento materiál, zároveň sa vyjadrila, že
by sa mali k mestu patrične aj správať vzhľadom k tomu, že im prispieva najvyššou čiastkou.
Rozprava:
Bc. Tahotný, MBA – požiadal viceprimátora, aby tam presadil, ž by aj mesto malo z toho nejakú
výhodu.
Dr. Kubík – vysvetlil Bc. Tahotnému, MBA, že keby z tohto projektu mesto nemalo výhody, tak by
do toho vôbec nešlo.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 243/X/2018.

28. Ukončenie členstva v klastri
MsZ dňa 10. 3. 2016 schválilo vstup do Klastra regionálneho rozvoja (uznesenie č. 20/III/2016).
Následne dňa 4. 4.2016 bola spracovaná žiadosť mesta Vrbové o pristúpenie do Klastra
regionálneho rozvoja. V mesiaci jún 2018 bolo odmietnuté členstvo v Klastri regionálneho rozvoja
vedením a zastupiteľstvom VÚC Trnava z dôvodu netransparentného využívania finančných
prostriedkov a zároveň župan VÚC p. Viskupič vyzval samosprávy o vystúpenie z tejto
organizácie. Na základe uvedených skutočností poslanci MsZ zaviazali primátorku pripravením
a predložením návrhu Mestskému zastupiteľstvu vo Vrbovom na ukončenie členstva v tomto
klastri.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s vystúpením z Klastra RO.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 244/X/2018.

29. Rôzne
V tomto bode neboli predložené žiadne materiály.

30. Dopyty a interpelácie poslancov
Bc. Tahotný, MBA – čistiace vozidlo – nevidí ho čistiť ani zametať ulice. Pred školou na
Komenského ulici je od zimy štrk, je tam neporiadok.
Dr. Kubík – vozidlo bolo opravované, bolo potrebné vyrobiť nové čistiace sito, pretože to bolo
z labilného materiálu. Auto chodí, aj čistí.
primátorka – pošle zamestnancov aj ku II. ZŠ.
•
p. Sabo – ako to je s tou starou pekárňou. Či by sa to nedalo zadebniť, osloviť majiteľa.
primátorka – majitelia nemajú vôbec záujem, boli oslovení, odmietli to.
•
Dr. Miklášová – 15.12.2018 bude vianočný koncert, či by nemohli trvať až do soboty vianočné
trhy - celých 8 dní.
primátorka – ak to ukončia až v sobotu, museli by stánky zobrať až v nedeľu a aj oni chcú mať
voľno keď budú Vianoce. Sú ochotní, ale len do soboty. Urobí sa kruh, zakúpili s ochranné stany.
Treba nahlásiť organizácie, ktoré tam budú chcieť byť. Dopredu sa bude vyberať záloha.
•
Dr. Miklášová – Silvester – či mesto v tomto smere koná,
primátorka – na komisii kultúry bude všetko povedané.
•
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Bc. Tahotný, MBA – k tým stánkom – bolo by vhodné zakúpiť nejaké krajšie, už sú v zlom stave.
primátorka – súhlasí, ale až na budúci rok.
Bc. Tahotný, MBA – tak vybrať aspoň tie najkrajšie.

31. Návrh na uznesenie
Uznesenie MsZ č. 213/X/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje –
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové č. 10/2018 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: 7
za: 6
Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA

proti: 0

zdržal sa: 1
PaedDr. I. Borovský

Uznesenie MsZ č. 214/X/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje –
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové č. 11/2018 o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu mesta.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 5
proti: 0
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka,
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,

zdržal sa: 2
D. Sabo,
Bc. F. Tahotný, MBA

Uznesenie MsZ č. 215/X/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje –
bezodplatné zriadenie vecného bremena na časti zaťažených nehnuteľností v rozsahu
vyznačenom v geometrickom pláne ako koridor vecných bremien:
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie;
pre stavbu „TA_ Vrbové, Priehradná RD -VNK, TS, NNK“, v ktorom bude zameranie vecného
bremena ako koridor šírky 1m, v prospech prevádzkovateľa distribučnej sústavy, t.j.
Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, v zmysle vyhotoveného
geometrického plánu č. 210/2018, zo dňa 3.8.2018 Geodetickou kanceláriu Romana Klča,
Hviezdoslavova 894/30, Vrbové, s dodržaním odstupu a rešpektovaním už jestvujúcich
inžinierskych sietí v zmysle STN 73 6005 na pozemkoch CKN:
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List
Výmera
Zaťažená
vlastníctva
m2
výmera m2
3109/1 reg. „ C“ zastavané plochy
1900
8027
Diel č.1:
a nádvoria
262 m2
Vrbové
3109/2, reg.“C“ zastavané plochy
1900
8027
Diel č. 2:
a nádvoria
92 m2
s dodržaním odstupu a rešpektovaním už jestvujúcich inžinierskych sietí v zmysle STN 73 6005.
Katastrálne
územie
Vrbové

Parcela číslo , KN

Druh pozemku

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
proti: 0
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná,
Ing. J. Duračka, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 216 /X/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
novovytvorenej parcely č. 3109/2 CKN o výmere 30 m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej
parcely 3109 CKN o výmere 8.057 m2, zapísanej na liste vlastníctva 1900, vlastník mesto Vrbové,
za účelom:
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie;
pre stavbu „TA_ Vrbové, Priehradná RD -VNK, TS, NNK“, SO 02 – Kiosková TS, v prospech
prevádzkovateľa distribučnej sústavy, t.j. Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47
Bratislava, v zmysle vyhotoveného geometrického plánu č. 210/2018, zo dňa 3.8.2018
Geodetickou kanceláriu Romana Klča, Hviezdoslavova 894/30, Vrbové, s dodržaním odstupu a
rešpektovaním už jestvujúcich inžinierskych sietí v zmysle STN 73 6005 na pozemkoch CKN:
Katastrálne územie
Vrbové

Parcela číslo , KN
3109/2 reg. „ C“

Druh pozemku
zastavané plochy
a nádvoria

List vlastníctva
1900

Výmera m2
30

s dodržaním odstupu a rešpektovaním už jestvujúcich inžinierskych sietí v zmysle STN 73 6005
za celkovú sumu 100,00 €.
Za dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ považuje skutočnosť, že uvedená stavba bude slúžiť
vo verejnom záujme.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
proti: 0
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná,
Ing. J. Duračka, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA
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zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 217/X/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 :
pozemok, parcela registra „C“ č. 1601/16, o výmere 769 m², druh pozemku – zastavené plochy
a nádvoria. Na základe geometrického plánu číslo 323/2018 zo dňa 18.09.2018 bola uvedená
parcela rozdelená na parcelu č. 1601/16 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 698 m2 a parcelu
č. 1601/17 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 71 m2, kde
- predmetom kúpnej zmluvy je novovytvorená nehnuteľnosť parcela registra „C“ č. 1601/17 zastavané plochy a nádvoria o výmere 71 m2, ktorá je vo výlučnom vlastníctve mesta Vrbové,
v k.ú. Vrbové, vedeného na LV č. 1900 v celosti pre: Boris Brandejs, 922 03 Vrbové za cenu
30,- €/m2 spôsobom hodným osobitného zreteľa.
Za dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ považuje skutočnosť, že Boris Brandejs je majiteľom
vedľajších pozemkov, dlhodobo uvedený pozemok užíva a udržiava z dôvodu zabezpečenia
prístupu na pozemky vo vlastníctve p. Brandejsa.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 6
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná,
Ing. J. Duračka, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, D. Sabo,

proti: 0

zdržal sa: 1
Bc. F. Tahotný, MBA

Uznesenie nebolo prijaté, nebolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov,
pretože sa jednalo o uznesenie schvaľované osobitným zreteľom.
Uznesenie MsZ č. 218/X/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje –
prenájom nefunkčnej studne, ktorá je vybudovaná na pozemku parc. č. 2183/1 o výmere 1.549 m2,
vo vlastníctve mesta Vrbové, Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové, v zastúpení
Dott. Mgr. Emy Maggiovej, primátorky mesta, IČO: 003 13 190, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria (ul. M. A. Beňovského pred domom súp. č. 380):
- Pavlovi Rakúsovi a manželke Andree Rakúsovej, bytom Vrbové za cenu nájmu vo výške 10,€/ročne, 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
s manželkou chce nefunkčnú studňu opraviť a užívať ju formou nájmu od 1. januára 2019.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
proti: 0
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná,
Ing. J. Duračka, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA
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zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 219/X/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje –
prenájom časti pozemku na vonkajšie posedenie na verejnom priestranstve o ploche 18,00 m2, na
časti parcely reg. „C“ parc. č. 1592 o výmere 420 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
zapísaný na LV č. 1900, umiestnený na Nám. Slobody č. 504/14 vo vlastníctve manželov
Klčovcov 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 nájomcovia
Roman Klčo, a manželka Zuzana Klčová, obaja bytom 922 03 Vrbové, užívajú nebytový priestor
pri verejnom priestranstve.
V nájomnej zmluve treba vymedziť podmienky, kedy - v akom období (máj až október) a za akých
okolností bude toto verejné priestranstvo využívať mesto Vrbové na svoje kultúrne a spoločenské
akcie.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
proti: 0
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná,
Ing. J. Duračka, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 220/X/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje –
zmenu Uznesenia č. 141/V/2018 zo dňa 24.05.2018 nasledovne :
ruší sa pôvodný text v plnom rozsahu, a to :
prenájom časti pozemkov, par. reg. „E“ č. 1302 o výmere 1.753 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, par. reg. „E“ 1300/106 o výmere 50 m2, druh pozemku orná pôda a par.
reg. „E“ 2-1300/1 o výmere 13 m2, druh záhrady, umiestnené na ul. Šteruská cesta, zapísané na
LV č. 3369, ktoré sú určené na vybudovanie cestného mostného telesa, ktorý bude tvoriť
príjazdovú cestu do areálu „Horné dielce“, kde sa mesto zaviazalo zmeniť Územný plán na
vytvorenie podmienok pre individuálnu bytovú výstavbu.
Cestné mostné teleso bude spájať areál „Horné dielce“ s už existujúcou účelovou komunikáciou
na ul. Šteruská cesta za cenu jednorazového nájmu vo výške 300 €, 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 p.
Tomáš Konček, bytom 922 03 Vrbové potrebuje časti uvedených pozemkov na vybudovanie
cestného mostného telesa, ktorý bude tvoriť príjazdovú cestu do areálu „Horné dielce“.
a nahrádza sa novým znením, a to:
prenájom časti pozemkov, par. reg. „E“ č. 1302 o výmere 1.753 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, par. reg. „E“ 1300/106 o výmere 50 m2, druh pozemku orná pôda a par. reg.
„E“ 2-1300/1 o výmere 13 m2, druh záhrady, nachádzajúce sa na Sietnej ulici, zapísané na LV č.
3369, ktoré sú určené na vybudovanie cestného mostného telesa, ktorý bude tvoriť príjazdovú
cestu ku pozemkom Tomáša Končeka, nachádzajúcich sa pod areálom Semikronu“, kde sa mesto
zaviazalo zmeniť Územný plán na vytvorenie podmienok pre individuálnu bytovú výstavbu;
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a
prenájom časti pozemkov, par. reg. „C“ č. 1066 o výmere 3.127 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria a par. reg. „C“ 1070/1 o výmere 5.222 m2, druh pozemku vodná plocha,
umiestnené na Sietnej ulici, zapísané na LV č. 1900, ktoré sú potrebné na vybudovanie novej
vodovodnej prípojky, ktorá bude viesť k pozemkom Tomáša Končeka.
Cestné mostné teleso bude spájať pozemky Tomáša Končeka s už existujúcou komunikáciou na
Sietnej ulici a taktiež vodovodná prípojka bude vybudovaná pre zásobovanie vodou na
pozemkoch Tomáša Končeka za cenu jednorazového nájmu vo výške 300 €, 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
p. Tomáš Konček, bytom 922 03 Vrbové potrebuje časti uvedených pozemkov na vybudovanie
cestného mostného telesa, ktorý bude tvoriť príjazdovú cestu a na vybudovanie novej vodovodnej
prípojky k pozemkom Tomáša Končeka.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
proti: 0
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná,
Ing. J. Duračka, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 221/X/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. 389/15 o výmere 8 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
zapísaná na LV č. 4015, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve súrodencov :
- Zuzana Horská, rod. Horská, , podiel 1/3 v celosti
a
- Jakub Horský, rod. Horský, podiel 1/3 v celosti
obaja trvale bytom 922 03 Vrbové;
- oba podiely vo veľkosti 2/3 v celosti za sumu vo výške 26,70 EUR.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
proti: 0
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná,
Ing. J. Duračka, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 222/X/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 :
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parcela registra „E“ č. 542 o výmere 111 m², druh pozemku – orná pôda, zapísaná na LV č. 3457,
ktorá je vo výlučnom vlastníctve :
- Elena Motyčková, rod. Juríčková, bytom 922 03 Vrbové, podiel 1/1 v celosti za sumu vo výške
555,00 EUR.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
proti: 0
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná,
Ing. J. Duračka, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 223/X/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. 415/2 – záhrady o výmere 731 m2 ktorá bola na základe Geometrického
plánu č. 295/2018 zo dňa 03.09.2018 rozdelená na parcelu reg „C“ č. 415/2 – záhrada o výmere
718 m2 a na parcelu reg „C“ č. 415/3 – záhrada o výmere 13 m2, kde
- predmetom kúpnej zmluvy je novovytvorená nehnuteľnosť parcela registra „C“ č. 415/3
– záhrada o výmere 13 m2, ktorá je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Branislav
Mišech, rodený Mišech, a manželka Ivana Mišechová, rod. Dubrovayová, obaja bytom 922 03
Vrbové, t.j. podiel 1/1 v celosti za sumu vo výške 65,00 EUR.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
proti: 0
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná,
Ing. J. Duračka, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 224/X/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. 333 - orná pôda o výmere 1.198 m2 ktorá bola na základe Geometrického
plánu č. 332/2018 zo dňa 24.09.2018 rozdelená na parcelu reg „C“ č. 333/3 - orná pôda o výmere
1.140 m2 a na parcelu reg „C“ č. 333/4 - orná pôda o výmere 58 m2, kde
- predmetom kúpnej zmluvy je novovytvorená nehnuteľnosť parcela registra „C“ č. 333/4
– orná pôda o výmere 58 m2, ktorá je vo výlučnom vlastníctve Mariana Antolíka, bytom
958 01 Partizánske 1; t.j. podiel 1/1 v celosti za sumu vo výške 290,00 EUR.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
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za: 7
proti: 0
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná,
Ing. J. Duračka, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 225/X/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. 334 - orná pôda o výmere 1.167 m2 ktorá bola na základe Geometrického
plánu č. 332/2018 zo dňa 24.09.2018 rozdelená na parcelu reg „C“ č. 334/3 - orná pôda o výmere
1.124 m2 a na parcelu reg „C“ č. 334/4 - orná pôda o výmere 43 m2, kde
- predmetom kúpnej zmluvy je novovytvorená nehnuteľnosť parcela registra „C“ č. 334/4
– orná pôda o výmere 43 m2, ktorá je vo výlučnom vlastníctve Mariana Antolíka, bytom
890/34, 958 01 Partizánske 1; t.j. podiel 1/1 v celosti za sumu vo výške 215,00 EUR.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
proti: 0
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná,
Ing. J. Duračka, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 226/X/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. 335 - orná pôda o výmere 1.935 m2 ktorá bola na základe Geometrického
plánu č. 332/2018 zo dňa 24.09.2018 rozdelená na parcelu reg „C“ č. 335/3 - orná pôda o výmere
1.850 m2 a na parcelu reg „C“ č. 335/4 - orná pôda o výmere 85 m2, kde
- predmetom kúpnej zmluvy je novovytvorená nehnuteľnosť parcela registra „C“ č. 335/4
– orná pôda o výmere 85 m2, ktorá je vo výlučnom vlastníctve Mariana Antolíka, bytom 958
01 Partizánske 1; t.j. podiel 1/1 v celosti za sumu vo výške 425,00 EUR.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
proti: 0
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná,
Ing. J. Duračka, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA
Uznesenie MsZ č. 227/X/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
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zdržal sa: 0

- 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. 336 – ostatné plochy o výmere 418 m2 ktorá bola na základe
Geometrického plánu č. 332/2018 zo dňa 24.09.2018 rozdelená na parcelu reg „C“ č. 336/3 –
ostatné plochy o výmere 286 m2 a na parcelu reg „C“ č. 336/4 – ostatné plochy o výmere 132
m2, kde
- predmetom kúpnej zmluvy je novovytvorená nehnuteľnosť parcela registra „C“ č. 336/4
– ostatné plochy o výmere 132 m2, ktorá je vo výlučnom vlastníctve:
- MUDr. Beata Mikesková, rod. Antolíková, bytom 955 01 Topoľčany 1; t.j. podiel 1/1 v celosti
za sumu vo výške 660,00 EUR.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
proti: 0
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná,
Ing. J. Duračka, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 228/X/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. 337 - orná pôda o výmere 5.448 m2 ktorá bola na základe Geometrického
plánu č. 332/2018 zo dňa 24.09.2018 rozdelená na parcelu reg „C“ č. 337/3 - orná pôda o výmere
5.207 m2 a na parcelu reg „C“ č. 337/4 - orná pôda o výmere 241 m2, kde
- predmetom kúpnej zmluvy je novovytvorená nehnuteľnosť parcela registra „C“ č. 337/4
– orná pôda o výmere 241 m2, ktorá je vo výlučnom vlastníctve:
- MUDr. Beata Mikesková, rod. Antolíková, bytom 955 01 Topoľčany 1; t.j. podiel 1/1 v celosti
za sumu vo výške 1.205,00 EUR.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
proti: 0
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná,
Ing. J. Duračka, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 229/X/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. 415/1 – záhrady o výmere 727 m2 ktorá bola na základe Geometrického
plánu č. 331/2018 zo dňa 20.09.2018 rozdelená na parcelu reg „C“ č. 415/1 – záhrada o výmere
714 m2 a na parcelu reg „C“ č. 415/4 – záhrada o výmere 13 m2, kde
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- predmetom kúpnej zmluvy je novovytvorená nehnuteľnosť parcela registra „C“ č. 415/4
– záhrada o výmere 13 m2, ktorá je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov: Róbert
Mišech, rodený Mišech, a manželka Pavlína Mišechová, obaja bytom 922 03 Vrbové, t.j.
podiel 1/1 v celosti za sumu vo výške 65,00 EUR.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
proti: 0
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná,
Ing. J. Duračka, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 230 /X/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. 1321/2 o výmere 144 m², zapísaný na LV č. 3589, druh
pozemku – ostatné plochy za cenu 5,- €/m2 nasledovne :
1.)
2.)

Ján Igaz, bytom 922 03 Vrbové, podiel ½ (t.j. 72 m2) za sumu vo výške 360,00 EUR;
Elena Horvátová, bytom 922 03 Vrbové, podiel ½ (t.j. 72 m2) za sumu vo výške
360,00 EUR;
t.j. spolu podiel 1/1, čo činí 144 m2 v celosti, za sumu vo výške 720,00 €.

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
proti: 0
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná,
Ing. J. Duračka, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 231/X/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. 1321/5 o výmere 144 m², zapísaný na LV č. 3589, druh
pozemku – ostatné plochy za cenu 5,-€/m2 nasledovne :
1.)
Ján Igaz, bytom 922 03 Vrbové, podiel ½ (t.j. 72 m2) za sumu vo výške 360,00 EUR;
2.)
Elena Horvátová,
bytom 922 03 Vrbové, podiel ½ (t.j. 72 m2) za sumu vo výške
360,00 EUR;
t.j. spolu podiel 1/1, čo činí 144 m2 v celosti, za sumu vo výške 720,00 €.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7

proti: 0
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zdržal sa: 0

PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná,
Ing. J. Duračka, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA
Uznesenie MsZ č. 232/X/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. 1295/5 o výmere 94 m², zapísaný na LV č. 3559, druh
pozemku – orná pôda za cenu 5,-€/m2 podiel 1/1 v celosti za sumu vo výške 470,- € nasledovne:
- Peter Žák, rod. Žák, bytom 922 03 Vrbové.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
proti: 0
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná,
Ing. J. Duračka, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 233/X/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. 11239/1 o výmere 3.054 m², druh pozemku – orná pôda, zapísaná na LV
č. 3325 ktorá bola na základe geometrického plánu číslo 204/2018 zo dňa 06.06.2018 rozdelená
na parcelu reg. „C“ č. 11239/1 – orná pôda o výmere 3.047 m2 a parcelu reg. „C“ č. 11239/3 –
orná pôda o výmere 7 m2, kde
- predmetom kúpnej zmluvy je novovytvorená nehnuteľnosť parcela registra „C“ č. 11239/3
– orná pôda o výmere 7 m2, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve :
1. Eva Fidlerová, rod. Klčová, bytom 922 03 Vrbové, (podiel 3410/7200 – 2,33 m2) - suma
vo výške 11,65 €;
2. Vojtech Klčo, bytom 922 03 Vrbové, (podiel 1389/7200 - 2,34 m2) - suma vo výške 11,70 €;
3. Ladislav Fidler, bytom 922 03 Vrbové, (podiel 1137/7200 - 2,33 m2) - suma vo výške 11,65 €;
t.j. podiel 1/1 v celosti za sumu vo výške 35,00 EUR.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
proti: 0
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná,
Ing. J. Duračka, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA
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zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 234/X/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. 11240/1 o výmere 5.231 m², druh pozemku – orná pôda, zapísaná
na
LV č. 3326 ktorá bola na základe geometrického plánu číslo 204/2018 zo dňa 06.06.2018
rozdelená na parcelu reg. „C“ č. 11240/1 – orná pôda o výmere 5.001 m2 a parcelu reg. „C“ č.
11240/3 – orná pôda o výmere 230 m2, kde
- predmetom kúpnej zmluvy je novovytvorená nehnuteľnosť parcela registra „C“ č. 11240/3
– orná pôda o výmere 230 m2, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve :
1. Eva Fidlerová, rod. Klčová, bytom
922 03 Vrbové, (podiel 3410/7200 – 108,93 m2) - suma vo výške 544,65 €;
2. Vojtech Klčo, bytom
922 03 Vrbové, (podiel 1389/7200 - 44,37 m2) - suma vo výške 221,85 €;
3. Petra Vašková, bytom
922 04 Dolný Lopašov, (podiel 379/7200 - 12,11 m2) - suma vo výške 60,55 €;
4. Marta Titková, bytom
841 04 Bratislava 4, (podiel 379/7200 - 12,11 m2) - suma vo výške 60,55 €;
5. Mária Gondálová, bytom
922 03 Vrbové, (podiel 253/7200 - 8,08 m2) - suma vo výške 40,40 €;
6. Ján Klčo, bytom
922 03 Vrbové, (podiel 253/7200 - 8,08 m2) - suma vo výške 40,40 €;
7. Ladislav Fidler, bytom
922 03 Vrbové, (podiel 1137/7200 - 36,32 m2) - suma vo výške 181,60 €;
t.j. podiel 1/1 v celosti za sumu vo výške 1.150,00 EUR.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
proti: 0
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná,
Ing. J. Duračka, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 235/X/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. 389/3 o výmere 76 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
zapísaná na LV č. 3326, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve :
1. Eva Fidlerová, bytom
922 03 Vrbové, (podiel 3410/7200 - 35,99 m2) - suma vo výške 179,95 €;
2. Vojtech Klčo, bytom
922 03 Vrbové, (podiel 1389/7200 - 14,67 m2) - suma vo výške 73,35 €;
3. Vašková Petra, bytom
922 04 Dolný Lopašov, (podiel 379/7200 - 4,00 m2) - suma vo výške 20,00 €;
4. Marta Titková, bytom
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841 04 Bratislava 4, (podiel 379/7200 - 4,00 m2) - suma vo výške 20,00 €;
5. Mária Gondálová, bytom
922 03 Vrbové, (podiel 253/7200 - 2,67 m2) - suma vo výške 13,35 €;
6. Ján Klčo, bytom
922 03 Vrbové, (podiel 253/7200 - 2,67 m2) - suma vo výške 13,35 €;
7. Ladislav Fidler, bytom
922 03 Vrbové, (podiel 1137/7200 - 12,00 m2) - suma vo výške 60,00 €;
t.j. podiel 1/1 v celosti za sumu vo výške 380,00 EUR.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
proti: 0
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná,
Ing. J. Duračka, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 236/X/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. 11244/1 o výmere 40.380 m², druh pozemku – orná pôda, zapísaná na
LV č. 2094 ktorá bola na základe geometrického plánu číslo 204/2018 zo dňa 06.06.2018
rozdelená na parcelu reg. „C“ č. 11244/1 – orná pôda o výmere 39.231 m2 a parcelu reg. „C“
č. 11244/14 – orná pôda o výmere 1.149 m2, kde
- predmetom kúpnej zmluvy je novovytvorená nehnuteľnosť parcela registra „C“ č.
11244/14 – orná pôda o výmere 1.149 m2, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve :
1. Ing. Miloslav Borovský, bytom
922 03 Vrbové, (podiel 1/6 - 191,50 m2) - suma vo výške 957,50 €;
2. Gabriela Pelachová, bytom
031 04 Liptovský Mikuláš, (podiel 1/6 - 191,50 m2) - suma vo výške 957,50 €;
3. Ján Borovský, bytom
922 03 Vrbové, (podiel 2/6 - 383,00 m2) - suma vo výške 1.915,00 €;
4. Miroslav Borovský, bytom
922 03 Vrbové, (podiel 2/6 - 383,00 m2) - suma vo výške 1.915,00 €;
t.j. podiel 1/1 v celosti za sumu vo výške 5.745,00 EUR.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
proti: 0
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná,
Ing. J. Duračka, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA
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zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 237/X/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. 331/3 o výmere 18 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
zapísaná na LV č. 2094, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve :
1. Ing. Miloslav Borovský, bytom
922 03 Vrbové, (podiel 1/6 - 3,00 m2) - suma vo výške 15,00 €;
2. Gabriela Pelachová, bytom
031 04 Liptovský Mikuláš, (podiel 1/6 - 3,00 m2) - suma vo výške 15,00 €;
3. Ján Borovský, bytom
922 03 Vrbové, (podiel 2/6 - 6,00 m2) - suma vo výške 30,00 €;
4. Miroslav Borovský, bytom
922 03 Vrbové, (podiel 2/6 - 6,00 m2) - suma vo výške 30,00 €;
t.j. podiel 1/1 v celosti za sumu vo výške 90,00 EUR.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
proti: 0
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná,
Ing. J. Duračka, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 238/X/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje –
v súlade s čl. I., §2, ods. 9 - Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2018 o nakladaní s nájomnými
bytmi pre občanov v bytovom dome na Hrabinskej ulici a na ul. Šteruská cesta – Košiar v meste
Vrbové pridelenie voľného nájomného jednoizbového bytu č. 42 v podkroví v bytovom dome na
ul. Hrabinská č. 1726/11 novému nájomníkovi :
- Miroslav Klein, bytom 922 03 Vrbové
a družka
- Zuzana Cigániková,
bytom 922 03 Vrbové
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
proti: 0
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná,
Ing. J. Duračka, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA

MsZ č. 11 z 4. 10. 2018
Strana 22 z 25

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 239/X/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje –
v súlade s čl. I., §2, ods. 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
VRBOVÉ pridelenie voľného nájomného jednoizbového bytu č. 34 na druhom poschodí
v bytovom dome na ul. J. Zigmundíka č. 295/4 novému nájomníkovi :
- Mgr. Lucia Kováčová, bytom 922 03 Vrbové
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
proti: 0
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná,
Ing. J. Duračka, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 240/X/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje –
1. predloženie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na vybudovanie zberného dvora
v meste Vrbové v rámci činnosti C3 Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach
a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania.
2. spolufinancovanie mesta vo výške 5% z hodnoty predloženého projektu.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
proti: 0
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná,
Ing. J. Duračka, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 241/X/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje –
1. predloženie žiadosti o NFP a účasť na projekte WIFI pre Teba v rámci výzvy č. OPII-2018/7/1DOP vyhlásenej v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020.
2. výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany mesta v sume 750,00
EUR.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
proti: 0
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná,
Ing. J. Duračka, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA
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zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 242/X/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje –
zverenie do správy spôsobom obvyklým MŠ Vrbové (detašované pracovisko Súkennícka)
nasledovný majetok:
- Kombinovaný sporák SPE – 40 ARS (dodávku a montáž) v obstarávacej cene 3 520,00 €
obstaranú 01.10.2018 / číslo dodávateľskej faktúry /DF/ 923/2018.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
proti: 0
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná,
Ing. J. Duračka, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 243/X/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje –
použitie finančných prostriedkov formou mimoriadneho členského príspevku vo výške 11.640,- €
na financovanie zámerov Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi spojených
s podaním žiadosti o NFP na projekt Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
proti: 0
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná,
Ing. J. Duračka, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA

zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 244/X/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje –
v zmysle čl. 3, bod 3.6, písm. a) STANOV záujmového združenia právnických osôb Klaster
regionálneho rozvoja – západné Slovensko založeného podľa ust. § 20f zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov zo dňa 27.07.2016 ukončenie členstva mesta
Vrbové v Klastri regionálneho rozvoja k termínu 31. októbra 2018.
- Odporúča primátorke mesta písomne oznámiť v zmysle čl. 3, bod 3.7 STANOV záujmového združenia
právnických osôb Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko túto skutočnosť predsedovi
správnej rady tejto organizácie v termíne do 31. októbra 2018.
Sídlo organizácie: Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko
Predseda správnej rady
Ul. Starohájska č. 10
917 01 Trnava
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7
proti: 0
PaedDr. I. Borovský, Mgr. D. Drobná,
Ing. J. Duračka, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, D. Sabo, Bc. F. Tahotný, MBA

zdržal sa: 0

23. Záver
Primátorka mesta poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie MsZ o 19.15 hod.
Zapísala: Beličková

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

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

Overovatelia zápisnice:
1. PaedDr. Ivan Borovský, v.r.

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

2. Ing. Jozef Duračka, v.r.

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