Z á p i s n i c a č. 2

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrbové,
konaného 11. 4. 2019 o 17.00 hod. v kúrii M. Beňovského
Prítomní:
9 poslancov a primátorka mesta
Neprítomný: Ľubomír Dunajčík a Dušan Sabo
Prizvaní:
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. Správa o činnosti spoločnosti PetroComp (TKR) za rok 2018
5. Správa spoločnosti VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Bratislava o vykurovacej
sezóne 2018/2019 v meste Vrbové
6. Oprava strechy – Ul. M. A. Beňovského
7. OVS – Beňovského pasáž
8. OVS – Dom kultúry
9. OVS – Dom služieb
10. OVS - Hačkovec
11. Nájom pozemku – zmrzlinový stánok + posedenie
12. Nájom pozemku – p. Matejík
13. Nájom pozemku – Your Space, s.r.o.
14. Výpožička nehnuteľností – ul. Hviezdoslavova
15. Výpožička nehnuteľnosti – ul. Oslobodenia
16. Kúpa pozemku parc. č. 1295/14 – p. Šimončíková
17. Kúpa nehnuteľností – Stavoprac, spol. s.r.o.
18. Kúpa pozemku parc. č. 428/2 – p. Halama
19. Kúpa pozemkov parc. č. 389/15 a 389/12 – p. Machel
20. Predaj pozemku parc. č. 3225/1 a 3179/2 - Ing. Jasovská
21. Zámena pozemkov – p. Omelka
22. VZN č. 1/2019 – o určení výšky fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku na
dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Vrbové.
23. Dar mestu Vrbové - p. Miezga
24. Dar mestu Vrbové - p. Čáp
25. Dotácia mesta – FRO prevádzka Vrbové
26. Zmena Územného plánu mesta č. 1
27. Zrušenie uznesení
28. Vymenovanie novej kronikárky mesta
29. Delegovanie člena do Rady školy MŠ
30. Pivnica v kúrii M. Beňovského – používanie
31. Zahraničná cesta - Brusel
32. Rôzne
33. Dopyty a interpelácie poslancov
34. Návrh na uznesenie
35. Záver
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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 8 poslancov, neskôr ešte prišiel 1 poslanec.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – Mgr. René Just, členovia –
Bc. František Tahotný, MBA a doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD.
prítomných: 8
za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: JUDr. Štefan Kubík a Ing. Jozef
Duračka.
prítomných: 8
za: 8
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: 8
za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
Potom primátorka predložila k schváleniu program zasadnutia MsZ, ktorý bol uvedený na
pozvánke. Poslanci program schválili:
prítomných: 9
za: 9
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
Žiadny z občanov nemal pripomienky ani dopyty.

4. Správa o činnosti spoločnosti PetroComp (TKR) za rok 2018
Správu, ktorú vypracoval p. Peter Doskočil, dostali všetci poslanci v písomnej forme. Ku správe
nemal nikto pripomienky. Mgr. Just mal len pripomienku k výkopovým prácam – mal požiadavku,
aby v budúcnosti boli tieto práce zosúladené. Aby sa nestávalo, že výkopové práce urobí jedna
firma, potom následne príde ďalšia a znovu bude rozkopávať.
Dr. Kubík mu vysvetlil, že už sa žiadne rozkopávky robiť nebudú. Už teraz čo je rozkopané, bude
sa využívať na všetko, čo bude treba urobiť.
Bolo prečítané uznesenie č. 26/IV/2019.
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5. Správa spoločnosti VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Bratislava
o vykurovacej sezóne 2018/2019 v meste Vrbové
Správa bola predložená v písomnej forme, poslanci ju dostali vopred, mohli si ju
preštudovať. Zároveň ju osobne prišiel predniesť a odpovedať na dotazy zástupca spoločnosti
Ing. Valovič.
Rozprava:
Bc. Tahotný, MBA – či sa niečo koná ohľadom kotolne na Hollého ul..
Ing. Valovič – nikto nevie, kde je zmluva, keď sa stavala kotolňa. Došlo k decentralizácii. Riešenie
je také, že si odkúpia technológiu od mesta. Nájom čo pýtali, bolo veľmi vysoké. Vlastníkom je
mesto, ale prebieha súdny spor. Asi treba počkať do ukončenia súdneho sporu a potom sa
rozhodnúť. Tá technológia je majetkom mesta. A kotolňa zásobuje aj druhý dom. Ak chce niekto
predávať teplo, k tomu je potrebných veľa vecí, napr. oprávnenie ap.
Bolo prečítané uznesenie č. 27/IV/2019.

6. Oprava strechy – Ul. M. A. Beňovského
Bytové družstvo Trnava ako správca objektu – bytového domu vo Vrbovom na Beňovského ul.
č. 353/13, 15, 17, 19 a 21 zaslalo žiadosť o vyjadrenie mesta Vrbové na spoluúčasť pri financovaní
rekonštrukcie strechy na uvedenom bytovom dome. Strecha domu je v neuspokojivom stave
a vyžaduje si zásadnú rekonštrukciu. Rozpočtové náklady potrebné na rekonštrukciu strechy len
bytového domu bez priestorov, ktoré vlastní a prenajíma mesto, vyčíslili na 135.213,34 €.
Na základe uvedeného po dohode spoluvlastníkov bytov a správcu sa prikročilo k relevantnému
výpočtu plochy, ktorá patrí mestu Vrbové bez plochy citovaných priestorov, ktoré vlastní
a prenajíma mesto. Útvar výstavby predložil kalkuláciu relevantnej plochy, kde by sa mesto
Vrbové malo podieľať ako spolumajiteľ objektu na financovaní rekonštrukcie strechy.
Po odčítaní plochy priestorov, ktoré sa rekonštruovať nejdú a ktoré mesto prenajíma, pripadá
mestu plocha, ktorú máme spoločnú so spolumajiteľmi bytového domu vo veľkosti 904 m2.
Celková plocha bytového domu zapísanú na LV tak plocha je celkom 5.484,42 m2. Na
rekonštrukciu strechy je potrebných 135.213,34 €, kde spoluúčasť mesta predstavuje po
zaokrúhlení 22.500 €.
Stanovisko komisie výstavby: komisia konštatuje, že suma 22.500.- € na spolupodieľanie na
opravu strechy je dosť vysoká, ale akceptujú tento návrh. V rámci diskusie členovia komisie sú si
vedomí povinnosti prispievania finančných prostriedkov mesta do fondu opráv bytového domu
v zmysle zák.č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Tento problém
prispievania do fondu opráv bude na všetkých polyfunkčných budovách, t.j. v jednej budove sa
nachádzajú byty s nebytovými priestormi, ktoré sa prenajímajú. Bolo by vhodné zmluvne
zabezpečiť, aby prostriedky vložené do fondu opráv mestom sa dali vyčleniť v prípade potreby aj
na opravu nebytových priestorov, ktoré prenajíma mesto.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča uhradiť podiel mesta pri rekonštrukcii
strechy.
Rozprava:
Dr. Kubík – keď mesto niečo robilo, tak to aj financovalo. Ak niečo robia oni (vlastníci bytov),
chcú, aby sa aj mesto podieľalo. Tu to však nie je celkom nespravodlivé, pretože strecha, ktorú
chcú opravovať, pokrýva aj naše nebytové priestory. Keď sa to urobí, potom následne sa bude
riešiť aj fond opráv. Mesto tam nejaký ten podiel má. Je to 904 m2.
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Mgr. Just – Vrbové nie je jediné mesto, čo má takéto spoločné priestory. Skúsiť sa spýtať v iných
mestách ako takýto problém riešia.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 28/IV/2019.
Pán Strečanský, ktorý bol ako člen predstavenstva vlastníkov bytového domu na Beňovského ul.
prítomný na zasadnutí MsZ, sa poslancom poďakoval za schválený materiál týkajúci sa opravy
strechy.
JUDr. Kubík potom ešte informoval poslancov o tom, že oprava strechy bude mesto stáť 22 tis. €,
ale oni chcú aj zatepľovať. Do budúcnosti veľa zisku tie prevádzky mestu nedajú. Uvažuje
o odpredaji prevádzky Ragas aj KGM. Chcel by vedieť aký je názor poslancov. Mesto by malo
mesačne odvádzať 840 € do fondu opráv. Všetky investície, ktoré mesto čaká, sú veľké. Chcel by
účelovo viazať peniaze z predaja týchto prevádzok, mohli by sa investovať do kruhovky DK.
Mgr. Just – nájom z prevádzok v sume 45 tis. € za rok nie je málo. Zistiť v iných mestách aké sú
možnosti riešení. Ak sa mestu zvýšia náklady (fond údržby), zvýšiť aj nájom. Je to strategický
majetok mesta v strede mesta. Toto je jedným zo zdrojov financií mesta.
primátorka – a z čoho opravíme dom kultúry?
Mgr. Just – napríklad z pôžičky.
JUDr. Kubík – nechať to na neformálne sedenie a peniaze účelovo viazať.
p. Prievozníková – keď tie prevádzky predáme, budú stačiť tie peniaze na opravu domu kultúry?
A získa potom mesto nejaké peniaze z domu kultúry? Ak tam aj budú nejaké akcie, reštaurácia –
či ten výnos sa vyrovná tomu, čo dostane mesto z nájmu prevádzok.
Mgr. Just – určite nie. Poprosil by hlavnú kontrolórku preveriť aké sú možnosti, ako to riešia
v iných mestách, kde sú polyfunkčné domy a kde má mesto časť majetku.
p. Prievozníková – stále má mesto majetok, ktorý mu niečo prináša.
Bc. Tahotný, MBA – a je čím ručiť.
Poslanci sa dohodli, že túto záležitosť je potrebné premyslieť a rozdebatovať na neformálnom
stretnutí.

7. OVS – Beňovského pasáž
Mesto Vrbové je vlastníkom budovy s.č. 497 v Beňovského pasáži a to vo dvore na pravej strane.
Celková výmera nebytového priestoru (celkovo 2 miestnosti) je 30,60 m2. Vyššie uvedený
nebytový priestor má v súčasnej dobe v nájme p. Uhlíková – predajňa textilu – metráže
a doplnkového tovaru. Nájomca však listom zo dňa 18.02.2019 dal výpoveď z nájmu. V zmysle
platnej nájomnej zmluvy je výpovedná lehota 3 mesiace. Z toho vyplýva, že nájomný vzťah bude
ukončený ku dňu 31.05.2019. Z toho dôvodu boli predložené materiály na realizáciu obchodnej
verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru pre nového nájomcu.
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť uvedený materiál.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča uvedený materiál schváliť.
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 29/IV/2019 a č. 30/IV/2019.

8. OVS – Dom kultúry
Mesto Vrbové je vlastníkom budovy s.č. 292 – Domu kultúry, kde sa nachádzajú nebytové
priestory, ktoré sú predmetom obchodnej verejnej súťaže. Uvedený nebytový priestor mala
doposiaľ v nájme fy. Profi Broker, spol. s.r.o. – realitná kancelária. Nájomca však listom zo dňa
28.11.2017 dal výpoveď z nájmu. V zmysle platnej nájomnej zmluvy bola výpovedná lehota
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2 mesiace. Z toho vyplývalo, že nájomný vzťah bol ukončený ku dňu 31.01.2018. V mesiaci
január 2018 bola už raz vypísaná obchodná verejná súťaž, ale bola neúspešná. Preto sa mesto
rozhodlo znovu vyhlásiť OVS.
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť uvedený materiál.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča uvedený materiál schváliť.
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 31/IV/2019 a č. 32/IV/2019.

9. OVS – Dom služieb
Mesto Vrbové je vlastníkom budovy s.č. 12/20 (bývalý dom služieb), kde nebytový priestor, ktorý
bude predmetom nájmu a to na prízemí, má celkovú výmeru (4 miestnosti) 33 m2..
Uvedený priestor má v súčasnej dobe v nájme p. Karlíková – prevádzka holičského
a kaderníckeho salónu, ktorá listom zo dňa 22.03.2019 dala výpoveď z nájmu. V zmysle platnej
nájomnej zmluvy je výpovedná lehota 3 mesiace. Z toho vyplýva, že nájomný vzťah bude
ukončený ku dňu 30.06.2019. Mesto sa preto rozhodlo vyhlásiť OVS na obsadenie týchto
priestorov.
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť uvedený materiál.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča uvedený materiál schváliť.
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 33/IV/2019 a č. 34/IV/2019.

10. OVS – Hačkovec
Mesto Vrbové je vlastníkom budovy „Hačkovec“ s.č. 336, kde sa na prízemí nachádzajú nebytové
priestory, ktoré budú predmetom nájmu. Celková výmera nebytových priestorov je 30+3,70 m2.
Uvedené nebytové priestory sú v súčasnej dobe neužívané. Preto boli spracované materiály na
realizáciu obchodnej verejnej súťaže na nájom týchto priestorov pre nových nájomcov.
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť uvedený materiál.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča uvedený materiál schváliť.
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 35/IV/2019 a č. 36/IV/2019.

11. Nájom pozemku – zmrzlinový stánok + posedenie
Na rokovanie MsZ bol spracovaný a predložený materiál na prenájom verejného priestoru na
Nám. slobody. Na parcele reg. „E“ č. 673 je uložený prenosný predajný stánok na predaj zmrzliny,
ktorý tu bol umiestnený už v minulosti a ktorého je majiteľkou p. Kráľová. Uvedený predajný
stánok užívala doteraz majiteľka, ale z dôvodu ukončenia podnikateľskej činnosti chce dať
zmrzlinový stánok do prenájmu tretej osobe. O tomto informovala mesto a na základe toho bol
predložený návrh na vyriešenie nájmu formou nájomnej zmluvy medzi p. Sefer Asipi a mestom
Vrbové podobne ako ostatní podnikatelia, ktorí využívajú verejný priestor celoročne.
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť uvedený materiál.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča uvedený materiál schváliť.
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 37/IV/2019 a č. 38/IV/2019.
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12. Nájom pozemku – p. Matejík
Mesto Vrbové je vlastníkom nehnuteľnosti - verejného priestoru na Ul. Beňovského pri bistre
Hanka, ktoré bolo dané do prenájmu v roku 2005 p. Ivete Matejíkovej. Celková výmera verejného
priestranstva, ktorý bude prenajatý je 15 m2. Uvedený verejný priestor doteraz využívalo mesto
len ako verejný chodník. Súkromný podnikateľ – p. Matejíková požiadala o využitie tohto
priestoru ako „verejné priestranstvo“ na vonkajšie posedenie reštaurácie. Minulý rok mesto začalo
so schvaľovaným nájomných zmlúv takýmto podnikateľom, ktorí využívajú verejný priestor
celoročne. Bol k tomuto spracovaný a predložený materiál.
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť uvedený materiál.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča uvedený materiál schváliť.
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 39/IV/2019 a č. 40/IV/2019.

13. Nájom pozemku – Your Space, s.r.o.
Mesto Vrbové je vlastníkom nehnuteľnosti - verejný chodník na námestí Slobody a to pri budove
súp. č. 264/27, ktorá bola daná do prenájmu firme Your Space, spol. s.r.o. Celková výmera
verejného priestranstva, ktorý bude prenajatý je 72 m2 (na terasu je potrebných 37 m2 a na
parkovisko 35 m2). Súkromný podnikateľ dňa 14. marca 2019 požiadal o využitie uvedených
priestorov ako „verejné priestranstvo“ na vonkajšie posedenie reštaurácie a súkromné parkovisko
pre účely firmy.
Doposiaľ tento priestor firma Your Space, spol. s.r.o. nevyužívala. Minulý rok začalo mesto so
schvaľovaným nájomných zmlúv takýmto podnikateľom, ktorí využívajú verejný priestor
celoročne. Na základe uvedeného bol predložený materiál mestskému zastupiteľstvu aj
k uvedenému verejnému priestoru.
Stanovisko komisie výstavby: komisia nevie posúdiť rozsah prenájmu (nebola doložená mapka
záberu), ak bude parkovisko vo voľnom priestore medzi budovou a betónovým múrom za budovou
tak súhlasíme schváliť prenájom pozemku na parkovisko s tým, že musí byť zabezpečený prejazd
pre obsluhu územia t.j. smetiarske a čistiace vozidlá. Prenájom pozemku na terasu požaduje
schváliť tak, aby bol zabezpečený prechod pre chodcov a kočíky v rozsahu min. 1,5 m po celej
dĺžke. Schvaľovanie nájmu pozemku na terasu odporúča viazať podľa prevádzky, aby nebol
porušovaný nočný pokoj vzhľadom na blízkosť bytových domov a prehodnotiť, ak by tam mala
byť prevádzka s inou funkčnou náplňou.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí.
Rozprava:
Mgr. Just – všetko tam bude dodržané, chodník bude posunutý a vzadu, kde parkovali, stále tam
budú parkovať. Majú v nájme aj ďalšiu budovu, takže s parkovaním problém nebude. A bude to
tam lepšie vyzerať. Ten pozemok tam bude zhodnotený. A bolo by dobré mať k dispozícii
nabudúce mapku, aby sa potom všetci mohli zorientovať.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 40/IV/2019.

14. Výpožička nehnuteľností – ul. Hviezdoslavova
Mesto Vrbové je vlastníkom nehnuteľnosti na Hviezdoslavovej ul. - pozemok parc. č. 478/2, na
ktorom je postavený bytový dom súp. č. 1056/1 vo vlastníctve spoluvlastníkov bytového domu.
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Správca spoluvlastníkov bytového domu podal prostredníctvom domového dôverníka
p. Kochanovej žiadosť o prenajatie časti uvedenej parcely, ktorá bude predmetom výpožičky a to
na vybudovanie parkovacích miest a opravu oplotenia bytového domu v prospech občanov
bytového domu súp. č. 1056/1. Účelom výpožičky je zabezpečiť súhlas pre obyvateľov bytového
domu na vytvorenie nových parkovacích miest a opravy oplotenia bytového domu.
Stanovisko komisie výstavby: komisia nevie posúdiť z predložených materiálov o koľko
parkovacích miest sa jedná, v ktorej časti pozemku majú byť a či nepríde k výrubu drevín.
Parkovisko riešiť na vlastné náklady.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí.
Rozprava:
Mgr. Just – ak by išlo o výrub stromov, museli by dať zvlášť žiadosť. Mesto by o tom vedelo.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 41/IV/2019.

15. Výpožička nehnuteľnosti – ul. Oslobodenia
Mesto Vrbové je vlastníkom nehnuteľnosti na ul. Oslobodenia - pozemok parc. č. 1300/21. O časť
uvedenej parcely vo veľkosti 80 m2 , ktorá bude predmetom výpožičky požiadal Ondrej Šimončík
z dôvodu vybudovania detského ihriska na vlastné náklady v prospech občanov bývajúcich na
ul. Oslobodenia, Sietna a ul. 1. mája za podmienok, ktoré výlučne určí mesto Vrbové.
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť zmluvu o výpožičke na zabezpečenie
vybudovania detského ihriska v prospech občanov na Ul. oslobodenia, Ul. 1. mája a Ul. Sietna
s upozornením na jestvujúce inžinierske siete v danom priestore – elektro, voda, plyn a dodržania
ochranného pásma k jestvujúcim vedeniam, ktoré je od STL plynu 1 m na každú stranu, rovnako
rozvod vody. Telekomunikačná sieť vyžaduje tiež dodržať ochranné pásmo.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí.
Poslanci navrhli upraviť uznesenie tak, aby to ihrisko neslúžilo výlučne len pre tieto tri ulice.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 42/IV/2019.

16. Kúpa pozemku parc. č. 1295/14 – p. Šimončíková
Pri vysporiadaní pozemkov na ul. Oslobodenia bolo zistené, že parc. reg. „E“ č. 1295/14 o výmere
22 m2, zastavané plochy a nádvoria vo Vrbovom, patrí ešte pôvodnému majiteľovi, hoci je na nej
vybudovaná účelová komunikácia a verejný chodník. Pre mesto je potrebné, aby túto nehnuteľnosť
malo vo svojom vlastníctve. Pani Šimončíková, majiteľka, je ochotná predať mestu uvedenú
nehnuteľnosť za dohodnutú cenu 5 € /m2, čo pri výmere parcely znamená sumu vo výške 110 €.
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť odkúpenie pozemku.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s odkúpením pozemku.
Rozprava:
Mgr. Just – a čo ak niekto príde a ponúkne na predaj?
Dr. Kubík – ak to bude pre mesto potrebné, tak to mesto odkúpi.
Mgr. Just – a ak niekto zakáže chodiť po ceste?
Ing. Valová – jedna vec je parcela a druhá stavba. Ten majiteľ si už na tej parcele nič iné nemôže
postaviť.
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Mgr. Just – ide mu o tom aby mesto nezačalo vykupovať ulice.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 43/IV/2019.

17. Kúpa nehnuteľností – Stavoprac, spol. s.r.o.
Mesto Vrbové je vlastníkom nehnuteľností p.č. 1601/15 o výmere 982 m2 a p. č. 1601/16
o výmere 769 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. Na uvedených parceliach boli
vybudované inžinierske siete spoločnosťou Stavoprac, spol. s.r.o., na základe Zmluvy o nájme
nehnuteľností zo dňa 22.12.2016. V zmysle jednotlivých ustanovení citovanej zmluvy bola
vytvorená nová infraštruktúra a inžinierske siete - rekonštruovaná kanalizačná sieť s prípojkami;
vybudovaná miestna komunikácia a spevnené plochy, t.j. prístupový chodník. Spoločnosť
Stavoprac zaviazala previesť svoj podiel infraštruktúry podielom vo výške 60% do vlastníctva
mesta Vrbové za sumu vo výške 1,20 € s DPH.
Z uvedeného vyplýva, že rozpočtové náklady na výstavbu miestnej komunikácie a spevnených
plôch vybudovaných na parcele 1601/15 boli celkom vo výške 56.374,86. Spoločnosť Stavoprac,
spol. s.r.o. prevedie na mesto vyše uvedený nehnuteľný majetok vo výške 60% nákladov celkovej
stavby vo výške 33.824,92 €, za sumu 0,60 € s DPH. Rozpočtové náklady na rekonštrukciu
kanalizačnej siete s prípojkami vybudovanú boli celkom vo výške 16.973,36 €. Spoločnosť
Stavoprac, spol. s.r.o. prevedie uvedený nehnuteľný majetok na mesto vo výške 60% nákladov
celkovej stavby vo výške 10.184,01 €, za sumu 0,60 € s DPH.
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť vlastnícke právo k nehnuteľnému
majetku vybudovanej infraštruktúry - vybudovaná miestna komunikácia a spevnené plochy t.j.
prístupový chodník na parc.č. 1601/15 a rekonštruovaná infraštruktúra – kanalizačnú sieť
a prípojkami vybudovaná na parc.č. 1601/15.
Stanovisko ekonomickej komisie: súhlasí a odporúča schváliť materiál.
Rozprava:
Mgr. Just – ľudia sa sťažovali, že koniec cesty nie je dobudovaný. Možno je to škoda, že sa to
nedotiahlo do konca – cca 20 m.
Ing.Valová – bolo to tak schválené, oni urobili to, čo mali. V podstate urobili trochu viac. Bolo
povedané v minulosti, že nemajú byť žiadne práce naviac.
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 44/IV/2019 a č. 45/IV/2019.

18. Kúpa pozemku parc. č. 428/2 – p. Halama
Pri vysporiadaní pozemkov na Hrabinskej ul. bolo zistené, že parc. reg. „C“ č. 428/2 o výmere
13 m2 – záhrada patrí majiteľovi Antonovi Halamovi. Mesto túto parcelu potrebuje na
vybudovanie verejnej účelovej komunikácie. Majiteľ parcely je ochotný parcelu predať za sumu
vo výške 5 €/m2, t.j. celkom za 65 €.
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť uvedený materiál.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča uvedený materiál schváliť.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 46/IV/2019.
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19. Kúpa pozemkov parc. č. 389/15 a 389/12 – p. Machel
Podobne ako v predchádzajúcom bode na Ul. Hrabinskej je pozemok p.č. 389/12 o výmere 30 m2,
ktorý je v spoluvlastníctve Tibora a Miroslava Machelovcov. Ďalší pozemok p.č. 389/15 o výmere
8 m2 je vo výlučnom vlastníctve Miroslava Machela. Tieto pozemky potrebuje mesto Vrbové do
budúcnosti na výstavbu komunikácie a verejného chodníka na Hrabinskej ul. Uvedené parcely sú
majitelia ochotní predať za cenu 5 €/m2.
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť uvedený materiál.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča uvedený materiál schváliť.
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 47/IV/2019 a č. 48/IV/2019.

20. Predaj pozemku parc. č. 3225/1 a 3179/2 - Ing. Jasovská
Tento bod bol stiahnutý z rokovania MsZ, nakoľko komisia výstavby odporučila pozemky sceliť
a vyhlásiť OVS k pozemkom, na ktorých je možné postaviť rekreačnú chatku. Materiál bol
následne z rokovania MsZ stiahnutý a k tomuto bodu nebolo prijaté žiadne uznesenie.

21. Zámena pozemkov – p. Omelka
Na základe dohody s manželmi Omelkovcami pri vysporiadaní pozemkov na Bočnej ul. bola
dohodnutá zámena pozemku, parcela reg. „C“ č. 2949 o celkovej výmere 58 m² vo vlastníctve
mesta Vrbové, za časť pozemku oddeleného geometrickým plánom č. 27/2019, p. č. 2946/2
o celkovej výmere 79 m², v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Mariána a Ľubice
Omelkových a to s povinnosťou ďalšej úhrady vo výške rozdielu výmery (t.j. 79 m2 - 58 m2 =
21 m2 x 5 €) z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť uvedený materiál.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča uvedený materiál schváliť.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 49/IV/2019.

22. VZN č. 1/2019 – o určení výšky fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku na
dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Vrbové
Mesto Vrbové na základe zákonného zmocnenia je povinné v praxi prijať VZN v súvislosti
s riešením školských zariadení. Z toho dôvodu bol predložený návrh na nové VZN č. 1/2019
o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka škôl a školských
zariadení na území mesta Vrbové. Návrh tohto nového VZN č. 1/2019 bol zverejnený na
pripomienkovanie občanov na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta dňa
27.03.2019. Celé VZN prinesie navýšenie financií o 130 tis. € ročne.
Rozprava:
p. Prievozníková - bol za ňou, ako členkou v rade školy, riaditeľ CZUŠ. Nedostáva 100 % tak ako
školy, ktorých zriaďovateľom je mesto. Výška financií, čo dostal minulý rok, mal viac ako
potrebuje na mzdy a ešte mu pokryla na tovary a služby. Ďalšie peniaze prišli z VÚC (pre deti
nad 15 rokov) – tie minul všetko na mzdy, na nič iné z toho neminul. Takže prečo nepýtal z VÚC
viac. Ďalšie príspevky sú zo školného, ktoré môže použiť na pomôcky ap. po porade s ňou to
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riaditeľ pochopil. Ona sa na to pozerá ako aj zo strany členky Rady školy, ale aj ako zástupca
mesta.
Mgr. Just – názor p. Prievozníkovej plne akceptuje a stanovisko ako zástupcu školy je zásadné.
p. Prievozníková – on s tými peniazmi dokáže hospodáriť. Stále má rezervu. Tie peniaze, ktoré
ušetrí, chce investovať do úpravy priestorov, na pomôcky, na nákup krojov. Peniaze, ktoré
v zmysle zákona musí dostať má, aj o niečo navyše.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 50/IV/2019.

23. Dar mestu Vrbové - p. Miezga
Pán Dušana Miezga sa rozhodol, že prenechá – daruje bezodplatne nový vybudovaný chodník
a vykonané stavebné práce na chodníku na ul. Družstevná vo Vrbovom v hodnote 5.727,16 EUR
mestu Vrbové. V zmysle zákona musí aj nadobudnutie majetku do vlastníctva mesta schváliť
mestské zastupiteľstvo.
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť uvedený materiál.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča uvedený materiál schváliť.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 51/IV/2019.

24. Dar mestu Vrbové - p. Čáp
Pán Ivan Čáp a jeho syn Bc. Matej Čáp sa rozhodli, že prenechajú – darujú bezodplatne časť
vybudovaného oplotenia a vykonaných stavebných prác na oplotení a prístupovom chodníku
k I. ZŠ v hodnote 2.440 € mestu Vrbové. V zmysle zákona musí aj nadobudnutie majetku do
vlastníctva mesta schváliť mestské zastupiteľstvo.
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť uvedený materiál.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča uvedený materiál schváliť.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 52/IV/2019.

25. Dotácia mesta – FRO prevádzka Vrbové
V zmysle VZN č. 11/2018 bol spracovaný materiál na poskytnutie účelovej dotácie na
zabezpečenie vybavenia rehabilitačného oddelenia (FRO) Vrbové na zdravotnom stredisku vo
Vrbovom. FRO Vrbové požaduje na zahájenie činnosti dotáciu vo výške 6.000 €, čo pre mesto
Vrbové znamená podľa výpočtu návštevnosti občanov jednotlivých spádových obcí okresu
Piešťany sumu vo výške 2.000 €.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča návrh schváliť.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 53/IV/2019.

26. Zmena Územného plánu mesta č. 1
Mesto Vrbové eviduje tri žiadosti o zmenu Územného plánu - spoločnosť Tanex, spol. s.r.o. žiada
o zmenu v lokalite bývalá Trikota Vrbové („biely dom“), p. Stanislav Masarech žiada o zmenu
v lokalite Hačky vo Vrbovom a p. Vincent Stopiak žiada zmenu v lokalite ulice Šípkovec nad
mestským štadiónom vo Vrbovom.
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Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča MsZ schváliť obstaranie Zmien a doplnkov č. 1
Územného plánu mesta (ZaD č. 1 ÚPN-M) Vrbové, ktorého predmetom bude:
- v lokalite CMČ-BVZ.1B zmena záväzných regulatívov,
- v lokalite Hačky zmena funkčného využitia z poľnohospodárskej pôdy na plochy rekreácie so
záhradnými chatkami,
- lokalita nad štadiónom – zmena funkčného využitia z poľnohospodárskej pôdy na plochu pre
výstavbu rodinných domov
- v katastri mesta Vrbové posilnenie dopravných a parkovacích kapacít pre šport, cykloturistiku
rozšírenie oddychových zón v meste s výsadbou drevín.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča schváliť všetky tieto zmeny, ktoré nie sú
potrebné len pre mesto, ale pre podnikanie jednotlivých žiadateľov. Preto odporúča, aby sa títo
žiadatelia podieľali na financovaní zmeny ÚPN. Právnická osoba firma Tanex s.r.o. formou
finančného príspevku a fyzické osoby (p. Stopjak a p. Masarech) formou odpredania potrebných
nehnuteľností mestu Vrbové – vyriešenie prístupu v lokalite Hačky a severný obchvat Vrbového.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 54/IV/2019.

27. Zrušenie uznesení
Na rokovaní MsZ konanom dňa 14.2.2019 bola predložená Správa o činnosti hlavnej kontrolórky
mesta za II. polrok 2018, obsahom ktorej bola aj kontrola plnenia uznesení MsZ prijatých počas
roka 2018 a prehľad uznesení z predchádzajúcich rokov, plnenie ktorých trvá. Po dohode
s poslancami MsZ bol hl. kontrolórkou predložený návrh na zrušenie uznesení, ktorých splnenie
je nereálne.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 55/IV/2019.

28. Vymenovanie novej kronikárky mesta
Pani S. Čeganová sa vzdala funkcie kronikárky. Primátorka našla vhodnú adeptku, ktorá viedla
v minulosti kroniku na strednej škole, kde učila. Na základe návrhu primátorky mesta Vrbové a
odporúčania komisie kultúry bola navrhnutá za kronikárku mesta Vrbové Mgr. Edita
Kohutovičová s tým, že prvý zápis do kroniky mesta Vrbové spracuje a zapíše za rok 2018.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 56/IV/2019.

29. Delegovanie člena do Rady školy MŠ
Vzhľadom na skutočnosť, že p. G. Haršániová, doterajšia členka Rady školy Materskej školy so
sídlom na Sídlisku 9. mája vo Vrbovom, už nie je zamestnankyňou mesta Vrbové, mesto sa
rozhodlo nahradiť ju zamestnancom mesta, PaedDr. Patrikom Kýškom.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 57/IV/2019.

30. Pivnica v kúrii M. Beňovského – používanie
V zmysle požiadavky poslanca MsZ Mgr. Reného Justa, ktorý chce využiť pivničný priestor
v pasáži M. Beňovského (pri terase prevádzkovateľa pivárne Marcela Stolára) a taktiež pivničný
priestor v druhej časti pasáže M. Beňovského (bývalá pivnica JRD Vrbové) na usporiadanie akcie
Vínna cesta vo Vrbovom, bol poslancom MsZ predložený návrh na použitie citovaných
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pivničných priestorov. Vínna cesta sa má uskutočniť dňa 18. 5. 2019. Primátorka sa s týmto
návrhom nestotožňovala, preto rozhodnutie nechala na poslancoch MsZ.
Mgr. Just dal vypracovať statický posudok. Hoci nie je ohrozená bezpečnosť, neodporúča sa
parkovanie autami nad pivnicou. Takých pivníc je v meste dosť a v horšom stave. Má záujem
poriadať aj do budúcnosti takéto akcie, kde budú sprístupnené aj ostatné pivničky.
Stanovisko komisie kultúry: komisia súhlasí.
Stanovisko komisie výstavby: komisia súhlasí.
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 58/IV/2019.

31. Zahraničná cesta – Brusel
V máji 2019 sa uskutoční v Bruseli prezentácia našej hendikepovanej umelkyne Daniely
Pekarovičovej. Organizátor podujatia Slovenská duchovná misia v Bruseli pozýva na toto
podujatie delegáciu mesta Vrbové, čo bude príležitosť i na medzinárodnú reprezentáciu nášho
mesta. Počas pobytu by malo dôjsť aj k návšteve európskych inštitúcií a stretnutiu
s europoslancom Branislavom Škripekom, pochádzajúcim z Piešťan a jeho asistentkou
Vrbovčankou Gabrielou Urbanovou, členkou predsedníctva mládežníckej organizácie ECPYouth.
Bol spracovaný a predložený návrh na vyslanie mestskej delegácie navyše uvedenú štvordňovú
služobnú cestu do Bruselu v máji 2019 v zložení: Dott. Mgr. Ema Maggiová, JUDr. Štefan Kubík
a PhDr. Ľubomír Bosák.
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 59/IV/2019.

32. Rôzne
V tomto bode neboli predložené žiadne materiály.

33. Dopyty a interpelácie poslancov
Mgr. Just – ľudia sa pýtali, či by sa nedal spriechodniť chodník – ulička medzi budovou p. Miezgu
a rezidenciou. Skrátilo by to ľuďom cestu.
p. Prievozníková – do tej uličky smerujú okná bytov na prízemí a určite by tým obyvateľom to
nebolo príjemné, keby tadiaľ chodili ľudia a hľadeli bývajúcim rovno do okien.
Ing. Valová – sú tam uložené aj inžinierske siete.
•
Ing. Šteruský – ako to je s čistením pivnice,
Mgr. Just – to nebolo čistenie pivnice. Bol tam zlý nábeh ku vchodu. Je tam neporiadok, ale po
dohode s viceprimátorom bude pristavený kontajner a bude všetko upratané.
•
Mgr. Just – mobilná aplikácia – že vraj sa stále na nej pracuje, mesto ju ale zatiaľ nemá. Ako
ďaleko je s tým?
primátorka – volali, že predali by mestu ten program. Ale momentálne sa tomu nevenovali. Ešte
stále dosť ľudí nie je tak zdatných, aby toto využívali a nepovažovala to za potrebné.
•
Bc. Tahotný, MBA – dozvedel sa o petícii ľudí z Bernolákovej ulice týkajúcej sa výrubu stromu.
Žiadosť vraj podávala p. Klátiková a bolo jej povedané, že si má dať novú žiadosť v zmysle
zákonného postupu.
primátorka – týka sa to stromu oproti MOVAKu, ktorý jej zavadzia.
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Ing. Valová – ona sama keď ide ulicou, je rada, že tam nejaký strom je a vytvára chládok.
Bc. Tahotný, MBA – vraj je to alergén,
primátorka – ale ten strom nevytvára alergén. Pozná tento problém. Bolo p. Klátikovej aj oficiálne
odpovedané.
Bc. Tahotný, MBA – ona si má dať žiadosť, aby mesto na svojom pozemku odstránilo strom?
Ing. Valová – občan môže dať podnet na výrub stromu, ale neznamená to, že mesto ho musí dať
odstrániť. Tá vŕba je na bývalom koryte potoka. Je na mestskom pozemku a nikomu nevadí. Nie
je staticky narušený. Nevie, prečo by ten strom malo dať mesto dolu, keď nie je chorý. Treba vždy
zvažovať, či je to potrebné.
•
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD – ponúkol námet na propagačný materiál – kalendár, kde by bolo
mesto Vrbové zviditeľnené. Prípadne ho ponúknuť aj občanom.

34. Návrh na uznesenie

Uznesenie MsZ č. 26/IV/2019

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- berie na vedomie informáciu spoločnosti Peter Doskočil - PetroComp o stave hospodárenia a vývoji na prenajatom
majetku mesta Vrbové - televízneho káblového rozvodu za rok 2018.
Uznesenie MsZ č. 27/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- berie na vedomie informáciu spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s. o stave tepelnotechnických zariadení mesta
Vrbové, spotrieb primárnych médií, výroby tepla a vývoja opráv za rok 2018.
Uznesenie MsZ č. 28/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje 1. Použitie finančných prostriedkov na rekonštrukciu strechy bytového domu vo Vrbovom,
ul. M. A. Beňovského, súp. č. 353/13, 15, 17, 19 a 21. Mesto Vrbové je spolumajiteľom
nebytových priestorov, ktoré sa budú rekonštruovať vo veľkosti 904 m2. Podiel mesta na
spolufinancovaní rekonštrukcie strechy je vo výške 22.500 €.
2. Vynaložené finančné prostriedky budú použité formou spolufinancovania mesta vo výške
22.500 €, t.j. podľa vykonaného prepočtu celkovej plochy a nákladov na rekonštrukciu strechy na
1 m2 z hodnoty predloženého projektu v sume 135.213,34 EUR. Finančné prostriedky mesta
budú zaslané po vykonanej rekonštrukcii strechy na účet fondu opráv č. IBAN: SK54 0900 0000
0050 3352 5068 bytového domu súp. č. 353/13,15,17,19 a 21.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 8
Mgr. D. Drobná, Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,
Ing. Ľ. Šteruský, Bc. František Tahotný, MBA
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD.

proti: 0
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zdržali sa: 1
Ing. J. Duračka,

Uznesenie MsZ č. 29/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje nájom nebytového priestoru ktorý sa nachádza v budove s. č. 497, a to v pasáži Beňovského na
pravej strane v prednej časti od ulice M. A. Beňovského vo Vrbovom, o celkovej výmere 30,60 m2,
formou obchodnej verejnej súťaže od 1.6.2019 na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou
lehotou.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
proti: 0
Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just,
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,
Ing. Ľ. Šteruský, Bc. František Tahotný, MBA
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD.

zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 30/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže s prílohou „vzor zmluvy o nájme nebytového priestoru“ na
nájom nebytového priestoru, nachádzajúceho sa v pasáži Beňovského na pravej strane v prednej
časti od ulice M. A. Beňovského vo Vrbovom, o celkovej výmere 30,60 m2. Budova je vedená na
LV 1900 vo vlastníctve mesta Vrbové, pričom minimálna výška nájomného je stanovená na
46 €/m2/rok.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
proti: 0
Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just,
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,
Ing. Ľ. Šteruský, Bc. František Tahotný, MBA
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD.

zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 31/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje nájom nebytového priestoru ktorý sa nachádza v budove s. č. 292 na prízemí v strednej časti Domu
kultúry na ul. SNP vo Vrbovom, o celkovej výmere 17,90 m2, formou obchodnej verejnej súťaže
na dobu neurčitú od 1.6.2019 s dvojmesačnou výpovednou lehotou.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
proti: 0
Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just,
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,
Ing. Ľ. Šteruský, Bc. František Tahotný, MBA
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD.
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zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 32/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže s prílohou „vzor zmluvy o nájme nebytového priestoru“ na
nájom nebytového priestoru, nachádzajúceho sa v budove s.č. 292 na prízemí v strednej prednej
časti Domu kultúry ul. SNP vo Vrbovom o celkovej výmere 17,90 m2. Budova je vedená na LV
997 vo vlastníctve mesta Vrbové, pričom minimálna výška nájomného je stanovená na
35 €/m2/rok.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
proti: 0
Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just,
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,
Ing. Ľ. Šteruský, Bc. František Tahotný, MBA
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD.

zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 33/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje prenájom nebytového priestoru, ktorý sa nachádza v budove s. č. 12/20 na Námestí sv. Cyrila
a Metoda na prízemí v prednej časti Domu služieb vo Vrbovom, o celkovej výmere nebytového
priestoru (celkovo 4 miestnosti) je 33,00 m2, t.j. prevádzka 27 m2, šatňa 3,00 m2, sklad 1,40 m2
a WC 1,60 m2, formou obchodnej verejnej súťaže od 1.7.2019 na dobu neurčitú s trojmesačnou
výpovednou lehotou.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
proti: 0
Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just,
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,
Ing. Ľ. Šteruský, Bc. František Tahotný, MBA
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD.

zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 34/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže s prílohou „vzor zmluvy o nájme nebytového priestoru“ na
nájom nebytového priestoru, nachádzajúceho sa v budove s. č. 12/20 na námestí sv. Cyrila
a Metoda na prízemí v prednej časti Domu služieb vo Vrbovom, o celkovej výmere za prevádzku
- 27,00 m2, pričom minimálna výška nájomného je stanovená na 45 €/m2/rok a za ostatnú plochu,
šatňa, sklad a WC - 6,00 m2, pričom minimálna výška nájomného je stanovená na 25 €/m2/rok.
Budova je vedená na LV 1900 vo vlastníctve mesta Vrbové.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
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za: 9
proti: 0
Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just,
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,
Ing. Ľ. Šteruský, Bc. František Tahotný, MBA
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD.

zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 35/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje nájom nebytového priestoru, ktorý sa nachádza v budove „Hačkovec“, s. č. 336, a to na prízemí
od ulice M. A. Beňovského vo Vrbovom o celkovej výmere 30,00 m² + ostatné plochy o celkovej
výmere 3,70 m², formou obchodnej verejnej súťaže na dobu neurčitú od 01.06.2019 s 2 mesačnou
výpovednou lehotou.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
proti: 0
Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just,
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,
Ing. Ľ. Šteruský, Bc. František Tahotný, MBA
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD.

zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 36/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže s prílohou „vzoru zmluvy o nájme nebytového priestoru“
na nájom nebytového priestoru, nachádzajúceho sa v budove „Hačkovec“, s. č. 336 a to na prízemí
od ulice M. A. Beňovského vo Vrbovom. Celková výmera nebytových priestorov je:
priestor na prízemí + ostatné plochy :
30,00 m2 + 3,70 m2
Budova je vo vlastníctve mesta Vrbové, pričom minimálna výška nájomného je stanovená na
17,- €/m2/ročne a cenu nájmu ostatných priestorov vo výške 3,50 €/m2/ročne.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
proti: 0
Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just,
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,
Ing. Ľ. Šteruský, Bc. František Tahotný, MBA
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD.

zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 37/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje prenájom časti pozemku na zriadenie prenosného predajného zmrzlinového stánku o rozmeroch
20,04 m2, na parcele reg. „E“ parc. č. 673 o výmere 135 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, zapísaný na LV č. 3369, umiestnený na ul. M.A.Beňovského za cenu nájmu vo výške
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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 Sefer
ASIPI, 031 01 Liptovský Mikuláš – Staré mesto, IČO 521 36 647 uvedený pozemok bude užívať
po dohode s majiteľkou zmrzlinového stánku od 01.04.2019.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
proti: 0
Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just,
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,
Ing. Ľ. Šteruský, Bc. František Tahotný, MBA
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD.

zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 38/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje prenájom časti pozemku na vonkajšie posedenie na verejnom priestranstve o rozmeroch 4 m2, na
časti parcely reg. „E“ parc. č. 673 o výmere 135 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
zapísaný na LV č. 3369, umiestnený na ul. M. A. Beňovského 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 Sefer
ASIPI, 031 01 Liptovský Mikuláš – Staré mesto, IČO 521 36 647 uvedený pozemok bude užívať
po dohode s majiteľkou zmrzlinového stánku od 01.05.2019.
V nájomnej zmluve je potrebné vymedziť podmienky, v akom období (máj až október) a za akých
okolností bude tento verejný priestor využívať mesto Vrbové na svoje kultúrne a spoločenské
akcie.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 8
Mgr. D. Drobná, Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,
Ing. Ľ. Šteruský, Bc. František Tahotný, MBA
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD.

proti: 0

zdržali sa: 1
Ing. J. Duračka,

Uznesenie MsZ č. 39/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje prenájom časti pozemkov na vonkajšie posedenie na verejnom priestranstve v zriadenej terase
o rozmeroch 15,00 m2, na časti parcely reg. „C“ parc. č. 2392/1 o výmere 14.128 m2, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria a na časti parcely reg. „C“ parc. č. 2383 o výmere 1.325
m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV č. 1900, umiestnené na verejnom
chodníku na ul. M.A. Beňovského a to pri bistre Hanka za cenu nájmu vo výške 17 €/m2/rok,
ako prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade s § 9a,
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ods. 9, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v čase
od 1. mája – 31. októbra bežného roka.
Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že nájomca Iveta
Matejíková, ul. M.A.Beňovského č. 353/19, 922 03 Vrbové, IČO 412 94 891 užíva nebytový
priestor mesta pri citovanom verejnom priestore.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
proti: 0
Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just,
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,
Ing. Ľ. Šteruský, Bc. František Tahotný, MBA
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD.

zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 40/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje - prenájom časti pozemku na vonkajšie posedenie na verejnom priestranstve v zriadenej terase
o rozmeroch 37,00 m2, na časti parcely reg. „C“ parc. č. 2545/1 o výmere 11.695 m2, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 1900, umiestnená na verejnom
chodníku na námestí Slobody a to pri budove súp. č. 264/27 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 v čase od 1. mája – 31. októbra bežného roka.
- prenájom časti pozemku na parkovanie vozidiel pre potreby spoločnosti Your Space, spol. s.r.o.
vybudované na verejnom priestranstve o rozmeroch 35,00 m2, na časti parcely reg. „C“ parc. č.
2545/1 o výmere 11.695 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č.
1900, umiestnená na verejnom priestranstve na námestí Slobody za budovou k sídl. SNP, súp.
č. 264/27 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 celoročne.
Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že nájomca
spoločnosť Your Space, spol. s.r.o., sídlo ul. M. R. Štefánika č. 41/48, 922 03 Vrbové, IČO 502
31 707 užíva nebytový priestor – budovu súp. č. 264/27 pri uvedenom verejnom priestore.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
proti: 0
Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just,
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,
Ing. Ľ. Šteruský, Bc. František Tahotný, MBA
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD.
Uznesenie MsZ č. 41/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje -
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zdržali sa: 0

bezodplatnú výpožičku časti pozemku, parc. reg. „C“ č. 478/2, ktorý sa nachádza v k.ú. Vrbové vo
vlastníctve mesta Vrbové, je vedený na LV 1900 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 858 m²
a zároveň MsZ dáva súhlas spoluvlastníkom bytového domu súp. č. 1056/1 na
ul. Hviezdoslavova vybudovať na uvedenej parcele nové odstavné plochy pre motorové vozidlá
a vykonať opravu oplotenia bytového domu.
Odstavné plochy pre motorové vozidlá a opravu oplotenia bytového domu je možné vybudovať
na základe žiadosti a doloženia jednoduchej projektovej dokumentácie predloženej
prostredníctvom správcu Bytového družstva so sídlom v Trnave pre spoluvlastníkov bytového
domu súp. č. 1056/1 na ul. Hviezdoslavova po schválení stavebným úradom mesta Vrbové.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
proti: 0
Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just,
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,
Ing. Ľ. Šteruský, Bc. František Tahotný, MBA
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD.

zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 42/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje bezodplatnú výpožičku časti pozemku, parc. reg. „E“ č. 1300/21, ktorý sa nachádza v k.ú. Vrbové
vo vlastníctve mesta Vrbové je vedený na LV 3369 - orná pôda o výmere 531 m², a zároveň
MsZ dáva súhlas na uvedenej parcele Ondrejovi Šimončíkovi na vlastné náklady vybudovať
detské ihrisko. Detské ihrisko je možné vybudovať len za podmienok, ktoré určí v Zmluve
o výpožičke stavebný úrad mesta Vrbové.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
proti: 0
Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just,
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,
Ing. Ľ. Šteruský, Bc. František Tahotný, MBA
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD.

zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 43/IV/2019
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. 1295/14 o výmere 22 m², zapísaný na LV č. 3564, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria za cenu 5,- €/m2 podiel 1/1 v celosti za sumu vo výške
110,- € od :
- Tatiana Šimončíková, bytom 922 03 Vrbové
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 8
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proti: 0

zdržali sa: 0

Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just,
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,
Ing. Ľ. Šteruský, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD.
Uznesenie MsZ č. 44/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku – vybudovanej infraštruktúry do majetku
mesta Vrbové, IČO 003 13 190, sídlo Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové od
spoločnosti Stavoprac, spol. s.r.o. so sídlom 029 56 Zákamenné č. 26, v zastúpení konateľom
Štefan Padušnák, IČO 360 11 886, a to vybudovanú miestnu komunikáciu a spevnené plochy, t.j.
prístupový chodník vybudované na parcele reg. „C“ č. 1601/15 o výmere 982 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria 1601/15 v celkovej výške 60% nákladov stavby vo výške 33.824,92 €
za sumu 0,60 € s DPH.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 8
Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just,
PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,
Ing. Ľ. Šteruský, Bc. František Tahotný, MBA
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD.

proti: 0

zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 45/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku – zrekonštruovanú infraštruktúru do majetku
mesta Vrbové, IČO 003 13 190, sídlo Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové od
spoločnosti Stavoprac, spol. s.r.o. so sídlom 029 56 Zákamenné č. 26, v zastúpení konateľom
Štefan Padušnák, IČO 360 11 886, a to zrekonštruovanú kanalizačnú sieť s prípojkami
vybudovanú na parcele reg. „C“ 1601/15 o výmere 982 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria č. 1601/15 v celkovej výške 60% nákladov stavby vo výške 10.184,01 € za sumu
0,60 € s DPH.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
proti: 0
Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just,
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,
Ing. Ľ. Šteruský, Bc. František Tahotný, MBA
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD.

zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 46/IV/2019
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 vedenej na LV č. 416
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parcela registra „C“ č. 428/2 o výmere 13 m², druh pozemku – záhrada, ktorá je vo výlučnom
vlastníctve
- Anton Halama, 921 01 Piešťany, podiel 1/1 za sumu vo výške 65 EUR.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
proti: 0
Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just,
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,
Ing. Ľ. Šteruský, Bc. František Tahotný, MBA
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD.

zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 47/IV/2019
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. 389/12 o výmere 30 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
zapísaná na LV č. 3523, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve :
1) Ing. Miroslav Machel, 974 04 Banská Bystrica 4, podiel 1/3 (t.j. 10,00 m2) v celosti za sumu
vo výške 50,00 EUR;
2) Tibor Machel, 922 03 Vrbové, podiel 2/3 (t.j. 20,00 m2) v celosti za sumu vo výške 100,00
EUR;
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
proti: 0
Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just,
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,
Ing. Ľ. Šteruský, Bc. František Tahotný, MBA
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD.

zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 48/IV/2019
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 :
- Ing. Miroslav Machel, 974 04 Banská Bystrica 4, podiel 1/3 (t.j. 2,66 m2) v celosti za sumu vo
výške 13,30 EUR;
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
proti: 0
Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just,
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,
Ing. Ľ. Šteruský, Bc. František Tahotný, MBA
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD
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zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 49/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje Zámenu pozemku v súlade s čl. 4, písm. B), bod 5 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Vrbové, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
a na základe § 611 a nasl. Občianskeho zákonníka v k. ú, Vrbové, parcela reg. „C“ č. 2949
o celkovej výmere 58 m², druh pozemku – záhrada, ktorý je zapísaný na LV č. 1900 na Okresnom
úrade, katastrálnom odbore Piešťany, vo vlastníctve mesta Vrbové, IČO 003 13 190, sídlo Ulica
gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové
za časť pozemku
v k. ú, Vrbové, KN reg. „C“, p. č. 2946 o celkovej výmere 275 m², druh pozemku – záhrada. Na
základe geometrického plánu číslo 27/2019 zo dňa 27.02.2019 bola uvedená parcela rozdelená na
parcely reg. „C“ č. 2946/1 – záhrada o výmere 196 m2 a parcelu č. 2946/2 – záhrada o výmere
79 m2, kde
predmetom zámennej zmluvy je novovytvorená nehnuteľnosť parcela registra „C“ č. 2946/2 záhrada o výmere 79 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 3256 na Okresnom úrade, katastrálnom odbore
Piešťany, v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Marián Omelka, 956 33 Chynorany
a Ľubica Omelková, 922 03 Vrbové a to s povinnosťou ďalšej úhrady vo výške rozdielu výmery,
t.j. 79 m2 - 58 m2 = 21 m2/x 5 €
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Za dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ považuje skutočnosť, že parcela č. 2946/2 sa
v budúcnosti využije na účely vybudovania cestného telesa. Z uvedeného dôvodu je v záujme
mesta mať aj túto časť pozemku vo svojom vlastníctve.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
proti: 0
Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just,
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,
Ing. Ľ. Šteruský, Bc. František Tahotný, MBA
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD.

zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 50/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka škôl
a školských zariadení na území mesta Vrbové.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
proti: 0
Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just,
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,
Ing. Ľ. Šteruský, Bc. František Tahotný, MBA
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD.

MsZ č. 2 z 11. 4. 2019
Strana 22 z 27

zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 51/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje prijatie daru a zaradenie do majetku mesta – nový vybudovaný chodník a vykonané stavebné
práce na chodníku na Družstevnej ulici vo Vrbovom v hodnote 5.727,16 EUR, ktorý daruje mestu
Vrbové p. Dušan Miezga na základe darovacej zmluvy.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 8
proti: 0
Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just,
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,
Ing. Ľ. Šteruský, Bc. František Tahotný, MBA

zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 52/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje prijatie daru a zaradenie do majetku mesta – časť vybudovaného oplotenia a vykonané stavebné
práce na oplotení a prístupovom chodníku I. základnej školy vo Vrbovom v hodnote 2.440 EUR,
ktoré darujú mestu Vrbové p. Ivan Čáp so synom Bc. Matejom Čápom na základe darovacej
zmluvy.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 8
proti: 0
Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka,
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,
Ing. Ľ. Šteruský, Bc. František Tahotný, MBA
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD.

zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 53/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje poskytnutie účelovej dotácie vo výške 2.000 € na zabezpečenie vybavenia rehabilitačného
oddelenia (FRO) Vrbové na zdravotnom stredisku vo Vrbovom. Vyúčtovanie bude vykonané
k termínu 30.11. 2019. V prípade porušenia povinnosti zúčtovania dotácie k stanovenému termínu
bude povinnosť prijímateľa poskytnutú dotáciu vrátiť v celom rozsahu.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 8
Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, JUDr. Š. Kubík,
PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,
Ing. Ľ. Šteruský, Bc. František Tahotný, MBA
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD.
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proti: 0

zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 54/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo mesta Vrbové, ako obstarávateľ územnoplánovacích podkladov
a územnoplánovacej dokumentácie mesta, v zmysle §17 a §30 zákona č. 50/1976 Zb. Stavebného
zákona v znení neskorších predpisov
A. Vzalo na vedomie:
- žiadosť spoločnosti TANEX spol. s.r.o., Nitrianska cesta č. 25, 917 01 Trnava
v zastúpení konateľom Vladimírom Tanečkom;
- žiadosť Stanislava Masarecha, bytom 922 03 Vrbové;
- žiadosť Vincenta Stopiaka, bytom 922 03 Vrbové;
a preskúmalo schválený Územný plán mesta (ÚPN-M) Vrbové (schválený Mestským
zastupiteľstvom dňa 28.06.2018, uznesením č. 155/VI/2018).
B. Schvaľuje obstaranie Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-M Vrbové. Dôvodom sú zmenené
predpoklady, za ktorých bol vypracovaný pôvodný územný plán.
Predmetom ZaD č.1 ÚPN-M Vrbové bude:
•

Lokalita CMČ-BVZ.1B
predmetom je:
- zmena záväzných regulatívov;

•

Lokalita Hačky
predmetom je:
- zmena funkčného využitia z poľnohospodárskej pôdy na plochy rekreácie so záhradnými
chatkami;

• Lokalita nad štadiónom
predmetom je:
- zmena funkčného využitia z poľnohospodárskej pôdy na plochu pre výstavbu rodinných
domov;
• V katastri mesta Vrbové
- posilnenie dopravných a parkovacích kapacít pre šport, cykloturistiku;
- rozšírenie oddychových zón v meste s výsadbou drevín;
C. U k l a d á mestu Vrbové zabezpečiť obstarávateľa ZaD č.1 ÚPN-M podľa §2a zákona č.
50/1976 Zb. Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov a spracovateľa ZaD č.1 ÚPNM s tým, že žiadatelia o zmenu Územného plánu sa budú spolupodieľať na financovaní
vypracovania tejto zmeny.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
proti: 0
Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just,
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,
Ing. Ľ. Šteruský, Bc. František Tahotný, MBA
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD.
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zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 55/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- ruší uznesenie č. 198/XII/2016 z 20.12.2016
uznesenie č. 199/XII/2016 z 20.12.2016
uznesenie č. 132/X/2017 z 26.10.2017
uznesenie č. 192/VIII/2018 z 8.8.2018
uznesenie č. 221/X/2018 zo 4.10.2018
uznesenia č. 233/X/2018 až 237/X/2018 zo 4.10.2018
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
proti: 0
Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just,
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,
Ing. Ľ. Šteruský, Bc. František Tahotný, MBA
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD.

zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 56/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- odvoláva z funkcie kronikárky mesta Vrbové p. Sylviu Čeganovú.
- a vymenúva na základe návrhu primátorky mesta Vrbové v zmysle paragrafu 12 b Štatútu mesta Vrbové, bod
3 a na základe odporúčania komisie kultúry, mládeže, športu a vzdelávania MsZ Vrbové
Mgr. Editu Kohutovičovú za kronikárku mesta Vrbové s tým, že prvý zápis do kroniky mesta
Vrbové spracuje a zapíše za rok 2018.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
proti: 0
Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just,
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,
Ing. Ľ. Šteruský, Bc. František Tahotný, MBA
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD.

zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 57/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- odvoláva –
Gabrielu Haršániovú, ako zástupcu zriaďovateľa z Rady školy MŠ so sídlom na Sídlisku 9. mája
č. 322.
- a deleguje –
PaedDr. Patrika Kýšku, ako zástupcu zriaďovateľa do Rady školy MŠ so sídlom na Sídlisku
9. mája č. 322.
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8
za: 8
Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just,
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,
Ing. Ľ. Šteruský, Bc. František Tahotný, MBA
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD.

proti: 0

zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 58/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje -pre Mgr. Reného Justa - organizátora podujatia „Vrbovské pivničky“, ktoré sa bude konať
18. 5. 2019, možnosť využitia mestského majetku – pivničný priestor v pasáži kúrie Mórica
Beňovského pri terase prevádzkovateľa pivárne Marcela Stolára a taktiež pivničný priestor
v pasáži kúrie Mórica Beňovského - bývalá pivnica JRD Vrbové, za dodržania príslušných
bezpečnostných a hygienických predpisov.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9
proti: 0
Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just,
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,
Ing. Ľ. Šteruský, Bc. František Tahotný, MBA
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD.

zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 59/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
- schvaľuje vyslanie mestskej delegácie na štvordňovú služobnú cestu do Bruselu v máji 2019 za účelom
reprezentácie mesta na výstave hendikepovanej umelkyne Daniely Pekarovičovej a návštevy
európskych inštitúcií. Zloženie delegácie: Dott. Mgr. Ema Maggiová, JUDr. Štefan Kubík
a PhDr. Ľubomír Bosák v sume cca 3 000 €.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 8
Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just,
PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,
Ing. Ľ. Šteruský, Bc. František Tahotný, MBA
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD.
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proti: 0

zdržali sa: 1
JUDr. Š. Kubík,

35. Záver
Primátorka mesta poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie MsZ o 21.25 hod.
Zapísala: Beličková

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

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

Overovatelia zápisnice:

1. JUDr. Štefan Kubík, v.r.

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

2. Ing. Jozef Duračka, v.r.

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