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Z á p i s n i c a    č. 2 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrbové, 

konaného 12. 2. 2020 o 17.00 hod. v kúrii M. Beňovského 
 
 
Prítomní:    9 poslancov a primátorka mesta 
Neprítomní:    Bc. Dušan Sabo a Ing. Ľubomír Šteruský 
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 hlavnej kontrolórky mesta za rok 2019 
5. Plán činnosti hlavnej kontrolórky mesta  na I. polrok 2020. 
6. Správa o činnosti Mestského futbalového klubu za rok 2019. 
7. Správa o činnosti Združenia športových klubov za rok 2019. 
8. Dotácie mesta na rok 2020 
9. Kúpa pozemkov – obchvat Siblíkovci 
10. Kúpa pozemku – p. Lehutová 
11. Kúpa pozemku – p. Lehmann 
12. Kúpa pozemku – p. Lednická 
13. OVS – predaj Praga V3S 
14. OVS – Dom služieb  
15. Rôzne  
16. Dopyty a interpelácie poslancov 
17. Návrh na uznesenie 
18. Záver  

 
1.  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, pracovného 
predsedníctva a určenie zapisovateľky 
  
Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvorila a viedla primátorka mesta Dott. Mgr. Ema 
Maggiová. Na začiatku bolo prítomných 8 poslancov, neskôr prišiel ešte 1 poslanec. 
 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – Mgr. Daniela Drobná, 
členovia – PhDr. Jana Miklášová a Tatiana Prievozníková. 
prítomných: 8 
za: 8                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 
 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: Ľubomír Dunajčík a doc. PhDr. 
Ján Višňovský, PhD. 
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 
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za: 8                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 
 
Potom primátorka predložila k schváleniu program zasadnutia MsZ, ktorý bol uvedený na 
pozvánke.  
Program poslanci schválili: 
prítomných: 8 
za: 8                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 
 
2. Kontrola plnenia uznesení 
 
Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia MsZ dňa 11. 12. 2019 a dňa 22. 1. 2020 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 
 
Z občanov nemal nikto pripomienky ani dopyty. V rámci interpelácií sa prihlásila riaditeľka 
Domova Klas Mgr. Juhásová. Žiadala o oslobodenie platby nájomného za budovu Domova Klas, 
ktorá je majetkom mesta a ktorú majú v nájme. 
Keďže sa poslanci nevedeli k tomu hneď vyjadriť, bolo dohodnuté, že žiadosť bude predložená na 
ďalšie zasadnutie MsZ, kde bude predložená aj správa o činnosti domova za rok 2019. 
 
4. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2019 
 

V zmysle § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyplýva 
hlavnému kontrolórovi povinnosť predložiť uvedený materiál na rokovanie MsZ. Správa 
o činnosti za rok 2019 obsahuje výsledky vybraných kontrol vykonaných v uvedenom období. 
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 7/I/2020. 
 
5. Plán činnosti hlavnej kontrolórky mesta  na I. polrok 2020. 
 
Uvedený materiál obsahuje návrh kontrol, ktoré budú po schválení poslancami mestského 
zastupiteľstva vykonané hlavnou kontrolórkou. Zo strany poslanca Ing. Duračku bola predložená 
požiadavka na doplnenie do plánu činnosti uskutočnenie revízie všetkých neukončených súdnych 
sporov, ktoré má mesto Vrbové na súdoch a podať informáciu v akom štádiu sa jednotlivé spory 
nachádzajú. Termín je do budúceho zasadnutia MsZ. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 8/I/2020. 
 
6. Správa o činnosti Mestského futbalového klubu za rok 2019. 
 
Správu predniesol p. Majerník. Bola predložená aj v písomnej forme všetkým poslancom. Sú 
otvorení aj pre iné športy nielen pre futbal. Zohnali si financie aj sponzorsky, robia brigády, je tam 
úžasná plocha. Chcú ten šport zveľaďovať. 
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 9/II/2020.  
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7. Správa o činnosti Združenia športových klubov za rok 2019. 
 
Správu o činnosti ZŠK predniesol Mgr. Just, správa bola predložená poslancom aj v písomnej 
forme. Zdôraznil, že tento rok bude 30. výročie Vrbovskej pätnástky. Zaslúžilo by si to 
slávnostnejšiu úroveň, hlavne viac financií. Od mesta dostáva ZŠK tento rok 6 000 €, niečo chcú 
zohnať sponzorsky. Zúčastňuje sa cca 100 bežcov. Čo sa týka ZŠK – tie aktivity sa dajú rozvíjať. 
V malej telocvični trénuje box. Čo sa týka budovy štadióna, rozprával sa s kúrenárom – oplatilo 
by sa to prerobiť, lebo kúrenie je napojené centrálne. Návratnosť by bola behom niekoľkých rokov. 
Ale to nie je až také akútne. 
 
Rozprava: 
Dr. Kubík – spol. Veolia robila opravu kúrenia ma MsÚ a na I. ZŠ firma Horňák. Tieto firmy to 
vybudovali za vlastné financie a mesto to bude po splátkach splácať. Mohol by sa urobiť 
podobným spôsobom aj štadión a formou splátkového kalendára by sa to uhradilo. Ak by tam tá 
návratnosť bola. 
Ing. Filan (za MFK) – ak by sa malo šetriť kúrením, tak by navrhoval výmenu za tepelné čerpadlo, 
ale ušetriť na kúrení by sa dalo aj zateplením budovy. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 10/II/2020. 
 
8. Dotácie mesta na rok 2020 
 
Mesto Vrbové každý rok rozdeľuje v zmysle VZN č. 4/2019 dotácie rôznym žiadateľom. Tento 
rok prišlo na kultúrne akcie 14 žiadostí a na športové akcie 3 žiadosti. 
 
I. časť – kultúrne akcie 
Rozprava: 
Mgr. Just – ešte sa nedostal k tomu, na čo sa tie peniaze použijú, 
primátorka – pri podávaní žiadostí udávajú účel a aj pri vyúčtovaní prikladajú doklady na čo to 
použili. 
 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 11/II/2020, 12/II/2020, 13/II/2020, 14/II/2020, 15/II/2020, 
16/II/2020, 17/II/2020, 18/II/2020, 19/II/2020, 20/II/2020, 21/II/2020, 22/II/2020, 23/II/2020 
a č. 24/II/2020.  
 
II. časť – športové akcie 
Na šport v rozpočte bolo narozpočtovaných 50 000 € - z toho ZŠK 6 000 €, mládežnícky futbal 
8 900 € a MFK 35 000 €. Ak by potom bolo schválené navýšenie dotácií, musela by byť schválená 
a aj zmena rozpočtu a hľadať riešenie, odkiaľ by sa tá suma musela zobrať. 
 
Rozprava: 
JUDr. Tahotný, MBA – ten návrh sa mu zdá v tejto chvíli naozaj adekvátny. Bolo schválených 
50 tis. €. 
Mgr. Just – pokiaľ sa uberie oproti návrhu Združenia športových klubov, nebudú mať na základné 
veci. Niečo si ušetrili v minulom roku. Oni nebudú môcť fungovať. Tých klubov je tam celkom 
veľké množstvo. Minulý rok bolo 7,5 tis. € a teraz 6 tis. €. Pokiaľ  by sa z toho mala“ ťahať“ 
Vrbovská 15-ka (V-15), nebude sa to dať. Len nájom telocvične sa zvýšil o 3 €/hod., čo robí 1 tis. € 
na 1 šport. Len za tréningy zaplatia 2 tis. €. Nebudú môcť robiť, reprezentovať mesto. 
Mgr. Urbanová – v Piešťanoch platia malí futbalisti poplatok. Platia aj športové poukazy. Nech si 
o to požiadajú rodičia u svojho zamestnávateľa. Niečo dáva mesto a niečo členovia. 
Mgr. Just – ZŠK má väčšinou dospelých členov. Tieto športy nie sú nejak mládežnícke. Obrovský 
výdavok je nájom telocvične.  Ak sa im ešte poníži, nebudú sa môcť zúčastniť súťaží. 
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JUDr. Tahotný, MBA – pri schvaľovaní rozpočtu sme sa na tej sume dohodli. 
Mgr. Just – tých 1 500 € je pre nich dosť vysoká položka. Aj keď vie, že aj iným by chýbali, ale 
pre nich to je veľmi potrebná suma. 
p. Prievozníková – vieme o tom, že by sme potrebovali viac financií. A to sú na tom finančne zle 
aj iné mestá. Je pravda, že tých klubov je 7. Tie financie je ťažko rozdeliť. Tie peniaze tým klubom 
budú naozaj chýbať a aj tá V-15 by bolo škoda, keby sa nekonala. 
Mgr. Urbanová – ak sa nájde v rozpočte priestor, nie je proti tomu. A je to dobrovoľná dávka od 
mesta, nie je na to právny nárok. A tie peniaze nepotrebujú dnes. Tá otázka je otvorená po celý 
rok. 
Mgr. Just – požiadal, keby mesto zobralo do úvahy tú V-15, aby to bolo nejaké slávnostné. Oni na 
to určite peniaze nebudú mať. Nerobia to bežci, ale on a robí to sponzorsky pomocou mesta. 
primátorka – tá V-15 sa bude určite konať. Bude to tak, aby sa mesto nehanbilo. 
p. Filan – koľko stojí taká V-15? 
JUDr. Kubík – cca 2,5 tis. €. 
Mgr. Just – aj 3 tis. €. 
Ing. Filan – MFK od sponzorov získa  na V-15 sumu vo výške 1000 €. 
Mgr. Just – bol by veľmi rád, odbremenili by mesto. 
 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 25/II/2020, č. 26/II/2020 a č. 27/II/2020. 
 
9. Kúpa pozemkov – obchvat Siblíkovci 
 
Dňa 27.10.2019 bolo dohodnuté odkúpenie časti nehnuteľnosti p. č. 13745/110 so spolumajiteľmi  
Ing. M. Siblíkom a  Mgr. Z. Siblíkovou, ktorí majú uvedenú parcelu v bezpodielovom 
spoluvlastníctve, t. j. podiel 1/1, zapísanú na LV 3100. Na uvedenej parcele je naplánované 
vybudovanie severného obchvatu mesta Vrbové v zmysle platného ÚPN. Z toho dôvodu je 
potrebné mať túto časť pozemku  vo vlastníctve mesta. Uvedenú časť pozemku sú Ing. M. Siblík 
a Mgr. Z. Siblíková ochotní odpredať mestu za dohodnutú cenu  5 €/m2. 
 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča odkúpenie uvedenej nehnuteľnosti. 
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča odkúpenie nehnuteľnosti pre potreby budovania 
severného obchvatu. 
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 28/II/2020.  
 
10. Kúpa pozemku – p. Lehutová 
 
Dňa 8.11.2019 rokovali zástupcovia mesta o predaji pozemkov p. č. 385/2,  p.  č. 386/2 a p. č. 
389/22  na ulici Hrabinskej s p. P. Lehutovou a p. A. Rojkovou pre možnosť výstavby verejnej 
komunikácie. Pre potreby vydania stavebného povolenia je nutné vysporiadať časti  uvedených 
pozemkov pre účely vybudovania cestného telesa. Z uvedeného vyplýva, že je potrebné mať tieto 
pozemky v majetku mesta. 
 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča odkúpenie uvedených nehnuteľností. 
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča odkúpenie nehnuteľností. 
 
Rozprava: 
Mgr. Just – či je to naozaj potrebné, aby sme skupovali tieto pozemky. 
Ing. Valová vysvetlila, že mesto nemôže vydať stavebné povolenie, pokiaľ to nemá vo svojom 
majetku. 
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Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 29/II/2020, č. 30/II/2020 a č. 31/II/2020. 
 
11. Kúpa pozemku – p. Lehmann 
 
Pri vysporiadaní pozemkov na ul. Hoštáky bolo zistené, že parcela č. 296  o výmere 169 m2  

vo Vrbovom patrí majiteľke p. J. Lehmannovej.  Mesto Vrbové potrebuje mať túto časť 
nehnuteľnosti vo svojom vlastníctve na dobudovanie verejnej komunikácie. Majiteľka parcely je 
ochotná časť parcely mestu Vrbové predať za celkovú sumu 100 €. 
 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča odkúpenie uvedenej nehnuteľnosti. 
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča odkúpenie nehnuteľnosti. 
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 32/II/2020.  
 
12. Kúpa pozemku – p. Lednická 
 
Pri vysporiadaní pozemkov na Družstevnej ulici bolo zistené, že p. č. 1347/1  o výmere 290 m2 –
vo Vrbovom patrí majiteľke p. I. Lednickej. Mesto Vrbové potrebuje časť tejto parcely mať vo 
svojom vlastníctve za účelom vysporiadania komunikácie a verejného chodníka na tejto ulici. 
Majiteľka parcely je ochotná časť parcely predať mestu Vrbové za sumu vo výške 161,10 €. 
 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča odkúpenie uvedenej nehnuteľnosti. 
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť odkúpenie podielu z pozemku p.č. 
1347/1 na Družstevnej ul. o výmere 290 m2  - podiel 2/18 za účelom vysporiadania verejnej 
komunikácie od spoluvlastníčky Ingrid Lednickej.   
Podľa slov Ing. Valovej by mesto malo problém, keby išla tadiaľ sieť, aj v minulosti bol problém. 
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 33/II/2020.  
 
13. OVS – predaj Praga V3S 
 
Vzhľadom na dlhoročné nepoužívanie špeciálneho fekálneho vozidla bol predložený návrh na 
realizáciu obchodnej verejnej súťaže na odpredaj tohoto vozidla za sumu 750 €. V predchádzajúcej 
súťaži za sumu 1 480 € neprejavil o kúpu žiadny záujemca. Vozidlo je dočasne odhlásené. 
 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí  s predajom vozidla 
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 34/II/2020 a č. 35/II/2020. 
 
14. OVS – Dom služieb  
 
Mesto Vrbové je vlastníkom budovy s. č. 12/20 (bývalý dom služieb) na Námestí sv. Cyrila 
a Metoda. Nebytový priestor, ktorý bude predmetom nájmu sa nachádza v pivnici. Celková 
výmera nebytových priestorov (celkovo 2 miestnosti)  je  46,20 m2, t.j. 1 miestnosť 33,60 m2               
a 2. miestnosť 12,60 m2. V súčasnej dobe ho mesto nijak nevyužíva. Z toho dôvodu bol predložený 
návrh na realizáciu obchodnej verejnej súťaže na nájom tohto priestoru.  
 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí  s prenájmom tohto priestoru. 



MsZ č. 2 z 12. 2. 2020 
Strana 6 z 18 

Stanovisko komisie výstavby: neodporúča MsZ dať do prenájmu nebytový priestor v pivničných 
priestoroch objektu býv. dom služieb na Nám. sv. Cyrila a Metoda č. 12/20.  Navrhuje, aby 
priestory boli využívané ako skladové priestory pre potreby mestského úradu.  
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 34/II/2020 a č. 35/II/2020. 
 
15. Rôzne  
 
V tomto bode neboli predložené žiadne návrhy. 
 
16. Dopyty a interpelácie poslancov 
 
p. Dunajčík – v meste sa dopĺňa dopravné značenie – na Bernolákovej ul. by bolo treba znovu 
osadiť. 
JUDr. Kubík – táto ulica bola vybraná, schválená ODI a keď sa to malo osadiť, občania, ktorí tam 
bývajú, s tým nesúhlasili. Keď ide tadiaľ auto, tak to búcha. Preto boli osadené na Rekreačnej 
ulici. 
p. Dunajčík – možno na Jantauschovej ulici by sa mohli osadiť. 

•  

p. Dunajčík – pri kontajnerových stojiskách sa objavujú veci, ktoré občania vyvážajú zo svojich 
nehnuteľností. V minulosti bolo zvykom umiestniť veľkokapacitné kontajnery. Navrhuje urobiť 
službu tým občanom. 
JUDr. Kubík – v minulosti tieto kontajnery bývali, ale nefungoval zberný dvor tak, ako teraz. 
Všetko stojí peniaze a ľuďom sa nepáči, keď sa im zvyšujú poplatky za smeti. Ak niekto niečo 
vyhodí, domovníci väčšinou vedia kto to tam vyhodil a je potom možnosť vyzvať tohto občana, 
aby si svoj odpad odpratal sám. Niekoľko krát sme to už takto praktizovali. 
p. Dunajčík – možno skúsiť ako zareagujú tí občania. 
Mgr. Šmacho – zase to bude len pre určitú skupinu ľudí, ostatní by sa sťažovali. 
Ing. Duračka – veď zadarmo to môžu vyviezť na zberný dvor. Všetky náklady spojené s vývozom 
odpadu hradí občan. Tu to dotuje mesto a aj tak sa im to nepáči. 
p. Dunajčík – a máme aj vraky na parkoviskách. Správca komunikácie ho môže dať odstrániť. 

•  

Dr. Miklášová – ako je prechod od Nám. J. Emanuela k sídl. na Ul. 6. apríla pri p. Drškovi, je 
padnutá časť múru. Chodia tadiaľ autá, v priebehu krátkeho času sa môže stať, že to na niekoho 
môže spadnúť. 
JUDr. Kubík – vieme o tom, zhodil to kamión keď tadiaľ šiel, ale je to súkromný majetok p. Dršku. 

•  

Mgr. Just – stĺpik na SNP – aký je tam problém a čo sa s tým deje. Nevie, prečo tam je osadený, 
keď tam je garáž. Ten pán sa potrebuje dostať do tej garáže. Považuje to za komunikáciu pre autá 
a záchranné vozidlá.  
Ing. Duračka – od výstavby sa zaoberal žiadosťou, aby sa tam osadilo niečo, aby sa zamedzilo 
autám. Chodia tadiaľ 50-60 km rýchlosťou a hrozilo, že niekoho môžu zraziť. Keď zatepľovali 
bytovku, stalo sa im, že im niekto stiahol fasádu. Preto žiadali o osadenie značky Zákaz vjazdu 
všetkým motorovým vozidlám a osadenie stĺpika. Predtým tam bol osadený betónový kvetináč. 
Autom sa tam dá dostať opačným smerom. 
Mgr. Just – keď sa mu povolila stavba domu a s garážou, muselo sa počítať, že sa musí nejakým 
spôsobom do garáže dostať. A keď sa riešilo osadenie stĺpika, nikto to s ním nekonzultoval. 
Nepovažuje za riešenie to, že sa tam dá stĺpik len preto, že sa občania bytovky boja, že im niekto 
oškrie fasádu. 
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p. Prievozníková – a ten stĺpik sa nedá dať z druhej strany? 
Ing. Duračka – sú tam kontajnery a keď sa tam zo spoločnosti M. Pedersen nevmestia, aby ich 
vyviezli, strhnú tam fasádu. 

•  

Mgr. Just – bol sa pozrieť na tom novom zbernom dvore. Zdá sa mu, že tam nenastal nejaký 
progres. Chce vedieť ako to pokračuje. 
Ing. Valová – čo dostalo mesto z dotácie, I. časť sa urobila, ale dokončené to ešte nie je. Pokiaľ 
mesto dostane dotáciu, na jeseň by to mohlo byť. Ak nie, tak sa ekonómovia musia vyjadriť, či to 
pôjde všetko z mesta. 

•  

Mgr. Just – ako to je s cyklotrasou? 
JUDr. Kubík – nebudú sa pozemky predávať, ale prenajímať. Je pripravená zmluva na 6 200 € za 
rok. Nájom by sa mal platiť ak bude podpísaná zmluva. Musí sa následne urobiť projekt do dvoch 
rokov od podpísania nájomnej zmluvy. Stavebné konanie bude realizovať špeciálny stavebný úrad 
železníc. Do dvoch rokov by sa to mohlo stihnúť. Na vlastné náklady sa budú musieť odstrániť 
podvaly. Doteraz vyrokovanými podmienkami sme sa veľmi priblížili cieľu a to vybudovaniu 
cyklotrasy. 
doc. Dr. Višňovský – ako je ďaleko prenájom potravín? 
JUDr Kubík – je podpísaná nájomná zmluva na bankomaty. Bude sa robiť rekonštrukcia fasády, 
výmena okien, kde sa bude podieľať mesto sumou 37 tis. €. Ak podpíšu zmluvu – dnes pripravená 
odišla, do 5. 4. 2020 je prísľub spol. Terno, že prevádzku otvoria. 
Mgr. Just - pri I. Zákl. škole pred bytovou by bolo vhodné urobiť dopravné značenie – vodorovné 
parkovanie. 
Ing. Valová – bolo to nazhromaždené a postupne sa po skupinkách robí. V zime sa nerobí. 
Momentálne to nie je objednané. Robí sa to 2x do roka. 
JUDr. Kubík – možno by to zvládli aj naši pracovníci. Kým sa nebude kosiť a bude časový priestor 
by sa to mohlo urobiť. 
 
17. Návrh na uznesenie 

 
Uznesenie MsZ č. 7/II/2020 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- berie na vedomie -  
Správu o činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2019. 
 
 

Uznesenie MsZ č. 8/II/2020 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
plán činnosti hlavnej kontrolórky mesta na I. polrok 2020. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9                  proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, 
T. Prievozníková, JUDr. F. Tahotný, MBA  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
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Uznesenie MsZ č. 9/II/2020 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- berie na vedomie  - 
predloženie správy o hospodárení MFK za rok 2019. 
 
 

Uznesenie MsZ č. 10/II/2020 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- berie na vedomie  - 
predloženie správy o hospodárení Združenia športových klubov za rok 2019. 
 
 

Uznesenie MsZ č. 11/II/2020 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
poskytnutie  dotácie  vo výške 700 €  Miestnemu spolku Slovenského  červeného  kríža vo 
Vrbovom  na  zabezpečenie činnosti na rok 2020. Finančné prostriedky budú vyplatené na účet 
MS SČK Vrbové a vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci december 2020.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9                  proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, 
T. Prievozníková, JUDr. F. Tahotný, MBA  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 
Uznesenie MsZ č. 12/II/2020 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
poskytnutie  dotácie  vo výške 1.000 €  Slovenskému zväzu telesne postihnutých na zabezpečenie  
činnosti na rok 2020. Finančné prostriedky budú vyplatené  na účet SZTP  a vyúčtovanie bude 
vykonané v mesiaci december 2020.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9                  proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, 
T. Prievozníková, JUDr. F. Tahotný, MBA  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 13/II/2020 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
poskytnutie dotácie vo výške 700 €  Jednote dôchodcov Slovenska, mestská organizácia Vrbové 
na zabezpečenie svojej činnosti na rok 2020. Finančné prostriedky budú vyplatené na účet Jednoty 
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dôchodcov Slovenska, mestská organizácia Vrbové a vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci 
december 2020.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9                  proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, 
T. Prievozníková, JUDr. F. Tahotný, MBA  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 14/II/2020 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
poskytnutie dotácie vo výške 700 € na zabezpečenie činnosti Únie žien Slovenska, základná 
organizácia Vrbové v roku 2020. Finančné prostriedky budú vyplatené prostredníctvom pokladne 
Mestského úradu Únii žien Slovenska, základná organizácia Vrbové  a vyúčtovanie bude 
vykonané v mesiaci december 2020.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9                  proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, 
T. Prievozníková, JUDr. F. Tahotný, MBA  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 15/II/2020 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
poskytnutie  dotácie vo výške 600 € na zabezpečenie stretávania mladých rodín a dospievajúcich 
detí ev. a.v. cirkvi vo Vrbovom v roku 2020.  Finančné prostriedky budú vyplatené na účet ev. a.v. 
cirkvi vo Vrbovom  a vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci december 2020.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9                  proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, 
T. Prievozníková, JUDr. F. Tahotný, MBA  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 
Uznesenie MsZ č. 16/II/2020 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
poskytnutie dotácie vo výške 400 €  na zabezpečenie ekumenického stretnutia seniorov, mladých 
rodín  a dospievajúcich detí ev. a.v. cirkvi, rímskokatolíckej cirkvi a iných vierovyznaní vo 
Vrbovom v roku 2020.  Finančné prostriedky budú vyplatené na účet ev. a.v. cirkvi vo Vrbovom  
a vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci december 2020.  
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9                  proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, 
T. Prievozníková, JUDr. F. Tahotný, MBA  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 17/II/2020 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
poskytnutie dotácie  vo výške 1.000 € Združeniu detí a mládeže – Gorazdík na zabezpečenie 
letných táborov v roku 2020.  Finančné prostriedky budú vyplatené na účet združenia  
a vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci december 2020.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9                  proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, 
T. Prievozníková, JUDr. F. Tahotný, MBA  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 
 

Uznesenie MsZ č. 18/II/2020 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta obci Prašník na zabezpečenie osláv 76. výročia SNP 
organizované obcou Prašník, mestom Vrbové, VUC Trnava a SZPB vo výške 500 €. Finančné 
prostriedky budú vyplatené na bankový účet obce Prašník a vyúčtovanie bude vykonané najneskôr 
v mesiaci december 2020. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9                  proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, 
T. Prievozníková, JUDr. F. Tahotný, MBA  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 
 

Uznesenie MsZ č. 19/II/2020 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
poskytnutie  dotácie  vo výške 700 €  na zabezpečenie činnosti Slovenského zväzu záhradkárov, 
základná organizácia Vrbové – Vysoké Sady v roku 2020. Finančné prostriedky budú vyplatené 
v hotovosti v pokladni MsÚ Vrbové  a  vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci december 2020.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
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za: 9                  proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, 
T. Prievozníková, JUDr. F. Tahotný, MBA  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

 
Uznesenie MsZ č. 20/II/2020 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
poskytnutie  dotácie  Občianskemu združeniu „Choré vrany vo Vrbovom“ vo výške 1.000 €  na 
zabezpečenie reprezentácie II. Základnej školy vo Vrbovom – športový krúžok KIN-BALL. 
V auguste 2020 budú reprezentovať školu a mesto Vrbové na World Club Champions 2020 
v Hradci Králové v Česku.  Finančné prostriedky budú vyplatené na účet občianskeho združenia 
„Choré vrany vo Vrbovom“ a vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci december 2020.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9                  proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, 
T. Prievozníková, JUDr. F. Tahotný, MBA  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

 
Uznesenie MsZ č. 21/II/2020 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
poskytnutie  dotácie  vo výške 1.000 €  pre občianske združenie „Dotyk života, o.z.“  na 
zabezpečenie  činnosti na rok 2020. Finančné prostriedky budú vyplatené  na účet združenia 
„Dotyk života, o.z.“ a vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci december 2020.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9                  proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, 
T. Prievozníková, JUDr. F. Tahotný, MBA  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

 
Uznesenie MsZ č. 22/II/2020 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
poskytnutie dotácie vo výške 970 € Parlamentu mladých mesta Vrbové na zabezpečenie  činnosti 
na rok 2020. Finančné prostriedky budú vyplatené na účet Parlamentu mladých a vyúčtovanie 
bude vykonané v mesiaci december 2020.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
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za: 9                  proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, 
T. Prievozníková, JUDr. F. Tahotný, MBA  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 23/II/2020 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
poskytnutie dotácie  vo výške 1.000 €  Slovenskej rade rodičovských združení – Rodičovské 
združenie pri I. Základnej škole vo Vrbovom na zabezpečenie činnosti Rodičovského združenia 
v roku 2020. Finančné prostriedky budú vyplatené na účet Slovenskej rady rodičovských združení 
– Rodičovské združenie pri I. Základnej škole vo Vrbovom a  vyúčtovanie bude vykonané 
v mesiaci december 2020.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9                  proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, 
T. Prievozníková, JUDr. F. Tahotný, MBA  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 24/II/2020 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
poskytnutie dotácie  vo výške 700 €  Miestnej organizácii Slovenského rybárskeho zväzu Vrbové 
na podporu činnosti v roku 2020. Finančné prostriedky budú vyplatené na účet MO SRZ vo 
Vrbovom a  vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci december 2020.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9                  proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, 
T. Prievozníková, JUDr. F. Tahotný, MBA  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 25/II/2020 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
poskytnutie dotácie vo výške 35.000 € futbalovému klubu Vrbové  na prevádzkovanie priestorov 
Mestského futbalového štadióna  a  na podporu športovej činnosti na rok 2020. Finančné 
prostriedky budú vyplácané na účet MFK mesačne po dobu 10 mesiacov vo výške 3.500 € 
a vyúčtovanie bude vykonávané štvrťročne, t.j. k 30.4.; 31.7.; 31.10. a  15.01. bežného roka. 
V prípade porušenia povinnosti zúčtovania dotácie k stanovenému termínu, nebude dotácia 
na ďalšie  mesiace vyplatená.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
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za: 9                  proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, 
T. Prievozníková, JUDr. F. Tahotný, MBA  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

 
Uznesenie MsZ č. 26/II/2020 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
poskytnutie dotácie vo výške 8.900 € pre MFK – futbalová mládež na podporu činnosti 
mládežníckeho futbalu v roku 2020. Finančné prostriedky budú vyplácané na účet MFK mesačne 
po dobu 10 mesiacov vo výške 890 €  a vyúčtovanie bude vykonávané štvrťročne, t.j. k 30.4.; 
31.7.; 31.10. a  15.01. bežného roka. V prípade porušenia povinnosti zúčtovania dotácie 
k stanovenému termínu, nebude dotácia v ďalšom mesiaci vyplatená.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9                  proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, 
T. Prievozníková, JUDr. F. Tahotný, MBA  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 
 

Uznesenie MsZ č. 27/II/2020 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
poskytnutie dotácie vo výške 6.000 € organizácii Združenie mestských športových klubov mesta 
Vrbové na svoju športovú činnosť v roku 2020. Finančné prostriedky budú vyplatené na účet 
Združenia mestských športových klubov v troch termínoch, v mesiaci marec 2020 sumu vo výške 
2.000 €,  v mesiaci máj 2020 sumu vo výške 2.000 € a v mesiaci august 2020 sumu vo výške 
2.000 €. Vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci december 2020.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9                  proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, 
T. Prievozníková, JUDr. F. Tahotný, MBA  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

 
Uznesenie MsZ č. 28/II/2020 

 
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 zapísanej na LV č. 3100 
pre k.ú. Vrbové: 
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parcela registra „E“  č.  3703/1  o výmere  10.410 m², druh pozemku – orná pôda, ktorá bola                   
na základe geometrického plánu číslo 350/2019 zo dňa 05.11.2019  rozdelená   na parcely reg. „E“  
č. 3703/1 – orná pôda o výmere 9.931 m2   a  parcelu reg. „C“  č.  13745/110 – orná pôda o výmere 
479 m2, kde 

-  predmetom  kúpnej  zmluvy   je   novovytvorená  nehnuteľnosť  parcela   reg. „C“  č. 13745/110 
– orná pôda  o výmere 479 m2, podiel 1/1, ktorá je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov 

- Ing. Martin Siblík, 922 03 Vrbové 
- a  Mgr. Zuzana Siblíková,  922 03 Vrbové   
za cenu  5,00 €/m2.  
V súlade s dohodou spoluvlastníkov mesto odkúpi  pozemok za cenu 5,00 € / m2, čo pri výmere 
parcely a  jednotlivých podieloch spoluvlastníkov predstavuje celkovú sumu  vo výške 2.395 €, 
ktorá bude vyplatená v 2 termínoch nasledovne :  
- Ing. Martin Siblík : 1x sumu vo výške 1.197,50 € v termíne 29.02.2020; 
- Mgr. Zuzana Siblíková : 1x sumu vo výške 1.197,50 € v termíne 31.03.2020; 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8                  proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, PhDr. J. Miklášová, 
T. Prievozníková, JUDr. F. Tahotný, MBA  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

 
Uznesenie MsZ č. 29/II/2020 

 
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 kúpu nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 4245 pre 
k.ú. Vrbové: 
- pozemok, parcela registra „C“  č.  385/2  o  výmere  14 m², druh pozemku – záhrada, ktorý je 
v podielovom spoluvlastníctve: 
-  p. Paulína Lehutová,    922 03  Vrbové, podiel 7/160   
- a  Anna  Rojková, 956 05 Radošina, podiel 7/160  
za cenu 5,- €/m2.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8                  proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, PhDr. J. Miklášová, 
T. Prievozníková, JUDr. F. Tahotný, MBA  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

 
 

Uznesenie MsZ č. 30/II/2020 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
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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 kúpu nehnuteľnosti zapísanej na LV 4245 pre k.ú. 
Vrbové : 
- pozemok, parcela registra „C“  č.  386/2  o  výmere  13 m², druh pozemku – záhrada, ktorý je 
v podielovom spoluvlastníctve: 
-  p. Paulína Lehutová,    922 03  Vrbové, podiel 7/160  
- a   Anna  Rojková, 956 05 Radošina, podiel 7/160  
za cenu 5,- €/m2.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8                  proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, PhDr. J. Miklášová, 
T. Prievozníková, JUDr. F. Tahotný, MBA  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

 
Uznesenie MsZ č. 31/II/2020 

 
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 kúpu nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 4213 pre 
k.ú. Vrbové: 
- pozemok, parcela registra „C“  č.  389/22  o  výmere  56 m², druh pozemku – zastavané plochy 
a nádvoria, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve: 
- p. Paulína Lehutová,   922 03  Vrbové, podiel 7/160 
- a   Anna  Rojková, 956 05 Radošina, podiel 7/160  
za cenu 5,- €/m2.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9                  proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, 
T. Prievozníková, JUDr. F. Tahotný, MBA  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 
 

 
 

Uznesenie MsZ č. 32/II/2020 
 
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 zapísanej  na LV č. 62 
pre k.ú. Vrbové: 
- parcela registra „C“  č.  296 o výmere 169 m², druh pozemku – záhrada, bola rozdelená na 
základe Geometrického plánu č. 438/2019 zo dňa 04.12.2019 na parcelu reg. „C“ č. 296/1 
o výmere 149 m2   a  na parcelu reg. „C“ č. 296/2  o výmere  20 m2, kde  
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- predmetom kúpy je novovytvorená parcela reg. „C“ č. 296/2 o výmere 20 m2, druh pozemku 
záhrada, ktorá je vo výlučnom vlastníctve: 
- p. Jana Lehmann, 922 03 Vrbové, 
za sumu vo výške 100 €. 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9                  proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, 
T. Prievozníková, JUDr. F. Tahotný, MBA  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

 
Uznesenie MsZ č. 33/II/2020 

 
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 časti nehnuteľnosti zapísanej  na LV č. 
3268 pre k.ú. Vrbové: 
- parcela registra „E“ č. 1347/1 o výmere 290 m², druh pozemku – orná pôda, ktorá je                  
v podielovom spoluvlastníctve p. Ingrid Lednickej, Banka, 921 01 pošta Piešťany, 
za sumu vo výške 161,10 €. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8                  proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, 
T. Prievozníková, JUDr. F. Tahotný, MBA  
 
 

Uznesenie MsZ č. 34/II/2020 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
odpredaj hnuteľného majetku - nákladné motorové špeciálne vozidlo, zn. PRAGA V3S - typ 3,5 
FEK, ev. č. PN-596AK, ktorý má v súčasnej dobe hodnotu 750 €. Odborné ohodnotenie vozidla 
vykonala firma S AUTO, spol. s.r.o. so sídlom na ul. Valová č. 4260/8, 921 01  Piešťany. Predaj 
vozidla sa uskutoční formou obchodnej verejnej súťaže.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8                  proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, 
T. Prievozníková, JUDr. F. Tahotný, MBA  
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Uznesenie MsZ č. 35/II/2020 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
podmienky obchodnej verejnej súťaže s prílohou „vzoru Kúpnej zmluvy“  na odpredaj  hnuteľného 
majetku  -  nákladné motorové špeciálne vozidlo, zn. PRAGA V3S, typ 3,5 FEK,  ev. č. PN-
596AK. Na základe odborného ohodnotenia nákladného motorového špeciálneho vozidla PRAGA 
V3S, typ 3,5 FEK je v súčasnej dobe minimálna hodnota hnuteľného majetku mesta vo výške 
750 €. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9                  proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, 
T. Prievozníková, JUDr. F. Tahotný, MBA  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 36/II/2020 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
prenájom nebytového priestoru, ktorý sa nachádza v budove s. č. 12/20 na Námestí sv. Cyrila 
a Metoda vo Vrbovom, v pivnici - v prednej časti bývalého domu služieb, o celkovej výmere 
nebytového priestoru 46,20 m2  (celkovo 2 miestnosti), t.j. 1. miestnosť 33,60 m2  a  2. miestnosť 
12,60 m2 , formou verejnej obchodnej súťaže, od 1. 4. 2020 na dobu neurčitú s 3-mesačnou 
výpovednou lehotou. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 8                  proti: 0  zdržali sa: 1 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,    doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
Mgr. R. Just, JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, 
T. Prievozníková, JUDr. F. Tahotný, MBA  
 

 
Uznesenie MsZ č. 37/II/2020 

 
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 vo Vrbovom, v pivnici - v prednej časti bývalého domu služieb, o celkovej výmere  
46,20 m2, pričom minimálna výška nájomného je stanovená na  17 €/m2/rok. Budova je zapísaná 
na LV 1900  a je vo vlastníctve mesta Vrbové. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 8              proti: 0        zdržali sa: 1 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,      doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
Mgr. R. Just, JUDr. Š Kubík, PhDr. J. Miklášová, 
T. Prievozníková, JUDr. F. Tahotný, MBA  
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18. Záver 
 
Primátorka mesta poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie MsZ o 19.45 hod. 
 
 
Zapísala: Beličková 
 
 
 
 

................................................. 
Dott. Mgr. Ema Maggiová 

primátorka mesta, v.r. 
  
              
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
1.   Ľubomír Dunajčík, v.r.   ................................................. 
 
2.   doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD, v.r.   ................................................. 
 
 


