
MsZ č. 5 z 24. 6. 2020 
Strana 1 z 21 

Z á p i s n i c a    č. 5 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrbové, 

konaného 24. 6. 2020 o 17.00 hod. v kúrii M. Beňovského 
 
 
Prítomní:    10 poslancov a primátorka mesta 
Neprítomná:    Mgr. Daniela Drobná 
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 spoločnosti VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Bratislava o vykurovacej sezóne  

2019/2020 v meste Vrbové 
5. Inventarizácia majetku mesta Vrbové za rok 2019 
6. Výpožička - ul. Sietna - Oslobodenia – p. Remiáš 
7. Nájom - ul. Sietna – p. Karlík  
8. Kúpa časti pozemkov parc. č. 369/2  a 369/3 - ul. Hrabinská 
9. Kúpa pozemku parc. č. 1295/8 - ul. Oslobodenia 
10. Predaj pozemkov - parc. č. 3014  a  3013/2 - ul. Športová 
11. Predaj časti pozemkov - parc. č. 1591 a parc. č. 1950 - nám. Slobody 
12. Prípojka NN - ul. Šteruská cesta  
13. VZN č. 6/2020 
14. VZN č. 7/2020 
15. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2019 
16. Stanovisko audítorky o overení účtovnej závierky mesta za rok 2019 
17. Záverečný účet mesta za rok 2019 
18. Plán činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020 
19. Zmena rozpočtu 
20. Dofinancovanie projektu cyklotrasy 
21. Prenájom bytov – ul. Hrabinská + Sídl. 9. mája 
22. Žiadosti o odpustenie nájmov v súvislosti s COVID-19 
23. Preventivár mesta Vrbové 
24. Plán zasadnutí MsZ na II. polrok 2020  
25. Rôzne   
26. Dopyty a interpelácie poslancov 
27. Návrh na uznesenie 
28. 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.  
 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – PhDr. Jana Miklášová, 
členovia – Tatiana Prievozníková a doc. PhDr. J. Višňovský PhD. 
prítomných: 8 
za: 8                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 
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Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: Ing. Jozef Duračka a Ing. Ľubomír 
Šteruský. 
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: 9 
za: 9                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 
 
Primátorka predložila k schváleniu program zasadnutia MsZ, ktorý bol uvedený na pozvánke.  
Tento program poslanci schválili: 
prítomných: 9 
za: 9                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 
 
2. Kontrola plnenia uznesení 
 
Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia MsZ dňa 29. 4. 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 
 
Ing. Adamec (občan) – spýtal sa, na aký podnet sa pripravuje výrub stromov – pagaštan a jaseň – 
v parčíku pri Bočnej ulici. Podľa slov p. Pišoju vie, že on žiadal len o orez týchto stromov a mal 
stanovisko z februára 2020. Či takýto zásah do prírody stojí za to. U týchto stromov nehrozí, že 
by padli. Chcel vedieť, aké správne konania prešli od r. 2019. Bol už daný súhlas z CHKO Malé 
Karpaty. 
primátorka – p. Soldán z komisie výstavby preštudoval podrobne jednotlivé vyjadrenia 
k predmetným drevinám a to vyjadrenia od: Ing. Evy Wernerovej (autorizovaný krajinný 
architekt) z roku 2007, Ing. Hany Strašiftákovej (dendrológ, CHKO Malé Karpaty) z roku 2020, 
Mateja Štefunka (akreditovaný arborista) z roku 2020 a Jakuba Belesa z roku 2020. Vyjadrenia sa 
v niektorých bodoch zhodujú, v niektorých naopak rozchádzajú, najvýraznejším rozdielom je 
návrh riešenia, kedy výrub navrhuje Ing. Strašiftáková. Ostatné vyjadrenia naopak - ich 
ponechanie s prípadným ošetrením. Z tohto dôvodu telefonicky kontaktoval Ing. Strašiftákovú a 
pokúsil sa ozrejmiť dôvody vedúce k návrhu výrubu. Počas rozhovoru spoločne dospeli k  názoru, 
že najvhodnejším riešením by bolo odborné posúdenie drevín spôsobilou osobou za pomoci 
metódy akustickej tomografie, prípadne iných moderných metód zisťovania zdravotného stavu 
drevín. Na základe výsledku rozhovoru vyhľadal na internete odborne spôsobilé osoby 
zaoberajúce uvedenými metódami a po viacerých telefonátoch sa dostal k Ing. Trnovskému 
(certifikovaný arborista, odborne spôsobilá osoba), ktorý bol ochotný oboznámiť sa so situáciou a 
podrobne vysvetliť možnosti, ktoré v tomto obore existujú. Najvýznamnejšou skutočnosťou je 
fakt, že v prípade vypracovania odborného posudku, preberá na seba odborne spôsobilá osoba 
právnu zodpovednosť. Uvedené vyjadrenia zaslal Ing. Trnovskému spolu s fotodokumentáciou 
drevín, aby mohol navrhnúť ďalší postup.  
Ing. Duračka – bol oslovený Ing. Adamcom, že stromy boli označené oranžovou farbou. 
Pracovníčka z odboru výstavby im povedala, že odborníčka stromy posúdila, vyjadrila sa, že sú 
napadnuté a treba ich dať dolu. 
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primátorka – máme stanovisko, že stromy nemusia ísť dolu a čaká sa ešte na potvrdenie, či nebude 
stačiť len orez. Mohlo sa prísť na MsÚ a bolo by sa predišlo nedorozumeniam. Konečné 
rozhodnutie nie je. Nie je ľahké dať rozhodujúce stanovisko. Bola žiadosť od občana – má obavy 
z toho, že ohrozujú stromy jeho majetok a stromy boli riadne označené. 
p. Drevenáková (občianka) – podľa nej – ak je strom označený, to je pre ten strom koniec. Ale kto 
má právo takto označiť stromy? Ona ako občan, keď vidí označený strom, bojí sa, že oň príde. 
Preto sa o to zaujíma. 
primátorka – preveríme to, ale mesto ich neoznačilo. 
Ing. Valová (ved. útvaru výstavby) – stromy sa označujú, keď prebieha konanie. Na výrub je 
určené vegetačné obdobie a na základe žiadosti, kde musí byť aj súhlas vlastníka pozemku. 
Prejednáva sa to na komisii výstavby. Ak je to ohrozujúce, nutné, tak potom sa to zverejní ešte 
pred výrubom. 
primátorka – nič sa z toho nebude konať. Počká sa na stanovisko odborníka. 
Ing. Adamec – má vedomosti, že išla žiadosť na okresný úrad, zasadá k tomu komisia. Zo 
14.2.2020 je list, že sa súhlasí len s orezom. 
p. Drevenáková – pred 13 rokmi tu bol podnet, aby bol orezaný a nič sa s tým nerobilo. 
p. Dunajčík – predošlé stanoviská nenaznačujú výrub, ale ošetrenie. Všetky stanoviská sú za 
záchranu stromov, iba Ing. Strašiftáková z CHKO Malé Karpaty dala stanovisko na výrub. 
Ing. Duračka – podstatné je to, že tie stromy nepôjdu dolu. Doposiaľ to nebolo ukončené, stromy 
sme zachránili. 

•  

p. Bubláveková (občianka) – dva krát už dávali žiadosť, aby sa niečo urobilo s pozemkom na 
cintoríne. Prerastá tam vysoká burina na ich pozemok, je tam stavebná sutina, neporiadok, ničí im 
to plot. Takmer 5-6 rokov žiadajú o pomoc. Je potrebné, aby nabehli stavebné stroje a odstránilo 
sa to, príp. urobiť tam múr. Je to neúnosné – škaredé, nebezpečné. Majiteľ pozemku je povinný sa 
oň starať tak, aby neohrozoval vedľajší pozemok. Treba to riešiť. 
Mgr. Murín (ved. útvaru MH) – dostali tú žiadosť, ale 20-ročné veci nevyriešia hneď. Prišiel do 
funkcie pred 4 mesiacmi. Dospeli k názoru, že použijú na burinu chemický postrek. 
primátorka – zistilo sa, že tam niekto vypúšťa žumpu, čo je živná pôda pre burinu, preto to tam 
tak prerastá. 
p. Bubláveková – plánoval sa tam urnový háj, tešili sa, že to tam bude pekné. Ale roky to tam 
zarastá. Je to tam čierna skládka, čo je protizákonné, roky zanedbávaná záležitosť. 

•  

Pani Čimová mala pripomienku ku koseniu, chcela vedieť, kedy sa pokosí pred cintorínom. Už 9 
týždňov sa tam nekosilo, sama si to kosí, lebo by jej unimobunka zarástla. Keď sa kosí cintorín, 
tak nech pokosia najprv pred cintorínom, je to vstup. 
Mgr. Murín jej odpovedal, že je málo pracovníkov, zlé počasie im bráni všetko pokosiť, nestíhajú 
to. 
Ďalej mala dopyt na vyrubené množstvo odpadu. Má 1/10 z toho, čo jej bolo vyrubené. To je 
neúnosné. Na cintoríne nie sú nádoby na odpad. Ľudia by chceli triediť a nemôžu. Mala by byť aj 
nádoba na plasty aj na sklo. A potom – všetok odpad sa hádže na multikáru, triedi sa to potom? 
Primátorka jej odpovedala, že nádoby na triedený odpad sú na Hollého ulici. Pokiaľ by sa zvýšilo 
množstvo nádob, aj poplatky by boli vyššie. 
Mgr. Urbanová ju ešte doplnila, že VZN o odpadoch sa schvaľuje do 1. 1. nadchádzajúceho roka. 
Do minulého roku mala p. Čimová plastové vrece, ostatní mali nádoby 120 alebo 1100 litrové. 
Zákon hovorí o množstevnom alebo podľa počtu osôb. Vrbové nemá množstevný odpad. 
Ak nemala námietky k VZN, mala prísť na zasadnutie MsZ, keď sa schvaľovalo. Vytrieďovanie 
odpadu je vo Vrbovom na dobrej úrovni. Do poplatkov sú zahrnuté náklady na zber, skládkovanie 
ap. Keby sa tam zahrnulo všetko aj poplatky na nádoby, tak tá suma by bola ešte mnoho vyššia. 
Zákon nepozná žiadne úľavy. 
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N. Drevenáková povedala, že má informácie o tom, že vo Vrbovom bol niekto, kto ponúka vývoz 
odpadu na čipy. A potom – už roky sú na dvore bývalého Vetesu kontajnery hnedé a červené a len 
tam stoja. 
primátorka – čaká sa na ďalšie zmeny zákona o odpadoch. 
Dr. Kubík jej vysvetlil, na akom princípe funguje vývoz odpadu. 

•  

Br. Remiáš poprosil o podporu pre občanov z ulice Oslobodenia, Sietna a 1. mája na vybudovanie 
detského ihriska. Pokiaľ to bude schválené, prosí o urýchlenejší proces. 

•  

Pani Radoská si dala žiadosť o kúpu pozemku, nie sú tam žiadne inžinierske siete a nejde to 
kupovať ako pozemok na výstavbu domu. Za ten neporiadok – bývalé koryto Holešky, jej schválili 
cenu 35 €/m2 , hoci za vedľajší pozemok odsúhlasili v predchádzajúcom období 5 €. Je to pozemok 
zanesený, úrodná pôda bola zdevastovaná. Ona sa o ten pozemok stará, kosí to. Do r. 2013 patril 
ten pozemok im, nevie čo sa potom stalo. S takou vysokou cenou ona nesúhlasí.  O ten pozemok 
sa stará 37 rokov a nikto z mesta sa ani neprišiel pozrieť a nespýtal sa, či ho netreba pokosiť. Cítia 
to ako diskrimináciu. 
Pán Dunajčík jej povedal, že na zasadnutí ekonomickej komisie padla taká informácia, že sa jedná 
o stavebný pozemok, preto aj tá cena bola taká. 
Dr. Kubík informoval p. Radoskú, že pozemky v tejto lokalite sú v územnom pláne zaradené na 
IBV a teda sú určené ako stavebné pozemky. MsZ schválilo cenu 35 €, ale je tento materiál znovu 
predložený na rokovanie MsZ, bude sa o tom ešte rokovať. Ekonomická komisia schválila novú 
cenu vo výške 12 €/m2 . Podľa Dr. Tahotného však cena 5-6 € je už úplne „mimo“. 
 
4. Správa spoločnosti VEOLIA o vykurovacej sezóne  2019/20 v meste Vrbové 
 
Firma Veolia, a.s.,  písomnou formou doručila na MsÚ výročnú správu o hospodárení spoločnosti 
Veolia za rok 2019, ktorá bola predložená poslancom MsZ na preštudovanie a zároveň bola aj 
Ing. Valovičom osobne prednesená.  
Ku správe nemal nikto z prítomných žiadne pripomienky. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 78/VI/2020. 
 
5. Inventarizácia majetku mesta Vrbové za rok 2019 
 
Mgr. Urbanová predložila materiál, ktorý Ústredná inventarizačná komisia prerokovala. Boli to   
správy čiastkových inventarizačných komisií k 31.12.2019. Zároveň komisia uložila  opatrenia na 
vysporiadania rozdielov zistených pri inventarizácii, resp. návrhy na vyradenie majetku (opatrenia 
sú v prílohe zápisnice). 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča materiál schváliť. 
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 79/VI/2020. 
 
6. Výpožička - ul. Sietna - Oslobodenia – p. Remiáš 
 
Mesto Vrbové je vlastníkom pozemku parc. č. 1300/21.  O časť uvedenej parcely vo veľkosti 
30 m2  požiadal p. Remiáš.  Účelom výpožičky je zabezpečenie osadenia detského kolotoča v 
prospech občanov bývajúcich na ul. Oslobodenia,  Sietna  a  ul. 1. mája. na vlastné náklady a za 
podmienok, ktoré výlučne určí útvar výstavby Mestského úradu Vrbové.   
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Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča materiál schváliť. 
Stanovisko komisie výstavby: komisia neodporúča schválenie ďalšieho prenájmu v danej lokalite. 
Na pozemku sú inžinierske siete: plyn, voda, telek. siete a po osadení detských prvkov nie je 
dodržané ochranné pásmo. Na priestore parkuje osobné vozidlo. Navrhuje umiestnenie kolotoča 
na tom mieste, ktoré je už určené na umiestnenie detských prvkov.  
 
Rozprava: 
p. Remiáš – vysvetlil, že o pozemok sa starajú, firma p. I. Spála chce darovať kolotoč pre deti, 
ktorý bude osadený na stredovú os. Ak by bol problém so sieťami, premiestnia sa jednotlivé prvky 
tak, aby to bolo v poriadku. V tej časti mesta od cintorína sa nenachádza žiadne detské ihrisko. 
p. Prievozníková – je o tom informovaný p. Šimončík? Lebo tam príde k výmene tých pozemkov, 
ktoré má on vo výpožičke. 
p. Remiáš – máme to v súčinnosti s p. Šimončíkom. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 80/VI/2020. 
 
7. Nájom - ul. Sietna – p. Karlík  

Pán Juraj Karlík vlastní parcely, na ktorých prevádzkuje svoju stolársku dielňu. Za celým areálom 
firmy p. Karlíka je priestor starého smetiska, ktorý chce využiť na odkladaciu plochu, očistenie a 
zveľadenie pozemku. Má záujem zabezpečiť prístup cez jeho pozemok na zadnú časť smetiska,  
hlavne k zabezpečeniu prístupu požiarneho vozidla v prípade požiaru na ploche smetiska. Bez 
prístupu na uvedený pozemok by v prípade požiaru starého smetiska bola ohrozená jeho firma.  
Na základe  žiadosti p. Karlíka bol vypracovaný a predložený do zastupiteľstva návrh na vyriešenie 
nájmu za prenájom určenej plochy formou nájomnej zmluvy medzi p. Karlíkom a mestom Vrbové.   

Stanovisko ekon. komisie: komisia odporúča materiál schváliť. 
Stanovisko komisie výstavby: komisia neodporúča prenájom na uvedenom pozemku v takom 
rozsahu ako bolo požiadané. Územie je podľa platného územného plánu vedené ako uzavretá 
skládka odpadov.  Časť pozemku  podľa  ÚPN-M Vrbové možno využiť pre prevádzky, približne 
1/3 zo žiadanej plochy. Zvyšná časť pre uvedený zámer by nebola v súlade s územným plánom. 
Je tu environmentálna záťaž a stredné radónové riziko.  Na pozemku sú dreviny a krovie, ktoré by 
užívaním boli znehodnotené – treba požiadať o výrub drevín s určením náhradnej výsadby. 
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 81/IV/2020. 
 
8. Kúpa časti pozemkov parc. č. 369/2  a 369/3 - ul. Hrabinská 
 
Pri vysporiadaní pozemkov  na ul. Hrabinská  a  ul. Sadová II.  bolo zistené, že p.č. 369  o výmere 
2.523 m2  patrí p. Kolárikovej.  Majiteľka je ochotná časti parcely mestu Vrbové predať. Mesto 
Vrbové plánuje v tejto časti výstavbu komunikácie a verejného chodníka a z toho dôvodu je 
potrebné mať tieto časti nehnuteľnosti vo svojom vlastníctve. 
 
Stanovisko ekon. komisie: komisia odporúča materiál schváliť. 
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča materiál schváliť. 
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 82/IV/2020. 
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9. Kúpa pozemku parc. č. 1295/8 - ul. Oslobodenia 
 
Pri vysporiadaní pozemkov  na ul. Oslobodenia bolo zistené, že č. 1295/8 o výmere 36 m2 patrí 
p. Weissensteinerovej.  Majiteľka je ochotná parcelu mestu Vrbové predať. Vzhľadom  na uvedenú 
skutočnosť, že tento pozemok bol využitý na výstavbu komunikácie a verejného chodníka je 
potrebné mať túto nehnuteľnosť vo vlastníctve mesta Vrbové.  
 
Stanovisko ekon. komisie: komisia odporúča materiál schváliť. 
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča materiál schváliť. 
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 83/IV/2020. 
 
10. Predaj pozemkov - parc. č. 3014  a  3013/2 - ul. Športová 
 
Pani Ľudmila Radoská si podala na Mestsky úrad vo Vrbovom žiadosť o odpredanie časti 
nehnuteľností na Športovej ulici. Mesto  Vrbové  prikročilo k odpredaniu týchto parciel z dôvodu 
nevyužívania. Tento materiál bol prerokovaný na predchádzajúcom zasadnutí MsZ, kde bolo 
prijaté uznesenie na predaj uvedenej nehnuteľnosti za cenu 35 €/m2, s ktorou ale p. Radoská 
nesúhlasila. Osobne prišla vysvetliť o aké pozemky sa vlastne jedná, ide o bývalé koryto starej 
Holešky, pôda je znehodnotená. MsZ sa znovu zaoberalo týmto predajom. 
 
Rozprava: 
Mgr. Just – ten pozemok, ktorý p. Radoská chce kúpiť, je medzi jej dvoma pozemkami. Pre mesto 
nie je nijak zhodnotiteľný. 
p. Dunajčík – vysvetlil, že mu bolo povedané, že tam chcú stavať dom, preto hľadal, aké ceny sa 
vo Vrbovom pohybujú za stavebné pozemky. MsZ sa dohodlo na cene 35 €/m2. Mesto potrebuje 
peniaze, potrebuje sa správať ekonomicky, aby mohlo budovať chodníky, cesty. Až teraz sa 
dozvedel, že tam je smetisko, bývalé koryto Holešky a p. Radoská sa oň stará. Cena 12 € sa mu 
zdá prijateľná. Všetko je vec dohody. 
doc. Višňovský – prikláňa sa k tomu, že mestu to nie je nanič. Preto za tú cenu ani minule 
nehlasoval. 
p. Prievozníková – ide o kúsky, ktoré sú využiteľné iba pre tých, ktorí sú v susedstve. Mala by byť 
cena taká, aby bola prijateľná pre p. Radoskú aj pre občanov. Ale v budúcnosti by to mohlo byť 
pre výstavbu. Navrhla cenu 8 €/m2. 
p. Dunajčík – navrhuje dať znalecký posudok. 
p. Prievozníková – predložila ako poslankyňa návrh, malo by sa o ňom hlasovať. 
Poslanci za cenu 8 €/m2  hlasovali, kde z 10 prítomných bolo za túto cenu 7 poslancov. 
 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 84/VI/2020 a č. 85/VI/2020. 
 
11. Predaj časti pozemkov - parc. č. 1591 a parc. č. 1950 - nám. Slobody 
 
Na pozemkoch na Nám. slobody sú umiestnené predajné stánky p. Ivana Čápa a manž. (zmrzlinový stánok 
a p. Marcela Holána a manž (novinový stánok). Vlastníci stánkov majú záujem o vysporiadanie vlastníctva 
pod týmito stánkami. 
 
Stanovisko ekon. komisie: komisia neodporúča predaj. 
Stanovisko komisie výstavby: komisia neodporúča schváliť predaj predmetných pozemkov. 
Zo spoločenského hľadiska je absolútne neprijateľné, aby mesto predávalo súkromným osobám 
pozemky na námestí, ktoré majú plniť mestotvornú funkciu a mesto musí mať ich využitie plne 
pod kontrolou. V súčasnosti, keď sa snaží mesto postupne vykupovať každý kúsok pozemku pod 
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mestskými komunikáciami, si nebude rozdrobovať a predávať pozemky na centrálnom námestí. 
Ak sa bude každý prenajímateľ tak vzorne starať o svoj majetok ako p. Čáp a p. Holán, mesto 
nemá dôvod vypovedať nájomnú zmluvu. Odporúča toto riešiť formou dlhodobého prenájmu. 
 
Rozprava: 
Dr. Tahotný – na jednej strane chce mesto získať peniaze, správať sa ekonomicky... 
Ing. Šteruský – taký stánok na námestie patrí, nemal by výčitky, keby tam boli. 
Mgr. Just – prečo by mestu záležalo, aby tie stánky dali preč. Je to súvislý pozemok mesta, prečo 
by sa mal drobiť. Nevidí problém s dlhodobým prenájmom. 
Dr. Kubík – im by aj vyhovovalo, keby sa im dalo vecné bremeno. 
p. Prievozníková – súhlasí s Mgr. Justom. To centrum mesta treba zachovať v celosti. Prenajať 
a dať do zmluvy predkupné právo pre nich. 
Dr. Gajňáková – nájom na 30 rokov s predkupným právom. 
 
Uznesenie k tomuto bodu nebolo prijaté. Poslanci sa dohodli, že bude spracovaný materiál formou 
nájomnej zmluvy s predkupným právom. 
 
12. Prípojka NN - ul. Šteruská cesta  
 
Pre akciu „TS- Malý priemyselný park + obytná zóna“ na Šteruskej ceste bol vypracovaný projekt, 
ktorý rieši  distribučné rozvody 22 kV, 1 kV a trafostanicu. Stará trafostanica  bude odstránená aj 
so vzdušnými rozvodmi, ktoré na ňu boli napojené. Vybuduje sa nová kiosková trafostanica 
a  nové rozvody z nej budú uložené do zeme. Pôvodný rozmer kioskovej stanice mal byť 20 m2, 
ale zmenou predpisov je nutné odčleniť na ňu väčší priestor. Mesto Vrbové v danej investícii, 
ktorú bude vykonávať aj financovať Západoslovenská distribučná, a. s., vystupuje ako žiadateľ na 
základe zmluvy o pripojení odberných el. zariadení. Ďalej na základe plnomocenstva zo dňa 
7.11.2019 vyplýva, že mesto Vrbové má zabezpečiť majetkovoprávne vysporiadanie  
k nehnuteľnostiam, na ktorých sa stavba uskutoční.  
 
Stanovisko ekon. komisie: komisia súhlasí s prijatím uvedeného materiálu. 
Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča prijať materiál. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 86/VI/2020. 
 
13. VZN č. 6/2020 
 
Mgr. Urbanová predložila návrh na schválenie VZN č. 6/2020, ktorým sa určuje výška finančných 
prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Vrbové. Pri 
spracovaní vychádzala z výšky podielových daní. Na to sú koeficienty, normatívy na žiaka. 
vychádza sa aj z potreby školských zariadení. Pripomienku dala iba riaditeľka materskej školy. 

 
Stanovisko ekon. komisie: komisia nemala voči návrhu výhrady. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 87/VI/2020. 
 
14. VZN č. 7/2020 
 
Aj tento materiál predložila Mgr. Urbanová. Ide o príspevky, ktoré majú rodičia platiť za školskú 
družinu, príp. aj do školskej jedálne. Materská škola je plne financovaná z mesta. Tie príspevky, 
ktoré dajú rodičia idú do škôlky – na svoje aktivity ap. 
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Rozprava: 
p. Prievozníková – v rade školy chápu, že je potrebné poplatky zvyšovať, ale treba odčleniť alebo 
odstupňovať tých rodičov, ktorí majú 2 a viac detí. Na ďalšie dieťa navrhovali polovičný 
príspevok. Navrhovali riaditeľke osloviť aj sponzorov. 
Mgr. Urbanová – predškoláci neplatia. 
primátorka – ale keď sa budú robiť balíčky, dostanú všetci rovnako. 
p. Prievozníková – ale tá matka, ktorá má 2-3 deti, za ktoré platí, je to dosť. Tých detí zase toľko 
nie je. 
Mgr. Just – nemyslí si, že je to tak veľa. 
Mgr. Urbanová – tí, čo sú v hmotnej núdzi, neplatia. Ak chodí do práce, tak od štátu dostáva 
príspevok. A potom – nesmú mať podlžnosti mestu. Kto to bude všetko sledovať? 
p. Dunajčík – súhlasí vo všetkom s Mgr. Urbanovou. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 88/VI/2020. 
 
15. Stanovisko hl. kontrolórky k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2019 
 

V súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
v z.n.p. mesto  súhrnne spracovalo údaje o rozpočtovom hospodárení za rok 2019 do záverečného 
účtu mesta. Materiál obsahuje všetky zákonom  požadované údaje. Hlavná kontrolórka mesta 
spracovala v zmysle § 18f ods. 1 písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 
stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2019. Po zhodnotení záverečného účtu odporúča 
poslancom MsZ celoročné hospodárenie mesta Vrbové za rok 2019 schváliť bez výhrad. 
 
K materiálu nemal nikto pripomienky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 89/VI/2020. 
 
16. Stanovisko audítorky o overení účtovnej závierky mesta za rok 2019 
 

Audítorka mesta Vrbové Ing. Urbanová predložila dňa  30. marca 2020 správu nezávislého 
audítora z auditu účtovnej uzávierky k návrhu záverečného účtu za rok 2019, ktorý je priložený 
v predloženom materiáli. 
 
K materiálu nemal nikto pripomienky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 90/VI/2020. 
 
17. Záverečný účet mesta za rok 2019 
 
Záverečný účet bol zverejnený na verejné prerokovanie v úradnej tabuli mesta a na internetovej 
stránke mesta tak, ako túto povinnosť ukladá v § 16 ods. 9 zákon č. 583/2004 Z.z.  o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súlade s § 11 ods. 4 
písm. b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení MsZ prerokúva návrh záverečného účtu mesta 
mestské zastupiteľstvo. O použití prebytku rozpočtu v súlade s vyššie uvedeným zákonom 
rozhodlo MsZ pri prerokúvaní výsledku rozpočtového hospodárenie. 
 
K materiálu nemal nikto pripomienky. 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 91/VI/2020 a č. 92/VI/2020. 
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18. Plán činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020 
 
Uvedený materiál obsahuje návrh kontrol, ktoré po schválení poslancami mestského zastupiteľstva 
budú vykonané hlavnou kontrolórkou. Pokiaľ budú poslanci chcieť niečo doplniť, môžu tak urobiť 
v priebehu roka. 
 
K materiálu nemal nikto pripomienky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 93/VI/2020. 
 
19. Zmena rozpočtu 
 
Rozpočtové opatrenie č. 1 upravuje príjmy a výdavky v kategórii bežných príjmov a bežných 
výdavkov – financovanie preneseného výkonu v oblasti školstva, kde do príjmovej časti sú okrem 
priamych transferov zo štátneho rozpočtu zapojené aj nevyčerpané príjmy z minulého roka. 
Rozpočtové opatrenie č. 2 upravuje príjmy a výdavky zohľadňuje očakávané plnenie príjmov 
a čerpanie výdavkov v členení podľa jednotlivých kódov zdrojov a položiek funkčnej 
a ekonomickej klasifikácie, s prihliadnutím  na zmenu ekonomickej situácie v SR (predpokladané 
zníženie podielových daní), prioritne financované výdavky súvisiace s COVID-19, zameranie sa 
na realizáciu takých investičných akcií, ktoré mesto realizuje vo forme spolufinancovania alebo 
ide o rozpracovanosť z minulých rokov a ich realizácia nevyžaduje vysoké výdavky a taktiež je 
v tomto rozpočtovom opatrení  sú zohľadnené vlastné príjmy RO a finančný dopad schváleného 
VZN č. 6/2020. Cieľom je zapracovať do rozpočtu k 30.06. výdavky k dnešnému dňu známe, 
avšak z dôvodu nezaúčtovania nevidno jednoznačný dopad na rozpočet v danej položke 
ekonomickej a funkčnej klasifikácie.  
 
K materiálu nemal nikto pripomienky. 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 94/VI/2020 a č. 95/VI/2020. 
 
20. Dofinancovanie projektu cyklotrasy 
 
Založené združenie Zelená cesta informovalo o zabezpečení projektovej dokumentácie pre 
cyklotrasu Vrbové - Piešťany. Na jej zabezpečenie je potrebné dofinancovanie vo výške 15.000 € 
formou vkladu jednotlivých členov mimo členských príspevkov, ktoré sú vo výške 5.000,- € ročne.  
Na finančné zabezpečenie uvedeného projektu bolo potrebné schváliť sumu vo výške 15.000,- € 
na rok 2020.  
 
Stanovisko ekon. komisie: komisia odporúča prijať tento materiál. 
Stanovisko komisie výstavby: odporúča finančné prostriedky schváliť. 
 
K materiálu nemal nikto pripomienky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 96/VI/2020. 
 
21. Prenájom bytov – ul. Hrabinská + Sídl. 9. mája 
 
Na Hrabinskej ul. a na Sídl. 9, mája sa uvoľnili dva nájomné byty. Sociálna komisia zasadala 
a navrhla obsadiť tieto byty po ukončení nájomnej zmluvy súčasnými nájomcami. MsZ odobrilo 
a schválilo návrh sociálnej komisie. 
 
K materiálu nemal nikto pripomienky. 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 97/VI/2020 a č. 98/VI/2020. 
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22. Žiadosti o odpustenie nájmov v súvislosti s COVID-19 
 

Mesto Vrbové má uzatvorené nájomné zmluvy na priestory a pozemky. Z dôvodu opatrení 
hlavného hygienika SR v súvislosti s pandémiou COVIDu-19 boli niektoré prevádzky uzatvorené 
úplne, resp. pracovali čiastočne v obmedzenom režime. Niektorí z nájomcov predložili žiadosti 
o odpustenie nájmov za inkriminované obdobie. Príjem z nájmu priestorov, budov, zariadení 
a pozemkov je jeden z nedaňových príjmov mesta a ich výpadok priamo ovplyvní príjmovú 
a zároveň výdavkovú časť rozpočtu, preto musí mestské zastupiteľstvo prerokovať a posúdiť 
jednotlivé nájmy individuálne. 
Mgr. Urbanová informovala, že na ekonomickej komisii sa zhodli, že by do odpúšťania nešli, ale 
nechať im možnosť uhradiť nájomné najviac v 48-ich rovnakých splátkach, pokiaľ sa nedohodne 
inak. Neodpustiť, predĺžiť splatnosť. Fyzické osoby ani nemajú návrh, iba podnikatelia. Pokiaľ sa 
týka podania žiadostí o príspevok od štátu, tak tieto elektronicky podávajú prenajímatelia 
a elektronicky to nájomca potvrdzuje, čo niektorí ani túto formu nebudú môcť využiť. 
Poslanci MsZ sa dohodli, že nájomné sa odpúšťať alebo znižovať nebude, no splatnosť 
nezaplateného nájomného sa predĺži, do 48 mesiacov po skončení mimoriadnej situácie.  
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 99/VI/2020. 
 
23. Preventivár mesta Vrbové 
 
Z dôvodu ukončenia pracovného pomeru doterajšieho preventivára mesta Vrbové Mgr. Mariána 
Šmacha navrhlo mesto Vrbové v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom pri meste Vrbové 
nového kandidáta firmu URBAN BP servis, s.r.o., Trebatice. 
 
Rozprava: 
Dr. Tahotný – preventivára môže robiť len fyzická osoba. 
Poslanci sa zhodli na to, že preventivára bude vykonávať p. Urban (ako fyzická osoba) z Trebatíc. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 100/VI/2020. 
 
24. Plán zasadnutí MsZ na II. polrok 2020  
 
Dr. Kubík spracoval a predložil na schválenie plán zasadnutí MsZ na II. polrok 2020. 
 
K materiálu nemal nikto pripomienky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 101/VI/2020. 
 
25. Rôzne   
 
Mgr. Urbanová informovala, že na mesto prišli sťažnosti p. M. Šlaukovej a jej otca p. S. Murína 
okrem iného k výmerom za komunálny odpad. Sťažnosti boli vy bavené, odpovede zaslané. Keďže 
boli adresované aj na MsZ, informuje o sťažnostiach aj odpovede k nim aj poslancov. 
Z ekonomického pohľadu bolo odpovedané, ostatné postúpili príslušnému útvaru. Náklady na 
komunálny odpad na jedného občana vychádzajú ročne 48 €, pričom občan platí 30 €. Zvyšok 18 € 
platí mesto. 
 
K materiálu nemal nikto pripomienky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 102/VI/2020. 

•  

 



MsZ č. 5 z 24. 6. 2020 
Strana 11 z 21 

 
 
Pani Bezáková zo Strážovskej ulici oslovila primátorku na vysporiadanie ulice (mesto by jej malo 
vyplatiť 15 tis. €). V súčasnosti ale mesto nemá dostatok financií. pani Bezáková žiada aspoň 
o minimálne splátky 1-2 tis. €. MsZ sa na septembrovom zasadnutí  dohodne. 

•  
Dr. Kubík informoval o žiadosti p. Asipi na osadenie stánku na verejnom priestranstve na 
Ul. Beňovského (bývalý stánok zmrzliny – p. A. Kráľová), chce tam predávať kebab. MsZ zdieľa 
názor stavebnej komisie, ktorá nesúhlasí s umiestnením ďalšieho stánku na ploche vedľa budovy 
“Hačkovec“ nakoľko mesto plánuje plochu využívať na iné účely. 

•  
Dr. Gajňáková informovala MsZ, že prišlo právoplatný rozsudok z Okresného súdu Trnava – do 
konkurznej podstaty po spoločnosti Vetes, s.r.o.  treba uhradiť cca 115 tis. €. Návrh je uhradiť to 
z poistného plnenia z kúrie M. Beňovského. Uznesenie k tomu prijme MsZ na mimoriadnom alebo 
až septembrovom zasadnutí. 

•  
Ing. Valová informovala o tom, že bola podaná žiadosť na obnovu strechy na synagóge. Mesto 
bolo pri podaní žiadosti úspešné a je povinné sa podieľať sa na spolufinancovaní vo výške 5 %. 
Z ministerstva kultúry prišla dotácia vo výške 40 tis. €, pričom celkové náklady na rekonštrukciu 
celej strechy boli vyčíslené na približne 175 000 €. Bolo by dobre vybrať práce na streche, ktoré 
sa z dotácie na jeden raz. Strecha sa nedá otvoriť celá a nedokončiť. Ďalej je potrebné aj vybrať 
firmu (verejné obstarávanie). Vybratá časť strechy vo výške 40 tis. € sa musí urobiť na jeden raz. 
Navrhla jednu časť – severnú, ktorá je najhoršia, lebo celá sa nedá - je tam oprava krovu a výmena 
strešnej krytiny. 
p. Dunajčík – z poistného plnenia by zostalo 70 tis. €. 
Mgr. Urbanová – 15 tis. € ide na cyklotrasu. 
Ing. Valová – na strechu je rozpočet 175 tis. €. 
Mgr. Just – navrhuje audienciu so štátnym tajomníkom. Skúsiť prehodnotiť tú dotáciu, napísať list 
alebo niečo podobné. 
primátorka – bolo sa ešte minulý rok, ale za štátnu tajomníčku, ale nedalo sa nič vybaviť. 
Mgr. Just – teraz je nová vláda, skúsiť znovu. 
Dr. Gajňáková – dotácia je z akcie „Obnovme si svoj dom“. Oni sa snažia aspoň sčasti uspokojiť 
všetky žiadosti. Nikto nedostal 100 %. Je to nekoncepčné, ale konečné rozhodnutie. 
Ing. Valová – robia to na základe rozhodnutia komisie. 
Mgr. Urbanová – pre synagógu 40 tis. € nie je veľa. A nie je to len pamiatka mesta, ale celého 
Slovenska. 

•  
Mgr. Just požiadal vedenia mesta o podporu pri akcii Vrbovské pivničky, chcel by využiť aspoň 2 
mestské pivnice. Primátorka prisľúbila, že mesto mu prepožičia tieto miestnosti, veď iné akcie 
mesto aj tak v tomto období robiť nebude. 
 
26. Dopyty a interpelácie poslancov 
 
Dr. Tahotný – dokedy bude núdzový stav s verejným osvetlením, 
primátorka – minulý mesiac nedošlo od štátu ani polovica z toho, čo obvykle mesto dostáva. 
Takéto opatrenia robia všetky mestá a obce. Svieti každé druhé svietidlo z dôvodu šetrenia 
financií. A popri tom sa robia rozbehnuté akcie. Minimálne do konca leta takéto obmedzenia 
predpokladá. 

•  
Mgr. Just – spýtal sa na dotácie od mesta, 
primátorka – žiadne nebudú. Tie čo boli schválené, sa dali. Ostatné na budúci rok. 
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Dr. Kubík – dostali holubári, dotyk života. MFK za február a marec. Od polovice marca, odkedy 
je Corona-19, nedostal dotáciu nikto. 

•  
Mgr. Just – optické siete z Telekomu – táto akcia bola dotiahnutá do konca. Už aj jeho susedia to 
majú. To len pre informáciu. Telekom to myslí naozaj vážne s tými optickými sieťami.  U nich 
(na Mikulášskej ul.) boli dotiahnuté do konca a verí, že to bude aj inde v meste. 
Ing. Šteruský – to, čo robia,  nech robia poriadne. 
primátorka – bola sťažnosť od občana z Priehradnej ulice. 

•  
Dr. Miklášová – parkovanie v tom kritickom úseku pred cintorínom – ten autobus sa postaví pred 
unimobunku a bráni výhľadu na cestu. Čo sa s tým dá urobiť? 
Dr. Kubík – treba zavolať v takom prípade štátnu políciu. 

•  
p. Dunajčík – rád by si zastal pracovníkom miestneho hospodárstva. Vyzýva, aby sa venovala 
pozornosť tomuto útvaru. Navrhuje zakúpiť traktorovú kosačku, nestíhajú kosiť tými ručnými. 
 
27. Návrh na uznesenia 
 

Uznesenie MsZ č. 78/VI/2020  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- berie na vedomie –  
informácie spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s.,  o stave tepelnotechnických zariadení 
mesta Vrbové, spotrieb primárnych médií, výroby tepla  a vývoja opráv za rok 2019. 
 
 

Uznesenie MsZ č. 79/VI/2020  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
závery ústrednej inventarizačnej komisie k inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov k  vykonanej k 31. 12. 2019. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10                  proti: 0  zdržali sa: 0 
Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  Mgr. R. Just,        
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 
T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský, 
Bc. D. Sabo,  JUDr. F. Tahotný, MBA, 
doc. PhDr. J. Višňovský PhD. 
 

 
Uznesenie MsZ č. 80/VI/2020  

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
bezplatnú výpožičku časti pozemku vo veľkosti 30 m2, 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 – 
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na uvedenej parcele Brankovi Remiášovi  na vlastné náklady osadiť - vybudovať detský kolotoč 
v prospech občanov bývajúcich na ul. Oslobodenia, ul. Sietna  a  ul. 1. mája.  Detský kolotoč  je 
možné osadiť - vybudovať len za podmienok, ktoré výlučne určí v Zmluve o výpožičke stavebný 
úrad mesta Vrbové.   
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10                  proti: 0  zdržali sa: 0 
Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  Mgr. R. Just,        
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 
T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský, 
Bc. D. Sabo,  JUDr. F. Tahotný, MBA, 
doc. PhDr. J. Višňovský PhD. 
 

 
Uznesenie MsZ č. 81/VI/2020  

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
prenájom časti pozemku - na odkladaciu plochu, očistenie, zveľadenie pozemku                         
a  zabezpečenie prístupu cez pozemok p. Karlíka na zadnú časť smetiska, hlavne z dôvodu prístupu 
požiarneho vozidla v prípade požiaru. Areál pozemku určený na prenájom - bývalého smetiska  
má rozmery 1.067 m2,  na časti parcely reg. „C“ č. 1067/1 o výmere 10.312 m2, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, vedená na LV č. 1900, nachádzajúca sa na ul. Sietna, vedľa areálu 
firmy Juraja Karlíka, ktorého je žiadateľ vlastníkom a to spôsobom hodným osobitného zreteľa,  
v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov za cenu nájmu vo výške 373,45 €/ročne, ako prenájom nehnuteľného majetku mesta od 
01.07.2020.       
Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že nájomca                         
Juraj Karlík a  manželka Daniela Karlíková, obaja bytom  Vrbové, má uvedenú odstavnú plochu 
v susedstve svojho areálu stolárskej dielne a na uvedenú parcelu je prístup cez tieto pozemky 
manželov Karlíkovcov.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10                  proti: 0  zdržali sa: 0 
Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  Mgr. R. Just,        
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 
T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský, 
Bc. D. Sabo,  JUDr. F. Tahotný, MBA, 
doc. PhDr. J. Višňovský PhD. 

 
Uznesenie MsZ č. 82/VI/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 vedenej na LV č. 1339: 
- parcela registra „C“  č.  369 o výmere 2.523 m², druh pozemku - záhrada, bola rozdelená na 
základe Geometrického plánu č. 172/2020 zo dňa 30.04.2020 na parcelu reg. „C“ č. 369/1 
o výmere 2.407 m2, parcelu reg. „C“ č. 369/2  o výmere  95 m2   a   na parcelu reg. „C“ č. 369/3  
o výmere  21 m2, 
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kde predmetom kúpy je novovytvorená parcela reg. „C“ č. 369/2 o výmere 95 m2, druh pozemku 
záhrada, ktorá je vo výlučnom vlastníctve p. Heleny Kolárikovej, Ducové za sumu vo výške 
475,00 €; 
a ďalej je predmetom kúpy novovytvorená parcela reg. „C“ č. 369/3 o výmere 21 m2, druh 
pozemku záhrada, ktorá je vo výlučnom vlastníctve p. Heleny Kolárikovej, Ducové, za sumu vo 
výške 105,00 €. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10                  proti: 0  zdržali sa: 0 
Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  Mgr. R. Just,        
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 
T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský, 
Bc. D. Sabo,  JUDr. F. Tahotný, MBA, 
doc. PhDr. J. Višňovský PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 83/VI/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 : 
- pozemok parcela registra „E“  č.  1295/8  o  výmere  36 m², zapísaný na LV č. 3559, druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie  za cenu  5,- €/m2  podiel 1/1 v celosti za sumu  vo výške 
180,- € od: 
- Weissensteinerová Oľga, 922 03 Vrbové. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10                  proti: 0  zdržali sa: 0 
Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  Mgr. R. Just,        
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 
T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský, 
Bc. D. Sabo,  JUDr. F. Tahotný, MBA, 
doc. PhDr. J. Višňovský PhD. 

 
Uznesenie MsZ č. 84/VI/2020  

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení odpredaj 
časti nehnuteľnosti evidovanej na LV č. 3369 - pozemok reg. “E“, parc. č. 471/1 o výmere 509 m2, 
druh pozemku - ostatné plochy, evidovaná v CKN v doposiaľ nezaloženom liste vlastníctva ako 
parc. č. 3014 o výmere 175 m2, druh pozemku - orná pôda  a  taktiež v CKN v doposiaľ 
nezaloženom liste vlastníctva ako parc. č. 3012 o výmere 190 m2, druh pozemku - orná pôda, ktorá 
bola na základe geometrického  plánu číslo 205/2019 zo dňa 10.12.2019  rozdelená na  parcely 
reg. „E“ č. 471/1 - ostatné plochy o výmere 300 m2, parcelu reg. „C“ č. 3014 o výmere 209 m2 - 
orná pôda, parcelu reg. „C“ č. 3012/1 o výmere 88 m2 - orná pôda  a  parcelu reg. „C“ č. 3012/2 o 
výmere 68 m2 - orná pôda kde 
- predmetom  kúpnej   zmluvy   je   novovytvorená   nehnuteľnosť  parcela    registra  „C“ č. 3014 
- orná pôda o výmere 209 m2, ktorá  je  vo  výlučnom vlastníctve mesta Vrbové, sídlo ul. gen. M. 
R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové, IČO 003 13 190 v celosti pre: 
- Ľudmila Radoská, 922 03 Vrbové  za cenu  8 €/m2  z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
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Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že žiadateľka 
Ľudmila Radoská,  922 03 Vrbové  užíva a obhospodaruje túto parcelu od roku 1983. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 7                 proti: 0  zdržali sa: 3 
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík,      Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,   
PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,     JUDr. F. Tahotný, MBA, 
Ing. Ľ. Šteruský, Bc. D. Sabo,   
doc. PhDr. J. Višňovský PhD. 
 

 
Uznesenie MsZ č. 85/VI/2020  

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení odpredaj 
časti nehnuteľnosti evidovanej na LV č. 3369 - pozemok registra „C“ č. 3013/2 o výmere 148 m2 
, druh pozemku - orná pôda, ktorá  bola na základe geometrického plánu číslo 54/2020 zo dňa 
17.02.2020  rozdelená na parcelu reg.  „C“  č.  3013/2 – orná pôda    o výmere 113 m2  a  parcelu 
reg. „C“ č.  3013/3  o výmere 35 m2 -  orná pôda, kde 
-  predmetom  kúpnej   zmluvy   je   novovytvorená   nehnuteľnosť  parcela    registra  „C“ č. 
3013/2, orná pôda  o výmere 113 m2, ktorá  je  vo výlučnom  vlastníctve mesta Vrbové, sídlo ul. 
gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové, IČO 003 13 190 v celosti pre: 
- Ľudmila Radoská, 922 03 Vrbové za cenu 8 €/m2  z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že žiadateľka 
Ľudmila Radoská,  922 03 Vrbové, užíva a obhospodaruje túto parcelu od roku 1983. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
 
za: 7                 proti: 0  zdržali sa: 3 
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík,      Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,   
PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,     JUDr. F. Tahotný, MBA, 
Ing. Ľ. Šteruský, Bc. D. Sabo,   
doc. PhDr. J. Višňovský PhD. 
 

 
Uznesenie MsZ č. 86/VI/2020  

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- súhlasí –  
s odkúpením pozemku parcela reg. „C“  č. 1072/12 pre Západoslovenskú  distribučnú a.s., 
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, kde mesto Vrbové vystupuje ako žiadateľ  na základe  Zmluvy 
o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej siete č. IZ 124/19/204/19 
zo dňa 25.10.2019.   
Uvedená parcela registra „C“ č. 1072/12 o výmere 2.745 m2, druh pozemku – zastavané plochy 
a nádvoria evidovaná na LV č.  4165 bola na základe geometrického plánu číslo 229/2020 zo dňa 
03.06.2020  rozdelená  na parcelu reg. „C“  č.  1072/12 - zastavané plochy  a nádvoria o výmere 
2.706 m2   a  parcelu reg. „C“ č.  1072/15  o výmere 39 m2 -  zastavané plochy a nádvoria, kde 
- predmetom  kúpnej   zmluvy   je   novovytvorená   nehnuteľnosť  parcela    registra  „C“ č. 
1072/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2, ktorá  je  vo výlučnom  vlastníctve  
spoločnosti  B&V Group a.s., sídlo ul. Paulínyho č. 8, 811 02 Bratislava - Staré Mesto. 
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Taktiež MsZ súhlasí so zaplatením kúpnej ceny vo výške 1,- €  a správnym poplatkom vo výške 
66,- € na zaevidovanie kúpnej zmluvy na katastrálnom odbore Okresného úradu Piešťany.    
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10                  proti: 0  zdržali sa: 0 
Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  Mgr. R. Just,        
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 
T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský, 
Bc. D. Sabo,  JUDr. F. Tahotný, MBA, 
doc. PhDr. J. Višňovský PhD. 
 

 
Uznesenie MsZ č. 87/VI/2020  

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 6/2020, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov 
na mzdy a  prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Vrbové. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9                  proti: 0  zdržali sa: 0 
Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  Mgr. R. Just,        
PhDr. J. Miklášová, 
T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský, 
Bc. D. Sabo,  JUDr. F. Tahotný, MBA, 
doc. PhDr. J. Višňovský PhD. 
 
 

Uznesenie MsZ č. 88/VI/2020  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 7/2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrbové. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 8                  proti: 0       zdržali sa: 2 
Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  Mgr. R. Just,           T. Prievozníková 
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,           JUDr. F. Tahotný, MBA 
Ing. Ľ. Šteruský, Bc. D. Sabo, 
doc. PhDr. J. Višňovský PhD. 

 
 

Uznesenie MsZ č. 89/VI/2020  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- berie na vedomie –  
stanovisko hlavnej kontrolórky mesta  k návrhu záverečného účtu za rok 2019. 
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Uznesenie MsZ č. 90/VI/2020  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- berie na vedomie –  
Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2019.  
 
 

Uznesenie MsZ č. 91/VI/2020  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
v súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, záverečný účet 
mesta Vrbové a celoročné hospodárenie mesta Vrbové s vyhodnotením programového rozpočtu 
za rok 2019 bez výhrad. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10                  proti: 0  zdržali sa: 0 
Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  Mgr. R. Just,        
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 
T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský, 
Bc. D. Sabo,  JUDr. F. Tahotný, MBA, 
doc. PhDr. J. Višňovský PhD. 
 

 
Uznesenie MsZ č. 92/VI/2020  

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
prebytok rozpočtového hospodárenia mesta Vrbové za rok 2019 vo výške 7 345,10 € použiť na 
tvorbu rezervného fondu. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10                  proti: 0  zdržali sa: 0 
Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  Mgr. R. Just,        
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 
T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský, 
Bc. D. Sabo,  JUDr. F. Tahotný, MBA, 
doc. PhDr. J. Višňovský PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 93/VI/2020  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
Plán činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10                  proti: 0  zdržali sa: 0 
Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  Mgr. R. Just,        
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 
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T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský, 
Bc. D. Sabo,  JUDr. F. Tahotný, MBA, 
doc. PhDr. J. Višňovský PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 94/VI/2020  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 1/2020  (RO č. 1) - 
 
  

  
Rozpočet 

schválený 2020 
Rozpočet po 

zmenách 
Zmena 

rozpočtu č. 1 
Rozpočet po 

zmenách 
Bežné príjmy 5 437 139,20 x 3 144,60 5 440 283,80 
Kapitálové príjmy 105 000,00 x  105 000,00 
Finančné operácie príjmové 191 066,54 x 215,44         191 281,98 
Školstvo 149 804,34 x  149 804,34 
PRÍJMY SPOLU 5 883 010,08 x 3 360,04 5 886 370,12 

  
Rozpočet 

schválený 2020 
Rozpočet po 

zmenách 
Zmena 

rozpočtu č. 1 
Rozpočet po 

zmenách 

Bežné výdavky  2 944 653,20 x  2 944 653,20 
Kapitálové výdavky 305 627,94 x  305 627,94 
Finančné operácie výdavkové 137 400,00 x  137 400,00 
Školstvo 2 495 328,94 x 3 360,04 2 498 688,98 
VÝDAVKY SPOLU 5 883 010,08 x 3 360,04 5 886 370,12 

 
 

Uznesenie MsZ č. 95/VI/2020 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje  rozpočtové opatrenie č. 2/2020  (RO č. 2) -  
 
  

  
Rozpočet 

schválený 2020 
Rozpočet po 

zmenách 
Zmena 

rozpočtu č. 2 
Rozpočet po 

zmenách 
Bežné príjmy 5 437 139,20 5 440 283,80 239 863,61 5 680 147,41 
Kapitálové príjmy 105 000,00 105 000,00 88 000,00 193 000,00 

Finančné operácie príjmové 191 066,54 
      

191 281,98 61 351,71     252 633,69 
Školstvo 149 804,34 149 804,34 4 029,29 153 833,63 
PRÍJMY SPOLU 5 883 010,08 5 886 370,12 393 244,61 6 279 614,73 
     

  
Rozpočet 

schválený 2020 
Rozpočet po 

zmenách 
Zmena 

rozpočtu č. 2 
Rozpočet po 

zmenách 

Bežné výdavky  2 944 653,20 2 944 653,20 
298 128,01 3 548409,15 Kapitálové výdavky 305 627,94 305 627,94 

Finančné operácie výdavkové 137 400,00 137 400,00 0,00 137 400,00 
Školstvo 2 495 328,94 2 498 688,98 95 116,60 2 593 805,58 
VÝDAVKY SPOLU 5 883 010,08 5 886 370,12 393 244,61 6 279 614,73 
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10                  proti: 0  zdržali sa: 0 
Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  Mgr. R. Just,        
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 
T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský, 
Bc. D. Sabo,  JUDr. F. Tahotný, MBA, 
doc. PhDr. J. Višňovský PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 96/VI/2020  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
použitie finančných prostriedkov vo výške 15.000,- € do Združenia obcí „Zelená cesta“ 
ako  osobitný vklad jednotlivých členov určený na vykrytie výdavkov pre vypracovanie 
Projektovej dokumentácie do 31.08.2020. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9                  proti: 0  zdržali sa: 0 
Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  Mgr. R. Just,        
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 
T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský, 
Bc. D. Sabo,  JUDr. F. Tahotný, MBA, 
 

Uznesenie MsZ č. 97/VI/2020  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
v súlade s čl. I., §2, ods. 9  -  Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2018 o nakladaní s nájomnými 
bytmi pre občanov v bytovom dome na Hrabinskej ulici a na ul. Šteruská cesta – Košiar v meste 
Vrbové,  pridelenie voľného nájomného  dvojizbového bytu č. 10  na prízemí vpravo v bytovom 
dome na ul. Hrabinská č. 1726/13  novému nájomníkovi :  
- Martina NIGOŠOVÁ, 922 03 Vrbové. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10                  proti: 0  zdržali sa: 0 
Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  Mgr. R. Just,        
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 
T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský, 
Bc. D. Sabo,  JUDr. F. Tahotný, MBA, 
doc. PhDr. J. Višňovský PhD. 

 
Uznesenie MsZ č. 98/VI/2020  

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
v súlade s čl. I., §2, ods. 10  -  dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2017   
o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome na ul. J. Zigmundíka  č. 295/4,  Sídl. 
9. mája č. 322/25, na nám. Sv. Cyrila a Metoda č. 12/20  a  ostatnými nájomnými bytmi  v meste 
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Vrbové,   pridelenie voľného nájomného jednoizbového bytu č. 13 na prvom poschodí v bytovom 
dome na  sídl. 9. mája č. 322/25 novému nájomníkovi : 
- Jana Treščáková, 922 03 Vrbové. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10                  proti: 0  zdržali sa: 0 
Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  Mgr. R. Just,        
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 
T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský, 
Bc. D. Sabo,  JUDr. F. Tahotný, MBA, 
doc. PhDr. J. Višňovský PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 99/VI/2020  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
splatenie neuhradeného nájomného za obdobie sťaženého užívania priestorov počas opatrení 
v súvislosti s pandémiou COVID-19, najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach splatných vždy 
k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca počnúc mesiacom nasledujúcim po skončení 
mimoriadnej situácie. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9                  proti: 0  zdržali sa: 0 
Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  Mgr. R. Just,        
PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,  
Ing. Ľ. Šteruský, Bc. D. Sabo,   
JUDr. F. Tahotný, MBA, 
doc. PhDr. J. Višňovský PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 100 /VI/2020  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- menuje –  
nového preventivára mesta Vrbové : 
- Stanislav Urban, 922 10  Trebatice. 

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

Uznesenie MsZ č. 101/VI/2020  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
Plán zasadnutí MsZ na II. polrok 2020. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
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prítomní: 9 
za: 9                  proti: 0  zdržali sa: 0 
Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,  Mgr. R. Just,        
PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,  
Ing. Ľ. Šteruský, Bc. D. Sabo,   
JUDr. F. Tahotný, MBA, 
doc. PhDr. J. Višňovský PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 102/VI/2020  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- berie na vedomie –  
odvolanie p. Márie Šlaukovej a p. Serafína Murína zo dňa 29. 5. 2020. 
 
28. Záver 
 
Primátorka mesta poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie MsZ o 23.10 hod. 
 
 
Zapísala: Beličková 
 
 
 
 
 

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

primátorka mesta, v.r. 
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