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Z á p i s n i c a    č. 7 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrbové, 

konaného 23. 9. 2020 o 17.00 hod. v Kúrii M. Beňovského 

 

 

Prítomní:    11 poslancov a primátorka mesta 

Prizvaní:    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. Dotácia - Domov Klas, n.o. 

5. Dotácia na kapitálové výdavky pre združenie obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany 

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k prijatiu návratnej finančnej výpomoci pre 

mesto Vrbové 

7. Výpožička - Dom kultúry / šípkari  

8. Dlhodobý nájom pozemkov pod stánkami na Nám. slobody 

9. Predaj nehnuteľností - parc. č. 2484/1 a dom súp. č. 309 

10. Predaj časti pozemku - parc. č. 463/4 - I. ZŠ. 

11. Predaj časti pozemku - parc. č. 2183/5 - ul. M. A. Beňovského 

12. Návratný finančný príspevok 

13. Kúpa pozemku - parc. č. 295/2 - ul. Hoštáky 

14. Kúpa pozemku - parc. č. 1295/2 - ul. Sietna 

15. Kúpa pozemku - parc. č. 427/2 - ul. Hrabinská 

16. Kúpa časti pozemku - parc. č. 3705/2 - Grékovci 

17. Kúpa časti pozemkov - parc. č. 352, 353 – p. Šimunková 

18. Kúpa pozemku  ul. Strážovská – p. Bezáková 

19. Zámena pozemkov - ul. Bočná 

20. Zámena pozemkov - ul. Športová 

21. OVS – LIAZ/kukavoz 

22. Zrušenie uznesení 

23. Nájom na NN kábel - TANEX 

24. Zmena rozpočtu 

25. Dobrovoľná zbierka - synagóga 

26. Rôzne   

27. Dopyty a interpelácie poslancov 

28. Návrh na uznesenie 

29. 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 – JUDr. František Tahotný, 

členovia – Ľubomír Dunajčík a Bc. Dušan Sabo. 

prítomných: 11 

za: 11                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 
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Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: PhDr. Jana Miklášová 

a Mgr. Daniela Drobná. 

prítomných: 11 

za: 11                                          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 hlavná kontrolórka JUDr. Mária 

Gajňáková. 

prítomných: 11 

za: 11                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

Primátorka predložila k schváleniu program zasadnutia MsZ, ktorý bol uvedený na pozvánke.  

Tento program poslanci schválili: 

prítomných: 11 

za: 11                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 

Primátorka navrhla zaradiť do bodu Rôzne pridelenie bytov a prerokovať investičný zámer Zóna 

rekreačných domov Prašník. Zároveň navrhla prerokovať bod 12 hneď po bode 6, nakoľko spolu 

súvisia. 

Za takto upravený návrh programu poslanci hlasovali a schválili ho. 

prítomných: 11 

za: 11                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

2. Kontrola plnenia uznesení 
 

Kontrola plnenia uznesení bola zaslaná v elektronickej podobe. Nikto nemal k uvedenému 

materiálu pripomienky ani dopyty. 

 

3. Dopyty a interpelácie občanov 
 

Na zasadnutie MsZ prišli zástupcovia obyvateľov z Ul. 6. apríla č. d. 361 a 362. Dali si žiadosť 

o výrub stromov, chceli vedieť v akom štádiu je táto záležitosť. 

Ing. Valová povedala, že výruby stromov idú cez obec, ktorá tieto výruby rieši. Na výruby stromov 

sú rôzne pohľady. Odmieta útoky verejnosti, že mesto chce rúbať stromy. Budú si podávať žiadosti 

konkrétne osoby, aby sa vedelo, kto má záujem o výrub stromov. Mesto veľmi citlivo toto rieši, 

nemá tendenciu stromy vyrubovať. K výrubu pristupuje vtedy, len keď sa jedná o priestor pod 

novou výstavbou alebo sú stromy ohrozujúce. Na výrube týchto stromov sa zatiaľ na komisii 

nestotožnili.  Bola vám určená náhradná výsadba za prvý povolený výrub. Vysadili ste sadenica 

cca 30 cm, ktoré nenahradia plnohodnotne veľký strom. Je ťažké dať všetky požiadavky 

dohromady. Niekto chce dať stromy dolu, iní zasa ponechať. Pokiaľ nevyrastie iná drevina, nie je 

vhodné vyrubovať stromy. Každý výrub sa zverejňuje. 

p. Zelenayová – nečistoty z tých stromov – chrobáky, pavúky, semená – to všetko ide do bytov. 

Ak bude treba, ako náhradu za požadovaný výrub, dajú vysadiť väčšie dreviny. Je to kompromis. 

Ing. Valová – drevina má význam, aby sa  byty tak neprehrievajú.  

Dr. Miklášová – tie stromy neboli vysadené systematicky, nikto nebral do úvahy, že raz vyrastú 

a čo bude neskôr. Poradiť nejakého arboristu, ktorý by určil aký druh stromov tam treba zasadiť 

a aby to nebol alergén. 

•  

P. Klčo – v júli  si podal žiadosť o prenájom nebytových priestorov na nácvik hudobnej produkcie. 

Je to bývalý sklad. Ten priestor by bol akusticky izolovaný. Jednalo by sa o popoludňajšie až 

večerné hodiny. Mesto by mohlo z toho profitovať. 
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Dr. Kubík – bola by to bezplatná výpožička, nie prenájom, tak ako aj ostatné subjekty v minulosti, 

platila by sa iba elektrina. 

primátorka – mesto sa tým bude zaoberať, budú prizvaní, aby sa vedelo aké decibely to bude 

vydávať. 

•  

Do interpelácií občanov sa prihlásil aj Ing. P. Adamec. Otvoril tému výrubu stromov na Bočnej 

ulici. Výrub, resp. nevýrub stromov sa už na zasadnutí MsZ riešil. V súčasnosti je však situácia 

patová. Zhrnul v krátkosti ako prebiehali žiadosti i posúdenia k výrubu stromov. Odborníci boli 

proti výrubu týchto stromov. Ich spoločenská hodnota je vysoká. Patria medzi najvzácnejšie 

stromy v meste. Bola podaná žiadosť o orezanie týchto stromov a nevie ako sa dostali medzi 

stromy, ktoré majú byť vyrúbané. Predtým komisia rozhodla, že stromy nebudú vyrezané. Má 

dojem, že sa tam dostali omylom. Bolo začaté správne konanie cez obec Kočín – Lančár. Bolo 

rozhodnuté okrem iných stromov aj o výrube týchto dvoch stromov na Bočnej ulici. Komisia to 

neprerokovala, hoci to mala prerokovať. Poprosil, aby mesto vážne posúdilo túto situáciu. Je to 

možno posledný gaštan vo Vrbovom. 

primátorka – čaká sa na dendrologický posudok na tento strom. Potom sa rozhodne. 

 

4. Dotácia - Domov Klas, n.o. 

 
Riaditeľka Domova Klas n.o. doručila mestu Vrbové ako zriaďovateľovi Domova Klas n.o.   

žiadosť o poskytnutie dotácie na prevádzkové náklady Domova Klas, n.o. vo výške 25.000 ,- € na 

dofinancovanie roka 2020. Na základe kontroly v r. 2019 museli pristúpiť k zníženiu kapacity. 

Mali 4-posteľové izby a v zmysle vyhlášky o ubytovacích priestoroch môžu byť v jednej izbe iba 

3 postele. Vzhľadom na priestorové možnosti domova museli pristúpiť k zníženiu kapacity 

domova. Tým, že majú o 3 klientov menej, chýba im ročne 36 tis. €. Klienti prichádzajú v ťažkom 

zdravotnom stave, potrebujú zvýšenú starostlivosť. Zvýšili sa náklady na energie, takisto stúpli 

ceny potravín. Dezinfekčné a ochranné pracovné prostriedky stúpli až trojnásobne. Z MPSVaR im 

odporučili požiadať o fin. príspevok svojho zriaďovateľa. 

 

Rozprava: 

p. Dunajčík – poďakoval za to, čo robia pre občanov. Mali by si však tvoriť nejaký fond na 

mimoriadne situácie. Na tej sume 25 tis. € by sa mali podieľať klienti a ich rodinní príslušníci. 

Mesto potrebuje financie na iné akcie, napr. chodníky sú v dezolátnom stave. Hoci asi teraz nič 

iné nezostáva, len tú dotáciu schváliť. 

Mgr. Juhásová – na financovaní sa podieľajú aj rodinní príslušníci. V tomto okolí ľudia málo 

zarábali a preto aj tie dôchodky majú niektorí nízke. Väčšinou sú to obyvatelia Vrbového. Preto 

sa aj obracia na mesto. Niektorí by sa mohli stať neplatičmi. Domov nie je založený ako nezisková 

organizácia. Nie sú určení na to, aby zarábali, ale aby sa starali o týchto klientov. 

p. Prievozníková – toto preberali aj na Správnej rade, vie aj o situácii aká v meste je. Bola by veľmi 

nerada, keby sa niečo riešilo tak, žeby mesto prišlo o domov. Je tam aj dosť ležiacich ľudí. Skúsiť 

ponížiť o nejakých 3-4 klientov, aby sa ušetrilo o 1 zamestnanca. Ale asi by to ten výsledok 

neprinieslo. Tá suma by sa mohla ponížiť – odpočítať odpisy (cca 10 tis. €). V skutočnosti tie 

odpisy domov nebude platiť. Ale na druhej strane je za pomoc. Treba sa dohodnúť koľko im mesto 

pomôže a ako. Tá cena oprávnených nákladov je vypočítaná za minulý rok. Teraz sa nemôže 

navýšiť. Hľadať inde riešenie. Ani mesto teraz nemá peniaze. Možno príde aj z 2 % daní, treba 

robiť osvetu. 

Dr. Kubík – porozmýšľať aj o VZN, kde budú vyššie náklady pre Klások. 

Mgr. Juhásová – od t.r. platia už v Klásku vyššie úhrady. 

Mgr. Just – každý rok o tom hovoríme, že ten domov treba zachovať. Treba nájsť nejaký model. 

Za posledné roky sa už do neho z mesta dalo do 100 tis. €. To ozaj všade tak funguje? 

Mgr. Juhásová – mesto opravuje svoju budovu. Teraz prvýkrát žiadajú na prevádzkové náklady. 

Mohli by prejsť na inú formu, ale je potrebné brať do úvahy výšky dôchodkov v tomto regióne. 
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Mgr. Just – možno ak by bola iná organizácia, tí cudzí klienti by platili viac. 

Dr. Gajňáková – to nie je také ľahké zrušiť neziskovú organizáciu a hlavne zdĺhavé. 

Mgr. Urbanová – z ľudského hľadiska je potrebné im pomôcť. Ale ako ekonómka mesta – nevie 

odkiaľ. A potom – je to len na dofinancovanie za I. polrok alebo ešte budú do konca roka žiadať. 

Na stole má faktúry, ktoré musí triediť podľa toho, kedy ich uhradí. Potrebuje aj vedieť, či tú sumu 

potrebujú priebežne alebo jednorazovo. Aj pre mesto je tá suma vysoká. Neziskovka takisto môže 

vytvárať zisk, ale musí byť tam aj použitý. Treba niečo vymyslieť.  

p. Prievozníková – možno zvážiť stravovanie neklientov domova. 

Mgr. Juhásová – je to jedno z riešení, ale kvôli Covidu-19 to nejde. To, čo im dáva ministerstvo, 

ide na mzdy a odvody. Mestu platia nájom včas a takisto splácajú aj návratnú fin. výpomoc. 

p. Dunajčík – je to závažná problematika. Možno iniciovať stretnutie a do budúcnosti nájsť nejaké 

riešenie. 

p. Prievozníková – stretli sa na Správnej rade. Tie riešenia by ovplyvnili chod domova, ale aj 

mesta. Ale terajšiu situáciu to nevyrieši. 

Dr. Miklášová – naraz to nepôjde, rozdeliť to. 

Mgr. Urbanová – mesto môže ponúknuť taký istý model, aký bude mať samotné mesto. Zobrať 

návratný fin. príspevok a splácať ho po r. 2024. Mesto ozaj nemá tie peniaze kde zobrať. 

p. Prievozníková – I. časť by bola dotácia a II. časť ako návratný fin. príspevok. 

Dr. Tahotný – navrhol 10 tis. € dotáciu a 15 tis. € ako návratný fin. príspevok za podmienok aké 

bude mať mesto od štátu (zakotviť to do zmluvy). 

 

Boli prečítané a prijaté znesenia č. 108/IX/2020 a č. 109/IX/2020. 

 

5. Dotácia na kapitálové výdavky pre združenie obcí Kanalizácia Vrbové – 

Krakovany 
 

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) vyzvalo Združenie obcí Kanalizácia Vrbové-

Krakovany (ZO KaV-K) na aktualizáciu dokumentov posudzovaných pri schvaľovaní žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci operačného programu Kvalita životného 

prostredia. Pôvodná žiadosť bola v r. 2016 neschválená z dôvodu nedostatku finančných 

prostriedkov určených vo výzve. Jednou z podmienok poskytnutia nenávratného finančného 

príspevku je finančná spôsobilosť žiadateľa na spolufinancovanie projektu. Výška 

spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa stanovuje minimálne ako 50 %  hodnoty rozdielu 

medzi celkovými oprávnenými výdavkami projektu a žiadaným NFP – v prípade mesta Vrbové 

ide o sumu 150 000,00 EUR. 

 

Rozprava: 

p. Dunajčík – nikto nepochybuje o tom, že kanalizáciu treba dobudovať. Tá suma (z poisťovne 

za haváriu v kúrii M. Beňovského) bola odložená na doriešenie súdneho sporu bývalého Vetesu. 

Tá by sa mohla presunúť na uvedený kapitálový výdavok. 

 

Bolo prečítané a prijaté znesenie č. 110/IX/2020. 

 

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k prijatiu návratnej finančnej 

výpomoci pre mesto Vrbové 
 

Mesto Vrbové chce využiť možnosť prijať bezúročnú finančnú výpomoc od Ministerstva financií 

SR, ktorú štát poskytuje samospráve na kompenzáciu výpadku dane z príjmu fyzických  osôb 

v roku 2020, ktorý bol zapríčinený pandémiou COVID -19. Suma požadovanej výpomoci je vo 

výške 144.530,00 EUR a bude použitá na pokrytie výdavkov potrebných na zabezpečenie 

samosprávnych činností mesta. Poskytnutá finančná výpomoc sa začne splácať v roku 2024. 
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Bez rozpravy. K tomuto bodu neboli žiadne pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 111/IX/2020. 

 

7. Výpožička - Dom kultúry / šípkari  
 

Nebytový priestor, ktorý bude predmetom výpožičky sa nachádza v budove s.č. 292 a to miestnosť 

na prízemí Domu kultúry – bývalá jedáleň vo výmere  57 m². Vzhľadom na skutočnosť, že pri 

rôznych vystúpeniach v DK tento priestor je čoraz viac využívaný ako šatňa účinkujúcich 

a nácviky speváckeho zboru mesta Vrbové, je potrebné dať do výpožičky uvedený priestor 

s výhradami a obmedzeniami, ktoré budú riešené vo výpožičkovej zmluve.  Tento priestor bude 

slúžiť na prevádzkovanie tréningovej činnosti miestneho šípkarskeho klubu mesta Vrbové.  

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí 

Bez rozpravy. K tomuto bodu neboli žiadne pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 113/IX/2020. 

 

8. a) a b) Dlhodobý nájom pozemkov pod stánkami na Nám. slobody 
 

Manželia Holánovci a Čápovci si podali na Mestsky úrad vo Vrbovom žiadosť o odpredanie časti 

nehnuteľnosti na námestí Slobody. Jedná sa o pozemky vo vlastníctve mesta zastavané stavbou 

- novinový a zmrzlinový stánok, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľov. MsZ na svojom rokovaní 

dňa 24. 6. 2020 odporučilo parcely nepredať, ale prikročiť k dlhodobému 30 ročnému nájmu 

s predkupným právom. Na základe neho majú žiadatelia istotu pri podnikaní a pri investíciách 

k týmto nehnuteľnostiam, a to aj predkupným právom, ak by sa mesto v budúcnosti rozhodlo 

tieto parcely predať.   

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča nesúhlasiť s predloženým návrhom na dlhodobý 

nájom s predkupným právom. Odporúča riešiť nájom na dobu neurčitú s trojmesačnou 

výpovednou lehotou.  

 

Rozprava: 

p. Prievozníková – čo hrozí mesto, ak sa to takto schváli? 

Dr. Kubík – je to nájomná zmluva a dá sa vypovedať. Chcú mať istotu, preto žiadali nie neurčitú 

dobu ale na 30 rokov. 

p. Dunajčík – čo ak bude chcieť mesto niečo vytvoriť na tomto mieste? 

Dr. Kubík – dá sa mu výpoveď. 

Ing. Duračka – a ak si to on dá do katastra dlhodobý prenájom? 

p. Prievozníková – ak je možné mu dať hocikedy výpoveď, tak potom načo sa dáva prenájom na 

30 rokov? Je potrebné to ošetriť, aby v budúcnosti nevznikli problémy. 

 

Boli prečítané a prijaté znesenia č. 111/IX/2020, č. 112/IX/2020, č. 113/IX/2020 a č. 114/IX/2020. 

 

9. Predaj nehnuteľností - parc. č. 2484/1 a dom súp. č. 309 
 

Pán Ján Karlík si podal na mesto žiadosť, v ktorej žiada o odpredaj  pozemku ako aj rodinného 

domu vo vlastníctve mesta Vrbové nachádzajúceho sa na Nám. J. Emanuela. Podľa znaleckého 

posudku má stavba hodnotu 14.100 €.  Ekonomická komisia navrhla uvedený pozemok spolu 

s rodinným domom predať za sumu vo výške 17.879,55 €. Uvedenú nehnuteľnosť v súčasnosti má 

v prenájme p. A. Gondál za sumu 11,98 € mesačne.  Žiadateľ p. Ján Karlík po prípadnom predaji 

nehnuteľností súhlasí so zriadením vecného bremena doživotného užívania uvedených 

nehnuteľností doterajším nájomníkom p. A. Gondálom s mesačným nájmom 20 €. 
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Stanovisko ekonomickej komisie:  komisia súhlasí s predajom 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť navrhované riešenie s podmienkou 

rešpektovania jestvujúcej kanalizácie od rodinných domov na Nám. J. Emanuela a zriadenie 

vecného bremena pre kanalizáciu. 

 

 Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 118/IX/2020. 

 

10. Predaj časti pozemku - parc. č. 463/4 - I. ZŠ. 
 

Manželia Kubranovci si podali na Mestsky úrad žiadosť o odpredanie časti nehnuteľnosti na 

Školskej ul. p.č. 463/3. Majú záujem rozšíriť si vjazd k ich novonadobudnutého rodinného domu.   

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča dať vypracovať nový GP  a riešiť predaj pozemku 

zámenou za odčlenenie z pozemku parc.č. 465/1 z dôvodu lepšieho a bezpečnejšieho prístupu na 

tribúnu pri multifunkčnom ihrisku na I. ZŠ na Školskej ulici.   

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 119/IX/2020. 

 

11. Predaj časti pozemku - parc. č. 2183/5 - ul. M. A. Beňovského 
 

Pri vysporiadaní pozemkov  na ul. M. A. Beňovského bolo zistené, že časť parcely č. 2183/1 

o celkovej výmere 1.549 m2, je zahradená plotom a  užíva ju majiteľka susednej parcely 

p. Sládková ako súčasť svojho dvora pri rodinnom dome. Výmera plochy, ktorú užíva je 3 m2. 

Na základe uvedeného a nepotrebnosť nehnuteľnosti pre mesto Vrbové bol navrhnutý odpredaj 

časti nehnuteľnosti spôsobom hodným osobitného zreteľa.   

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť predaj časti pozemku z parc.č. 2183/1 

podľa vypracovaného GP č. 267/2020 o výmere 3 m2 . 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 120/IX/2020. 

 

12. Návratný finančný príspevok 
 

Vláda SR ako reakciu na negatívny vývoj hospodárenia obcí v roku 2020 (predovšetkým pandémia 

COVID-19) a tiež na výrazný pokles výberu dane z príjmov fyzických osôb má záujem 

kompenzovať príjmy subjektom územnej samosprávy formou návratnej finančnej výpomoci 

(NFV) maximálne do výšky výpadku podielových daní, čo je pre mesto Vrbové suma 144 530,00 

EUR. Táto NFV je splatná v štyroch ročných splátkach, prvá splátka v r. 2024 a posledná v r. 2027 

a započítava sa do úverovej zaťaženosti mesta. Náležitosti žiadosti, presný účel a časové obdobie 

použitia, forma poskytnutia, doba splácania a ostatné podmienky čerpania NFV tvorí prílohu. 

 

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta bolo kladné. 

 

Bez rozpravy. K tomuto bodu neboli žiadne pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 112/IX/2020. 

 

13. Kúpa pozemku - parc. č. 295/2 - ul. Hoštáky 
 

Pri vysporiadaní pozemkov  na ul. Hoštáky bolo zistené, že parcela č. 295  o výmere 366 m2 – 

záhrada patrí majiteľke  p. E. Madunickej. Majiteľka parcely je ochotná časti parcely mestu 



MsZ č. 7 z 23. 9. 2020 

Strana 7 z 28 

Vrbové predať. Na uvedenej parcele má byť vybudovaná účelová komunikácia, preto ju mesto 

potrebuje mať vo svojom vlastníctve. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča predaj schváliť. 

 

Bez rozpravy. K tomuto bodu neboli žiadne pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 121/IX/2020. 

 

14. Kúpa pozemku - parc. č. 1295/2 - ul. Sietna 
 

Pri vysporiadaní pozemkov  na ul. Sietna, smerom na nový zberný dvor bolo zistené, že parcela 

č.1295/2  o výmere  384 m2  spolumajiteľkám  p. A. Lackovej a p. Ľ. Žákovej. Majiteľky sú 

ochotné svoje podiely na uvedenej parcele mestu Vrbové predať. Na uvedenej parcele má byť 

vybudovaná účelová komunikácia, preto ju mesto potrebuje mať vo svojom vlastníctve. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča predaj schváliť. 

 

Bez rozpravy. K tomuto bodu neboli žiadne pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 122/IX/2020. 

 

15. Kúpa pozemku - parc. č. 427/2 - ul. Hrabinská 
 

Pri vysporiadaní pozemkov  na uliciach Hrabinská a Družstevná bolo zistené, že parcely, ktoré 

bude mesto potrebovať na vybudovanie účelovej komunikácie a chodníka sú vo v podielovom 

spoluvlastníctve p. O. Krajčovičovej a p. M. Karlíka. Z toho dôvodu je potrebné, aby ich mesto 

malo vo svojom vlastníctve. Jedná sa o parcely č. 427/2 o výmere 11 m2,  č. 1381/2 o výmere 9 m2 

a parcela č. 1164/4 o výmere 9 m2. Podieloví spoluvlastníci sú ochotní svoje podiely mestu Vrbové  

za dohodnutú cenu  5 €/m2 odpredať.    

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča predaj schváliť. 

 

Bez rozpravy. K tomuto bodu neboli žiadne pripomienky. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 123/IX/2020, č. 124/IX/2020 a č. 125/IX/2020. 

 

16. Kúpa časti pozemku - parc. č. 3705/2 – Grékovci 
 

Dňa 28.12.2019 bolo dohodnuté odkúpenie časti nehnuteľnosti parc. č. 3705/2 s majiteľmi: 

K. Grék, J. Tomíková a M. Piatková,  ktorí  majú uvedenú parcelu v podielovom spoluvlastníctve, 

každý z nich vlastní príslušný podiel, zapísaný na LV 2241.   Na uvedenej parcele je naplánované 

vybudovanie severného obchvatu mesta Vrbové v zmysle platného územného plánu. Z toho 

dôvodu je potrebné ju mať vo vlastníctve mesta Vrbové. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča predaj schváliť. 

 

Bez rozpravy. K tomuto bodu neboli žiadne pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 126/IX/2020. 
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17. Kúpa časti pozemkov - parc. č. 352, 353 – p. Šimunková 

 
Pri vysporiadaní pozemkov  na uliciach Hrabinská a Sadová II.  bolo zistené, že  parcela č. 353  

o výmere 2.242 m2 a parcela č. 352 o výmere 167 m2 vo Vrbovom patria majiteľke 

p. M. Šimunkovej. Majiteľka je ochotná časti týchto parciel mestu Vrbové predať. Na uvedených 

parcelách má byť vybudovaná účelová komunikácia, preto ju mesto potrebuje mať vo svojom 

vlastníctve.  

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča predaj schváliť. 

 

Bez rozpravy. K tomuto bodu neboli žiadne pripomienky. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 127/IX/2020 a č. 128/IX/2020. 

 

18. Kúpa pozemku  ul. Strážovská – p. Bezáková 
 

Bolo zistené, že parcela reg. „C“, č. 1917  o  výmere  3.167 m2 na Strážovskej ulici vo Vrbovom    

je vybudovaná účelová komunikácia, kde výučnou majiteľkou uvedenej parcely je 

Mgr. A. Bezáková.  

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, že tento pozemok bol využitý na výstavbu komunikácie, je 

potrebné mať túto nehnuteľnosť vo vlastníctve mesta Vrbové. Mgr. Bezáková je  ochotná predať 

mestu svoju nehnuteľnosť za dohodnutú cenu 5,00 € / m2, čo pri výmere parcely predstavuje 

celkovú sumu vo výške  15.835,00 EUR.  Po dohode s Mgr. Bezákovou bude táto suma vyplatená 

v šestnástich splátkach vo výške 1.000,00 €, pričom jedna z nich bude 835 €. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča predaj schváliť. 

 

Bez rozpravy. K tomuto bodu neboli žiadne pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 129/IX/2020. 

 

19. Zámena pozemkov - ul. Bočná 
 

Na základe dohody medzi JUDr. Nagyovou a mestom Vrbové pri vysporiadaní pozemkov na 

Športovej a Bočnej ulici bola dohodnutá zámena uvedených pozemkov p.č. 314 o celkovej výmere 

15 m²  vo vlastníctve mesta Vrbové za pozemok p.č. 308 o celkovej výmere 205 m²  vo výlučnom 

vlastníctve JUDr. G. Nagyovej a to s povinnosťou mesta Vrbové ďalšej úhrady spôsobom hodným  

osobitného zreteľa. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí so zámenou pozemkov 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť zámenu pozemkov p č. 308  o výmere 

205 m2  na Športovej ulici za pozemok p. č.  314 o výmere 15 m2  s doplatkom na Bočnej ulici 

s JUDr. Gabrielou Nagyovou z dôvodu vysporiadania pozemkov pod verejnoprospešnými 

stavbami.  

 

Bez rozpravy. K tomuto bodu neboli žiadne pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 130/IX/2020. 

 

20. Zámena pozemkov - ul. Športová 
 

Na základe dohody medzi p. Slavomírom Škodáčkom  a  Gustávom Škodáčkom  s mestom Vrbové 

pri vysporiadaní pozemkov na Športovej ulici bola dohodnutá zámena časti pozemkov - parcely 
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č. 307, 309, 320  a 321  z dôvodu, že je na nich vybudovaný mestský futbalový štadión, časť 

Športovej ulice a parkovisko pred futbalovým štadiónom a je dobré ich mať vo vlastníctve mesta 

Vrbové.  

 

Stanovisko ekonomickej komisie: 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliť zámenu pozemkov na Športovej ulici. 

z dôvodu vysporiadania pozemkov pod verejnoprospešnými stavbami.  

 

Bez rozpravy. K tomuto bodu neboli žiadne pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 131/IX/2020. 

 

21. OVS – LIAZ/kukavoz 
 

Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnej dobe sa špeciálne vozidlo nepoužíva a mesto uvedenú  

techniku  ani neplánuje využívať, bol predložený návrh na odpredaj uvedenej špeciálnej  techniky 

formou obchodnej verejnej súťaže. Odborné ohodnotenie špeciálneho motorového vozidla 

vykonala firma S AUTO, spol. s.r.o.  na sumu  vo výške minimálne 750 €.  

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča predaj za uvedenú sumu schváliť. 

 

Bez rozpravy. K tomuto bodu neboli žiadne pripomienky. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 132/IX/2020 a č. 133/IX/2020. 

 

22. Zrušenie uznesení 
 

Dňa 29. 4. 2020  chválilo MsZ uzneseniami č. 64/IV/2020 a č. 65/IV/2020  predaj pozemkov na 

Športovej ulici vo Vrbovom. Vzhľadom na skutočnosť, že parcely boli predané mestom za nižšiu 

cenu dňa 24.06.2020 uzneseniami č. 84/VI/2020 a č. 85/VI/2020, bol predložený návrh na zrušenie 

uznesení č. 64/IV/2020 a č. 65/IV/2020.  

 

Bez rozpravy. K tomuto bodu neboli žiadne pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 134/IX/2020. 

 

23. Nájom na NN kábel – TANEX 
 

Tento bod bol z rokovania stiahnutý. 

 

24. Zmena rozpočtu 
 

V zmysle ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v znení neskorších predpisov je mestské zastupiteľstvo mesta Vrbové povinné prerokovať a  

schváliť zmeny rozpočtu mesta, resp. zobrať na vedomie zmenu rozpočtu vo forme rozpočtového 

opatrenia. Mgr. Urbanová spracovala a predložila návrhy na zmenu rozpočtu č. 3 a č. 4.  

Rozpočtové opatrenie č. 3 upravuje príjmy a výdavky - v kategórii bežných príjmov a bežných 

výdavkov – financovanie preneseného výkonu v oblasti školstva – dohodovacie konanie, v rámci 

ktorého sa poskytli FP na zvýšené čerpanie výdavkov priamo implikovaných pandémiou Covid-

19,  asistenti učiteľa, príspevok na učebnice a odchodné.  

Rozpočtové opatrenie č. 4 upravuje príjmy a výdavky. Táto úprava 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), zameranie sa na realizáciu takých investičných akcií, ktoré mesto 

realizuje vo forme spolufinancovania alebo ide o rozpracovanosť z minulých rokov a ich 
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realizácia nevyžaduje vysoké výdavky a taktiež sú v tomto rozpočtovom opatrení  zohľadnené aj 

príjmy z cudzích zdrojov a k nim prislúchajúcich výdavkov, ako je dotácia Enviromentálneho 

fondu za dosiahnuté % vytriedenosti odpadu za rok 2019 účelovo určená na pokrytie výdavkov 

odpadového hospodárstva, dotácia zo štátu určená na pokrytie výdavkov súvisiacich so sčítaním 

obyvateľov, domov a bytov 2021, dotácia VÚC na čiastočné pokrytie výdavkov na Covid-19, 

poskytnutú dotáciu z MK SR na rekonštrukciu synagógy, grant Trnavskej vodárenskej spoločnosti 

na rozšírenie verejného vodovodu na Šteruskej ceste, zaradenie do príjmov prostriedkov 

z predchádzajúceho rozpočtového roka a k nim prislúchajúcich výdavkov,  schválené prijatie 

návratnej finančnej výpomoci z MF SR určené na pokrytie výdavkov samosprávneho výkonu, 

zmena určenia použitia poistného plnenia a úrokov z omeškania na poskytnutie kapitálového 

transferu Združeniu obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany. Toto RO ďalej upravuje  rozpočtové 

položky v plnení, resp. čerpaní finančných prostriedkov podľa správnych zdrojov, funkčných 

a ekonomických klasifikácií pri dodržaní zaradenia výdavkov do jednotlivých programov 

a podprogramov rozpočtu.  

 

Bez rozpravy. K tomuto bodu neboli žiadne pripomienky. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 135/IX/2020 a č. 136/IX/2020. 

 

25. Dobrovoľná zbierka – synagóga 
 

Mesto Vrbové je vlastníkom národnej kultúrnej pamiatky synagógy, ktorej stav je havarijný. 

Mesto nedokáže rekonštruovať túto stavbu z vlastných finančných prostriedkov. Poskytnuté 

dotácie z Ministerstva kultúry taktiež nie sú v dostatočnej výške.  

Jednou z možností, ako získať finančné prostriedky na rekonštrukciu tejto stavby je vyhlásenie 

dobrovoľnej zbierky v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov. Dobrovoľnú zbierku vyhlasuje a jej podmienky ustanovuje v zmysle 

§ 11 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom zriadení mestské zastupiteľstvo. 

Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky upravuje účel dobrovoľnej zbierky, miesto a čas konania 

dobrovoľnej zbierky, spôsoby vykonávania zbierky, vyúčtovanie zbierky, použitie finančných  

prostriedkov a podmienky kontroly.  

 

Bez rozpravy. K tomuto bodu neboli žiadne pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 137/IX/2020. 

 

26. Rôzne   
 

• Pridelenie bytu na 48 b.j. Hrabinská ul. 

Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové na svojom zasadnutí sa dohodla prideliť 

uvoľnené byty na Hrabinskej ulici dvom záujemcom z poradovníka a to na pridelenie 

dvojizbového bytu č. 10 na prízemí vpravo  bol odporučený p. P. Bernát a na byt č. 39 bola 

odporučená p. J. Pavlíková. 

 

Bez rozpravy. K tomuto bodu neboli žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 138/IX/2020 a č. 139/IX/2020. 

 

• Investičný zámer 

Ing. Valová informovala MsZ o tom, že na mesto Vrbové bola dňa 22. 9. 2020  podaná žiadosť  

spoločnosti ZPS GROUP, s.r.o., Vrbovská cesta 2590, Piešťany o stanovisko  k navrhovanému 

investičnému zámeru „ Zóna rekreačných domov Prašník“, na pozemkoch v k.ú. Prašník pre 

investora ALMUTAIRI  NAWAF A M S, Osušiny  1257/8, 922 21 Moravany nad Váhom. Na 

pozemkoch p. č. 3410/6 v k.ú. Prašník, ktorý sa nachádza za rekreačnou chatovou oblasťou 
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Čerenec, má vyrásť zóna rekreačných domov Prašník II. Žiadajú mesto Vrbové o prístup 

k navrhovanej lokalite z rekreačnej oblasti mesta Vrbové a napojenie navrhovaného súboru IS na 

sieť  komunikácií vo vlastníctve mesta Vrbové. Zároveň žiadajú o prerokovanie zmeny druhu 

pozemkov tvoriacich prístupovú komunikáciu – Rekreačná ulica z ostatnej plochy na miestnu 

komunikáciu. Mesto Vrbové z toho nebude mať nič Je to kataster Prašníka, zaťažili by dopravou 

naše cesty. Jednou zo zaťažených ulíc by bola aj ulica Hoštáky, ktorá je veľmi úzka. Je to vážny 

zásah do oddychovej zóny RO Čerenec. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 140/IX/2020. 

 

27. Dopyty a interpelácie poslancov 
 

Ing. Duračka – na Sasinkovej ulici bola robená Kanalizácia a zostala tam jama o rozmeroch cca 

80 x 80 cm. Žeby sa tam dalo trochu asfaltu. 

primátorka – už sa stalo, asfalt bol zakúpený. 

•  

Dr. Kubík predložil petíciu občanov zo Sídl. 9. mája, je tam podpísaných 84 občanov. Žiadajú 

opraviť chodník, chcú vedieť, kedy to bude. Požiadali aj o zakúpenie lavičiek s operadlami. 

Namiesto toho im bol odstránený altánok pri detskom ihrisku Žihadielko. 

primátorka – keď sa tam tie altánky dali, bývalo tam málo ľudí. Preto bol jeden altánok 

premiestnený ku kostolu. Lavičky sa dva roky nedokupovali. Momentálne ani nie sú na to financie. 

Dr. Miklášová – lacné lavičky sa neoplatia kupovať, majú nízku nosnosť. Treba myslieť na to. 

primátorka – je to tak. Ale zo Sídl. 9. mája sa lavičky nebrali. 

p. Prievozníková – pýtajú aspoň dve, tak asi momentálne nemajú žiadne. 

primátorka – ale mesto im ich nebralo. 

Dr. Tahotný – navrhuje to nechať až na jar. 

p. Dunajčík – jedna kvalitná lavička stojí cca 170 €, 3-4 lavičky nepredstavujú problém, je to cca 

1000 €. A na novomestskej zastávke sa mala tá rozpadnutá odstrániť. 

primátorka – dala to pracovníkom miestneho hospodárstva odstrániť. 

Mgr. Murín – zatiaľ ju nechali, pretože tam stále ľudia sedávajú. 

primátorka – súhlasí so zakúpením, ale iba pokiaľ sa dajú priskrutkovať.  

p. Dunajčík – ak sa kúpi 10, tak sa dajú umiestniť. On by aj brigádu zabezpečil. 

Mgr. Murín – treba ich zabetónovať už aj kvôli bezpečnosti. 

 

p. Dunajčík – oproti MsÚ pri Koote je ešte stále neopravený kanalizačný poklop. 

primátorka – je to urobené, tá paleta sa tam zatiaľ nechala kvôli tomu, že sa to betónovalo. 

Mgr. Murín – určite sa betónovalo na Ul. 6. apríla, preverí aj toto. 

•  

Mgr. Just – financie na vklady do súťaží, členské – členovia ZŠK (stolní tenisti, šachisti) sa pýtajú 

sa na nejaké cestovné. Účet už bude o chvíľu prázdny. 

primátorka – nech sa ohlásia na meste. A od budúceho roka sa to bude riešiť. Už nebudeme dávať 

dotácie. 

Mgr. Just – ak budú chcieť preplatiť cestovné, majú teda prísť za primátorkou. 

Mgr. Urbanová – nech prídu, aby to bolo spravodlivé. 

•  

Mgr. Drobná – neporiadok zo záhrad – niektorí to nemajú na čom odviezť na zberný dvor. Či by 

mesto nemohlo byť v tomto smere nápomocné. Je neskutočné, aký je neporiadok v meste. 

Brigádujú dôchodcovia, členovia Červeného kríža. Tých chlapov z miestneho hospodárstva 

koľkokrát za celý deň nevidí. 

Mgr. Murín – robia s tým, čo majú – technika aj personálne. 

Mgr. Drobná – chce sa len vyhnúť tomu neporiadku. Tí občania to nemajú ako doviezť. 

Mgr. Murín - ale ako im to vyfakturuje? 



MsZ č. 7 z 23. 9. 2020 

Strana 12 z 28 

primátorka – pokiaľ je to odpad zo záhrad, treba to dať do vriec a vyviezť. Koľko krát musia tí 

pracovníci vyviezť aj matrace znečistené od exkrementov. Tiež sa boja či niečo „nechytia“. 

Mgr. Murín – ak by sa niektoré služby spoplatnili, súhlasil by s tým. 

p. Prievozníková – nedá sa prijať cez ÚPSVaR nejakých ľudí? 

primátorka – teraz počas pandémie Covidu? A nikto túto prácu nechce robiť. 

•  

Dr. Tahotný – na zbernom dvore je otvorené iba v stredu a v sobotu? Možno pridať nejaký deň. 

Na tom novom zbernom dvore to ešte chvíľu potrvá. Niektorí ani nevedia, že je otvorené len dva 

dni. Lebo ak tam idú a je zatvorené, tak to určite domov naspäť nevezú. 

Mgr. Murín – každá obec si to sama reguluje. Má málo ľudí. 

p. Dunajčík – zriadiť službu odvozu odpadu multikárami – chcel by toto podporiť. Veď pohrebné 

služby fakturujeme. 

Dr. Gajňáková – nemáme podnikateľskú službu. 

primátorka – za pohrebné služby nie, ale za prenájom priestoru (domu smútku). Môže sa urobiť 

VZN, prijme sa jeden pracovník na túto službu. A bude to ako služba občanom. 

Mgr. Urbanová – ale keď už – bude to spoplatnené, nevyjde to malá suma a oni keď to hneď 

nezaplatia na mieste, nebudú platiť faktúry. 

Dnes prišla k nej žiadosť od riaditeľky materskej školy. Nemajú umývačku riadu. Mali kontrolu, 

nepovedali, že ju musia mať, ale potrebovali by aspoň ½ pracovnej sily. A tá umývačka by bola 

vhodnejšia, aj kvôli dezinfekcii. Cena je cca 4.800 €. Potrebuje vedieť názor poslancov, či majú 

rozbehnúť nejaké výberové konanie. Tých detí je cca 180 a k tomu personál. Toho riadu je naozaj 

dosť a v tomto období je potrebné aj dezinfikovať. 

Poslanci súhlasili so zakúpením umývačky. 

 

28. Návrh na uznesenie 
 

 

Uznesenie MsZ č. 108/IX/2020  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na dofinancovanie prevádzkových 

nákladov Domova Klas n.o.  vo výške 10.000,00 EUR. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 11 

za: 11                  proti: 0  zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, 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. 109/IX/2020  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre Domov Klas n.o. vo výške 15.000,00 EUR za 

podmienok určených podľa zmluvy. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 11 
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za: 11                  proti: 0  zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, 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. 110/IX/2020  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

poskytnutie kapitálového transferu vo výške 150 000,00 EUR Združeniu obcí Kanalizácia Vrbové 

– Krakovany. Transfer je určený na preukázanie finančnej spôsobilosti žiadateľa o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku z Ministerstva životného prostredia SR na dobudovanie 

kanalizácie a čiastočné financovanie realizácie diela a je poskytnutý v podiele prislúchajúcemu 

mestu Vrbové.   

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 11 

za: 11                  proti: 0  zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, 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. 111/IX/2020  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- berie na vedomie -  

 Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta  k prijatiu návratnej finančnej výpomoci pre  mesto Vrbové. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 112/IX/2020  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR vo výške 144 530,00 EUR.   

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10                  proti: 0  zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík,  

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. 113/IX/2020  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  
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bezplatnú výpožičku nebytového priestoru, ktorý sa nachádza v Dome kultúry s.č. 292 a  to 

miestnosti  

 na prízemí Domu kultúry – bývalá  jedáleň  vo výmere  57,00 m² na dobu neurčitú s trojmesačnou 

výpovednou lehotou pre: 

Miestny šípkarsky klub Vrbové 

v zastúpení: Branko Remiáš 

922 03  Vrbové 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10                  proti: 0  zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík,  

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. 114/IX/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

prenájom parcely reg. „C“ č. 1591/3 o výmere 25 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

zapísaná na LV č. 1900 na dobu 30 rokov, nachádzajúca sa na Námestí Slobody, ktorá  je  vo 

výlučnom  vlastníctve mesta Vrbové, sídlo Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové, IČO 

003 13 190  v celosti  pre Marcel HOLÁN a  manželka Kamila HOLÁNOVÁ, 922 03 Vrbové za 

cenu  17 €/m2   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 425,00 

€/ročne, ako prenájom nehnuteľného majetku mesta od 01.01.2021.  

Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že nájomca  

Marcel HOLÁN a  manželka Kamila HOLÁNOVÁ – obaja  bytom  922 03 Vrbové, majú na tejto 

parcele novinový  stánok za účelom podnikania.   

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 11 

za: 9                proti: 1       zdržali sa: 1 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Mgr. R. Just,            Ing. J. Duračka      doc. PhDr. J. Višňovský, 

PhD. 

JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský, 

Bc. D. Sabo,  JUDr. F. Tahotný, MBA, 

 

Uznesenie MsZ č. 115/IX/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

V súlade s § 602 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení Mestské zastupiteľstvo  súhlasí 

so zriadením predkupného práva na parcelu reg. „C“ č. 1591/3  o výmere 25 m2, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV č. 1900, ktorá  je  vo výlučnom  vlastníctve mesta 

Vrbové, sídlo Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové, IČO 003 13 190  v celosti pre 

Marcel HOLÁN a manželka Kamila HOLÁNOVÁ – obaja  bytom  922 03 Vrbové. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 11 
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za: 9                proti: 1       zdržali sa: 1 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Mgr. R. Just,            Ing. J. Duračka      doc. PhDr. J. Višňovský, 

PhD. 

JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský, 

Bc. D. Sabo,  JUDr. F. Tahotný, MBA, 

 

 

Uznesenie MsZ č. 116/IX/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

prenájom parcely reg. „C“ č. 1591/2 o výmere 30 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

zapísaná na LV č. 1900 na dobu 30 rokov, nachádzajúca sa na Námestí Slobody, ktorá  je  vo 

výlučnom  vlastníctve mesta Vrbové, sídlo Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové, IČO 

003 13 190  v celosti  pre Ivan ČÁP a manželka Stanislava Čápová - obaja  bytom Vrbové, za cenu  

17 €/m2   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 

510,00 €/ročne, ako prenájom nehnuteľného majetku mesta od 01.01.2021.       

Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že nájomca  Ivan 

ČÁP a   manželka Stanislava Čápová,  obaja bytom  Vrbové, majú na tejto  parcele  zmrzlinový 

stánok  za účelom podnikania. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 11 

za: 9                proti: 1       zdržali sa: 1 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Mgr. R. Just,            Ing. J. Duračka      doc. PhDr. J. Višňovský, 

PhD. 

JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský, 

Bc. D. Sabo,  JUDr. F. Tahotný, MBA, 

 

 

Uznesenie MsZ č. 117/IX/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

V súlade s § 602 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení Mestské zastupiteľstvo  súhlasí 

so zriadením predkupného práva na parcelu reg. „C“ č. 1591/2  o výmere 30 m2, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria, evidovaná na Liste vlastníctva č. 1900, ktorá  je  vo výlučnom  

vlastníctve mesta Vrbové, sídlo Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové, IČO 003 13 190  

v celosti pre Ivan ČÁP a manželka Stanislava Čápová - obaja  bytom Vrbové. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 11 

 

za: 9                proti: 1       zdržali sa: 1 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Mgr. R. Just,            Ing. J. Duračka      doc. PhDr. J. Višňovský, 

PhD. 

JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský, 

Bc. D. Sabo,  JUDr. F. Tahotný, MBA, 
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Uznesenie MsZ č. 118/IX/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: 

1. odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Vrbové zapísanej na LV 1900 – v  k. ú, Vrbové,  

KN reg. „C“, p. č. 2484/1 o celkovej výmere 197 m², druh pozemku -  zastavané plochy a nádvoria 

vo výlučnom vlastníctve mesta Vrbové, IČO 003 13 190, sídlo Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 

922 03 Vrbové  a  to  z dôvodu hodného osobitného zreteľa do výlučného vlastníctva - p. Ján 

KARLÍK, bytom  Vrbové, podiel 1/1.  Za pozemok o výmere 197 m², je určená  cena MsZ  vo 

výške 40,00 €/m2. t.j.  7.880,00 € za celý pozemok. 

2. odpredaj rodinného domu súp. č. 309, ktorý je postavený na parcele č. 2484/1, druh pozemku 

- zastavané plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný na LV č. 1900 na Okresnom úrade, katastrálnom 

odbore Piešťany, vo vlastníctve mesta Vrbové, IČO 003 13 190, sídlo Ulica gen. M. R. Štefánika 

č. 15/4, 922 03 Vrbové a  to  z dôvodu hodného osobitného zreteľa do výlučného vlastníctva - p. 

Jána KARLÍKA, bytom  Vrbové, podiel 1/1, ktorého všeobecná hodnota je určená  na základe 

znaleckého posudku - stanovenie technickej hodnoty stavby Ing. Miroslava Helegda, ktorá bola 

zvýšená MsZ na sumu 9.500,00 €, spolu s vonkajšími úpravami, prípojkami vody  a  plynu vo 

výške 499,55 €,  spolu 17.879,55 €. 

Za dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ považuje skutočnosť, že p. Ján KARLÍK  súhlasí so 

zriadením vecného bremena doživotného užívania odpredanej nehnuteľnosti pre doterajšieho 

nájomníka  p. Antona Gondála, bytom  Vrbové.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 11 

za: 10                  proti: 0  zdržali sa: 1 

Mgr. D. Drobná, 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. 119/IX/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 zapísanej na LV č. 1900 - pozemok reg. “C“, parc. č. 463/3  o výmere 1.305 

m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, ktorý bol na základe geometrického  plánu číslo 

213/2020 zo dňa 02 .07.2020  rozdelený na  parcelu  reg. „C“   č. 463/3 - zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 1.278 m2   a  parcelu reg. „C“ č. 463/4   o výmere 27 m2 - zastavané plochy 

a nádvoria, kde 

- predmetom  kúpnej   zmluvy   je   novovytvorená   nehnuteľnosť  parcela    registra  „C“ č. 463/4 

o výmere 27 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 Peter KUBRAN a  manželka Bc. Kristína 

Kubranová, obaja Vrbové,   za cenu   25 €/m2  z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že žiadatelia  

Peter KUBRAN a  manželka Bc. Kristína Kubranová,  obaja bytom Vrbové,  vlastnia vedľajšiu 

parcelu a odpredávanú nehnuteľnosť  potrebujú na rozšírenie  vjazdu do dvora. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 11 
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za: 11                  proti: 0  zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, 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. 120/IX/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 : 

- parcela reg. „C“ č. 2183/1 o výmere 1.549 m2, druh pozemku - zastavané  plochy  a nádvoria, 

zapísaná v katastri mesta Vrbové na LV č. 1900, ktorá bola na základe Geometrického plánu číslo 

267/2020 zo dňa 07.07.2020 rozdelená na parcelu  reg. „C“ č. 2183/1 - zastavané plochy a  nádvoria  

o výmere 1.546 m2  a  parcelu reg. „C“ č. 2183/5  - zastavané plochy a  nádvoria  o výmere 3 m2,  

kde 

predmetom  kúpnej   zmluvy   je   novovytvorená   nehnuteľnosť  parcela registra  „C“ č. 2183/5 

- zastavané plochy a  nádvoria o výmere 3 m2, ktorá  je  vo výlučnom  vlastníctve mesta Vrbové, 

sídlo Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové, IČO 003 13 190 v celosti pre Viera 

Sládková, bytom Vrbové,  za cenu  30 €/m2. 

Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že žiadateľka 

p. Viera Sládková, bytom Vrbové, uvedenú nehnuteľnosť užíva a udržiava a má ju ohradenú 

plotom. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 11 

za: 11                  proti: 0  zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, 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. 121/IX/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. 4052  

- parcela registra „C“  č.  295 o výmere 366 m², druh pozemku - záhrada, ktorá bola rozdelená na 

základe Geometrického plánu č. 338/2020 zo dňa 17.08.2020 na parcelu reg. „C“ č. 295/3 

o výmere 346 m2   a   na parcelu reg. „C“ č. 295/4  o výmere  20 m2, kde  

predmetom kúpy je novovytvorená parcela reg. „C“ č. 295/4 o výmere 20 m2, druh pozemku 

záhrada, ktorá je vo výlučnom vlastníctve p. Emília Madunická, bytom  Vrbové, za sumu vo výške 

100,00 €. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 11 

za: 11                  proti: 0  zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
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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. 122/IX/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. 3558 

: 

- parcela registra „E“  č.  1295/2 o výmere 384 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, 

ktorá je v podielovom  spoluvlastníctve : 

Anna LACKOVÁ,  915 01  Nové Mesto nad Váhom, podiel ½;  

Ľubica ŽÁKOVÁ,  919 52 Dolné Dubové, podiel ½;  

za sumu vo výške 1.920,00 €; 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 11 

za: 11                  proti: 0  zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, 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. 123/IX/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 : 

- parcela registra „C“  č.  427/2  o výmere  11 m², druh pozemku - záhrada, zapísaná na LV č. 

3292,  ktorá  je  v podielovom spoluvlastníctve : 

- Oľga Krajčovičová, bytom Brezová pod Bradlom, (podiel 1/32 - 0,34 m2) – suma vo 

výške 5,00 €; 

- Milan Karlík, bytom Senica,  (podiel 1/32 - 0,34 m2) - suma  vo výške  5,00 €; 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 11 

za: 11                  proti: 0  zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, 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. 124/IX/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 odkúpenie nehnuteľnosti : 

- parcela registra „C“  č. 1381/2  o výmere  9 m², zapísaná na LV č. 4247, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria,  ktorá  je  v podielovom spoluvlastníctve : 

- Oľga Krajčovičová,  bytom Brezová pod Bradlom, (podiel 1/24 - 0,37 m2) - suma  vo výške  

5,00 €; 

- Milan Karlík, bytom Senica,  (podiel 1/24 - 0,37 m2) - suma  vo výške  5,00 €; 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10                  proti: 0  zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 

Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 

Ing. Ľ. Šteruský, Bc. D. Sabo,  JUDr. F. Tahotný, MBA, 

doc. PhDr. J. Višňovský PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 125/IX/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 : 

- parcela registra „C“  č. 1164/4  o výmere  9 m², zapísaná na LV č. 4247, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria,  ktorá  je  v podielovom spoluvlastníctve : 

- Oľga Krajčovičová, bytom Brezová pod Bradlom, (podiel 1/24 - 0,37 m2) - suma  vo výške  

5,00 €; 

- Milan Karlík, bytom Senica,  (podiel 1/24 - 0,37 m2) - suma  vo výške  5,00 €; 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10                  proti: 0  zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 

Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 

Ing. Ľ. Šteruský, Bc. D. Sabo,  JUDr. F. Tahotný, MBA, 

doc. PhDr. J. Višňovský PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 126/IX/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. 2241 

v katastri mesta Vrbové : 

- uvedená parcela registra „E“  č.  3705/2  o výmere  7.451 m², druh pozemku orná pôda ktorá  

bola na základe geometrického plánu číslo 304/2020 zo dňa 12.08.2020  rozdelená  na parcelu reg. 

„C“ č. 13745/122, diel č. 1 - orná pôda o výmere 318 m2  a  parcelu  reg. „E“  č.  3705/2 - orná 

pôda o výmere 7.133 m2 - evidovaná v CKN ako parc. č. 13745/12 v doposiaľ nezaloženom liste 

vlastníctva ako orná pôda o výmere 351.489 m2, kde 

-  predmetom  kúpnej  zmluvy   je   novovytvorená   nehnuteľnosť  parcela   reg. „C“ č.  13745/122, 

diel č 1 - orná pôda o výmere 318 m2 - evidovaná v CKN ako parc. č. 13745/12 v doposiaľ 

nezaloženom liste vlastníctva ako orná pôda  o  výmere 351.171 m2, ktorá je   v podielovom 

spoluvlastníctve :  

- Karol Grék, bytom Spišská Nová Ves, (podiel ½ - 159,00 m2) - suma  vo výške  795,00 €; 
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- Marcela Piatková, bytom Liptovský Hrádok, (podiel 2/6 - 106,00 m2) - suma  vo výške 530,00€; 

- Jarmila Tomíková, bytom Opatovce nad Nitrou, (podiel 1/6 - 53,00 m2) - suma  vo výške  

265,00 €; 

t.j. podiel 1/1 v celosti  za sumu vo výške vo výške  1.590,00 EUR.   

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 11 

za: 11                  proti: 0  zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, 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. 127/IX/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. 65 - 

parcela registra „C“ č. 353 o výmere 2.242 m², druh pozemku - záhrada, ktorá bola rozdelená na 

základe Geometrického plánu č. 354/2020 zo dňa 25.08.2020 na parcelu reg. „C“ č. 353/1 

o výmere 2.137 m2   a   na parcelu reg. „C“ č. 353/2  o výmere  105 m2, kde  

- predmetom kúpy je novovytvorená parcela reg. „C“ č. 353/2 o výmere 105 m2, druh pozemku 

záhrada, ktorá je vo výlučnom vlastníctve: 

- p. Mária Šimunková, bytom Modra  za sumu vo výške 525,00 €. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 11 

za: 11                  proti: 0  zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, 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.  128/IX/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. 65 - 

parcela registra „C“  č.  352 o výmere 167 m², druh pozemku – ostatná plocha, ktorá bola 

rozdelená na základe Geometrického plánu č. 354/2020 zo dňa 25.08.2020 na parcelu reg. „C“ č. 

352/1 o výmere 143 m2   a   na parcelu reg. „C“ č. 352/2  o výmere  24 m2, kde  

- predmetom kúpy je novovytvorená parcela reg. „C“ č. 352/2 o výmere 24 m2, druh pozemku 

ostatná plocha, ktorá je vo výlučnom vlastníctve p. Mária Šimunková, bytom  Modra  za sumu vo 

výške 120,00 €. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 11 

za: 11                  proti: 0  zdržali sa: 0 
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Mgr. D. Drobná, 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. 129/IX/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 „C“  č.  1917  o  výmere  3.167 m², druh pozemku - zastavané plochy 

a nádvoria, zapísaný na LV č. 3313, podiel 1/1 v celosti, ktorý je vo výlučnom vlastníctve  

Mgr. Angelika Bezáková, bytom Piešťany za cenu  5,00 €/m2, čo pri výmere  parcely predstavuje 

celkovú sumu vo výške 15.835,00 EUR, ktorá bude vyplatená v 16-tich splátkach  nasledovne : 

• Mgr. Angelika Bezáková :  

1x sumu vo výške 835,00 € v termíne do 31.10.2020; 

a 

15x sumu vo výške  1.000,00 € v nasledovných termínoch do 30.11.2020, 31.12.2020, 31.01.2021, 

28.02.2021, 31.03.2021, 30.04.2021, 31.05.2021, 30.06.2021, 31.07.2021, 31.08.2021, 

30.09.2021 31.10.2021, 30.11.2021, 31.12.2021  a poslednú splátku do 31.01.2022. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 11 

 

 

za: 9                  proti: 1  zdržali sa: 1 

Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka,   Mgr. R. Just,  Ľ. Dunajčík, 

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. 130/IX/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

zámenu pozemku v súlade s čl. 4, písm. B), bod 5 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

mesta Vrbové, v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 8, písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  

a  na základe  § 611 a  nasl. Občianskeho zákonníka v  k. ú, Vrbové,  parcela reg. „E“ č. 308 

o celkovej výmere 205 m², druh pozemku - záhrada, ktorý je zapísaný na LV č. 621 na Okresnom 

úrade, katastrálnom odbore Piešťany, vo výlučnom vlastníctve JUDr. Gabriela Nagyová, bytom 

Vrbové, do výlučného vlastníctva mesta Vrbové 

za pozemok  

v  k. ú, Vrbové,  KN reg. „E“, p. č. 314 o celkovej výmere 15 m², druh pozemku - zastavaná plocha 

a nádvoria, ktorý je zapísaný na LV č. 1900 na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Piešťany, 

vo výlučnom vlastníctve mesta Vrbové, IČO 003 13 190, sídlo Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 

922 03 Vrbové do výlučného vlastníctva JUDr. Gabriely Nagyovej. 

Po vzájomnej dohode mesto Vrbové zamieňa pozemok - parc. reg. „E“ č. 314 o výmere 15 m2  

za  nehnuteľnosť, t.j. parcelu registra „E“ č. 308 o výmere 205 m2, kde sa odpočíta 15 m2  za 
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zamenenú parcelu č. 314.  Mesto   odkúpi rozdiel v m2  za cenu vo výške 5,- €/m2  z  dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, čo činí 205 m2 - 15 m2   =  190 m2  x  5 €, t.j. za sumu vo výške 950,00 €.  

Za  dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ považuje skutočnosť, že na parcele reg. „E“ č. 308 je 

vybudovaný mestský futbalový štadión a časť ulice Športová. Z uvedeného dôvodu je v záujme 

mesta mať uvedený pozemok vo svojom vlastníctve.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 11 

za: 11                  proti: 0  zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, 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. 131/IX/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

zámenu pozemkov  v súlade s čl. 4, písm. B), bod 5 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

mesta Vrbové, v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 8, písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  

a  na základe  § 611 a  nasl. Občianskeho zákonníka v  k. ú, Vrbové nasledovne : 

 

a) pozemok  v  k. ú, Vrbové,  KN reg. „E“, p. č. 320 o celkovej výmere 737 m², druh pozemku 

- záhrada, ktorý je zapísaný na LV č. 3403 na Okresnom úrade, katastrálnom odbore 

Piešťany, v podielovom spoluvlastníctve nasledovne : 

• Spoluvlastník zapísaný na LV č. 3403 pod č. 2: Škodáček Slavomír,  922 03 Vrbové  

 (podiel z celku 1/12 - t.j. 61,41 m2); 

• Spoluvlastník zapísaný na LV č. 3403 pod č. 3: Škodáček Slavomír, 922 03 Vrbové 
(podiel z celku 1/24 - t.j. 30,70 m2); 

• Spoluvlastník zapísaný na LV č. 3403 pod č. 4: Škodáček Gustáv, 922 03 Vrbové  

(podiel z celku 1/24 – t.j. 30,70 m2); 

 

b) pozemok v  k. ú, Vrbové,  KN reg. „E“, p. č. 307 o celkovej výmere 255 m², druh pozemku 

- zastavaná plocha a nádvorie, ktorý je zapísaný na LV č. 610 na Okresnom úrade, 

katastrálnom odbore Piešťany, v podielovom spoluvlastníctve nasledovne : 

• Spoluvlastník zapísaný na LV č. 610  pod č. 1: Škodáček Slavomír, 922 03 Vrbové 
            (podiel z celku 1/6 - t.j. 42,50 m2); 

• Spoluvlastník zapísaný na LV č. 610  pod č. 2: Škodáček Slavomír, 922 03 Vrbové 

            (podiel z celku 1/12 - t.j. 21,25 m2); 

• Spoluvlastník zapísaný na LV č. 610  pod č. 3: Škodáček Gustáv, 922 03 Vrbové  

            (podiel z celku 1/12 – t.j. 21,25 m2); 

 

c) pozemok v  k. ú, Vrbové,  KN reg. „E“, p. č. 309 o celkovej výmere 205 m², druh pozemku - 

záhrada, ktorý je zapísaný na LV č. 610,  evidovaný v CKN ako parc. č. 2746/1 v doposiaľ 

nezaloženom liste vlastníctva ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 8.588 m2. Na základe 

geometrického plánu číslo 358/2020 zo dňa 07.09.2020 bola uvedená parcela rozdelená na 

parcely reg. „E“  č. 309 - záhrada o výmere 143 m2  a  parcelu reg. „C“ č. 2746/22, diel č. 1 - 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 62 m2,  evidovaná na Okresnom úrade, katastrálnom 

odbore Piešťany, kde  

• predmetom zámennej zmluvy je novovytvorená nehnuteľnosť parcela registra „C“ č. 2746/22, 

diel č. 1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 62 m2, evidovaná aj v doposiaľ nezaloženom 
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liste vlastníctva ako parc. reg. „C“ č. 2746/1 o výmere 8.588 m2, zastavané plochy a nádvoria 

v podielovom spoluvlastníctve nasledovne : 

• Spoluvlastník zapísaný na LV č. 610  pod č. 1: Škodáček Slavomír, 922 03 Vrbové 

(podiel z celku 1/6 - t.j. 10,33 m2); 

• Spoluvlastník zapísaný na LV č. 610  pod č. 2: Škodáček Slavomír, 922 03 Vrbové 
(podiel z celku 1/12 - t.j. 5,16 m2); 

• Spoluvlastník zapísaný na LV č. 610  pod č. 3: Škodáček Gustáv, 922 03 Vrbové  

(podiel z celku 1/12 – t.j. 5,16 m2); 

d) pozemok v  k. ú, Vrbové,  KN reg. „E“, p. č. 321 o celkovej výmere 320 m², druh pozemku - 

záhrada, ktorý je zapísaný na LV č. 610 na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Piešťany, 

v podielovom spoluvlastníctve nasledovne : 

• Spoluvlastník zapísaný na LV č. 610  pod č. 1: Škodáček Slavomír, 922 03 Vrbové 

            (podiel z celku 1/6 - t.j. 53,33 m2); 

• Spoluvlastník zapísaný na LV č. 610  pod č. 2: Škodáček Slavomír, 922 03 Vrbové 

            (podiel z celku 1/12 - t.j. 26,66 m2); 

• Spoluvlastník zapísaný na LV č. 610  pod č. 3: Škodáček Gustáv, 922 03 Vrbové  

            (podiel z celku 1/12 – t.j. 26,66 m2); 

 

sa prevádzajú do podielového spoluvlastníctva  mesta Vrbové v príslušných podieloch;  

 

sa zamieňajú za pozemok  

v  k. ú, Vrbové,  KN reg. „E“, p. č. 471/2 o celkovej výmere 880 m², druh pozemku - ostatná 

plocha, evidovaná v CKN ako parc. č. 2994/1 v doposiaľ nezaloženom liste vlastníctva ako 

záhrada o výmere 488 m2. Na základe geometrického plánu číslo 358/2020 zo dňa 07.09.2020 bola 

uvedená parcela rozdelená na parcelu reg. „E“  č. 471/2 - ostatná plocha o výmere  846 m2   a  

parcelu reg. „C“ č. 2994/3, diel č. 2 - záhrada o výmere 34 m2, kde  

• predmetom zámennej zmluvy je novovytvorená nehnuteľnosť parcela registra „C“                           

č. 2994/3, diel č. 2 - záhrada o výmere 34 m2, evidovaná aj v doposiaľ nezaloženom liste 

vlastníctva ako parc. reg. „C“ č. 2994/1 o výmere 488 m2 - záhrada, zapísaná na Okresnom úrade, 

katastrálnom odbore Piešťany, vo výlučnom vlastníctve mesta Vrbové; Citovaná parcela sa 

zamieňa na zamieňajúcich spoluvlastníkov v nasledovných podieloch :     

 

a) podielový spoluvlastník : Slavomír Škodáček, rod. Škodáček, Vrbové, podiel z celku ½ - 
t.j. 17,00 m2; 

b) podielový spoluvlastník : Gustáv Škodáček, Vrbové, podiel z celku ½ - t.j. 17,00 m2; 

 

parcela je zapísaná na LV č. 3369 na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Piešťany, vo výlučnom 

vlastníctve mesta Vrbové, IČO 003 13 190, sídlo Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 

Vrbové, sa prevádza do podielového spoluvlastníctva Slavomíra Škodáčka a  Gustáva Škodáčka  

každému v podiele ½  s  povinnosťou mesta Vrbové ďalšej úhrady z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa.  

 

Po vzájomnej dohode je mesto Vrbové ochotné jednotlivé časti pozemkov v príslušných 

podieloch:  

- parcela reg. „E“ č. 309 o celkovej výmere 205 m², druh pozemku - záhrada, evidovaná na LV č. 

610,  a  ďalej evidovaná v CKN ako parc. č. 2746/1 v doposiaľ nezaloženom liste vlastníctva ako 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 8.588 m2, ktorá na základe geometrického plánu číslo 

358/2020 zo dňa 07.09.2020 bola rozdelená na parcely reg. „E“    č. 309 - záhrada o výmere 143 

m2   a  parcelu reg. „C“ č. 2746/22, diel č. 1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 62 m2, kde  

• predmetom zámennej zmluvy je novovytvorená nehnuteľnosť parcela registra „C“ č. 

2746/22, diel č. 1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 62 m2  a zamieňajúci podiel 

z uvedenej parcely je o celkovej výmere 20,65 m2;  
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• podiel z parcely reg. „E“ č. 307 o celkovej výmere 85 m², druh pozemku - zastavaná plocha 

a nádvoria, ktorý je zapísaný na LV č. 610;  

• podiel z parcely reg. „E“ č. 321 o celkovej výmere 106,65 m², druh pozemku - záhrada, 

ktorý je zapísaný na LV č. 610; 

a 

• podiel z parcely reg. „E“ č. 320 o celkovej výmere 122,81 m², druh pozemku - záhrada, 

ktorý je zapísaný na LV č. 3403; 

t.j. spolu podiely vo veľkosti 335,11 m2   

zameniť  za  novovytvorenú nehnuteľnosť, t.j. parcelu registra „C“ č. 2994/3 o výmere 34 m2, kde 

sa odpočíta  výmera parc. reg. „C“ č. 2994/3 od výmery jednotlivých podielov vo veľkosti 

335,11 m2;  Mesto Vrbové zamenené pôvodné parcely reg. „E“ č. 307, 309, 320  a  321 odkúpi za 

cenu vo výške 5,- €/m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktoré parcely sú v podielovom 

spoluvlastníctve Slavomír Škodáček   a   Gustáv Škodáček v príslušných podieloch, čo činí  122,81 

m2 + 85 m2 + 20,65 m2 + 106,65 m2  =  335,11 m2 - 34 m2 =  301,11 m2     x   5 €, t.j. za sumu vo 

výške 1.505,55 €. 

Za  dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ považuje skutočnosť, že pôvodné parcely č. 307, 309, 

320  a  321  je v záujme mesta mať vo svojom vlastníctve, pretože je na nich vybudovaný mestský 

futbalový štadión, časť ulice Športová a parkovisko pred futbalovým štadiónom. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 11 

za: 11                  proti: 0  zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, 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. 132/IX/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

odpredaj hnuteľného majetku  -  nákladné motorové špeciálne vozidlo, zn. LIAZ 110 -typ BOBR 

16.2, E.Č.  -  PN-673BB,  v hodnote  750 € podľa odborného ohodnotenia vozidla, ktoré vykonala 

firma S AUTO, spol. s.r.o. so sídlom ul. Valová   č. 4260/8, 921 01  Piešťany. Predaj vozidla sa 

uskutoční formou obchodnej verejnej súťaže.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10                  proti: 0  zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, 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. 133/IX/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

podmienky obchodnej verejnej súťaže s prílohou „vzoru Kúpnej zmluvy“  na odpredaj  hnuteľného 

majetku  -  nákladné motorové špeciálne vozidlo, zn. LIAZ 110, typ BOBR 16.2  ev.č.  PN-673BB.  

Na základe odborného ohodnotenia nákladného motorového špeciálneho vozidla LIAZ 110, typ 

BOBR 16.2 je minimálna hodnota hnuteľného majetku mesta vo výške 750 €. 
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10                  proti: 0  zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, 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. 134/IX/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- ruší -  

 uznesenie MsZ č. 64/IV/2020  z  29.04.2020  a  uznesenie č. 65/IV/2020  z  29.04.2020. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10                  proti: 0  zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, 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. 135/IX/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- berie na vedomie - 

rozpočtové opatrenie č. 3/2020  (RO č. 3)  

  

  

Rozpočet 

schválený 2020 

Rozpočet po 

zmenách 

Zmena 

rozpočtu č. 3 

Rozpočet po 

zmenách 

Bežné príjmy 5 437 139,20 5 672 147,41 46 680,00 5 718 827,41 

Kapitálové príjmy 105 000,00 193 000,00  193 000,00 

Finančné operácie príjmové 191 066,54 260 633,69          260 633,69 

Školstvo 149 804,34 153 833,63  153 833,63 

PRÍJMY SPOLU 5 883 010,08 6 279 614,73 46 680,00 6 326 294,73 

     

  

Rozpočet 

schválený 2020 

Rozpočet po 

zmenách 

Zmena 

rozpočtu č. 3 

Rozpočet po 

zmenách 

Bežné výdavky  2 944 653,20 3 058 565,21  3 058 565,21 

Kapitálové výdavky 305 627,94    489 843,94  489 843,94 

Finančné operácie výdavkové 137 400,00    137 400,00  137 400,00 

Školstvo 2 495 328,94 2 593 805,58 46 680,00 2 640 485,58 

VÝDAVKY SPOLU 5 883 010,08 6 279 614,73 46 680,00 6 326 294,73 

 

 

Uznesenie MsZ č. 136/IX/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  
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rozpočtové opatrenie č. 4/2020  (RO č. 4)   

  

Rozpočet 

schválený 

2020 

Rozpočet po 

zmenách 

Zmena 

rozpočtu č. 4 

Rozpočet po 

zmenách 

Bežné príjmy 5 437 139,20 5 718 827,41 38 836,35 5 757 663,76 

Kapitálové príjmy 105 000,00 193 000,00 100 728,02 293 728,02 

Finančné operácie príjmové 191 066,54      260 633,69     65 828,99    326 462,68 

Školstvo 149 804,34 153 833,63  153 833,63 

PRÍJMY SPOLU 5 883 010,08 6 326 294,73 205 393,36 6 531 688,09 

     

  

Rozpočet 

schválený 

2020 

Rozpočet po 

zmenách 

Zmena 

rozpočtu č. 4 

Rozpočet po 

zmenách 

Bežné výdavky  2 944 653,20 3 058 565,21 33 366,35 3 091 931,56 

Kapitálové výdavky 305 627,94 489 843,94 172 027,01 661 870,95 

Finančné operácie výdavkové 137 400,00 137 400,00  137 400,00 

Školstvo 2 495 328,94 2 640 485,58  2 640 485,58 

VÝDAVKY SPOLU 5 883 010,08 6 326 294,73 205 393,36 6 531 688,09 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 11 

za: 11                  proti: 0  zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, 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. 137/IX/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

-vyhlasuje – 

1. dobrovoľnú zbierku, 

2. ustanovuje podmienky dobrovoľnej zbierky nasledovne. 

 

Vyhlasovateľ:  Mesto Vrbové, gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové 

 

Účel dobrovoľnej zbierky: Získanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu národnej 

kultúrnej pamiatky – synagógy vo Vrbovom 

 

Miesto konania dobrovoľnej zbierky: katastrálne územie mesta Vrbové 

 

Čas konania dobrovoľnej zbierky: od 01.10.2020 do 01.10.2022 

 

Spôsob vykonávania dobrovoľnej zbierky:  

1. Zasielaním príspevkov na účet vedený vo VÚB a.s., č. účtu v tvare IBAN: SK28 0200 0000 

0017 8262 9456. 

2. Vložením hotovosti do prenosnej pokladničky, označenej „Dobrovoľná zbierka na 

rekonštrukciu synagógy“ umiestnenej v budove synagógy 

 

Použitie dobrovoľnej zbierky, jej vyúčtovanie a kontrola: 
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 Výnosy z dobrovoľnej zbierky sú v zmysle § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, príjmom rozpočtu 

mesta. Získané finančné prostriedky budú použité na účel, na ktorý bola dobrovoľná zbierka 

vyhlásená. Kontrolu použitia finančných prostriedkov vykoná hlavná kontrolórka mesta. Správa 

o výsledku použitia finančných prostriedkov získaných dobrovoľnou zbierkou bude prerokovaná 

na zasadnutí mestského zastupiteľstva.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 11 

za: 11                  proti: 0  zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, 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.  138/IX/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 v bytovom dome 

na ul. Hrabinská č. 1726/13  novému nájomníkovi : 

- Peter Bernát,  922 03 Vrbové. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 11 

za: 11                  proti: 0  zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, 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. 139/IX/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. 39  na 3. poschodí v bytovom 

dome na ul. Hrabinská č. 1726/11  novému nájomníkovi : 

- Lucia Mihálová,  922 03 Vrbové. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 11 

za: 11                  proti: 0  zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, 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. 
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Uznesenie MsZ č. 140/IX/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- nesúhlasí –  

s vytvorením prístupu k navrhovanej lokalite z rekreačnej oblasti mesta Vrbové a napojenie 

navrhovaného súboru na sieť  komunikácií vo vlastníctve mesta Vrbové a  

- nesúhlasí – 

so zmenou druhu pozemkov tvoriacich prístupovú komunikáciu – Rekreačná ulica z ostatnej 

plochy na miestnu komunikáciu. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 11 

za: 11                  proti: 0  zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, 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. 

 

29. Záver 
 

Primátorka mesta poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie MsZ o 22.10 hod. 

 

 

Zapísala: Beličková 

 

 

 

 

 

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

Dott. Mgr. Ema Maggiová 

primátorka mesta, v.r. 

  

    

           

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

1.   PhDr. Jana Miklášová, v.r.   ................................................. 

 

2.   Mgr. Daniela Drobná, v.r.     ................................................. 

  

 


