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Z á p i s n i c a    č. 8 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrbové, 

konaného 11. 11. 2020 o 17.00 hod. v Kúrii M. Beňovského 
 
Prítomní:    8 poslancov a primátorka mesta 
Neprítomní: Mgr. Daniela Drobná, Ing. Jozef Duračka, JUDr. František Tahotný, MBA 
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. Schválenie zápisu do kroniky mesta za rok 2019 
5. Nájom reklamnej tabule - WINETRADE 
6. Výpožička - Hačkovec 
7. Zámena pozemkov – p. Šimunková 
8. OVS – Dom kultúry 
9. VZN – fond opráv 
10. Pridelenie bytu - ul. Šteruská cesta, Hrabinská 
11. Rekonštrukcia hokejbalového ihriska 
12. Nájom nebytových priestorov – II. vlna COVID-19  
13. Rôzne   
14. Dopyty a interpelácie poslancov 
15. Návrh na uznesenie 
16. 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: predsedníčka – Tatiana Prievozníková, 
členovia – PhDr. Jana Miklášová a doc. PhDr. J. Višňovský, PhD.  
prítomných: 8 
za: 8                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 
 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: Ľubomír Dunajčík a Bc. Dušan 
Sabo. 
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 hlavná kontrolórka JUDr. Mária 
Gajňáková. 
prítomných: 8 
za: 8                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 
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Primátorka predložila k schváleniu program zasadnutia MsZ, ktorý bol uvedený na pozvánke.  
Program bol poslancami schválený. 
prítomných: 8 
za: 8                                          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 
 
Z občanov nebol nikto prítomný. 
 
4. Schválenie zápisu do kroniky mesta za rok 2019 
 
Z dôvodu ukončenia roka 2019 a zdokumentovania udalostí, ktoré boli zaznamenané kronikárkou 
Mgr. Editou Kohutovičovou bolo vykonané posúdenie všetkých navrhnutých zápisov komisiou 
kultúry, mládeže, športu a  vzdelávania. Komisia skonštatovala, že vykonaný zápis obsahuje 
všetko, čo má kronika mať. 
 
Rozprava: 
p. Dunajčík – navrhol, či by nebolo vhodné tento materiál poslať aj poslancom, pretože o materiáli 
hlasujú, ale ho nevideli. 
Dr. Bosák – nie je to problém, ale toto je ošetrené v štatúte, kde sa hovorí, že sa schvaľuje na 
základe odporúčania komisie kultúry. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 141/XI/2020. 
 
5. Nájom reklamnej tabule – WINETRADE 
 
Na základe žiadosti po predchádzajúcej dohode s poslancami bol predložený na rokovanie MsZ 
návrh na vyriešenie nájmu za prenájom reklamnej plochy formou nájomnej zmluvy medzi  fy. 
Marcel STOLÁR – WINETRADE a mestom Vrbové. Na budove bola reklamná tabuľa umiestnená 
aj doteraz, ale doterajší prenajímateľ firma KVARS-pohrebná služba, dala ku dňu 30. 9. 2020 
výpoveď z nájomnej zmluvy.   
 
Rozprava: 
p. Dunajčík – bolo by vhodné, keď sa tam tí nájomcovia menia, žeby tie reklamné tabuľky boli 
v uniformovanom štýle. Je to súčasťou centra. 
primátorka – dá sa ponuka na vypracovanie návrhov a predloží sa poslancom na oboznámenie. 
 
Stanovisko komisie výstavby: komisia súhlasí. 
Ekonomická komisia nezasadala (pozn. opatrenia vlády Covid-19). 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 142/XI/2020. 
 
6. Výpožička – Hačkovec 
 
Mesto Vrbové je vlastníkom budovy „Hačkovec“, ktorá sa nachádza na Beňovského ul. vo 
Vrbovom.  Nebytové priestory vo výmere 23,00 m², ktoré sú predmetom výpožičky sa nachádzajú 
v suteréne budovy. Účelom bezplatnej výpožičky je  stretávanie sa mladých ľudí a realizácia ich 
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činnosti na úseku skúšania hudobnej produkcie skupiny Spominiky Mopi (žáner elektro – jazz – 
rock).  
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky ani pozmeňujúce návrhy. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 143/XI/2020. 
 
7. Zámena pozemkov – p. Šimunková 
 
Na základe dohody medzi p. Máriou Šimunkovou  a mestom Vrbové pri vysporiadaní pozemkov 
na ul. Hoštáky bola dohodnutá zámena pozemkov a to s povinnosťou mesta Vrbové ďalšej úhrady 
a spôsobom hodným osobitného zreteľa. 
Za dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ považuje skutočnosť, že parcelu č. 299/2 je potrebné mať 
v majetku mesta, kvôli vybudovaniu mestského chodníka na tejto ulici. 
Po vzájomnej dohode bude zamenený pozemok - parc. reg. „C“ č. 194/12 o výmere 15 m2  

za  nehnuteľnosť - parcelu reg. „C“ č. 299/2 o výmere 30 m2. Mesto Vrbové zamení parc. reg „C“ 
č. 299/2, čím vznikne rozdiel vo výmere 15 m2 , ktorý mesto Vrbové uhradí vo výške 75,00 €. 
Podmienky zámeny pozemku p.č. 194/12 a pozemku  p.č. 299/2 sú vyšpecifikované v zámennej  
zmluve. 
 
Stanovisko komisie výstavby: komisia súhlasí s kúpou aj zámenou pozemkov. 
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky ani pozmeňujúce návrhy. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 144/XI/2020. 
 
8. OVS – Dom kultúry 
 
Mesto Vrbové je vlastníkom budovy so súp. č. 292. Nebytové priestory, ktoré budú predmetom 
verejnej obchodnej súťaže (OVS) sa nachádzajú v strednej časti na  prízemí  Domu kultúry vo 
výmere  17,90 m². Vyššie uvedený nebytový priestor mala doposiaľ v nájme fy. Profi Broker, spol. 
s.r.o. – realitná kancelária. Nájomca však listom zo dňa 28.11.2017 dal výpoveď z nájmu. Doteraz 
o tieto priestory nebol záujem, do OVS sa nikto neprihlásil. V zmysle platnej nájomnej zmluvy zo 
dňa 18.04.2016 bola podľa čl. VII., bod 7., výpovedná lehota 2 mesiace, ktorá sa počíta od prvého 
dňa v mesiaci nasledujúcom po doručení výpovede. Z toho vyplývalo, že nájomný vzťah bol 
ukončený ku dňu 31.01.2018 a v mesiaci január 2018 a apríl 2019 boli vypísané verejné obchodné 
súťaže, ktoré boli neúspešné. Teraz bol opätovne predložený návrh na OVS.  
 
Stanovisko komisie výstavby: komisia súhlasí s vyhlásením OVS. 
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky ani pozmeňujúce návrhy. 
 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 145/XI/2020 a č. 146/XI/2020. 
 
9. VZN – fond opráv 
 
Návrh predkladaného Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej VZN) je vypracovaný v súlade so 
zákonom č. 260/2011 Z.z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov 
k bytom v znení neskorších predpisov  na byty, ktoré boli obstarané prostredníctvom poskytnutej 
dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ako náhradné nájomné 
(reštitučné) byty, ďalej  v súlade s § 18 ods. 2 zákona NR SR č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na 
rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a  v súlade s § 10 ods. 1 zákona 
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NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 
na byty, ktoré neboli obstarané prostredníctvom dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR. 
Vo všetkých prípadoch má mesto Vrbové zo zákona povinnosť tvoriť fond opráv na všetkých 
nájomných bytoch, ktoré boli odovzdané do roku 2020. Takéto VZN mesto má,  ale bolo potrebné 
toto VZN novelizovať. Vypadli odtiaľ 2 byty na Školskej ulici. Bude to teraz jednoduchšie. Byty 
– nájomné, ktoré sme získali dotáciu a byty, ktoré sú vo vlastníctve mesta (byty v bývalom starom 
kine a bývalom Vetese). Platí sa do fondu opráv preddavkovo mesačne a len za obsadené byty. Na 
opravu nájomných bytov ide v podstate všetko z fondu opráv. Vyhláška o výške nákladov za 
opravy, ktorú hradí nájomca (v súčasnosti je to do 200 Sk, t.j. 6,64 €), je z roku 1995, doteraz 
nebola novelizovaná. 
 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky ani pozmeňujúce návrhy. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 147/XI/2020. 
 
10. Pridelenie bytu - ul. Šteruská cesta, Hrabinská 
 
V nájomných bytoch na ulici Hrabinskej a na Šteruskej ulici sa uvoľnili dva dvojizbové byty. 
Komisiou pre otázky sociálne, zdravotné a bytové bolo odporučené na pridelenie dvojizbového 
bytu na ulici Šteruskej p. Andree Pagáčovej a uvoľnený byt na Hrabinskej ulici p. Anne Žákovej. 
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky ani pozmeňujúce návrhy. 
 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 148/XI/2020 a č. 149/XI/2020. 
 
11. Rekonštrukcia hokejbalového ihriska 
 
Hokejbalový klub, v zastúpení Brankom Remiášom, požiadal mesto Vrbové o pomoc pri 
dofinancovaní kompletnej obnovy športoviska (hokejbalového ihriska) v priestoroch Základnej 
školy na Komenského ul. vo Vrbovom o sumu 3 000 €. 
Celková suma novej asfaltovej plochy predstavuje 15 tis. €. Vedenie klubu dostalo sponzorský dar 
vo forme kompletnej úpravy a pokládky nového asfaltu v hodnote 13 tis. € za umiestnenie reklám 
firmy sponzora na mantineloch ihriska a 2 tis. € dostali od TTSK. Projekt hokejbalového ihriska 
zahŕňa okrem samotnej obnovy asfaltového povrchu aj kompletnú rekonštrukciu poškodených 
častí, výmenu nitovania, zloženie ihriska na novom povrchu, chemické kotvenie, úpravu 
konštrukcie mantinelov k novému spádovanie hracej plochy, odvodňovacie výpusty, plus ďalšie 
úkony. Tieto predstavujú celkovú sumu 6.380 €. Z vlastných zdrojov prispeli sumou 3.380 €. Od 
mesta požadujú fin. prostriedky vo výške 3 tis. € na dofinancovanie týchto nákladov 
Mesto tento rozdiel dofinancuje, nakoľko sa jedná o majetok mesta.  
 
Rozprava: 
Ing. Šteruský – či by nebolo vhodné zrenovovať aj ostatné ihriská. Stroje sú tu, o to by to bolo 
lacnejšie. 
Mgr. Urbanová – nie je to len o ihriskách, aj vchod do školy nie je celkom bezpečný. tie ihriská 
by nebolo zlé opraviť. V Piešťanoch majú nejakú gumovú plochu, ktorá je trvanlivejšia, lepšia ako 
asfaltová. Bolo by vhodné zainvestovať, dať urobiť na to rozpočet nákladov. 
To ihrisko je v majetku mesta a toto zhodnotenie potom bude musieť mesto prijať ako dar od nich. 
Ale tá obnova je potrebná. Boli narozpočtované rôzne kultúrne akcie, ktoré sa nekonali kvôli 
Corone, takže tie financie sú v podstate našetrené. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 150/XI/2020. 
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12. Nájom nebytových priestorov – II. vlna COVID-19  
 
Mesto Vrbové v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom v prvej vlne prijalo uznesenie, ktorým 
akceptovalo neplatenie nájmu nebytových priestorov za dohodnutých podmienok. V súčasnosti pri 
sprísňovaní opatrení sa očakáva obdobná situácia, kedy prevádzky budú povinne zatvorené bez 
možnosti príjmu. V prípade, že nájomcovia opätovne budú žiadať o zohľadnenie daného stavu 
a posunutie splátok, odpustenie nájmov, prípadne úpravu výšky nájmu, mesto bude musieť zaujať 
k ich žiadosti záväzný postoj. Pán Dušan Ladányi predložil dňa 16. 10. 2020 žiadosť 
o prehodnotenie nájomného počas 2. vlny. 
Mesto má určité náklady, musí sa tam kúriť. Ale to je samostatná položka. Nájomné je zasa iná 
položka. 
 
Rozprava: 
p. Prievozníková – je v súčasnosti ohrozený aj niekto iný? Tá situácia je pre neho likvidačná. 
Dr. Gajňáková – zatvorené sú iba fitnescentrá. 
Dr. Kubík – p. Ladányi má najvyššie nájomné z toho dôvodu, že na mesto prešli nájomné zmluvy 
z odborov bývalej Trikoty a nemenili sa. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 151/XI/2020. 
 
13. Rôzne   
 
V tomto bode neboli prerokovávané žiadne materiály. 
 
14. Dopyty a interpelácie poslancov 
 
Dr. Miklášová – príjazdová komunikácia k materskej škole na Sídl. 9. mája + odstavná plocha 
pred materskou školou – keď viac prší, stojí tam voda. Bolo im sľúbené v čase nadstavby 
nájomných bytov nad škôlkou, že tá komunikácia sa urobí. 
Dr. Kubík – príjazdová komunikácia je napojená na Záhradnú ulicu. V prípravnom konaní je 
dažďová kanalizácia, ktorá bola naprojektovaná ako tlaková smerom k ulici 6. apríla, ale je 
predbežný prísľub od Povodia Váhu, a.s. Piešťany na gravitačnú kanalizáciu. Táto gravitačná 
kanalizácia by mala ústiť do potoka na Sídl. 9. mája.  Urobí sa najprv projekt na dažďovú 
kanalizáciu a až potom môže mesto budovať novú komunikáciu. 
Ing. Valová – tie investície by predstavovali cca 100 tis. €. Materská škola je postavená 
v najnižšom bode, preto tam tá voda steká.  
Dr. Kubík – ak sa mesto chce pohnúť, treba urobiť aj elektrické prípojky a verejné osvetlenie na 
Záhradnej ulici. Ale je potrebné to dať na budúci rok do rozpočtu. Mesto urobí el. prípojky na 
vlastné náklady a potom budúci vlastníci nehnuteľností sa pripoja a uhradia tieto náklady mestu. 
Treba sa rozhodnúť čo prv. 

•  
p. Prievozníková – trápi ju aj zlý stav komunikácie na Mikulášskej ulici, ale na konci ulice je 
osadená tabuľa „súkromný pozemok“. Nedá sa tadiaľ prejsť ani károu. 
Ing. Valová – to, kadiaľ ľudia bežne chodia, sú už súkromné pozemky. Pôvodná poľná cesta, je 
zasypaná štrkom, je to taký rigol. Tá úzka cesta patrí SPF a ak sa bude robiť cesta, tak sa potom 
bude musieť odkúpiť pozemok na rozšírenie cesty.  

•  
Mgr. Just – tí podnikatelia, čo sa im schvaľovalo platenie nájomného - či sa im už dalo vedieť, že 
môžu platiť. 
Mgr. Urbanová – oni boli upozornení, že sa im splátky nájomného rozložia na 48 mesiacov. Majú 
zmluvy a môžu platiť. Načo ich vyzývať, aby platili. Samotné výzvy sú dosť nákladné. Ale 
oznamovať, že môžu platiť? Nikto ich nevyzýval, aby neplatili. I. vlna pandémie skončila 
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30. 9. 2020. Majú 48 mesiacov na to, aby vyrovnali to, čo dlhujú mestu kvôli pandémii. Pre 
neplatičov dajú výzvu do Hlasu Vrbového, príp. na webovú stránku mesta. V opačnom prípade sa 
pristúpi k exekúcii. 

•  
Dr. Kubík – na útvar výstavby dal p. T. Juríček žiadosť. Na Ul. SNP na trávniku parkujú autá. 
Chceli by si urobiť nízke oplotenie na vlastné náklady, aby tomu parkovaniu zabránili. Chcú 
stanovisko od poslancov MsZ. 
Mgr. Just – nech predložia nejaký konkrétny návrh. 
p. Dunajčík – to, či tam niekto parkuje na trávniku, nech rieši polícia. 
primátorka – dá sa písomné upozornenie, že nech ten dotyčný tam neparkuje. 
Ing. Valová – bolo to aj nafotené. V rámci zákona o obecnom zriaení sú riešené aj verejné 
priestranstvá bez ohľadu na vlastnícke vzťahy. Verejné priestranstvá by mali zostať voľné. 
Občania z tej  štvorpodlažnej bytovky nemajú kde parkovať. Na parkovných miestach boli 
postavené garáže. V minulosti nebola potreba toľkých parkovacích miest, nebolo toľko áut. Bolo 
by riešením položiť pozdĺž prístupového chodníka zatrávňovacie prvky, aby bolo umožnené  im 
parkovať. 

•  
Dr. Kubík – Dr. Nagyová poslala mail, kde žiada MsZ o prerokovanie jej požiadavky na 
odstránenie oplotenia pozemku, ktorého je vlastníčkou. Pozemok sa nachádza pod mestským 
futbalovým štadiónom. Chce ho skultivovať a využívať podľa charakteru jeho určenia. Chce určiť 
termín sprístupnenia pozemku z dôvodu jeho zamerania. 
K predloženej interpelácii JUDr. Nagyovej sa poslanci MsZ nevyjadrili. 
 
15. Návrh na uznesenie 
 

Uznesenie MsZ č. 141/XI/2020  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
na základe odporúčania Komisie kultúry, mládeže, športu a  vzdelávania MsZ zápis do Kroniky 
mesta Vrbové za rok 2019, ktorý vypracovala kronikárka mesta Mgr. Edita Kohutovičová. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8                   proti: 0   zdržali sa: 0 
Ľ. Dunajčík, Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, 
PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková, Bc. D. Sabo, 
Ing. Ľ. Šteruský, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 
 

Uznesenie MsZ č. 142/XI/2020  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
prenájom časti steny budovy  dvojpodlažného domu na ul. M. A. Beňovského, súp. č. 336 
(Hačkovec), postaveného  na parcele reg. C parc. č. 2526 o výmere 467 m2 druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, evidovaná na LV č. 1900, za účelom inštalácie 1 ks reklamnej tabule  
o rozmere 1,60 m2 za  cenu nájmu  vo výške 180,- €/rok, ako prenájom nehnuteľného majetku 
mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.       
Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že nájomca 
Marcel Stolár - WINETRADE, ul. Sadová  č. 1048/1,  922 03 Vrbové, IČO  476 28 049 podniká 
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v priestoroch prenajatých od mesta Vrbové a mesto týmto spôsobom podporuje podnikanie 
občanov mesta Vrbové. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 7                   proti: 0   zdržali sa: 1 
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík,       Ľ. Dunajčík, 
PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková, Bc. D. Sabo, 
Ing. Ľ. Šteruský, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 
 

Uznesenie MsZ č. 143/XI/2020  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
bezplatnú výpožičku nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v budove Hačkovec s.č. 336 a to 
v suteréne budovy vo výmere  23,00 m², pre skupinu Spominiky Mopi v zastúpení Peter KLČO, 
kapelník,  922 03 Vrbové 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8                   proti: 0   zdržali sa: 0 
Ľ. Dunajčík, Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, 
PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková, Bc. D. Sabo, 
Ing. Ľ. Šteruský, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 
Uznesenie MsZ č. 144/XI/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. „C“ č. 299 
o celkovej výmere 304 m², druh pozemku - záhrada, ktorý je zapísaný na LV č. 65 na Okresnom 
úrade, katastrálnom odbore Piešťany.                  
Parcela registra „C“  č.  299 o výmere 304 m², druh pozemku - záhrada, bola rozdelená na základe 
Geometrického plánu č. 354/2020 zo dňa 25.08.2020 na parcelu reg. „C“ č. 299/1 o výmere 274 
m2  a   na parcelu reg. „C“ č. 299/2  o výmere  30 m2, kde  

• predmetom zámeny  je novovytvorená parcela reg. „C“ č. 299/2 o výmere 30 m2, druh 
pozemku záhrada, ktorá je vo výlučnom vlastníctve  p. Mária Šimunková, 900 01 Modra 
do výlučného vlastníctva mesta Vrbové; 
 

za pozemok  
v  k. ú, Vrbové,  KN reg. „C“, p. č. 194/1 o celkovej výmere 3.021 m², druh pozemku - ostatná 
plocha, ktorý je zapísaný na LV č. 1900 na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Piešťany, vo 
výlučnom vlastníctve mesta Vrbové,  
 
Parcela reg. „C“ č. 194/1 bola rozdelená na základe Geometrického plánu č. 388/2020 zo dňa 
30.09.2020 na parcelu reg. „C“ č. 194/1 o výmere 3.006 m2   a   na parcelu reg. „C“ č. 194/12  
o výmere  15 m2, kde  

• predmetom zámeny je novovytvorená parcela reg. „C“ č. 194/12  o výmere 15 m2, druh 
pozemku ostatná plocha, ktorá je vo výlučnom vlastníctve mesta Vrbové IČO 00313190, 
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sídlo Ul. gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové do výlučného vlastníctva: p. Mária 
Šimunková; 

Po schválenej vzájomnej dohode mesto Vrbové mení pozemok - parc. reg. „C“ č. 194/12             
o  výmere 15 m2  za  nehnuteľnosť, t.j. parcelu registra „C“ č. 299/2 o výmere 30 m2, kde sa odpočíta 
15 m2  za zamenenú parcelu č. 194/12.  Mesto  odkúpi rozdiel v  m2  za cenu vo výške 5,- €/m2  
z  dôvodu hodného osobitného zreteľa, čo činí 30 m2 - 15 m2  =  15 m2  x  5 €, t.j. za sumu vo výške 
75,00 €.  
 
Za  dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ považuje skutočnosť, že parcelu č. 299/2 je vhodné mať 
v majetku mesta z dôvodu dobudovania mestského chodníka na ul. Hoštáky. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8                   proti: 0   zdržali sa: 0 
Ľ. Dunajčík, Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, 
PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková, Bc. D. Sabo, 
Ing. Ľ. Šteruský, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

 
Uznesenie MsZ č. 145/XI/2020  

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
nájom nebytového priestoru ktorý sa nachádza v budove s. č. 292, a to na prízemí v strednej časti 
Domu kultúry na ul. SNP vo Vrbovom, o celkovej výmere 17,90 m2, formou obchodnej verejnej 
súťaže na dobu neurčitú od 7. 12. 2020 s dvojmesačnou výpovednou lehotou. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8                   proti: 0   zdržali sa: 0 
Ľ. Dunajčík, Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, 
PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková, Bc. D. Sabo, 
Ing. Ľ. Šteruský, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 
 

Uznesenie MsZ č. 146/XI/2020  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
podmienky obchodnej verejnej súťaže s prílohou „vzor zmluvy o nájme nebytového priestoru“  na 
nájom nebytového priestoru, nachádzajúceho sa  v budove s.č. 292 na prízemí v strednej prednej 
časti Domu kultúry ul. SNP vo Vrbovom o celkovej výmere 17,90 m2. Budova je vedená na LV 
997 vo vlastníctve mesta Vrbové, pričom minimálna výška nájomného  je  stanovená  na  35 
€/m2/rok. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8                   proti: 0   zdržali sa: 0 
Ľ. Dunajčík, Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, 
PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková, Bc. D. Sabo, 
Ing. Ľ. Šteruský, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
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Uznesenie MsZ č. 147/XI/2020  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2020 o  tvorbe a použití fondu údržby, prevádzky a opráv 
nájomných bytov. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8                   proti: 0   zdržali sa: 0 
Ľ. Dunajčík, Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, 
PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková, Bc. D. Sabo, 
Ing. Ľ. Šteruský, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

 
Uznesenie MsZ č. 148/XI/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. 11, na prízemí, vchod C,  v bytovom 
dome  na ul. Šteruská cesta - Košiar  novému nájomníkovi : 
- Andrea Pagáčová,  922 03 Vrbové. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
 
za: 8                   proti: 0   zdržali sa: 0 
Ľ. Dunajčík, Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, 
PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková, Bc. D. Sabo, 
Ing. Ľ. Šteruský, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 
 

Uznesenie MsZ č. 149/XI/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. 19  na prvom poschodí vľavo  na 
bytovom dome ul. Hrabinská č. 1726/13  novému nájomníkovi : 
- Anna Žáková,  922 03 Vrbové. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8                   proti: 0   zdržali sa: 0 
Ľ. Dunajčík, Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, 
PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková, Bc. D. Sabo, 
Ing. Ľ. Šteruský, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
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Uznesenie MsZ č. 150/XI/2020  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- berie na vedomie –  
dofinancovanie  rekonštrukcie hokejbalového ihriska v priestoroch ZŠ na Komenského ul. vo 
Vrbovom v sume  3 000 €.  
 

Uznesenie MsZ č. 151/XI/2020  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
p. Dušanovi Ladányimu  odpustenie nájmu za obdobie od 1. 10. 2020 do opätovného otvorenia 
fitnescentier vládnym nariadením.   
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8                   proti: 0   zdržali sa: 0 
Ľ. Dunajčík, Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, 
PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková, Bc. D. Sabo, 
Ing. Ľ. Šteruský, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 
29. Záver 
 
Primátorka mesta poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie MsZ o 19.15 hod. 
 
 
Zapísala: Beličková 
 
 
 
 
 

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

primátorka mesta, v.r. 
  
    
           
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
1.   Ľubomír Dunajčík, v.r.   ................................................. 
 
2.   Bc. Dušan Sabo, v.r.     ................................................. 
  
 


