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Z á p i s n i c a    č. 9 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrbové, 

konaného 9. 12. 2020 o 17.00 hod. v Kúrii M. Beňovského 
 
Prítomní:    9 poslancov a primátorka mesta 
Neprítomní: Ing. Jozef Duračka, Tatiana Prievozníková 
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. Správa audítora - Výročná a konsolidovaná správa za rok 2019  
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu na r. 2021-2023. 
6. Návrh programového rozpočtu na rok 2021 - 2023. 
7. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady na rok 2021 
8. VZN č. 9/2020 o odpadoch 
9. Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2020 - školy 
10. Plán zasadnutí MsZ na I. polrok 2021 
11. Zverenie majetku do správy MŠ – umývačka riadu 
12. Zmena rozpočtu 
13. Rozpustenie fondu opráv na bytový dom - ul. Školská, súp. č. 1005 
14. Schválenie zámeru - odpredaj časti pozemku parc. č. 3324/4  
15. Schválenie zámeru - odpredaj časti pozemku parc. č. 1601/2 
16. Kúpa pozemku - obchvat mesta 
17. Sociálna výpomoc - Domov Klas 
18. Plán činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021  
19. Vzdanie sa členstva v Komisii DHZ 
20. Rôzne   
21. Dopyty a interpelácie poslancov 
22. Návrh na uznesenie 
23. 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 – Ľubomír Dunajčík, členovia 
– Bc. Dušan Sabo a JUDr. František Tahotný, MBA.  
prítomných: 9 
za: 9                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 
 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnuté a schválené poslankyne: PhDr. Jana Miklášová 
a Mgr. Daniela Drobná. 
prítomných: 9 
za: 9                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 
 
Za zapisovateľku bola určená p. Emília Beličková, pracovníčka mestského úradu. 
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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: 9 
za: 9                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 
 
Primátorka predložila k schváleniu program zasadnutia MsZ, ktorý bol uvedený na pozvánke.  
prítomných: 9 
za: 9                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 
Do bodu Rôzne navrhla prerokovať pridelenie bytu novému nájomníkovi a zámer zriadenia 
vecného bremena pre spoločnosť Vitae Plus, s.r.o. 
Takto upravený program bol poslancami schválený. 
prítomných: 9 
za: 9                                          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 bol prítomný pán V. Kozák. Požiadal o vysvetlenie a odpovede na otázky, ktoré sa 
týkali rozkopávky pri semafore, jamy za obchodom Terno – hádžu tam odpadky, na Cintorínskej 
ul. robí p. Bočinec úpravy – treba to odvážať, kosenie – odporúča zakúpiť novú techniku, 
kvetinové záhony – neokopávajú sa, za PT Univerzál treba zabezpečiť stojiská. 
primátorka – čo sa týka okopávania – v minulosti bolo zamestnaných cez úrad práce cca 25 ľudí. 
Teraz tam nikto nechce ísť robiť. S tým stavom pracovníkov sa to nestíha robiť. Mestské 
organizácie robili brigády, čistili, ukázali, že sa to dá aj svojpomocne. 
Ing. Valová – rozkopávka pri semafore – tie práce vykonávajú pre Telekom. Ešte stále pokračujú, 
zjari by chceli niektoré úseky spojazdniť. Dali si žiadosť aj na ďalšie ulice. Stavba nie je 
dokončená, skolaudovaná, takže tie jamy tam budú dovtedy.  
Mgr. Murín – za rok sa nedajú odstrániť 20 ročné veci, čo sa týka poriadku v meste. 
p. Dunajčík – dlhé roky chronicky nerobené veci sa teraz nedajú hneď urobiť. Ale nevidí snahu  
na zvyšovanie počtu zamestnancov (napríklad aj z Ukrajiny). A rovnako aj technika, ktorá by 
zvýšila efektivitu pracovníkov. Nevidí žiadne pokroky. 
primátorka – mesto sa teraz prihlásilo do programu vypomáhať si medzi obcami. Tá technika je 
teraz rádovo drahšia. Mesto robí čo sa dá, teraz sa zameriava na nový zberný dvor. Čaká sa na 
súhlas z okresného úradu. Podáva sa žiadosť na techniku pre zberný dvor a veľkokapacitné 
kontajnery. 
 
4. Správa audítora - Výročná a konsolidovaná správa za rok 2019  
 
V zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve  v znení neskorších predpisov bola predložená 
konsolidovaná závierka,  správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky  
mesta Vrbové zostavenej k 31. 12. 2019. Táto bola zaslaná poslancom v elektronickej podobe. 
Tento materiál poslanci brali na vedomie. 
 
Bez rozpravy. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 152/XII/2020. 
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5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu na roky 
2021-2023. 

 
Stanovisko k Návrhu rozpočtu mesta na roky 2021-2023 vypracovala hl. kontrolórka 

JUDr. Mária Gajňáková. Rozpočet je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi najmä s ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z.z. o  rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy. Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v meste spôsobom obvyklým v zákonom 
stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona 
č. 369/1990 Zb. v platnom znení. V predloženom návrhu rozpočtu sú finančne zabezpečené všetky 
základné funkcie samosprávy napriek skutočnosti, že výška niektorých položiek nezodpovedá 
reálnym potrebám. Nezanedbateľným faktorom, ktorý bude mať vplyv na rozpočet, bude 
napĺňanie štátneho rozpočtu, ako aj rozhodnutia predstaviteľov EÚ vo vzťahu k čerpaniu 
finančných prostriedkov z fondov EÚ a v neposlednom rade ekonomický vývoj, ktorý je v značnej 
miere ovplyvnený pandémiou ochorenia COVID -19.  
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a tiež z dôvodu, že nie je vhodné hospodárenie 
v rozpočtovom provizóriu, odporučila hl. kontrolórka poslancom MsZ predložený návrh 
programového rozpočtu na rok 2021 schváliť a predložený návrh programového rozpočtu na roky 
2022 a 2023 zobrať na vedomie. 
 
Bez rozpravy. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 153/XII/2020. 
 
6. Návrh programového rozpočtu na rok 2021 – 2023. 
 

Návrh programového rozpočtu na roky 2021 – 2023 predniesla Mgr. Urbanová. V zmysle 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 
predpisov je mesto Vrbové povinné prerokovať a schváliť návrh programového rozpočtu mesta 
Vrbové na roky 2020 – 2022 na zasadnutí  MsZ. Dňa 24.11.2020, teda v lehote 15 dní pred  
rokovaním MsZ bol návrh programového rozpočtu mesta Vrbové na roky 2021-2023 zverejnený. 
Na otázku p. Dunajčíka vysvetlila Mgr. Urbanová sumu týkajúcu sa Domova Klas aj ako funguje 
rezervný fond. 
 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 154/XII/2020 a č. 155/XII/2020. 
 
7. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady na rok 2021 
 

Mgr. Urbanová predložila na prerokovanie návrh VZN č. 1/2021 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Vrbové. Oproti minulému roku sa 
upravila výška z 29,93 € na rovných 30 €. 
 
Rozprava: 
p. Dunajčík – neuvažovalo sa o možnosti odvozu odpadu pre občanov útvarom miestneho 
hospodárstva za poplatok? 
Mgr. Urbanová – mesto poskytuje občanom služby a slúži na to cenník, ktorý je súčasťou zásad 
o finančnom hospodárení mesta. Toto nemôže byť vo VZN. Mohla by to byť samostatná služba. 
Keď bude otvorený nový zberný dvor, môžu sa tieto zásady otvoriť. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 156/XII/2020. 
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8. VZN č. 9/2020 o odpadoch 
 

JUDr. Kubík predložil na základe používanie v praxi k prerokovaniu návrh VZN 
v súvislosti s riešením odpadového hospodárstva v meste Vrbové spracovalo  návrh na zrušenie 
súčasného VZN o odpadoch a nasledovné prijatie nového aktualizovaného VZN č. 9/2020. Zmena 
je vyvolaná  rozsiahlou  zmenou  zákona  č. 79/2015  Z.z. o odpadoch. Návrh tohto VZN bol 
zverejnený na pripomienkovanie občanov na úradnej tabuli mesta  a  na internetovej stránke mesta 
dňa  24.11.2020. Zároveň vysvetlil systém separovania biologicky rozložiteľného odpadu (BRO). 
Keď sa vyseparuje vyššie množstvo odpadu (najmenej 60 %), má mesto možnosť čerpať aj vyššiu 
dotáciu a nižšie ceny za skládkovanie komunálneho odpadu. 
 
Rozprava: 
p. Dunajčík – spýtal sa, či pribudnú občanom ďalšie kontajnery 
Dr. Kubík – na BRO (trávu, šupy zo zeleniny ap.) sa bude zberať každé 2 týždne – striedavo BRO 
a komunálny odpad (KO). 
Mgr. Just – bol pozrieť na zbernom dvore. Vyzerá lepšie, upratanejšie. Bol aj na novom zbernom 
dvore. Tá vybetónovaná plocha sa mu ale zdá malá. 
Dr. Kubík – za betónovou plochou je biokoridor. Na posunutie ďalej by mesto aj tak nedostalo 
súhlas. Je to maximum, čo sa tam mohlo urobiť. Ak by vyšla výzva na odpratanie starých skládok, 
mesto by sa určite zapojilo a potom by sa zväčšila plocha smerom ku stolárskej firme p. Karlíka. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 157/XII/2020. 
 
9. Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2020 – školy 
 

Mesto Vrbové na základe zákonného zmocnenia je povinné v praxi prijať VZN v súvislosti 
s riešením školských zariadení. Mgr. Urbanová predložila návrh na dodatok č. 1 k VZN č. 6/2020 
o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka škôl a školských 
zariadení na území mesta Vrbové. 
 
Bez rozpravy. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 158/XII/2020. 
 
10. Plán zasadnutí MsZ na I. polrok 2021 
 

JUDr. Kubík spracoval a predložil plán zasadnutí MsZ na I. polrok 2021. Je to materiál, 
ktorý je možné doplniť podľa potreby. 
 
Bez rozpravy. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 159/XII/2020. 
 
11. Zverenie majetku do správy MŠ – umývačka riadu 
 

Materiál predložila Mgr. Urbanová. V dobe koronakrízy bola zvýšená potreba na hygienu. 
Riaditeľka materskej školy požiadala o zakúpenie umývačky riadu. Túto mesto zakúpilo, pomocné 
práce – elektroinštaláciu si zabezpečila riaditeľka MŠ vo vlastnej réžii. V súlade s právnymi 
predpismi mesto protokolárne zveruje do správy rozpočtovým organizáciám zriadeným mestom  
majetok nadobudnutý z finančných prostriedkov zriaďovateľa. 
 
Bez rozpravy. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 160/XII/2020. 
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12. Zmena rozpočtu 
 

Mgr. Urbanová predložila a vysvetlila predložené návrhy na úpravu rozpočtu. V zmysle 
ustanovení právnych predpisov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je mestské 
zastupiteľstvo mesta Vrbové povinné prerokovať a schváliť zmeny rozpočtu mesta, resp. zobrať 
na vedomie zmenu rozpočtu vo forme rozpočtového opatrenia. 
 
Bez rozpravy. 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 161/XII/2020, č. 162/XII/2020 a č. 163/XII/2020. 
 
13. Rozpustenie fondu opráv na bytový dom - ul. Školská, súp. č. 1005 
 

Mesto Vrbové tvorí fond údržby, prevádzky a opráv (ďalej len FO) nájomných bytov vo 
vlastníctve mesta Vrbové.  V súlade s ustanoveniami už zrušeného VZN mesto Vrbové tvorilo 
ročne FO na nájomné byty aj v dome na Školskej ul. vo výške 10 % zo súčtu predpisov za nájomné.  
V mesiaci jún, resp. november r. 2019 z dôvodu úmrtia  jednej nájomníčky a odsťahovania druhej 
nájomníčky sa tento dom prestal užívať na účely nájmu a následne ho mesto ako svoj 
neupotrebiteľný majetok vo verejnej obchodnej súťaži predalo. 
Stav FO nájomných bytov k 31.12.2018 bol 154,19 €, tvorba fondu opráv za rok 2019 
predstavovala čiastku 27,34 €. Konečný zostatok FO je k 30.11.2020 vo výške 181,53 €. Tieto 
finančné prostriedky boli účelovo určené na opravy a údržbu dvoch vyššie uvedených nájomných 
bytov na Školskej ulici.  Takto sú vedené aj analyticky v účtovníctve mesta. Z tohto dôvodu bol 
predložený návrh na zrušenie viazanosti a rozpustenie konečného zostatku fondu údržby, 
prevádzky a opráv týchto dvoch nájomných bytov. 
 
Bez rozpravy. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 164/XII/2020. 
 
14. Schválenie zámeru - odpredaj časti pozemku parc. č. 3324/4  
 

Jedná sa o odpredaj časti pozemku v  k. ú. Vrbové,  KN reg. „E“, p. č. 3324/4 o celkovej 
výmere 574 m², vedenej v  nezaloženom LV ako ostatné plochy. Táto bola rozdelená na základe 
GP na parcelu č. 3324/4 o výmere 525 m2  a na parcelu č. 3199/2  o výmere  49 m2, ktorá aj je 
predmetom kúpy. Mesto je ochotné predať parcelu za sumu vo výške 12 €/m2, t.j. za sumu 588,00 
€  a to spôsobom hodným osobitného zreteľa. Za dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ považuje 
skutočnosť, že žiadatelia - manželia Jozef a Zdenka Folajtárovci parcelu č. 3199/2 užívajú a 
obhospodarujú od roku 2012.   
 
Bez rozpravy. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 165/XII/2020. 
 
15. Schválenie zámeru - odpredaj časti pozemku parc. č. 1601/2 
 

Jedná sa o odpredaj časti pozemku v  k. ú. Vrbové,  p. č. 1601/2 o celkovej výmere 
16.424 m², vedenej na LV č. 1900, ktorá bola rozdelená na základe GP na parcelu č. 1601/2 
o výmere 16.378 m2  a  na parcelu č. 1601/18  o výmere  46 m2, ktorá je predmetom kúpy. Mesto 
je ochotné predať parcelu za sumu vo výške 30 €/m2, t.j. za sumu 1.380,00 € a to spôsobom 
hodným osobitného zreteľa. Za dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ považuje skutočnosť, že 
žiadateľ Ing. Ladislav Kúdela parcelu  č. 1601/18  má ohradenú, je pričlenená k jeho pozemku 
a od r. 2004 ju užíva a obhospodaruje.   
  
Bez rozpravy. 
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Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 166/XII/2020. 
 
16. Kúpa pozemku - obchvat mesta 
 
Dňa  07.05.2019   bolo  dohodnuté  odkúpenie  časti  nehnuteľnosti  parc.  č.  3688/1 s majiteľmi, 
ktorí majú uvedenú parcelu v podielovom spoluvlastníctve, každý z nich vlastní príslušný podiel, 
zapísaný na LV 3946. Na uvedenej parcele je naplánované vybudovanie severného obchvatu mesta 
Vrbové v zmysle platného územného plánu. Túto časť pozemku je potrebné mat’ vo vlastníctve 
mesta Vrbové z dôvodu majetkového vysporiadania pozemkov pod severným obchvatom mesta 
Vrbové. Vzhľadom na skutočnosť, že už bolo schválené uznesenie MsZ č. 172/X/2019 zo dňa 
30.10.2019, z dôvodu úmrtia jedného zo spolumajiteľov skôr, ako došlo k podpisu kúpnej zmluvy,  
mesto muselo počkať na vyriešenie dedičského konania. Teraz mesto predložilo návrh nového 
uznesenia MsZ a vyše uvedené uznesenie MsZ odporučilo zrušiť. 
 
Bez rozpravy. 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 167/XII/2020 a č. 168/XII/2020. 
 
17. Sociálna výpomoc - Domov Klas 
 

Riaditeľka Domova Klas, n.o. požiadala mesto Vrbové o vyriešenie pohľadávky, ktorá je 
smerovaná k obyvateľom domova, ktorý sú občanmi mesta Vrbové a nemajú požadovaný príjem 
na úhradu nákladov v domove a ani rodinných príslušníkov, ktorí by sanovali vzniknutý dlh.  
Z uvedeného dôvodu požiadala riaditeľka Domova Klas o vyrovnanie vzniknutého dlhu mestom 
Vrbové. Jedná sa o klienta J. Holána a I. Ševčíka. Na uvedenú sociálnu pomoc sú v rozpočte mesta 
vyčlenené finančné prostriedky a bude spracovaná zmluva o platení jednorazovej úhrady za 
poskytnutú sociálnu službu.  
 
Bez rozpravy. 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 169/XII/2020 a č. 170/XII/2020. 
 
18. Plán činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021  
 

V zmysle § 18f ods. 1 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 
vyplýva hlavnému kontrolórovi povinnosť predložiť  návrh plánu kontrolnej činnosti  na rokovanie 
MsZ. Uvedený materiál obsahuje návrh kontrol, ktoré budú po schválení poslancami mestského 
zastupiteľstva vykonané.  
 
Bez rozpravy. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 171/XII/2020. 
 
19. Vzdanie sa členstva v Komisii DHZ 
 

Dňa 1. 6. 2020 skončil pracovný pomer doterajšieho člena hasičskej komisie Mgr. Mariána  
Šmacha, ktorý bol zároveň členom Komisie dobrovoľného hasičského zboru. Mgr. Šmacho sa 
následne vzdal členstva v tejto komisii.   
 
Bez rozpravy. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 172/XII/2020. 
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20. Rôzne   
 
a) Pridelenie bytu 
 

Na zasadnutí Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové bol odporučený návrh na 
pridelenie jednoizbového bytu v bytovom dome ul. Hrabinská č. 1726/13 p. D. Juríčkovi.  
Doterajší nájomník  na základe vlastnej žiadosti ukončil nájomný vzťah s mestom Vrbové  ku dňu 
31.12.2020.  
 
Bez rozpravy. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 173/XII/2020. 
 
b) Zámer zriadenia vecného bremena pre spoločnosť Vitae Plus, s.r.o. 
 

Žiadatelia manželia Kodajovci požiadali mesto Vrbové, ktoré ešte v roku 2017 zamenilo 
pozemok so spoločnosťou - Vitae Plus, s.r.o. Terajší vlastník pozemku vstúpil do rokovania s 
mestom Vrbové, ktoré sa snaží zabezpečiť zriadenie vecného bremena pre manželov Kodajovcov. 
V danej veci prebehli rokovania a bol vyhotovený a podpísaný Dodatok č. 2  
k pôvodnej  Zámennej zmluve zo dňa 28.11.2017.  Tento dodatok č. 2 podpísali zmluvné strany a 
zakladá vznik zmluvného vecného bremena pre žiadateľov, manželov Kodajovcov.  Vecné 
bremeno sa zriaďuje bezodplatne.  
 
Bez rozpravy. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 174/XII/2020. 
 
21. Dopyty a interpelácie poslancov 
 
Na žiadosť p. Dunajčíka informovala Ing. Valová o prebiehajúcich rekonštrukčných prácach na 
synagóge. Bola urobená severná časť, t.j. najviac ohrozené časti. Práce sa úspešne realizovali – 
tie, ktoré mesto chcelo zrealizovať, aj keď zo začiatku počasie neprialo. Zúčtováva sa teraz jedna 
dotácia, ďalšiu žiadosť by mesto chcelo podať v januári b.r. 

•  
Ing. Šteruský – či by sa mohli v tomto čase otvoriť verejné toalety 
primátorka – môžu tam chodiť iba majitelia tých reštaurácií a obchodníci, ktorí sú v nájme v kúrii. 
Majú svoje kľúčiky od WC. 
Ing. Šteruský – išlo mu viac-menej o občanov a žiakov. 

•  
Dr. Miklášová – verejné osvetlenie – ráno už pred siedmou hodinou nesvieti a večer, keď už je 
tma, ešte nesvieti. 
primátorka – riadia to zo Senice, celému kraju. 
Dr. Miklášová – v Piešťanoch svietilo a vo Vrbovom nie. Je to interpelácia občanov, pýta sa, či sa 
to dá zariadiť. Všade na okolí ešte skoro ráno svietia. 
primátorka – môže sa to zmeniť, treba dohodnúť na ktoré hodiny vypnúť a kedy zapnúť. Ale keď 
sa bude viac svietiť, tým pádom sa bude aj viac platiť. 

•  
Mgr. Just – ostrovček pri Tequille – je tam väčšia premávka a ak auto odbočuje doľava od Piešťan, 
je tam problém a ak tam navyše parkuje auto, je veľmi ťažké sa tam vmestiť. 
Dr. Kubík – je spracovaný projekt na uvedené riešenie problematickej odbočky, ale v tomto roku 
neboli financie. V ďalšom roku schválení rozpočtu sa môže tento projekt realizovať. 

•  
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doc. Višňovský – rezidencia Beňovského – vraj im tam kopú lopty z ihriska, možno upraviť 
oplotenie, 
Dr. Kubík – to oplotenie ihriska je dosť vysoké, ale môže sa stať, že loptu prekopnú aj cez takto 
vysoké oplotenie. 

•  
doc. Višňovský – Krížna ulica – sú na ceste výtlky 
Ing. Valová – mesto by to veľmi rado urobilo, ale všetko závisí od financií. 

•  
doc. Višňovský – parkovisko pri MŠ na Sídl. 9. mája 
Ing. Valová – rodičia chcú parkovať až pri plote, pri bráne. Je urobený projekt na cestu, ale čaká 
sa na dažďovú kanalizáciu, kým bude hotová. 
Primátorka informovalo o tom, že boli za školou umiestnené kamery, budú posilnené aj ďalšie 
miesta, aby boli vytlačení tí, čo vykonávajú nezákonnú činnosť. Na TTSK bolo podaných sedem 
projektov. Dúfajme, že mesto bude môcť niečo urobiť. 
 
22. Návrh na uznesenie 
 

Uznesenie MsZ č. 152/XII/2020  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- berie na vedomie –  
Výročnú správu a konsolidovanú výročnú správu mesta Vrbové za rok 2019 a správu nezávislého 
audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2019. 
 

Uznesenie MsZ č. 153/XII/2020  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- berie na vedomie –  
stanovisko hlavnej kontrolórky mesta  k Návrhu programového rozpočtu mesta Vrbové na roky 
2021 – 2023. 
 

Uznesenie MsZ č. 154/XII/2020  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
Návrh programového rozpočtu mesta Vrbové na rok 2021 v zmysle ustanovení zákona č. 583/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9                  proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Mgr. R. Just,  
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, Bc. D. Sabo, 
Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, 
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 155/XII/2020  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- berie na vedomie –  
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Návrh programového rozpočtu mesta Vrbové na roky 2022 - 2023 v zmysle ustanovení zákona 
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu. 
 

Uznesenie MsZ č. 156/XII/2020  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové č. 1/2021 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Vrbové. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9                  proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Mgr. R. Just,  
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, Bc. D. Sabo, 
Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, 
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 
Uznesenie MsZ č. 157/XII/2020  

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové č. 9/2020  o odpadoch. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9                  proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Mgr. R. Just,  
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, Bc. D. Sabo, 
Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, 
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 158/XII/2020  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2020 o určení výšky finančných 
prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na území mesta 
Vrbové.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9                  proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Mgr. R. Just,  
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, Bc. D. Sabo, 
Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, 
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 159/XII/2020  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
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plán zasadnutí MsZ na I. polrok 2021. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9                  proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Mgr. R. Just,  
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, Bc. D. Sabo, 
Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, 
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

 
Uznesenie MsZ č. 160/XII/2020  

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
zverenie do správy spôsobom obvyklým MŠ, Sídl. 9. mája 322, Vrbové nasledovný majetok: 
- stroj umývací QQI - 102P s príslušenstvom v obstarávacej cene  4 069,51 Eur s DPH, zakúpené 

od dodávateľa  RM Gastro - JAZ s.r.o., číslo karty drobného majetku v evidencii 028/0679. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9                  proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Mgr. R. Just,  
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, Bc. D. Sabo, 
Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, 
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

 
Uznesenie MsZ č. 161/XII/2020  

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje – 
rozpočtové opatrenie č. 6/2020  (RO č. 6). 
 
  

  
Rozpočet 

schválený 2020 
Rozpočet po 

zmenách 
Zmena 

rozpočtu č. 6 
Rozpočet po 

zmenách 
Bežné príjmy 5 437 139,20 5 783 484,76 - 3 438,58 5 780 046,18 
Kapitálové príjmy 105 000,00 293 728,02  293 728,02 
Finančné operácie príjmové 191 066,54        326 462,68          326 462,68 
Školstvo 149 804,34 153 833,63 47 878,90 201 712,53 
PRÍJMY SPOLU 5 883 010,08 6 557 509,09 44 440,32 6 601 949,41 
     

  
Rozpočet 

schválený 2020 
Rozpočet po 

zmenách 
Zmena 

rozpočtu č. 6 
Rozpočet po 

zmenách 

Bežné výdavky  2 944 653,20 3 091 931,56 60 089,00 3 152 020,56 
Kapitálové výdavky 305 627,94 661 870,95  661 870,95 
Finančné operácie výdavkové 137 400,00 137 400,00  137 400,00 
Školstvo 2 4954 328,94 2 666 306,58 -15 648,68 2 650 657,90 
VÝDAVKY SPOLU 5 883 010,08 6 557 509,09 44 440,32 6 601 949,41 
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8                  proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Mgr. R. Just,  
PhDr. J. Miklášová, Bc. D. Sabo, 
Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, 
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 
Uznesenie MsZ č. 162/XII/2020  

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje – 
rozpočtové opatrenie č. 7/2020  (RO č. 7). 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8                  proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Mgr. R. Just,  
PhDr. J. Miklášová, Bc. D. Sabo, 
Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, 
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 163/XII/2020  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje – 
rozpočtové opatrenie č. 8/2020  (RO č. 8). 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8                  proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Mgr. R. Just,  
PhDr. J. Miklášová, Bc. D. Sabo, 
Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, 
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 164/XII/2020  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
zrušenie viazanosti a rozpustenie konečného zostatku fondu údržby, prevádzky a opráv nájomných 
bytov na Školskej ul. vo výške 181,53 € v prospech údržby bytového fondu vo vlastníctve mesta.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8                  proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Mgr. R. Just,  
PhDr. J. Miklášová, Bc. D. Sabo, 
Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, 
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
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Uznesenie MsZ č. 165/XII/2020  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
zámer na odpredaj časti pozemku parc. reg. „E“ č. 3324/4 o výmere 574 m² (veľkosť predávanej 
časti parcely je 49 m2), druh pozemku – ostatné plochy, zapísaná na LV č. 3369 výlučnom 
vlastníctve mesta Vrbové,  IČO 00313190, sídlo Ul. gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové 
spôsobom hodným osobitného zreteľa. 
Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že žiadatelia 
manželia Jozef  Folajtár  a  Zdenka Folajtárová  parcelu č. 3199/2  užívajú  a  obhospodarujú  od  
roku 2012.   
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9                  proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Mgr. R. Just,  
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, Bc. D. Sabo, 
Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, 
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 166/XII/2020  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
zámer na  odpredaj  časti pozemku parc. reg. „C“ č. 1601/2 o výmere 16.424 m² (veľkosť 
predávanej časti parcely je 46 m2), druh pozemku - zastavané  plochy a nádvoria, zapísaná na LV 
č. 1900 výlučnom vlastníctve mesta Vrbové,  IČO 00313190, sídlo Ul. gen. M. R. Štefánika č. 
15/4, 922 03 Vrbové spôsobom hodným osobitného zreteľa.  
Na základe čl. 4, písm. B), ods. 1  a v súlade s čl. 4, písm. B), bod IV., ods. 1, písm. e), ods. 2  
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové  a  na základe § 9 ods. 2  písm. a),  § 
9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na 
základe § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka  navrhujeme schváliť spôsob prevodu vlastníctva 
nehnuteľného majetku mesta do výlučného vlastníctva : 
- Ing. Ladislav Kúdela, 922 03 Vrbové.  
Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že žiadateľ 
Ing. Ladislav Kúdela má parcelu  č. 1601/18 ohradenú, je pričlenená k jeho pozemku parc. reg. 
„C“ č. 1642 a    užíva  a  obhospodaruje ju od roku 2004.   
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9                  proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Mgr. R. Just,  
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, Bc. D. Sabo, 
Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, 
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 
 

Uznesenie MsZ č. 167/XII/2020  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- ruší -  
 uznesenie MsZ č. 172/X/2019  zo dňa 30.10.2019 
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9                  proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Mgr. R. Just,  
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, Bc. D. Sabo, 
Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, 
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 168/XII/2020  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
v súlade s č1. 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. 
3946: 
- pozemok parcela registra „E“ č. 3688/1, o výmere 15.443 m2, druh pozemku - orná pôda, 
evidovaná v CKN ako parc. č. 13745/9 v doposiaľ nezaloženom  liste vlastníctva ako orná pôda o 
výmere 15.687 m2, bola na základe geometrického plánu číslo 197/2019 zo dna 11.06.2019 
rozdelená nasledovne : 

• parcela reg. „E“  č. 3688/1 - orná pôda o výmere 14.257 m2; 
• parcela reg. „C“ č. 13745/9 - orná pôda o výmere 9.803 m2; 
• parcela reg. „C“ č. 13745/104 -  orná pôda výmere 4.698 m2; 
• parcela reg. „C“ č. 13745/105, diel č. 1 - orná pôda o výmere 1.186 m2; 

kde predmetom kúpnej zmluvy je novovytvorená nehnuteľnosť: 
parcela reg. „C“ č. 13745/105, diel č. 1 - orná pôda o výmere 1.186 m2, pôvodne evidovaná v CKN 
ako parc. č. 13745/9 v nezaloženom liste vlastníctva ako  orná  pôda o výmere  15.687 m2, ktorá 
je v podielovom spoluvlastníctve : 

• Stopiaková Eva, 922 03 Vrbové, (podiel ½ - 593,00 m2) - suma vo výške 2.965,00 €; 
 

• Stopjaková Mária, 922 03 Vrbové, (podiel 3/10 - 355,80 m2) - suma vo výške 1.779,00 €; 
 

• Heribanová Ivana, 917 08 Trnava, (podiel 1/30 - 39,53 m2) - suma vo výške 197,65 €; 
 

• Sabo Marián, 922 03 Vrbové, (podiel 1/30 - 39,53 m2) - suma vo výške 197,65 €; 
 

• Jankovičová Stanislava, 922 03 Vrbové,(podiel 1/30-39,53 m2) suma vo výške 197,65 €; 
 

• Kočka Roman, 922 03 Vrbové, (podiel 1/50 - 23,72 m2) - suma vo výške 118,60 €; 
 
t.j. v súlade s dohodou spoluvlastníkov mesto odkúpi pozemok za cenu 5,00 € / m2. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9                  proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Mgr. R. Just,  
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, Bc. D. Sabo, 
Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, 
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
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Uznesenie MsZ č. 169/XII/2020  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
v zmysle § 73 ods. 9 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov 
vyplatenie sumy 386,50 EUR Domovu Klas, n.o.  ako jednorazovú úhradu za poskytovanú 
sociálnu službu  p. Jozefovi Holánovi  k 31.12.2020. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8                  proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Mgr. R. Just,  
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, Bc. D. Sabo, 
JUDr. F. Tahotný, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 170/XII/2020  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
v zmysle § 73 ods. 9 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov 
vyplatenie sumy 1.491,73 EUR Domovu Klas, n.o.  ako jednorazovú úhradu za poskytovanú 
sociálnu službu  p. Ignácovi Ševčíkovi  k 31.12.2020. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8                  proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Mgr. R. Just,  
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, Bc. D. Sabo, 
JUDr. F. Tahotný, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 171/XII/2020  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
Plán činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 8 
za: 8                  proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Mgr. R. Just,  
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, Bc. D. Sabo, 
JUDr. F. Tahotný, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 172/XII/2020  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- berie na vedomie -  
vzdanie sa členstva Mgr. Mariána Šmacha v Komisii dobrovoľného hasičského zboru.  

 
Uznesenie MsZ č. 173/XII/2020  

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
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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 jednoizbového bytu č. 36  na druhom poschodí vľavo  
na bytovom dome ul. Hrabinská č. 1726/13  novému nájomníkovi : 
- Dominik JURÍČEK, 922 03 Vrbové. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9                  proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Mgr. R. Just,  
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, Bc. D. Sabo, 
Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, 
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 174/XII/2020  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
Dodatok č. 2 k Zámennej zmluve zo dňa 28.11.2017, ktorým sa rieši : 
bezodplatné   zriadenie   vecného  bremena  na časti zamenenej parcely reg. „C“ č. 2580/28 - 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 929 m2, kde zmluvné záväzky zamieňajúceho sú 
nasledovné: 
Zamieňajúci č. 2 - spoločnosť VITAE Plus s.r.o.  sa   z a v ä z u j e,   že umožní : 
-  rešpektovanie už jestvujúcej vybudovanej kanalizačnej siete aj s právom jej údržby a výmeny;  
-  ďalej sa zaviazal rešpektovať už vybudovanú elektrickú sieť - osadenie elektrického stĺpa 

a vedenia s poistkovou skrinkou, z ktorého je vybudovaná elektrická prípojka do rodinného 
domu súp. č. 279; 

- nebudovať  v  časti  uložených  inžinierskych  sietí - kanalizačného potrubia  a   elektrického 
vedenia  na parcele č. 2580/28 žiadne stavby;  

- umožniť voľný pohyb v nevyhnutne potrebnom rozsahu a na čas nevyhnutne potrebný po 
predchádzajúcom informovaný zamieňajúceho č. 2  pracovníkov mesta Vrbové a pracovníkov, 
ktorí budú pre mesto Vrbové  vykonávať opravy inžinierskych sietí   a  taktiež správcovi 
inžinierskych sietí mesta Vrbové, prípadne nimi poverených osôb; 

- záväzok vecného bremena na uložené kanalizačné potrubie a elektrickú  sieť je určený pre 
vlastníka  nasledovných nehnuteľností : 

 
* rodinný dom, súp. č. 279/17, vedený na LV č. 1588 a prislúchajúce parcely : 
- reg. „C“  č.  2573, vedená na LV č. 1588;  
- reg. „C“  č.  2574/1, kde právny vzťah k pozemku pod stavbou súp. č. 279 nie je  evidovaný na 

liste vlastníctva.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9                  proti: 0   zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Mgr. R. Just,  
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, Bc. D. Sabo, 
Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, 
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
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23. Záver 
 
Primátorka mesta poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie MsZ o 19.30 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.    ................................................. 
  
 


