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

konaného 21. 4. 2021 o 17.00 hod. v kúrii M. Beňovského vo Vrbovom 
 
 
Prítomní:    10 poslancov a primátorka mesta 
Neprítomný:   Ing. Jozef Duračka 
Prizvaní:    hl. kontrolórka a vedúci pracovníci MsÚ 
     
Program: 
 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, pracovného 
predsedníctva    a určenie zapisovateľky 

2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Dopyty a interpelácie občanov 
4. Správa o činnosti DHZ za rok 2020 
5. Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2020 
6. Predaj parcely parc. č. 2484/1 a rod. domu súp. č. 309 
7. Predaj parcely č. 194/13 
8. Odpredaj vodovodu + vodovodných prípojok na ul. Šteruská cesta 
9. Kúpa pozemkov parc. č. 362/2 a 362/3 

10. Kúpa pozemku parc. č. 389/8 
11. Zámena parcely č. 1071/1 a parc. č. 1070/1 
12. Schválenie zámeru - odpredaj časti pozemku parc. č. 471/1 
13. Bezplatný prevod - SPF 
14. Výpožička holubári - štadión MFK 
15. Dotácie mesta na rok 2021 
16. Zverenie majetku do správy - I. ZŠ kotolňa 
17. OVS - Hačkovec 
18. OVS - pozemky ul. Hviezdoslavova  
19. OVS - pozemky Čerenec  
20. Schválenie zámeru - nájom pre spoločnosť TANEX, s.r.o. /(Biely dom)  
21. Nájom v nebytových priestoroch - II. vlna Covid 19 
22. Rozšírenie stavebného úradu - Prašník 
23. Zmena rozpočtu  
24. Zmena uznesenia MsZ 
25. Rôzne   
26. Dopyty a interpelácie poslancov 
27. Návrh na uznesenie 
28. Záver  
 
1.  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, pracovného 
predsedníctva a určenie zapisovateľky 
  
Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvorila a viedla primátorka mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová 
za prítomnosti 10 poslancov. 
 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – Bc.  Dušan Sabo, členovia 
– Ľubomír Dunajčík a Ing Ľubomír Šteruský. 
prítomných: 10 
za: 10                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 
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Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: Mgr. René Just a JUDr. Štefan 
Kubík. 
prítomných: 10 
za: 10                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 
 
Za zapisovateľku bola určená p. Emília Beličková, pracovníčka mestského úradu. 
 
Do pracovného predsedníctva boli navrhnutí a schválení: primátorka mesta Dott. Mgr. Ema 
Maggiová, zástupca primátorky JUDr. Štefan Kubík a hl. kontrolórka JUDr. Mária Gajňáková.  
prítomných: 10 
za: 10                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 
 
Najprv predložila primátorka mesta na schválenie program zasadnutia MsZ, ktorý bol uvedený na 
pozvánke.  
prítomných: 10 
za: 10                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 
Primátorka potom navrhla: 
- zaradiť do bodu č. 25 pridelenie bytu v bytovom dome na Šteruskej ceste 
- vypustiť z rokovania bod č. 15. 
Poslanci takto upravený program schválili. 
prítomných: 10 
za: 10                                          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. Správa o činnosti DHZ za rok 2020 
 
Správa bola poslancom zaslaná v elektronickej podobe. K uvedenému materiálu nemal nikto 
pripomienky ani dopyty. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 25/IV/2021. 
 
5. Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2020 
 
Mesto Vrbové na základe zákonného zmocnenia je povinné v praxi prijať VZN v súvislosti 
s riešením školských zariadení. Z toho dôvodu bol vypracovaný a predložený na rokovanie návrh 
na dodatok č. 2 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. Návrh tohto dodatku bol 
zverejnený na pripomienkovanie občanov na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta. 
 
K uvedenému materiálu neboli žiadne pripomienky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 26/IV/2021. 
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6. Predaj parcely parc. č. 2484/1 a rod. domu súp. č. 309 
 
Materiál spracoval a predložil Dr. Kubík. Pri predaji nehnuteľností osobitným zreteľom je 
potrebné postupovať dvojstupňovo. Na predchádzajúcom zasadnutí MsZ bol schválený zámer 
predaja nehnuteľnosti p. A. Gažiovej a teraz sa pristúpilo k samotnému predaju. Na návrh poslanca 
Dr. Tahotného budú peniaze z predaja použité na výstavbu kanalizačnej prípojky v lokalite 
bývalého SOU k pripojeniu novej hasičskej zbrojnice. 
 
K uvedenému materiálu neboli žiadne pripomienky. 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 27/IV/2021 a č. 28/IV/2021. 
 
7. Predaj parcely č. 194/13 
 
Jedná sa o podobný prípad ako v predchádzajúcom. Na minulom zasadnutí bol schválený zámer 
predaja nehnuteľnosti p. Lehmann a teraz MsZ odsúhlasilo samotný predaj. 
 
K uvedenému materiálu neboli žiadne pripomienky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 29/IV/2021. 
 
8. Odpredaj vodovodu + vodovodných prípojok na ul. Šteruská cesta 
 
Mesto Vrbové malo záujem vybudovať verejný vodovod na ul. Šteruská cesta, kde sa jednalo 
o investíciu vo výške  80.090,09  EUR,  rozpočtový náklad pre hlavný vodovodný rad bez 
prípojok. Mestá a obce ako akcionári sa mohli podieľať na spolufinancovaní tohto projektu 
čiastkou, ktorú určí MsZ.  Mesto požadovalo od investora (TAVOS,a.s.) dotáciu vo výške 80% 
(t.j. 60.728,02 €), kde spoluúčasť mesta z danej sumy bude 20% (t.j. 19.362,07 €).  Na základe 
uvedeného poslanci MsZ schválili uznesenie MsZ č. 150/IX/2019 dňa 18. 9. 2019, ktorým bola 
uvedená investícia schválená.  
Následne v zmysle čl. V.  a  čl. VI. Zmluvy o spolupráci pri realizácii investície zo dňa 12.12.2019  
podpísanej medzi mestom Vrbové a spoločnosťou TAVOS, a.s. bolo dohodnuté, že po vybudovaní 
diela a zrealizovaní vecného bremena s VÚC Trnava, bude celé dielo „Verejný vodovod na 
ul. Šteruská cesta vo Vrbovom“ odovzdaný na základe preberacieho protokolu do majetku 
spoločnosti TAVOS, a.s. Na predchádzajúcom zasadnutí bol tento zámer odpredaja 
novovybudovaného vodovodu ako aj vodovodných prípojok odsúhlasený a teraz sa pristúpilo 
k schváleniu prevodu vodovodu do majetku Tavosu a následne vodovodných prípojok do majetku 
jednotlivcov vlastniacich nehnuteľnosti na Ul. Šteruská cesta na pripojenie sa na hlavný rozvod. 
 
K uvedenému materiálu neboli žiadne pripomienky. 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 30/IV/2021 a č. 31/IV/2021. 
 
9. Kúpa pozemkov parc. č. 362/2 a 362/3 
 
Mesto naďalej pokračuje vo vysporiadavaní pozemkov na Sadovej a Hrabinskej ulici. V tomto 
prípade sa jedná o predaj nehnuteľností patriacich manželom Horňákovcom, ktorí sú ochotní ich 
mestu predať za sumu vo výške 5 €/m2.  
 
K uvedenému materiálu neboli žiadne pripomienky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 32/IV/2021. 
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10. Kúpa pozemku parc. č. 389/8 
 
Pre potrebu výstavby komunikácie a verejného chodníka na ulici Hrabinská, pristúpilo mesto 
k vysporiadaniu pozemku o výmere 22 m2, ktorý je vo výlučnom vlastníctve p. Hrnčárovej. 
Uvedenú parcelu je p. Hrnčárová ochotná predať mestu za cenu 5 €/m2. 
 
K uvedenému materiálu neboli žiadne pripomienky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 33/IV/2021. 
 
11. Zámena parcely č. 1071/1 a parc. č. 1070/1 
 
Na predchádzajúcom zasadnutí MsZ bol schválený zámer zámeny pozemkov vo vlastníctve mesta 
v lokalite bývalého močiara za pozemky pod štadiónom a novým cintorínom, ktoré sú vo 
vlastníctve manželov Sabovcov a to bezodplatne. Pre mesto je potrebné pozemky pod štadiónom 
a novým cintorínom mať vo svojom vlastníctve. 
 
K uvedenému materiálu neboli žiadne pripomienky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 34/IV/2021. 
 
12. Schválenie zámeru - odpredaj časti pozemku parc. č. 471/1 
 
MsZ pristúpilo k zámeru odpredaja pozemku manželom Klčovcom a to spôsobom hodným 
osobitného zreteľa. Tento pozemok je pričlenený k parcele vo vlastníctve ich strýka a o túto jeho 
parcelu manželia Klčovci odkúpili kúpnou zmluvou zo dňa 18. 4. 2021 a o ktorú sa starajú a ju 
obhospodarujú. 
 
K uvedenému materiálu neboli žiadne pripomienky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 35/IV/2021. 
 
13. Bezplatný prevod – SPF 
 
Nakoľko došlo k zmene v zákonnom prevode nehnuteľností, predložil Dr. Kubík návrh na zrušenie 
uznesenia, ktoré bolo prijaté v r. 2019 a navrhol prijatie nového uznesenia, už v zmysle novej 
platnej zákonnej úprave. 
 
K uvedenému materiálu neboli žiadne pripomienky. 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 36/IV/2021 a č. 37/IV/2021. 
 
14. Výpožička holubári - štadión MFK 
 
Základná organizácia chovateľov poštových holubov vo Vrbovom prejavila záujem o časť 
pozemku vo výmere 50 m2 na mestskom štadióne. Tento pozemok im bude slúžiť na vybudovanie 
klubovne za účelom stretávania sa členov tejto organizácie. Podrobnosti výpožičky budú riešené 
v zmluve o výpožičke, ktorá sa uzatvorí s tajomníkom ZO p. Zdenkom Bielikom. 
 
K uvedenému materiálu neboli žiadne pripomienky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 38/IV/2021. 
 
15. Dotácie mesta na rok 2021 
 
Tento bod bol vyňatý z programu rokovania. 
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16. Zverenie majetku do správy - I. ZŠ kotolňa 
 
V súlade s ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mesto protokolárne 
zveruje do správy rozpočtovým organizáciám zriadeným mestom majetok nadobudnutý 
z finančných prostriedkov zriaďovateľa. Mgr. Urbanová, vedúca útvaru ekonomiky a správy 
majetku, predložila na schválenie zverenie do správy I. ZŠ  majetok - Rekonštrukcia kotolne ZŠ 
Školská 4, Vrbové, v obstarávacej cene 64.800  Eur. 
 
K uvedenému materiálu neboli žiadne pripomienky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 39/IV/2021. 
 
17. OVS – Hačkovec 
 
Nebytové priestory, ktoré majú byť predmetom nájmu, sa nachádzajú v budove „Hačkovec“  a to 
na 1. poschodí od ulice  M. A. Beňovského. Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí  je obec povinná ustanovenia tohto zákona pri prevodoch majetku obce primerane 
uplatniť aj pri prenechávaní majetku obce do nájmu. Z toho dôvodu bol predložený na rokovanie 
MsZ materiál na realizáciu obchodnej verejnej súťaže na nájom týchto nebytových priestorov pre 
nových nájomcov.   
 
K uvedenému materiálu neboli žiadne pripomienky. 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 40/IV/2021 a č. 41/IV/2021. 
 
18. OVS - pozemky ul. Hviezdoslavova  
 
Mesto Vrbové je vlastníkom pozemkov, nachádzajúcich sa v k. ú. Vrbové na ul. Hviezdoslavova.   
Bol prejavený záujem o kúpu pozemkov p.č. 520 o výmere  213 m2, p.č. 525 o výmere  400 m2, 
kde je mesto výlučným vlastníkom a p.č. 521 o výmere  460 m2 (podiel mesta v 2/8). 
Po vzájomnej dohode na útvare výstavby bol dohodnutý odpredaj týchto nehnuteľností a zároveň 
boli vypracované podmienky na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností za 
minimálnu cenu 21.840 €. 
 
K uvedenému materiálu neboli žiadne pripomienky. 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 42/IV/2021, č. 43/IV/2021 a č. 44/IV/2021. 
 
19. OVS - pozemky Čerenec  
 
Mesto Vrbové je vlastníkom pozemkov na RO Čerenec p.č. 3182 o výmere 70 m2 a p.č. 3171/5 
o výmere 702 m2. O tieto pozemky bol prejavený záujem. Po vzájomnej dohode na útvare 
výstavby bol dohodnutý odpredaj týchto nehnuteľností a zároveň boli vypracované podmienky na 
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností. Finančné prostriedky z predaja 
mestských nehnuteľností budú slúžiť na výstavbu kanalizačnej prípojky v lokalite bývalého SOU 
k pripojeniu novej hasičskej zbrojnice.  
 
K uvedenému materiálu neboli žiadne pripomienky. 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 45/IV/2021, č. 46/IV/2021  a č. 47/IV/2021. 
 
20. Schválenie zámeru - nájom pre spoločnosť TANEX, s.r.o. /(Biely dom)  
 
Na základe žiadosti nájomcu spoločnosti TANEX, spol. s.r.o. v zastúpení konateľom p. Tanečkom 
bol na rokovanie MsZ predložený návrh na schválenie zámeru  -  vyriešenie jednorazového 
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odplatného prenájmu časti pozemkov formou nájomnej zmluvy medzi  spoločnosťou TANEX, 
spol. s.r.o. a mestom Vrbové na dobu nevyhnutnú počas realizácie stavby „Polyfunkčný bytový 
dom Trikota“. Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, 
že nájomca spoločnosť TANEX, spol. s.r.o, potrebuje časť uvedených pozemkov na vybudovanie 
uvažovanej elektrickej prípojky na pripojenie stavebného objektu „Polyfunkčný bytový dom 
Trikota“. El. prípojka vedená po uvedených pozemkoch na ul. J. Zigmundíka bude zhotovená   za 
cenu jednorazového  nájmu  vo výške  150 €. 
Ďalej na časti parciel, ktoré budú predmetom nájmu, je vypracovaný projekt na uloženie 
splaškovej a dažďovej kanalizácie na pripojenie uvažovanej rekonštrukcie administratívnej 
budovy bývalej Trikoty k stavebnému objektu „Polyfunkčný bytový dom Trikota“, ktorý bude 
slúžiť ako odvodnenie splaškových a dažďových vôd pre spoločnosť TANEX, spol. s.r.o.  Mesto 
Vrbové pre účely určenia nájmu bude požadovať 150,- €.  
Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že nájomca 
nemá iný spôsob na vybudovanie splaškovej a dažďovej kanalizácie z  bytového domu, ako je 
napojenie po uvedených pozemkoch mesta. 
 
K uvedenému materiálu neboli žiadne pripomienky. 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 48/IV/2021  a č. 49/IV/2021. 
 
21. Nájom v nebytových priestoroch - 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 nastala obdobná situácia, kedy prevádzky sú 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. 
Na rokovanie MsZ boli predložené 2 žiadosti o odpustenie nájmu od 1. 12. 2021 do opätovného 
otvorenia prevádzkam, ktoré boli zatvorené z dôvodu vládnych opatrení. 
Poslanci sa zhodli na tom, že týmto 2 prevádzkam nájomné odpustí. Rokovali aj o výške nájmov 
pre vonkajšie terasy, ktoré prenajíma mesto a ktoré boli kvôli vládnym nariadeniam zatvorené. 
Dohodli sa na nájomnom za minulý rok vo výške symbolického 1 €. 
 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 50/IV/2021, č. 51/IV/2021  a č. 52/IV/2021. 
 
22. Rozšírenie Spoločného úradu samosprávy – Prašník 
 
Dňa 06.04.2021 bolo vykonané stretnutie so starostom obce Prašník, ktorý predniesol žiadosť 
o možnosť pristúpenia do Spoločného úradu samosprávy (SÚS) Vrbové - Kočín Lančár. 
Z rokovania vyplynulo, že obec Prašník má záujem aj o zabezpečenie kompetencií v oblasti 
školstva, v sociálnej oblasti, v oblasti životného prostredia (výruby), zabezpečenie povoľovania 
stavieb na úseku pozemných komunikácií, vydávanie rozhodnutí o znečistení ovzdušia, k termínu 
od 1. mája 2021. Personálne kapacity na rozšírenie tohto spoločného úradu sú a fungovanie aj 
rozšíreného SÚS pre našich občanov nebude do budúcnosti žiadnou záťažou. 
Návrh financovania SÚS je v zmysle dohody so starostom obce Prašník, teda 5 € na občana a  rok 
(obec Prašník má aktuálne 825 obyvateľov). To znamená, že obec Prašník bude platiť za 
fungovanie SÚS ročne 4.125 €. Ďalej v zmysle dodatku č. 2 k základnej zmluvy,  čl. III. bude 
platiť obec Prašník členský príspevok 0,20 € mesačne na jedného obyvateľa, t.j. 165 €. Podrobnosti 
rozšírenia a financovania Spoločného úradu samosprávy Vrbové – Kočín-Lančár - Prašník budú 
rozpracované v dodatku č. 4 k základnej zmluve zo dňa 31.12.2003.  
 
K uvedenému materiálu neboli žiadne pripomienky. 
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Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 53/IV/2021. 
 
23. 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. 
Mgr. Urbanová vysvetlila, že zmena rozpočtu priamo nadväzuje na VZN, ktoré bolo schválené. 
Došlo k navýšeniu výdavkov, ktoré boli vykryté z podielových daní. Ide čisto len o financovanie 
škôl. 
 
K uvedenému materiálu neboli žiadne pripomienky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 54/IV/2021. 
                         
24. Zmena uznesenia MsZ 
 
Minulý rok boli chybne rozpísané peniaze, ktoré mesto dostalo na výmenu okien (8 tis. €). 
Pri kontrole audítorkou to zistili, preto to teraz predložili na schválenie v správnej forme. 
 
K uvedenému materiálu neboli žiadne pripomienky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 55/IV/2021. 
 
25. Rôzne   
 

• Pridelenie bytu 
 
Počas pandémie sa v bytovom dome na Šteruskej ceste uvoľnil byt. Komisia pri prideľovaní bytu 
sa riadila poradovníkom a dohodla sa na pridelení bytu p. Juríčkovi a p. Vydarenej. 
 
K uvedenému materiálu neboli žiadne pripomienky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 56/IV/2021. 
 
26. Dopyty a interpelácie poslancov 
 
Dr. Tahotný – na Ul. Fr. Kráľa v strede cesty zostala po rozkopávke SUPtelom zničená cesta 
Ing. Valová – počas zimy to nemohli opraviť. Teraz robia ďalšiu etapu – bolo za tým účelom aj 
stretnutie. Bolo im predložené čo všetko treba doriešiť. Bude to znovu kontrolované. Tie úpravy 
budú robené naraz. Je to ešte stále otvorené, je to v riešení. 

•  
p. Dunajčík – Záhradná ulica – ako dopadla tá panelová cesta? 
primátorka – cca pred polrokom sa tam dal štrk, ten padol. Treba počkať, dať silnú podstielku, 
asfalt. Čaká sa na určité veci ako sa budú vyvíjať. Je určitý návrh, ako postupovali v družobnom 
meste Spišské Podhradie. Ten štrk by nebol nadlho. Je to v riešení. 

•  
doc. Višňovský – MŽP odsúhlasilo spaľovanie jadrového zo zahraničia. Aj keď mestá sú proti. 
Ing. Valová – p. Soldán, člen komisie, ju informoval, že to bolo schválené – rozhodnutie je 
na svete. Určite primátori aj starostovia dajú k tomu spoločné stanovisko. 

•  
Mgr. Murín informoval o „petícii“ za čistotu mesta (kosenie, odpratávanie štrku po zime), ktorú 
dala p. Šlauková. 
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p. Prievozníková – štrk je už odprataný. Pani Šlauková tvrdí, že ten štrk jej zničil topánky. 
Zastavovala ľudí po čas lockdownu a žiadala podpisy občanov. Treba jej odpovedať. Dôležité je 
aj to, či je dostatok ľudí na tieto práce. 
Mgr. Murín – to čistiace vozidlo prešlo všetky komunikácie. V tom čase, keď to písala, bola ešte 
zima. 

•  
Ing. Šteruský – je problém vmestiť do nádob niektoré plasty. Či by sa mohli voziť na zberný dvor. 
Ing. Valová – treba to voziť na starý zberný dvor. 
Ing. Šteruský – dať tam nejaké veľké kontajnery, kam by to tí občania aj doviezli. 
Dr. Kubík – v minulom roku bolo ale zákonom zrušené to, že mesto zabezpečuje odvoz separátov  
pre právnické osoby. Mesto dostalo oznámenie, že právnické osoby v meste si majú uzatvoriť 
zmluvy sólovo na zber papiera s firmou Marius Pedersen. Stáva sa, že zmluvy nemajú a hádžu 
separáty do mestských kontajnerov, určených pre fyzické osoby. Pán Mikunda zohnal firmu, ktorá 
za 15 € dá kontajner, dajú aj doklad, že mesto odseparovalo určité množstvo papiera. Mesto by 
potom za skládkovanie platilo menej. Takže, ten papier sa môže voziť na zberný dvor. 
Mgr. Murín – 1. apríla doviezli 2 kontajnery na elektro odpad zadarmo. O cca 3 mesiace by sa 
pridal 1 kontajner. Triedenie ide dobre, stúpli tetrapaky, plasty. Tým pádom komunálny odpad 
klesá. Aj Covid-19 zvýšil plasty. 
doc. Višňovský – kam ide odpad z testovania? 
primátorka – je to zmluvne vyriešené – špeciálne hrubé mechy sa na to používajú. 
Ing. Šteruský – chcel by sa informovať ohľadom zdravotného strediska, odišla 
MUDr. Augustínová. 
primátorka – písala županovi aj Dr.  Šmidovičovej (riaditeľke odboru zdravotníctva), ktorá to má 
na starosti, lebo v lete alebo koncom roka odíde aj MUDr. Muržicová. 
p. Dunajčík – nalákať tých lekárov nejakým benefitom. 
primátorka – táto záležitosť patrí pod TTSK. 

•  
Mgr. Drobná – na Súkenníckej ulici sa opravujú autá, vylievajú tam oleje, chodia tam tlupy 
mladých ľudí. 
primátorka – je stretnutie so štátnou políciou, bude sa to tam preberať. 
p. Dunajčík – možno pouvažovať o zriadení mestskej polície. 
primátorka – mesto ide robiť kanalizáciu, musia sa zriadiť 2 triedy materskej školy ... 
Dr. Tahotný – mesto musí mať nejakú prevenciu – kamery, spolupráca s políciou. Horšie bude 
potom riešiť následky. 
primátorka – presne to sa robilo, dali sa kamery a takisto aj stretnutia s políciou sú. Mesto to rieši. 
Dr. Kubík – MsP na poli drog nemá žiadne právomoci. Určite to treba riešiť cez štátnu políciu. 

•  
doc. Višňovský – ohľadom cyklotrasy je niečo nové? 
primátorka – rozprávali sme so starostom Trebatíc – k tej zmluve – stále tí istí ľudia, pýtajú 
nehorázne peniaze. 
Dr. Kubík – Združenie Zelená cesta má podpísanú nájomnú zmluvu. Je spracovaný projekt na 
cyklotrasu. Súčasťou sú predprojekty, demontáž zvršku a softwaru na železničnej stanici 
v Piešťanoch – môže to robiť iba Siemens. Stojí to 420 tis. €. Na budúci týždeň ide starosta 
Trebatíc na generálne riaditeľstvo železníc podať žiadosť na stavebné povolenie. Keď bude vydané 
stavebné povolenie (cca 4 mesiace) môže ísť Združenie Zelená cesta do výziev žiadať dotáciu na 
vybudovanie cyklotrasy. Otázkou zostáva, či tá demontáž softwaru bude v rámci dotácie 
oprávneným nákladom. Momentálne je projekt hotový, zverejnený na webe v priečinku Združenia 
Zelená cesta. Uvidí sa, čo sa bude dať z tej dotácie urobiť. 
primátorka – na budúci rok pravdepodobne vyjde výzva a urobila by sa strecha na dome kultúry. 
Dr. Gajňáková – možno aj na synagógu vyjde výzva. 
Dr. Kubík – ale nakoniec bude treba si vybrať prioritu. Všetko sa nebude dať urobiť. 
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27. Návrh na uznesenie 
 

Uznesenie MsZ č. 25/IV/2021  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- berie na vedomie – 
správu o hospodárení a činnosti DHZ za rok 2020 
 

Uznesenie MsZ č. 26/IV/2021  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
Dodatok č. 2 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.  
 
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, Bc. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 27/IV/2021  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
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, 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  odpredaj nehnuteľností  vedených na LV 1900 - v  k. ú, 
Vrbové : 
* CKN, 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. Anna Gažiová, 922 03 Vrbové, podiel 1/1.   
za pozemok o výmere 197 m², za cenu určenú  MsZ  vo výške  7.880,00 €,  čo je v prepočte  40,00 
€/m2. 
* Ďalej sa jedná o 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 00313190, sídlo Ulica gen. M. R. 
Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa do výlučného 
vlastníctva - p. Anna Gažiová,  922 03 Vrbové, podiel 1/1, ktorého všeobecná hodnota je daná  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 s pozemkom 17.879,55 €. 
Za dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ považuje skutočnosť, že p. Anna Gažiová kupuje 
nehnuteľnosti aj s  nájomníkom  a  súhlasí s  následným zriadením vecného bremena doživotného 
užívania odpredaných nehnuteľností pre doterajšieho nájomníka mesta Vrbové p. Antona 
Gondála, 922 03 Vrbové.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
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za: 10                  proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Mgr. R. Just,  
JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, Bc. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 28/IV/2021  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
účelové viazanie finančných prostriedkov vyplatených z predaja mestských nehnuteľností: 
* CKN, p. č. 2484/1 o celkovej výmere 197 m², druh pozemku  -  zastavané plochy a nádvoria;  
* rodinného domu súp. č. 309, ktorý je postavený na parcele č. 2484/1; 
v celkovej výške 17.879,55 € na výstavbu kanalizačnej prípojky v lokalite bývalého SOU 
k pripojeniu novej hasičskej zbrojnice.  
 
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, Bc. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 29/IV/2021  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
v súlade s 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, 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  odpredanie  časti nehnuteľnosti zapísanej  na LV č. 1900. 
Jedná sa o odpredaj časti pozemku v  k. ú, Vrbové,  KN reg. „C“, p. č. 194/1 o celkovej výmere 
3.021 m², druh pozemku - ostatné plochy, ktorá bola rozdelená na základe Geometrického plánu 
č. 11976454-571/2020  zo dňa 13.11.2020 na parcelu reg. „C“ č. 194/1 o výmere 2.978 m2  a  na 

parcelu reg. „C“ č. 194/13  o výmere  43 m2, kde  
- predmetom kúpy je novovytvorená parcela reg. „C“ č. 194/13 o výmere 43 m2, druh pozemku 
ostatné plochy, ktorá je vo výlučnom vlastníctve mesta Vrbové,  IČO 00313190, sídlo Ul. gen. M. 
R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové  do výlučného vlastníctva žiadateľky: 
- Jana Lehmann, rod. Čendeková  za celkovú cenu vo výške  500  €. 
Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že žiadateľka  
Jana Lehmann, 922 03 Vrbové  má  parcelu  č. 194/13 pričlenenú k jej pozemku parc. reg. „C“ č. 
296/1, užíva a  obhospodaruje ju od roku 2017.   
 
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, Bc. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
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Uznesenie MsZ č. 30/IV/2021  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
v súlade s § 9 ods. 2  písm. a)  § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení 
neskorších predpisov odpredaj novovybudovaného verejného vodovodu na ul. Šteruská cesta 
v  k. ú, Vrbové, ktorý bol vybudovaný ako súčasť projektov na realizovanie investičného plánu  
spoločnosti TAVOS, a.s.  na rok 2020  a  ktorý je vo výlučnom vlastníctve mesta Vrbové,  IČO 
00313190, sídlo Ul. gen. M. R. Štefánika  č. 15/4, 922 03 Vrbové   spôsobom hodným osobitného 
zreteľa. 
Novovybudovaný verejný vodovod na ul. Šteruská cesta je  na parcele reg. „C“  č. 1109, ktorej 
výlučným vlastníkom je VUC Trnava. Mesto Vrbové ako žiadateľ a vlastník novovybudovaného 
verejného vodovodu investovalo do vybudovania verejného vodovodu vlastné financie vo výške 
19.362,07 €.   
Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že  na základe  
čl. V., bod 6.  a  čl. VI. Zmluvy o spolupráci pri realizácii investície zo dňa 12.12.2019  podpísanej 
medzi mestom Vrbové a spoločnosťou TAVOS, a.s. sa mesto  zaviazalo, že do pol roka po 
vykonaní kolaudačného konania odpredá už vybudovaný verejný vodovod bez vád a  nedorobkov 
do majetku spoločnosti TAVOS, a.s., a to formou započítania už realizovanej investície vo výške 
60.728,02 €, ktorú investovala  do vybudovania verejného vodovodu spoločnosť TAVOS, a.s.   Pre 
mesto Vrbové je výhodnejšie uvedený hmotný majetok mesta predať spoločnosti TAVOS, a.s., 
ako v budúcnosti znášať náklady a  investovať finančné prostriedky do jeho opráv a údržby. 
 
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, Bc. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 31/IV/2021 (bod 8) 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
v súlade s § 9 ods. 2  písm. d),  § 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 odpredaj 
novovybudovaných vodovodných odbočení z verejného vodovodu na ul. Šteruská cesta                    
v  k. ú, Vrbové, ktoré boli vybudované ako súčasť projektov na realizovanie investičného plánu  
spoločnosti TAVOS, a.s.  na rok 2020  a ktoré sú vo výlučnom vlastníctve mesta Vrbové,  IČO 
00313190, sídlo Ul. gen. M. R. Štefánika  č. 15/4, 922 03 Vrbové   spôsobom hodným osobitného 
zreteľa. 
Jedná sa o prevod vlastníctva nasledovného hnuteľného majetku mesta na základe porealizačného 
zamerania novovybudovaného verejného vodovodu zo dňa 06.06.2020 :  
vodovodná prípojka č. 1 d63 - 3,5 m; 
vodovodná prípojka č. 2 d90 - 3,8 m; 
vodovodná prípojka č. 3 d32 - 4,2 m; 
vodovodná prípojka č. 4 d32 - 4,8 m; 
vodovodná prípojka č. 5 d32 - 4,4 m; 
vodovodná prípojka č. 6 d32 - 4,2 m; 
vodovodná prípojka č. 7 d40 - 3,8 m; 
vodovodná prípojka č. 8 d40 - 4,9 m; 
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vodovodná prípojka č. 9 d40 - 5,0 m; 
vodovodná prípojka č. 10 d63 - 4,0 m; 
vodovodná prípojka č. 11 d40 - 2,9 m; 
vodovodná prípojka č. 12 d63 - 2,2 m; 
vodovodná prípojka č. 13 d40 - 2,8 m; 
vodovodná prípojka č. 14 d32 - 3,1 m; 
vodovodná prípojka č. 15 d32 - 3,0 m; 
vodovodná prípojka č. 16 d32 - 3,1 m; 
 
 do výlučného vlastníctva každodobého vlastníka nehnuteľností : 
 
prípojka č. 16 - nehnuteľnosť súp. č. 782/23, postavená na parc. reg. „C“ č. 1152/6 a 1159; 
prípojka č. 15 - nehnuteľnosť súp. č. 782/23, postavená na parc. reg. „C“ č. 1157; 
prípojka č. 14 - nehnuteľnosť súp. č. 781/39, postavená na parc. reg. „C“ č. 1155; 
prípojka č. 13 - nehnuteľnosť súp. č. 781/25, postavená na parc. reg. „C“ č. 1153; 
prípojka č. 12 - nehnuteľnosť súp. č. 780/27, postavená na parc. reg. „C“ č. 1132/2; 
prípojka č. 11 - nehnuteľnosť bez súp. č., postavená na parc. reg. „C“ č. 1132/1; 
prípojka č. 10 - nehnuteľnosť bez súp. č., postavená na parc. reg. „C“ č. 1126/7; 
prípojka č.   9 - nehnuteľnosť bez súp. č., postavená na parc. reg. „C“ č. 1133; 
prípojka č.   8 - nehnuteľnosť bez súp. č., postavená na parc. reg. „C“ č. 1122  a  1136; 
prípojka č.   7 - nehnuteľnosť súp. č. 1755, postavená na parc. reg. „C“ č. 1123; 
prípojka č.   6 - nehnuteľnosť súp. č. 778/31, postavená na parc. reg. „C“ č. 1116/1,2 a 1118/3; 
prípojka č.   5 - nehnuteľnosť súp. č. 1773/31A, postavená na parc. reg. „C“ č. 1114; 
prípojka č.   4 - nehnuteľnosť súp. č. 779/37, postavená na parc. reg. „C“ č. 1112; 
prípojka č.   3 - nehnuteľnosť súp. č. 779/29, postavená na parc. reg. „C“ č. 1110; 
prípojka č.   2 - nehnuteľnosť zatiaľ bez súp. č., postavená na parc. reg. „C“ č. 1072/8; 
prípojka č.   1 - nehnuteľnosť súp. č. 1811/43, postavená na parc. reg. „C“ č. 1094; 
 
Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že je 
výhodnejšie uvedený hmotný majetok mesta - novovybudované vodovodné odbočenia 
z verejného vodovodu na ul. Šteruská cesta  predať žiadateľom o pripojenie  sa  na hlavný rad 
verejnej vodovodnej siete za sumu vo výške 1 €, ako v budúcnosti znášať náklady                    
a  investovať finančné prostriedky do  ich  opráv a  údržby, 
 
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, Bc. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 32/IV/2021  
 
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. 293: 
- parcela registra „C“  č.  362 o výmere 1.473 m², druh pozemku - orná pôda, ktorá bola rozdelená 
na základe Geometrického plánu č. 31/2021 zo dňa 18.02.2021 na parcelu reg. „C“ č. 362/1 
o výmere 1.406 m2, parcelu reg. „C“ č. 362/2  o výmere  57 m2   a   na parcelu reg. „C“ č. 362/3  
o výmere 10 m2, kde  predmetom kúpy je: 
- novovytvorená parcela reg. „C“ č. 362/2 o výmere 57 m2, druh pozemku orná pôda, 
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- novovytvorená parcela reg. „C“ č. 362/3 o výmere 10 m2, druh pozemku orná pôda 
 obidve parcely  sú v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov  
- Ing. Igor Hornák, a manželka MVDr. Margaréta Hornáková, obaja bytom 922 03 Vrbové, za 

sumu vo výške 5 €/m2. 
 
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, Bc. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 33/IV/2021  
 
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. 1756: 
- parcela registra „C“ č. 389/8 o výmere 22 m², druh pozemku - zastavané plochy                        
a nádvoria, ktorá je vo výlučnom vlastníctve  Monika Hrnčárová, 922 03 Vrbové,  za sumu vo 
výške 5 €/m2, t.j. za sumu 110,00 €. 
 
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, Bc. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 34/IV/2021  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
na základe čl. 4, písm. B), ods. 3, 5  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 
§ 611 a nasl. Občianskeho zákonníka  navrhujeme schváliť spôsob prevodu - zámeny vlastníctva 
nasledovného nehnuteľného majetku mesta : 
- parcela registra „C“  č.  1070/1 o výmere 5.222 m², druh pozemku - vodná plocha. Na základe 
geometrického plánu číslo 19/2021 zo dňa 19.01.2021 bola uvedená parcela rozdelená na parcelu 
reg. „C“  č. 1070/1 - vodná plocha o výmere  5.004 m2  a  parcelu reg. „C“ č. 1070/3 - vodná plocha 
o výmere 218 m2, kde  
- predmetom zámennej zmluvy je novovytvorená nehnuteľnosť parcela registra „C“  č. 1070/3 - 
vodná plocha o výmere 218 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 1900 na Okresnom úrade, katastrálnom 
odbore Piešťany, vo výlučnom vlastníctve mesta Vrbové do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov : 
- Ing. Sabo Ladislav, 922 03 Vrbové;  
  a manželka Ing. Denisa Sabová, 922 03 Vrbové 
a ďalej  
v  k. ú, Vrbové,  KN reg. „C“, p. č. 1071/1 o celkovej výmere 9.915 m², druh pozemku - ostatná 
plocha. Na základe geometrického plánu číslo 19/2021 zo dňa 19.01.2021 bola uvedená parcela 
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rozdelená na parcelu reg. „C“  č. 1071/1 - ostatná plocha o výmere 8.793 m2  a  parcelu reg. „C“ 
č. 1071/3 - ostatná plocha o výmere 1.122 m2, kde  
- predmetom zámennej zmluvy je novovytvorená nehnuteľnosť parcela registra „C“ č. 1071/3 - 
ostatná plocha o výmere 1.122 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 1900 na Okresnom úrade, 
katastrálnom odbore Piešťany, vo výlučnom vlastníctve mesta Vrbové do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov : 
- Ing. Sabo Ladislav, 922 03 Vrbové; 
  a manželka Ing. Denisa Sabová, 922 03 Vrbové, 
 

kde mesto Vrbové zamieňa tieto pozemky za podiely na pozemkoch :  
 

1. v  k. ú, Vrbové - ul. Športová/futbalový štadión, parc. KN reg. „E“, p. č. 3697/1 o celkovej 
výmere 769 m², podiel 17/24, druh pozemku - orná pôda, ktorý je zapísaný na LV č. 1978; 
 
2.  v  k. ú, Vrbové - ul. Športová/futbalový štadión, parc. KN reg. „E“, p. č. 3693/1 o celkovej 
výmere 435 m², podiel 1/1, druh pozemku - orná pôda, ktorý je zapísaný na LV č. 3246; 
 
3. v  k. ú, Vrbové ul. Priehradná/nový cintorín, parc. KN reg. „E“, p. č. 3796/4 o celkovej výmere 
588 m², podiel 58/63, druh pozemku - orná pôda, ktorý je zapísaný na LV č. 2061, kde všetky 
uvedené pozemky sú v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov : 
- Ing. Sabo Ladislav, 922 03 Vrbové 
  a manželka Ing. Denisa Sabová, 922 03 Vrbové   
 
a zamieňajú sa nasledovne :  
* parc. reg. „E“  č.  3693/1 do výlučného vlastníctva mesta Vrbové; 
* parc. reg. „E“  č.  3697/1 do podielového spoluvlastníctva mesta Vrbové; 
* parc. reg. „E“  č.  3796/4 do podielového spoluvlastníctva mesta Vrbové, 
 
IČO 003 13 190, sídlo Ul. gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové   bezodplatne z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa. 
Za  dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ považuje skutočnosť, že časť parcely č. 3697/1 podiel 
17/24 a parcela č. 3693/1, podiel 1/1  je potrebné mať vo vlastníctve mesta, lebo je na nich 
vybudovaný mestský futbalový štadión   a  parcelu č. 3796/4, podiel  58/63  je potrebné mať vo 
vlastníctve mesta z dôvodu budúceho budovania nového cintorína.  
 
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, Bc. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA 

 
Uznesenie MsZ č. 35/IV/2021  

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
- zámer na odpredaj časti pozemku parc. reg. „E“ č. 471/1 o výmere 300 m² (veľkosť predávanej 
parcely reg. „C“ č. 3008/4 je 65 m2), druh pozemku - ostatné plochy, zapísaná na LV č. 3369, 
doposiaľ evidovaná v CKN ako parc. č. 3008/1 v  nezaloženom liste vlastníctva ako orná pôda o 
výmere 222 m2 vo výlučnom vlastníctve mesta Vrbové, IČO 00313190, sídlo Ul. gen. M. R. 
Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové spôsobom hodným osobitného zreteľa.  
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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 bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM): 
- Radoslav Kĺč, 922 03 Vrbové; 
- Bc. Lenka Kĺčová, 922 03 Vrbové. 
Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že žiadateľ 
Radoslav Kĺč s manželkou Bc. Lenkou Kĺčovou,  922 03 Vrbové,  spoločne užívajú  
a obhospodarujú  od roku 2015 pozemok svojho strýka Františka Kĺča, parc. reg. „C“ č. 3009/1 ku 
ktorému je pričlenená parc. č. 3008/4. 
 
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, Bc. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 36/IV/2021  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- ruší -  
 uznesenie MsZ č. 77/IV/2018  zo dňa 26.04.2018 
 
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, Bc. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 37/IV/2021  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
prehlásenie, že stavba - verejná komunikácia (ul. Barcíkova) prešla do vlastníctva mesta Vrbové 
ku dňu ukončenia stavby kolaudáciou, ktorá bola povolená na základe stavebného povolenia č. k. 
2341/2013-Go zo dňa 21.08.2013. Mesto Vrbové svoju stavbu - verejnú komunikáciu 
ul. Barcíkova, celoročne spravuje (napr. letná aj zimná údržba komunikácie atď.).  
MsZ  schvaľuje v súlade s čl. 4, písm. A), bod 1, písm. b)  Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Vrbové  a  na základe  § 2d, ods. 1, 2  a  §14d, ods. 1  zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí  v znení neskorších predpisov  bezplatný prevod nasledovných nehnuteľností:  

- parc. reg. „C“ č. 331/7, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2,  
v katastrálnom území mesta Vrbové, LV č. 3416; 

- parc. reg. „C“ č. 378/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 701 m2, 
v katastrálnom území mesta Vrbové, LV č. 3416; 
 

Obe parcely ktoré sú  vo vlastníctve  Slovenskej republiky, správca Slovenský pozemkový fond, 
ul. Búdkova cesta č. 36, 817 15 Bratislava 11  budú  v  zmysle § 2d, ods. 1, 2  a  §14d, ods. 1  
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zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov   bezodplatne odovzdané   
vo verejnom záujme do vlastníctva  mesta 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, Bc. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 
Uznesenie MsZ č. 38/IV/2021  

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
 výpožičku  časti parcely reg. „C“ par. č. 2992/3, zapísanej na LV 1900, ktorá je vo výlučnom 
vlastníctve mesta Vrbové v podiele 1/1. Uvedená časť parcely sa nachádza  na miestnom 
futbalovom štadióne MFK Vrbové  vo výmere 50,00 m². Výpožička je pre Slovenský zväz 
chovateľov poštových holubov, Základná organizácia chovateľov poštových holubov Vrbové, 
v zastúpení Zdenko Bielik,  tajomník základnej organizácie Chovateľov poštových holubov, 
bytom 922 04  Kočín - Lančár. 
 
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, Bc. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 39/IV/2021  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
zverenie do správy spôsobom obvyklým Základnej škole, ul. Školská  č. 4,  Vrbové  nasledovný 
majetok: 
rekonštrukcia kotolne ZŠ Školská 4, Vrbové v obstarávacej cene 64.800 Eur s DPH, zakúpené od 
dodávateľa Rudolf Horňák, Oľga Horňáková, právny nástupca, ul. gen. M. R. Štefánika 123/97, 
Vrbové.  Číslo karty v evidencii - stroje a prístroje 022/0133. 
 
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, Bc. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 40/IV/2021  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
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nájom nebytového priestoru, ktorý sa nachádza v budove „Hačkovec“, s. č. 336,  na 1. poschodí 
od ulice M. A. Beňovského  vo Vrbovom  o  celkovej výmere 29,15 m²  + ostatné plochy 
o  celkovej výmere 12,46 m², formou obchodnej verejnej súťaže na dobu neurčitú  od 1. 6. 2021  
s 2-mesačnou výpovednou lehotou. 
 
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, Bc. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 41/IV/2021  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
podmienky obchodnej verejnej súťaže s prílohou „vzoru zmluvy o nájme nebytového priestoru“  
na nájom nebytového priestoru, nachádzajúceho sa v budove „Hačkovec“, s. č. 336  na 1. poschodí 
od ulice  M. A. Beňovského  vo Vrbovom. Celková výmera nebytových priestorov je: 
- priestor na prízemí + ostatné plochy:  29,15 m2   +   12,46 m2 . 
Budova je vo vlastníctve mesta Vrbové, pričom minimálna výška nájomného je stanovená na 
17,- €/m2/ročne  a  cenu nájmu ostatných  priestorov vo výške  3,50 €/m2/ročne. 
 
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, Bc. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 42/IV/2021  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
spôsob prevodu - odpredaj pozemkov vo vlastníctve Mesta Vrbové, nachádzajúcich sa                     
v k. ú. Vrbové   a to:   

• parc. reg. „C“ č. 520 o výmere  213 m2, podiel 1/1,  druh pozemku zastavaná plocha  a 
nádvoria ; 

• parc. reg. „C“ č. 525 o výmere  400 m2, podiel 1/1, druh pozemku záhrada , 
ktoré sú vo výlučnom vlastníctve mesta Vrbové zapísané na LV č. 1900  - formou obchodnej 
verejnej súťaže za minimálnu cenu 30 €/m².  
a 

• parc. reg. „C“ č. 521 o výmere  460 m2, podiel 2/8 (t.j. 115 m2), druh pozemku zastavaná 
plocha  a  nádvoria, 

ktorá je v podielovom spoluvlastníctve mesta Vrbové zapísaná na LV č. 632 - formou obchodnej 
verejnej súťaže za minimálnu cenu 30 €/m².  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10                  proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Mgr. R. Just,  
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JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, Bc. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD 

 
Uznesenie MsZ č. 43/IV/2021  

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
podmienky obchodnej verejnej súťaže s prílohou „vzor kúpno-predajnej zmluvy“  na  predaj 
pozemkov v k. ú. Vrbové  a to nasledovne :  

• parc. reg. „C“ č. 520 o výmere  213 m2, podiel 1/1, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie zapísaný  na LV č. 1900; 

• parc. reg. „C“ č. 525 o výmere  400 m2, podiel 1/1, druh pozemku záhrada zapísaný na LV 
č. 1900; 

• parc. reg. „C“ č. 521 o výmere  460 m2, podiel 2/8, druh pozemku  zastavaná plocha  
a nádvorie zapísaný na LV č. 632; 

pričom minimálna výška kúpnej ceny je stanovená na  30 €/m2. 
 
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, Bc. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 44/IV/2021  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
po vykonanej Verejnej obchodnej súťaži účelovo viazať získané finančné prostriedky z predaja 
mestských nehnuteľností: 

• parc. reg. „C“ č. 520 o výmere  213 m2, podiel 1/1, druh pozemku zastavaná plocha  
a nádvorie zapísaný na LV č. 1900; 

• parc. reg. „C“ č. 525 o výmere  400 m2, podiel 1/1, druh pozemku  záhrada zapísaný na LV 
č. 1900; 

• parc. reg. „C“ č. 521 o výmere  460 m2, podiel 2/8, druh pozemku zastavaná plocha  
a nádvorie zapísaný na LV č. 632; 

na výstavbu kanalizačnej prípojky v lokalite bývalého SOU k pripojeniu novej hasičskej zbrojnice.  
 
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, Bc. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 45/IV/2021  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
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spôsob prevodu - odpredaj pozemkov vo vlastníctve Mesta Vrbové, nachádzajúcich sa                     
v k. ú. Vrbové  a to nasledovne :   

• parc. reg. „C“ č. 3182 o výmere 70 m2, podiel 1/1, druh pozemku ostatná plocha, zapísaná 
na LV č. 1900 

a ďalej  
parcelu registra „C“  č. 3171/1 o výmere 7.063 m2, druh pozemku ostatná plocha zapísaný na LV 
č. 1900, ktorá  bola na základe geometrického plánu číslo 157/2021 zo dňa 07.04.2021  rozdelená 
na parcelu reg.  „C“  č.  3171/1 - ostatné plochy o výmere 6.361 m2   a  parcelu reg. „C“ č.  3171/5  
o výmere 702 m2 -  ostatné plochy, kde predmetom VOS je odpredaj nasledovnej časti uvedenej 
nehnuteľnosti :  

• parc. reg. „C“ č. 3171/5 o výmere 702 m2, podiel 1/1, druh pozemku ostatná plocha, 
ktoré sú vo výlučnom vlastníctve mesta Vrbové zapísané na LV č. 1900  - formou obchodnej 
verejnej súťaže za minimálnu cenu 11 €/m².  
 
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, Bc. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 46/IV/2021  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
podmienky obchodnej verejnej súťaže s prílohou „vzor kúpno-predajnej zmluvy“ na  predaj 
pozemkov v k. ú. Vrbové  a to nasledovne :  
• parc. reg. „C“ č. 3182 o výmere 70 m2, podiel 1/1, druh pozemku ostatná plocha  zapísaný na 

LV č. 1900; 
a ďalej  
• parcelu registra „C“   č.   3171/1 o výmere 7.063 m

2 , druh pozemku ostatná plocha zapísaný  
na LV č. 1900, ktorá  bola na základe geometrického plánu číslo 157/2021 zo dňa 07.04.2021  
rozdelená na parcelu reg.  „C“  č.  3171/1 - ostatné plochy o výmere 6.361 m2  a  parcelu reg. 
„C“ č.  3171/5  o výmere 702 m2 -  ostatné plochy, kde predmetom VOS je odpredaj nasledovnej 
časti uvedenej nehnuteľnosti :  

• parc. reg. „C“ č. 3171/5 o výmere 702 m2, podiel 1/1, druh pozemku ostatná plocha;                    
pričom minimálna výška kúpnej ceny je stanovená na  11 €/m2. 
 
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, Bc. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD 

 
Uznesenie MsZ č. 47/IV/2021  

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
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po vykonanej Verejnej obchodnej súťaži účelovo viazať získané finančné prostriedky z predaja 
mestských nehnuteľností: 
• parc. reg. „C“ č. 3182 o výmere 70 m2, podiel 1/1, druh pozemku ostatná plocha zapísaná na  

LV č. 1900; 
a ďalej  
parcelu registra „C“   č.   3171/1 o výmere 7.063 m2, druh pozemku ostatná plocha zapísanú  na 
LV č. 1900, ktorá  bola na základe geometrického plánu číslo 157/2021 zo dňa 07.04.2021  
rozdelená na parcelu reg.  „C“  č.  3171/1 - ostatné plochy o výmere 6.361 m2  a  parcelu reg. „C“ 
č.  3171/5  o výmere 702 m2 -  ostatné plochy, kde predmetom VOS je odpredaj nasledovnej časti 
uvedenej nehnuteľnosti :  
• parc. reg. „C“ č. 3171/5 o výmere 702 m2, podiel 1/1, druh pozemku ostatná plocha; 
na výstavbu kanalizačnej prípojky v lokalite bývalého SOU k pripojeniu novej hasičskej zbrojnice.  
 
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, Bc. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 48/IV/2021  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
v zmysle čl. 5 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové a podľa                                       
ustanovenia § 9, ods. 2, písm. a)   a   § 9a ods. 9, písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  
zámer na zabezpečenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta k  vypracovanému  projektu  na 
uloženie NN kábla  na  realizáciu  stavebného  objektu „Polyfunkčný bytový dom Trikota“   
spoločnosti TANEX, s.r.o., so sídlom Trnava, Nitrianska 25, IČO 18 048 871, zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave,  v oddiele: Sro, vo vložke číslo:  382/T, kde 
nehnuteľný majetok   je vo výlučnom vlastníctve mesta Vrbové,  IČO 00313190, sídlo Ul. gen. 
M. R. Štefánika  č. 15/4, 922 03 Vrbové  a to spôsobom hodným osobitného zreteľa. 
   
Jedná sa o prenájom  nasledovných časti pozemkov : 
 
- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 665 o výmere 1.923 m2, druh pozemku ostatné plochy, zapísaný 

na LV č. 3369; 
- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 587 o výmere 2.088 m2, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, zapísaný na LV č. 1900; 
- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 619 o výmere 188 m2, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, zapísaný na LV č. 1900; 
- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 640/2 o výmere 10 m2, druh pozemku ostatné plochy, zapísaný 

na LV č. 3369; 
- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 643/1 o výmere 20 m2, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, zapísaný na LV č. 3369; 
- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 654/4 o výmere 80 m2, druh pozemku vodná plocha, zapísaný 

na LV č. 3369; 
- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 471/6 o výmere 904 m2, druh pozemku ostatné plochy, zapísaný 

na LV č. 3369; 
- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 660/2 o výmere 316 m2, druh pozemku ostatné plochy, zapísaný 

na LV č. 3369; 
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- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 430/1 o výmere 54 m2, druh pozemku zastavané plochy a 
nádvoria, zapísaný  na LV č. 3369; 

- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 661 o výmere 9 m2, druh pozemku ostatné plochy, zapísaný na 
LV č. 3369; 

- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 666 o výmere 20 m2, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, zapísaný na LV č. 3369; 

- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 667 o výmere 11 m2, druh pozemku zastavané plochy a 
nádvoria, zapísaný  na LV č. 3369; 

- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 668 o výmere 22 m2, druh pozemku zastavané plochy a 
nádvoria, zapísaný  na LV č. 3369; 

- časť pozemku, par. reg. „C“ č. 2483 o výmere 5.576 m2, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, zapísaný na LV č. 1900; 

- časť pozemku, par. reg. „C“ č. 2144/7 o výmere 43 m2, druh pozemku vodná plocha, zapísaný 
na LV č. 3369; 

- časť pozemku, par. reg. „C“ č. 2567 o výmere 3.957 m2, druh pozemku zastavané plochy                  
a nádvoria, zapísaný na LV č. 997; 
 

a to spôsobom hodným osobitného zreteľa. 
 
Uvedené pozemky sa nachádzajú na ul. J. Zigmundíka, a sú určené na vybudovanie elektrickej 
prípojky a uloženie NN kábla, ktorý bude slúžiť ako nová elektrická prípojka spoločnosti TANEX, 
s.r.o.  na pripojenie k stavebnému objektu „Polyfunkčný bytový dom Trikota“  po týchto 
pozemkoch vo vlastníctve mesta. 
Elektrická prípojka vedená po týchto pozemkoch na ul. J. Zigmundíka bude zhotovená  za cenu 
jednorazového  nájmu  vo výške  150 €, 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 
spoločnosť TANEX, spol. s.r.o., IČO 180 48 871 v zastúpení Vladimír Tanečka, konateľ 
spoločnosti TANEX potrebuje časť uvedených pozemkov na vybudovanie uvažovanej  elektrickej 
prípojky na pripojenie stavebného objektu „Polyfunkčný bytový dom Trikota“.   
 
Zároveň MsZ súhlasí, že po vzniku právnych účinkov rozhodnutia o umiestnení stavby (územného 
rozhodnutia) k uvažovanej rekonštrukcii stavby  a  jej NN prípojky, vo vzťahu k dotknutým hore 
uvedeným pozemkom, mesto Vrbové uzatvorí Zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorá bude 
spočívať v povinnosti prenajímateľa ako vlastníka strpieť na časti dotknutých pozemkov, 
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne zriadenie a uloženie prípojok a súčasne umožniť 
užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné 
stavebné úpravy týchto prípojok, vrátane ich prípadného odstránenia a v prípade NN prípojky 
môže byť v postavení oprávneného z vecného bremena aj jej budúci vlastník a prevádzkovateľ, 
a to obch. spol. Západoslovenská distribučná, a.s.,  so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 
36 361 518. 
 
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, Bc. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
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Uznesenie MsZ č. 49/IV/2021  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
v zmysle čl. 5 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové a podľa                                       
ustanovenia § 9, ods. 2, písm. a)   a   § 9a ods. 9, písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  
zámer na zabezpečenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta k  vypracovanému  projektu  na 
uloženie dažďovej  a splaškovej kanalizácie  na  realizáciu  stavebného  objektu „Polyfunkčný 
bytový dom Trikota“   spoločnosti TANEX, s.r.o.,  so sídlom Trnava, Nitrianska 25, IČO 18 048 
871, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, v oddiele: Sro, vo vložke číslo:  
382/T,  kde nehnuteľný majetok je vo výlučnom vlastníctve mesta Vrbové,  IČO 00313190, sídlo 
Ul. gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové   a  to  spôsobom hodným osobitného zreteľa. 
   
Jedná sa o prenájom  nasledovných časti pozemkov : 
 
- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 651/1 o výmere 858 m2, druh pozemku záhrada, zapísaný na 

LV č. 3369; 
- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 650 o výmere 20 m2, druh pozemku vodná plocha, zapísaný na 

LV č. 3369; 
- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 471/5 o výmere 858 m2, druh pozemku ostatná plocha, zapísaný 

na LV č. 3369; 
- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 618/2 o výmere 50 m2, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria, zapísaný na LV č. 3369; 
- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 619 o výmere 188 m2, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria, zapísaný na LV č. 1900; 
- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 587 o výmere 2.088 m2, druh pozemku zastavané plochy  a 

nádvoria, zapísaný na LV č. 1900; 
 
a to spôsobom hodným osobitného zreteľa. 
 
Uvedené pozemky sa nachádzajú na ul. J. Zigmundíka, a sú určené na vybudovanie - uloženie 
splaškovej a dažďovej kanalizácie pre spoločnosť  TANEX, s.r.o.  na pripojenie k stavebnému 
objektu „Polyfunkčný bytový dom Trikota“, ktoré prípojky budú slúžiť ako odvodnenie 
splaškových  a  dažďových vôd pre spoločnosť TANEX, s.r.o. po týchto pozemkoch vo vlastníctve 
mesta. 
 
Kanalizačné prípojky vedené po týchto pozemkoch na ul. J. Zigmundíka budú zhotovené za cenu 
jednorazového  nájmu  vo výške 150 €, 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 
spoločnosť TANEX, spol. s.r.o., IČO  180 48 871 v zastúpení Vladimír Tanečka, konateľ 
spoločnosti TANEX potrebuje časť uvedených pozemkov na odvedenie  splaškových a dažďových 
vôd  a na pripojenie stavebného objektu „Polyfunkčný bytový dom Trikota“.   
Zároveň MsZ súhlasí, že po vzniku právnych účinkov rozhodnutia o umiestnení stavby (územného 
rozhodnutia) k uvažovanej rekonštrukcii stavby a jej kanalizačných prípojok, vo vzťahu 
k dotknutým hore uvedeným pozemkom, mesto Vrbové  uzatvorí zmluvu o zradení vecného 
bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti prenajímateľa ako vlastníka strpieť na časti dotknutých 
pozemkov, v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne zriadenie a uloženie prípojok a súčasne 
umožniť užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 
akékoľvek iné stavebné úpravy týchto prípojok, vrátane ich prípadného odstránenia.  
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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, Bc. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 50/IV/2021  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
Mgr. Lenke Pavlíčkovej odpustenie nájmu za obdobie od 01.12.2020 do opätovného otvorenia 
fitnescentier  a zariadení na skupinové cvičenie vládnym nariadením.   
 
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, Bc. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 51/IV/2021  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
p. Barbore Haffnerovej odpustenie nájmu za obdobie od 01.12.2020 do opätovného otvorenia 
kaderníctiev vládnym nariadením.   
 
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, Bc. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 
Uznesenie MsZ č. 52/IV/2021  

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
zníženie výšky nájmov za letné terasy pohostinským prevádzkam na 1 € za rok 2020. 
 
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, Bc. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
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Uznesenie MsZ č. 53/IV/2021  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
rozšírenie Spoločného úradu samosprávy Vrbové - Kočín Lančár so sídlom vo Vrbovom o obec 
Prašník, za účelom zabezpečenia nasledujúcich činnosti :  
a) v oblasti stavebného zákona – v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, a to územného konania 
a stavebného poriadku v pôsobnosti stavebného úradu a sankcií podľa § 105 a § 107;  

b) v oblasti  zabezpečenia  povoľovania  stavieb,  zmien  stavieb a  udržiavacích prác v zmysle 
§ 55, povoľovanie terénnych úprav a udržiavacích prác a zariadení v zmysle § 71 a nasl.  
a  odstraňovanie stavieb v zmysle § 88  a  nasl. zákona č. 50/1976 Zb.  o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (drobné stavby);   

c) v oblasti životného prostredia (výruby) v zmysle § 47, § 48 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody a krajiny;  

d) v oblasti  zabezpečenia  povoľovania  stavieb na úseku pozemných komunikácií;  
e) v  oblasti   zabezpečenia  evidencií  a  vydávanie  rozhodnutí o znečistení ovzdušia  z malých 

zdrojov znečistenia v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších                  
predpisov.  

f) v oblasti školstva, odborná poradenská služba; 
g) v sociálnej oblasti.   
 
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, Bc. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 
Uznesenie MsZ č. 54/IV/2021  

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
rozpočtové opatrenie č. 2/2021.   
 
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, Bc. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 
Uznesenie MsZ č. 55/IV/2021  

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
zmenu  uznesenia č.  95/VI/2020 zo dňa 24.06.2020  nasledovne :  
ruší sa pôvodný text v plnom rozsahu a to : 
rozpočtové opatrenie č. 2/2020  (RO č. 2)  
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Rozpočet 

schválený 2020 
Rozpočet po 

zmenách 
Zmena 

rozpočtu č. 2 
Rozpočet po 

zmenách 
Bežné príjmy 5 437 139,20 5 440 283,80 239 863,61 5 680 147,41 
Kapitálové príjmy 105 000,00 105 000,00 88 000,00 193 000,00 
Finančné operácie príjmové 191 066,54      191 281,98 61 351,71     252 633,69 
Školstvo 149 804,34 149 804,34 4 029,29 153 833,63 
PRÍJMY SPOLU 5 883 010,08 5 886 370,12 393 244,61 6 279 614,73 
     

  
Rozpočet 

schválený 2020 
Rozpočet po 

zmenách 
Zmena 

rozpočtu č. 2 
Rozpočet po 

zmenách 

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

Finančné operácie výdavkové 137 400,00 137 400,00 0,00 137 400,00 
Školstvo 2 495 328,94 2 498 688,98 95 116,60 2 593 805,58 
VÝDAVKY SPOLU 5 883 010,08 5 886 370,12 393 244,61 6 279 614,73 

 
a   nahrádza sa novým znením a to: 
- schvaľuje – 
 rozpočtové opatrenie č. 2/2020  (RO č. 2)  
 

  
Rozpočet 

schválený 2020 
Rozpočet po 

zmenách 
Zmena 

rozpočtu č. 2 
Rozpočet po 

zmenách 
Bežné príjmy 5 437 139,20 5 440 283,80 231 863,61 5 672 147,41 
Kapitálové príjmy 105 000,00 105 000,00 88 000,00 193 000,00 

Finančné operácie príjmové 191 066,54 
      

191 281,98 69 351,71     260 633,69 
Školstvo 149 804,34 149 804,34 4 029,29 153 833,63 
PRÍJMY SPOLU 5 883 010,08 5 886 370,12 393 244,61 6 279 614,73 
     

  
Rozpočet 

schválený 2020 
Rozpočet po 

zmenách 
Zmena 

rozpočtu č. 2 
Rozpočet po 

zmenách 

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

Finančné operácie výdavkové 137 400,00 137 400,00 0,00 137 400,00 
Školstvo 2 495 328,94 2 498 688,98 95 116,60 2 593 805,58 
VÝDAVKY SPOLU 5 883 010,08 5 886 370,12 393 244,61 6 279 614,73 

 
 
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, Bc. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
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Uznesenie MsZ č. 56/IV/2021  
 

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. 8, na 1. poschodí „vchod 
B“  v bytovom dome  na ul. Šteruská cesta - Košiar  novým nájomníkom : 
- Martin Petríček, 922 03 Vrbové 
a 
Katarína Vydarená,  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, Bc. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 
28. Záver 
 
Primátorka mesta poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie MsZ o 20.20 hod. 
 
 
Zapísala: Beličková 
 
 
 
 

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

primátorka mesta, v.r. 
  
              
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
1.   Mgr. René Just, v.r.   ................................................. 
 
2.   JUDr. Štefan Kubík, v.r.    ................................................. 
 
 


