
MsZ č. 3 z 26. 5. 2021 
Strana 1 z 23 

Z á p i s n i c a    č. 3 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrbové, 

konaného 26. 5. 2021 o 17.00 hod. v kúrii M. Beňovského vo Vrbovom 
 
Prítomní:    10 poslancov a primátorka mesta 
Neprítomný:   Bc. Dušan Sabo 
Prizvaní:    hl. kontrolórka a vedúci pracovníci MsÚ 
     
Program: 
 
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, pracovného 

predsedníctva    a určenie zapisovateľky 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Dopyty a interpelácie občanov 
4. Správa spoločnosti VEOLIA Energia Slovensko, a.s.,  o vykurovacej sezóne 2020/2021 
5. Správa o prevádzkovaní TKR - spoločnosťou PetroComp, spol. s.r.o. za rok 2020 
6. Predaj parcely č. 3008/4 – p. Kĺč 
7. Kúpa pozemkov na mestskom futbalovom štadióne 
8. Kúpa pozemku parc. č. 457/1 – p. Hadár 
9. Schválenie zámeru - odpredaj pozemku parc. č. 3199/3 
10. Schválenie nájmu/prípojka vodovod – p. Stračár 
11. Bezplatný prevod - SPF/tréningové ihrisko 
12. Prevod parciel odplatný/neznámi vlastníci - SPF/tréningové ihrisko 
13. Prevod parciel odplatný/neznámi vlastníci - SPF/Športová ul. 
14. Prevod parcely - odplatný SPF/Sadová ul. II. - Hrabinská - Ul. gen. M. R. Štefánika 
15. Prevod parcely - odplatný SPF/Sietna ul. 
16. Prevod parcely - odplatný SPF/Hrabinská ul. 
17. Zmena názvu mestského futbalového štadióna 
18. Schválenie nájmu pre spoločnosť TANEX, s.r.o. (býv. Trikota)  
19. Nájom v nebytových priestoroch - II. vlna Covid 19 
20. Zmluva o výpožičke – p. Snoha 
21. Pridelenie nájomného bytu – ul. Šteruská cesta  
22. Rôzne   
23. Dopyty a interpelácie poslancov 
24. Návrh na uznesenie 
25. 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 – Ing. Jozef Duračka, členovia 
– Ľubomír Dunajčík a JUDr. František Tahotný, MBA. 
prítomných: 9 
za: 9                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 
 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: Mgr. Daniela Drobná a Tatiana 
Prievozníková. 
prítomných: 10 
za: 10                                          proti: 0                              zdržal sa: 0 
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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 
 
2. Kontrola plnenia uznesení 
 
Kontrola plnenia uznesení bola zaslaná v elektronickej podobe. Nikto nemal k uvedenému 
materiálu pripomienky ani dopyty. 
 
3. Dopyty a interpelácie občanov 
 
Na zasadnutie MsZ prišiel p. Libor Šašo, ktorý má v priestoroch kúrie M. Beňovského prevádzku 
na opravu obuvi, šijacích strojov ako aj iné služby podobného charakteru. Dlhé roky boli 
v prenájme v mestských priestoroch. Teraz sa majú odtiaľ vysťahovať. Majú dobré referencie, 
ľudia sú tam zvyknutí chodiť. Takéto služby pomaly zanikajú. Ak sa presťahujú do menších 
priestorov (po potravinách Alex), má obavy, že ich to položí, nebudú môcť tie služby poskytovať. 
Je to pre nich likvidačné. Ľudia – zákazníci, sú z toho dosť znepokojení. 
 
Rozprava: 
primátorka – v tých uvoľnených priestoroch potrebuje mesto zriadiť knižnicu. Pôvodná knižnica 
sa prerobí na 2 triedy pre deti materskej školy. Mesto by malo dostať na to financie. 
p. Prievozníková – tam by to asi nebolo vhodné na knižnicu, 
primátorka – je to veľké cca 40 m2, bola tam architektka, povedala, že to tam môže byť. Ale všetko 
je na poslancoch, ako rozhodnú. 
Mgr. Drobná – p. Šašo sa tam nevmestí, má toho ozaj veľa. 
primátorka – už teraz by sa mali knihy prenášať. 
p. Prievozníková – táto služba je veľmi vzácna, bolo by toho škoda. A tá knižnica by potrebovala 
reprezentatívne priestory. Tých 40 m2 je málo.  
Dr. Tahotný – dozvedel sa to len teraz. Ministerstvo má určité požiadavky, existuje smernica aká 
veľká by mala byť knižnica na počet obyvateľov a toto by ich nespĺňalo. A navyše, aj tá služba 
zanikne. 
primátorka – bola by rada, keby poslanci navrhli, kam dajú predškolákov. 
Dr. Tahotný – včera sa dávali statusy, že aj Šterusy majú voľné kapacity. Ale viac-menej tých detí 
bude ubúdať. To len  môže sem-tam vyskočiť. 
Mgr. Drobná – tak nebudeme prijímať tie malé deti, keď máme veľa predškolákov. 
p. Dunajčík – poďme radšej hľadať priestory pre knižnicu. Hovorilo sa o „Hačkovci“. 
p. Prievozníková – ak nám chce ministerstvo školstva dať financie, či by sa tie dielne nedali 
prerobiť. 
Dr. Miklášová – tie dielne – to ide znovu do učiva. 
p. Dunajčík – žiadajú zachovať priestory pre opravu obuvi. Treba si k tomu sadnúť a hľadať 
priestory pre knižnicu. 
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Mgr. Just – poslanci neboli na toto pripravení. Tiež si myslí, že p. Šašo robí niečo, čo je ozaj 
potrebné zachovať. Treba si k tomu sadnúť a predložiť do budúceho zasadnutia MsZ. Vybrať 
priestory a bude sa potom rozhodovať. 
Dr. Gajňáková – aj prenájom by musel ísť cez MsZ a uznesenie osobitným zreteľom. Pán Šašo 
zostane v tých priestoroch ako je doteraz a na uvoľnený priestor po potravinách Alex sa vyhlási 
verejná obchodná súťaž. Na budúce zasadnutie sa pripravia uznesenia. 
 
4. Správa spoločnosti VEOLIA Energia Slovensko, a.s.,  o vykurovacej sezóne 
2020/2021 
 
Firma Veolia, a.s., v písomnej forme doručila na MsÚ výročnú správu o hospodárení spol. Veolia 
Energia Slovensko, a.s.,  za rok 2020, ktorá bola poslancom MsZ  elektronickou formou zaslaná 
na preštudovanie. Správa bola Ing. Valovičom prednesená na zasadnutí MsZ. 
 
K uvedenej správe nemal nikto pripomienky ani žiadne otázky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 57/V/2021. 
 
5. Správa o prevádzkovaní TKR spoločnosťou PetroComp, spol. s.r.o.,  
    za rok 2020 
 
Pán Doskočil za spoločnosť Peter Doskočil - PetroComp doručil v písomnej forme výročnú správu 
o hospodárení a vývoji  spol. PetroComp za rok 2020, ktorá bola zároveň v elektronickej podobe 
zaslaná poslancom MsZ a prerokovaná na zasadnutí MsZ. 
Na zasadnutí MsZ ju predniesol Ing. Šteruský. Spoločnosť mala vyrátaný nejaký ekonomický 
prepočet na 15 rokov. TKR je vo Vrbovom kvalitný, ale pri rozkopávkach a osádzaní vedenia 
spoločnosťou Telekom boli ich káble (aj skrinky) poškodené. Telekom káble poškodzuje 
a PetroComp ich musí potom opravovať, čo im zvyšuje značne náklady. Navrhujú preto, aby im 
mesto nájomnú zmluvu predĺžilo (osobitným zreteľom). Ak by boli poslanci tomu naklonení, 
pripravil by sa návrh na ďalšie zasadnutie MsZ. Z ich firmy idú nemalé sumy do mestského 
rozpočtu. 
 
Rozprava: 
Dr. Kubík – je evidentné, že TKR funguje. Ak by aj tá nájomná zmluva o 6 rokov skončila, nevie 
si predstaviť, kto by bol šikovnejší a aj vzniknuté chyby by urgentne vyriešil. Ak by sa tá nájomná 
zmluva predĺžila, mohla by firma PetroComp svoje vzniknuté náklady rozložiť aj na tie ďalšie 
roky. On sám je k tomu ich návrhu naklonený. Ľudia sú s TKR spokojní. 
p. Prievozníková – majetok mesta zveľaďujú. Ale aj ten podnikateľ – Telekom, by mal byť 
zaviazaný spôsobené škody odstrániť. 
Dr. Kubík – to sú ťažko dokazovateľné veci. Spoločnosť PetroComp nepožaduje od mesta žiadne 
financie, ani zníženie nájmu. Len predĺžiť zmluvu, aby si mohli svoje dodatočné vzniknuté 
náklady rozložiť. 
Ing. Duračka – konkurencia je vysoká a aj napriek tomu sú ľudia ochotní byť napojení na TKR. 
Celkom dobre to rozbehli, zveľadili majetok mesta. 
Dr. Kubík – návrh bol predĺžiť o 10 – 15 rokov. 
Mgr. Just – navrhuje sa, že ešte 6 rokov trvá zmluva a potom predĺžiť o 10 (príp. 15) rokov. A čo 
ak príde o 6 rokov niekto, kto bude chcieť ísť do toho a možno by bol lepší a mesto sa teraz zaviaže 
o ďalších 15 rokov? Jemu sa to zdá „pritiahnuté“. Ako keby jedna firma získala monopol na 
ďalších 21 rokov.  
Ing. Šteruský – môže to zobrať nejaký podnikateľ a môže sa aj stať, že presunie tých užívateľov 
do svojej siete a mestská TKR-ka môže potom zaniknúť. V tejto dobe TKR-ka funguje a je 
financovaná firmou PetroComp. Na tú dobu, kedy to bolo vymyslené, je na veľmi dobrej úrovni. 
Im ide o to, že financie, ktoré tam chcú dať, chcú rozložiť na viacej rokov. 
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p. Dunajčík – je to služba občanom. Ale nevie, či sa nezmenil zákon. Či by mestský TKR nemohol 
využívať siete Telekomu. 
Ing. Šteruský – mesto by z toho nemalo ale potom nič. Asi by do toho nešiel, lebo tie káble, ktoré 
mesto má, by zostali zakopané a nanič. 
Mgr. Just – ďalších 10 rokov a osobitným zreteľom? 
Dr. Gajňáková – mesto sa na to pozerá ako na svoj majetok a chce, aby bol konkurencieschopný. 
Mesto si chce čo najdlhšie ponechať svoje siete, aby naši občania mali kvalitnú službu. A je tam 
zabudovaný aj kamerový systém, čo je aj dobré pre ochranu mesta. Bolo to vtedy dávané do nájmu 
obchodnou verejnou súťažou a v tom čase bola TKR-ka takmer zrútená. Je to na zvážení poslancov 
– udržať mestský majetok, aby bol na nejakej úrovni a konkurencie schopný. Ak by to išlo 
verejnou obchodnou súťažou, musel by sa nájom zrušiť, určiť podmienky. Jedinou možnosťou je 
predĺžiť zmluvu a investovať do toho a osobitným zreteľom. 
p. Prievozníková – konáme v súlade s ochranou majetku mesta? Vrátia sa mu tie náklady, ktoré 
do toho ten dotyčný vložil. Ona by to podporila. 
Ing. Valová – aj iný mestský majetok bol daný na 15 rokov do nájmu, aby napríklad aj mesto 
mohlo byť zásobené teplom. A on tiež nebude do toho veľa investovať, lebo sa mu neoplatí do 
toho vysoká investícia, ak nemá istotu, že sa mu vrátia tie financie. Je to podobný príklad. Z toho 
vyplýva, že investície do sietí sú na dlhšiu dobu. 
Dr. Kubík – boli tu aj iní správcovia a pomaly to skrachovalo. Toto sú naši občania, ľudia sú 
spokojní. A ak sú občania pripojení na TKR, môžu mať na jednu prípojku napojených viacero 
televízorov a stále platia ako 1 prípojku, čo u iných operátorov nie je možné. Osobitný zreteľ je 
zákonný spôsob a slúži na takéto prípady.  
Poslanci MsZ sa zhodli, že sa môžu pripraviť materiály na schválenie nájmu o ďalších 10 rokov. 
 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 58/V/2021. 
 
6. Predaj parcely č. 3008/4 – p. Kĺč 
 
Na predchádzajúcom zasadnutí MsZ bol schválený zámer odpredaja časti nehnuteľnosti pre 
manželov Kĺčovcov. Cena bola stanovená na základe uznesenia č. 84/VI/2020 a č. 85/VI/2020, 
kedy sa v tejto lokalite predávali pozemky za uvedenú sumu inému občanovi. Ide o pozemky - 
staré koryto Holešky, ktoré sú znečistené rôznym odpadom pri zasypávaní starého koryta Holešky. 
Podmienky odpredaja budú špecifikované v kúpnej zmluve. 
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 59/V/2021.  
 
7. Kúpa pozemkov na mestskom futbalovom štadióne 
 
Pri vysporiadaní pozemkov na mestskom futbalovom štadióne bolo zistené, že parcela č. 307 
o výmere 255 m2, parcela č. 320 o výmere 737 m2, parcela č. 321 o výmere 320 m2  a parcela 
č. 2746/22 o výmere 62 m2  patria majiteľkám Ľ. Prognerovej a E. Biskupičovej. Majiteľky  parciel 
sú ochotné ich mestu Vrbové predať. Mesto Vrbové uvedené parcely potrebuje na dostavbu 
komunikácie a verejného chodníka na Športovej ulici a na vysporiadanie pozemkov na mestskom 
futbalovom štadióne. Z toho dôvodu  je potrebné ich mať vo svojom vlastníctve. 
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky.  
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 60/V/2021 a č. 61/V/2021. 
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8. Kúpa pozemku parc. č. 457/1 – p. Hadár 
 
Pri vysporiadaní pozemkov na Bočnej ulici  bolo zistené, že parcela č. 457/1  o výmere 168 m2  
Vrbovom patrí manželom Hadárovcom. Majitelia parcely sú ochotní parcelu mestu Vrbové predať 
za celkovú sumu 840 €. Mesto Vrbové uvedené parcely potrebuje na dostavbu komunikácie 
a verejného chodníka na Bočnej ulici. Z toho dôvodu  je potrebné mať uvedenú parcelu vo svojom 
vlastníctve. 
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 62/V/2021. 
 
9. Schválenie zámeru - odpredaj pozemku parc. č. 3199/3 
 
Dňa 26. 3. 2021 manželia Karlíkovci podali na MsÚ vo Vrbovom žiadosť o odpredanie časti 
nehnuteľností v lokalite chatovej oblasti „Čerenec“ a to parc. č. 3324/4  o  výmere 525 m2, ktorá 
bola doposiaľ evidovaná v CKN ako parc. č. 3199/1 v  nezaloženom liste vlastníctva ako ostatné 
plochy o výmere 1.840 m² a bola rozdelená na základe GP č. 194/2021 na parcelu reg. „E“ č. 
3324/4 o výmere 469 m2  a   na parcelu reg. „C“  č. 3199/3  o výmere  56 m2, kde predmetom kúpy 
je novovytvorená parcela reg. „C“ č. 3199/3 o výmere 56 m2, vo výlučnom vlastníctve mesta 
Vrbové. Mesto je ochotné predať parcelu za sumu vo výške 12 €/m2, t.j. za sumu 672,00 €   
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže manželia Karlíkovci parcelu č. 3199/3 užívajú                            
a obhospodarujú od kúpy svojho pozemku  parc. č. 3237 v roku 2020.   
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 63/V/2021. 
 
10. Schválenie nájmu/prípojka vodovod – p. Stračár 
 
Na časti mestskej parcely č. 376/7  a  na parc. č. 3375/10 bol vypracovaný projekt pre p. Stračára 
na vybudovanie novej vodovodnej prípojky k jeho rozostavanému rodinnému domu na Barcíkovej 
ulici. Uvedená navrhovaná vodovodná prípojka je vedená po časti  parcely č. 376/7 o výmere 
40 m2  a  ďalej po časti  parcely č. 375/10 o výmere 153 m2 , kde sa bude napájať na ul. Barcíkova  
z  parcely č. 377 o výmere 727 m2  na už existujúci vodovod.  Na základe uvedeného na mestských 
pozemkoch budú vybudované vodovodné prípojky a vodovodná šachta o rozmeroch 1200 x 900 x 
1800 mm  k stavebnému  pozemku  p. Stračára. 
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 64/V/2021. 
   
11. – 16. Bezplatný prevod - SPF  
 
V roku  2020 bola daná žiadosť na SPF na bezplatný prevod pozemkov na ulici Športová, kde do 
dnešného dňa prebiehajú rokovania so správcom pozemkov Slovenským pozemkovým fondom 
Bratislava, výsledkom čoho je nasledovný prevod pozemkov.  
Bolo spracovaných 6 žiadostí a na každú žiadosť požadujú samostatné uznesenie. Majetok SR, 
ktorého je správcom Slovenský pozemkový fond, bude prevedený jednak bezodplatným a 5 
žiadostí odplatným spôsobom. Budú spracované znalecké posudky. Cena sa bude odvíjať od nich, 
ale spravidla pri SPF nemusí byť  rovnaká ako znalecký posudok. Termín je 15. 7. 2021 inak sa  
konanie na SPF zastaví. 
 
Rozprava: 
p. Dunajčík – či je aspoň predpoklad, aká tá suma bude. 
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Dr. Kubík – záleží to od zriadenej komisie na Slov. pozemkovom fonde. Ale bude to vo verejnom 
záujme, takže tá cena nebude horibilná. A sú to vo väčšine malé kúsky pozemkov. Treba do toho 
ísť, lebo to správne konanie inak na SPF zastavia. 
 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 65/V/2021, č. 66/V/2021, č. 67/V/2021, č. 68/V/2021, č. 
69/V/2021 a č. 70/V/2021. 
 
17. Zmena názvu mestského futbalového štadióna 
 
Primátorka mesta Vrbové predložila mestskému zastupiteľstvu návrh pomenovať Mestský 
futbalový štadión podľa nášho slávneho rodáka, futbalovej legendy Jozefa Adamca.  Nový názov 
by bol Mestský štadión Jozefa Adamca vo Vrbovom. Dôvodom na tento návrh je, že 26. februára 
budúceho roku uplynie 80 rokov od narodenia Jozefa Adamca vo Vrbovom. Zároveň sa na budúci 
rok plánuje oslava 100. výročia organizovaného futbalu vo Vrbovom. Platnosť uznesenia by bolo 
vhodné spojiť s týmito výročiami. Nový názov by tak začal platiť od 26. februára 2022 
a slávnostný oficiálny akt pomenovania by sa uskutočnil v rámci osláv futbalovej storočnice. 
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 71/V/2021. 
 
18. Schválenie nájmu pre spoločnosť TANEX, s.r.o. (býv. Trikota)  
 
Na predchádzajúcom zasadnutí MsZ bol schválený zámer na realizáciu prenájmu nehnuteľného 
majetku mesta na realizáciu stavebného objektu „Polyfunkčný bytový dom Trikota“ , a v rámci 
toho vybudovanie NN prípojky a splaškovej a dažďovej kanalizácie pre spol. Tanex, s.r.o. Na 
tomto zasadnutí bol schválený už samotný prenájom. 
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 72/V/2021 a č. 73/V/2021. 
 
19. 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. Následne 
v II. vlne pri sprísňovaní opatrení nastala obdobná situácia, kedy prevádzky boli 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 tomto zasadnutí bolo odsúhlasenie S. Frajštákovej 
a M. Nedorostovej odpustenie nájmu za obdobie od 01.12.2020 do opätovného otvorenia 
fitnescentier a zariadení na skupinové cvičenie vládnym nariadením.   
  
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 74/V/2021. 
 
20. Zmluva o výpožičke – p. Snoha 
 
Mesto Vrbové je vlastníkom budovy s.č. 336 – Hačkovec. Nebytový priestor, ktorý bude predmetom 
výpožičky sa nachádza v suteréne vpravo vo výmere  38,50 m². V mesiaci jún r. 2016 bola uznesením MsZ  
schválená výpožička nebytového priestoru na prvom poschodí DK o výmere 18,76 m2.  Vzhľadom na 
skutočnosť, že pri rôznych vystúpeniach v DK tento priestor je čoraz viac potrebný pre účely mesta Vrbové, 
je potrebné dať p. Snohovi výpoveď zo Zmluvy o výpožičke  zo dňa 11.07.2016 a ponúknuť nové priestory 
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v suteréne budovy Hačkovec. Účel výpožičky je nezmenený, pre študijné účely a zdokonaľovanie 
hry na hudobných nástrojoch  L. Snohu, kde výpožička bude na dobu neurčitú. 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 
Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 75/V/2021 a č. 76/V/2021. 
 
21. Pridelenie nájomného bytu – ul. Šteruská cesta  
 
Na základe rozhodnutia komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové boli odporučení 
na pridelenie jednoizbového bytu na 2. poschodí „vchod C“ v bytovom dome na ul. Šteruská cesta 
p. A. Pavlíkovi a T. Vančovej.  Doterajší nájomníci  ukončia  nájom v mesiaci máj 2021. 
 
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 
Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 77/V/2021. 
 
22. Rôzne   
 
V tomto bode nebol predložený žiadny materiál. 
 
23. Dopyty a interpelácie poslancov 
 
JUDr. Kubík informoval poslancov o žiadosti Nemocnice A. Wintera Piešťany, kde žiadajú 
o príspevok na rehabilitačné oddelenie. Žiadajú samosprávy o financie celkovo 30 tis. €. 
Mgr. Urbanová povedala, že nevie, či sa budú na to spolupodieľať okolité obce. Ťažko sa k tomu 
vyjadriť, obyvateľstvo starne a takéto oddelenie bude potrebné. 
 
Rozprava: 
p. Dunajčík – v okrese Piešťany žije cca 62 tisíc obyvateľov, z toho mesto Vrbové má cca 6 tisíc. 
V prepočte to na mesto Vrbové vychádza 3 tis. €, čo by si aj mesto mohlo dovoliť. 
Dr. Tahotný – mesto Vrbové sa musí rozhodnúť, čo podporí. 
Ing. Duračka – tá technika už je asi zastaralá. 
doc. Višňovský – môžu žiadať aj od ministerstva, 
Ing. Duračka – na zdravotníctvo by mohli dať. 
Dr. Kubík – podľa neho, v tejto chvíli je 3 tisíc € dosť vysoká suma. Mesto ide budovať 
kanalizáciu. Navrhuje 1 tis. €. Na ďalšie zasadnutie MsZ pripraví materiál. 

•  

Mgr. Drobná – na požiadavku na mesto – lavičku pre dôchodcov na Ul. 6. apríla, kadiaľ sa chodí 
do škôlky. 
primátorka – lavička sa tam dodá. 
 
 
24. Návrh na uznesenie 
 
 

Uznesenie MsZ č. 57/V/2021 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- berie na vedomie - 
informáciu spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s.,  o činnosti za rok 2020. 
 

 
 



MsZ č. 3 z 26. 5. 2021 
Strana 8 z 23 

Uznesenie MsZ č. 58/V/2021 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- berie na vedomie - 
informácie spoločnosti Peter Doskočil - PetroComp o stave hospodárenia a vývoji na prenajatom 
majetku mesta Vrbové – televízneho káblového rozvodu za rok 2020. 
 

 
Uznesenie MsZ č. 59/V/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  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  odpredaj  časti nehnuteľnosti vedenej na LV č. 3369 
a to pozemku v  k. ú, Vrbové,  KN reg. „E“, p. č. 471/1 o celkovej výmere 300 m², druh pozemku 
- ostatné plochy, doposiaľ evidovaná v CKN ako parc. č. 3008/1 v  nezaloženom liste vlastníctva 
ako orná pôda o výmere 222 m2,  ktorá bola rozdelená na základe Geometrického plánu č. 69/2021  
zo dňa 26.02.2021 na parcelu reg. „E“ č. 471/1 o výmere 235 m2 - ostatné plochy   a   na  parcelu 
reg. „C“ č. 3008/4, diel č.1   o výmere  65 m2 - orná pôda, kde  
- predmetom kúpy je novovytvorená parcela reg. „C“ č. 3008/4, diel č. 1  o výmere 65 m2, druh 
pozemku orná pôda, ktorá je vo výlučnom vlastníctve mesta Vrbové,  IČO 00313190, sídlo               
Ul. gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové  do  bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
(BSM) žiadateľov:  
- Radoslav Kĺč, 922 03 Vrbové; 
- Bc. Lenka Kĺčová, 922 03 Vrbové; 
za sumu 8 €/m2. 
Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že žiadateľ  
Radoslav Kĺč  s  manželkou Bc. Lenkou Kĺčovou, obaja bytom  922 03 Vrbové,  majú parcelu č. 
3008/4 pričlenenú k pozemku svojho strýka Františka Kĺča, parc. reg. „C“ č. 3009/1, ktorú 
v súčasnej dobe od neho odkupujú a túto spoločne užívajú   a  obhospodarujú  od roku 2015.   
 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10                          proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

 
Uznesenie MsZ č. 60/V/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 časti nehnuteľnosti vedenej  na LV 
č. 3403 : 
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v  k. ú, Vrbové,  KN reg. „E“, p. č. 320 o celkovej výmere 737 m², druh pozemku - záhrada, ktorý 
je zapísaný na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Piešťany, v podielovom spoluvlastníctve 
nasledovne : 
- spoluvlastník zapísaný na LV č. 3403  pod č. 5: Ing. Prognerová Ľubica, 821 04 Bratislava 2 
   (podiel z celku 1/24 - t.j. 30,71 m2); 
- spoluvlastník zapísaný na LV č. 3403  pod č. 6: Ing. Prognerová Ľubica, 821 04 Bratislava 2 
   (podiel z celku 1/24 - t.j. 30,71 m2); 
- spoluvlastník zapísaný na LV č. 3403  pod č. 7: Ing. Biskupičová Elena, 811 01 Bratislava        
   (podiel z celku 1/24 - t.j. 30,71 m2); 
- spoluvlastník zapísaný na LV č. 3403  pod č. 8: Ing. Biskupičová Elena, 811 01 Bratislava        
   (podiel z celku 1/24 - t.j. 30,71 m2); 
 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, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

 
Uznesenie MsZ č. 61/V/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 v katastri mesta Vrbové 
vedenej na LV č. 4286 : 
a) v  k. ú, Vrbové,  KN reg. „E“, p. č. 307 o celkovej výmere 255 m², druh pozemku - zastavaná 

plocha a nádvorie, ktorý je zapísaný na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Piešťany, 
v podielovom spoluvlastníctve nasledovne : 

- spoluvlastník zapísaný na LV č. 4286  pod č. 2: Ing. Prognerová Ľubica, 821 04 Bratislava 2 
     (podiel z celku 2/12 - t.j. 42,50 m2); 
- spoluvlastník zapísaný na LV č. 4286  pod č. 3: Ing. Biskupičová Elena, 811 01 Bratislava        
     (podiel z celku 2/12 - t.j. 42,50 m2); 
b) v  k. ú, Vrbové,  KN reg. „E“, p. č. 321 o celkovej výmere 320 m², druh pozemku - záhrada, 

ktorý je zapísaný na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Piešťany, v podielovom 
spoluvlastníctve nasledovne : 

- spoluvlastník zapísaný na LV č. 4286  pod č. 2: Ing. Prognerová Ľubica, 821 04 Bratislava 2 
   (podiel z celku 2/12 - t.j. 53,33 m2); 
- spoluvlastník zapísaný na LV č. 4286  pod č. 3: Ing. Biskupičová Elena, 811 01 Bratislava       
   (podiel z celku 2/12 - t.j. 53,33 m2); 
c) v  k. ú, Vrbové,  KN reg. „C“, p. č. 2746/22 o celkovej výmere 62 m², druh pozemku - 

zastavaná plocha a nádvorie, ktorý je zapísaný na Okresnom úrade, katastrálnom odbore 
Piešťany, v podielovom spoluvlastníctve nasledovne : 

- spoluvlastník zapísaný na LV č. 4286  pod č. 2: Ing. Prognerová Ľubica, 821 04 Bratislava 2 
  (podiel z celku 2/12 - t.j. 10,33 m2); 
- spoluvlastník zapísaný na LV č. 4286  pod č. 3: Ing. Biskupičová Elena, 811 01 Bratislava        
  (podiel z celku 2/12 - t.j. 10,33 m2); 
 za sumu vo výške 5 €/m2.   
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
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prítomní: 10 
za: 10                          proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 
 

Uznesenie MsZ č. 62/V/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 vedenej na LV č. 3448: 
- parcela registra „E“ č. 457/1 o výmere 168 m², druh pozemku - záhrada, ktorá je                                     
v podielovom spoluvlastníctve: 
- Dušan Hadár, Vrbové, podiel ½ 
- a  Daniela Hadárová, Vrbové, podiel ½,   
 za sumu vo výške 5 €/m2, t.j. za sumu 840,00 €. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10                          proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA,  

 
 

Uznesenie MsZ č. 63/V/2021           
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
zámer na  odpredaj časti pozemku parc. reg. „E“ č. 3324/4 o výmere 525 m² (veľkosť predávanej 
parcely je 56 m2), druh pozemku - ostatné plochy, zapísaná na LV č. 3369, vo výlučnom 
vlastníctve mesta Vrbové,  IČO 00313190, sídlo Ul. gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové,  
doposiaľ evidovaná v CKN ako parc. č. 3199/1 v  nezaloženom liste vlastníctva ako ostatné plochy  
o výmere 1.840 m2  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 bezpodielového spoluvlastníctva manželov: 
- Ing.  Peter Karlík, 922 03 Vrbové; 
- Ľudmila Karlíková,  922 03 Vrbové;  
Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že žiadatelia 
Ing. Peter Karlík  a  Ľudmila Karlíková, 922 03 Vrbové, parcelu č. 3199/3  užívajú  a  obhospodarujú 
od kúpy svojho pozemku  parc. č. 3237 v roku 2020.   
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10                          proti: 0    zdržali sa: 0 
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Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

 
Uznesenie MsZ č. 64/V/2021           

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje – 
prenájom časti pozemkov pre p. Tomáša Stračára, 922 03 Vrbové a to:   -  par. reg. „C“ č. 376/7  
o výmere 40 m2 - ostatná plocha, kde bude uložená časť potrubia prípojky vodovodu.   
- parc. reg. „C“ č. 375/10 o výmere 153 m2 - ostatná plocha, kde bude vybudovaná vodovodná 
šachta o rozmeroch 1200 x 900 x 1800 mm (t.j. cca 2 m2), obe parcely zapísané na LV č. 1900 
v majetku mesta Vrbové.  
Následne bude prípojka pokračovať  až k parcele reg. „C“ č. 374/1 o výmere 307 m2 - ostatná 
plocha, majiteľom ktorej je p. Tomáš Stračár, kde bude vedená nová vodovodná prípojka k jeho 
rozostavanému rodinnému domu na ul. Barcíkova.  
Časť vodovodnej prípojky s vodovodnou šachtou bude vybudovaná na pozemkoch vo vlastníctve 
mesta pre zásobovanie pitnou vodou stavebníka p. Tomáša Stračára na ul. Barcíkova za cenu 
jednorazového  nájmu  vo výške  100 €,  ako prenájom nehnuteľného majetku mesta v súlade s 
§ 9a, ods. 9, písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.       
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10                          proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

 
Uznesenie MsZ č. 65/V/2021           

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- 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. 13745/101, druh pozemku orná pôda  o výmere 1.370 m2,  v katastrálnom 

území mesta Vrbové, LV č. 3416; 
- parc. reg. „C“ č. 13745/111, druh pozemku orná pôda o výmere 509 m2, v katastrálnom území 

mesta Vrbové, LV č. 2503; 
Obe parcely  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  zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov   bezplatne odovzdané vo verejnom 
záujme do vlastníctva  mesta Vrbové;  
MsZ vyhlasuje, že na vyššie uvedených pozemkoch je plánovaná výstavba tréningového ihriska 
v súlade s projektovou dokumentáciou na verejnú stavbu „Vrbové - Tréningové ihrisko“ 
(ul. Športová),  na ktorú bolo  dňa 08.03.2021 vydané  „Územné rozhodnutie, č.k. 91/155/2021-
Urb“, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.03.2021 podľa doloženej situácie verejnej stavby 
vypracovanej Ing. arch. Štefanom Magulom z júna 2019.    
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10                          proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, MBA,  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 
 

Uznesenie MsZ č. 66/V/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  § 34 ods. 9  a 13  zákona  č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní 
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových 
spoločenstvách v znení neskorších predpisov odkúpenie nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve 
nezistených spoluvlastníkov zapísané na LV č. 3620 nasledovne : 
* parc. reg. „C“  č. 2746/18  o  výmere 27 m², druh pozemku - zastavené plochy a nádvoria, kde 
podieloví spoluvlastníci  
- pod B1: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 5/70, t.j. 1,92 m2;  
- pod B2: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 20/70, t.j. 7,72 m2;  
- pod B3: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 17/70, t.j. 6,56 m2;  
- pod B4: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 2,70 m2;  
- pod B5: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 2,70 m2;  
- pod B6: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 2,70 m2;   
- pod B7: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 2,70 m2;  

a 
 
* parc. reg. „C“  č. 2746/19  o  výmere 17 m², druh pozemku - zastavené plochy a nádvoria, kde 
podieloví spoluvlastníci  
- pod B1: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 5/70, t.j. 1,22 m2;  
- pod B2: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 20/70, t.j. 4,85 m2;  
- pod B3: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 17/70, t.j. 4,13 m2;  
- pod B4: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 1,70 m2;  
- pod B5: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 1,70 m2;  
- pod B6: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 1,70 m2;   
- pod B7: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 1,70 m2;  

a 
 

* parc. reg. „C“  č. 2992/4  o  výmere 1.302 m², druh pozemku - ostatná plocha, kde podieloví 
spoluvlastníci  
- pod B1: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 5/70, t.j. 93,00 m2;  
- pod B2: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 20/70, t.j. 372,00 m2;  
- pod B3: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 17/70, t.j. 316,20 m2;  
- pod B4: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 130,20 m2;  
- pod B5: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 130,20 m2;  
- pod B6: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 130,20 m2;   
- pod B7: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 130,20 m2;  

a 
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* parc. reg. „C“  č. 2992/5  o  výmere 947 m², druh pozemku - ostatná plocha, kde podieloví 
spoluvlastníci  
- pod B1: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 5/70, t.j. 67,65 m2;  
- pod B2: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 20/70, t.j. 270,57 m2;  
- pod B3: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 17/70, t.j. 229,98 m2;  
- pod B4: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 94,70 m2;  
- pod B5: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 94,70 m2;  
- pod B6: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 94,70 m2;   
- pod B7: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 94,70 m2;  

a 
 
* parc. reg. „C“  č. 2993/3  o  výmere  89 m², druh pozemku - ostatná plocha, kde podieloví 
spoluvlastníci  
- pod B1: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 5/70, t.j. 6,36 m2;  
- pod B2: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 20/70, t.j. 25,42 m2;  
- pod B3: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 17/70, t.j. 21,62 m2;  
- pod B4: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 8,90 m2;  
- pod B5: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 8,90 m2;  
- pod B6: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 8,90 m2;   
- pod B7: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 8,90 m2;  

a 
 
* parc. reg. „C“  č. 2993/4  o  výmere  113 m², druh pozemku - ostatná plocha, kde podieloví 
spoluvlastníci  
- pod B1: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 5/70, t.j. 8,08 m2;  
- pod B2: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 20/70, t.j. 32,28 m2;  
- pod B3: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 17/70, t.j. 27,44 m2;  
- pod B4: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 11,30 m2;  
- pod B5: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 11,30 m2;  
- pod B6: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 11,30 m2;   
- pod B7: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 11,30 m2;  

a 
 
* parc. reg. „C“  č. 13745/112  o  výmere  79 m², druh pozemku - orná pôda, kde podieloví 
spoluvlastníci  
- pod B1: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 5/70, t.j. 5,64 m2;  
- pod B2: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 20/70, t.j. 22,58 m2;  
- pod B3: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 17/70, t.j. 19,18 m2;  
- pod B4: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 7,90 m2;  
- pod B5: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 7,90 m2;  
- pod B6: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 7,90 m2;   
- pod B7: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 7,90 m2;  

a 
 
* parc. reg. „C“  č. 13745/113  o  výmere  155 m², druh pozemku - orná pôda, kde sú podieloví 
spoluvlastníci  
- pod B1: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 5/70, t.j. 11,07 m2;  
- pod B2: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 20/70, t.j. 44,29 m2;  
- pod B3: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 17/70, t.j. 37,64 m2;  
- pod B4: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 15,50 m2;  
- pod B5: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 15,50 m2;  
- pod B6: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 15,50 m2;   



MsZ č. 3 z 26. 5. 2021 
Strana 14 z 23 

- pod B7: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 15,50 m2;  
a 

 
* parc. reg. „C“  č. 13745/114  o  výmere  471 m², druh pozemku - orná pôda, kde sú podieloví 
spoluvlastníci  
- pod B1: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 5/70, t.j. 33,64 m2;  
- pod B2: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 20/70, t.j. 134,57 m2;  
- pod B3: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 17/70, t.j. 114,39 m2;  
- pod B4: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 47,10 m2;  
- pod B5: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 47,10 m2;  
- pod B6: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 47,10 m2;   
- pod B7: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 47,10 m2;  
 
Správcom uvedených pozemkov je Slovenský pozemkový fond, ul. Búdkova cesta č. 36, 817 15 
Bratislava 11   (na týchto parcelách bude vybudovaný nový tréningový štadión - ul. Športová).  Na 
vybudovanie nového tréningového ihriska na príslušných parcelách dal súhlas SPF na základe 
Územného konania č.k. 91/155/2021-Urb zo dňa 08.03.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 
31.03.2021 - Stanovisko SPF č.k. SPFZ014920/2021, SPFS33164/2021 zo dňa 25.02.2021.  
Uvedené  pozemky v správe  Slovenskej republiky, správca Slovenský pozemkový fond,                       
ul. Búdkova cesta č. 36, 817 15 Bratislava 11, budú v zmysle § 34 ods. 9 a 13 zákona  č. 330/1991 
Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, 
pozemkovom fonde  a  o  pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov  predané   
vo verejnom záujme do vlastníctva  mesta Vrbové, Ulica gen. M. R. Štefánika  č. 15/4, 922 03  
Vrbové, IČO: 003 13 190 na základe stanovenej všeobecnej hodnoty pozemkov, ktorá bola určená 
znaleckým  posudkom. Finančné prostriedky budú uložené na číslo depozitného účtu IBAN: SK34 
8180 0000007000194492.  
Predávajúci na základe § 16 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 180/1995 Z.z. nakladá s pozemkami 
nezistených vlastníkov alebo ktorých vlastníctvo nie je evidované podľa predpisov o katastri 
nehnuteľností v súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií alebo ak sa 
nepreukáže inak. V zmysle § 17 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z.z., predávajúci pri nakladaní 
s pozemkami uvedenými v § 16 ods. 1 vystupuje vo vlastnom mene.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10                          proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 
 
 

Uznesenie MsZ č. 67/V/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  § 34 ods. 9  a 13  zákona  č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní 
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových 
spoločenstvách v znení neskorších predpisov odkúpenie nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve 
nezistených spoluvlastníkov zapísané na LV č. 3620 nasledovne : 
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* parc. reg. „C“  č. 2746/16  o  výmere 112 m², druh pozemku - zastavené plochy a nádvoria, kde 
sú podieloví spoluvlastníci  
- pod B1: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 5/70, t.j. 8,00 m2;  
- pod B2: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 20/70, t.j. 32,00 m2;  
- pod B3: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 17/70, t.j. 27,20 m2;  
- pod B4: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 11,20 m2;  
- pod B5: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 11,20 m2;  
- pod B6: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 11,20 m2;   
- pod B7: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 11,20 m2;  

a 
 
* parc. reg. „C“  č. 2746/17  o  výmere 86 m², druh pozemku - zastavené plochy a nádvoria, kde 
sú podieloví spoluvlastníci  
- pod B1: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 5/70, t.j. 6,15 m2;  
- pod B2: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 20/70, t.j. 24,57 m2;  
- pod B3: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 17/70, t.j. 20,88 m2;  
- pod B4: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 8,60 m2;  
- pod B5: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 8,60 m2;  
- pod B6: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 8,60 m2;   
- pod B7: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 8,60 m2;   

a 
 

* parc. reg. „C“  č. 3003/5  o  výmere  46 m², druh pozemku - orná pôda, kde sú podieloví 
spoluvlastníci  
- pod B1: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 5/70, t.j. 3,28 m2;  
- pod B2: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 20/70, t.j. 13,15 m2;  
- pod B3: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 17/70, t.j. 11,17 m2;  
- pod B4: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 4,60 m2;  
- pod B5: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 4,60 m2;  
- pod B6: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 4,60 m2;   
- pod B7: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 4,60 m2;  

a 
 

* parc. reg. „C“  č. 3003/6  o  výmere 1 m², druh pozemku - orná pôda, kde sú podieloví 
spoluvlastníci  
- pod B1: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 5/70, t.j. 0,072 m2;  
- pod B2: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 20/70, t.j. 0,285 m2;  
- pod B3: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 17/70, t.j. 0,243 m2;  
- pod B4: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 0,10 m2;  
- pod B5: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 0,10 m2;  
- pod B6: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 0,10 m2;   
- pod B7: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 0,10 m2;  

a 
 
* parc. reg. „C“  č. 3005/5  o  výmere  37 m², druh pozemku - orná pôda, kde sú podieloví 
spoluvlastníci  
- pod B1: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 5/70, t.j. 2,65 m2;  
- pod B2: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 20/70, t.j. 10,57 m2;  
- pod B3: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 17/70, t.j. 8,98 m2;  
- pod B4: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 3,70 m2;  
- pod B5: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 3,70 m2;  
- pod B6: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 3,70 m2;   
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- pod B7: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 3,70 m2;  
a 

 
* parc. reg. „E“  č. 3708/1  o  výmere  62 m², druh pozemku - orná pôda, kde sú podieloví 
spoluvlastníci  
- pod B1: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 5/70, t.j. 4,42 m2;  
- pod B2: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 20/70, t.j. 17,73 m2;  
- pod B3: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 17/70, t.j. 15,05 m2;  
- pod B4: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 6,20 m2;  
- pod B5: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 6,20 m2;  
- pod B6: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 6,20 m2;   
- pod B7: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 6,20 m2;  
 
Správcom uvedených pozemkov je Slovenský pozemkový fond, ul. Búdkova cesta č. 36, 817 15 
Bratislava 11   (na uvedených parcelách je vybudovaná cestná komunikácia - ul. Športová).   
 
Tieto  pozemky v správe  Slovenskej republiky, správca Slovenský pozemkový fond, ul. Búdkova 
cesta č. 36, 817 15 Bratislava 11, budú v zmysle § 34 ods. 9 a 13 zákona  č. 330/1991 Zb. 
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, 
pozemkovom fonde  a  o  pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov predané   vo 
verejnom záujme do vlastníctva  mesta Vrbové, Ulica gen. M. R. Štefánika  č. 15/4, 922 03  
Vrbové,    IČO: 003 13 190  na základe  stanovenej všeobecnej hodnoty pozemkov, ktorá bola 
určená znaleckým  posudkom.  Finančné prostriedky budú uložené na číslo depozitného účtu 
IBAN: SK34 8180 0000007000194492.  
 
Predávajúci na základe § 16 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 180/1995 Z.z. nakladá s pozemkami 
nezistených vlastníkov alebo ktorých vlastníctvo nie je evidované podľa predpisov o katastri 
nehnuteľností v súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií alebo ak sa 
nepreukáže inak. V zmysle § 17 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z.z., predávajúci pri nakladaní 
s pozemkami uvedenými v § 16 ods. 1 vystupuje vo vlastnom mene.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10                          proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

 
Uznesenie MsZ č. 68/V/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  § 34 ods. 9  a 13  zákona  č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní 
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových 
spoločenstvách v znení neskorších predpisov odkúpenie nehnuteľností, ktoré sú nezistených 
spoluvlastníkov zapísané na LV č. 4255 nasledovne : 
* parc. reg. „C“  č. 331/13 o výmere 3 m², druh pozemku - zastavené plochy a nádvoria, kde sú 
podieloví spoluvlastníci  
- pod B2: Bielka Jozef, rod. Bielka (Pk.vl. 4001-č.d. 1350/47) -  podiel 3/16, t.j. 0,56 m2;  
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- pod B3: Bielka Anton, rod. Bielka (Pk.vl. 4001-č.d. 1350/47) -  podiel 3/16, t.j. 0,56 m2;  
a 

 
* parc. reg. „C“  č. 370/3 o výmere 2 m², druh pozemku - záhrada, kde sú podieloví spoluvlastníci  
- pod B2: Bielka Jozef, rod. Bielka (Pk.vl. 4001-č.d. 1350/47) -  podiel 3/16, t.j. 0,38 m2;  
- pod B3: Bielka Anton, rod. Bielka (Pk.vl. 4001-č.d. 1350/47) -  podiel 3/16, t.j. 0,38 m2;  

a 
 

* parc. reg. „C“  č. 370/5 o výmere 45 m², druh pozemku - záhrada, kde sú podieloví spoluvlastníci  
- pod B2: Bielka Jozef, rod. Bielka (Pk.vl. 4001-č.d. 1350/47) -  podiel 3/16, t.j. 8,43 m2;  
- pod B3: Bielka Anton, rod. Bielka (Pk.vl. 4001-č.d. 1350/47) -  podiel 3/16, t.j. 8,43 m2;  

a 
 

* parc. reg. „E“ č. 156/2 o  výmere 39 m², druh pozemku - zastavené plochy a nádvoria, kde sú 
podieloví spoluvlastníci  
- pod B2: Bielka Jozef, rod. Bielka (Pk.vl. 4001-č.d. 1350/47) -  podiel 3/16, t.j. 7,31 m2;  
- pod B3: Bielka Anton, rod. Bielka (Pk.vl. 4001-č.d. 1350/47) -  podiel 3/16, t.j. 7,31 m2; 
 
 Správcom uvedených pozemkov je Slovenský pozemkový fond, ul. Búdkova cesta č. 36, 817 15 
Bratislava 11   (na uvedených parcelách je vybudovaná cestná komunikácia a chodník - ul. 
Hrabinská, Sadová II.  a  ul. gen. M. R. Štefánika).   
 
Tieto pozemky v správe  Slovenskej republiky, správca Slovenský pozemkový fond,  ul. Búdkova 
cesta č. 36, 817 15 Bratislava 11, budú v zmysle § 34 ods. 9 a 13 zákona č. 330/1991 Zb. 
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, 
pozemkovom fonde  a  o  pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov predané   vo 
verejnom záujme do vlastníctva  mesta Vrbové, Ulica gen. M. R. Štefánika  č. 15/4, 922 03  
Vrbové,   IČO: 003 13 190  na základe  stanovenej Všeobecnej hodnoty pozemkov, ktorá bola 
určená znaleckým  posudkom, kde finančné prostriedky budú uložené na číslo depozitného účtu 
IBAN: SK34 8180 0000007000194492.  
 
Predávajúci na základe § 16 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 180/1995 Z.z.   nakladá s pozemkami 
nezistených vlastníkov alebo ktorých vlastníctvo nie je evidované podľa predpisov o katastri 
nehnuteľností v súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií alebo ak sa 
nepreukáže inak. V zmysle § 17 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z.z., predávajúci pri nakladaní 
s pozemkami uvedenými v § 16 ods. 1 vystupuje vo vlastnom mene.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10                          proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 
 

Uznesenie MsZ č. 69/V/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 : 
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- parc. reg. „E“  č. 1301/2  o  výmere 54 m², druh pozemku - ostatná plocha, zapísaná                                 
na LV č. 3416  v podiele 1/1 v celosti.  
Správcom uvedeného pozemku je Slovenský pozemkový fond, ul. Búdkova cesta č. 36, 817 15 
Bratislava 11  (uvedená parcela je potrebná na zabezpečenie prístupu k mestským parcelám reg. 
„C“ č. 1069/9, 1069/8  a 1068/1 na ul. Sietna).  
Tento  pozemok v správe  Slovenskej republiky, správca Slovenský pozemkový fond,  ul. Búdkova 
cesta č. 36, 817 15 Bratislava 11,  bude   predaný  vo verejnom záujme do vlastníctva  mesta 
Vrbové na základe stanovenej všeobecnej hodnoty pozemku, ktorá bola určená znaleckým  
posudkom.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10                          proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 
 

Uznesenie MsZ č. 70/V/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  § 34 ods. 9  a 13  zákona  č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní 
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových 
spoločenstvách v znení neskorších predpisov odkúpenie nehnuteľnosti, ktorá je nezisteného 
spoluvlastníka zapísaná na LV č. 3510 nasledovne : 
* parc. reg. „C“  č. 389/25  o  výmere 21 m², druh pozemku - zastavené plochy a nádvoria,                       
podielový spoluvlastník vo veľkosti 
- pod B2: Čavora Pavel -  podiel 1/3, t.j. 7 m2;  

a 
 
v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové a  na 
základe  § 34 ods. 9  a 13  zákona  č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní 
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a  o pozemkových 
spoločenstvách v znení neskorších predpisov odkúpenie nehnuteľnosti, ktorá je nezistených 
spoluvlastníkov zapísaná na LV č. 3507 nasledovne : 
* parc. reg. „C“  č. 389/21 o výmere 59 m², druh pozemku - zastavené plochy a nádvoria,                           
podieloví spoluvlastníci vo veľkosti podielov 
 

• pod B1: Lago Michal - podiel 1/14, t.j. 4,21 m2;  
• pod B2: Langerová Antónia, rod. Lagová - podiel 1/14, t.j. 4,21 m2;  
• pod B3: Lagová Emerenesia - podiel 1/14, t.j. 4,21 m2;  
• pod B4: Lagová Pavlína, rod. Lagová - podiel 1/14, t.j. 4,21 m2;  
• pod B5: Valachovičová Mária, rod. Lagová - podiel 1/14, t.j. 4,21 m2;  

 
Správcom uvedených pozemkov je Slovenský pozemkový fond, ul. Búdkova cesta č. 36, 817 15 
Bratislava 11   (na uvedených parcelách je vybudovaná cestná komunikácia - ul. Hrabinská).   
 
Tieto  pozemky v správe  Slovenskej republiky, správca Slovenský pozemkový fond,   ul. Búdkova 
cesta č. 36, 817 15 Bratislava 11 budú v zmysle § 34 ods. 9  a  13 zákona č. 330/1991 Zb. 
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o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, 
pozemkovom fonde  a  o  pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov  predané   
vo verejnom záujme do vlastníctva  mesta Vrbové, Ulica gen. M. R. Štefánika  č. 15/4, 922 03  
Vrbové,    IČO: 003 13 190  na základe  stanovenej Všeobecnej hodnoty pozemkov, ktorá bola 
určená znaleckým  posudkom.  Finančné prostriedky budú uložené na číslo depozitného účtu SPF 
: IBAN: SK34 8180 0000007000194492.  
Predávajúci na základe § 16 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 180/1995 Z.z.   nakladá s pozemkami 
nezistených vlastníkov alebo ktorých vlastníctvo nie je evidované podľa predpisov o katastri 
nehnuteľností v súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií alebo ak sa 
nepreukáže inak. V zmysle § 17 ods. 1 zákona  č. 180/1995 Z.z., predávajúci pri nakladaní s 
pozemkami uvedenými v § 16 ods. 1 vystupuje vo vlastnom mene.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10                          proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 
 

Uznesenie MsZ č. 71/V/2021           
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
pomenovať Mestský futbalový štadión vo Vrbovom podľa vrbovského rodáka, futbalovej legendy 
Jozefa Adamca: Mestský štadión Jozefa Adamca vo Vrbovom. Názov vstúpi do platnosti v deň 
jeho nedožitých 80. narodenín, t.j. 26. februára 2022, a slávnostne bude vyhlásený v rámci oslavy 
storočnice organizovaného futbalu vo Vrbovom (júl 2022). 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10                          proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

 
Uznesenie MsZ č. 72/V/2021           

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
prenájom časti pozemkov nasledovne : 
- 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; 
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- 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; 

- 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; 
 

ktoré 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 nového bytového domu - Polyfunkčný bytový dom Trikota.   

 
Elektrická prípojka vedená po uvedených 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 nového bytového domu - 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 
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za: 10                          proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

 
Uznesenie MsZ č. 73/V/2021           

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
prenájom časti pozemkov nasledovne : 
 
- 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; 
ktoré sa nachádzajú na  ul. J. Zigmundíka a ktoré sú určené na vybudovanie - uloženie splaškovej 
a dažďovej kanalizácie na pripojenie uvažovanej rekonštrukcie administratívnej budovy bývalej 
Trikoty na bytový dom, ktorý bude slúžiť ako odvodnenie splaškových a dažďových vôd pre 
spoločnosť TANEX, s.r.o.,  po uvedených pozemkoch mesta. 
 
Kanalizačné prípojky vedené po uvedených 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, s.r.o., IČO  180 48 871 v zastúpení Vladimír Tanečka, konateľ spoločnosti 
TANEX, s.r.o.,  potrebuje časť uvedených pozemkov na vybudovanie novej splaškovej a dažďovej 
kanalizačnej prípojky na odkanalizovanie splaškových a dažďových vôd z nového bytového domu 
- Polyfunkčný bytový dom Trikota  po uvedených pozemkoch mesta. 
 
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, ktorá budú 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.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10                          proti: 0    zdržali sa: 0 
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Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

 
Uznesenie MsZ č. 74/V/2021           

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
Sylvii Frajštákovej a Monike Nedorostovej 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, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

 
Uznesenie MsZ č. 75/V/2021           

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- ruší –  
uznesenie MsZ č. 93/VI/2016 zo dňa 30. 6. 2016. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10                          proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

 
Uznesenie MsZ č. 76/V/2021           

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
bezplatnú výpožičku nebytového priestoru, ktorý sa nachádza v mestskej nehnuteľnosti Hačkovec  
s.č. 336 a  to miestnosti v suteréne budovy vpravo  vo výmere  38,50 m², na dobu neurčitú od 
1. 6. 2021.    
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10                          proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
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Uznesenie MsZ č. 77/V/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 jednoizbového bytu č. 14, na 2. poschodí, vchod „C“,  
v bytovom dome  na ul. Šteruská cesta – Košiar,  novým nájomníkom : 
- Adrián Pavlík, 922 03 Vrbové 
a 
- Tamara Vančová, 922 03 Vrbové 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10                          proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 
28. Záver 
 
Primátorka mesta poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie MsZ o 19.55 hod. 
 
 
Zapísala: Beličková 
 
 
 
 

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

primátorka mesta, v.r. 
  
              
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
1.   Mgr. Daniela Drobná, v.r.   ................................................. 
 
2.   Tatiana Prievozníková, v.r.     ................................................. 
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