
Uznesenia MsZ dňa 29. 9. 2021 
 

Uznesenie MsZ č. 107/IX/2021  
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
zaradenie čiastočnej rekonštrukcie Mikulášskej ulice do plánu investičných akcií na rok 2022. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9                          proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 
T. Prievozníková, Bc. D. Sabo, JUDr. F. Tahotný, MBA 
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 
 

Uznesenie MsZ č. 108/IX/2021 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
zmenu  uznesenia č.  97/VI/2021 zo dňa 30.06.2021  nasledovne:  
ruší sa pôvodný text v plnom rozsahu, a to: 
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.  
a nahrádza sa novým znením, a to: 
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 dokončenie rozostavanej stavby hasičskej zbrojnice.  
 
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, Bc. D. Sabo, JUDr. F. Tahotný, MBA 
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 
 

Uznesenie MsZ č. 109/IX/2021 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
zmenu  uznesenia č.  47/IV/2021 zo dňa 21.04.2021  nasledovne:  
ruší sa pôvodný text v plnom rozsahu, a to: 
účelové viazanie finančných prostriedkov vyplatených z predaja mestských nehnuteľností: 
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, vedený ako ostatná plocha na LV č. 1900; 



a ďalej  
- parcelu registra „C“   č.   3171/1 o výmere 7.063 m2, druh pozemku ostatná plocha vedenú 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.  
a   nahrádza sa novým znením, a to: 
účelové viazanie finančných prostriedkov vyplatených z predaja mestských nehnuteľností: 
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, vedený ako ostatná plocha  na LV č. 1900; 
a ďalej  
- parcelu registra „C“   č.   3171/1 o výmere 7.063 m2, druh pozemku ostatná plocha vedený 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; 
v celkovej výške 13.124,00 €  na dokončenie rozostavanej stavby hasičskej zbrojnice.  
 
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, Bc. D. Sabo, JUDr. F. Tahotný, MBA 
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 
 

Uznesenie MsZ č. 110/IX/2021 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2, písm. a)  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Vrbové a na základe § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka odkúpenie časti nehnuteľnosti: 
- pozemok parcela registra „E“ č.  3692/1 o  výmere  515 m², druh pozemku - orná pôda, zapísaný 
na LV č. 343, podiel 1/4 v celosti  (t.j. 128,75 m2), ktorý je v podielovom spoluvlastníctve 
p. Slávky Horňákovej, 914 01 Trenčianska Teplá  za cenu  5,00 €/m2.  
V súlade s dohodou spoluvlastníčky mesto odkúpi  pozemok za dohodnutú cenu 5,00 € / m2, čo 
pri výmere parcely  a  podielu p. Horňákovej predstavuje celkovú sumu vo výške 643,75 €.  
 
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, Bc. D. Sabo, JUDr. F. Tahotný, MBA 
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 
 
 



Uznesenie MsZ č. 111/IX/2021 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
zámer na odpredaj časti pozemku parc. reg. „E“č. 3324/4 o výmere 4695 m² (veľkosť 
predávaných parciel je 50 m2), druh pozemku - ostatné plochy, podiel 1/1, 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 1.784 m² a  ďalej evidovaná v CKN ako parc. č. 3197 v  nezaloženom 
liste vlastníctva ako ostatné plochy o výmere  4.525 m²   spôsobom hodným osobitného zreteľa. 
Na základe čl. 4, písm. B), ods. 1  a v súlade s čl. 4, písm. B), bod VI., ods. 1, písm. g) Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové  a  na základe § 9 ods. 2, písm. a),  § 9a 
ods. 8, písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe 
§ 588 a nasl. Občianskeho zákonníka navrhujeme schváliť spôsob prevodu vlastníctva 
nehnuteľného majetku mesta do výlučného vlastníctva: 
- Peter Doskočil - PETROCOMP, IČO 412 94 751, so sídlom ul. Oslobodenia č. 794/24,                  

922 03 Vrbové. 
Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že žiadateľ - 
spoločnosť Peter Doskočil - PETROCOMP, IČO  412 94 751, so sídlom ul. Oslobodenia č. 794/24, 
922 03 Vrbové parcelu č. 3199/4  a  parcelu č. 3197/2 užíva  a  obhospodaruje na základe Nájomnej 
zmluvy z roku 2019.   
 
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, Bc. D. Sabo, JUDr. F. Tahotný, MBA 
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

 
Uznesenie MsZ č. 112/IX/2021 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
na základe čl. 4, písm. B), ods. 3, 5  a  v súlade s čl. 4, písm. B), bod VI., ods. 1, písm. g),                 
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  spôsob prevodu - zámeny vlastníctva 
nasledovného nehnuteľného majetku mesta: 
- v k. ú. Vrbové, parcela registra „C“  č.  1070/1 o výmere 5.004 m², druh pozemku - vodná plocha. 
Na základe geometrického plánu číslo 85/2021 zo dňa 03.06.2021 bola uvedená parcela rozdelená 
na parcelu reg. „C“  č. 1070/1 - vodná plocha o výmere  3.494 m2   a  parcelu reg. „C“ č. 1070/4 - 
vodná plocha o výmere 1.510 m2, kde  
predmetom zámennej zmluvy je novovytvorená nehnuteľnosť parcela registra „C“ č. 1070/4 - 
vodná plocha o výmere 1.510 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 8.793 m², druh pozemku - ostatná 
plocha, 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 :  
 

- v  k. ú, Vrbové - ul. Družstevná - cestná komunikácia,  KN reg. „E“, p. č. 1368/1 o celkovej 
výmere 2 m², podiel 1/1, druh pozemku - orná pôda, ktorý je zapísaný na LV č. 3618; 

- pozemok  v  k. ú, Vrbové - ul. Družstevná - cestná komunikácia,  KN reg. „E“, p. č. 1387/1 
o celkovej výmere 199 m², podiel 1/1, druh pozemku - orná pôda, ktorý je zapísaný na LV 
č. 3618; 

- pozemok  v  k. ú, Vrbové - ul. Družstevná - cestná komunikácia,  KN reg. „E“, p. č. 1359/101 
o celkovej výmere 26 m², podiel 58/63, druh pozemku - orná pôda, ktorý je zapísaný na LV 
č. 2061 pod B/1; 

- pozemok  v  k. ú, Vrbové - ul. Družstevná - cestná komunikácia,  KN reg. „E“, p. č. 1346 
o celkovej výmere 1.065 m², podiel 7/9, druh pozemku - orná pôda, ktorý je zapísaný na LV 
č. 503 pod B/2; 

- pozemok  v  k. ú, Vrbové - ul. Družstevná - cestná komunikácia,  KN reg. „E“, p. č. 1346 
o celkovej výmere 1.065 m², podiel 1/18, druh pozemku - orná pôda, ktorý je zapísaný na LV 
č. 503 pod B/4; 

a 
- pozemok  v  k. ú, Vrbové - ul. Priehradná/nový cintorín,  KN reg. „E“, p. č. 3796/1 o celkovej 

výmere 11.967 m², podiel 58/63, druh pozemku - orná pôda, ktorý je zapísaný na LV č. 3978 
pod B/2; 

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.  1368/1 do výlučného vlastníctva mesta Vrbové; 
* parc. reg. „E“  č.  1387/1 do výlučného vlastníctva mesta Vrbové; 
* parc. reg. „E“  č.  1359/101 do podielového spoluvlastníctva mesta Vrbové; 
* parc. reg. „E“  č.  1346 do podielového spoluvlastníctva mesta Vrbové, 
* parc. reg. „E“  č.  3796/1 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. 1359/101 podiel 
58/63, časť parcely č. 1346, podiel 7/9, časť parcely č. 1346, podiel 1/18 a parcela  č. 1368/1   
a  parcela č. 1387/1, podiel 1/1  je vhodné mať vo vlastníctve mesta, pretože je na nich vybudovaná 
cestná komunikácia/ul. Družstevná a parcelu č. 3796/4, podiel  58/63  je vhodné mať vo vlastníctve 
mesta z dôvodu budúceho budovania nového cintorína pre mesto Vrbové.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 
za: 9                          proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 
Bc. D. Sabo, JUDr. F. Tahotný, MBA 
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

 



Uznesenie MsZ č. 113/IX/2021 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
v súlade s čl. 4, písm. B), ods. 1  a v súlade s čl. 4, písm. B), bod VI., ods. 1, písm. g)  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  nehnuteľností zapísaných na LV č. 1900 v k.ú. 
Vrbové a to: 
* parc. reg. „C“ č. 520 o výmere 213 m², podiel 1/1, druh pozemku - zastavané plochy   a nádvoria;  
* parc. reg. „C“ č. 525 o výmere 400 m², podiel 1/1, druh pozemku - záhrada, 
ktoré sú vo výlučnom vlastníctve mesta Vrbové,  IČO 00313190, sídlo Ul. gen. M. R. Štefánika 
č. 15/4, 922 03 Vrbové do výlučného vlastníctva žiadateľky: p. Ing. Edita Nováková, 
rod. Sudorová  za celkovú cenu vo výške  30€/m2 spôsobom hodným osobitného zreteľa. 
Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že žiadateľka 
Ing. Nováková Edita, 831 06 Bratislava - Rača  po kúpe podielu mesta Vrbové vo veľkosti 2/8 na 
parcele reg. „C“ č. 521 sa ako väčšinový vlastník môže jediná dostať cez  parcelu reg. „C“ č. 521 
k parcelám reg. „C“ č. 520  a  525, ktoré užíva a obhospodaruje 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, Bc. D. Sabo, JUDr. F. Tahotný, MBA 
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

 
Uznesenie MsZ č. 114/IX/2021 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
na základe čl. 4, písm. B), ods. 3, 5  a  v súlade s čl. 4, písm. B), bod VI., ods. 1, písm. g)                 
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  spôsob prevodu - zámeny vlastníctva 
nasledovného nehnuteľného majetku mesta: 
- v k. ú. Vrbové, parc. registra „C“  č. 315/2 o výmere 273 m², druh pozemku - ostatná plocha, 
podiel 1/1,                          
a ďalej  
v  k. ú, Vrbové,  parc. reg. „E“  č. 1219/1 o výmere 135 m², podiel 1/1, druh pozemku - trvalý 
trávny porast, evidovaná v CKN ako parc. č. 315/3 v doposiaľ  nezaloženom liste vlastníctva ako 
orná pôda o výmere 185 m2, obe parcely sú zapísané na LV č. 1900, vo výlučnom vlastníctve mesta 
Vrbové  a  zamieňajú sa do výlučného vlastníctva : 
- Jozef Mikudík, 922 03 Vrbové, 
 

kde mesto Vrbové zamieňa tieto pozemky za pozemky :  
 

- pozemok  v  k. ú, Vrbové - ul. Rekreačná,  KN reg. „C“, p. č. 327 o celkovej výmere 553 m², 
podiel 1/1, druh pozemku - záhrada, ktorý je zapísaný na LV č. 823 na Okresnom úrade, 
katastrálnom odbore Piešťany; 



- pozemok v  k. ú, Vrbové - ul. Rekreačná,  KN reg. „C“, p. č. 328/2 o celkovej výmere 27 m², 
podiel 1/1, druh pozemku - ostatná plocha, ktorý je zapísaný na LV č. 823 na Okresnom úrade, 
katastrálnom odbore Piešťany; 
a 
- pozemok  v  k. ú, Vrbové ul. Rekreačná, KN reg. „E“, p. č. 3241/2 o celkovej výmere 8 m², podiel 
1/1, druh pozemku - záhrada, ktorý je zapísaný na LV č. 823, evidovaná v CKN ako parc. č. 328/1 
v doposiaľ  nezaloženom liste vlastníctva ako ostatná plocha o výmere 3.251 m2  na Okresnom 
úrade, katastrálnom odbore Piešťany, kde všetky uvedené pozemky sú vo výlučnom vlastníctve: 
- Jozef Mikudík, 922 03 Vrbové 
 
a zamieňajú sa do výlučného vlastníctva 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 parcela KN reg. „C“ č. 315/2  
a  parcela  KN reg. „E“ č. 1219/1  sú súčasťou dvora rodinného domu p. Jozefa Mikudíka súp. 
č. 92, ktoré doteraz užíva a obhospodaruje a parcely  KN reg. „C“ č. 327, KN reg. „C“ 328/2  
a  parcela KN reg. „E“ č. 3241/2 sú v priamom susedstve  s parcelou  KN reg. „E“ č. 3239/1, ktorá 
je vo výlučnom vlastníctve mesta a  po vykonanej zámene dôjde k jej zväčšeniu  o celkovú plochu 
vo veľkosti 696 m2. Z uvedeného  dôvodu je pre mesto Vrbové vhodné mať tieto parcely 
vo svojom vlastníctve.   
 
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, Bc. D. Sabo, JUDr. F. Tahotný, MBA 
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

 
Uznesenie MsZ č. 115/IX/2021 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2020  o odpadoch.  
 
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, Bc. D. Sabo, JUDr. F. Tahotný, MBA 
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 
 

 
Uznesenie MsZ č. 116/IX/2021 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
rozpočtové opatrenie č. 3/2021  (RO č. 3)   
 
 



  
Rozpočet 

schválený 2021 
Rozpočet po 

zmenách 
Zmena 

rozpočtu č. 3 
Rozpočet po 

zmenách 
Bežné príjmy 5 646 594,90 5 688 559,50 209 031,80 5 897 591,30 

Kapitálové príjmy 30 000,00     30 000,00 75 000,00   105 000,00 
Finančné operácie príjmové 170 822,10  199 970,30 76 844,38   276 814,68 

Školstvo 196 217,00  202 014,78 x   202 014,78 
PRÍJMY SPOLU 6 043 634,00 6 120 544,58 360 876,18  6 481 420,76 

     

  
Rozpočet 

schválený 2020 
Rozpočet po 

zmenách 
Zmena 

rozpočtu č. 3 
Rozpočet po 

zmenách 

Bežné výdavky  3 045 639,40 3 052 655,40 150 652,36 3 203 307,76 
Kapitálové výdavky 185 000,00   185 000,00 210 223,82 395 223,82 

Finančné operácie výdavkové 148 000,00   148 000,00 x 148 000,00 
Školstvo 2 664 994,60 2 734 889,18 x 2 734 889,18 

VÝDAVKY SPOLU 5 883 010,08 6 120 544,58 360 876,18 6 481 420,76 
 
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, Bc. D. Sabo, JUDr. F. Tahotný, MBA 
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

 
Uznesenie MsZ č. 117/IX/2021 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
v súlade s čl. I., § 2, ods. 10  -  dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2017   
o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome na ul. J. Zigmundíka  č. 295/4,  Sídl. 
9. mája č. 322/25, na nám. Sv. Cyrila a Metoda č. 12/20  a  ostatnými nájomnými bytmi  v meste 
Vrbové  pridelenie voľného nájomného dvojizbového bytu č. 2-B na druhom nadzemnom podlaží 
v bytovom dome na  nám. sv. Cyrila a Metoda  č. 12/20 novému nájomníkovi: 
- Monika Honigová, 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, Bc. D. Sabo, JUDr. F. Tahotný, MBA 
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 118/IX/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. 42 v podkroví v bytovom dome 
na Hrabinskej ul. č. 1726/11  novému nájomníkovi: 
- Radoslav Kozárik,  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, Bc. D. Sabo, JUDr. F. Tahotný, MBA 
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 
 

Uznesenie MsZ č. 119/IX/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. 11 na prvom poschodí v bytovom 
dome na Hrabinskej ul. č. 1726/13  novému nájomníkovi : 
- Andrea Bieliková,  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, Bc. D. Sabo, JUDr. F. Tahotný, MBA 
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 
 

Uznesenie MsZ č. 120/IX/2021 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- deleguje -  
Miroslava Kaclíka, ako zástupcu zriaďovateľa do Rady školy ZŠ na Školskej ulici č. 1006/4. 
 
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, Bc. D. Sabo, JUDr. F. Tahotný, MBA 
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 


