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Z á p i s n i c a    č. 5 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrbové, 

konaného 29. 9. 2021 o 17.00 hod. v kúrii M. Beňovského vo Vrbovom 

 

Prítomní:    10 poslancov a primátorka mesta 

Neprítomný:   Ing. Ľubomír Šteruský 

Prizvaní:    hl. kontrolórka a vedúci pracovníci MsÚ 

     

Program: 

 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, pracovného 

predsedníctva    a určenie zapisovateľky 

2. Schválenie programu 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Dopyty a interpelácie občanov 

5. Informácia o príprave obnovy mestskej komunikácie – Mikulášska ulica   

6. Slovak Telekom, a.s. - chránička 

7. Zmena uznesenia 

8. Odpredaj pozemku p. č. 3692/1 - Mestský štadión 

9. Schválenie zámeru - odpredaj časti pozemku  parc. č. 3199/4, 3197/2 

10. Zámena pozemkov parc. č. 1071/1 a parc. č. 1070/1 

11. Odpredaj pozemkov - ul. Hviezdoslavova 

12. Zámena časti pozemkov parc. č. 315/2  a  parc. č. 1219/1 

13. VZN - odpady - dodatok č. 1 

14. Zmena rozpočtu  

15. Pridelenie nájomných bytov 

16. Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy ZŠ, Školská ul. 

17. Rôzne - informácia o zabezpečení pohľadávky a poistenie majetku - kanalizácia  

18. Dopyty a interpelácie poslancov 

19. Návrh na uznesenie 

20. Záver  

 

1.  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, pracovného 

predsedníctva a určenie zapisovateľky 
  
Zasadnutie mestského zastupiteľstva začalo za prítomnosti 8 poslancov, neskôr prišli ďalší 2 

poslanci. Zasadnutie otvorila a viedla primátorka mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová. 

 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – Ľubomír Dunajčík, 

členovia – PhDr. Jana Miklášová a Bc. Dušan Sabo. 

prítomných: 8 

za: 8                                         proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: Mgr. Daniela Drobná a Tatiana 

Prievozníková. 

prítomných: 8 

za: 8                                       proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

Za zapisovateľku bola určená p. Emília Beličková, pracovníčka mestského úradu. 

 

Do pracovného predsedníctva boli navrhnutí a schválení: primátorka mesta Dott. Mgr. Ema 

Maggiová, zástupca primátorky JUDr. Štefan Kubík a hl. kontrolórka JUDr. Mária Gajňáková.  
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prítomných: 8 

za: 8                                         proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

2. Program 
 

Primátorka mesta predložila na schválenie program zasadnutia MsZ, ktorý bol uvedený na 

pozvánke: 

prítomných: 8 

za: 8                                         proti: 0                              zdržal sa: 0 

Zároveň navrhla vyňať z rokovania bod 6. Poslanci takto upravený program schválili. 

prítomných: 8 

za: 8                                         proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

3. Kontrola plnenia uznesení 
 

Kontrola plnenia uznesení bola zaslaná v elektronickej podobe. Nikto nemal k uvedenému 

materiálu pripomienky ani dopyty. 

 

4. Dopyty a interpelácie občanov 
 

Ing. Starovecký – Mikulášska ulica ja v havarijnom stave, je tam 26 rodinných domov a cesta 

je jedinou prístupovou komunikáciou. Informoval o tom aj primátorku a doručil aj v písomnej 

forme podnet. Odporučil mestu aj firmu, ktorá by mohla dať cenovú ponuku na opravu tejto 

cesty. Firma Promto vypracovala mestu ponuku s podrobným rozpočtom. V tejto veci sa nič 

nezmenilo. Žiada poslancov o schválenie plánu na opravu tejto cesty. 

Primátorka informovala Ing. Staroveckého, že riešenie stavu cesty na Mikulášskej ulici bude 

ako samostatný bod programu. Dala preto slovo ostatným občanom. 

  

p. Závodná – býva na Beňovského ulici, zo zadnej časti spoločnosti Terno pri nakladacej rampe. 

V noci medzi 2.00 a 3.00 hod. sa robí dovoz chleba a mlieka. Nedá sa tam žiť, je tam 

neskutočný hluk. Žiada mesto, aby komunikovalo s firmou a nejako zabránilo tomuto hluku. 

primátorka – rozmýšľali nad tým aj s Ing. Valovou, tento problém je dlhodobý lebo ide 

o polyfunkciu v dome – bývanie + obchody.  

p. Závodná – ten priestor je v dezolátnom stave. Tá spoločnosť s tým nemôže nič robiť, 

majiteľom je mesto. Opakuje sa ten hluk každú noc. Treba vymyslieť nejaké riešenie. 

Zásobovať v inom čase, urobiť nejakú stavebnú úpravu na rampe – dať nejakú gumu, aby to 

nebúchalo. A aj odpad zozadu bytoviek – fľaše, neporiadok, špaky od cigariet ... 

primátorka – občania žiadali zamurovať tam výklenok, aby sa tam nesedávalo. Zamurovalo sa 

to a aj napriek tomu sa tam stretávajú, sedia a robia neporiadok. 

p. Dunajčík – je to dlhoročný problém, nie je to drahá záležitosť. Občania žiadajú koše, 

nedávajú sa. 

primátorka – dá sa na to miesto kôš a bude sa chodiť aj vysýpať. 

  

p. Vartíková – chce podať podnet – poukázať na stránku www.odkazprestarostu.sk. Je tam 

priestor na nahlásenie problémov. 

primátorka – mesto už má podobnú aplikáciu, bude sa rozširovať. Každý sa bude môcť opýtať 

konkrétneho človeka, ktorý má tú oblasť na starosti. Behom mesiaca október to bude fungovať 

v tej rozšírenej forme. Kto chcel, mohol podať interpeláciu. Každý sektor bude mať človeka, 

ktorý sa tomu bude venovať. 

p. Vartíková – ona len chce, aby poslanci zvážili, či by táto aplikácia nebola vhodnejšia. 

http://www.odkazprestarostu.sk/
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p. Vartík – chce vedieť, ako mesto využíva možnosti dotácií – napr. Región nad Holeškou. 

p. Vartík – cezhraničná spolupráca – kultúra, cyklotrasa ap. 

primátorka – cyklotrasa sa bude realizovať ako cyklotrasa Vrbové – Piešťany. V minulosti sme 

boli v združení Slivkový kraj. 

Ing. Valová – možno to obyvateľstvo nevidí, ale mesto Vrbové sa zapája do čerpania dotácií. 

Vybudovanie zberného dvora – I. a II. etapa, čistenie pozemkov od nelegálnych skládok, 

statické zabezpečenie a čistenie synagógy, I. a II. časť opravy strechy synagógy z ministerstva 

kultúry, detské ihrisko - dotácia z úradu vlády, 2x požiadalo mesto o dotáciu na hasičskú 

zbrojnicu, oprava pamätníka padlých. A to nie sú všetky akcie. Ďalšie sa riešia aj v iných 

oblastiach. Práve teraz mesto rieši cez MŽP operačný program Kvalita životného prostredia 

odkanalizovanie značnej časti mesta – sú to obrovské dotácie. 

primátorka – bude posielané resumé čo sa urobilo za celý rok. Je prekvapená, že si toto nevšimli, 

lebo bolo tých dotácií dosť. 

Ing. Valová -  na II. ZŠ sa rieši projekt vybavenia chemickej a fyzikálnej učebne.  Na oboch 

školách sa robili rekonštrukcie. 

 

5. Informácia o príprave obnovy mestskej komunikácie – Mikulášska ulica   
 

Návrh na riešenie odstránenia havarijného stavu cesty na Mikulášskej ulici predniesla 

Mgr. Urbanová. Bolo potrebné nájsť odborníka, aby toto posúdili. Pre mesto je jediná možnosť 

prefinancovať túto akciu a pri tvorbe rozpočtu na budúci rok to tam zahrnúť. Už dnes meškajú 

podielové dane mestu. 

občan – či nie je možné na to dostať dotáciu, 

primátorka – my, ako samospráva, nedostaneme na to dotáciu, nie je to reálne. 

p. Dunajčík – pri obchodnom dome Prior robí mesto Piešťany rekonštrukciu komunikácií. 

p. Vartíková – má list z rokov 2012, 2013, keď dávali žiadosť o urýchlené riešenie 

komunikácie, ale mesto nemalo na to financie. 

Mgr. Urbanová – všetko to je záležitosť budúceho roka, teraz sa úver nedá brať. Pred 2 rokmi 

sa zobral úver – 300 tis. € na tri akcie – parkovisko na Ul. 6. apríla, cesta na Mikulášskej ulici 

a parkovisko na Hollého ulici. Z toho sa urobila jedna akcia. Nejaké práce sa začali, ale už sa 

nepokračovalo. 

p. Prievozníková – vtedy sme si určovali priority. V meste je veľa vecí, ktoré je potrebné urobiť. 

Najradšej by poschvaľovali všetko. Mgr. Just už veľa krát bojoval za tú ulicu. Ale je potrebné 

dodržať všetko to, čo je k tomu potrebné – verejné obstarávanie, či je to havarijná situácia, ale 

len v medziach zákona. Boli určené priority. Čokoľvek sa začne, rozpočtuje sa, ale všetko sa 

postupne zdražuje. Za tie peniaze to už nikto neurobí. Je potrebné zaradiť do programu tú cestu 

na Mikulášskej, hľadať prostriedky, robiť patričné kroky. To, že je niečo nakalkulované, 

neznamená, že sa to za tú cenu aj urobí. 

Mgr. Just – keď sa bral ten úver, neboli priority. Z tých 300 tis. € malo ísť na cestu na 

Mikulášskej ulici. On to vtedy inicioval. Úver sa zobral, urobila sa komunikácia na ul. 6. apríla 

a na ulici Hollého a Mikulášskej nie. Mali sa vtedy urobiť tri veci, aj to sa urobila len časť prvej 

veci. Peniaze sa rozhádzali a cesta sa neurobila. 

p. Prievozníková – určite sa tie peniaze nerozhádzali. Všetko predtým poslanci schválili. 

p. Vartík – je veľmi ťažké určovať priority. Tá Mikulášska ulica nie je prioritou 20 rokov. Ale 

havarijná situácia si vyžaduje iné riešenie. 

primátorka – keď aj mesto má nejaké financie, musí ich držať. Čaká sa ako dopadne súd 

ohľadom Vetesu. Ak mesto prehrá, bude musieť uhradiť tú sumu. 

p. Dunajčík – za tých 200 tis. € - čo je ponuka, čo by sa urobilo? 

Ing. Valová – K projektovej dokumentácii vypracovanej p. Nomilnerovou sa museli vyjadriť 

všetci dotknutí účastníci konania. Pri vyjadrovaní k stavebnému povoleniu sa vyjadrili 
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elektrárne – ZSdis., že vedenie musí ísť do zeme. To bola ich podmienka. Tým, že na  

elektrických stĺpoch je aj vedenie verejného osvetlenia, muselo sa naprojektovať do zeme aj to. 

V rozpočtovanom náklade  len distribučný rozvod NN a elektrické prípojky robia 125 tis. €, sú 

tam aj ďalšie náklady. Toto cenu cesty navýšilo. Elektrárne pri kolaudácii skontrolujú, či boli 

podmienky splnené. Vjazdy, odvodnenie, chodníky – všetko toto obsahoval projekt. 

V oklieštenej forme, ktorá by sa riešila ako havária, by sa teraz nerobil napr. chodník, vjazdy,  

ľavá časť spevnená obrubníkmi, neriešilo by sa  verejné osvetlenie a mestský rozhlas – uloženie 

ich rozvodov do zeme, uloženie elektrických rozvodov a  elektrických prípojok do zeme.   

Dalo by sa to urobiť, ale nebolo by to v takej kvalite ako to mesto plánovalo. Rozpočtová cena 

od p. Nomilnerovej len na SO 01 Pozemné komunikácie bola 270 tis. € bez DPH. S DPH je to 

viac. Je to rozpočtový náklad, ktorý ak prejde verejným obstarávaním a kým príde k realizácii, 

materiály zdražujú, suma môže byť v závere iná. 

p. Dunajčík – je to reálne, že bude mať mesto na budúci rok 200 tis. €? Počkajme si a urobme 

to poriadne. 

Ing. Starovecký – tá cesta je ozaj v havarijnom stave. Pri každom väčšom daždi je to jedno 

koryto. Firma Pronto vždy urobila perfektnú prácu. 

p. Prievozníková – že to je havarijný stav sa o tom vie. 

primátorka – ale je potrebné verejné obstarávanie. Mesto si uvedomuje, že je to potrebné. 

p. Vartíková – nechcú čakať na kompletnú rekonštrukciu. Chcú ten havarijný stav riešiť. Urobiť 

to za tých 200 tis. €. Robili sa iné ulice – Barcíkova, Šípkovec. 

Ing. Valová – Barcíkova ul. – tam to muselo byť zokruhované kvôli hasičom, inak aby sa 

nemohlo stavať v rozvíjajúcich sa lokalitách na Hrabinskej a Sadovej ulici II.  Šípkovec 

budoval Developer. 

doc. Višňovský – pozná to, je to zlé, možno hľadať kompromisné riešenie. Ale keď súhlasia 

s tým  menej komfortnejším riešením, tak za tých 200 tis. € by sa možno mohla urobiť. 

p. Prievozníková – ak to schválime, je potrebné hľadať zdroj financií. 

p. Starovecká – primátorka povedala, že by sa to mohlo urobiť z toho rezervného fondu. Ale 

nepočítala s takou sumou. Ten rezervný fond má menej financií ako si vyžaduje oprava cesty 

na Mikulášskej ulici. Chcela by, aby poslanci odsúhlasili, že to je havarijný stav. Urobiť aspoň 

to odvodnenie. 

p. Dunajčík – dodávateľ je vraj kvalitný. 

p. Prievozníková – ale nebol vybratý. 

Dr. Kubík – ak chce mesto urobiť Mikulášsku ul., tak vzhľadom na stav dnešných financií, je 

to možné len prostredníctvom úveru. Inak mesto na to mať nebude. Ide sa robiť hasičská 

zbrojnica, cyklotrasa Vrbové – Piešťany. Na dofinancovanie kanalizácie – už dnes vieme, že 

budeme potrebovať minimálne 400 tis. €. Ak sa bude brať úver na kanalizáciu, myslieť aj na 

cestu na Mikulášskej ulici a navýšiť ho. Treba na to myslieť. 

Dr. Miklášová – všetko stojí a padá na peniazoch. Každý si myslí, že ten jeho problém je 

priorita. Sú lokality, kde bývajú aj 30 rokov a nemajú na ceste asfalt. 

p. Prievozníková – tie peniaze sa nerozhádzali, robí sa rozpočet, sú výstupy na papieri, čísla. 

Treba sa posunúť, ísť ďalej. Tých problémov je veľa. Chcela by poprosiť ekonómku, či si mesto 

môže dovoliť ten úver. 

Dr. Gajňáková – podľa toho, ako budeme tento rok hospodáriť a ak splníme zákonom stanovené 

podmienky – čo by mesto mohlo splniť. Úverová zaťaženosť nie je vysoká. Ale myslí si, že by 

to mohlo vyjsť. K tomu úveru urobí stanovisko. Bez neho by banka úver nedala. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 107/IX/2021. 

 

6. Slovak Telekom, a.s. – chránička 
 

Tento bod bol vyňatý z programu. 
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7. Zmena uznesenia 
 

Pri predaji mestského majetku (rodinný dom na nám. J. Emanuela + pozemok v RO Čerenec) 

boli finančné prostriedky účelovo viazané na zhotovenie kanalizácie na nádvorí bývalého SOU 

vo Vrbovom. Jednalo sa o účelovo viazanú sumu vo výške 17.879,55 € za odpredaj rodinného 

domu  a sumu vo výške 13.124,00 €  za pozemky v RO Čerenec. Keďže sa zmenil účel použitia 

fin. prostriedkov (na dostavbu Hasičskej zbrojnice), je potrebné uznesenia zmeniť. 

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 108/IX/2021 a č. 109/IX/2021. 

 

8. Odpredaj pozemku p. č. 3692/1 - Mestský štadión 
 

S pani Slávkou Horňákovou bolo osobne dohodnuté odkúpenie časti nehnuteľnosti p.č. 3692/1, 

kde vlastní podiel v ¼. Na uvedenej parcele je vybudovaný mestský futbalový štadión. Aby 

mesto mohlo vysporiadať pozemky pod štadiónom, je potrebné mať túto nehnuteľnosť vo 

svojom vlastníctve. 

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 110/IX/2021. 

 

9. Schválenie zámeru - odpredaj časti pozemku  parc. č. 3199/4, 3197/2 
 

Dňa 2. 6. 2021 p. Peter Doskočil - PETROCOMP  podal na Mestský úrad vo Vrbovom žiadosť 

o odpredanie časti nehnuteľností o veľkosti 50 m2 v lokalite RO „Čerenec“ – p. č. 3324/4  

o  výmere 469 m2,  vedená ako ostatné plochy, zapísaná na LV 3369, 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.  Mesto Vrbové v minulosti predávalo v tejto lokalite pozemky za 

cenu  12 €/m2.   

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 111/IX/2021. 

 

10. Zámena pozemkov parc. č. 1071/1 a parc. č. 1070/1 
 

Na základe dohody medzi manželmi Sabovcami  a  mestom Vrbové pri vysporiadaní pozemkov 

na Družstevnej a Priehradnej ulici bola dohodnutá zámena pozemku p.č. 1070/1 o celkovej 

výmere 3.494 m² a  ďalej pozemku p.č. 1071/1 o celkovej výmere 8.793 m², t.j. spolu 

zamieňaná výmera 12.287 m2.  Podľa vyjadrenia manželov Sabovcov majú záujem o citované 

parcely z dôvodu oddelenia si vlastných pozemkov zeleným pásom, kde na uvedených 

parcelách majú záujem vysadiť vetrolamy. Mesto je ochotné zameniť citované parcely  

bezodplatne a to dôvodom hodným osobitného zreteľa. MsZ rozhodlo o zámere zámeny 

uvedených častí nehnuteľností na predchádzajúcom zasadnutí uznesením MsZ č. 93/VI/2021.  

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 112/IX/2021. 
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11. Odpredaj pozemkov - ul. Hviezdoslavova 
 

Mesto Vrbové dostalo dňa 7. 5. 2021 žiadosť Ing. Edity Novákovej, v ktorej žiada o odpredaj  

nehnuteľností p.č. 520 o výmere 213 m2 - záhrada a pozemok p.č. 525 o výmere 400 m2 - 

zastavané plochy a nádvoria,  nachádzajúce sa na Hviezdoslavovej ulici. Mesto je ochotné 

predať uvedené nehnuteľnosti za sumu vo výške 30 €/m2  a to dôvodom hodným osobitného 

zreteľa.  MsZ rozhodlo o zámere odpredania uvedených nehnuteľností na predchádzajúcom 

zasadnutí uznesením č.  96/VI/2021.  

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 113/IX/2021. 

 

12. Zámena časti pozemkov parc. č. 315/2  a  parc. č. 1219/1 
 

Na základe dohody medzi p. Jozefom Mikudíkom a  mestom Vrbové pri vysporiadaní 

pozemkov na Rekreačnej ulici bola dohodnutá zámena pozemku p. č. 315/2 o celkovej výmere 

273 m²  a  ďalej pozemku p.č. 1219/1 o celkovej výmere 135 m²  vo vlastníctve mesta Vrbové. 

(t.j. spolu zamieňaná výmera 408 m2). Podľa vyjadrenia Jozefa Mikudíka, tento má záujem 

o citované parcely z dôvodu zcelenia si pozemkov na svojom dvore, ktoré aj doposiaľ užíva 

a  z  uvedeného dôvodu žiada o zámenu týchto mestských pozemkov.  

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 114/IX/2021. 

 

13. VZN - odpady - dodatok č. 1 
 

Mesto Vrbové na základe vyčíslených nákladov prevádzky technických zariadení a pracovnej 

sily mesta na novom zbernom dvore spracovalo návrh na dodatok č. 1 k VZN č. 9/2020 

o odpadoch. Návrh tohto dodatku bol zverejnený na pripomienkovanie občanov na úradnej 

tabuli mesta  a  na internetovej stránke mesta dňa  14.09.2021. 

 

Rozprava: 

p. Dunajčík – ako to bude fungovať? 

p. Mikunda – bude to v novom prevádzkovom poriadku. Bolo by dobré vyhovieť tým občanom, 

ktorí nemajú možnosť odviezť napríklad sedačky ap. na zberný dvor. 

doc. Višňovský – informovať občanov cez Hlas Vrbového ap. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 115/IX/2021. 

 

14. 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 vo forme 

rozpočtového opatrenia. Mgr. Urbanová predložila na schválenie rozpočtové opatrenie č. 3, 

ktoré upravuje príjmy a výdavky. 

V kategórii príjmy upravuje rozpočet u už prijatých, resp. známych čiastok príjmových 

položiek, hlavne z cudzích zdrojov – dotácia DPO SR na materiálno-technické vybavenie 

DHZO, dotácia Úradu vlády SR na obnovu pamätníka padlým hrdinom, príjmy z MV SR 

v súvislosti s testovaním na COVID-19, dotácie MH SR na odpustené nájomné, príspevok 

z Enviromentálneho fondu za dosiahnutú vytriedenosť odpadu za rok 2020, dotácia MV SR 

na sčítanie obyvateľov a dotácia z Fondu na podporu umenia; kapitálová dotácia 
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z Enviromentálneho fondu na vybavenie zberného dvora technikou; cudzie prostriedky 

z predchádzajúcich rokov, ktoré sa vyčleňovali z výsledku hospodárenia za rok 2020 a sú 

použité v tomto rozpočtovom roku.  

V kategórii výdavky – upravuje položky rozpočtu vo vzťahu k vyššie uvedeným príjmom. 

Predkladané rozpočtové opatrenie tiež zohľadňuje skutočné plnenie príjmov a čerpanie 

výdavkov k 30.09.2021 podľa jednotlivých zdrojov a ekonomickej klasifikácie príjmov, resp. 

aj funkčnej klasifikácie výdavkov. 

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 116/IX/2021. 

 

15. Pridelenie nájomných bytov 
 

Pani Prievozníková, členka sociálnej a bytovej komisie, predložila poslancom návrh komisie 

na pridelenie nájomných bytov. V jednom prípade sa jedná o presun nájomníka do menšieho 

bytu a v dvoch prípadoch sa jedná o pridelenie dvoch dvojizbových bytov novým nájomcom. 

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 117/IX/2021, č. 118/IX/2021 a č. 119/IX/2021. 

 

16. Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy ZŠ, Školská ul. 
 

Vzhľadom na skutočnosť, že p. Igor Spál sa vzdal členstva v Rade školy na Základnej škole na 

Školskej ulici, bolo potrebné delegovať za mesto Vrbové nového člena. Mesto navrhlo ako 

nového člena p. Miroslava Kaclíka. 

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 120/IX/2021. 

 

17. Rôzne - informácia o zabezpečení pohľadávky a poistenie majetku - 

kanalizácia  
 

O zabezpečení pohľadávky a poistenia majetku – kanalizácie, informovala Ing. Valová. 

Zo zasadnutia orgánov zhromaždenia Združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany, 

konaného 24. septembra 2021 vyplynula požiadavka na zabezpečenie pohľadávky a poistenie 

majetku voči poskytovateľovi NFP na dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Vrbové - 

Krakovany. Bolo potrebné schváliť uznesenie, v rámci ktorého bude odsúhlasené znenie 

blankozmenky na zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky voči poskytovateľovi NFP 

v zmysle prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP k tomuto projektu. 

Prítomní členovia združenia sa dohodli na zabezpečení pohľadávky (prípadnej budúcej) 

vo forme vlastnej blankozmenky a vystavení vlastnej blankozmenky pre poskytovateľa, ktorým 

je MŽP SR. 

Zhromaždenie členov poverilo predsedkyňu Dott. Mgr. Emu Maggiovú k podpisu Zmluvy 

o vyplňovacom práve k blankozmenke  a k podpisu vlastnej blankozmenky na zabezpečenie 

prípadnej budúcej pohľadávky voči poskytovateľovi NFP.    

 

18. Dopyty a interpelácie poslancov 
 

p. Dunajčík – na Sídl. 9. mája dochádza k sporným situáciám medzi dôchodcami a deťmi. Bolo 

by dobré, keby mesto vyčlenilo miesto na vybudovanie ihriska pre kolobežky. Majú už aj 

rodiča, ktorý by to mal na starosti. 
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Ing. Valová – je potrebné vedieť aké rozmery by malo to ihrisko mať, podľa toho by sa mohol 

potom vyčleniť priestor. 

Mgr. Drobná – oni by si to sami zainvestovali, vybudovali. 

Ing. Valová – ak by prichádzal do úvahy priestor medzi gymnáziom a II. ZŠ, muselo by sa tam 

zrušiť vecné bremeno (v minulosti bolo zriadené za účelom výstavby telocvične).  

  

p. Dunajčík – odpadové hospodárstvo vo Vrbovom – sú extrémne preplnené kontajnery na 

papier. Čo s tým? 

Dr. Kubík – p. Akossyová z firmy Marius Pedersen nám ponúkla navýšenie k termínu 

1. 6. 2021, ale sa toto bolo odmietnuté. Mgr. Murín aj s Ing. Radošinským chceli navýšiť vývoz 

– počty vývozov, ale Marius Pedersen nesúhlasil. 

p. Dunajčík – (smerované na p. Mikundu) že vraj otáčate občanov so sedačkami späť, že vraj 

ich nemajú odčalúnené. Potom chodia do Piešťan a tam to zoberú. 

p. Mikunda – skôr či neskôr ich to dobehne. Triediť sa musí a ten objemný odpad, je potrebné 

triediť. Ušetria sa na tom peniaze, ak sa bude skládkovať. Preto je to bezodplatne. Tí starší ľudia 

si to nevedia odviezť, preto tam tie služby budú. Bude k dispozícii človek, ale niekto ho musí 

zaplatiť. Každý občan dostane kartičku na zberný dvor. 

  

Ing. Duračka – akým spôsobom by sa dalo zamedziť podnikateľom, aby nehádzali papier do 

kontajnerov na Ul. SNP? 

p. Mikunda – dobrá cesta sú stojiská – klietky. tie karty budú mať aj čip a bude sa dať otvoriť 

tie klietky len kartami. 

Dr. Tahotný – tento problém bude pretrvávať. Oni nemajú dať kam papier, keď sú ich 

kontajnery plné. Oni to potom hádžu k tým bytovkám. Je potrebné nastaviť systém. Teraz sa 

vyváža raz za dva týždne. 

Dr. Kubík – mesto uvažuje o možnosti vyberať ten papier od podnikateľov na zbernom dvore. 

Týmto spôsobom by sa dalo zvýšiť aj percento separovania odpadu v našom meste. 

  

Mgr. Drobná – kanalizácia – prípojky aj šachty si budú robiť občania? 

Ing. Valová – naprojektovať, vybudovať, zafinancovať si to bude musieť občan. Postup bol 

zverejnený v Hlase Vrbového. Projektantov si vyberú občania sami. Každému idú inak 

vyústenia. Tam nie je možný typový projekt, príp. len šachta. Ak budú chcieť, aby im prípojku 

TAVOS v budúcnosti vyčistil, podmienka je priemer šachty min. 1 m. Býva to vo vyjadreniach 

TAVOSu. 

Mgr. Drobná – má mesto možnosť ponúknuť nejakého projektanta? Aby sa nestalo, že prídu 

nejakí podvodníci. 

Ing. Valová – tam, kde je kanalizácia, bude povinnosť sa pripojiť. 

primátorka – každý do domu dostane informáciu, čo má robiť a ako má pokračovať. 

Dr. Kubík – mesto bude musieť vypracovať a schváliť nové VZN o pravidlách, ktoré upravia 

možnosti pripojenia sa na novovybudované kanalizačné potrubie. Pri dotácii na dobudovanie 

kanalizácie boli MŽP SR dané určité podmienky, napr. 98 %-né pripojenie jednotlivých 

domácností na novovybudovanú kanalizáciu. Ak ich neslníme, môže sa stať, že pridelené fin. 

prostriedky bude musieť mesto vrátiť. 

  

p. Dunajčík – synagóga – práce idú, odkiaľ prišli financie? 

Ing. Valová – mesto podalo žiadosť, robí sa ďalšia etapa. Peniaze prišli z ministerstva kultúry 

– 50 tis. €, plus ešte mesto bude doplácať. 

  

doc. Višňovský – zrkadlo pri semafore 

Ing. Valová – prejdú si to s Ing. Urbanovou, zhromažďujú sa podnety, vždy nazhromaždené 

dávame naprojektovať, povoliť. 
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doc. Višňovský – kontajnery na separáty Piešťanskej ceste - či by mohli byť bližšie tým 

občanom, 

Dr. Gajňáková – sú na Slovanskej, tam na Piešťanskej ani nemajú kde byť. Sú za Lídlom. 

doc. Višňovský – znížiť krík na vrchu ul. SNP pri Alfe. Prekáža výhľadu keď sa vychádza na 

hlavnú cestu, aj pri Lídli. 

  

Dr. Miklášová – tie priestory, ktoré sú už monitorované, tie skupinky sa odtiaľ presunuli na 

Sídl. 9. mája a pri moste Holešky (za Auto city). Riešiť to aj cez štátnu políciu. 

  

Bc. Sabo – najmenej štyria rodičia ho oslovili na osadenie spomaľovačov na Jantauschovej 

ulici, lebo autá chodia veľkou rýchlosťou. 

primátorka – je potrebné dať podnet Ing. Urbanovej. Spomaľovač bol na Bernolákovej ulici 

a potom žiadali dať ho preč. 

  

Mgr. Just – zúčastnil sa Rady školy na II. ZŠ – keby sa im zaslalo nejaké vyjadrenie k asfaltu. 

A tiež cez riaditeľa a Rady školy podať vyjadrenia k odsávaniu v kuchyni, čo sa s tým dá 

urobiť. 

primátorka – dajú sa nejaké výzvy a riešiť to tou formou. 

 

19. Návrh na uznesenie 
 

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.  28/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: 

* 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.  
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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, 

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. 

 

 



MsZ č. 5 z 29. 9. 2021 
Strana 11 z 17 

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 469 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. 
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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. 1070/1 - 

vodná plocha o výmere 3.494 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 :  
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* 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. Edity Novákovej  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. 
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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. 
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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,  
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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. 
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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. 

 

20. 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. Daniela Drobná, v.r.   ................................................. 

 

2.   Tatiana Prievozníková, v.r.     ................................................. 

  

 


