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Z á p i s n i c a    č. 6 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrbové, 

konaného 27. 10. 2021 o 17.00 hod. v kúrii M. Beňovského vo Vrbovom 

 

Prítomní:    10 poslancov a primátorka mesta 

Neprítomná:   Tatiana Prievozníková 

Prizvaní:    hl. kontrolórka a vedúci pracovníci MsÚ 

     

Program: 

 

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

a určenie zapisovateľky 

2. Program   

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Dopyty a interpelácie občanov 

5. Kúpa pozemkov - ul. Bočná 

6. Odpredaj pozemkov - parc. č. 3199/4,3197/2 

7. Zámer na nájom nehnuteľného majetku - TAVOS, a.s. - fotočlánky  

8. Schválenie zápisu do kroniky za rok 2020 

9. Schválenie zámeru – zámena + odpredaj časti pozemku  parc. č. 2852/1- M. Kubík 

10. Schválenie zámeru - nájom pozemkov parc. č. 1052/6  a  1052/4 - Zelený dom 

11. Západoslovenská distribučná - ul. M. A. Beňovského 

12. Zrušenie uznesení 

13. Zmena rozpočtu 

14. Oprava infraštruktúry - MFK 

15. OVS - Dom kultúry 

16. Schválenie finančnej spoluúčasti mesta na projektoch 

17. Dohoda o spolupráci - školstvo Piešťany 

18. Projekt Nízkouhlíková stratégia mesta 

19. Rôzne   

20. Dopyty a interpelácie poslancov 

21. Návrh na uznesenie 

22. Záver  

 

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

predsedníctva a určenie zapisovateľky 
  
Zasadnutie mestského zastupiteľstva začalo za prítomnosti 8 poslancov, neskôr prišiel ešte 1 

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

 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – Ing. Jozef Duračka, členovia – 

Ľubomír Dunajčík a Bc. Dušan Sabo. 

prítomných: 8 

za: 8                                         proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: PhDr. Jana Miklášová a doc. PhDr. 

Ján  Višňovský, PhD. 

  
prítomných: 8 

za: 8                                       proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

Za zapisovateľku bola určená p. Emília Beličková, pracovníčka mestského úradu. 
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Do pracovného predsedníctva boli navrhnutí a schválení: primátorka mesta Dott. Mgr. Ema 

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

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 

 

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 
 

Zo strany občanov neboli vznesené žiadne dopyty ani interpelácie. 

 

5. Kúpa pozemkov - ul. Bočná 
 

Pri vysporiadavaní pozemkov na Bočnej ulici  bolo zistené, že parcela č. 2843  o výmere 51 m2 a 

parcela č. 2833 o výmere 380 m2 patria Pavlovi Kubíkovi a manželom Petrovi a Carmen 

Kubíkovcom. Majitelia parciel sú ochotní časti týchto parciel mestu Vrbové predať. Mesto uvedené 

parcely potrebuje mať vo svojom vlastníctve za účelom vysporiadania komunikácie a budovania 

chodníka na Bočnej ulici. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporučila materiál schváliť. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča predložený materiál schváliť. 

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 121/X/2021 a č. 122/X/2021. 

 

6. Odpredaj pozemkov - parc. č. 3199/4,3197/2 
 

Mesto Vrbové dostalo od p. P. Doskočila – spol. PETROCOMP žiadosť, v ktorej žiada mesto 

o odpredaj  časti nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Vrbové a to parcely č. 3324/4  o výmere  469 m2, 

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,  nachádzajúcich sa na Rekreačnej ulici v lokalite Čerenec. Zámer 

predaja bol schválený na predchádzajúcom zasadnutí MsZ, teraz sa pristúpilo už k schváleniu  

predaja. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporučila materiál schváliť. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča predložený materiál schváliť. 

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 123/X/2021. 
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7. Zámer na nájom nehnuteľného majetku - TAVOS, a.s. - fotočlánky  
 

Mesto Vrbové predložilo na rokovanie MsZ  žiadosť spol. TAVOS Piešťany, a.s. na prenájom 

nehnuteľného majetku mesta. Jedná sa o súhlas s jednorazovým nájmom na realizáciu stavebného 

povolenia na projekt osadenia odľahčovacích komôr a umiestnenia solárnych panelov na stĺpoch na 

napájanie energiou ultrazvukového merania v odľahčovacích komorách katastri mesta Vrbové. MsZ 

schválilo pred samotným prenájmom najprv zámer prenájmu a to z dôvodu osobitného zreteľa. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporučila schváliť zámer. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča  zámer schváliť. 

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 124/X/2021. 

 

8. Schválenie zápisu do kroniky za rok 2020 
 

Z dôvodu ukončenia roka 2020 a zdokumentovania udalostí, ktoré boli zaznamenané kronikárkou 

Mgr. Editou Kohutovičovou, bolo vykonané posúdenie všetkých navrhnutých zápisov členmi 

komisie kultúry, mládeže, športu a  vzdelávania. Predsedníčka komisie PhDr. J. Miklášová predložila 

návrh na schválenie zápisu do kroniky. 

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 125/X/2021. 

 

9. Schválenie zámeru – zámena + odpredaj časti pozemku  parc. č. 2852/1 
 

Na základe dohody medzi mestom Vrbové a  p. M. Kubíkom bol predložený návrh – zámer zámeny 

časti pozemku oddelenej GP a to parcely č. 2852/5 o výmere 37 m², vo výlučnom vlastníctve mesta 

Vrbové,  za časti  pozemkov oddelené geometrickým plánom a to parcely č. 2849/2 o výmere 114 m²  

a  parcely č. 2846/3 o výmere 14 m², vo výlučnom vlastníctve p. M. Kubíka  s  povinnosťou mesta 

Vrbové ďalšej úhrady vo výške 455,00 €, t.j. rozdielu výmery vo výške 5 €/m2, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporučila schváliť zámenu. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča  zámenu schváliť. 

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 126/X/2021. 

 

10. Schválenie zámeru - nájom pozemkov parc. č. 1052/6  a  1052/4 - Zelený dom 
 

Mesto Vrbové predložilo na rokovanie MsZ návrh na schválenie zámeru na realizáciu prenájmu 

nehnuteľného majetku mesta a to spôsobom hodným osobitného zreteľa. Jedná sa o súhlas s nájmom 

na realizáciu stavebného povolenia na projekt Zelený domov k stavebnému objektu „bytový dom 

č. 2“ a to aj s uvažovanou budúcou zámenou uvedených pozemkov za pozemok nájomcu, na ktorom 

bude vybudovaná účelová komunikácia a  prístupový chodník, ako aj s budúcim zriadením vecného 

bremena na inžinierske siete.  

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predložením tohto zámeru. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia nezaujala jednoznačné stanovisko. 

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 
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Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 127/X/2021. 

 

11. Západoslovenská distribučná - ul. M. A. Beňovského 
 

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. plánuje v rámci sústavného skvalitňovania 

poskytovaných služieb realizovať výstavbu nového elektrického vedenia  v intraviláne mesta Vrbové 

na ul. M. A. Beňovského. Po viacerých odborných pracovných stretnutiach za účasti zástupcov ZsD, 

a.s.,  so zástupcami mesta Vrbové bola dosiahnutá dohoda najmä s ohľadom na plánovanú realizáciu 

projektu vybudovania nového elektrického vedenia v intraviláne mesta Vrbové na Beňovského ulici. 

ZsD sa zaviazala mestu poskytnúť detailnú projektovú dokumentáciu so zapracovanými zmenami 

trasovania novej elektrickej siete tiež so zohľadnenými pripomienkami mesta na posúdenie a až 

následne po posúdení požiadať stavebný úrad  o vydanie územného rozhodnutia. V rámci rokovania 

s investorom bola  zo strany mesta vznesená požiadavka na uloženie chráničky do výkopu 

realizovaného pre el. kábel. Mesto Vrbové by v rámci realizácie uloženia el. kábla uložilo do toho 

istého výkopu svoju chráničku, ktorú by v budúcnosti mohlo využiť na vedenie mestského rozhlasu, 

príp. na dobudovanie kamerového systému alebo aj opravy poškodených častí  mestskej TKR-ky.  

Dňa 13. 9. 2021 bolo vydané stav. povolenie na uloženie rozvodov poškodených optických káblov 

TKR, kábla mestského rozhlasu a kamerového systéme v meste Vrbové, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 15.10.2021.  Z pohľadu mesta sa jedná o účelné a hospodárne riešenie, nakoľko 

napr.  v prípade poškodenia kábla vedeného na TKR, by realizácia výkopu a výmena kábla bola nutná 

investícia vo výške 200,- € za bežný meter. V prípade uloženia chráničky do výkopov realizovaných 

spoločnosťou ZsD  sa pri dĺžke necelý km jedná o rozpočtový výdavok vo výške cca. 3.000 €.  

Z toho dôvodu bol predložený návrh na schválenie zásahu do miestnych komunikácií a verejných 

priestranstiev vo vlastníctve mesta za účelom plánovanej realizácie výstavby novej el. siete 

v  intraviláne mesta Vrbové spoločnosťou ZsD. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporučila materiál schváliť. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča predložený materiál schváliť. 

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 128/X/2021. 

 

12. Zrušenie uznesení 
 

Na návrh audítorky bola na rokovaní gremiálnej porady mesta predložená žiadosť útvaru ekonomiky 

na zrušenie uznesení, ktoré sa týkali účelovo viazaných prostriedkov na projekty hasičskej zbrojnice 

a chodníka na ulici Šteruská cesta.  

 

Rozprava: 

Dr. Tahotný – tie peniaze boli sľúbené hasičom. 

Mgr. Urbanová – tam sa viazalo 13 tis. + 17 tis. €. Tento rok by sa to nezrealizovalo. Ak tam aj niečo 

zostane, na začiatku roka tam bude nula. Pri tvorbe rozpočtu sa môže dať do rezervného fondu 

30 tis. €. 

Dr. Tahotný – bolo viac uznesení, kde sa peniaze účelovo viazali a peniaze sa minuli na iné. 

Ing. Duračka – do konca roka to bude viazané a po Novom roku sa k tomu môžeme vrátiť. A nebude 

sa s nimi hýbať. 

primátorka – nemôže sa s nimi hýbať, pretože aj tak  by to muselo všetko odsúhlasiť MsZ. 

Dr. Tahotný – načo sa budú uznesenia rušiť, keď to aj tak po Novom roku padne. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 129/X/2021. 
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13. Zmena rozpočtu 
 

Mgr. Urbanová spracovala a predložila materiál, kde navrhuje poslancom MsZ zobrať na vedomie 

zmenu rozpočtu vo forme rozpočtového opatrenia č. 4 a to: v kategórii príjmy – príjmy zo ŠR určené 

na financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva a v kategórii výdavky – upravuje 

položku – Základné školy – financovanie príspevkov na rekreácie za obdobie január až august 2021. 

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 130/X/2021. 

 

14. Oprava infraštruktúry – MFK 
 

MFK Vrbové požiadal mesto Vrbové o pridelenie dotácie na zrealizovanie novej fasády na objekte 

MFK pri príležitosti nadchádzajúcich osláv 100. výročia MFK vo Vrbovom. Práce sú  rozpočtované 

na sumu 51 tis. € ale MFK zatiaľ požaduje sumu vo výške 25 tis. €.   

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia nie je proti zveľaďovaniu majetku mesta. Všetko závisí, 

či sú na to finančné prostriedky. 

 

Rozprava: 

p. Dunajčík – ako sa to prefinancuje? Tento rok 10 tis. € a budúci rok 15 tis. € - kde na to zoberieme? 

Dr. Kubík – časť tých prác by chceli urobiť ešte tento rok, lebo sa boja, že by to do tých osláv nemuseli 

stihnúť. 

Mgr. Urbanová – príjmy sú nižšie, energie idú hore. Peniaze, ktoré sa vyberú za komunálny odpad 

nepostačujú a aj na separovaný zber musí mesto ešte doplácať. Ak sa zaplatí štadión, potom sa nebude 

dať zaplatiť niečo iné. V bytoch sa musí kúriť, aj separáty sa musia vyvážať. Ovplyvní to aj to, že 

neboli zrušené tie uznesenia. Len 14 tis. € sa zaplatí za teplo a treba uhradiť aj iné médiá. Je rozrobená 

synagóga – je tam spoluúčasť mesta, prerába sa aj ZŠ na Komenského ul., pôjde tam nový nábytok. 

Najprv to mesto musí uhradiť, až potom si môže od štátu pýtať. Všetky faktúry sú zverejnené, nič 

netají, dá sa to všetko načítať koľko mesto potrebuje. Všetko má svoje nadväznosti. Ale to 

neznamená, že keď ona povie nie, že sa štadión nebude robiť. 

Dr. Tahotný – uvedomuje si to množstvo faktúr, ale tie peniaze hasičom boli sľúbené. Čo sa týka 

štadióna, najprv sa to musí vysúťažiť a tento rok nestihnú začať. 

primátorka – akonáhle sa ukončí verejné obstarávanie, začnú sa práce. Mrzí ju, že neprišiel p. Filan 

a p. Majerník, aby to mohli vysvetliť. 

Dr. Tahotný – dať to do budúcoročného rozpočtu. 

Mgr. Urbanová – ale 10 tis. € chcú už tento rok. 

p. Dunajčík – to, čo sa hovorilo na stretnutí MFK aj na komisii, tak ktovie ako to v skutočnosti bude. 

Hovorí sa, že to bude robiť p. Čáp. 

p. Dunajčík – každý chce, aby bol štadión opravený, ale hasičom sme k 140. výročiu sľúbili zbrojnicu. 

Zaznievajú slová, že nemáme financie, ale na MFK sa má dať. 

Mgr. Urbanová – na hasičskú zbrojnicu je tých 30 tis. € málo. Mala ísť na to dotácia a mesto malo 

mať spoluúčasť. A ten štadión nie je len pre futbalistov, využívajú ho aj občania. Podľa nej to nie je 

zlá investícia. Na štadióne býva dosť vysoká spotreba plynu. Tá budova by potrebovala zateplenie. 

To, čo sa dá na fasádu, sa na druhej strane ušetrí na teple. 

p. Belanský (poslanci mu udelili slovo) – nepozná síce štatút, ale ako občanovi sa mu toto tu zdá 

smiešne. Vedenie MFK sa dosť neskoro spamätalo. To čakali do konca tohto roka? To nevedeli pred 

5 rokmi že budú mať výročie? A má mesto dostatok peňazí? Čo ak rozpracujú a nebudú mať dostatok 

financií na dokončenie. Zostane to nedorobené? 

Ing. Valová – urobí sa predpokladaná hodnota zákazky. Alebo sa oslovia viaceré firmy a urobí sa 

súťaž. Ak to niekto nacení, to neznamená, že to aj on bude robiť. Musí to byť rozpočtár. 
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Dr. Kubík – mesto dostalo nacenenú zákazku od výboru MFK, aby vedelo o akú sumu sa jedná. 

Vo verejnej súťaži sa dopredu nevie aká suma sa vysúťaží. 

p. Belanský – v súčasnej dobe naceniť si nikto nedovolí, tie ceny idú rapídne hore. A bolo toto v pláne 

na tento rok? 

Mgr. Urbanová – je to majetok mesta. Futbalisti získali 10 tis. € z dotácie, nejaké práce tam už urobili. 

A nie je to len pre futbalistov. Zhodnocuje sa majetok mesta. Mesto stojí na majetku, to má hodnotu. 

Tieto opravy nás dobehnú, nie je na čo čakať. 

Dr. Tahotný – stále sa vraciam k našim hasičom – iba na nich sa môžeme stále spoľahnúť. Vždy sa 

ide robiť niečo iné, len hasičom nie. 

primátorka – vykrikovať vie každý. Čo mesto nič neurobilo? 

Mgr. Urbanová – materiál, odevy, pohonné hmoty -všetko im hradí mesto. Nemôže sa povedať, že 

mesto hasičom nič nedáva. Oni sú si vedomí v akých priestoroch sú. Sú to aj hriechy z minulosti. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 129/X/2021. 

 

15. OVS - Dom kultúry 
 

Mesto Vrbové je vlastníkom budovy - domu kultúry. Predmetom nájmu budú nebytové priestory 

o celkovej výmere 919,60 m2. Uvedené priestory neboli do dnešnej doby dlhodobo mestom 

využívané. Z toho dôvodu bol predložený návrh na rokovanie MsZ  na realizáciu obchodnej verejnej 

súťaže na nájom nebytového priestoru pre prípadných nových nájomcov.  Vzhľadom na situáciu, že 

do nebytových priestorov bude treba zainvestovať nemalú sumu - podľa predpokladaných výdavkov 

sa jedná o sumu približne o sumu 10.000 € tak, aby boli uvedené nebytové priestory mesta schopné 

na dôstojné využívanie. Vedenie mesta sa rozhodlo vypracovať podmienky verejnej obchodnej 

súťaže z dvojakým nájomným. Za prvé tri roky by bolo súťažené minimálne nájomné znížené 

s ohľadom na investované finančné prostriedky do prerobenia nebytových priestorov                            

a po troch rokoch by bolo súťažené minimálne nájomné vo výške trhového nájomného. 

V podmienkach VOS bude taktiež uvedená podmienka využitia nebytových priestorov na kuchyňu  

a reštauráciu. Je možné osadiť podružný elektromer. Sú tam samostatné ističe. Voda takisto – budú 

podružné vodomery. Plyn sa riešiť nebude, budú tam len el. spotrebiče. Čo sa týka tepla – cca polovica 

celkovej plochy a od nej sa odrátala kinosála a vonkajšie priestory. Cena za m2 – vychádzalo sa 

z faktúry za minulý rok. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predložením tohto materiálu. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča prenájom schváliť. 

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 132/X/2021, č. 133/X/2021 a č. 134/X/2021. 

 

16. Schválenie finančnej spoluúčasti mesta na projektoch 
 

Mesto Vrbové má záujem podať žiadosť v rámci výzvy MŽPSR, ktoré je riadiacim orgánom pre 

Operačný program kvalita životného prostredia. V rámci uvedenej výzvy je možnosť získania 

finančných prostriedkov na modernizáciu technologického vybavenia DHZ, ktoré by zároveň slúžilo 

pre potreby mesta Vrbové. Maximálna výška NFP je v sume 1.000 000,00 €. Tým, že by sa zastaralá 

technika odpredala, získali by sa finančné prostriedky na 5 %-nú spoluúčasť mesta na projekte. 

 

Ďalej chce mesto podať žiadosť v rámci výzvy Ministerstva kultúry SR, ktoré je 

sprostredkovateľským orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritnú os 7. Výzva 

je zameraná na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií, v našom prípade mestskej 

knižnice Maximálna výška NFP je v sume 200.000,00 €. Takisto je to potrebná 5 %-ná spoluúčasť 

a financovanie príp. neoprávnených výdavkov.  
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Projekt „Pavilón Materskej školy vo Vrbovom“ pripravuje mesto na základe výzvy Ministerstva 

investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o 

nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.  Pre 

mesto Vrbové, ako žiadateľa, je výška príspevku zo zdrojov EÚ 85 %, zo štátneho rozpočtu 10 %  

a  spolufinancovanie zo zdrojov mesta je 5%.   Zároveň je však stanovená maximálna výška príspevku 

na jedno miesto v materskej škole  na  8 950.- €. Projekt predpokladá vybudovanie nového objektu - 

pavilónu v areáli MŠ na Súkenníckej ulici s dvoma triedami po sedemnásť detí. Celkové náklady na 

celý projekt predstavujú 415 972.- €. Nenávratný finančný príspevok predstavuje v prípade 34 

nových miest v škôlke 304 300.- €. Zvyšné náklady v sume 111.672.- €  je potrebné dofinancovať 

z vlastných zdrojov. 

 

Rozprava: 

Dr. Miklášová – je potrebné sa pokúsiť získať financie týmto spôsobom, inak mesto nemá šancu 

uvedené veci urobiť. 

 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 135/X/2021, č. 136/X/2021 a č. 137/X/2021. 

 

17. Dohoda o spolupráci - školstvo Piešťany 
 

Mesto Piešťany  zabezpečuje poskytovanie záujmového vzdelávania žiakov s trvalým pobytom 

v meste Vrbové v centre voľného času. Jedná sa o sedem žiakov mesta Vrbové, ktorí navštevujú 

záujmové centrum v Piešťanoch. Mesto Piešťany predložilo návrh na spolufinancovanie formou 

čiastočnej úhrady finančných prostriedkov vynaložených mestom Piešťany. V prepočte sa jedná 

o dobu financovania od septembra 2021 do 30. 6. 2022, kde sa mesačne jedná o sumu 56 €. 

 

18. Projekt Nízkouhlíková stratégia mesta 
 

Návrh na vypracovanie predkladaného Projektu nízkouhlíkovej stratégie mesta Vrbové bol schválený 

uznesením č. 151/IX/2019 zo dňa 18.09.2019.  Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok na jej vypracovanie vyhlásila Slovenská inovačná a energetická agentúra ako 

sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, o ktorý mesto 

požiadalo v roku 2020. Následne dňa 27. 1. 2021 bola podpísaná Zmluva o dielo na zhotovenie diela 

„Nízkouhlíková stratégia mesta Vrbové“. Teraz mesto Vrbové predložilo na schválenie hotový projekt 

na toto dielo. 

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 139/X/2021. 

 

19. Rôzne   
 

V tomto bode sa neprerokovávali žiadne materiály. 

 

20. Dopyty a interpelácie poslancov 
 

p. Dunajčík – v tom dome kultúry – sa prenajmú aj tie priestory, kde sú šípkari?  

Dr. Kubík – áno, sú o tom uzrozumení, hľadajú si nové priestory. 

primátorka – už dopredu im bolo avizované, aby sa v prípade potreby mohli presunúť. 

  

p. Dunajčík – oprava cesty – na Súkenníckej ulici ja na ceste veľa výtlkov, aspoň provizórne dať 

cement, zafľakovať. Vie, že Družstevná – tam sa to podarilo. 
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primátorka – teraz sa nám podarilo získať frézovaný asfalt. Potom budeme informovať, je veľa vecí 

rozrobených. 

  

Ing. Šteruský – chcel vedieť, či sa robí nejaké štvrťročné zhodnotenie na zbernom dvore. Či sa ušetrilo 

na komunálnom odpade. To, čo sa odsúhlasilo, je asi správne, lebo iné obce a mesta to sami hradia, 

ale v konečnom dôsledku to aj tak potom zaplatia občania. 

p. Mikunda – zavádzajú sa nové veci, ktoré aj tak každé mesto dobehnú. Vyčíslenie nákladov – to je 

na dlhšiu debatu. Ten zberný dvor funguje. Od augusta je tam 120 t. odpadu. Roztriedený odpad je 

takmer na 80 %. Smer je tam pozitívny aj z finančného hľadiska. Ľudia sa musia učiť. 

Dr. Tahotný – čo tam je ešte okrem stavebného odpadu a dreva? 

p. Mikunda – čaká sa na nejaké výzvy, aby sa to mohlo ďalej rozvíjať.. Zatiaľ nám neodporúčali ísť 

do ďalších komodít. Technické zabezpečene je zatiaľ na nule – čaká sa na traktor, prívesný vozík, 

kontajnery. V podstate sa to začína, ale triedime, to je dôležité. Ak budú výzvy, bude postupne aj 

technika. 

Dr. Gajňáková – z Environmentálneho fondu príde na traktor 75 tis. €. Zberný dvor sa postupne 

rozvíja. 

p. Mikunda – osobne ho to mrzí, že to ľudia inak vnímajú. Pôvodca odpadu sa musí oň postarať. 

A štát určuje ako. Je to tak nastavené. Možno by bolo dobré napísať nejaký článok  a vysvetliť im tú 

pointu. K 1. 1. 2022 môže potom informovať, aké budú výsledky. Zavádzali sa nové veci. Viaceré 

mestá a obce s tým majú problémy. Vrbové je na tom celkom dobre. 

Dr. Kubík informoval o zmene vývozu komunálneho odpadu, o riešení a opatreniach za predajňou 

Terno (na čo upozorňovala p. Závodná na predchádzajúcom zasadnutí MsZ). Je to mestský majetok, 

ale ten ruch je spôsobovaný tou prevádzkou. Za všetky prevádzky mesto dostane ročne cca 50 tis. €. 

Mesto dalo tieto priestory naceniť v r. 2017, suma je cca 160 tis. €. Možno by bolo vhodné uvažovať 

o predaji týchto prevádzok. 

Dr. Tahotný – súkromný podnikateľ inak hospodári s majetkom. V súčasnosti by bol za to. 

Dr. Kubík – možno to na rokovaní s nájomcom Terna prerokovať. Odčleneniť od bytových priestorov 

sa to nedá. Na stanovenie konečnej ceny je potrebný znalecký posudok a MsZ musí rozhodnúť, či 

predaj pôjde osobitným zreteľom alebo verejnou obchodnou súťažou. 

p. Dunajčík - treba zvážiť tú cenu, tiež by bol za predaj. 

  

Pán Belanský poďakoval za aplikáciu Vrbové. Sú tam dobré informácie aj o zbernom dvore, vývoze 

ap. 

 

21. Návrh na uznesenie 
 

Uznesenie MsZ č. 121/X/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 nehnuteľnosti vedenej na LV č. 530: 

- parcela registra „C“  č.  2843 o výmere 51 m², druh pozemku - záhrada, ktorá bola rozdelená                        

na základe Geometrického plánu č. 339/2021 zo dňa 06.09.2021 na parcelu reg. „C“ č. 2843/1 

o výmere 29 m2   a   na parcelu reg. „C“ č. 2843/2  o výmere 22 m2, kde  

predmetom kúpy je novovytvorená parcela reg. „C“ č. 2843/1 o výmere 29 m2, druh pozemku 

záhrada, ktorá je doposiaľ vo výlučnom vlastníctve, podiel 1/1: 

- Pavel Kubík,  922 03 Vrbové, za sumu vo výške  145,00 €. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 7                          proti: 0   zdržali sa: 1 
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Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,    JUDr. Š. Kubík 

PhDr. J. Miklášová, Bc. D. Sabo,  

Ing. Ľ. Šteruský, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 122/X/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 nehnuteľnosti vedenej na LV č. 3210: 

- parcela registra „C“  č.  2833 o výmere 380 m², druh pozemku - záhrada, ktorá bola rozdelená                        

na základe Geometrického plánu č. 339/2021 zo dňa 06.09.2021 na parcelu reg. „C“ č. 2833/3 

o výmere 372 m2   a   na parcelu reg. „C“ č. 2833/4  o výmere 8 m2, kde  

predmetom kúpy je novovytvorená parcela reg. „C“ č. 2833/4 o výmere 8 m2, druh pozemku záhrada, 

ktorá je doposiaľ v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, podiel 1/1: 

- Peter Kubík a manželka Carmen Kubíková, 922 03 Vrbové, za sumu vo výške  40,00 €. 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 8                          proti: 0   zdržali sa: 1 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,    JUDr. Š. Kubík, 

PhDr. J. Miklášová, Bc. D. Sabo,  

Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, MBA 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 123/X/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  časti nehnuteľnosti vedenej na LV č. 3369 v k.ú. Vrbové 

 a to: pozemku v    KN reg. „E“, p. č. 3324/4 o celkovej výmere 469 m², druh pozemku - ostatné 

plochy, podiel 1/1, doposiaľ evidovaný v CKN ako parc. č. 3199/1 v nezaloženom liste vlastníctva 

ako ostatné plochy o výmere 1.784 m2   a  ďalej evidovaný v CKN ako parc. č. 3197 v  nezaloženom 

liste vlastníctva ako ostatné plochy o výmere 4.525 m², ktorý bol rozdelený na základe 

Geometrického plánu č. 247/2021  zo dňa 03.09.2021 na parcelu reg. „E“ č. 3324/4 o výmere 419 

m2, na parcelu reg. „C“ č. 3199/4  o výmere 47 m2  a na parcelu  reg. „C“ č. 3197/2  o výmere 3 m2, 

kde  

- predmetom kúpy sú novovytvorené parcely reg. „C“ č. 3199/4 o výmere 47 m2, druh pozemku 

ostatné plochy, podiel 1/1 a parcela reg. „C“ č. 3197/2 o výmere 3 m2, druh pozemku ostatné 

plochy, podiel 1/1, ktoré sú  vo výlučnom vlastníctve mesta Vrbové,  IČO 00313190, sídlo Ul. gen. 

M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové, ktoré  predáva do výlučného vlastníctva žiadateľa - 

spoločnosť Peter Doskočil - PETROCOMP, IČO 412 94 751, so sídlom ul. Oslobodenia č. 794/24, 

922 03 Vrbové, v zastúpení Peter Doskočil  za celkovú cenu  vo výške 12 €/m2. 

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 od roku 2019.  Po schválení odpredaja MsZ bude nájomná zmluva ukončená dohodou. 
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                          proti: 0    zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 

JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, Bc. D. Sabo,  

Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, MBA 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 124/X/2021  
 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

v zmysle čl. 5, ods. 1 Zásad hospodárenia a  nakladania s  majetkom mesta Vrbové                                          

a podľa ustanovenia § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí MsZ                                

zámer na prenájom nehnuteľného majetku mesta k  vypracovanému projektu osadenia odľahčovacích 

komôr a umiestnenia solárnych panelov na stĺpoch na napájanie energiou ultrazvukového merania 

v odľahčovacích komorách katastri mesta Vrbové pre spoločnosť TAVOS, a.s,. so sídlom 

Priemyselná ulica č. 10, 921 79 Piešťany, IČO 362 52 484, zapísaná v Obchodnom registri Okresného 

súdu Trnava, v oddiele: Sa, vo vložke číslo:  10263/T,  kde nehnuteľný majetok  je vo výlučnom 

vlastníctve mesta Vrbové,  IČO 00313190, sídlo Ul. gen. M. R. Štefánika  č. 15/4, 922 03 Vrbové.  

Jedná sa o nasledovné časti pozemkov:  

- časť pozemku, par. reg. „C“ č. 2383 o výmere 1.325 m2, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, zapísaný na LV č. 1900 na osadenie solárneho panelu na stĺp pre odľahčovaciu 

komoru - OK1 - križovatka ul. M. A. Beňovského/ul. 6. apríla; 

- časť pozemku, par. reg. „C“ č. 2185 o výmere 3.492 m2, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, zapísaný na LV č. 1900 na osadenie solárneho panelu na stĺp pre odľahčovaciu 

komoru - OK2 - križovatka ul. M. A. Beňovského/ul. Družstevná/ul. Piešťanská cesta; 

- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 799/1 o výmere 351 m2, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, zapísaný na LV č. 3369, doposiaľ evidovaný v CKN ako parc. č. 1193/7                 

v nezaloženom liste vlastníctva ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 10.495 m² na osadenie 

solárneho panelu na stĺp pre odľahčovaciu komoru - OK3 - križovatka ul. Družstevná/ul. Fraňa 

Kráľa; 

a to spôsobom hodným osobitného zreteľa; 

Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že nájomca 

spoločnosť TAVOS, a.s. so sídlom ul. Priemyselná  č. 10, 921 79 Piešťany,  IČO 362 52 484 potrebuje 

časť uvedených pozemkov na realizáciu projektu osadenia odľahčovacích komôr a umiestnenia 

solárnych panelov na stĺpoch  na napájanie energiou ultrazvukového merania v odľahčovacích 

komorách v  katastri mesta Vrbové.   

Na častiach uvedených parciel reg. „C“ č. 2383, parc. reg. „C“ č. 2185  a parc. reg. „E“ č. 799/1  je 

vypracovaný projekt na realizáciu projektu osadenia odľahčovacích komôr a umiestnenia solárnych 

panelov na stĺpoch  na napájanie energiou ultrazvukového merania v odľahčovacích komorách 

katastri mesta Vrbové, čo bude slúžiť spoločnosti TAVOS, a.s.  

Mesto Vrbové pre účely určenia nájmu na realizáciu projektu osadenia odľahčovacích komôr 

a umiestnenia solárnych panelov na stĺpoch  na napájanie energiou ultrazvukového merania 

v odľahčovacích komorách požaduje jednorazový nájom vo výške 200,- € 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.       

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 
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za: 9                          proti: 0    zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 

JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, Bc. D. Sabo,  

Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, MBA 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 125/X/2021  
 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

na základe odporúčania Komisie kultúry, mládeže, športu  a  vzdelávania MsZ zápis do Kroniky 

mesta Vrbové za rok 2020, ktorý vypracovala kronikárka mesta Mgr. Edita Kohutovičová. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                          proti: 0    zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 

JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, Bc. D. Sabo,  

Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, MBA 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 126/X/2021  
 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

zámer zámeny pozemku parc. reg. „C“ č. 2852/1 o celkovej výmere 1.196 m², druh pozemku - 

zastavaná plocha a nádvorie, ktorá bola rozdelená na základe Geometrického plánu č. 409/2021 

zo dňa 07.10.2021 na parcelu reg. „C“ č. 2852/1 o výmere 1.159 m2  a  na parcelu reg. „C“ č. 2852/5  

o výmere 37 m2, kde  

- predmetom zámeny je novovytvorená parcela reg. „C“ č. 2852/5 o výmere 37 m2, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, podiel 1/1, ktorý je zapísaný na LV č. 1900 na Okresnom úrade, 

katastrálnom odbore Piešťany, vo výlučnom vlastníctve: 

mesta Vrbové, IČO 00313190, sídlo Ul. gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové, a to spôsobom 

hodným osobitného zreteľa,  kde 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  navrhujeme schváliť spôsob prevodu - 

zámeny vlastníctva nehnuteľného majetku mesta do výlučného vlastníctva: 

- Martin Kubík, 922 03 Vrbové. 

Mesto Vrbové má zámer zameniť tento pozemok vo výmere 37 m2 za pozemky:  

- pozemok  parc. reg. „C“ č.“  č. 2849 o výmere 290 m², druh pozemku - záhrada, ktorá bola rozdelená 

na základe Geometrického plánu č. 339/2021 zo dňa 06.09.2021 na parcelu reg. „C“ č. 2849/1 

o výmere 176 m2    a   na parcelu reg. „C“ č. 2849/2  o výmere 114 m2, kde predmetom zámeny je 

novovytvorená parcela reg. „C“ č. 2849/2 o výmere 114 m2, druh pozemku záhrada, podiel 1/1, ktorý 

je zapísaný na LV č. 196 na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Piešťany, vo výlučnom 

vlastníctve: 

- Martin Kubík, 922 03 Vrbové,  spôsobom hodným osobitného zreteľa; 

a   
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pozemok parc. reg. „C“ č. “  č.  2846/2 o výmere 75 m², druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, 

ktorá bola rozdelená na základe Geometrického plánu č. 339/2021 zo dňa 06.09.2021 na parcelu reg. 

„C“ č. 2846/2 o výmere 61 m2    a   na parcelu reg. „C“ č. 2846/3  o výmere 14 m2, kde  

- predmetom zámeny je novovytvorená parcela reg. „C“ č. 2846/3 o výmere 41 m2, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria, podiel 1/1, ktorý je zapísaný na LV č. 196 na Okresnom úrade, 

katastrálnom odbore Piešťany, vo výlučnom vlastníctve: 

- Martin Kubík, 922 03 Vrbové spôsobom hodným osobitného zreteľa - spolu zamieňaná výmera 

vo veľkosti 128,00 m2; 

ktoré sa zamieňajú do výlučného vlastníctva mesta Vrbové, IČO 00313190, sídlo Ul. gen. M. R. 
Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové   a  mesto je ochotné zameniť citované parcely s  povinnosťou mesta 

Vrbové ďalšej úhrady rozdielu výmery vo výške 5 €/m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Za  dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ považuje skutočnosť, že parcely KN reg. „C“ č. 2849/2  a  

parcela  KN reg. „C“ č. 2846/3 je potrebné mať vo vlastníctve mesta Vrbové pre účel dobudovania 

už existujúcej cestnej komunikácie na ul. Bočná.  Z uvedeného dôvodu je  pre mesto Vrbové výhodné 

zameniť tieto parcely za parcelu KN  reg. „C“ č. 2852/5.   

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 7                          proti: 0   zdržali sa: 2 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,    JUDr. Š. Kubík, 

PhDr. J. Miklášová, Bc. D. Sabo,       JUDr. F. Tahotný, MBA 

Ing. Ľ. Šteruský, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 127/X/2021  
 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

v zmysle čl. 5, ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové                                          

a podľa ustanovenia § 9a, ods. 9, písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  MsZ  

zámer  
na zabezpečenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta k  vypracovanému  projektu  Zelený domov 

k stavebnému objektu „bytový dom č. 2“   a  to aj s uvažovanou budúcou zámenou časti uvedených 

pozemkov za pozemok nájomcu, na ktorom bude vybudovaná účelová komunikácia a  prístupový 

chodník, ako aj s budúcim zriadením vecného bremena na inžinierske siete spoločnosti Real Market 

Development, spol. s.r.o.  so sídlom ul. Starorímska č. 2, 851 10 Bratislava,  IČO 465 95 961, zapísaná 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v oddiele: Sro, vo vložke číslo:  80282/B,  kde 

nehnuteľný majetok  je vo výlučnom vlastníctve mesta Vrbové,  IČO 00313190, sídlo Ul. gen. M. R. 

Štefánika  č. 15/4, 922 03 Vrbové.   Jedná sa o nasledovné časti pozemkov:  

- časť pozemku, par. reg. „C“ č. 1052/6 o výmere 1.150 m2, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria, zapísaný na LV č. 1900; 

- časť pozemku, par. reg. „C“ č. 1052/54 o výmere 198 m2, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, zapísaný na LV č. 1900 

a to spôsobom hodným osobitného zreteľa. 

Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že nájomca 

spoločnosť Real Market Development, spol. s.r.o., IČO 465 95 961 v zastúpení Mgr. Ing. Ľubomír 

MIKA, konateľ spoločnosti potrebuje časť uvedených pozemkov na vybudovanie nového bytového 

domu č. 2 k projektu Zelený domov  a  taktiež uloženie uvažovanej  elektrickej NN prípojky, 

vodovodnej prípojky a prípojky splaškovej kanalizácie  na pripojenie stavebného objektu „bytový 

dom č. 2 k projektu Zelený domov“.   

Citované pozemky sa nachádzajú na ul. Pribinova, a sú určené na vybudovanie nového bytového 

domu č. 2 k projektu Zelený domov, ako aj vodovodnej prípojky, prípojky splaškovej kanalizácie a  
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uloženie NN kábla, ktorý bude slúžiť ako nová elektrická prípojka spoločnosti Real Market 

Development, spol. s.r.o.  na pripojenie k stavebnému objektu „bytový dom č. 2 k projektu Zelený 

domov“  po uvedených pozemkoch mesta  za cenu jednorazového  nájmu  vo výške  300 €, 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.       

Zároveň MsZ súhlasí, že po vzniku právnych účinkov rozhodnutia o umiestnení stavby (územného 

rozhodnutia) k uvažovanej výstavbe bytového domu č. 2 k projektu Zelená cesta   a  jej NN prípojky, 

vodovodnej prípojky a prípojky splaškovej kanalizácie vo vzťahu k dotknutým hore uvedeným 

pozemkom, mesto Vrbové ako prenajímateľ uzatvorí Zámennú zmluvu, ktorá po zhotovení 

Geometrického plánu sa bude týkať zámeny časti uvedených pozemkov, na ktorých bude vybudovaný 

nový bytový dom č. 2 za časti pozemku nájomcu, na ktorom bude vybudovaná nová účelová 

komunikácia  a  prístupový chodník k stavbe. 

Taktiež mesto po vybudovaní bytového domu č. 2 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: 9 

za: 9                          proti: 0    zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 

JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, Bc. D. Sabo,  

Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, MBA 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 128/X/2021  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

v zmysle čl. 4 ods. C, bod 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové zásah 

do miestnych komunikácií a verejných priestranstiev vo vlastníctve mesta za účelom plánovanej 

realizácie výstavby novej elektrickej siete v  intraviláne mesta Vrbové spoločnosťou 

Západoslovenská distribučná, a.s., s tým, že vo výkope v súbehu s budovanou trasou novej 

elektrickej siete spoločnosti Západoslovenská distribučná bude uložená vlastná    a samostatná HDPE 

chránička optického kábla (v rozmeroch 40/32 mm - čiernej farby)  pre potreby mesta.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                          proti: 0    zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 

JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, Bc. D. Sabo,  

Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, MBA 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
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Uznesenie MsZ č. 129/X/2021  
 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

- ruší -  

uznesenie MsZ  č. 28/IV/2021 z 21.04.2021 

uznesenie MsZ  č. 44/IV/2021 z 21.04.2021 

uznesenie MsZ  č. 97/VI/2021 zo dňa 30.06.2021 

uznesenie MsZ  č. 108/IX/2021 zo dňa 29.09.2021 

uznesenie MsZ  č. 47/IV/2021 zo dňa 21.04.2021 

uznesenie MsZ  č. 109/IX/2021 zo dňa 29.09.2021 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 0  proti: 4      zdržali sa: 5 

  Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,   Mgr. D. Drobná, JUDr. Š. Kubík, 

  Bc. D. Sabo, JUDr. F. Tahotný, MBA, PhDr. J. Miklášová, Ing. Ľ. Šteruský, 

        doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

         ,  

Uznesenie MsZ č. 130/X/2021  
 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- berie na vedomie – 

rozpočtové opatrenie  č. 4/2021  (RO č. 4)  

  

  

Rozpočet 

schválený 2021 

Rozpočet po 

zmenách 

Zmena 

rozpočtu č. 4 

Rozpočet po 

zmenách 

Bežné príjmy 5 646 594,90 5 897 591,30 1 295,00 5 898 886,30 

Kapitálové príjmy 30 000,00   105 000,00    105 000,00 

Finančné operácie príjmové 170 822,10   276 814,68    276 814,68 

Školstvo 196 217,00   202 014,78    202 014,78 

PRÍJMY SPOLU 6 043 634,00 6 481 420,76 1 295,00 6 482 715,76 

     

  

Rozpočet 

schválený 2020 

Rozpočet po 

zmenách 

Zmena 

rozpočtu č. 4 

Rozpočet po 

zmenách 

Bežné výdavky  3 045 639,40 3 203 307,76  3 203 307,76 

Kapitálové výdavky 185 000,00 395 223,82  395 223,82 

Finančné operácie výdavkové 148 000,00 148 000,00  148 000,00 

Školstvo 2 664 994,60 2 734 889,18 1 295,00 2 736 184,18 

VÝDAVKY SPOLU 6 043 634,00 6 481 420,76 1 295,00 6 482 715,76 

 

 

Uznesenie MsZ č. 131/X/2021  
 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

na základe žiadosti o poskytnutie finančného príspevku  pri príležitosti nadchádzajúcich osláv 100. 

výročia MFK vo Vrbovom pridelenie dotácie na zrealizovanie novej fasády na objekte MFK, kde 

naprojektované práce sú rozpočtované na sumu vo výške 25.000,00 €.  
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 6               proti: 0    zdržali sa: 3 

Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka,     Ľ. Dunajčík, 

JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,     Ing. Ľ. Šteruský,  

Bc. D. Sabo, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD     JUDr. F. Tahotný, MBA 

 

 

Uznesenie MsZ č. 132/X/2021  
 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

prenájom nebytového priestoru, ktorý sa nachádza v kultúrnom dome na prízemí na ulici SNP,  súp. 

č. 292 vo Vrbovom  o  celkovej výmere 919,60 m²,  formou obchodnej verejnej súťaže nasledovne: 

* minimálna výška nájomného pre obchodné priestory o  celkovej výmere 107,41 m² je stanovená 

na 2 €/m2/ročne  na dobu určitú od 01.01.2022 do 31.12.2024; 

* minimálna výška nájomného pre vedľajšie priestory o  celkovej výmere 812,19 m² je stanovená  na 

1 €/m2/ročne  na dobu určitú od 01.01.2022 do 31.12.2024. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                          proti: 0    zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 

JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, Bc. D. Sabo,  

Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, MBA 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 133/X/2021  
 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

prenájom nebytového priestoru, ktorý sa nachádza v kultúrnom dome na prízemí na ulici SNP,  súp. 

č. 292 vo Vrbovom  o  celkovej výmere 919,60 m²,  formou obchodnej verejnej súťaže nasledovne: 

* minimálna výška nájomného pre obchodné priestory o  celkovej výmere  107,41 m² je stanovená 

na 10 €/m2/ročne na dobu neurčitú od 01.01.2025 s 3 mesačnou výpovednou lehotou; 

* minimálna výška nájomného pre vedľajšie priestory o  celkovej výmere  812,19 m² je stanovená 

na 2 €/m2/ročne na dobu neurčitú od 01.01.2025 s 3 mesačnou výpovednou lehotou. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                          proti: 0    zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 

JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, Bc. D. Sabo,  

Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, MBA 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
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Uznesenie MsZ č. 134/X/2021  
 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

podmienky obchodnej verejnej súťaže s prílohou „vzoru Zmluvy o prenájme nebytových priestorov“, 

nachádzajúcich sa v kultúrnom dome, súp. č. 292 na ulici SNP vo Vrbovom, na prízemí, o celkovej 

výmere  919,60 m².  

Nebytové priestory sú vo vlastníctve mesta Vrbové, pričom minimálna výška nájomného je stanovená  

nasledovne :  

od 01.01.2022 - 31.12.2024 

* minimálna výška nájomného pre obchodné priestory o  celkovej výmere  107,41 m² je  stanovená 

na 2 €/m2/ročne  na dobu určitú od 01.01.2022 do 31.12.2024; 

* minimálna výška nájomného pre vedľajšie priestory o  celkovej výmere  812,19 m² je stanovená 

na 1 €/m2/ročne  na dobu určitú od 01.01.2022 do 31.12.2024; 

od 01.01.2025 

* minimálna výška nájomného pre obchodné priestory o  celkovej výmere  107,41 m²  je stanovená 

na 10 €/m2/ročne na dobu neurčitú od 01.01.2025  s  3 mesačnou výpovednou lehotou; 

* minimálna výška nájomného pre vedľajšie priestory o  celkovej výmere  812,19 m² je stanovená 

na 2 €/m2/ročne na dobu neurčitú od 01.01.2025  s  3 mesačnou výpovednou lehotou; 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                          proti: 0    zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 

JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, Bc. D. Sabo,  

Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, MBA 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 135/X/2021  
 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

1. predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu ,, Modernizácia technologického parku 

DHZ Vrbové“, realizovaného v rámci výzvy OPKZP-PO3-SC313-2017-31; 

2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu                        

vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu; 

3. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                          proti: 0    zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 

JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, Bc. D. Sabo,  

Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, MBA 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
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Uznesenie MsZ č. 136/X/2021  
 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

- schvaľuje -  

1. predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu ,, Modernizácia mestskej knižnice 

vo Vrbovom“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75; 

2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5% 

z celkových oprávnených výdavkov projektu; 

3. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                          proti: 0    zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 

JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, Bc. D. Sabo,  

Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, MBA 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 137/X/2021  
 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Pavilón Materskej školy vo Vrbovom.“ 

realizovaného v rámci výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako 

RO pre IROP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl s kódom IROP-PO2-SC221-2021-

67, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom Mesta Vrbové a platným programom 

rozvoja Mesta Vrbové;  

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške min. 

111.672 € zodpovedajúcej rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP 

v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 8                          proti: 0    zdržali sa: 1 

Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka,       Ľ. Dunajčík, 

JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, Bc. D. Sabo,  

Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, MBA 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 138/X/2021  
 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

uhradiť formou čiastočnej úhrady finančných prostriedkov vynaložených mestom Piešťany 

na činnosť žiakov mesta Vrbové, ktorí navštevujú záujmové centrum v Piešťanoch vo výške 56,- € 

mesačne. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 
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za: 9                          proti: 0    zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 

JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, Bc. D. Sabo,  

Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, MBA 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 139/X/2021  
 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

Projekt   „Nízkouhlíková stratégia mesta Vrbové“. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                          proti: 0    zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 

JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, Bc. D. Sabo,  

Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, MBA 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

22. Záver 
 

Primátorka mesta poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie MsZ o 19.30 hod. 

 

 

Zapísala: Beličková 

 

 

 

 

................................................. 

Dott. Mgr. Ema Maggiová 

primátorka mesta, v.r. 

  

              

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

1.   PhDr. Jana Miklášová, v.r.   ................................................. 

 

2.   doc. PhDr. J. Višňovský, PhD., v.r.    ................................................. 

  

 


