
Uznesenia MsZ dňa 8. 12. 2021  
 

 

Uznesenie MsZ č. 140/XII/2021  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- berie na vedomie –  

Výročnú správu a konsolidovanú výročnú správu mesta Vrbové za rok 2020 a správu nezávislého 

audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2020. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 141/XII/2021  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- berie na vedomie -  

rozpočtové opatrenie č. 5 (RO č. 5/2021) 

 

  

Rozpočet 

schválený 2021 

Rozpočet po 

zmenách 

Zmena 

rozpočtu č. 5 

Rozpočet po 

zmenách 

Bežné príjmy 5 646 594,90 5 898 886,30 48 387,20 5 947 273,50 

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 48 387,20 6 531 102,96 

     

  

Rozpočet 

schválený 2021 

Rozpočet po 

zmenách 

Zmena 

rozpočtu č. 5 

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 2 736 184,18 48 387,20 2 784 571,38 

VÝDAVKY SPOLU 6 043 634,00 6 481 420,76 48 387,20  6 531 102,96 

 

 

Uznesenie MsZ č. 142/XII/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

rozpočtové opatrenie č. 6  (RO č. 6/2021) 

 

  

Rozpočet 

schválený 2021 

Rozpočet po 

zmenách 

Zmena rozpočtu 

č. 6 

Rozpočet po 

zmenách 

Bežné príjmy 5 646 594,90 5 947 273,50 26 395,15 5 973 668,65 

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 - 16 330,68   185 684,10 

PRÍJMY SPOLU 6 043 634,00 6 531 102,96 10 064,47 6 541 167,43 

     



  

Rozpočet 

schválený 2021 

Rozpočet po 

zmenách 

Zmena rozpočtu 

č. 6 

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 2 784 571,38 10 064,47 2 794 6353,85 

VÝDAVKY SPOLU 6 043 634,00 6 531 102,96 10 064,47 6 541 167,43 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                          proti: 0   zdržali sa: 0 

Ľ. Dunajčík, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 

T. Prievozníková, Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

JUDr. F. Tahotný, MBA 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 143/XII/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

rozpočtové opatrenie  upravujúce rozpočet podľa skutočného plnenia príjmov a čerpania výdavkov 

k 31.12.2021 podľa jednotlivých položiek a podpoložiek ekonomickej klasifikácie, položiek 

funkčnej klasifikácie pri súčasnom  členení na jednotlivé programy, podprogramy a prvky 

programového rozpočtu pri dodržaní bilancie jednotlivých kódov zdrojov.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                          proti: 0   zdržali sa: 0 

Ľ. Dunajčík, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 

T. Prievozníková, Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

JUDr. F. Tahotný, MBA 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 144/XII/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- berie na vedomie -  

stanovisko hlavnej kontrolórky mesta  k Návrhu programového rozpočtu mesta Vrbové na roky 

2022 – 2024 

 

Uznesenie MsZ č. 145/XII/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

 Programový rozpočet mesta Vrbové na rok 2022 v zmysle ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov podľa priloženého návrhu. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 



za: 8                          proti: 0   zdržali sa: 0 

Ľ. Dunajčík, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 

T. Prievozníková, Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

JUDr. F. Tahotný, MBA 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 146/XII/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- berie na vedomie –  

 programový rozpočet mesta Vrbové na roky 2023 - 2024 v zmysle ustanovení zákona č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 147/XII/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

VZN č. 4/2021 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome na Hrabinskej ulici   

a  na ul. Šteruská cesta - Košiar  v meste VRBOVÉ. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                          proti: 0   zdržali sa: 0 

Ľ. Dunajčík, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 

T. Prievozníková, Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

JUDr. F. Tahotný, MBA 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 148/XII/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

VZN č. 5/2021 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome na Ul. J. Zigmundíka 

č. 295/4, Sídl. 9. mája  č. 322/25, na nám. Sv. Cyrila a Metoda č. 12/20 a  ostatnými nájomnými bytmi 

v meste Vrbové. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                          proti: 0   zdržali sa: 0 

Ľ. Dunajčík, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 

T. Prievozníková, Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

JUDr. F. Tahotný, MBA 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 149/XII/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

plán zasadnutí MsZ na I. polrok 2022. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 



prítomní: 8 

za: 8                          proti: 0   zdržali sa: 0 

Ľ. Dunajčík, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 

T. Prievozníková, Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

JUDr. F. Tahotný, MBA 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 150/XII/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

zámenu 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 : 

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

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 MsZ schvaľuje spôsob 

prevodu - zámeny vlastníctva nehnuteľného majetku mesta do výlučného vlastníctva : 

- Martin Kubík, 922 03 Vrbové. 
 

Mesto Vrbové zamieňa 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   

- 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 14 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, 

  do výlučného vlastníctva mesta Vrbové, IČO 003 13 190, 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 

vo výške 455,00 €, t.j. 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: 8 

za: 7                          proti: 0   zdržali sa: 1 

Ľ. Dunajčík, PhDr. J. Miklášová,      JUDr. Š. Kubík, 

T. Prievozníková, Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

JUDr. F. Tahotný, MBA 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 151/XII/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

v súlade s čl. 4, písm. A), bod 1, písm. b)  a  bod 2, písm. a)  Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Vrbové a na základe  § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka odkúpenie 

nehnuteľnosti : 

- parcela registra „C“  č. 331/17 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2, ktorá je                               

vo výlučnom vlastníctve Mariana Antolíka,  958 01 Partizánske 1;  

t.j. podiel 1/1 v celosti  za sumu vo výške vo výške 60,00 EUR.   

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                          proti: 0   zdržali sa: 0 

Ľ. Dunajčík, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 

T. Prievozníková, Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

JUDr. F. Tahotný, MBA 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 152/XII/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

v súlade s čl. 4, písm. A), bod 1, písm. b)  a  bod 2, písm. a)  Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Vrbové a na základe § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka odkúpenie 

nehnuteľnosti: 

a) parcela registra „E“  č. 1216 - orná pôda o výmere 261 m2, doposiaľ evidovaná v CKN ako parc. 

č. 330 v nezaloženom liste vlastníctva ako ostatné plochy o výmere 7.698 m2 ktorá bola na základe 

Geometrického plánu č. 441/2021 zo dňa 15.11.2021 rozdelená na parcelu reg „E“ č. 1216 - orná 

pôda o výmere  232 m2,  na parcelu reg „C“ č. 330/1 - ostatné plochy o výmere  7.664 m2  a na 

parcelu reg „C“ č. 330/2, diel č. 1 - ostatná plocha o výmere 29 m2, kde      

 

-  predmetom  kúpnej  zmluvy   je   novovytvorená   nehnuteľnosť  parcela   registra  „C“ č.   330/2, 

diel č. 1 - ostatná plocha  o  výmere  29 m2,  ktorá   je  vo výlučnom vlastníctve Mariana Antolíka,                         

958 01 Partizánske 1; 

 t.j. podiel 1/1 v celosti  za sumu  vo výške 145,00 EUR;   

   

b) parcela registra „E“  č. 1217 - trvalý trávny porast o výmere 519 m2, doposiaľ evidovaná v CKN 

ako parc. č. 330 v nezaloženom liste vlastníctva ako ostatné plochy o výmere 7.698 m2  ktorá bola  

na základe Geometrického plánu č. 441/2021 zo dňa 15.11.2021 rozdelená na parcelu reg „E“ č. 

1217 - trvalý trávny porast o výmere 514 m2,  na parcelu reg „C“ č. 330/1 - ostatné plochy o výmere  

7.664 m2  a  na parcelu reg „C“ č. 330/2, diel č. 2 - ostatná plocha o výmere 5 m2, kde      



 

-  predmetom  kúpnej  zmluvy   je   novovytvorená   nehnuteľnosť  parcela   registra  „C“ č.   330/2, 

diel č. 2 - ostatná plocha  o  výmere  5 m2,  ktorá   je  vo výlučnom vlastníctve Mariana Antolíka,                         

958 01 Partizánske 1; 

t.j. podiel 1/1 v celosti  za sumu vo výške vo výške 25,00 EUR;   

 

Spolu kupovaná výmera pozemku parc. reg. „C“ č. 330/2, diel č. 1 a pozemku parc. reg. „C“              

č. 330/2, diel č. 2  - spolu nová  parcela reg. „C“ č. 330/2 o veľkosti 34,00 m2, 
t.j. podiel 1/1 v celosti  za sumu  vo výške  170,00 EUR.   

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                          proti: 0   zdržali sa: 0 

Ľ. Dunajčík, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 

T. Prievozníková, Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

JUDr. F. Tahotný, MBA 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 153/XII/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

v súlade s čl. 4, písm. A), bod 1, písm. b)  a  bod 2, písm. a)  Zásad hospodárenia  a  nakladania 

s majetkom mesta Vrbové    a  na základe  § 588 a nasl.  Občianskeho zákonníka odkúpenie 

nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 2144 : 

- parcela registra „E“  č.  2724 o výmere 5.827 m², druh pozemku - orná pôda, podiel ½,  zapísaná 

na LV 2144, doposiaľ evidovaná v CKN ako parc. č. 12668/15 v nezaloženom liste vlastníctva ako 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.012 m2  a  doposiaľ evidovaná v CKN ako parc. č. 12668/17 

v nezaloženom liste vlastníctva ako orná pôda o výmere 343 m2, ktorá bola rozdelená na základe 

Geometrického plánu č. 465/2021 zo dňa 19.11.2021 na parcelu reg. „E“ č. 2724 o výmere 5.554 m2-

orná pôda, na parcelu reg. „C“ č. 12668/23, diel č. 1 o výmere 65 m2-zastavané plochy a nádvoria, 

parcelu reg. „C“ č. 12668/17, diel č. 2  o výmere  208 m2-orná pôda, na parcelu reg. „C“ č. 12668/24, 

diel č. 3 o výmere 14 m2-zastavané plochy a nádvoria, na parcelu reg. „C“ č. 12668/26, diel č. 4 

o výmere 32 m2-orná pôda, na parcelu reg. „C“ č. 12668/24, diel č. 5 o výmere 23 m2-zastavané 

plochy a nádvoria, na parcelu reg. „C“ č. 12668/26, diel č. 6 o výmere 44 m2 - orná pôda, na parcelu 

reg. „C“  č. 12668/27 o výmere 40 m2  - orná pôda, na parcelu reg. „C“ č. 12668/15 o výmere 910 m2 

- zastavané plochy  a nádvoria a na parcelu reg. „C“ č. 12668/25  o výmere 19 m2  - orná pôda, kde 

predmetom kúpy je novovytvorená parcela reg. „C“ č. 12668/23, diel č. 1  o  výmere 65 m2, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, podiel ½, 

Poľnohospodárske družstvo Vrbové, IČO 314 33 855, so sídlom ul. Družstevná č. 642/6, v zastúpení 

Ing. David VAVRÍK, predseda PD, kde spolumajiteľ odpredáva svoj podiel na parcele za sumu  vo 

výške 5 €/m2, t.j. za sumu celkom 162,50 €. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                          proti: 0   zdržali sa: 0 

Ľ. Dunajčík, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 

T. Prievozníková, Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

JUDr. F. Tahotný, MBA 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

 



Uznesenie MsZ č. 154/XII/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

v súlade s čl. 4, písm. A), bod 1, písm. b)  a  bod 2, písm. a)  Zásad hospodárenia  a  nakladania 

s majetkom mesta Vrbové    a  na základe  § 588 a nasl.  Občianskeho zákonníka odkúpenie 

nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 2144 : 

- parcela registra „E“  č.  2724 o výmere 5.827 m², druh pozemku - orná pôda, podiel ½,  zapísaná 

na LV 2144, doposiaľ evidovaná v CKN ako parc. č. 12668/15 v nezaloženom liste vlastníctva ako 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.012 m2  a  doposiaľ evidovaná v CKN ako parc. č. 12668/17 

v nezaloženom liste vlastníctva ako orná pôda o výmere 343 m2, ktorá bola rozdelená na základe 

Geometrického plánu č. 465/2021 zo dňa 19.11.2021 na parcelu reg. „E“ č. 2724 o výmere 5.554 m2-

orná pôda, na parcelu reg. „C“ č. 12668/23, diel č. 1 o výmere 65 m2-zastavané plochy a nádvoria, 

parcelu reg. „C“ č. 12668/17, diel č. 2  o výmere  208 m2-orná pôda, na parcelu reg. „C“ č. 12668/24, 

diel č. 3 o výmere 14 m2-zastavané plochy a nádvoria, na parcelu reg. „C“ č. 12668/26, diel č. 4 

o výmere 32 m2-orná pôda, na parcelu reg. „C“ č. 12668/24, diel č. 5 o výmere 23 m2-zastavané 

plochy a nádvoria, na parcelu reg. „C“ č. 12668/26, diel č. 6 o výmere 44 m2-orná pôda, na parcelu 

reg. „C“  č. 12668/27 o výmere 40 m2-orná pôda, na parcelu reg. „C“ č. 12668/15 o výmere 910 m2-

zastavané plochy  a nádvoria     a   na parcelu reg. „C“ č. 12668/25  o výmere 19 m2-orná pôda, kde  

predmetom kúpy je novovytvorená parcela reg. „C“ č. 12668/23, diel č. 1  o  výmere  65 m2, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, podiel ½, p. Zita 

Zimmermannová, kde spolumajiteľka odpredáva svoj podiel na parcele za sumu  vo výške 5 €/m2, t.j. 

za sumu celkom 162,50 €. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                          proti: 0   zdržali sa: 0 

Ľ. Dunajčík, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 

T. Prievozníková, Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

JUDr. F. Tahotný, MBA 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 155/XII/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

v súlade s čl. 4, písm. A), bod 1, písm. b)  a  bod 2, písm. a)  Zásad hospodárenia  a  nakladania 

s majetkom mesta Vrbové a na základe § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka odkúpenie nehnuteľnosti 

zapísanej na LV č. 3147 : 

- parcela registra „E“  č.  2725 o výmere 1.241 m², druh pozemku - orná pôda, podiel ½,  doposiaľ 

evidovaná v CKN ako parc. č. 12668/15 v nezaloženom liste vlastníctva ako zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 1.012 m2  a  doposiaľ evidovaná v CKN ako parc. č. 12668/17 v nezaloženom liste 

vlastníctva ako orná pôda o výmere 343 m2, ktorá bola rozdelená na základe Geometrického plánu 

č. 465/2021 zo dňa 19.11.2021 na parcelu reg. „E“ č. 2725 o výmere 1.195 m2-orná pôda, na parcelu 

reg. „C“ č. 12668/23, diel č. 1 o výmere 65 m2-zastavané plochy a nádvoria, parcelu reg. „C“ 

č. 12668/17, diel č. 2  o výmere  208 m2-orná pôda, na parcelu reg. „C“ č. 12668/24, diel č. 3 o výmere 

14 m2-zastavané plochy a nádvoria, na parcelu reg. „C“ č. 12668/26, diel č. 4 o výmere 32 m2-orná 

pôda, na parcelu reg. „C“ č. 12668/24, diel č. 5 o výmere 23 m2-zastavané plochy a nádvoria, na 

parcelu reg. „C“ č. 12668/26, diel č. 6 o výmere 44 m2-orná pôda, na parcelu reg. „C“  č. 12668/27 

o výmere 40 m2  - orná pôda, na parcelu reg. „C“ č. 12668/15 o výmere 910 m2-zastavané plochy  

a nádvoria     a   na parcelu reg. „C“ č. 12668/25  o výmere 19 m2 - orná pôda, kde  

predmetom kúpy je novovytvorená parcela reg. „C“ č. 12668/24, diel č. 3  o  výmere  14 m2, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, podiel ½, p. Zita 



Zimmermannová, kde spolumajiteľka odpredáva svoj podiel na parcele za sumu  vo výške 5€/m2, t.j. 

za sumu celkom 35,00 €; 

 

a ďalej  

v súlade s čl. 4, písm. A), bod 1, písm. b)  a  bod 2, písm. a)  Zásad hospodárenia  a  nakladania 

s majetkom mesta Vrbové    a  na základe  § 588 a nasl.  Občianskeho zákonníka odkúpenie 

nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 3147 : 

- parcela registra „E“  č.  2726 o výmere 1.388 m², druh pozemku - orná pôda, podiel ½,  doposiaľ 

evidovaná v CKN ako parc. č. 12668/15 v nezaloženom liste vlastníctva ako zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 1.012 m2  a  doposiaľ evidovaná v CKN ako parc. č. 12668/17 v nezaloženom liste 

vlastníctva ako orná pôda o výmere 343 m2, ktorá bola rozdelená na základe Geometrického plánu 

č. 465/2021 zo dňa 19.11.2021 na parcelu reg. „E“ č. 2726 o výmere 1.321 m2-orná pôda, na parcelu 

reg. „C“ č. 12668/23, diel č. 1 o výmere 65 m2-zastavané plochy a nádvoria, parcelu reg. „C“ 

č. 12668/17, diel č. 2  o výmere  208 m2-orná pôda, na parcelu reg. „C“ č. 12668/24, diel č. 3 o výmere 

14 m2-zastavané plochy a nádvoria, na parcelu reg. „C“ č. 12668/26, diel č. 4 o výmere 32 m2 - orná 

pôda, na parcelu reg. „C“ č. 12668/24, diel č. 5 o výmere 23 m2-zastavané plochy a nádvoria, na 

parcelu reg. „C“ č. 12668/26, diel č. 6 o výmere 44 m2-orná pôda, na parcelu reg. „C“  č. 12668/27 

o výmere 40 m2 - orná pôda, na parcelu reg. „C“ č. 12668/15 o výmere 910 m2 - zastavané plochy  

a nádvoria     a   na parcelu reg. „C“ č. 12668/25  o výmere 19 m2 - orná pôda, kde  

predmetom kúpy je novovytvorená parcela reg. „C“ č. 12668/24, diel č. 5  o  výmere  23 m2, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, podiel ½, p. Zita 

Zimmermannová, kde spolumajiteľka odpredáva svoj podiel na parcele za sumu  vo výške 5 €/m2, t.j. 

za sumu celkom 57,50 €. 

 

Spolu kupovaná výmera pozemku parc. reg. „C“ č. 12688/24, diel č. 3 a pozemku parc. reg. „C“  č. 

12668/24, diel č. 5  - je  nová  parcela reg. „C“ č. 12688/24 o veľkosti 37,00 m2, podiel ½.   

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                          proti: 0   zdržali sa: 0 

Ľ. Dunajčík, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 

T. Prievozníková, Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

JUDr. F. Tahotný, MBA 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 156/XII/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

v súlade s čl. 4, písm. A), bod 1, písm. b)  a bod 2, písm. a)  Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Vrbové  a  na základe  § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka odkúpenie časti 

nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 4286 : 

- pozemok parcela registra „C“  č.  2746/22 o  výmere  62 m², druh pozemku - zastavaná plocha a 

nádvoria, príslušné podiely v celosti, ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve: 

- Petráková Zora, 821 04  Bratislava 2, podiel 2/18 (t.j. 6,88 m2)  za cenu  5,00 €/m2; 

- Bašnáková Monika, 821 01 Bratislava 2, podiel 1/9 (t.j. 6,88 m2)  za cenu  5,00 €/m2.  

- Bašnáková Alica, 841 05  Bratislava 4 - Karlova Ves, podiel 2/18 (t.j. 6,88 m2)  za cenu  5,00 €/m2.  

 V súlade s dohodou spoluvlastníkov mesto odkúpi  pozemok za cenu 5,00 € / m2, čo pri výmere 

parcely  a jednotlivých podielov spoluvlastníčok predstavuje celkovú sumu vo výške 103,20 EUR.  

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 



prítomní: 8 

za: 8                          proti: 0   zdržali sa: 0 

Ľ. Dunajčík, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 

T. Prievozníková, Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

JUDr. F. Tahotný, MBA 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 157/XII/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

v súlade s čl. 4, písm. A), bod 1, písm. b)  a bod 2, písm. a)  Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Vrbové  a  na základe  § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka odkúpenie časti 

nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 4286 : 

- pozemok parcela registra „E“  č.  307 o  výmere  255 m², druh pozemku - zastavaná plocha a 

nádvoria, príslušné podiely v celosti, ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve: 

- Petráková Zora, 821 04  Bratislava 2, podiel 2/18 (t.j. 28,33 m2)  za cenu  5,00 €/m2; 

- Bašnáková Monika, 821 01 Bratislava 2, podiel 1/9 (t.j. 28,33 m2)  za cenu  5,00 €/m2.  

- Bašnáková Alica, 841 05  Bratislava 4 - Karlova Ves, podiel 2/18 (t.j. 28,33 m2)  za cenu 5,00 €/m2.  

V súlade s dohodou spoluvlastníkov mesto odkúpi  pozemok  cenu 5,00 € / m2, čo pri výmere 

parcely  a jednotlivých podielov spoluvlastníčok predstavuje celkovú sumu vo výške 424,95 EUR.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                          proti: 0   zdržali sa: 0 

Ľ. Dunajčík, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 

T. Prievozníková, Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

JUDr. F. Tahotný, MBA 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 158/XII/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

v súlade s čl. 4, písm. A), bod 1, písm. b)  a bod 2, písm. a)  Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Vrbové  a  na základe  § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka odkúpenie časti 

nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 4286 : 

- pozemok parcela registra „E“  č.  321 o  výmere  320 m², druh pozemku - záhrada, príslušné 

podiely v celosti, ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve: 

- Petráková Zora, 821 04  Bratislava 2, podiel 2/18 (t.j. 35,55 m2)  za cenu  5,00 €/m2; 

- Bašnáková Monika, 821 01 Bratislava 2, podiel 1/9 (t.j. 35,55 m2)  za cenu  5,00 €/m2.  

- Bašnáková Alica, 841 05  Bratislava 4 - Karlova Ves, podiel 2/18 (t.j. 35,55 m2)  za cenu 5,00 €/m2.  

V súlade s dohodou spoluvlastníkov mesto odkúpi  pozemok za  cenu 5,00 € / m2, čo pri výmere 

parcely  a  jednotlivých podielov spoluvlastníčok predstavuje celkovú sumu vo výške 533,25 EUR.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 



za: 8                          proti: 0   zdržali sa: 0 

Ľ. Dunajčík, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 

T. Prievozníková, Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

JUDr. F. Tahotný, MBA 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 159/XII/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

v súlade s čl. 4, písm. A), bod 1, písm. b)  a bod 2, písm. a)  Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Vrbové  a  na základe  § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka odkúpenie časti 

nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 3403 : 

- pozemok parcela registra „E“  č.  320 o  výmere  737 m², druh pozemku - záhrada, príslušné 

podiely v celosti, ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve: 

Spolumajiteľka zapísaná na LV pod č. 10: 

- Petráková Zora, 821 04  Bratislava 2, podiel 1/36 (t.j. 20,47 m2)  za cenu  5,00 €/m2; 

 

Spolumajiteľka zapísaná na LV pod č. 11: 

- Petráková Zora, 821 04  Bratislava 2, podiel 1/36 (t.j. 20,47 m2)  za cenu  5,00 €/m2; 

 

Spolumajiteľka zapísaná na LV pod č. 12: 

- Bašnáková Monika, 821 01 Bratislava 2, podiel 1/18 (t.j. 40,94 m2)  za cenu  5,00 €/m2.  

Spolumajiteľka zapísaná na LV pod č. 14: 

- Bašnáková Alica, 841 05  Bratislava 4 - Karlova Ves, podiel 2/36 (t.j. 40,94 m2)  za cenu 5,00 €/m2.  

V súlade s dohodou spoluvlastníkov mesto odkúpi  pozemok za cenu 5,00 € / m2, čo pri výmere 

parcely  a jednotlivých podielov spoluvlastníčok predstavuje celkovú sumu vo výške 614,10 EUR.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                          proti: 0   zdržali sa: 0 

Ľ. Dunajčík, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 

T. Prievozníková, Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

JUDr. F. Tahotný, MBA 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 160/XII/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- ruší -  

 uznesenie MsZ č. 37/IV/2021  zo dňa 21. 4. 2021. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                          proti: 0   zdržali sa: 0 

Ľ. Dunajčík, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 

T. Prievozníková, Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

JUDr. F. Tahotný, MBA 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 



Uznesenie MsZ č. 161/XII/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

v súlade s čl. 4, písm. A), bod 1, písm. b)  a  bod 2, písm. a)  Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Vrbové  a  na základe  § 34 ods. 9  a  13  zákona  č. 330/1991 Zb. o pozemkových 

úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde  

a  o  pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov odkúpenie nehnuteľností, ktoré sú 

vo vlastníctve Slovenskej republiky, kde správcom je Slovenský pozemkový fond  a  zapísané  na 

LV č. 3416 nasledovne : 

* parc. reg. „C“  č. 331/7 o výmere 3 m², druh pozemku - zastavené plochy a nádvoria, podiel 1/1;  

 

* parc. reg. „C“  č. 378/1 o výmere 701 m², druh pozemku - zastavené plochy a nádvoria, podiel 1/1. 

  

Uvedené  pozemky vo výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky, správca Slovenský pozemkový 

fond, ul. Búdkova cesta č. 36, 817 15 Bratislava 11 budú v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. 

o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, 

pozemkovom fonde  a  o  pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov  predané vo 

verejnom záujme do vlastníctva  mesta Vrbové, Ulica gen. M. R. Štefánika  č. 15/4, 922 03  Vrbové,    

IČO: 003 13 190  na základe  stanovenej všeobecnej hodnoty pozemkov, ktorá bola určená znaleckým  

posudkom.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                          proti: 0   zdržali sa: 0 

Ľ. Dunajčík, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 

T. Prievozníková, Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

JUDr. F. Tahotný, MBA 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 162/XII/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                                

s ch v a ľ u j e  
- 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 ul. 

Priemyselná  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 katastri mesta Vrbové.   

Na častiach uvedených parciel reg. „C“ č. 2383, parcela reg. „C“ č. 2185  a  parcela 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 pre účely stavebného konania 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: 8 

za: 8                          proti: 0   zdržali sa: 0 

Ľ. Dunajčík, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 

T. Prievozníková, Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

JUDr. F. Tahotný, MBA 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 163/XII/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                                 

- prenájom nehnuteľného majetku mesta k  vypracovanému  projektu  Zelený domov k stavebnému 

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

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  zmysle čl. 4, písm. 

C), ods. 1, 2  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové a 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 Zelený domov  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 zradení 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: 8 

za: 8                          proti: 0   zdržali sa: 0 

Ľ. Dunajčík, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 

T. Prievozníková, Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

JUDr. F. Tahotný, MBA 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 164/XII/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

Zámer zámeny časti pozemku parc. reg. „C“ č. 375/10 o celkovej výmere 153 m², druh pozemku - 

ostatná plocha, podiel 1/1, ktorý bol rozdelený na základe Geometrického plánu č. 436/2021 zo dňa 

15.11.2021 na parcelu reg. „C“ č. 375/10, diel č. 1 o výmere 58 m2 a   na parcelu reg. „C“ č. 375/10, 

diel č. 2 o výmere 95 m2, kde  

- predmetom zámeny je novovytvorená parcela reg. „C“ č. 375/10, diel č. 1 o výmere 58 m2, druh 

pozemku ostatná plocha, podiel 1/1, ktorý je zapísaný na LV č. 1900 na Okresnom úrade, 

katastrálnom odbore Piešťany, vo výlučnom vlastníctve : 

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

a ďalej  

zámer zámeny časti pozemku parc. reg. „C“ č. 376/7 o celkovej výmere 40 m², druh pozemku - 

ostatná plocha, podiel 1/1, ktorý bol rozdelený na základe Geometrického plánu č. 436/2021 zo dňa  

15.11.2021 na parcelu reg. „C“ č. 376/7, diel č. 3 o výmere 25 m2 a   na parcelu reg. „C“ č. 376/7, 

diel č. 4  o výmere 15 m2, kde  



- predmetom zámeny je novovytvorená parcela reg. „C“ č. 376/7, diel č. 4 o výmere 15 m2, druh 

pozemku ostatná plocha, podiel 1/1, ktorý je zapísaný na LV č. 1900 na Okresnom úrade, 

katastrálnom odbore Piešťany, vo výlučnom vlastníctve : 

- Mesto Vrbové, IČO 00313190, sídlo Ul. gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové,   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 : 

- Marián Sabo, 922 03 Vrbové. 

Spolu zamieňaná výmera pozemkov parc. reg. „C“ č. 375/10, diel č. 1 a parc. reg. „C“  č. 376/7, 

diel č. 4  - spolu nová parcela reg. „C“ č. 375/10 o veľkosti  73,00 m2  má mesto Vrbové zámer 

zameniť tieto pozemky za podiely  na pozemku :  

- pozemok  parc. reg. „C“ č. “  č.  13745/105 o výmere 1.186 m², druh pozemku - orná pôda, podiel 

1/30 (t.j. 39,53 m2), ktorý je zapísaný na LV č. 4341 na Okresnom úrade, katastrálnom odbore 

Piešťany, v podielovom spoluvlastníctve : 

- Marián Sabo, 922 03 Vrbové,  spôsobom hodným osobitného zreteľa; 

a   

- pozemok  parc. reg. „C“ č. “  č.  13745/105 o výmere 1.186 m², druh pozemku - orná pôda, podiel 

1/30 (t.j. 39,53 m2), ktorý je zapísaný na LV č. 4341 na Okresnom úrade, katastrálnom odbore 

Piešťany, v podielovom spoluvlastníctve : 

- Ivana Heribanová, 917 08 Trnava,  spôsobom hodným osobitného zreteľa - spolu zamieňaná 

výmera vo veľkosti 79,06 m2, 
ktoré podiely sa zamieňajú  do podielového spoluvlastníctva mesta Vrbové, IČO 003 13 190, sídlo Ul. 

gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové   a  mesto je ochotné zameniť citované parcely bez 

povinnosti mesta Vrbové ďalšej úhrady z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Za  dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ považuje skutočnosť, že parcelu KN reg. „C“ č. 13745/105  

je potrebné mať vo vlastníctve mesta Vrbové pre účel vybudovania nového severného obchvatu mesta 

Vrbové.  Z uvedeného dôvodu je  pre mesto Vrbové výhodné zameniť tieto podiely na parcele za 

parcelu KN  reg. „C“ č. 375/10, diel č. 1  a  parcelu KN  reg. „C“ č. 376/7, diel č. 4, spolu vytvorená 

na základe GP ako  nová parcela reg. „C“ č. 375/10 o veľkosti 73,00 m2.   

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                          proti: 0   zdržali sa: 0 

Ľ. Dunajčík, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 

T. Prievozníková, Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

JUDr. F. Tahotný, MBA 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 165/XII/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

v súlade s čl. 4, písm. A), bod 1, písm. b)  a bod 2, písm. a)  Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Vrbové  a  na základe  § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka odkúpenie časti 

nehnuteľnosti zapísanej  na LV č. 4341 : 

- pozemok parcela registra „C“  č. 13745/105  o  výmere  1.186 m², druh pozemku - orná pôda,  

podiel vo veľkosti 1/30, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve: 

- Jankovičová Stanislava, 922 03 Vrbové, (podiel 1/30 - t. j. 39,53 m2) - suma  vo výške  197,65 €. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 



prítomní: 8 

za: 8                          proti: 0   zdržali sa: 0 

Ľ. Dunajčík, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 

T. Prievozníková, Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

JUDr. F. Tahotný, MBA 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 166/XII/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

zmenu  uznesenia č.  63/IV/2020 zo dňa 29. 4. 2020  nasledovne:  

ruší sa pôvodný text v plnom rozsahu, a to : 

Mestské  zastupiteľstvo vo Vrbovom 

- s ú h l a s í    

so zriadením bezodplatného vecného bremena :   

 

Parcela číslo 

CKN 

Parcela 

číslo EKN 

Druh pozemku  Výmera 

parcely v m2 

LV Dĺžka 

vedenia(m) 

2185  zastavané plochy 

a nádvoria 

3492 1900 332 

1591  zastavané plochy 

a nádvoria 

1249 1 900 118 

1592  zastavané plochy 

a nádvoria 

420 1900 - 

6  zastavané plochy 

a nádvoria 

5859 1900 52 

1600/22  zastavané plochy 

a nádvoria 

3466 1900 53 

8/3 NLV  Ostatné plochy    

8/3 v tom 989/1  3100 3369 16 

9/1 NLV  zastavané plochy 

a nádvoria 

387   

9/1 v tom 989/1 zastavané plochy 

a nádvoria 

3100 3369 6 

v prospech Západoslovenskej distribučnej a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava. 

 

a   nahrádza sa novým znením, a to: 

 

Mestské  zastupiteľstvo vo Vrbovom 

- s ú h l a s í -   

so zriadením bezodplatného vecného bremena:   

 

Parcela číslo 

CKN 

Parcela 

číslo EKN 

Druh pozemku  Výmera 

parcely v m2 

LV Dĺžka 

vedenia(m) 

2185  zastavané plochy 

a nádvoria 

3492 1900 332 

1591/1  zastavané plochy 

a nádvoria 

1202 1 900 118 

1592  zastavané plochy 

a nádvoria 

420 1900 - 

6  zastavané plochy 

a nádvoria 

5859 1900 52 



1600/22  zastavané plochy 

a nádvoria 

3466 1900 53 

8/3 NLV  Ostatné plochy    

8/3 v tom 989/1  3100 3369 16 

9/1 NLV  zastavané plochy 

a nádvoria 

387   

9/1 v tom 989/1 zastavané plochy 

a nádvoria 

3100 3369 6 

v prospech Západoslovenskej distribučnej a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

 

za: 8                          proti: 0   zdržali sa: 0 

Ľ. Dunajčík, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 

T. Prievozníková, Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

JUDr. F. Tahotný, MBA 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 167/XII/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

zmenu  uznesenia č.  91/IV/2018 zo dňa 26.04.2018  nasledovne :  

ruší sa pôvodný text v plnom rozsahu, a to  : 

 

Mestské  zastupiteľstvo vo Vrbovom 

- schvaľuje -  

ročný nájom v nájomných bytoch na ul. Šteruská cesta vo výške 4 % z obstarávacej ceny NB 

nasledovne: 

byt č. 1 vo výške        2.100,36 Eur / rok 

byt č. 2 vo výške        1.797,29 Eur / rok 

byt č. 3 vo výške        2.223,05 Eur / rok 

byt č. 4 vo výške        1797,29  Eur / rok 

byt č. 5 vo výške        2.223,05 Eur / rok 

byt č. 6            vo výške        2.076,80 Eur / rok 

byt č. 7 vo výške        1.788,35 Eur / rok 

byt č. 8 vo výške        2.223,05 Eur / rok 

byt č. 9 vo výške        1.788,35 Eur / rok 

byt č. 10 vo výške        2.223,05 Eur / rok 

byt č. 11 vo výške        2.085,73 Eur / rok 

byt č. 12 vo výške        1.788,35 Eur / rok 

byt č. 13 vo výške        2.231,99 Eur / rok 

byt č. 14 vo výške        1.788,35 Eur / rok 

byt č. 15 vo výške        2.231,99 Eur / rok 

 

a   nahrádza sa novým znením, a to: 

 

Mestské  zastupiteľstvo vo Vrbovom 

- schvaľuje -  

ročný nájom v nájomných bytoch na ul. Šteruská cesta vo výške 4,33 % z obstarávacej ceny NB 

nasledovne: 

 



byt č. 1 vo výške        2.100,36 Eur / rok 

byt č. 2 vo výške        1.797,29 Eur / rok 

byt č. 3 vo výške        2.223,05 Eur / rok 

byt č. 4 vo výške        1797,29  Eur / rok 

byt č. 5 vo výške        2.223,05 Eur / rok 

byt č. 6            vo výške        2.076,80 Eur / rok 

byt č. 7 vo výške        1.788,35 Eur / rok 

byt č. 8 vo výške        2.223,05 Eur / rok 

byt č. 9 vo výške        1.788,35 Eur / rok 

byt č. 10 vo výške        2.223,05 Eur / rok 

byt č. 11 vo výške        2.085,73 Eur / rok 

byt č. 12 vo výške        1.788,35 Eur / rok 

byt č. 13 vo výške        2.231,99 Eur / rok 

byt č. 14 vo výške        1.788,35 Eur / rok 

byt č. 15 vo výške        2.231,99 Eur / rok 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                          proti: 0   zdržali sa: 0 

Ľ. Dunajčík, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 

T. Prievozníková, Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

JUDr. F. Tahotný, MBA 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 168/XII/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

poskytnutie  dotácie  vo výške max. 1.600 €  MS Slovenského červeného kríža vo Vrbovom na 

zabezpečenie kúpy defibrilátora. Finančné prostriedky budú vyplatené na účet MS SČK  

a  vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci december 2022.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                          proti: 0   zdržali sa: 0 

Ľ. Dunajčík, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 

T. Prievozníková, Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

JUDr. F. Tahotný, MBA 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 169/XII/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

poskytnutie  dotácie vo výške 14.080 €  Základnej škole na ul. Komenského vo Vrbovom na 

zabezpečenie kúpy a  následnej montáže a  úpravy existujúcich rozvodov k novému konvektomatu 

do školskej kuchyne. Finančné prostriedky budú vyplatené na účet Základnej školy na Komenského 

ulici vo Vrbovom  a  vyúčtovanie bude vykonané v  mesiaci  december 2022.  

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                          proti: 0   zdržali sa: 0 



Ľ. Dunajčík, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 

T. Prievozníková, Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

JUDr. F. Tahotný, MBA 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 170/XII/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

poskytnutie  dotácie  vo výške 4.500 € Základnej škole na Školskej ulici vo Vrbovom na zabezpečenie 

kúpy kotla na ohrev teplej vody. Finančné prostriedky budú vyplatené na účet Základnej školy na 

Školskej ulici vo Vrbovom  a  vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci december 2022.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                          proti: 0   zdržali sa: 0 

Ľ. Dunajčík, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 

T. Prievozníková, Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

JUDr. F. Tahotný, MBA 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 171/XII/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

poskytnutie dotácie vo výške 35.000 € Domovu Klas, n.o. Vrbové na zabezpečenie prevádzkových 

nákladov a  na zabezpečenie svojej sociálnej činnosti na rok 2022.  

Finančné prostriedky budú vyplatené nasledovne :  

* v mesiaci marec 2022 bude vyplatená na účet Domova Klas, n.o. Vrbové suma vo výške 15.000 €; 

* a ďalej bude vyplácané na účet Domova Klas, n.o. Vrbové mesačne po dobu 11 mesiacov od 

01.01. 2022 do 30.11.2022 suma vo výške 1.700,- € a v mesiaci december 2022 suma vo výške 

1.300,- €. Vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci december 2022.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                          proti: 0   zdržali sa: 0 

Ľ. Dunajčík, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 

T. Prievozníková, Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

JUDr. F. Tahotný, MBA 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 172/XII/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Dobrovoľnému hasičskému zboru Vrbové na zabezpečenie 

„Historickej zástavy DHZ Vrbové“ vo výške 1.000 €.  Finančné prostriedky budú vyplatené na 

bankový účet DHZ Vrbové a  vyúčtovanie bude vykonané najneskôr v mesiaci december 2022. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                          proti: 0   zdržali sa: 0 



Ľ. Dunajčík, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 

T. Prievozníková, Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

JUDr. F. Tahotný, MBA 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 173/XII/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

uhradiť formou čiastočnej úhrady finančných prostriedkov vynaložených obcou Rakovice na činnosť 

žiakov mesta Vrbové, ktorí navštevujú záujmové centrum v Rakovicach vo výške 15,- € mesačne. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                          proti: 0   zdržali sa: 0 

Ľ. Dunajčík, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 

T. Prievozníková, Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

JUDr. F. Tahotný, MBA 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 174/XII/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

uhradiť formou čiastočnej úhrady finančných prostriedkov v lehote od septembra 2021 do 31.12.2021 

vynaložených mestom Myjava na činnosť žiakov mesta Vrbové, ktorí navštevujú záujmové centrum 

v Myjave vo výške 16 € mesačne. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                          proti: 0   zdržali sa: 0 

Ľ. Dunajčík, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 

T. Prievozníková, Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

JUDr. F. Tahotný, MBA 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 175/XII/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

Mgr. Lenke Pavlíčkovej odpustenie nájmu za obdobie od 01.11.2021 do opätovného otvorenia 

fitnescentier  a  zariadení na skupinové cvičenie (cvičenie jogy) vládnym nariadením.   

 

Mgr. Silvii Frajštákovej  a   Mgr. Monike Nedorostovej odpustenie nájmu za obdobie   od 01.11.2021  

do opätovného otvorenia športovísk  a  zariadení na skupinové cvičenie pre relax, regeneráciu 

a rekondíciu tela (cvičenie jumpingu) vládnym nariadením. 

   

Adriane Sýkorovej Fidlerovej odpustenie nájmu za obdobie od 01.08.2021 do 30.11.2021 z dôvodu 

prerábky prevádzky a  od 01.12.2021 do opätovného otvorenia prevádzky kozmetických služieb 

vládnym nariadením.   

 

Kristíne Hejskovej odpustenie nájmu za obdobie od 01.12.2021 do opätovného otvorenia nechtového 

štúdia Alex  vládnym nariadením.   



 

Barbore Haffnerovej odpustenie nájmu za obdobie od 01.12.2021 do opätovného otvorenia prevádzky 

kaderníctva  vládnym nariadením.   

 

Ivete Matejíkovej odpustenie nájmu za obdobie od 01.12.2021 do opätovného otvorenia reštaurácií 

vládnym nariadením.   

 

Dušanovi Ladányimu odpustenie nájmu za obdobie od 01.12.2021 do opätovného otvorenia 

fitnescentier  a  zariadení na skupinové cvičenie vládnym nariadením.   

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                          proti: 0   zdržali sa: 0 

Ľ. Dunajčík, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 

T. Prievozníková, Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

JUDr. F. Tahotný, MBA 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 176/XII/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

v súlade s čl. I., §2, ods. 9  -  Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021 o nakladaní s nájomnými 

bytmi pre občanov v bytovom dome na Hrabinskej ulici a na ul. Šteruská cesta - Košiar v meste 

VRBOVÉ pridelenie voľného nájomného jednoizbového bytu č. 14, na druhom poschodí „vchod 

C“  v bytovom dome  na ul. Šteruská cesta - Košiar  novému nájomníkovi : 

- Viera Švarcová, 922 03 Vrbové. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                          proti: 0   zdržali sa: 0 

Ľ. Dunajčík, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 

T. Prievozníková, Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

JUDr. F. Tahotný, MBA 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 177/XII/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

bezplatnú výpožičku nebytového priestoru, ktorý sa nachádza v mestskej nehnuteľnosti Hačkovec  

s. č. 336 a  to miestnosti v suteréne budovy vľavo vo výmere 18,00 m², na dobu neurčitú od 

01.01.2022 s trojmesačnou výpovednou lehotou. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                          proti: 0   zdržali sa: 0 

Ľ. Dunajčík, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, 

T. Prievozníková, Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

JUDr. F. Tahotný, MBA 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 


