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Z á p i s n i c a    č. 7 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrbové, 

konaného 8. 12. 2021 o 17.00 hod. v kúrii M. Beňovského vo Vrbovom 

 

Prítomní:        8 poslancov a primátorka mesta 

Neprítomní:    Mgr. Daniela Drobná, Mgr. René Just, Ing. Jozef Duračka 

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. Konsolidovaná účtovná závierka mesta a správa audítora o overení konsolidovanej 

účtovnej závierky mesta Vrbové k 31. 12. 2020  

6. Zmena rozpočtu 

7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu na r. 2022 - 2024 

8. Návrh programového rozpočtu na roky 2022 - 2024 

9. VZN č. 4/2021 - byty ul. Hrabinská, Košiar 

10. VZN č. 5/2021 - byty – Ul. J. Zigmundíka, Sídl. 9. mája a ostatné 

11. Plán zasadnutí MsZ na I. polrok 2022 

12. Odpis pohľadávok 

13. Kúpa pozemkov - ul. Hrabinská 

14. Kúpa pozemkov - ul. Vinohradnícka 

15. Kúpa - štadión 

16. Kúpa SPF - ul. Barcíkova 

17. Schválenie nájmu nehnuteľného majetku - Tavos, a.s. - fotočlánky  

18. Schválenie nájmu pozemkov parc. č. 1052/6  a  1052/4 - ul. Pribinova  

19. Schválenie zámeru - zámena časti parc. č. 375/10 a 376/7 – p. M. Sabo 

20. Schválenie zámeru na nájom – p. Minďar 

21. Kúpa pozemku - obchvat mesta 

22. Zmena uznesenia - Západoslovenská distribučná - ul. M. A. Beňovského 

23. Zmena uznesenia - ročný nájom v bytoch na ul. Šteruská cesta 

24. Dotácia - kúpa defibrilátoru  

25. Dotácia - kúpa konvektomatu 

26. Dotácia - kúpa kotla na ohrev vody 

27. Dotácia - Domov Klas 

28. Dotácia - DHZ / zástava 

29. Dohoda o spolupráci - školstvo Rakovice 

30. Dohoda o spolupráci - školstvo Myjava 

31. Nájom v nebytových priestoroch - III. vlna Covid 19 

32. Pridelenie bytu - Košiar 

33. Rôzne  

34. Dopyty a interpelácie poslancov 

35. Návrh na uznesenie 

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

predsedníctva a určenie zapisovateľky 
  
Zasadnutie mestského zastupiteľstva sa konalo za prítomnosti 8 poslancov. Zasadnutie otvorila a 

viedla primátorka mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová. 

 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – doc. PhDr. Ján  

Višňovský, PhD., členovia – PhDr. Jana Miklášová a Tatiana Prievozníková. 

prítomných: 8 

za: 8                                         proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: Ľubomír Dunajčík a Ing. Dušan Sabo.   

prítomných: 8 

za: 8                                       proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

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

 

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

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

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 

Potom primátorka navrhla zmenu programu. Navrhla vyňať z programu bod 12. Odpis pohľadávok 

a nahradiť ho zámenou pozemku na Bočnej ulici, v bode 33. Rôzne – doplniť výpožičku nebytového 

priestoru na Hačkovci. Za takto upravený program sa hlasovalo: 

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. Konsolidovaná účtovná závierka mesta a správa audítora o overení 

konsolidovanej účtovnej závierky mesta Vrbové k 31. 12. 2020  
 

V zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve... predložila Mgr. Urbanová konsolidovanú 

závierku,  správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky  mesta Vrbové 

zostavenej k 31. 12. 2020. Materiál zobrali poslanci MsZ na vedomie. 

 

K predloženému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 140/XII/2021. 
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6. Zmena rozpočtu 
 

Mgr. Urbanová spracovala a predložila materiál k zmene rozpočtu. Rozpočtové opatrenie č. 5 

upravuje kategóriu príjmov o príjmy na prenesené kompetencie na úseku školstva na krytie výdavkov 

(v rozpise výdavkov Školstvo) nasledovne: 

– úprava normatívneho rozpočtu po zbere dát v rezortnom informačnom systéme (RIS) 

k 15. septembru 2021,  

- na pokrytie nákladov v súvislosti s vyplatením odmien zamestnancom podľa Čl. II bodu 3 

Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa 

zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme na rok 2021,  

- na vyplatenie odmien pedagogickým a odborným zamestnancom s cieľom stabilizácie 

pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve a ich ohodnotenia v súvislosti 

s náročným pandemickým obdobím, 

- na úprava výdavkov na dopravné, príspevok na lyžiarsky kurz, príspevok na školu v prírode, 

príspevok na učebnice, vzdelávacie poukazy, príspevok na špecifiká, sociálne znevýhodnené 

prostredie, odchodné, 

- dotácia ÚPSVaR PN na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi. 

 

K predloženému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 141/XII/2021. 

 

Následne bolo predložené rozpočtové opatrenie č. 6, ktoré upravuje kategóriu príjmov o vlastné 

príjmy škôl a školských zariadení a príjmy na prenesené kompetencie na úseku školstva na krytie 

výdavkov (v rozpise výdavkov Školstvo): na výchovu a vzdelávanie v materskej škole pre 5-ročné 

deti; na zvýšenú úhradu prevádzkových nákladov; na vzdelávacie poukazy. V rovnakom finančnom 

rozsahu rozpočtové opatrenie upravuje kategóriu výdavkov. 

 

K predloženému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 142/XII/2021. 

 

Ako posledné bolo predložené rozpočtové opatrenie č. 7. § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov  časovo ohraničuje 

možnosť mestskému zastupiteľstvu vykonať zmeny rozpočtu  „Príslušný orgán obce ..... vykonáva 

zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami .........“ Z dôvodu, že nie je 

logicky možné špecifikovať ani predikovať skutočnosť k 31.12.2021, toto RO upravuje rozpočet 

podľa skutočného plnenia príjmov a skutočného 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.  

 

K predloženému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 143/XII/2021. 

 

7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu  

    na r. 2022 - 2024 
 

V zmysle § 18 f  ods. 1 písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vyplýva 

hlavnému kontrolórovi povinnosť predložiť uvedený materiál na rokovanie MsZ. JUDr. Gajňáková 

vo svojom stanovisku navrhla programový rozpočet na r. 2022-2024 schváliť. 
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Rozprava: 

Dr. Tahotný – spýtal sa na sumy úverov, konkrétne na čerpanie úveru 840 tis. €, 

Dr. Gajňáková – v súčasnosti sa presná suma ešte nevie, 

p. Dunajčík – chcel by, aby bol potom predložený detailný výkaz z tohto úveru. 

Dr. Gajňáková – to je samozrejmé, 

doc. Višňovský – bola tam aj požiadavka na cestu na Mikulášskej ulici, 

Dr. Kubík – už vtedy, keď sa schvaľovalo uznesenie o zaradení do kapitálových výdavkov na rok 

2022 – vybudovanie Mikulášskej ulice, povedal, že bez úveru sa tá cesta nebude dať urobiť. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 144/XII/2021. 

 

8. Návrh programového rozpočtu na roky 2022 – 2024 
 

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov je mesto Vrbové povinné prerokovať a schváliť návrh programového rozpočtu 

mesta Vrbové na roky 2022 - 2024 na zasadnutí  MsZ vo Vrbovom. Dňa 23.11.2021, teda v lehote 

15 dní pred  rokovaním MsZ  bol návrh programového rozpočtu mesta Vrbové na roky 2022-2024 

uverejnený: na úradnej tabuli mesta aj na web stránke mesta www.vrbove.sk. Mgr. Urbanová 

povedala, že sú položky, o ktorých sa nevie, ako pôjdu hore. V zmysle zákona tam nie sú príspevky 

pre zamestnancov, pretože sa v novembri, keď sa rozpočet robil, o tom ešte nevedelo. Bolo 

avizované, že samosprávam budú ponížené podielové dane.  

p. Dunajčík – upozornil na rozdielne sumy určené na komunikácie, pravdepodobne to je len chyba, 

Mgr. Urbanová – je to chyba, posunul sa im riadok. V účtovníctve je to rozpísané už správne. 

 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 145/XII/2021 a č. 146/XII/2021. 

 

9. VZN č. 4/2021 - byty ul. Hrabinská, Košiar 

10. VZN č. 5/2021 - byty – Ul. J. Zigmundíka, Sídl. 9. mája a ostatné 
 

Mesto Vrbové na základe kontroly zo ŠFRB bolo upozornené na niektoré sporné výklady 

v nájomných zmluvách a vo VZN o prideľovaní nájomných bytov v meste Vrbové. Na základe 

uvedeného boli spracované a predložené návrhy na schválenie VZN o nakladaní s nájomnými v meste 

Vrbové č. 4/2021 a č. 5/2021. Bolo navrhnuté zrušenie oboch doterajších VZN, týkajúcich sa 

doposiaľ zaužívaného prideľovania nájomných bytov. 

 

K predloženému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 147/XII/2021 a č. 148/XII/2021. 

 

11. Plán zasadnutí MsZ na I. polrok 2022 
 

Dr. Kubík na každý polrok vypracováva plán zasadnutí MsZ na nasledovné obdobie. V I. polroku 

2022 sa plánuje 5 zasadnutí. Jednotlivé body zasadnutí, ako i termíny je možné operatívne meniť 

podľa potreby a naliehavosti riešení problémov mesta alebo na návrh, príp. po dohode s poslancami 

MsZ. 

      

K predloženému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 149/XII/2021. 

 

 

 

 

http://www.vrbove.sk/
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12. Zámena pozemkov – Bočná ul. 
 

Na základe dohody medzi p. Martinom Kubíkom a  mestom Vrbové pri vysporiadavaní pozemkov 

na Bočnej ulici bola dohodnutá zámena pozemku parcela č. 2852/5 o celkovej výmere 37 m², 

vo vlastníctve mesta Vrbové. Podľa vyjadrenia M. Kubíka, tento má záujem o citovanú parcelu 

z dôvodu zcelenia si pozemkov na svojom dvore. Zámer tejto zámeny pozemkov bol schválený na 

predchádzajúcom zasadnutí MsZ. Teraz sa pristúpilo už k schváleniu samotnej zámeny. 

 

K predloženému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 150/XII/2021. 

 

13. Kúpa pozemkov - ul. Hrabinská 
 

Pri vysporiadaní pozemkov  na ul. Hrabinská  bolo zistené, že niektoré parcely, ktoré mesto potrebuje 

na vybudovanie komunikácie a chodníka na uvedenej ulici, patria výlučnému vlastníkovi 

p. M. Antolíkovi. Bol vypracovaný geometrický plán, ktorý potrebné parcely odčlenil. Bol 

predložený návrh na odkúpenie týchto parciel od p. M. Antolíka. 

 

K predloženému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Boli prečítané a prijaté uznesenie č. 151/XII/2021 a č. 152/XII/2021. 

 

14. Kúpa pozemkov - ul. Vinohradnícka 
 

Podobne ako v prechádzajúcom bode, niektoré parcely na Vinohradníckej ulici, ktoré mesto bude 

potrebovať na vybudovanie účelovej komunikácie, sú vo vlastníctve Poľnohospodárskeho družstva 

Vrbové a p. Zimmermannovej. Bol predložený návrh na odkúpenie týchto pozemkov. 

 

K predloženému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Boli prečítané a prijaté uznesenie č. 153/XII/2021, č. 154/XII/2021  a č. 155/XII/2021. 

 

15. Kúpa – štadión 

 
Dňa 10.11.2021 bolo dohodnuté odkúpenie časti parcely č. 2746/22  a parcely č. 307, 320 a 321  

s podielovými spoluvlastníkmi p. Petrákovou, p. Bašnákovou M.  a p. Bašnákovou A.  Na uvedených 

parcelách  je vybudovaný mestský futbalový štadión a časť Športovej ul. (parkovisko pred 

štadiónom). Tieto časti pozemkov  je potrebné mať vo vlastníctve mesta Vrbové z dôvodu 

majetkového vysporiadania pozemkov pod štadiónom a na Športovej ulici. Vlastníčky pozemkov sú 

ochotné odpredať mestu za dohodnutú cenu 5 €/m2,  čo predstavuje  spoločnú sumu vo výške vo 

výške  1.675,50 EUR.  

 
K predloženému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Boli prečítané a prijaté uznesenie č.156/XII/2021, č.157/XII/2021, č.158/XII/2021 a č.159/XII/2021. 

 

16. Kúpa SPF - ul. Barcíkova 
 

Na základe vybudovanej účelovej komunikácie, ako verejnoprospešnej stavby aj s príslušnými 

inžinierskymi sieťami  „ul. Barcíkova“,  ktorá je zaradená v Územnom pláne mesta  a  nachádza sa 

v katastri mesta Vrbové, požiadalo mesto Vrbové dňa 26. 6. 2020 o delimitáciu - odovzdanie 

požadovaných parciel do majetku mesta. Do dnešného dňa prebiehali rokovania so správcom 

pozemkov - Slovenským pozemkovým fondom Bratislava. Nakoľko dňa 24.11.2021 dostalo mesto 

Vrbové od SPF zamietavé stanovisko k delimitácii, bude daná nová žiadosť na SPF na kúpu 
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pozemkov na Barcíkovej ulici. Bol vypracovaný návrh na zrušenie už prijatého uznesenia MsZ 

č. 37/IV/2021 zo dňa 21. 4. 2021, kde je uvedený iný dôvod na prevod nehnuteľného majetku SR do 

majetku mesta Vrbové. Na základe uvedeného bol predložený aj návrh na zrušenie citovaného 

uznesenia MsZ.   

 

K predloženému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Boli prečítané a prijaté uznesenie č. 160/XII/2021  a č. 161/XII/2021. 

 

17. Schválenie nájmu nehnuteľného majetku - Tavos, a.s. - fotočlánky  
 

Dr. Kubík spracoval a predložil návrh na realizáciu prenájmu nehnuteľného majetku mesta                           

z dôvodu realizácie odľahčovacích komôr OK1 až OK3 na ultrazvukové meranie pre spoločnosť  

TAVOS, a.s., Piešťany. Zámer na realizáciu prenájmu nehnuteľného majetku mesta bol schválený 

v októbri t. r. uznesením č. 124/X/2021. 

 

K predloženému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 162/XII/2021. 

 

18. Schválenie nájmu pozemkov parc. č. 1052/6  a  1052/4 - ul. Pribinova  
 

Na rokovanie MsZ bola predložená žiadosť o odsúhlasenie nájmu na realizáciu stavebného povolenia 

pre projekt Zelený domov k stavebnému objektu „bytový dom č. 2“ a  to aj s uvažovanou budúcou 

zámenou pozemkov mesta za pozemok nájomcu – Real Market Development, spol. s.r.o., na ktorom 

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

bremena na inžinierske siete a to spôsobom hodným osobitného zreteľa. 

 

K predloženému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 163/XII/2021. 

 

19. Schválenie zámeru - zámena časti parc. č. 375/10 a 376/7 – p. M. Sabo 
 

Na základe dohody s  p. M. Sabom a jeho sestrou p. I. Heribanovou bola dohodnutá zámena časti 

pozemkov,  oddelené GP č. 436/2021 parcela č. 375/10, diel č. 1 o výmere 58 m² a parcela č. 375/10, 

diel č. 4 o výmere 15 m², v k.ú. Vrbové za časti pozemku  p. č. 13745/105 o výmere 1.186 m², podiel 

1/30 v podielovom spoluvlastníctve M. Saba  a p. č. 13745/105 o výmere 1.186 m², podiel 1/30 

v podielovom spoluvlastníctve I. Heribanovej bez povinnosti mesta Vrbové ďalšej úhrady a to 

dôvodom hodným osobitného zreteľa. 

 

K predloženému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 164/XII/2021. 

 

20. Schválenie zámeru na nájom – p. Minďar 
 

Na základe žiadosti p. Andreja Minďara s manželkou Máriou Minďarovou bol predložený návrh na 

schválenie zámeru  -  vyriešenie nájmu, ktorý je potrebný na realizáciu stavebného povolenia 

vonkajšieho schodiska k objektu bytového domu na Námestí Slobody, ktorý je v ich vlastníctve. Do 

úvahy prichádza dlhodobý prenájom pozemku mesta pre účely vybudovania schodiska. 

 

Rozprava: 

p. Dunajčík – potreboval by bližšie informácie. Je to na námestí, či to nenaruší celkový vzhľad. 

primátorka – v minulosti tam takéto niečo už bolo. 
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p. Dunajčík – mali by to teda byť akoby služby obyvateľstvu. Zaviazať ho, aby to bolo esteticky 

vzhľadovo prijateľné. 

Poslanci sa dohodli, že je potrebné podrobnejšie vysvetlenie ako to bude vyzerať. Predložiť na 

ďalšom zasadnutí vizualizáciu, príp. zvážiť aj účasť p. Minďara na rokovaní. 

 

K tomuto bodu nebolo prijaté žiadne uznesenie. 

 

21. Kúpa pozemku - obchvat mesta 
 

Dňa 28. 10. 2021 bolo dohodnuté odkúpenie časti nehnuteľnosti - parcely č. 13745/105 s majiteľkou 

p. S. Jankovičovou, ktorá  má uvedenú parcelu v podielovom spoluvlastníctve, podiel 1/30 (t.j. 39,53 

m2). Na uvedenej parcele je naplánované vybudovanie severného obchvatu mesta Vrbové v zmysle 

platného územného plánu a z toho dôvodu je potrebné ho mať vo vlastníctve mesta Vrbové. Uvedenú 

časť pozemku je p. Jankovičová ochotná odpredať mestu za dohodnutú cenu 5 €/m2, čo pri výmere 

príslušného podielu 39,53 m2  predstavuje  sumu vo výške 197,65 EUR.  

 

K predloženému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 165/XII/2021. 

 

22. Zmena uznesenia - Západoslovenská distribučná - ul. M. A. Beňovského 
 

Západoslovenská distribučná, a.s. má záujem rekonštruovať elektrické rozvody na Ulici M. A. 

Beňovského vo Vrbovom. Predložila mestu projektovú dokumentáciu, vypracovanú Ing. Baničom. 

Na zriadenie vecných bremien bolo prijaté uznesenie MsZ č. 63/IV/2020. Keďže sa v danom uznesení 

zmenilo očíslovanie a výmera jednej parcely č. 1591 po rozdelení geometrickým plánom, je potrebné 

pre účely zápisu do katastra nehnuteľností uvedené uznesenie zmeniť. 

 

K predloženému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 166/XII/2021. 

 

23. Zmena uznesenia - ročný nájom v bytoch na ul. Šteruská cesta 
 

Mesto Vrbové v súlade so zámerom mesta schváleným uznesením č. 89/V/2016 prejavilo záujem 

o kúpu bytového domu a príslušnej technickej vybavenosti na Šteruskej ceste a to prostredníctvom 

čerpania úveru zo ŠFRB v sume 445.130,00 EUR, čerpania dotácie z MDaV SR v sume 304.900,00 

EUR a dofinancovaním z vlastných zdrojov v sume 102.037,74 EUR.  

V súlade  so zákonom č.  443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní sa určuje 

výška ročného nájmu dohodou za dodržania podmienok stanovených opatrením MF SR z 1.12.2011 

č. 01/R/2011, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie ministerstva financií z 23.4.2008 č. 01/R/2008 

o regulácii cien nájmu bytov v znení opatrenia z 25.9.2008 č. 02/R/2008. Podľa § 2 ods. (1) opatrenia 

MF SR č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov sa maximálna cena ročného nájmu bytov 

obstaraných z prostriedkov štátneho rozpočtu, štátnych fondov, rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších 

územných celkov po 1. februári 2001 a bytov obstaraných výstavbou, prestavbou alebo dostavbou 

bytov a skolaudovaných po 1. februári 2001 určuje vo výške 5 % z obstarávacej ceny bytu.  

Keďže sa v  danom uznesení zmenila zákonná výška percentuálneho vyjadrenia z obstarávacej ceny, 

bolo potrebné pre účely opravy a upozornenia z kontroly zo ŠFRB uznesenie zmeniť. 

 

K predloženému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 167/XII/2021. 
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24. Dotácia - kúpa defibrilátoru  
 

MS SČK vo Vrbovom sa obrátil na poslancov MsZ so žiadosťou o zakúpenie defibrilátora. 

Zdravotníci – školitelia prvej pomoci, im pri týchto kurzoch odporučili obrátiť sa na mestské úrady 

so žiadosťou o zakúpenie týchto prístrojov, ktoré by v prípade potreby mohli zachrániť ľudský život. 

Cena takéhoto prístroja sa pohybuje od 1 200 do 1 800 €, záleží od druhu. Pre potreby mesta vybrali 

automatický defibrilátor, ktorý hlasovo a vizuálne hodnotí účinnosť vykonávanej resuscitácie 

a záchrancu vedie svojimi pokynmi na správne vykonanie srdcovej masáže. Cena neprevyšuje sumu 

1.600 €. Navrhli prístroj umiestniť na mestskej budove Hačkovec, ktorá je v strede mesta a prístroj 

by bol ľahko dostupný v prípade potreby. 

 

K predloženému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 168/XII/2021. 

 

25. Dotácia - kúpa konvektomatu 
 

Riaditeľ Základnej školy na Komenského ulici vo Vrbovom sa obrátil na mesto so žiadosťou o 

poskytnutie účelovej dotácie na zabezpečenie kúpy a zapojenia konvektomatu do školskej kuchyne. 

Jedná sa o zakúpenie konvektomatu FAGOR Advance + 10 GN 2/1 v celkovej sume vo výške 

11.800 €  a následná montáž a úprava existujúcich rozvodov v celkovej cene do 2.200 €, čo v sumáre 

činí 14.080 €. 

 

K predloženému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 169/XII/2021. 

 

26. Dotácia - kúpa kotla na ohrev vody 
 

Riaditeľ Základnej školy na Školskej ulici vo Vrbovom požiadal mesto o poskytnutie účelovej dotácie  

na zabezpečenie kúpy kotla na ohrev teplej vody vo výške od 4.500 €.  Montáž si škola zabezpečí na 

vlastné náklady.  

 

K predloženému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 170/XII/2021. 

 

27. Dotácia - Domov Klas 
 

Žiadosť o dotáciu pre Domov Klas vo výške 35.000 € predniesla primátorka. V domove mali kontrolu 

z hygieny. Upozornili ich na to, že každých 10 rokov musia vymieňať paplóny, vankúše, matrace. 

Okrem toho vzrástli ceny energií aj potravín. Členovia správnej rady odporučili schváliť túto sumu. 

Bude vypracovaná zmluva o poskytnutí dotácie. 

 

Rozprava. 

p. Dunajčík – malo sa riešiť dlhodobejšie financovanie, 

primátorka – s tým sa nedá nič robiť. Kvôli Covidu-19 nemôžu prijímať nových klientov a na to lôžko 

nič nedostávajú. 

p. Prievozníková – zúčastnila sa na Správnej rade, tá situácia je teraz zložitá. Z dlhodobého hľadiska 

je potrebné to financovanie poriešiť. Úhrady od klientov sa už nedajú navyšovať. Aj celý ten proces 

prijímania klientov je náročný. Ak mesto nájde na iné veci peniaze, tuto tie peniaze musí nájsť. 

Dr. Gajňáková – konzultovali to aj s audítorkou. Mestá a obce takéto zariadenia dotujú. Urobila aj 

vyčíslenie, ktoré požadoval Dr. Tahotný. Je potrebné sa zamyslieť, či ten domov chceme zachovať 

a uvažovať aj o nájomnom, ktoré platí domov mestu. 

primátorka – je potrebná analýza. Ale odrazu sa nedá tých ľudí prepustiť. 
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Dr. Gajňáková – prípadne to postupne znižovať. Náklady idú neustále hore. Treba sa tým zaoberať 

alebo dotovať stále vo väčšej miere. 

primátorka – a sú tam neustále kontroly. 

p. Dunajčík – je tam 50 klientov, z toho 22 Vrbovčanov. Čo sa týka domova, je to dobrá inštitúcia. 

Mohli by osloviť obce, kde majú tí klienti trvalý pobyt, aby prispeli na svojich tu ubytovaných 

občanov. 

Mgr. Urbanová – ak nemá klient dostatok financií, dopláca na neho tretia osoba (fyzická alebo 

právnická). Podielové dane idú na občana tam, kde má trvalý pobyt. Domov je samostatný právny 

subjekt a oni by si mali od tej samosprávy žiadať. Na druhej strane, ak domov nemá dostatok financií, 

musí za nich doplácať mesto. 

Ing. Šteruský – navrhuje osloviť tie samosprávy, aby dotovali domovu na svojich občanov. to ale 

musí požiadať riaditeľka domova. 

Dr. Tahotný – a komunikovať s tými občanmi, aby si tu trvalý pobyt dali. 

p. Dunajčík – navrhuje zakomponovať toto do uznesenia, aby riaditeľka oslovila tie obce. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 171/XII/2021. 

 

28. Dotácia - DHZ / zástava 
 

Na rokovanie MsZ  bol spracovaný a predložený materiál na poskytnutie účelovej dotácie pre 

Dobrovoľný hasičský zbor Vrbové na zabezpečenie historickej zástavy DHZ Vrbové vo výške 

1.000 €. Na činnosť tejto organizácie sú v rozpočte mesta vyčlenené finančné prostriedky 

v požadovanej výške. 

 

K predloženému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 172/XII/2021. 

 

29. Dohoda o spolupráci - školstvo Rakovice 
 

Obec Rakovice zabezpečuje poskytovanie záujmového vzdelávania žiakov s trvalým pobytom vo 

Vrbovom v centre voľného času. Jedná sa o dvoch žiakov mesta Vrbové, ktorí záujmové centrum 

navštevujú. Obec Rakovice predložila návrh na spolufinancovanie formou čiastočnej úhrady 

finančných prostriedkov vynaložených ich obcou. Po prepočte sa jedná o dobu financovania od 

septembra 2021 do 30.06.2022, kde mesačne sa jedná o sumu  15 € na obidvoch žiakov. 

 

K predloženému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 173/XII/2021. 

 

30. Dohoda o spolupráci - školstvo Myjava 
 

Podobne ako obec Rakovice aj mesto Myjava zabezpečuje poskytovanie záujmového vzdelávania 

žiakov s trvalým pobytom v meste Vrbové v centre voľného času. Ide sa o dvoch žiakov mesta 

Vrbové, ktorí navštevujú ich záujmové centrum. Z toho dôvodu mesto Myjava predložilo návrh na 

spolufinancovanie formou čiastočnej úhrady finančných prostriedkov vynaložených mestom Myjava.  

Po prepočte sa jedná o dobu financovania od septembra 2021 do 31.12.2021, kde mesačne sa jedná 

o sumu  8 € na jedného žiaka. 

 

K predloženému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 174/XII/2021. 

 

 

 



MsZ č. 7 z 8. 12. 2021 
Strana 10 z 32 

31. Nájom v nebytových priestoroch - III. vlna Covid 19 
 

Mesto Vrbové v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom v  prvej a druhej vlne prijalo uznesenia MsZ, 

ktorými sa akceptovalo neplatenie nájmu nebytových priestorov za dohodnutých podmienok.  

V súčasnosti pri sprísňovaní opatrení v  III. vlne očakávame obdobnú situáciu, kedy prevádzky budú 

povinne zatvorené bez možnosti príjmu. V prípade, že nájomcovia opätovne budú žiadať 

o zohľadnenie daného stavu a posunutie splátok, odpustenie nájmov, prípadne úpravu výšky nájmu, 

mesto bude musieť zaujať k ich žiadosti záväzný postoj. Tým žiadateľom, ktorí požiadali 

o odpustenie nájmu do konania zasadnutia MsZ, bolo toto nájomné odpustené. Tých prevádzok, ktoré 

sú v nájme mesta, je veľa. Preto Mgr. Urbanová aj navrhla prijať uznesenia komplet pre nájomníkov. 

Podľa slov primátorky niektoré prevádzky začali ešte len podnikať a hneď museli zatvoriť. 

p. Dunajčík – navrhuje odpustiť nájom do tej doby, kým nebudú otvorené. 

Mgr. Urbanová – aspoň to temperovanie by mali uhradiť, lebo médiá išli hore. Tie preddavkové 

platby sa im pri vyúčtovaní vrátia – nebudú mať odber vody, elektriny ap. 

p. Prievozníková – odpustiť im nájom okrem tých médií, tie si musia zaplatiť. temperovať sa tam 

musí. Situácia je teraz ozaj ťažká. 

Dr. Miklášová – treba si aj vážiť tých nájomníkov, lebo sa môže stať, že tie priestory budú prázdne. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 175/XII/2021. 

 

32. Pridelenie bytu – Košiar 
 

Nájomníci  T. Vančová  a A. Pavlík  ukončili k 30. 11. 2021 nájomný vzťah s mestom Vrbové na 

jednoizbový byt  č. 14 v bytovom dome  na ul. Šteruská cesta – Košiar. Komisia pre otázky sociálne, 

zdravotné a bytové odporučila dňa 16. 11.2021 pridelenie tohto bytu  p. Viere Švarcovej. 

 

K predloženému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 176/XII/2021. 

 

33. Rôzne  
 

 a) Informácia o zbierka na synagógu k 30. 11. 2021 

 

Informáciu o stave finančných prostriedkov na účte určenom na opravu synagógy spracovala 

a predniesla Mgr. Urbanová. K tomuto termínu je na účte 1.101,28 €. Navrhuje zbierku spropagovať 

v Hlase Vrbového, trvá do budúceho roka. K propagácii formou nejakých letáčikov sa priklonil aj 

p. Dunajčík. Zároveň požiadal Ing. Valovú o informácie ohľadom rekonštrukcie strechy. Ing. Valová 

im priblížila ako práce prebiehali. K tejto rekonštrukcii bol daný článok do Hlasu Vrbového. Bola to 

vlastne aj podmienka z ministerstva kultúry, od ktorého prišla dotácia na rekonštrukciu, že mesto 

bude publikovať aké práce sa z tejto dotácie urobili a koľko stáli. Teraz to bolo 50 tis. €. Ale to 

finančné vyúčtovanie ešte kompletne nemá, bude to až v decembri. 

 

 b) Výpožička - Hačkovec 

 

Mesto Vrbové je vlastníkom budovy - Hačkovec.  Nebytový priestor, ktorý bude predmetom 

výpožičky sa nachádza v tejto budove v suteréne vľavo o výmere 18,00 m². Vzhľadom na skutočnosť, 

že je viacero hudobných skupín, ktoré pôsobia v našich priestoroch, je prirodzené, že aj p. Bc. Valovi 

ponúkne mesto priestory na zabezpečenie ich hudobnej produkcie a na zdokonaľovanie hry na 

hudobných nástrojoch. Priestory sa dávajú do výpožičky na dobu neurčitú. 

 

K predloženému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 177/XII/2021. 
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34. Dopyty a interpelácie poslancov 
 

Prv, než primátorka otvorila tento bod, informovala poslancov o žiadosti p. Slezákovej, ktorá žiadala 

predložiť jej požiadavku na zasadnutí MsZ. Pani Slezáková žiada osadiť kamerový systém na cintorín 

z toho dôvodu, že jej príbuzným niekto poškodil pomník a z kamerového záznamu nie je vidno na 

tento hrob. Oznámenie o poškodení pomníka podala aj na polícii. 

Nie je však v možnostiach mesta, aby zabezpečilo to, že bude vidno z kamerového záznamu na každý 

hrob. Poslanci zobrali žiadosť p. Slezákovej na vedomie a odporučili, aby si p. Slezáková dala hrob  

poistiť.  

  

p. Prievozníková – v meste sa zlepšili služby, čo sa týka poriadku. 

doc. Višňovský – aj on počul len pozitívnu odozvu a takisto aj k vianočnej výzdobe. 

Ing. Šteruský – tie služby v meste fungujú ozaj lepšie, sú ochotní – ďakuje im za spoluprácu. 

  

p. Prievozníková – mesto by malo pomôcť nejako tým psíčkarom. Sú v meste niektoré miesta 

znečistené exkrementami. Možno aj z kamerového systému zistiť majiteľa psa, pokutovať ho. 

A zverejniť to. 

p. Dunajčík – evidentne sa služby v meste zlepšili, problémy sa promtne riešia, aj stojiská sú 

usporiadané. Mal by podnet – vymaľovanie podbránia v kúrii Beňovského, je tam aj veľa pavučín. 

primátorka – každý rok sa to maľovali, len teraz bol Covid, tak sa nemaľovalo. 

p. Dunajčík – a ešte aj to sneženie – okamžite bol sneh odhrnutý, to sa ešte nestalo. 

  

Dr. Kubík – pri prerokovávaní žiadosti p. Závodnej týkajúcej sa odhlučnenia obchodných priestorov 

Terna, bol touto spoločnosťou prejavený záujem o odkúpenie týchto priestorov. Dala sa žiadosť 

o vypracovanie znaleckého posudku. Nájomná zmluva na uvedené priestory bola uzatvorená na dobu 

neurčitú.  Bolo však zazmluvnené, že to, čo tam investovali, by sa malo zohľadniť. Na ďalšie 

zasadnutie MsZ by pripravil materiál k odpredaju obchodných priestorov Terna a išlo by to 

osobitným zreteľom. 

primátorka – či sa počíta s ďalšími investíciami u týchto priestorov. Pýtali sa aj na dane. 

Dr. Kubík – to im poslal. Navrhuje predať a peniaze použiť na hasičskú zbrojnicu. 

p. Prievozníková – ak to pôjde osobitným zreteľom, môže to spustiť lavínu záujmu o kúpu 

prenajatých priestorov. 

Dr. Kubík – zohľadnil by tých našich podnikateľov a dať im to osobitným zreteľom. Pri každom 

predaji bude použitá cena zo znaleckého posudku. Pod cenu to mesto predávať nebude. MsZ účelovo 

rozhodne kam pôjdu peniaze. 

p. Dunajčík – on by s takýmto návrhom súhlasil. 

Dr. Tahotný – tiež je toho názoru. 

Ing. Sabo – prikláňa sa aj on k takému návrhu. 

doc. Višňovský – a aký je znalecký posudok? 

Dr. Kubík – určite cena bude vyššie ako znalecký posudok. 

Dr. Miklášová – nie je z toho nadšená – zbavovať sa nehnuteľností na konci volebného obdobia. 

p. Prievozníková – chcela by o tom vedieť viac - ak sa toto predá, či sa plánujú predať aj ostatné 

priestory. 

Dr. Kubík – naraz sa to nebude dať, ale postupne. 

p. Prievozníková – chce vedieť sumu, ktorú mesto získa z týchto predajov. Investovať ich do domu 

kultúry, hasičskej zbrojnice. 

Dr. Gajňáková – aj by bola rada, keby ten plánovaný úver nebol taký vysoký, t.j. 840 tis. €. 

Dr. Tahotný – ak sa tie veci môžu riešiť, tak nech sa riešia. 

Dr. Kubík – je  čas rozhodnúť čo s tým. 

Dr. Tahotný – ak to títo podnikatelia dostanú, zostanú tu – budú platiť dane, poplatky. Lebo sa môže 

stať, že tie priestory zostanú prázdne. 
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Mgr. Urbanová – mesto potrebuje peniaze – bolo naplánované parkovisko na Hollého ulici, ide sa 

robiť knižnica – je tam spoluúčasť mesta, ap. 

 

35. Návrh na uznesenie 
 

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 
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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 
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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. 
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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.   
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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      
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-  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. 
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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  
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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.  
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 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.  
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 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 
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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 :  
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- 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 :  
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- 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  
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- 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, rod. Sabo,  nar. 12.02.1981, ul. Sadová  č. 1107/37, 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. 
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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. 
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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 
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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 
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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.  
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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 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. 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, 
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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 
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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. 

 

36. Záver 
 

Primátorka mesta poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie MsZ o 20.30 hod. 

 

 

Zapísala: Beličková 

 

 

 

 

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

Dott. Mgr. Ema Maggiová 

primátorka mesta, v.r. 

  

              

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

1.   Ľubomír Dunajčík, v.r.   ................................................. 

 

2.   Ing. Dušan Sabo, v.r.     ................................................. 

  

 


