
Uznesenia MsZ dňa 23. 2. 2022 
 

 

Uznesenie MsZ č. 1/II/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- berie na vedomie - 

Správu o hospodárení MFK za rok 2021 

 

 

Uznesenie MsZ č. 2/II/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- berie na vedomie - 

Správu o hospodárení Združenia športových klubov za rok 2021. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 3/II/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- berie na vedomie -  

Správu o činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2021. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 4/II/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

Plán činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 6 

za: 6               proti: 0     zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík,  

Mgr. R. Just, PhDr. J. Miklášová,  

Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský 

 

 

Uznesenie MsZ č. 5/II/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

v súlade s čl. 4, písm. A), bod 1, 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 nehnuteľnosti, ktorá 

je nezisteného spoluvlastníka zapísaná na LV č. 3292 nasledovne : 

* parc. reg. „C“  č. 427/2  o  výmere 11 m², druh pozemku - záhrada, podielový spoluvlastník 

vo veľkosti 

- pod B2: Jobus Michal -  podiel 12/48, t.j. 2,75 m2;  



kde správcom uvedeného pozemku  je Slovenský pozemkový fond, ul. Búdkova cesta č. 36, 817 15 

Bratislava 11 (na uvedenej parcele  je vybudovaná cestná komunikácia - ul. Hrabinská).   

Uvedený pozemok v správe  Slovenskej republiky, správca Slovenský pozemkový fond,                       

ul. Búdkova cesta č. 36, 817 15 Bratislava 11 bude v zmysle § 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  predaný   

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 pozemku, ktorá bola určená 

znaleckým posudkom, kde finančné prostriedky budú uložené na číslo depozitného účtu SPF: 

IBAN: SK34 8180 0000007000194492.  

 

Predávajúci na základe § 16 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 180/1995 Z.z.   nakladá s pozemkami 

nezistených vlastníkov alebo ktorých vlastníctvo nie je evidované podľa predpisov o katastri 

nehnuteľností v súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií alebo ak sa 

nepreukáže inak. V zmysle § 17 ods. 1 zákona  č. 180/1995 Z.z., predávajúci pri nakladaní 

s pozemkami uvedenými v § 16 ods. 1 vystupuje vo vlastnom mene.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 6 

za: 6               proti: 0     zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík,  

Mgr. R. Just, PhDr. J. Miklášová,  

Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský 

 

 

 

Uznesenie MsZ č. 6/II/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

 

- KGM Caffe - Pavol Korpáš odpustenie nájmu za obdobie od 01.12.2021 do opätovného otvorenia 

kaviarní a reštaurácií vládnym nariadením.   

 

- Janke Bohunickej odpustenie nájmu za obdobie od 01.11.2021 do opätovného otvorenia 

kancelárie na sprostredkovateľskú činnosť v oblasti služieb  vládnym nariadením. 

   

- Andrei Galovej odpustenie nájmu za obdobie od 01.12.2021 do opätovného otvorenia 

kozmetického štúdia vládnym nariadením. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 6 

za: 6               proti: 0     zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík,  

Mgr. R. Just, PhDr. J. Miklášová,  

Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský 

 

 

 

 



Uznesenie MsZ č. 7/II/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

Kristíne Hejskovej odpustenie nájmu za obdobie od 01.02.2022 do 30.09.2022 počas trvania 

materskej dovolenky. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 6 

za: 6               proti: 0     zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík,  

Mgr. R. Just, PhDr. J. Miklášová,  

Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský 

 

 

Uznesenie MsZ č. 8/II/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

Zmluvu o zriadení Združenia obcí Cyklotrasa Podhorie, so sídlom Dolný Lopašov 79, 922 04 

Dolný Lopašov, v súlade § 20b ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov.   

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 6 

za: 6               proti: 0     zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík,  

Mgr. R. Just, PhDr. J. Miklášová,  

Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský 

 

 

Uznesenie MsZ č. 9/II/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

nájom nebytového priestoru, ktorý sa nachádza v budove „Hačkovec“, s. č. 336, a to 

na 1. poschodí vpravo od ulice M. A. Beňovského vo Vrbovom o  celkovej výmere 24,00 m² + 

ostatné plochy o  celkovej výmere 12,46 m², formou obchodnej verejnej súťaže na dobu neurčitú  

od 01.04.2022  s 2-mesačnou výpovednou lehotou. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 6 

za: 6               proti: 0     zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík,  

Mgr. R. Just, PhDr. J. Miklášová,  

Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský 

 

 

 

 



Uznesenie MsZ č. 10/II/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

nájom nebytového priestoru, ktorý sa nachádza v budove „Hačkovec“, s. č. 336, a to 

na 1. poschodí vľavo od dvora bývalého SOU vo Vrbovom  o  celkovej výmere 19,25 m²   + ostatné 

plochy o  celkovej výmere 12,46 m², formou obchodnej verejnej súťaže na dobu neurčitú od 

01.04.2022  s  2 mesačnou výpovednou lehotou. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 6 

za: 6               proti: 0     zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík,  

Mgr. R. Just, PhDr. J. Miklášová,  

Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský 

 

 

Uznesenie MsZ č. 11/II/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

nájom nebytového priestoru, ktorý sa nachádza v budove „Hačkovec“, s. č. 336, a to 

na 1. poschodí vľavo od dvora bývalého SOU vo Vrbovom  o  celkovej výmere 16,33 m²   + ostatné 

plochy o  celkovej výmere 12,46 m², formou obchodnej verejnej súťaže na dobu neurčitú 

od 01.04.2022  s  2 mesačnou výpovednou lehotou. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 6 

za: 6               proti: 0     zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík,  

Mgr. R. Just, PhDr. J. Miklášová,  

Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský 

 

 

 

Uznesenie MsZ č. 12/II/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

podmienky obchodnej verejnej súťaže s prílohou „vzoru zmluvy o nájme nebytového priestoru“  

na nájom nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v budove „Hačkovec“, s. č. 336 a to 

na 1. poschodí na ul.  M. A. Beňovského vo Vrbovom. Celková výmera uvedených nebytových 

priestorov je: 

 

a) kancelária  na 1. poschodí vpravo od ulice M. A. Beňovského  + ostatné plochy :   

24,00 m2   +   12,46 m2 ; 

 

b) kancelária  na 1. poschodí vľavo od dvora SOU + ostatné plochy :   

19,25 m2   +   12,46 m2 ; 

 



c) kancelária  na 1. poschodí vpravo od dvora SOU + ostatné plochy :   

16,33 m2   +   12,46 m2 ; 

 

Budova je vo vlastníctve mesta Vrbové, pričom minimálna výška nájomného je stanovená 

na 17 €/m2/ročne  a  cenu nájmu ostatných  priestorov vo výške  3,50 € m2/ročne. 

 

Do podmienok obchodnej verejnej súťaže bude zaradená klauzula, aby bolo vo všetkých troch 

priestoroch zakázané vykonávať politickú činnosť. Túto klauzulu rovnako zaradiť do nájomných 

zmlúv. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 6 

za: 6               proti: 0     zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík,  

Mgr. R. Just, PhDr. J. Miklášová,  

Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský 

 

 

 

 


