
Uznesenia MsZ zo dňa 15. 3. 2022 
 

Uznesenie MsZ č. 13/III/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

na základe žiadosti o elimináciu hluku pri zásobovaní objektu predajne TERNO na 

ul. M. A. Beňovského úpravu priestorov predajne, kde naprojektované práce sú rozpočtované 

na sumu  vo výške 4.538,45 €.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 6 

za: 6                 proti: 0    zdržali sa: 0 

Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, 

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  

JUDr. F. Tahotný, MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 14/III/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

zmenu  uznesenia č.  156/XII/2021 zo dňa 08.12.2021  nasledovne:  

ruší sa pôvodný text v plnom rozsahu, a to: 

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 evidovanej 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, Bratislava 2, podiel 2/18 (t.j. 6,88 m2)  za cenu  5,00 €/m2; 

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

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

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

výmere parcely  a jednotlivých podielov spoluvlastníčok predstavuje celkovú sumu vo výške 

103,20 EUR  

 

a   nahrádza sa novým znením, a to: 

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 evidovanej 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: 

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

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 6 

za: 6                 proti: 0    zdržali sa: 0 

Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, 

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  

JUDr. F. Tahotný, MBA 

 

 



Uznesenie MsZ č. 15/III/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

zmenu  uznesenia č.  157/XII/2021 zo dňa 08.12.2021  nasledovne:  

ruší sa pôvodný text v plnom rozsahu, a to  : 

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 evidovanej 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, Bratislava 2, podiel 2/18 (t.j. 28,33 m2)  za cenu  5,00 €/m2; 

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

 Bašnáková Alica, 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 za dohodnutú cenu 5,00 €/m2, čo pri 

výmere parcely  a jednotlivých podielov spoluvlastníčok predstavuje celkovú sumu vo výške 

424,95 EUR 

 

a   nahrádza sa novým znením, a to: 

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 evidovanej 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: 

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

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 6 

za: 6                 proti: 0    zdržali sa: 0 

Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, 

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  

JUDr. F. Tahotný, MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 16/III/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

zmenu  Uznesenia č.  158/XII/2021 zo dňa 08.12.2021  nasledovne:  

ruší sa pôvodný text v plnom rozsahu, a to  : 

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 evidovanej 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, Bratislava 2, podiel 2/18 (t.j. 35,55 m2)  za cenu  5,00 €/m2; 

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

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

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

výmere parcely  a  jednotlivých podielov spoluvlastníčok predstavuje celkovú sumu vo výške 

533,25 EUR.  

 



a   nahrádza sa novým znením, a to: 

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 evidovanej 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: 

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

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 6 

za: 6                 proti: 0    zdržali sa: 0 

Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, 

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  

JUDr. F. Tahotný, MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 17/III/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

s c h v a ľ u j e    

zmenu  Uznesenia č.  159/XII/2021 zo dňa 08.12.2021  nasledovne:  

ruší sa pôvodný text v plnom rozsahu, a to: 

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 evidovanej 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, Bratislava 2, podiel 1/36 (t.j. 20,47 m2)  za cenu  5,00 €/m2; 

spolumajiteľka zapísaná na LV pod č. 11: 

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

spolumajiteľka zapísaná na LV pod č. 12: 

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

spolumajiteľka zapísaná na LV pod č. 14: 

 Bašnáková Alica, 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 dohodnutú cenu 5,00 €/m2, čo pri 

výmere parcely  a jednotlivých podielov spoluvlastníčok predstavuje celkovú sumu vo výške 

614,10 EUR 

 

a   nahrádza sa novým znením, a to: 

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 evidovanej 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. 12: 

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

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 6 

za: 6                 proti: 0    zdržali sa: 0 



Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, 

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  

JUDr. F. Tahotný, MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 18/III/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

zmenu uznesenia č. 136/X/2021 zo dňa 27.10.2021 v bode 2 nasledovne:  

2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

5.845,87 eur,  t.j. 5%  z celkových oprávnených výdavkov projektu. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 6 

za: 6                 proti: 0    zdržali sa: 0 

Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, 

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  

JUDr. F. Tahotný, MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 19/III/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

poskytnutie dotácie vo výške 35.000 € futbalovému klubu Vrbové na prevádzkovanie priestorov 

Mestského futbalového štadióna a na zabezpečenie športovej činnosti na rok 2022. Finančné 

prostriedky budú vyplácané na účet MFK mesačne od 01.03.2022 po dobu 10 mesiacov vo výške 

3.500 € a  vyúčtovanie bude vykonávané štvrťročne, t.j. k 30.4.; 31.7.; 31.10.  a  15.01. bežného 

roka. V prípade porušenia povinnosti zúčtovania dotácie k stanovenému termínu nebude dotácia 

v ďalšom mesiaci vyplatená.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 6 

za: 6                 proti: 0    zdržali sa: 0 

Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, 

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  

JUDr. F. Tahotný, MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 20/III/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

poskytnutie dotácie vo výške 13.000 € pre MFK - futbalová mládež na zabezpečenie činnosti 

mládežníckeho futbalu na rok 2022. Finančné prostriedky budú vyplácané na účet MFK mesačne 

od 01.03.2022 po dobu 10 mesiacov vo výške 1.300 €  a vyúčtovanie bude vykonávané štvrťročne, 

t.j. k  30.4.; 31.7.; 31.10.  a  15.01. bežného roka. V prípade porušenia povinnosti zúčtovania 

dotácie k stanovenému termínu nebude dotácia v ďalšom mesiaci vyplatená.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 6 

za: 6                 proti: 0    zdržali sa: 0 

Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, 



T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  

JUDr. F. Tahotný, MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 21/III/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

poskytnutie dotácie vo výške  10.000 € organizácii Združenie mestských športových klubov mesta 

Vrbové na  športovú činnosť v roku 2022. Finančné prostriedky budú vyplatené na účet Združenia 

mestských športových klubov v troch termínoch, v mesiaci  máj 2022 suma vo výške 3.500 €,  

v mesiaci júl 2022 suma vo výške 3.500 €   a  v  mesiaci september 2022 suma vo výške 3.000 €. 

Vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci december 2022.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 6 

za: 6                 proti: 0    zdržali sa: 0 

Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, 

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  

JUDr. F. Tahotný, MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 22/III/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

jednorazové zníženie  nájomného za nebytové priestory vo vlastníctve mesta Vrbové za obdobie 

sťaženého užívania v priebehu rokov  2020 – 2021: 

 

p. Galovej Andrei  o   38,63 €, 

p. Janákovej Eve   o   29,91 €, 

p. Káčerekovi Pavlovi o   84,35 € 

p. Királovi Jozefovi  o   78,14 € 

p. Ličkovi Vlastimilovi o   38,63 € 

p. Matejíkovej Ivete  o 135,11 €. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 6 

za: 6                 proti: 0    zdržali sa: 0 

Ing. J. Duračka, Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, 

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  

JUDr. F. Tahotný, MBA 

 

 

 

 

 


