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Z á p i s n i c a    č. 1 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrbové, 

konaného 23. 2. 2022 o 17.00 hod. v kúrii M. Beňovského vo Vrbovom 

 

Prítomní:        6 poslancov a primátorka mesta 

Neprítomní:  Ing. Jozef Duračka, JUDr. Štefan Kubík, Tatiana Prievozníková, JUDr. František 

Tahotný, doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD. 

Prizvaní:    hl. kontrolórka a vedúci pracovníci MsÚ 

     

Program: 

 

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

určenie zapisovateľky a schválenie programu 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Dopyty a interpelácie občanov 

4. Mikulášska ulica - financovanie 

5. Správa o činnosti MFK Vrbové za rok 2021 

6. Správa o činnosti Združenia športových klubov mesta Vrbové za rok 2021 

7. Dotácie mesta na rok 2022 

8. Financovanie úprav - predajňa TERNO 

9. Schválenie zámeru - nájom p. Minďár 

10. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2021  

11. Plán činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022. 

12. Schválenie zámeny časti parc. č. 375/10 a 376/7 – p. M. Sabo 

13. Schválenie zámeru – Združenie obcí Holeška pre triedenie a nakladanie s odpadmi 

14. Schválenie zámeru - predaj nebytových priestorov na ul. M. A. Beňovského  

15. Zmena uznesení 

16. Schválenie prevodu pozemku - SPF 

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

18. Schválenie zmluvy - cyklotrasa Podhorie 

19. VOS Hačkovec  

20. Rôzne 

21. Dopyty a interpelácie poslancov 

22. Návrh na uznesenie 

23. Záver  

 

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

predsedníctva a určenie zapisovateľky 
  
Zasadnutie mestského zastupiteľstva sa konalo za prítomnosti 6 poslancov. Zasadnutie otvorila a 

viedla primátorka mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová. 

 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – Ľubomír Dunajčík, členovia – 

Mgr. Daniela Drobná a PhDr. Jana Miklášová. 

prítomných: 6 

za: 6                                         proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

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

prítomných: 6 

za: 6                                       proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

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

Maggiová a hl. kontrolórka JUDr. Mária Gajňáková.  

prítomných: 6 

za: 6                                         proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

2. Program 
 

Primátorka mesta predložila na schválenie program zasadnutia MsZ, ktorý bol uvedený na pozvánke: 

prítomných: 6 

za: 6                                         proti: 0                              zdržal sa: 0 

Potom primátorka navrhla zmenu programu. Navrhla vyňať z programu body: 4, 7. 8, 9, 12, 13, 14 

a 15.  

prítomných: 6 

za: 6                                         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 
 

Z občanov bol prítomný Ing. Starovecký. Chcel odpovede na otázky týkajúce sa opravy cesty na 

Mikulášskej ulici, ktorá je v havarijnom stave a vývozu komunálneho odpadu. Prečo sa niektorým 

domácnostiam robí vývoz každé 2 týždne a niektorým raz za 4 týždne. 

Na otázku vývozu odpadu odpovedal Ing. Radošinský, pracovník útvaru výstavby a spoluautor 

takejto zmeny vývozu: Mestský úrad na základe analýzy množstva zmesového komunálneho odpadu 

a nákladov na zvoz a skládkovanie odpadov musel riešiť podporu triedenia odpadov. V zmysle 

odpadovej legislatívy  sú všetci občania povinní odpad triediť. V uplynulom roku sa podarilo 

vytriediť odpad nad 60 %, ale len na úroveň 60,18%. Odhadom to vyzerá tak, že v roku 2022 bude 

mať mesto problém toto percento vytriedenia dosiahnuť. Na základe štúdií a skúseností samospráv 

ako podporiť triedenie odpadov je jednou z ciest zmenšiť zberový objem na zmesové komunálne 

odpady. Preto mesto upravilo harmonogram vývozu nádob na diferencovaný vývoz - na 14 a na 28 

dní, podľa počtu osôb v domácnosti. V súčasnosti sa robí inventúra zberových nádob, nakoľko 

viaceré domácnosti využívajú nádoby nad stanovené množstvo a zneužívajú systém vývozu 

komunálneho odpadu. 

V minulom roku boli dodané domácnostiam hnedé nádoby na bioodpad, tento rok by mali pribudnúť 

nádoby na papier a na plast. 

Tým, že sa už v roku 2021 podarilo znížiť  množstvo komunálneho odpadu v porovnaní s rokom 

2020, mesto nebolo nútené zvýšiť poplatky za zber KO. Poplatok  v súčasnosti predstavuje sumu 30 € 

na občana. Za túto cenu dokáže nakladanie s odpadmi zabezpečovať iba máloktorá samospráva. Tým, 

že sa vyseparovalo viac ako 60 % odpadu, dostalo mesto z Enviromentálneho fondu 25 tis. €. Ak 

klesne miera vytriedenia odpadov pod  hranicu 60%, mesto tieto peniaze nedostane a zvýši sa aj 

sadzba za skládkovanie komunálneho odpadu. Diferencovaný vývoz ako riešenie sa  zdá  z pohľadu 

osoby nepracujúcej s touto problematikou nelogické, ale ľudia musia tento odpad prerozdeľovať 

a zvážiť, čo dajú do nádoby na zmesový komunálny odpad – čiernej nádoby.  

Ing. Starovecký – nemá to logiku. Ten odpad v tej nádobe bude, ale nebude vyvezená. Bude plná 

alebo bude kypieť a v lete kysnúť. Koľko mesto tým ušetrí. 

Ing. Radošinský – biologicky rozložiteľný odpad majú ľudia možnosť dať do bio nádob. Na 

komunálny odpad je jedna nádoba pri dvoch členoch domácnosti vyvážaná raz za štyri  týždne. Tie 

štyri týždne im musí vystačiť. Budú nútení odpad triediť. Ak bude menej odpadu, bude sa menej 

platiť za skládkovanie. 
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primátorka – k tej oprave cesty na Mikulášskej ulici – v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie. Je 

možnosť aj prísť za Ing. Valovou, ktorá je ochotná vysvetliť podrobnosti k tomuto. Z rodinných 

dôvodov sa nemohla zasadnutia zúčastniť. 

JUDr. Gajňáková – verejné obstarávanie sa uzatvára 2. marca. Verejné obstarávanie robí externá 

firma. Bolo oslovených 7 uchádzačov, z toho 3 kontakty boli od Ing. Staroveckého. Na výsledok 

súťaže nemá mesto žiadny dosah.  Ak sa mesto rozhodne a s víťazným uchádzačom uzatvorí zmluvu 

a dá sa to do rozpočtu, tohto roku by sa tá cesta mohla robiť. Je tam termín do konca roka. 

 

5. Správa o činnosti MFK Vrbové za rok 2021 
 

Mestský futbalový klub Vrbové v písomnej forme prostredníctvom svojho predsedu p. Majerníka 

doručil na MsÚ výročnú správu o hospodárení MFK za rok 2021, ktorá bola v tejto forme zaslaná 

poslancom a zároveň ju aj jej predseda predniesol na zasadnutí MsZ. Zároveň doplnil, že sa začínajú 

venovať aj maličkým deťom, škôlkarom. Ide im najmä o pohyb tých detí. Pripravujú sa aj na oslavy 

100. výročia, ktoré bude 9. júla 2022. Podarilo sa im upratať aj detské ihrisko, chystajú sa tam urobiť 

aj nejaké krby, aby to nebolo len o športe, ale aj možnosť tam tráviť voľný čas. Snažia sa čím skôr 

areál oplotiť, hlavne kvôli psičkárom. 

 

Bolo prečítané uznesenie č. 1/II/2022. 

 

6. Správa o činnosti Združenia športových klubov mesta Vrbové za rok 2021 
 

Podobne ako MFK aj Združenie športových klubov predložilo prostredníctvom predsedu Mgr. Justa 

správu o svojej činnosti za rok 2021.Vyzdvihol výsledky nohejbalového klubu. A takisto ocenil aj 

výsledky šachistov, ktorí sú taká silnejšia skupina a preráža nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. 

 

Bolo prečítané uznesenie č. 2/II/2022. 

 

10. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2021  
 

V zmysle § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyplýva hlavnému 

kontrolórovi povinnosť predložiť uvedený materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva. 

Správa o činnosti za rok 2021, ktorú vypracovala JUDr. M. Gajňáková, obsahuje výsledky vybraných 

kontrol vykonaných v uvedenom období. 

K uvedenej správe nemal nikto pripomienky, ani žiadne otázky. 

 

Bolo prečítané uznesenie č. 3/II/2022. 

 

11. Plán činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022. 
 

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

hlavnému kontrolórovi povinnosť predložiť  návrh plánu kontrolnej činnosti na rokovanie MsZ. 

Materiál, ktorý vypracovala hl. kontrolórka JUDr. M. Gajňáková, obsahuje návrh kontrol, ktoré budú 

po schválení poslancami mestského zastupiteľstva vykonané. Pokiaľ bude podnet na nejakú kontrolu, 

zahrnie to do svojej činnosti. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 4/II/2022. 
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16. Schválenie prevodu pozemku - SPF 
 

V roku 2021 bola daná žiadosť na SPF na kúpu pozemku na ulici Hrabinská, kde do dnešného dňa 

prebiehajú rokovania so správcom pozemku Slovenským pozemkovým fondom Bratislava.  Pozemok 

je určený na vysporiadanie časti už vybudovanej komunikácie na Hrabinskej ulici. Jedná sa 

o pozemok zapísaný na LV 3292 p. č. 427/2 o výmere 11 m², určená na vysporiadanie už vybudovanej 

cestnej komunikácie na ulici Hrabinská,  ktorá je vo vlastníctve nezisteného spoluvlastníka 

vo veľkosti 12/48.  

 

K uvedenému materiálu neboli žiadne pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenia č. 5/II/2022. 

 

17. 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. 

Žiadosť o prehodnotenie nájomného počas 3. vlny zaslali Pavol Korpáš - KGM CAFFE, Janka 

Bohunická, Andrea Galová a p. Kristína Hejsková predložila žiadosť o prehodnotenie nájomného – 

odpustenie, počas materskej dovolenky. 

 

K predloženému materiálu neboli žiadne pripomienky. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 6/II/2022 a č. 7/II/2022.  

 

18. Schválenie zmluvy - cyklotrasa Podhorie 
 

Mesto Vrbové je posledné miesto kadiaľ by mala v budúcnosti smerovať ďalšia časť cyklotrasy, ktorá 

zokruhuje cyklotrasy v mikroregióne Nad Holeškou.  Jedná sa o poslednú časť cyklotrasy, ktorá bude 

začínať vo Veľkých Kostoľanoch. Tam  bude ukončená už doteraz projektovaná cyklotrasa Trebatice 

- Veľké Kostoľany, ktorá plynule nadväzuje na projekt cyklotrasy Vrbové - Piešťany.  

Navrhnutý posledný úsek cyklotrasy bude vedený cez obce Veľké Kostoľany, Nižná, Chtelnica, 

Dolný Lopašov, Kočín - Lančár, Šterusy  a  Vrbové. Po založení Združenia obcí Cyklotrasa Podhorie 

bola podpísaná Zmluva o zriadení Združenia obcí Cyklotrasa Podhorie so sídlom Dolný Lopašov. 

Uvedená zmluva musí byť pre účely zápisu združenia obcí schválená uznesením mestského 

zastupiteľstva. 

 

K predloženému materiálu neboli žiadne pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 8/II/2022. 

 

19. VOS Hačkovec  
 

Nebytové priestory, ktoré majú byť predmetom nájmu, sa nachádzajú v budove „Hačkovec“, na 

Ul. M. A. Beňovského vo Vrbovom na 1. poschodí. Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí  je obec povinná ustanovenia tohto zákona pri prevodoch majetku obce primerane 

uplatniť aj pri prenechávaní majetku obce do nájmu. Z toho dôvodu bol predložený na rokovanie 

MsZ materiál na realizáciu obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov pre nových 

nájomcov.   
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Rozprava: 

p. Dunajčík – má vedomosť o tom, že o jednu miestnosť má záujem určitá politická strana. Podľa 

neho nie je vhodné, aby v tomto priestore, hneď vedľa synagógy, mala svoju kanceláriu. Z toho 

dôvodu dal návrh, aby do uznesenia a teda aj do podmienok ako aj do zmluvy, bolo zakomponované, 

že v týchto priestoroch sa nesmie vykonávať akákoľvek politická činnosť. 

 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 9/II/2022, č. 10/II/2022, č. 11/II/2022 a č. 12/II/2022.  

 

20. Rôzne 
 

V tomto bode neboli predložené žiadne materiály na rokovanie MsZ. 

 

21. Dopyty a interpelácie poslancov 
 

PhDr. Miklášová – na ul. 6. apríla, pri novom parkovisku, s kontajnery, ale nie sú zabezpečené. Pri 

silnom vetre narážajú do áut. Buď to stojisko premiestniť alebo dať tam oplotenie. Je to pri 

križovatke, je tam malý priestor. Bolo by vhodné to posunúť. 

p. Mikunda – tie brzdy na nádobách asi chlapi zabudli stlačiť a nezabrzdili ich. Postupne sa budú tie 

stojiská klietkovať.  

PhDr. Miklášová – tuto tie klietky by blokovali prístup záchranných vozidiel, ale aj pri sťahovaní. 

p. Mikunda – tie stojiská sa budú postupne riešiť, cca 60 ks. Budú sa tomu venovať, aj z požiarneho 

hľadiska. 

  

Ing. Šteruský – či p. Dunajčík dobre informuje verejnosť. Jemu sa to nezdá fér, hlavne čo sa týkalo 

výrubu vŕb. Boli k tomu stanoviská komisie, organizácií ap., všetci odporučili odstránenie tých 

stromov. Či baví p. Dunajčíka, keď ľudia na internete intrigujú.  

Mal dotaz aj na hlavnú kontrolórku, či je správne, že stránka sa volá vrbove.online. Veľa ľudí si 

myslí, že je to oficiálna stránka mesta. 

JUDr. Gajňáková – mesto na Facebooku stránku mať nebude. Mesto dodržiava zákon tým, že má 

webovú stránku, kde občanov informuje. Mesto si svoje povinnosti plní tak, ako mu to zákon ukladá. 

p. Dunajčík – mesto nemá patentovaný nárok, aby niekto iný nemohol používať názov vrbove.online. 

Súkromník si môže svoju stránku nazvať akokoľvek. Je to najzásahovejší spôsob, čerpajú výrazne 

informácie z Facebooku. Sú štyria adminy, nie je to len Dunajčík, každý tam píše čo chce. Jeho to 

teší, že ľudia o tom tak komunikujú. 

Ing. Šteruský – na zasadnutí MsZ prezentoval názory občanov a odborníkov, navrhol riešiť tento 

problém. Nepovedal, že sa majú vyrezať. Mal to dať na Facebook tak, ako to naozaj bolo. Tie názory 

si treba s niekým odkomunikovať. 

p. Dunajčík – sú to názory občanov. On sa bavil s arboristom a ten povedal, že sa to dalo inak riešiť. 

Mgr. Just – aj on čítal ten príspevok. Tí ľudia sa tam k tomu vyjadrovali, ale za tie komentáre 

p. Dunajčík nemôže. On Ing. Šteruského z ničoho neobviňoval. 

Ing. Šteruský – ale keby tam napísal celú históriu, tak by to vyznelo inak. 

  

Ing. Sabo – na webovej stránke mesta nenašiel zverejnenú zmluvu na prenájom priestorov v dome 

kultúry (OVS č. 4/2021). Do 14 dní od podpísania sa má zverejniť. 

JUDr. Gajňáková – zmluva bola zrejme podpísaná neskôr. Určite sa dá zverejniť. 

Ing. Sabo – bola podpísaná primátorkou? 

primátorka – áno, bola podpísaná. 
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22. Návrh na uznesenie 
 

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).   
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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 
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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 
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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 
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23. Záver 
 

Primátorka mesta poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie MsZ o 18.30 hod. 

 

Zapísala: Beličková 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Dott. Mgr. Ema Maggiová 

primátorka mesta, v.r. 

  

              

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

1.   Ing. Dušan Sabo, v.r.     ................................................. 

 

2.   Ing. Ľubomír Šteruský   ................................................. 

  

 


