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Z á p i s n i c a    č. 2 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrbové, 

konaného 15. 3. 2022 o 15.00 hod. v zasadačke primátorky mesta vo Vrbovom 

 

Prítomní:       6 poslancov a primátorka mesta 

Neprítomní:  Mgr. Daniela Drobná, Ľubomír Dunajčík, PhDr. Jana Miklášová, Ing. Dušan Sabo, 

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. Dopyty a interpelácie občanov 

3. Financovanie úprav - predajňa TERNO 

4. Zmena uznesenia 

5. Schválenie 5 % spoluúčasti pre projekt rekonštrukcie knižnice 

6. Dotácie šport 2022 

7. Nájomné Covid 19 - vyúčtovanie 

8. Rôzne 

9. Dopyty a interpelácie poslancov 

10. Návrh na uznesenie 

11. 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 – Tatiana Prievozníková, 

členovia – Ing. Ľubomír Šteruský a Ing. Jozef Duračka. 

prítomných: 6 

za: 6                                         proti: 0                              zdržal sa: 0 

  

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: Mgr. René Just a JUDr. František 

Tahotný, MBA. 

prítomných: 6 

za: 6                                       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 hlavná kontrolórka JUDr. Mária Gajňáková.  

prítomných: 6 

za: 6                                         proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

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

pozvánke. Nebol predložený žiaden doplňujúci ani pozmeňujúci návrh. 

prítomných: 6 

za: 6                                         proti: 0                              zdržal sa: 0 
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2. Dopyty a interpelácie občanov 
 

Na zasadnutie MsZ prišiel Ing. Starovecký. Súťaž na výber dodávateľa na opravu cesty na 

Mikulášskej ulici už bola ukončená a následne mala byť uzatvorená zmluva. Na predchádzajúcom 

zasadnutí MsZ bol tento bod vyňatý z programu pre nedostatočný počet poslancov - kvôli 

chorobnosti počas Covid-19. 

primátorka – na opravu cesty potrebuje mesto zobrať úver a následne ho zapracovať do rozpočtu 

mesta. Začiatkom apríla sa poslanci zídu a toto prerokujú. 

p. Prievozníková – koncom marca alebo začiatkom apríla bude zasadnutie MsZ, kde by toto malo 

byť prerokované. Dnešné zasadnutie je mimo o plánu, bolo potrebné odsúhlasiť dve mimoriadne 

veci. Určite, že tá cesta na Mikulášskej ul. je potrebná a verí tomu, že to financovanie poslanci 

MsZ schvália.  

Dr. Kubík – v minulom roku poslanci schválili uznesenie (9 súhlasili), že sa zoberie úver a tá cesta 

sa urobí. Tým, že vtedy prejavili vôľu cestu na Mikulášskej ulici urobiť, nemyslí si, že by teraz od 

toho upustili. 

Mgr. Just – verí tomu, že Ing. Starovecký má obavy. Ten úver na tú cestu už bol zobratý a cesta 

sa neurobila. 

p. Prievozníková – tie peniaze sa „neprejedli“. Verí, že tá cesta tento roku bude. Je to dôležité, 

prosí o trpezlivosť. 

Ing. Starovecký – v mene tých 26 rodinných domov na Mikulášskej ulici dúfa, že to bude, ale 

nevie prečo sa to naťahuje. 

Dr. Kubík – stagnuje to všetko kvôli dodatkom k zmluve na dobudovanie kanalizácie. Na budúci 

týždeň by to malo byť uzatvorené. Chcú spojiť dobudovanie kanalizácie s výstavbou cesty na 

Mikulášskej ulici a zobrať na to jeden úver. 

Dr. Tahotný – niektoré veci sa ovplyvniť nedajú. Aj keby sa chodilo do Bratislava každý deň. 

Minister to ešte nepodpísal. Je potrebné doriešiť financovanie, všetko potrebné k tomu je 

pripravené. Z odboru stavebníctva tam prekáža nie je. Dňa 6. apríla by malo byť zasadnutie MsZ, 

kde by sa o tom malo prerokovať. 

 

3. Financovanie úprav - predajňa TERNO 
 

Pani Závodná požiadala mesto Vrbové o riešenie situácie na ul. M. A. Beňovského pri predajni 

TERNO. Jedná sa o hluk, ktorý je spôsobovaný zásobovaním uvedenej predajne. Spoločnosť 

Terno má tieto priestory prenajaté od mesta Vrbové. Na zasadnutí MsZ v mesiaci november 2021 

bolo rozhodnuté, že spoločnosť Terno má doložiť nacenenie úprav, ktoré by uvedený hluk 

eliminovali. Naprojektované práce sú rozpočtované na sumu  vo výške 9.076,90 €. Po následnej 

dohode so spoločnosťou TERNO bolo dohodnuté financovanie uvedených úprav s 50 % 

spoluúčasťou mesta. 

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 13/III/2022. 

 

4. Zmena uznesenia 
 

Dňa 10.11.2021 bolo osobne dohodnuté odkúpenie časti nehnuteľnosti p. č. 2746/22  a p. č. 307, 

320 a 321 s podielovými spoluvlastníkmi p. Z. Petrákovou, p. M. Bašnákovou  a p. A. 

Bašnákovou, ktoré majú v podielovom spoluvlastníctve v príslušných podieloch. Na uvedených 

parcelách  je vybudovaný mestský futbalový štadión a časť parkoviska pred štadiónom. Tieto časti 

pozemkov  je potrebné mať vo vlastníctve mesta Vrbové z dôvodu majetkového vysporiadania 

pozemkov pod štadiónom a Športovej ulici. Po schválení uznesení o odkúpení uvedených častí 

podielov na týchto pozemkoch došlo k zmene z dôvodu, že p. Z. Petráková a p. A. Bašnáková  
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odmietli predať svoj podiel za cenu schválenú mestským zastupiteľstvom. Z toho dôvodu bolo 

potrebné zmeniť pôvodné uznesenia. 

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia. č. 14/III/2022, č. 15/III/2022, č. 16/III/2022 a č. 17/III/2022. 

 

5. Schválenie 5 % spoluúčasti pre projekt rekonštrukcie knižnice 
 

Mesto Vrbové predložilo žiadosť o NFP na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych 

inštitúcií. V rámci výzvy Ministerstva kultúry SR, ktoré je sprostredkovateľským orgánom 

pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritnú os 7., mestské zastupiteľstvo uznesením 

č. 136/X/2021 zo dňa 27.10.2021 schválilo podanie žiadosti a finančnú spoluúčasť 

v percentuálnom vyjadrení. Riadiaci orgán zaslal mestu výzvu na doplnenie žiadosti o NFP, 

v ktorej okrem iného  požaduje výšku finančnej spoluúčasti vyčísliť. Vzhľadom k uvedenému bolo  

potrebné prijať uznesenie s vyčíslenou sumou spoluúčasti na projekte Modernizácia mestskej 

knižnice vo Vrbovom. 

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 18/III/2022. 

 

6. Dotácie šport 2022 
 

Mesto Vrbové každý rok rozdeľuje dotácie rôznym žiadateľom v zmysle VZN č. 4/2019 

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Vrbové. V zmysle toho bol spracovaný 

materiál na poskytnutie účelovej dotácie na zabezpečenie športovej činnosti na Mestskom 

futbalovom štadióne vo Vrbovom.  Mestskému futbalovému klubu Vrbové na svoju športovú 

činnosť v roku 2022 bola navrhnutá suma  35.000 €. Na činnosť MFK - futbalová mládež bola 

navrhnutá suma 13.000 € a na činnosť športovej organizácie Združenie mestských športových 

klubov mesta Vrbové suma 10.000 €, vrátane Vrbovskej pätnástky - Memoriál Štefana Kalužu.  

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia. č. 19/III/2022, č. 20/III/2022 a č. 21/III/2022. 

 

7. Nájomné Covid 19 – vyúčtovanie 
 

V období prebiehajúcej pandémie COVID-19 a s tým súvisiacimi opatreniami ÚVZ, resp. 

opatreniami Vlády SR mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom viackrát riešilo problematiku nájmov 

nebytových priestorov. Jedným z prijatých opatrení, ktoré boli zrealizované, bolo aj odpustenie 

nájmu vo výške 50 % u vybraných prevádzok za určité obdobie s tým, že zostávajúcich 50 % 

nájmu si mesto ako prenajímateľ uplatní u MH SR. Konkrétne za obdobie sťaženého užívania boli 

takto riešené nájmy u nasledovných nájomníkov: Uni ELEKTRO  - Pavol Káčerek, Bistro 

HANKA - Iveta Matejíková, L-Tex Vlastimil Lička, ELSPO – Štefan Kojnok, AUTOŠKOLA – 

Jozef Királ, KGM Caffé Bar Pavol Korpáš,  kozmetické štúdio – Andrea Galová,  FOTO ateliér – 

Eva Janáková. To, čo nevykryl štát, zostal na nájomnom dlh. Mgr. Urbanová spracovala materiál, 

kde navrhla prijať uznesenie, v ktorom sa suma na nájomnom poníži, aby tam nezostal dlh. 

 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 22/III/2022. 
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8. Rôzne 
 

V tomto bode neboli prerokovávané žiadne materiály. 

 

9. Dopyty a interpelácie poslancov 
 

p. Prievozníková – k problematike Ukrajincov – je tu niekoľko rodín. Sú umiestnení na súkromí 

v rodinných domoch a na fare. Má k dispozícii linku pomoci v slovenčine aj ukrajinčine. Kto by 

vedel o nejakej práci, môže dať vedieť. 

primátorka – všetci sú v poriadku (PCR testy), 2x denne majú stravu, robia sa nákupy vždy 

s jedným zo zamestnancov MsÚ. Deti chodia do školy. Tie ženy si hľadajú prácu, ale nie sú 

jazykovo zdatné. Robila sa aj zbierka, boli si vybrať a zvyšok išlo na krízový štáb do Piešťan.  

  

Mgr. Just – k tým odpadom – ľudia sa pýtajú, či sa to nedalo robiť nejakými čipmi. 

primátorka – už sa na tom pracuje. Región nad Holeškou už dostal čipy. 

Dr. Tahotný – podľa neho je to nespravodlivé. Tento systém nie je v súlade s platným VZN. 

Mgr. Just – nevie to až tak posúdiť. V tomto systéme ide skôr mesto šetriť, nie jednotlivec. Tie 

čipy, to je pre občanov. Nehovorí za seba, ale za ľudí v rodinných domoch. Bolo by to viac fér. 

Niekde to tak funguje. 

primátorka – sú obce, kde sa za smeti platí viac ako 40 €. Vrbové cenu nezvyšovalo. 

Dr. Kubík – tie čipy doteraz odmietal Marius Pedersen. Teraz pristúpili z toho dôvodu, že 

Trebatice a Borovce idú cez vývoz, ktorý zabezpečuje Obecný podnik Chtelnica. Ostatní na nich 

začali tlačiť, preto súhlasili.  

Mgr. Just – či nestojí za úvahu kúpiť vlastný kukavoz. 

Dr. Kubík – o tom sa uvažuje, ale zatiaľ len na bioodpad. Bude to robiť Združenie obcí nad 

Holeškou,. 

Dr. Tahotný – rád by videl tie čísla, či sa niečo ušetrilo. 

Mgr. Urbanová – celý tento režim musí plynúť do konca roka. Zálohový poplatok za skládkovanie 

sa platí od množstva odpadu. Ten režim na bytovkách tak nefunguje ako v rodinných domoch. Ide 

o to, aby sme sa naučili separovať. Vo Vrbovom je vyše 2.500 poplatníkov a bude problém aj pri 

tých čipoch. Nie je to také jednoduché. Všetko to chce personál a je to hlavne o komunikácii. 

 

10. Návrh na uznesenie 
 

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

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

€/m2.  

V súlade s dohodou spoluvlastníkov mesto odkúpi  pozemok za 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, 821 01 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 
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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 –  
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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 



MsZ č. 2 z 15. 3. 2022 
Strana 8 z 10 

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 €,  
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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 

 

 

 

 

 

23. Záver 
 

Primátorka mesta poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie MsZ o 16.15 hod. 

 

Zapísala: Beličková 

 

 

 

 

 

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

Dott. Mgr. Ema Maggiová 

primátorka mesta, v.r. 
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Overovatelia zápisnice: 

 

1.   Mgr. René Just, v.r.     ................................................. 

 

2.   JUDr. František Tahotný, MBA, v.r. ................................................. 

  

 


