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Z á p i s n i c a    č. 3 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrbové, 

konaného 6. 4. 2022 o 17.00 hod. v kúrii M. Beňovského vo Vrbovom 

 

Prítomní:      11 poslancov a primátorka mesta 

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. Správa o činnosti DHZ  za rok 2021 

5. Správa o prevádzkovaní TKR - spoločnosťou PetroComp, spol. s.r.o. za rok 2021 

6. Kúpa časti pozemkov - ul. Bočná  

7. Kúpa časti pozemkov - ul. Vinohradnícka 

8. Kúpa časti pozemku - ul. Hoštáky 

9. Schválenie zámeru - nájom Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie 

s odpadmi 

10. Dodatok č. 1  k VZN č. 8/2018 

11. Dotácie mesta na rok 2022 

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

13. Blankozmenka - kanalizácia 

14. Schválenie úveru - kanalizácia, hasičská zbrojnica, ul. Mikulášska  

15. Úprava rozpočtu na rok 2022  

16. VOS Hačkovec  

17. Rôzne  - žiadosť TTSK/centrálny krízový fond 

 - vysporiadanie pozemkov SPF 

18. Dopyty a interpelácie poslancov 

19. Návrh na uznesenie 

20. Záver  

 

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

predsedníctva a určenie zapisovateľky 
  
Zasadnutie mestského zastupiteľstva sa konalo za prítomnosti 11 poslancov. Zasadnutie otvorila 

a viedla primátorka mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová. 

 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – Mgr. Daniela Drobná, 

členovia – RNDr. Jana Miklášová a Tatiana Prievozníková. 

prítomných: 11 

za: 11                                         proti: 0                              zdržal sa: 0 

  

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

Dunajčík. 

prítomných: 11 

za: 11                                       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, zástupca primátorky JUDr. Štefan Kubík a hlavná kontrolórka JUDr. Mária Gajňáková.  

prítomných: 11 

za: 11                                         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: 11 

za: 11                                         proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

2. Kontrola plnenia uznesení 
 

Kontrola plnenia uznesení bola zaslaná v elektronickej podobe. Nikto nemal k uvedenému 

materiálu pripomienky ani dopyty. 

 

3. Dopyty a interpelácie občanov 
 

Pán Drinka mal otázky na: 

- zalesnenie cesty od Priehradnej ulice smerom k mestu po pravej strane, 

- poriadok v meste – cigaretové ohorky na chodníkoch, znečistené chodníky od psích 

exkrementov, 

- výtlky na cestách. 

Je rád, že mesto vysporiadava pozemky pod štadiónom. Pochválil aj osadenie kamerového 

systému, ako i to, že sa sprevádzajú deti do školy. 

primátorka – čo sa týka výrubu alebo vysádzaniu stromov, vždy je to schválené kompetentnými 

osobami. Ku znečisteniu chodníkov ohorkami a exkrementmi – ľudia by mali začať predovšetkým 

od seba. Výtlky na cestách – momentálne sa robí kanalizácia na Družstevnej ulici. Keď sa dokončí 

kanalizácia, tá cesta sa urobí. Chce to trpezlivosť. 

  

Ing. Starovecký – dňa 25. 3. 2022 bola podpísaná zmluva na rekonštrukciu cesty na Mikulášskej 

ulici. Začať mali do 10 dní od obdržanie objednávky. Oprava má trvať od apríla do septembra. 

Neverí tomu, že to bude trvať 6 mesiacov. Občania sa pýtajú, čo majú robiť ak tam budú 

potrebovať ísť väčším autom. Bolo by dobré zverejniť nejaký harmonogram. A chce vedieť, čo ak 

sa úver neschváli. 

primátorka – bolo neformálne stretnutie s poslancami mesta a tam sa dohodli, že úver na zasadnutí 

MsZ poslanci schvália. 

Ing. Valová – tých 6 mesiacov nie je len samotná oprava, je v tom vytyčovanie sietí, objednávka 

materiálov (dnes je aj dlhšia čakacia doba na dodávku materiálov) ap. Čo sa týka prístupu 

k domom – pracovná doba bude do 15.30 hod. Ale dá sa dohodnúť, ak bude niečo mimoriadne. 

Tá doprava nebude úplne vylúčená, jedna strana bude čiastočne prejazdná. Treba si uvedomiť, že 

je to stavenisko. Priestor na manipuláciu je potrebný – bude sa na ulici pohybovať bager, nákladné 

auto, pracovníci atď. To obdobie 6 mesiacov je maximum, nejaké skracovanie času by nebolo 

prospešné. Harmonogram na budovanie jednej ulice vypracovaný nebol. Odvíja sa to od toho, ako 

budú prebiehať dodávky materiálu, ktorý je v dnešnej dobe nedostatkový a podľa toho budú 

prebiehať práce. 

Mgr. Just – čo znamená I. etapa rekonštrukcie? Ide o dĺžku pri tom obmedzenom rozsahu prác ako 

sme sa dohodli? 

Ing. Valová – áno, ide o dĺžku. Pri projektovej dokumentácii na územné a stavebné konanie na 

mestských pozemkoch bolo možné riešiť realizačne I. etapu. Je odtiaľ vyhodená výmena 

el. vedenia s prípojkami, verejného osvetlenia... Nadnášalo by to sumu.  
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II. etapa je projekčne nachystaná, ale nie sú vysporiadané pozemky (SPF). I. etapa je vlastne 

oprava cesty na mestských pozemkoch po celej dĺžke Mikulášskej ulice.  

Ing. Just – nie všetky domy majú prívod k vode. Bojí sa toho, že keď sa bude robiť vodovodné 

potrubie na lokalitu Kopec, tak potom pekná cesta sa pokazí. 

Ing. Valová – vodovod končí pred domom Ing. Staroveckého. Musí sa preložiť jestvujúce 

vodovodné potrubie, ktoré spája starý a nový vodojem. Preložiť ho, je povinnosťou vlastníka IBV 

Kopec. ATS je jeden z objektov riešenia vodovodu IBV Kopec. ATS sa musí napojiť na preložený 

vodovod. Je to ešte v nedohľadne. Bude sa to musieť napojiť zhora. Ak by sa malo na to čakať, 

tak na cestu na Mikulášskej ulici by sa čakalo veľmi dlho. 

p. Jobus – podstatné je, že vždy sa dostaneme domov. Možno dopredu dať vedieť, ak by taká 

možnosť nebola. 

 

4. Správa o činnosti DHZ  za rok 2021 
 

Správa bola poslancom zaslaná v elektronickej podobe. Nikto nemal k nej žiadne pripomienky 

ani otázky. 

 

Bolo prečítané uznesenie č. 23/IV/2022. 

 

5. Správa o prevádzkovaní TKR - spoločnosťou PetroComp, spol. s.r.o.  

    za rok 2021 
 

Podobne ako predchádzajúca správa, aj táto bola zaslaná poslancom v elektronickej podobe. 

Nikto nemal k nej žiadne pripomienky ani otázky. 

 

Bolo prečítané uznesenie č. 24/IV/2022. 

 

6. Kúpa časti pozemkov - ul. Bočná  
 

Pri vysporiadavaní pozemkov  na Bočnej ulici bolo zistené, že parcela č. 2972 o výmere 286 m2 a  

parcela č. 2973 o výmere 1.077 m2 patria  vo veľkosti 1/8  p. M. Piatkovej  a vo veľkosti podielu 

1/8  p.  J. Tomíkovej.   Uvedené časti parciel potrebuje mesto Vrbové mať vo svojom vlastníctve 

za účelom budúcej výstavby komunikácie a  verejného chodníka na tejto ulici. Obe majiteľky sú 

ochotné svoje podiely mestu odpredať. 

 

Stanovisko komisie výstavby: komisia súhlasí s kúpou uvedených častí pozemkov. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 25/IV/2022 a č. 26/IV/2022. 

  

7. Kúpa časti pozemkov - ul. Vinohradnícka 
 

Pri vysporiadaní pozemkov  na Vinohradníckej ulici bolo zistené, že parcela č. 2727 o výmere 

3.528 m2 - orná pôda vo Vrbovom,  patrí majiteľom p. A. Vyskočilovi, p. J. Pilátovi,  

p. R. Kimerlingovi   a RNDr. S. Kimerlingovi, každému v  podiele ¼.  Majitelia uvedenej parcely 

sú ochotní svoje časti  mestu Vrbové predať. Mesto Vrbové potrebuje uvedené časti parcely na 

vybudovanie verejnej komunikácie na tejto ulici. 

 

Stanovisko komisie výstavby: komisia súhlasí s kúpou uvedených častí pozemkov. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 27/IV/2022. 
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8. Kúpa časti pozemku - ul. Hoštáky 
 

Pri vysporiadaní pozemkov  na ul. Hoštáky bolo zistené, že parcela č. 297  o výmere 58 m2 – 

záhrada patrí majiteľkám p. M. Macovej a p. E. Hrádelovej, ktoré ju majú v podielovom 

spoluvlastníctve. Majiteľky sú ochotné svoje časti parcely mestu Vrbové predať. Mesto Vrbové ju 

potrebuje na vysporiadanie verejnej komunikácie a dobudovanie chodníka na ul. Hoštáky.  

 

Stanovisko komisie výstavby: komisia súhlasí s kúpou uvedených častí pozemkov. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 28/IV/2022. 

 

9. Schválenie zámeru - nájom Združenie obcí Holeška na triedenie  

    a nakladanie s odpadmi 
 

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  je obec povinná 

ustanovenia tohto zákona pri prevodoch majetku obce primerane uplatniť aj pri prenechávaní 

majetku obce do nájmu.  Z toho dôvodu bol na rokovanie MsZ  predložený návrh na schválenie a 

realizáciu prenájmu nehnuteľného majetku mesta – mestských garáží,  na parkovanie vozidiel pre 

Združenie obcí Holeška pre triedenie a nakladanie s odpadmi so sídlom Borovce č. 168 a to 

spôsobom hodným osobitného zreteľa.   

 

Rozprava: 

p. Dunajčík – spýtal sa, či táto techniky sa bude dať v budúcnosti využiť aj vo Vrbovom, 

Dr. Kubík – s týmto kukavozom sa začína so zberom bioodpadu. Obce Borovce a Rakovice dali 

spoločnosti M. Pedersen výpoveď. Od 1. mája 2022 bude bioodpad vyvážať Združenie obcí 

Holeška pre triedenie a nakladanie s odpadmi. Takisto aj mesto Vrbové dalo spoločnosti 

M. Pedersen výpoveď. Beží výpovedná doba, zmluva skončí 31. 12. 2022. Veľkokapacitné nádoby 

na triedený odpad budú len na sídliskách a do domácností budú od 1. 1. 2023 dodané nádoby na 

papier, tetrapaky, kovy a plast. Bude sa to zberať vozidlami mesta Vrbové. 

p. Dunajčík – je nejaké finančné porovnanie, o koľko to bude lacnejšie? 

Dr. Kubík – bude to predmetom verejného obstarávania. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 29/IV/2022. 

 

10. Dodatok č. 1  k VZN č. 8/2018 
 

Mesto Vrbové na základe zákonného zmocnenia je povinné v praxi prijať VZN v súvislosti 

s riešením školských zariadení. Na rokovanie MsZ bol predložená návrh dodatku č. 1                                    

k VZN č. 8/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v niektorej zo základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Vrbové. Návrh tohto dodatku 

bol zverejnený na pripomienkovanie občanov na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke 

mesta dňa  22. 3. 2022. 

 

K uvedenému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 30/IV/2022. 

 

11. Dotácie mesta na rok 2022 
 

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

o poskytovaní dotácií. Organizácie pôsobiace na území mesta Vrbové si podávali žiadosti o tieto 



MsZ č. 3 z 6. 4. 2022 
Strana 5 z 18 

dotácie. Tým, ktorí žiadali viac ako umožňuje VZN, t.j. viac ako 1 000 €, je možné poskytnúť 

mimoriadnu dotáciu z fondu primátorky mesta. 

 

K uvedeným žiadostiam nemal nikto pripomienky. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 30/IV/2022, č. 31/IV/2022, č. 32/IV/2022, č. 33/IV/2022, 

č. 34/IV/2022, č. 35/IV/2022, č. 36/IV/2022, č. 37/IV/2022, č. 38/IV/2022, č. 39/IV/2022 a 

č. 40/IV/2022. 

 

 

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

Na základe dohody medzi p. M. Sabom a jeho sestry p. I. Heribanovej a  mestom Vrbové, bol 

na predchádzajúcom zasadnutí MsZ schválený zámer vysporiadania pozemkov na Barcíkovej ulici 

vo Vrbovom. Teraz došlo už k samotnému schváleniu tohto vysporiadania. 

 

K uvedenému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 41/IV/2022. 

 

13. Blankozmenka – kanalizácia 
 

Dňa 24.09.2021 bolo vykonané stretnutie spoločníkov Združenia obcí Kanalizácia Vrbové-

Krakovany.  Predsedníčka združenia  informovala  prítomných, že na základe požiadavky 

projektového manažéra Slovenskej agentúry životného prostredia je potrebné schváliť uznesenie 

zo zasadnutia Zhromaždenia členov združenia, v rámci ktorého bude odsúhlasené znenie 

blankozmenky na zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky voči poskytovateľovi NFP 

v zmysle prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP k projektu – diela, Dobudovanie kanalizácie 

Združenia obcí Vrbové – Krakovany. 

 

K uvedenému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 42/IV/2022 a č. 43/IV/2022. 

 

14. Schválenie úveru - kanalizácia, hasičská zbrojnica, ul. Mikulášska  
 

Mesto Vrbové vzhľadom na nedostatok voľných finančných prostriedkov má záujem o prijatie 

návratného zdroja financovania – úveru vo výške 850.000,00 EUR. Takto získané finančné 

prostriedky budú použité na dobudovanie kanalizácie v rámci Združenia obcí Kanalizácia Vrbové 

– Krakovany, na rekonštrukciu Mikulášskej ulice a na dofinancovanie rekonštrukcie hasičskej 

zbrojnice. Podmienky na prijatie úveru v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. boli preverené hlavnou 

kontrolórkou mesta. Nakoľko sú tieto podmienky splnené, hlavná kontrolórka odporučila  

poslancom MsZ prijatie úveru schváliť. 

 

Rozprava: 

p. Dunajčík – zadlženosť 15,7 % je už po prijatí úveru? 

Dr. Gajňáková – pred prijatím úveru. Momentálne presné číslo sa nedá povedať, lebo ho 

ovplyvňuje viacero faktorov. Môže to vypočítať, ale nie hneď. 

Mgr. Urbanová – informovali ju zo SLSP, že je potrebné prijať dve uznesenia – jedno že MsZ 

schvaľuje prijatie úveru a druhé rozdelenie úveru na účely. 

 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 44/IV/2022, č. 45/IV/2022  a č. 46/IV/2022. 
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15. Úprava rozpočtu na rok 2022  
 

Mgr. Urbanová predložila na rokovanie návrh na úpravu rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 1, 

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

výdavkov (v rozpise výdavkov Školstvo) a to na nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2021 

na prenesené kompetencie zapojené do príjmovej časti rozpočtu cez finančné operácie príjmové 

a  navýšenie bežných príjmov o rozpis z RÚŠS na prenesené kompetencie. 

 

K uvedenému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 47/IV/2022. 

 

16. VOS Hačkovec  
 

V súlade s ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí boli spracované súťažné 

podmienky na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže, ktorých prílohou je aj vzor zmluvy o nájme 

nebytového priestoru. Oba dokumenty sú súčasťou tohto materiálu a predmetom schvaľovania 

mestským zastupiteľstvom. Jedná sa o nebytový priestor, ktorý sa nachádza v budove „Hačkovec“ 

na 1. poschodí budovy „Hačkovec“. Uvedený nebytový priestor je v súčasnej dobe nevyužívaný. 

 

Rozprava: 

p. Dunajčík – navrhuje, tak ako aj pri predchádzajúcej OVS, doplniť do uznesenia, že tento priestor 

nebude prenajatý žiadnej politickej strane. 

 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 48/IV/2022  a č. 49/IV/2022. 

 

17. Rôzne   
 

 Žiadosť TTSK/centrálny krízový fond 
 

TTSK oslovil mesto Vrbové o príspevok do centrálneho krízového fondu regionálnej a miestnej 

samosprávy Trnavského kraja, z ktorého je možné získať finančný príspevok na úhradu časti 

výdavkov spojených s odstraňovaním následkov živelných pohrôm či nepredvídateľných udalostí. 

Ročný členský príspevok predstavuje sumu 0,50 € na jedného obyvateľa mesta. 

Poslanci MsZ sa zhodli, že do tohto fondu mesto Vrbové nebude prispievať, nakoľko mesto už 

prispieva na iné veci. 

 

K tomuto bodu nebolo prijaté žiadne uznesenie. 

 

 Vysporiadanie pozemkov SPF 
 

V roku  2020 bola daná žiadosť na SPF na bezplatný prevod pozemkov na Športovej ulici 

vo Vrbovom (pod mestským štadiónom). Do dnešného dňa prebiehajú rokovania so správcom 

pozemkov Slovenským pozemkovým fondom Bratislava.  Výsledkom rokovania je bezplatný 

prevod uvedených pozemkov.   

 

K uvedenému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 50/IV/2022. 
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18. Dopyty a interpelácie poslancov 
 

p. Strečanský – je zástupcom majiteľov bytov na Beňovského ulici vo Vrbovom. Opravovali 

strechu na budove Terna. Iba upozorňuje, že úver by mal byť splatený do budúceho roka. Dáva 

na zváženie, akým spôsobom sa zrevitalizuje ten priestor Terna. Treba sa dohodnúť do konca roka. 

Na september – október je naplánovaná schôdza Bytového družstva, vlastníkov bytov a pozvú aj 

zástupcov mesta. 

  

p. Dunajčík – je zlý stav komunikácií – výtlky na Ul. J. Zigmundíka, Nám. J. Emanuela. Chce, 

aby sa pri opravách ciest pamätalo aj na tieto ulice. Rovnako aj na Ul. 6. apríla pri semafore 

na chodníku – aj to keby sa dalo do poriadku. Na Sídlisku 9. mája nesvieti verejné osvetlenie. 

  

Ing. Duračka – ako pokračuje cyklotrasa  Piešťany – Vrbové, 

primátorka – je právoplatné stavebné povolenie. Cca do 400 tis. € budeme musieť nájsť financie, 

ak by išiel nejaký projekt. 

  

Ing. Duračka – na križovatke Sasinkova – Hrabinská je výtlk, dosť veľký. 

primátorka – bolo by dobré urobiť celú cestu, ale nie sú peniaze. 

  

Ing. Duračka – zakrytá fontána – čo sa s ňou bude robiť? 

primátorka – vyčistilo sa to, pripravilo, budúci týždeň sa to  otvorí.  

Dr. Kubík – k tej cyklotrase – musíme začať platiť nájom, zaslať stavebné povolenie na generálne 

riaditeľstvo Železníc SR. Na cyklotrasy budú vypísané projekty a výzvy do konca apríla, tá naša 

by mala stáť cca 4,2 mil. €. Máme prísľub z ministerstva dopravy, že nám pomôžu napísať žiadosť 

na tieto financie. Nájom bude 6 tis. € ročne. V tejto dobe sa začína robiť verejné obstarávanie, 

bude sa to robiť po etapách. Časť projektu bude aj demontáž koľajníc. Z toho bude nejaký zisk 

a tým sa poníži celá tá suma.  Už sme celkom blízko k samotnému vybudovaniu cyklotrasy. 

  

doc. Višňovský, Phd. – nádoby na triedenie odpadu na Šípkovci, vraj budú len v hornej časti ulice, 

Dr. Kubík – nádoby sú presťahované hore, tam bude vyčlenený priestor. Bolo to na žiadosť tých 

občanov. 

 

19. Návrh na uznesenie 
 

Uznesenie MsZ č. 23/IV/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- berie na vedomie –  

predloženie správy o hospodárení a činnosti DHZ za rok 2021. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 24/IV/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- berie na vedomie –  

informáciu spoločnosti Peter Doskočil-PetroComp o stave hospodárenia a vývoji  na prenajatom 

majetku mesta Vrbové - televízneho káblového rozvodu za rok 2021. 
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Uznesenie MsZ č. 25/IV/2022 

 

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 - parcela registra „C“  č.  2972  o výmere  286 m², druh pozemku - zastavané plochy 

a nádvoria, zapísaná  na LV č. 1677,  ktorá  je  v podielovom spoluvlastníctve: 

- Marcela Piatková, Liptovský Hrádok, (podiel 1/8 - 35,75 m2) - suma  vo výške 188,75 €; 

- Jarmila Tomíková,  Opatovce nad Nitrou, (podiel 1/8 - 35,75 m2) - suma  vo výške  188,75 €; 

t.j. príslušné podiely  v celosti  za sumu vo výške 377,50 EUR.   

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 11  

za: 11                          proti: 0    zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 

Mgr. R. Just, 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. 26/IV/2022 

 

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 - parcela registra „C“  č.  2973  o výmere  1.077 m², druh pozemku - záhrada, 

zapísaná na  LV č. 1677,  ktorá  je  v podielovom spoluvlastníctve : 

- Marcela Piatková, Liptovský Hrádok, (podiel 1/8 - 134,62 m2) - suma  vo výške  673,10 €; 

- Jarmila Tomíková,  Opatovce nad Nitrou, (podiel 1/8 - 134,62 m2) - suma  vo výške  673,10 €; 

t.j. príslušné podiely  v celosti  za sumu vo výške 1.346,20 EUR.   

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 11  

za: 11                          proti: 0    zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 

Mgr. R. Just, 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. 27/IV/2022 

 

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 vedenej na LV č. 3260 - parcela registra „E“  č.  2727 o výmere 3.528 m², druh 

pozemku - orná pôda, zapísaná na LV 3260, doposiaľ evidovaná v CKN ako parc. č. 12668/15 

v nezaloženom liste vlastníctva ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 910 m2  a  doposiaľ 

evidovaná v CKN ako parc. č. 12668/27 v nezaloženom liste vlastníctva ako orná pôda o výmere 
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40 m2, ktorá bola rozdelená na základe Geometrického plánu č. 116/2022 zo dňa 29.03.2022 

na parcelu reg. „E“ č. 2727 o výmere 3.432 m2 - orná pôda, parcelu reg. „C“ č. 12668/15 o výmere 

854 m2 - zastavané plochy a nádvoria, kde na parcelu reg. „C“ č. 12668/27, diel č. 1 o výmere                    

40 m2 - orná pôda  a  parcelu reg. „C“ č. 12668/28, diel č. 2  o výmere  56 m 2- zastavané plochy 

a nádvoria, kde predmetom kúpy je novovytvorená parcela reg. „C“ č. 12668/28, diel č. 2  

o výmere 56 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorá je podielovom 

spoluvlastníctve: 

a) Anton Vyskočil, Vrbové, podiel ¼,  spolumajiteľ predáva  svoj podiel na parcele za sumu  

vo výške 5 €/m2, t.j. za sumu celkom 70,00 €. 

b) Jaroslav Pilát, Pobedím, podiel ¼,  spolumajiteľ predáva svoj podiel na parcele za sumu  

vo výške 5€/m2, t.j. za sumu celkom 70,00 €. 

c) Rudolf Kimerling, Vrbové,  podiel ¼,  spolumajiteľ predáva svoj podiel na parcele za sumu  

vo výške 5€/m2, t.j. za sumu celkom 70,00 €. 

d) RNDr. Slavomír Kimerling, Bratislava, podiel ¼,  spolumajiteľ predáva svoj podiel na 

parcele za sumu  vo výške 5 €/m2, t.j. za sumu celkom 70,00 €. 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 11  

za: 11                          proti: 0    zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 

Mgr. R. Just, 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. 28/IV/2022 

 

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 vedenej na LV č. 2720 : 

parcela registra „C“  č.  297 o výmere 58 m², druh pozemku - záhrada, ktorá bola rozdelená 

na základe Geometrického plánu č. 117/2022 zo dňa 29.03.2022 na parcelu reg. „C“ č. 297/1 

o výmere 51 m2 - záhrada  a  na parcelu reg. „C“ č. 297/2 o výmere 7 m2 - záhrada, kde  

predmetom kúpy je novovytvorená parcela reg. „C“ č. 297/2 o  výmere 7 m2, druh pozemku 

záhrada, ktorá je podielovom spoluvlastníctve p. Mária Macová, Trnava, podiel ½  a  Elena 

Hrádelová, Vrbové, podiel ½,   

majitelia predávajú svoje podiely na parcele za sumu  vo výške 5 €/m2, t.j. za sumu celkom 35,00 €, 

spolu podiel 1/1. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 11  

za: 11                          proti: 0    zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 

Mgr. R. Just, 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. 29/IV/2022 

 

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                                    

z á m e r   na zabezpečenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta - mestských 

garáží na parkovanie vozidiel pre Združenie obcí Holeška pre triedenie a nakladanie s odpadmi 

v katastri mesta Vrbové.  Jedná sa o nasledovné garáže na pozemku :  

- časť pozemku, par. reg. „C“ č. 2791 o výmere 354 m2, druh pozemku zastavané plochy               

a nádvoria, doposiaľ evidovaný na nezaloženom liste vlastníctva, na ktorom je situovaná 

od Holešky zľava  garáž č. 1 o veľkosti 63,24 m2    a  garáž č. 2 o veľkosti  37,74 m2,     

a to spôsobom hodným osobitného zreteľa. 

Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že nájomca 

Združenie obcí Holeška pre triedenie a nakladanie s odpadmi so sídlom Borovce č. 168,                 

922 09 Borovce, IČO:503 05 611 potrebuje uvedené garáže na parkovanie novo zakúpených 

motorových vozidiel (kuka voz a traktor) a mesto Vrbové je členom  Združenia obcí Holeška pre 

triedenie a nakladanie s odpadmi. 

Mesto Vrbové pre účely určenia nájmu na časti uvedenej parcely reg. „C“ č. 2791 bude požadovať 

mesačný nájom vo výške 50,- €.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 11  

za: 11                          proti: 0    zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 

Mgr. R. Just, 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. 30/IV/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2018  o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v niektorej zo základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrbové.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10  

za: 10                          proti: 0    zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 

Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  

T. Prievozníková, Ing. D. Sabo,  

JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 31/IV/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

dotáciu  vo výške 1.000 €  Slovenskému  červenému  krížu na  zabezpečenie  činnosti na rok 2022. 

Finančné prostriedky budú vyplatené na účet SČK a vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci 

december 2022.  
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 11  

za: 11                          proti: 0    zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 

Mgr. R. Just, 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. 32/IV/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

dotáciu  vo výške 1.000 €  Slovenskému zväzu telesne postihnutých na zabezpečenie  činnosti 

na rok 2022. Finančné prostriedky budú vyplatené na účet SZTP  a vyúčtovanie bude vykonané 

v mesiaci december 2022.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 11  

za: 11                          proti: 0    zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 

Mgr. R. Just, 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. 33/IV/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

dotáciu vo výške 1.000 €  Jednote dôchodcov Slovenska, mestská organizácia Vrbové 

na zabezpečenie činnosti na rok 2022. Finančné prostriedky budú vyplatené na účet Jednoty 

dôchodcov Slovenska, mestská organizácia Vrbové a vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci 

december 2022.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 11  

za: 11                          proti: 0    zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 

Mgr. R. Just, 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. 34/IV/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

dotáciu vo výške 1.000 €  zabezpečenie činnosti Únie žien Slovenska, základná organizácia 

Vrbové, v roku 2022. Finančné prostriedky budú vyplatené prostredníctvom pokladne Mestského 
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úradu Únii žien Slovenska, základná organizácia Vrbové a vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci 

december 2022. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 11  

za: 11                          proti: 0    zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 

Mgr. R. Just, 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. 35/IV/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

dotáciu  vo výške 1.000 € Združeniu detí a mládeže - Gorazdík  na zabezpečenie letných táborov 

v roku 2022. Finančné prostriedky budú vyplatené na účet združenia a vyúčtovanie bude vykonané 

v mesiaci december 2022.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 11  

za: 11                          proti: 0    zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 

Mgr. R. Just, 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. 36/IV/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

dotáciu  vo výške 800 €  na zabezpečenie činnosti Slovenského zväzu záhradkárov, základná 

organizácia Vrbové - Vysoké Sady v roku 2022. Finančné prostriedky budú vyplatené v hotovosti 

v pokladni MsÚ Vrbové  a  vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci december 2022.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 11  

za: 11                          proti: 0    zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 

Mgr. R. Just, 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. 37/IV/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

dotáciu  vo výške 1.000 €  pre občianske združenie „Dotyk života, o.z.“ na zabezpečenie  činnosti 

na rok 2022. Finančné prostriedky budú vyplatené  na účet združenia „Dotyk života, o.z.“ 

a vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci december 2022.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
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prítomní: 11  

za: 11                          proti: 0    zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 

Mgr. R. Just, 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. 38/IV/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

dotáciu vo výške 400 € na zabezpečenie činnosti Slovenského zväzu chovateľov poštových 

holubov, základná organizácia Vrbové v roku 2022. Finančné prostriedky budú vyplatené  

v hotovosti v pokladni MsÚ Vrbové  a  vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci december 2022.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 11  

za: 11                          proti: 0    zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 

Mgr. R. Just, 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. 39/IV/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

dotáciu  vo výške 1.000 €  na zabezpečenie činnosti Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho 

zväzu Vrbové v roku 2022. Finančné prostriedky budú vyplatené na účet miestnej organizácie 

a vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci december 2022.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 11  

za: 11                          proti: 0    zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 

Mgr. R. Just, 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. 40/IV/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

dotácie z rozpočtu mesta obci Prašník na zabezpečenie osláv 78. výročia SNP organizované obcou 

Prašník, mestom Vrbové, VUC Trnava a SZPB vo výške 500 €. Finančné prostriedky budú 

vyplatené na bankový účet obce Prašník a vyúčtovanie bude vykonané najneskôr v mesiaci 

december 2022. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 



MsZ č. 3 z 6. 4. 2022 
Strana 14 z 18 

prítomní: 11  

za: 11                          proti: 0    zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 

Mgr. R. Just, 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. 41/IV/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

zámenu 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  

- 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  

zámenu 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, Vrbové. 

Zamieňaná výmera pozemkov parc. reg. „C“ č. 375/10, diel č. 1 a parc. reg. „C“  č. 376/7, diel 

č. 4  - spolu vytvorená na základe GP nová parcela reg. „C“ č. 375/10 o veľkosti 73,00 m2, ktorú 

mesto Vrbové zamieňa  za podiely  na pozemku:  

- pozemok  parc. reg. „C“ 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, Vrbové,  spôsobom hodným osobitného zreteľa 

a   

pozemok  parc. reg. „C“ 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, Trnava,  spôsobom hodným osobitného zreteľa - spolu zamieňaná výmera 

vo veľkosti 79,06 m2, 
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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 nová parcela reg. „C“ č. 375/10 o veľkosti 

73,00 m2.   

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 11  

za: 11                          proti: 0    zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 

Mgr. R. Just, 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. 42/IV/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- berie na vedomie –  

že na základe uznesenia č. 2/2021 zo dňa 24.09.2021 Zhromaždenia Združenia obcí Kanalizácia 

Vrbové - Krakovany  a  v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

č. OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1/51 zo dňa 29.03.2021 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí 

NFP“)  a  čl. 13 „Zabezpečenie pohľadávky a poistenie majetku“  prílohy č. 1 Zmluvy 

o poskytnutí NFP - Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP zabezpečenie 

pohľadávky (prípadnej budúcej) vo forme vlastnej blankozmenky a  vystavenie vlastnej 

blankozmenky pre Poskytovateľa : Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 

Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO : 421 81 810, v zastúpení Slovenská agentúra 

životného prostredia, ul. Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO : 006 26 031 pre projekt 

s názvom :  „Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany“, kód 

projektu v ITMS 2014+310011A065 

 

 

Uznesenie MsZ č. 43/IV/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- berie na vedomie –  

že na základe uznesenia č. 3/2021 zo dňa 24.09.2021 Zhromaždenie členov Združenia obcí 

Kanalizácia Vrbové - Krakovany  poveruje predsedkyňu Dott. Mgr. Emu Maggiovú k podpisu 

Zmluvy o vyplňovacom práve k blankozmenke a k podpisu vlastnej blankozmenky 

na zabezpečenie prípadne budúcej pohľadávky voči poskytovateľovi podľa Zmluvy o poskytnutí 

NFP.    

 

Uznesenie MsZ č. 44/IV/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- berie na vedomie –  

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta  k prijatiu návratného zdroja financovania pre  mesto 

Vrbové. 
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Uznesenie MsZ č. 45/IV/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

prijatie investičného úveru vo výške 850.000,00 €.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 11  

za: 11                          proti: 0    zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 

Mgr. R. Just, 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. 46/IV/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

použitie finančných prostriedkov z investičného úveru vo výške 850.000,00 € na nasledovné 

účely: 

a) dofinancovanie diela Dobudovanie kanalizácie v rámci Združenia obcí Kanalizácia Vrbové 

– Krakovany v sume 556.000,00 € formou kapitálového transferu, 

b) financovanie rekonštrukcie Mikulášskej ulice v sume 203.000,00 €, 

c) dofinancovanie rekonštrukcie hasičskej zbrojnice v sume 91.000,00 €. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 11  

za: 11                          proti: 0    zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 

Mgr. R. Just, 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. 47/IV/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- berie na vedomie –  

rozpočtové opatrenie č. 1 (RO č. 1/2022) 

 

  

Rozpočet 

schválený 

2022 

Rozpočet po 

zmenách 

Zmena 

rozpočtu č. 1 

Rozpočet po 

zmenách 

Bežné príjmy 5 504 947,97 5 504 947,97 19 135,20 5 524 083,17 

Kapitálové príjmy 380 000,00 380 000,00   380 000,00 

Finančné operácie príjmové 894 800,00 894 800,00 35 140,51 929 940,51 

Školstvo 294 755,00 294 755,00   294 755,00 

PRÍJMY SPOLU 7 074 502,97 7 074 502,97 54 275,71 7 128 778,68 
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Rozpočet 

schválený 

2022 

Rozpočet po 

zmenách 

Zmena 

rozpočtu č. 1 

Rozpočet po 

zmenách 

Bežné výdavky 2 856 508,77 2 856 508,77   2 856 508,77 

Kapitálové výdavky 1 270 000,00 1 270 000,00   1 270 000,00 

Finančné operácie 

výdavkové 194 000,00 194 000,00   194 000,00 

Školstvo 2 753 994,20 2 753 994,20 54 275,71 2 808 269,91 

VÝDAVKY SPOLU 7 074 502,97 7 074 502,97 54 275,71 7 128 778,68 

 

 

Uznesenie MsZ č. 48/IV/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 1. 5. 2022  

s 2-mesačnou výpovednou lehotou. Priestor nebude poskytnutý na činnosť politických strán. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10  

za: 8                          proti: 0   zdržali sa: 2 

Ľ. Dunajčík, Mgr. R. Just, PhDr. J. Miklášová,    Ing. J. Duračka, 

T. Prievozníková, Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,     JUDr. Š. Kubík, 

JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD.       

 

 

Uznesenie MsZ č. 49/IV/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

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

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

1. poschodí na ul.  M. A. Beňovského vo Vrbovom. Celková výmera uvedeného nebytového 

priestoru je: 

- 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. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 11  

za: 9                          proti: 0   zdržali sa: 2 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík,       Ing. J. Duračka, 

Mgr. R. Just, PhDr. J. Miklášová,       JUDr. Š. Kubík, 

T. Prievozníková, Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  

JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
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Uznesenie MsZ č. 50/IV/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

v súlade s čl. 4, písm. A), bod 1, písm. b), bod 2, písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Vrbové    a  na základe  § 2d, ods. 1, 2   a   §14d, ods. 1  zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  bezodplatný prevod  nasledovných 

nehnuteľností:  

- parc. reg. „E“ č. 529, druh pozemku orná pôda o výmere 7.173 m2,  v katastrálnom území 

mesta Vrbové, LV č. 2968; 

- parc. reg. „E“ č. 3689/1, druh pozemku orná pôda o výmere 4.843 m2, v katastrálnom 

území mesta Vrbové, LV č. 2503. 

Obe uvedené  parcely  vo vlastníctve  Slovenskej republiky, správca Slovenský pozemkový fond, 

ul. Búdkova cesta č. 36, 817 15 Bratislava 11  budú  v  zmysle § 2d, ods. 1, 2  a   § 14d, ods. 1 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov  bezodplatne odovzdané vo 

verejnom záujme do vlastníctva  mesta Vrbové.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 11  

za: 11                          proti: 0    zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 

Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  

T. Prievozníková, Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský,  

JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

20. Záver 
 

Primátorka mesta poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie MsZ o 19.30 hod. 

 

 

 

Zapísala: Beličková 

 

 

 

 

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

Dott. Mgr. Ema Maggiová 

primátorka mesta, v.r. 

              
 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

2.   Ľubomír Dunajčík, v.r.   ................................................. 


