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Z á p i s n i c a    č. 4 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrbové, 

konaného 25. 5. 2022 o 17.00 hod. v kúrii M. Beňovského vo Vrbovom 

 

Prítomní:       9 poslancov a primátorka mesta 

Neprítomní:  Tatiana Prievozníková a Ing. Dušan Sabo 

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  regionálneho Združenia obcí nad Holeškou za rok 2021 

5. Správa o činnosti Veolia, a.s. za rok 2021 

6. Schválenie zámeru - nájom Veolia, a.s. 

7. Správa o činnosti a hospodárení DD a DSS Klas n.o.  za rok 2021 

8. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2021 

9. Kúpa inžinierskej siete - ul. Šípkovec 

10. Schválenie zámeru - nájom Pavlíček 

11. Vysporiadanie pozemku - MVSR 

12. Schválenie nájmu - nájom Združenie odpady 

13. Vecné bremeno - TANEX - ZsDIS 

14. Kúpa časti pozemku - ul. Hrabinská 

15. Dotácia - hasiči  

16. Hasiči - spolupráca so susednými obcami 

17. VZN č. 1/2022 - vodovody a kanalizácie 

18. Dodatok č. 4 k VZN č. 5/2012 

19. Zrušenie záložného práva 

20. Zmena uznesenia 

21. Inventarizácia majetku mesta Vrbové za rok 2021 

22. Návrh na vyradenie majetku 

23. Odpis pohľadávok 

24. Pridelenie bytov 

25. Prepojenie verejných vodovodov 

26. Rôzne   

27. Dopyty a interpelácie poslancov 

28. Návrh na uznesenie 

29. Záver  

 

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

predsedníctva a určenie zapisovateľky 
  
Zasadnutie mestského zastupiteľstva sa konalo za prítomnosti 9 poslancov. Zasadnutie otvorila a 

viedla primátorka mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová. 

 

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

– doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. a JUDr. František Tahotný. 

prítomných: 9 

za: 9                                         proti: 0                              zdržal sa: 0 
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Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: Ing. Jozef Duračka a Mgr. René 

Just. 

prítomných: 9 

za: 9                                       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: 9 

za: 9                                         proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

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

pozvánke: 

prítomných: 9 

za: 9                                         proti: 0                              zdržal sa: 0 

JUDr. Tahotný predložil návrh na doplnenie do programu v bode Rôzne – Náhrada škody 

p. Galbavému. Za tento návrh sa tiež hlasovalo: 

prítomných: 9 

za: 9                                         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 
 

p. Galbavý – býva na Hviezdoslavovej ulici. Parkoval auto na pozemku mesta. Stala sa mu 

škodová udalosť - na auto mu padol strom. Boli prizvaní aj hasiči. Poisťovni to nahlásil, ale tá to 

ako škodovú udalosť neuznala. Preto sa obrátil na mesto, aby sa podieľalo na tejto škodovej 

udalosti. 

JUDr. Tahotný navrhol riešiť túto záležitosť na rokovaní MsZ v rôznom. 

 

4. Správa o činnosti  regionálneho Združenia obcí nad Holeškou za rok 2021 

 
Celá správa bola zaslaná poslancom v elektronickej podobe, no zároveň prišiel na zasadnutie aj 

p. Pavlech, ktorý správu vypracoval, zodpovedať na prípadné otázky poslancov.  

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 51/V/2022. 

 

5. Správa o činnosti Veolia, a.s. za rok 2021 
 

Za spoločnosť Veolia, a.s., prišiel správu predniesť Ing. Valovič. Takisto aj táto správa bola 

zaslaná poslancom v elektronickej podobe. 

K predloženej správe nemal nikto pripomienky ani otázky. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 52/V/2022. 

 

 

 



MsZ č. 4 z 25. 5. 2022 
Strana 3 z 21 

6. Schválenie zámeru - nájom Veolia, a.s. 

 
Vzhľadom na skutočnosť, že stále ešte nebol ukončený súdny proces so správcom konkurznej 

podstaty JUDr. Volárom vo veci konkurzu spoločnosti VETES Vrbové s.r.o., je vhodné zotrvať 

v zmluvnom vzťahu s doterajším dodávateľom tepla a teplej úžitkovej vody spoločnosťou Dalkia, 

a.s., po zmene mena teraz ako Veolia Energia Slovensko, a. s. Pre mesto Vrbové, ako 

prenajímateľa, je nevhodné a určite aj nevýhodné v tejto situácii meniť dodávateľa tepla a  TÚV, 

hlavne s ohľadom na všetky finančné a nefinančné náklady, ktoré mesto investovalo do vyriešenia 

sporu od začiatku konkurzu spoločnosti VETES Vrbové s.r.o. v roku 2008. Rovnako nie je vhodné 

prenajímať majetok, ktorý je predmetom skúmania vlastníctva súdom. 

Na spoločných rokovaniach so spoločnosťou VEOLIA bola predbežne dohodnutá možnosť 

predĺženia zmluvného vzťahu zmluvy z roku 2007 o 1 rok a to spôsobom hodným osobitného 

zreteľa. Ďalej bolo so spoločnosťou Veolia Energia Slovensko, a. s. predbežne dohodnuté, že 

spoločnosť Veolia bude súhlasiť s uvoľnením časti finančných prostriedkov zo spoločného účtu 

na rekonštrukciu plynovej kotolne na futbalovom štadióne MFK Vrbové. Zrekonštruovaná kotolňa 

bude majetkom Mesta Vrbové. Po vykonaní prvotnej obhliadky sa jedná o investíciu do výšky 

25 000,- € s DPH. Celková výška môže byť nižšia na základe verejného obstarávania.. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí a odporúča predložený materiál schváliť. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča zámer na prenájom schváliť. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 53/V/2022. 

 

7. Správa o činnosti a hospodárení DD a DSS Klas n.o.  za rok 2021 
 

Riaditeľka Domova Klas n.o. vo Vrbovom predložila na rokovanie MsZ výročnú správu o činnosti 

a hospodárení zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb za rok 2021.  

 

K predloženej správe nemal nikto pripomienky ani otázky. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 54/V/2022. 

 

8. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2021 
 

Na základe požiadavky riaditeľky Domova Klas, n.o. bol predložený návrh na schválenie dodatku 

č. 1 k VZN mesta Vrbové týkajúce sa podmienok poskytovania sociálnych služieb a určení úhrady 

za služby poskytované v Domove Klas, n.o. Vzhľadom na ekonomické pomery v  domove  bolo 

potrebné znova nastaviť a vyčísliť  výšku ekonomicky oprávnených nákladov na rok 2022, pričom 

bolo potrebné prehodnotiť výšku úhrady za poskytované služby. Pri porovnaní cien s inými 

zariadeniami, sú ceny Domova Klas porovnateľne nižšie.  

 

K predloženému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 55/V/2022. 

 

9. Kúpa inžinierskej siete - ul. Šípkovec 
 

Dňa 7. 4. 2022 prebehlo rokovanie o prevode vlastníckeho práva na už vybudovanú infraštruktúru 

- splaškovú kanalizáciu na ul. Šípkovec, ktorá je v jej majetku. Firma Longleaf spol. s.r.o. 

Bratislava, súhlasila s prevodom splaškovej kanalizácie  na mesto Vrbové za celkovú sumu vo 

výške 1 € bez DPH.  
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Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s prevodom vlastníckeho práva. 

Stanovisko komisie výstavby: odporúča schváliť odkúpenie, ale upozorňuje, že v danej lokalite 

prichádza ku križovaniu 1 ks potrubia priemyselnej vody priem. 600 mm z VN Čerenec do býv. 

podniku TRIKOTA.  

 

K predloženému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 56/V/2022. 

 

10. Schválenie zámeru - nájom p. Pavlíček 
 

Na rokovanie MsZ bol predložený návrh na prenájom nehnuteľného majetku mesta - strechy nad 

trafostanicou, pre  povolenie nadstavby obytnej budovy pre p. D. Pavlíčka za jednorazový nájom 

vo výške 150 €. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča nájom schváliť. 

Stanovisko komisie výstavby: neodporúča prenájom z dôvodu problematického podielového 

zápisu nadstavby do katastra nehnuteľností.  Komisia odporúča odpredaj budovy, nakoľko 

zariadenie v trafostanici je vlastníctvom ZsD a nájomný vzťah môže byť zmenený s novým 

vlastníkom. Trafostanica je pre potreby mesta nezaujímavá  budova. Bude lepšie, ak si to odkúpi. 

 

Rozprava: 

Dr. Tahotný – s predajom súhlasí. Jednorazový nájom je len prvotné riešenie, aby mu mesto 

nebránilo vo výstavbe. 

Mgr. Just – tiež je za predaj. 

Poslanci sa dohodli, že Dr. Kubík pripraví na budúce zasadnutie MsZ materiál na odpredaj 

mestského majetku p. Pavlíčkovi. 

 

11. Vysporiadanie pozemku – MVSR 
 

V roku 2021 bola daná žiadosť na MV SR na prevod pozemku - prepoj ulice Mieru 

a  ul. Bernolákova. V súčasnosti prebiehajú rokovania so správcom pozemku. K tomu je potrebný 

znalecký posudok. Pozemok bude predaný vo verejnom záujme do vlastníctva  mesta Vrbové na 

základe stanovenej všeobecnej hodnoty pozemku určenej znaleckým posudkom. Finančné 

prostriedky budú uložené na číslo účtu MV SR.  

 

K predloženému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 57/V/2022. 

 

12. Schválenie nájmu - nájom Združenie odpady 
 

Na predchádzajúcom zasadnutí MsZ bol schválený zámer spôsobu prenájmu vlastníctva 

nehnuteľného majetku mesta a to spôsobom hodným osobitného zreteľa. Jedná sa o súhlas 

s nájmom na mestské garáže na parkovanie vozidiel pre Združenie obcí Holeška, ktoré budú slúžiť 

na triedenie a nakladanie s odpadmi v katastri mesta Vrbové.   

 

K predloženému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 58/V/2022. 

 

13. Vecné bremeno - TANEX – ZsDIS 
 

Na základe uzatvorenia Zmluvy o postúpení práv a povinností medzi spol. TANEX, s.r.o.  a  spol.  

TRIKOTAN s.r.o.  zo dňa 01.04.2022 došlo k postúpeniu práv a povinností vo vzťahu k stavbe 
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bytového domu - polyfunkčný bytový dom Trikota v prospech spol. TRIKOTAN, s.r.o. 

Na rokovanie MsZ bol predložený návrh na zriadenie vecného bremena  na časti pozemkov pre 

budúceho žiadateľa TANEX s.r.o. v zastúpení Západoslovenská distribučná a.s. na vybudovanie NN 

prípojky elektrického kábla k realizácii stavby uvedeného bytového domu. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí so zriadením vecného bremena 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča zriadenie vecného bremena 
 

K predloženému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 59/V/2022. 

 

14. Kúpa časti pozemku - ul. Hrabinská 
 

Pri vysporiadavaní pozemkov  na Hrabinskej ulici  bolo zistené, že parcela č. 331/9  o výmere 

13 m2 patrí spolumajiteľovi Ing. P. Nižnanskému.  Spolumajiteľ  parcely je ochotný svoj podiel na 

parcele mestu Vrbové predať na vybudovanie verejnej komunikácie na hore uvedenej ulici. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča schváliť kúpu 

Stanovisko komisie výstavby: komisia súhlasí s odkúpením  

 

K predloženému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 60/V/2022. 

 

15. Dotácia - hasiči  
 

Mesto Vrbové vypracovalo pracovaný materiál na poskytnutie účelovej dotácie na zabezpečenie 

činnosti „Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR“ v roku 2022 vo výške 600 €, (t.j. 0,10 centov na 1 

obyvateľa). Schválená dotácia bude poukázaná na číslo účtu SK55 0200 0000 0012 5182 2951, 

ktoré je uvedené v žiadosti o poskytnutie pomoci od prezidenta DPO SR p. Pavla Ceľucha.  

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí 

 

K predloženému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 61/V/2022. 

 

16. Hasiči - spolupráca so susednými obcami 
 

DHZ Vrbové v súčinnosti s mestom Vrbové je pripravený v zmysle § 33, ods. 2 zákona NR SR 

č. 314/2001 Z.z. a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

spolupracovať pri ochrane zdravia a majetku pred požiarmi so susednými obcami Šípkové, 

Šterusy, Kočín-Lančár a mestom Piešťany.  V zmysle  citovaného  zákonného  ustanovenia  bude 

podpísaná  dohoda o zabezpečení úloh súvisiacich so zdolávaním požiarov a vykonávaním 

záchranných prác  pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach s uvedenými 

obcami a mestom Piešťany. K podpísaniu dohody o spolupráci je potrebný súhlas mestského 

a obecného zastupiteľstva dotknutých obcí. 

 

K predloženému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 62/V/2022, č. 63/V/2022, č. 64/V/2022, č. 65/V/2022 a 

č. 66/V/2022. 
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17. VZN č. 1/2022 - vodovody a kanalizácie 
 

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

s riešením dodávok vody z verejného vodovodu a taktiež riešenie odpadových vôd 

prostredníctvom verejnej kanalizácie a nakladaním s odpadovými vodami v meste. Na základe 

uvedeného bol predložený návrh na VZN č. 1/2022 o zabezpečení dodávky vody z verejného 

vodovodu  a  verejnej kanalizácii a  nakladaním s odpadovými vodami  v meste Vrbové. 

Ďalej bolo v tomto bode predložené aj zrušenie uznesenia č. 26/III/2000, ktorým bol schválený  

finančný príspevok na vývoz fekálií pre občanov mesta, ktorí nemajú vybudovanú kanalizáciu. 

Finančný príspevok bol schválený vo výške 100,-Sk (t.j. 3,32 €) na jedného člena domácnosti po 

predložení dokladu o zaplatení vývozu fekálií a to firmou VETES, s.r.o., PD Vrbové  alebo  PVOD 

Prašník.  Vzhľadom na skutočnosť, že firma VETES, s.r.o. je v konkurze a PD Vrbové a PVOD 

Prašník už takéto služby neposkytujú a v blízkej dobe bude dobudovaná kanalizačná sieť v celom 

meste, mesto predložilo návrh na zrušenie tohto uznesenia. 

 

Rozprava: 

Ing. Šteruský – nie všetky ulice sú napojené na verejný vodovod. Aká bude suma stočného v tomto 

prípade? Hovorí sa o sume 8 €/m3/osoba mesačne. Či existuje nejaká možnosť dať tam merače. 

Dr. Kubík – pri preberaní do správy to bude potrebné predložiť TAVOSu. 

Ing. Valová – záleží to od vybavenosti rodiny. Je na to vyhláška. Ak nie sú merače na vodovod, 

ide sa podľa vyhlášky, je to cca 135 alebo 145 litrov na osobu. Taký je všeobecný úzus. Či sa budú 

dať nejaké merače, to nevie povedať. 

 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 67/V/2022 a č. 68/V/2022. 

 

18. Dodatok č. 4 k VZN č. 5/2012 
 

Na základe zmeny ekonomických pomerov a  sociálnych podmienok v meste Vrbové bol 

predložený návrh  na schválenie dodatku č. 4 k VZN mesta Vrbové týkajúce sa podmienok 

poskytovania sociálnych služieb a určení úhrady za opatrovateľskú službu pre občanov s trvalým 

pobytom na území mesta Vrbové. 

 

K predloženému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 69/V/2022. 

 

19. Zrušenie záložného práva 
 

Pani A. Burzíková sa obrátila na mesto so žiadosťou o zrušenie záložného práva na byt č. 1 

v bytovom dome s. č. 329 na Námestí J. Emanuela vo Vrbovom. Pri kúpe uvedeného bytu od 

mesta Vrbové bolo zriadené záložné právo v prospech mesta Vrbové, týkajúce sa zaplatenia 

pokuty vo výške 4.856,10 Sk (161,20 €) pri následnom predaji bytu inej osobe ako je manžel, deti, 

vnuci. Nakoľko v našom meste  boli predávané  aj ďalšie  bytové jednotky  na základe ďalších 

kúpnych zmlúv, kde ale nebola uplatnená zásada záložného práva. Pre zachovanie rovnakých 

podmienok žiada p. A. Burzíková  zrušiť toto záložné právo. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí so zrušením záložného práva 

Stanovisko komisie výstavby – komisia súhlasí so zrušením záložného práva. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 70/V/2022. 
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20. Zmena uznesenia 
 

Na základe písomnej korešpondencie medzi mestom Vrbové a Slovenskou sporiteľňou, a.s. bol 

predložený návrh na zmenu uznesenia MsZ k prijatiu investičného úveru doplnením textu do 

uznesenia, ktorý si vyžiadala SLSP, a.s. 

 

K predloženému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 71/V/2022. 

 

21. Inventarizácia majetku mesta Vrbové za rok 2021 
 

Ústredná inventarizačná komisia prerokovala  správy čiastkových inventarizačných komisií 

k 31.12.2021 a navrhla jednotlivé opatrenia a návrhy na vyradenie majetku. 

 

K predloženému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 72/V/2022. 

 

22. Návrh na vyradenie majetku 
 

V zmysle ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a platných zásad s nakladaním majetku mesta Vrbové  je mestské zastupiteľstvo povinné 

prerokovať, schváliť, resp.  zobrať na vedomie vyradenie majetku mesta z evidencie. V materiáli, 

ktorý predložila Mgr. Urbanová, ide vo všetkých prípadoch o majetok nefunkčný, morálne 

a fyzicky zastaralý. 

 

K predloženému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 73/V/2022. 

 

23. Odpis pohľadávok 
 

V súlade s ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  v zmysle 

zákona č. 583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 

predpisov  a v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z.  o  účtovníctve  v znení neskorších predpisov mesto 

navrhuje odpísať nevymožiteľné pohľadávky na predpisoch a  úhradách nájomníkov mestských 

bytov za roky 2011 - 2014, kde nedoplatky sú uvedené v prílohách zápisnice k tomuto materiálu. 

 

K predloženému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 74/V/2022. 

 

24. Pridelenie bytov 
 

Sociálna a bytová komisia prerokovala žiadosti o pridelenie nájomných bytov a predložila k 

schváleniu poslancom MsZ pridelenie uvoľnených nájomných bytov. 

 

K predloženému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 75/V/2022, č. 76/V/2022 a č. 77/V/2022. 
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25. Prepojenie verejných vodovodov 

Pán M. Balcír a spol. podali na mesto Vrbové žiadosť o podieľaní sa mesta na financovaní 

vybudovania prepojenia vodovodnej siete od ul. Hrabinská a na Sadovú ulicu.  Koordináciu celého 

projektu vykonala spoločnosť TAVOS, a.s., ktorá novo vybudovaný vodovod následne prevezme 

do správy,. Predpokladané náklady v zmysle projektu sú vo výške 20.000 € s DPH.    

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí, ale výšku príspevku nechávajú na rozhodnutie 

poslancov MsZ. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča podporiť výstavbu vodovodu z mestského 

rozpočtu. 

 

Rozprava: 

p. Dunajčík – na komisii neboli jednotní v pomoci mesta. Navrhujú, aby si to zafinancovali najprv  

sami vlastníci rodinných domov a potom po splátkach (cca 50 %) im splatiť. 

 

Poslanci boli naklonení s úhradou nákladov vo výške 10 tis. €. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 78/V/2022. 

 

26. Rôzne   
 

 Náhrada škody p. A. Galbavému 
 

Tento bod navrhol zaradiť do programu JUDr. Tahotný. Na zasadnutí bol prítomný aj 

p. A. Galbavý, ktorý vysvetlil celú situáciu ešte v dopytoch občanov. To miesto bolo mestské 

verejné priestranstvo, sú tam vyčiarované parkovné miesta. Ako povedala Ing. Valová, 

o vyčiarovanie požiadali obyvatelia bytovky vyslovene pre ich dom, je to súčasť oploteného 

areálu. JUDr. Tahotný navrhol napísať odvolanie na poisťovňu a ďalej, aby mesto prispelo ako 

náhradu škody p. Galbavému sumou maximálne do výšky 500 €. Poslanci s touto sumou súhlasili. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 79/V/2022. 

 

27. Dopyty a interpelácie poslancov 
 

Dr. Kubík – Dr. Vitek pripravil pracovný materiál pre poslancov k lokalite Kopec. Chcel by im  

ho predstaviť. Navrhol spoločné stretnutie vo štvrtok 2. 6. 2022 o 17.0 hod. v kúrii 

M. Beňovského. 

  

p. Dunajčík – oslovil starostu Čachtíc. Oni neposkytujú investorom žiadne financie. Takisto ani 

v Piešťanoch, keď bola rozsiahla výstavba ciest, ani oni neposkytli žiadne financie. Je to všetko 

v réžii investora. On nesúhlasí s finančnou pomocou, maximálne 25 %. 

Mgr. Just – títo developeri v skutočnosti ešte mestu aj ponúknu, aby mohli v meste budovať. 

Nesúhlasil by ani s tými 25 %-ami. 

  

p. Dunajčík – mestské osvetlenie – oceňuje posunutie zapínania, 

primátorka – neposunula to, len zavolala do Senice, aby to bolo zapnuté tak, ako to chcelo mesto. 

Oni to nerešpektujú, posúvajú zapnutie. 

Ing. Duračka – v dnešnej dobe sa baviť o čase, keď existujú senzory? 

primátorka – zajtra tam bude volať. 
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Mgr. Just – odvoz smetí, vraj im ich odvezú, ak ich zvezú dolu na ulicu. 

primátorka – všetci mali vonku, len poslední štyria nemali. Zajtra to pôjdu odviezť naši pracovníci. 

Mgr. Just – či je to pravda, že keď ich zvezú dolu, dajú si ich k ostrovčeku, tak ich vyvezú. Vraj 

je to tam napísané na tabuľke. 

Ing. Valová – boli tam na kontrolnom dni, bolo tam napísané, že treba dať smetiaky dolu. Ale 

nevie, čia je to iniciatíva. Tí pracovníci čo robia cestu, umožňujú autám prejsť. 

Primátorka zavolala p. Mikundovi, ktorý cez telefón povedal, aby dali smetiaky na nejaké 

prístupné miesto, prídu to zobrať s multikárou. Musia ich dať von maximálne do 10.00 hod. 

  

Mgr. Just – Vysoké sady – je tam cesta, ale pred ňu je značka súkromný pozemok, zákaz vjazdu. 

Dr. Kubík – tá cesta nie je súkromná, značka je už stará, môže sa odstrániť. Po skončení komasácie 

budú všetky cesty prevedené do majetku mesta. 

  

Ing. Duračka – „trikotská ulička“ – nie je dobrý výhľad keď sa vychádza na hlavnú cestu. Kríky 

bránia výhľadu, bolo by treba ich ostrihať. 

  

Mgr. Drobná – p. Ručkaj si nabíja auto na chodníku – má nejaké povolenie od mesta? Stojí na 

pešej zóne aj ½ dňa. 

primátorka – má povolenie, povedal to jeho syn. 

  

Ing. Duračka – na križovatke Hrabinskej a Sasinkovej ulici je v strede dosť veľká jama, 

primátorka – dnes tam boli striekať invazívne rastliny, ale povie im to, ak si to nevšimli. Môže sa 

tam dať zatiaľ štrk. 

  

doc. Višňovský – minule sme sa bavili o basketbalovom ihrisku, je tam ešte? 

Mgr. Drobná – ten pozemok je hrozný, 

Mgr. Just – nejaké by malo byť na štadióne. 

Ing. Duračka – tá garáž na kosačku, čo sa kúpila – prečo ju dali hneď vedľa budovy štadióna? 

primátorka – keby ju dali inde, nebola by tam kamera. 

 

28. Návrh na uznesenie 
 

 

Uznesenie MsZ č. 51/V/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- berie na vedomie –  

Správu o činnosti združenia Mikroregión nad Holeškou za rok 2021. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 52/V/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- berie na vedomie –  

Informáciu spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s.  o  stave tepelnotechnických zariadení 

mesta Vrbové, spotrieb primárnych médií, výroby tepla  a vývoja opráv za rok 2021. 
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Uznesenie MsZ č. 53/V/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

zámer na predĺženie Zmluvy č.147/2007 o nájme nehnuteľností a technologických zariadení 

v znení dodatkov č.1 až 24 v zmysle článku 7, bod 7.2 – Doba platnosti o 1 rok a to do 31.12.2023 

s možnosťou ďalšieho predĺženia  v prípade pokračujúceho súdneho sporu z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, kde MsZ zohľadňuje skutočnosť nemeniť dodávateľa tepla a teplej úžitkovej 

vody v priebehu doposiaľ neukončeného súdneho sporu č. k. 31Cbi 39/2008 so správcom 

konkurznej podstaty JUDr. Stanislavom Volárom vo veci konkurzu spoločnosti VETES Vrbové 

s.r.o. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti nie je pre mesto Vrbové vhodné a v tejto situácii meniť 

dodávateľa tepla a  teplej úžitkovej vody, hlavne s ohľadom na všetky finančné a nefinančné 

náklady, ktoré mesto spoločne so spoločnosťou Veolia Energia Slovensko, a. s. investovalo do 

výroby tepla ako aj možností ukončenia konkurzu spoločnosti VETES Vrbové s.r.o. od roku 2008. 

Rovnako nie je vhodné prenajímať majetok, ktorý je predmetom skúmania vlastníctva. 

Mestské zastupiteľstvo hodnotí návrh na prenájom ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa § 9a, 

ods. 9, písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu 

využitia predmetu nájmu na zabezpečenie verejnoprospešných účelov – zabezpečenie tepla 

a teplej úžitkovej vody pre obyvateľov mesta Vrbové a na zabezpečenie plnenia iných s tým 

súvisiacich úloh. Veolia Energia Slovensko, a. s. ako nájomca, počas doby trvania zmluvného 

nájomného vzťahu modernizuje predmet nájmu, ktorý je vo vlastníctve Mesta Vrbové. 

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

Veolia Energia Slovensko, a.s. od 01.01.2008 zabezpečuje bezporuchovú a spoľahlivú výrobu 

a distribúciu tepla a teplej úžitkovej vody v potrebnom čase, kvalite a konkurencieschopnej cene 

k všeobecnej spokojnosti odberateľov vo Vrbovom   

Ďalej sa spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a.s.  vyjadrila, že v rámci predĺženia Zmluvy 

č. 147/2007 o nájme nehnuteľností a technologických zariadení z účelovo viazaného účtu 

č. 5209167007/5600 uvoľní finančné prostriedky na rekonštrukciu plynovej kotolne 

na futbalovom štadióne MFK Vrbové, čo predstavuje  investíciu do výšky 25 000 € s DPH.      

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                          proti: 0    zdržali sa: 0 

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

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

Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, MBA,  

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 54/V/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- berie na vedomie –  

výročnú správu Domova Klas n.o. za rok 2021. 
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Uznesenie MsZ č. 55/V/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Vrbové č. 2/2021 o spôsobe určenia 

úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované v Domove Klas, 

n.o. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                          proti: 0    zdržali sa: 0 

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

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

Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, MBA,  

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 56/V/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

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

Vrbové a na základe  § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka kúpu hnuteľného majetku do majetku 

mesta Vrbové, ul. gen. M. R. Štefánika č. 15/4 : 

 inžinierska sieť - splašková kanalizácia, ktorá je  vybudovaná na parcele reg. „C“ 

č. 13745/20  o výmere 2.702 m2   na ul. Šípkovec vo Vrbovom, vedená na LV č. 1900, druh 

pozemku ostatné plochy, 

ktorá je vo výlučnom vlastníctve fy. Longleaf spol. s.r.o. so sídlom ul. Kopčianska č. 37,                   

851 01 Bratislava, IČO 465 32 862 v celosti,  za celkovú sumu vo výške 1 € bez DPH.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                          proti: 0    zdržali sa: 0 

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

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

Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, MBA,  

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 57/V/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

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

s majetkom mesta Vrbové    a   na základe  § 8e, písm. d)  a  § 11, ods. 2, písm. a), ods. 3 zákona 

č. 278/1993 Z.z.   o správe majetku štátu  v znení neskorších predpisov odkúpenie nasledovnej  

nehnuteľnosti: 

- parc. reg. „C“ č. 1244/1, druh pozemku ostatná plocha o výmere 1.058 m2,  v katastrálnom 

území mesta Vrbové, LV č. 2180; 

kde správcom uvedeného pozemku  je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ul. Pribinova č. 

2, 812 72 Bratislava (na uvedenej parcele je už nedobudovaná cestná komunikácia - prepoj ulice 

Mieru  a  ul. Bernolákova).  
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Uvedený pozemok vo vlastníctve Slovenskej republiky, správca Ministerstvo vnútra Slovenskej 

republiky, ul. Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava  bude  v zmysle § 8e, písm. d) a  § 11, ods. 2, písm. 

a), ods. 3 zákona č. 278/1993 Z.z.   o  správe majetku štátu  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 účtu Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                          proti: 0    zdržali sa: 0 

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

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

Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, MBA,  

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 58/V/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 prenájom 

nehnuteľného majetku mesta a to  mestských garáží na parkovanie vozidiel pre Združenie obcí 

Holeška pre triedenie a nakladanie s odpadmi v katastri mesta Vrbové od 1. júna 2022 na dobu 

neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou.  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: 9 

za: 9                          proti: 0    zdržali sa: 0 

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

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

Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, MBA,  

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 59/V/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

v zmysle čl. 4, písm. C), bod 1, 2, 5  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové  

a podľa ustanovenia § 50 a  nasl. v spojení s § 151n a nasl., § 531 a § 532  Občianskeho zákonníka  
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v  znení neskorších predpisov  a § 9 ods. 2, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

zriadenie vecného bremena  na časti pozemkov  nasledovne: 

 

Parcelné 

číslo 

Register 

KN 
LV č. 

Výmera 

v m2 

Druh 

pozemku 

Katastrálne 

územie 
Obec Okres 

471/6 E 3369 904 Ostatná plocha Vrbové Vrbové Piešťany 

587 E 1900 2088 

Zastavaná 

plocha a 

nádvorie 

Vrbové Vrbové Piešťany 

619 E 1900 188 

Zastavaná 

plocha a 

nádvorie 

Vrbové Vrbové Piešťany 

640/2 

 
E 3369 10 Ostatná plocha Vrbové Vrbové Piešťany 

643/1 

 
E 3369 20 

Zastavaná 

plocha a 

nádvorie 

Vrbové Vrbové Piešťany 

654/4 

 
E 3369 80 Vodná plocha Vrbové Vrbové Piešťany 

660/2 

 
E 3369 316 Ostatná plocha Vrbové Vrbové Piešťany 

661 

 
E 3369 9 Ostatná plocha Vrbové Vrbové Piešťany 

664/1 

 
E 3369 6 

Trvalý trávny 

porast 
Vrbové Vrbové Piešťany 

665 

 
E 3369 1923 Ostatná plocha Vrbové Vrbové Piešťany 

2144/7 

 
C 3369 43 Vodná plocha Vrbové Vrbové Piešťany 

2483 

 
C 1900 5576 

Zastavaná 

plocha a 

nádvorie 

Vrbové Vrbové Piešťany 

2567 

 
C 997 3957 

Zastavaná 

plocha a 

nádvorie 

Vrbové Vrbové Piešťany 

2587/2 

 
C 1900 1094 

Zastavaná 

plocha a 

nádvorie 

Vrbové Vrbové Piešťany 

 

ktoré sa nachádzajú na  ul. J. Zigmundíka a ktoré sú určené na vybudovanie elektrickej prípojky 

a uloženie NN kábla, ktorý bude slúžiť ako nová elektrická prípojka spoločnosti TRIKOTAN, 

s.r.o. na pripojenie nového bytového domu - Polyfunkčný bytový dom Trikota.   

 

Elektrická prípojka vedená po uvedených pozemkoch na J. Zigmundíka bude zhotovená  za cenu 

jednorazovej náhrady, kde odplata za zriadenie všetkých Vecných bremien bude vo výške určenej 

na základe znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty vecných bremien (ďalej len 

„Znalecký posudok“).   

 

Vyhotovenie Znaleckého posudku na podklade Geometrického plánu, ktorého vypracovanie 

zabezpečí na vlastné náklady spoločnosť TRIKOTAN, s,r,o.  po vybudovaní Elektroenergetických 

zariadení.  Rozsah Vecných bremien bude v Geometrickom pláne vyznačený ako koridor vecných 
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bremien, ktorého šírka bude stanovená v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve 

o pripojení a tento taktiež zabezpečí na vlastné náklady spoločnosť TRIKOTAN, s,r,o.   

 

Zároveň MsZ súhlasí, že po porealizačnom zameraní  NN prípojky, vo vzťahu k dotknutým hore 

uvedeným pozemkom, mesto Vrbové uzatvorí Zmluvu o zradení vecného bremena, ktorá bude 

spočívať v povinnosti mesta ako vlastníka strpieť na časti dotknutých pozemkov, v rozsahu 

vyznačenom v geometrickom pláne zriadenie a  uloženie elektroenergetických zariadení a  súčasne 

umožniť užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 

akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení vrátane ich prípadného odstránenia 

a v prípade NN prípojky je v postavení oprávneného z vecného bremena jej budúci vlastník 

a prevádzkovateľ, a to obch. spol. Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 

47 Bratislava, IČO 36 361 518. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 7 

za: 7                          proti: 0    zdržali sa: 0 

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

Mgr. R. Just, PhDr. J. Miklášová,  

Ing. Ľ. Šteruský,   

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 60/V/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 vedenej na LV č. 3515 : 

parcela registra „C“  č.  331/9 o výmere 13 m²  (podiel 1/14, t.j. 0,93 m2), druh pozemku - 

zastavané plochy a nádvoria, podiel 1/14, ktorá je podielovom spoluvlastníctve Ing. Peter 

Nižnanský, ktorý predáva  svoj podiel za sumu vo výške 5€/m2, t.j. za sumu 5,00 €. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                          proti: 0    zdržali sa: 0 

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

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

Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, MBA,  

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 61/V/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

dotáciu z rozpočtu mesta Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky na zabezpečenie 

jej činnosti v roku 2022  vo výške 600,- €, ktorá bude poukázaná na číslo účtu SK55 0200 0000 

0012 5182 2951.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 
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za: 8                          proti: 0    zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík,  

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

Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, MBA,  

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 62/V/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

dohodu o zabezpečení úloh súvisiacich so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác  

pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach s mestom Piešťany v zmysle § 33, 

ods. 2 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a  zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                          proti: 0    zdržali sa: 0 

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

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

Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, MBA,  

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 63/V/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

dohodu o zabezpečení úloh súvisiacich so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác  

pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach s obcou Šípkové  v zmysle § 33, 

ods. 2 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z.  v znení  neskorších predpisov  a  zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                          proti: 0    zdržali sa: 0 

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

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

Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, MBA,  

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 64/V/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

dohodu o zabezpečení úloh súvisiacich so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác  

pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach s obcou Šterusy  v zmysle § 33, ods. 

2 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z.  v znení  neskorších predpisov  a  zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
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celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                          proti: 0    zdržali sa: 0 

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

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

JUDr. F. Tahotný, MBA,  

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 65/V/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

dohodu o zabezpečení úloh súvisiacich so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác  

pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach s obcou Kočín - Lančár  v zmysle 

§ 33, ods. 2 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z.  v znení  neskorších predpisov  a  zákona SNR  č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                          proti: 0    zdržali sa: 0 

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

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

JUDr. F. Tahotný, MBA,  

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 66/V/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

dohodu o zabezpečení úloh súvisiacich so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác  

pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach s obcou Trebatice  v zmysle  § 33, 

ods. 2 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z.  v znení  neskorších predpisov  a  zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                          proti: 0    zdržali sa: 0 

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

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

JUDr. F. Tahotný, MBA,  

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 67/V/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- ruší –  

uznesenie MsZ č. 26/III/2000  zo dňa 15.03.2000 o poskytovaní finančného príspevku na vývoz 

fekálií pre občanov mesta Vrbové, ktorí nemajú vybudovanú kanalizáciu. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
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prítomní: 9 

za: 9                          proti: 0    zdržali sa: 0 

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

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

Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, MBA,  

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 68/V/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové č. 1/2022  o zabezpečení dodávky vody z verejného 

vodovodu  a  verejnej kanalizácii a  nakladaním s odpadovými vodami  v meste Vrbové. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                          proti: 0    zdržali sa: 0 

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

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

Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, MBA,  

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 69/V/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Vrbové č. 5/2012 o podmienkach 

poskytovania sociálnych služieb a určení úhrady za opatrovateľskú službu pre občanov s trvalým 

pobytom na území mesta Vrbové. 
 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                          proti: 0    zdržali sa: 0 

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

JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  

Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, MBA,  

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 70/V/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

vzdanie sa záložného práva na :  

a) byt č. 1, vchod 29/1, na  1. poschodí na ul. Jozefa Emanuela, bytový dom súp. č. 329  

     vo Vrbovom; 

b) spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. reg. „C“ č. 2468 o výmere 189 m2   

     v podiele 60/304 - tín,  druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria; 

       c)  spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového    

     domu s.č. 329 a to v podiele 60/304, 

na LV č. 2464, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Alica Burzíková, 922 03 Vrbové. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
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prítomní: 9 

za: 9                          proti: 0    zdržali sa: 0 

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

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

Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, MBA,  

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 71/V/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

zmenu uznesenia č. 45/IV/2022 nasledovne: 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

prijatie termínovaného  úveru poskytnutého Slovenskou sporiteľňou, a. s. v celkovej výške 

850 000,00 Eur. Účelom použitia úveru sú  kapitálové výdavky mesta Vrbové realizované 

v období r. 2022 – 2023. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                          proti: 0    zdržali sa: 0 

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

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

Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, MBA,  

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 72/V/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

závery ústrednej inventarizačnej komisie k inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov vykonanej k 31. 12. 2021. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                          proti: 0    zdržali sa: 0 

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

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

Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, MBA,  

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 73/V/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

vyradenie majetku podľa priloženého zoznamu. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                          proti: 0    zdržali sa: 0 

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

Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
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Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, MBA,  

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 74/V/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

odpísanie finančných prostriedkov za predpisy a úhrady nájomníkov mestských bytov za roky                     

2011 - 2014  vo výške  1.488,96 € nasledovne :  

- r. 2012, 2013, 2014/byt č. 1 - bytový dom ul. Beňovského č. 467 - Jozef Valach - 265,85 €; 

- r. 2011, 2012/byt č. 2 - bytový dom ul. Beňovského č. 467 - Jozef Valach - 192,34 €; 

- r. 2012, 2013, 2014/bytový dom Sídl. 9. mája č. 322 - Ľuboš Stolár - 1.296,62 €; 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                          proti: 0    zdržali sa: 0 

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

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

Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, MBA,  

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 75/V/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

v súlade s čl. I., §2, ods. 9  -  Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2021 o nakladaní s nájomnými 

bytmi pre občanov v bytovom dome na ul. J. Zigmundíka  č. 295/4,  Sídl. 9. mája č. 322/25, na 

nám. Sv. Cyrila a Metoda č. 12/20  a  ostatnými nájomnými bytmi  v meste Vrbové pridelenie 

voľného nájomného jednoizbového bytu II. kategórie,  č. 4  na prízemí v bytovom dome na  Nám. 

sv. Cyrila  a  Metoda č. 3/2  novému nájomníkovi : 

- Marcel Miklík, 922 03 Vrbové. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                          proti: 0    zdržali sa: 0 

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

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

Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, MBA,  

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 76/V/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

v súlade s čl. I., §2, ods. 9  -  Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021 o nakladaní s nájomnými 

bytmi pre občanov v bytovom dome na Hrabinskej ulici  a  na ul. Šteruská cesta - Košiar v meste 

Vrbové  pridelenie voľného nájomného dvojizbového bytu č. 31 v podkroví v bytovom dome na 

ul. Hrabinská č. 1726/13  novému nájomníkovi : 

- Ing. Ľuboš Macháč, 922 03 Vrbové. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
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prítomní: 9 

za: 9                          proti: 0    zdržali sa: 0 

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

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

Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, MBA,  

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 77/V/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

v súlade s čl. I., §2, ods. 9  -  Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021 o nakladaní s nájomnými 

bytmi pre občanov v bytovom dome na Hrabinskej ulici  a  na ul. Šteruská cesta - Košiar v meste 

Vrbové  pridelenie voľného nájomného dvojizbového bytu č. 45 v podkroví v bytovom dome na 

ul. Hrabinská č. 1726/13  novému nájomníkovi : 

- Iveta Ferančíková, 922 03 Vrbové. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                          proti: 0    zdržali sa: 0 

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

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

Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, MBA,  

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 78/V/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

preplatenie časti nákladov na vybudovanie vodovodnej siete na ul. Barcíkova formou 

spolufinancovania projektu zo strany mesta v celkovej výške v  sume  10.000,-  EUR.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                          proti: 0    zdržali sa: 0 

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

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

Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, MBA,  

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 79/V/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

náhradu škody, ktorá vznikla p. Andrejovi Galbavému na osobnom vozidle pri škodovej udalosti 

dňa 17. 2. 2022 na Hviezdoslavovej ulici vo Vrbovom, vo výške 500 €. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                          proti: 0    zdržali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
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Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  

Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, MBA,  

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

 

 

29. Záver 
 

Primátorka mesta poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie MsZ o 20.40 hod. 

 

 

 

 

Zapísala: Beličková 

 

 

 

 

 

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

Dott. Mgr. Ema Maggiová 

primátorka mesta, v.r. 

              
 

Overovatelia zápisnice: 

 

1.   Ing. Jozef Duračka, v.r.     ................................................. 

 

2.   Mgr. René Just, v.r.   ................................................. 

  

 


