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Z á p i s n i c a    č. 5 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrbové, 

konaného 28. 6. 2022 o 17.00 hod. v kúrii M. Beňovského vo Vrbovom 

 

Prítomní:       10 poslancov a primátorka mesta 

Neprítomný:  Ing. Ľubomír Šteruský 

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. Schválenie nájmu - Veolia, a.s.  

5. Plán činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2022 

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2021 

7. Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2021 

8. Záverečný účet mesta za rok 2021 

9. Plán zasadnutí MsZ vo Vrbovom na  II. polrok 2022 

10. Dar mestu – p. Balcír 

11. Schválenie zámeru - odpredaj časti pozemku Čerenec  

12. Zmena rozpočtu  

13. VZN č. 2/2022 - byty 

14. OVS - Beňovského pasáž 

15. Zverenie majetku - I. ZŠ + MŠ 

16. Voľby do orgánov samosprávy 2022 

17. Rôzne 

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 10 poslancov. Zasadnutie otvorila 

a viedla primátorka mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová. 

 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – Ing. Dušan Sabo, členovia 

– Ľubomír Dunajčík a doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

prítomných: 10 

za: 10                                         proti: 0                              zdržal sa: 0 

  

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: Mgr. Daniela Drobná a PhDr. Jana 

Miklášová. 

prítomných: 10 

za: 10                                       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.  
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prítomných: 10 

za: 10                                         proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

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

pozvánke: 

prítomných: 10 

za: 10                                         proti: 0                              zdržal sa: 0 
Do programu v rôznom navrhla zaradiť: 

- preplatenie nákladov na vybavenie novej hasičskej zbrojnice zo strany mesta v celkovej výške 

10.000 € 

- zápis do kroniky mesta za rok 2021. 

Za takto upravený program sa tiež hlasovalo: 

prítomných: 10 

za: 10                                         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 
 

Z občanov nebol nikto prítomný. 

 

4. Schválenie nájmu - Veolia, a.s.  
 

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

podstaty JUDr. S. 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. 

Na spoločných rokovaniach so spoločnosťou VEOLIA Energia Slovensko, a. s.  bola predbežne 

dohodnutá možnosť predĺženia zmluvného vzťahu. S ohľadom na blížiace sa komunálne voľby, 

ktoré sa uskutočnia v závere roka 2022 nebude mestské zastupiteľstvo volené na obdobie 2018-

2022 prijímať také rozhodnutia, ktoré budú výrazne presahovať obdobie zastupiteľstva voleného 

na roky 2023-2027. 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 výsledkov 

verejného obstarávanie. 

 

K predloženému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 80/VI/2022. 
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5. Plán činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2022 
 

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

vyplýva hlavnému kontrolórovi povinnosť predložiť  návrh plánu kontrolnej činnosti na rokovanie 

MsZ. Uvedený materiál obsahuje návrh kontrol, ktoré budú po schválení poslancami mestského 

zastupiteľstva vykonané. 

 

K predloženému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 81/VI/2022. 

 

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu mesta za r. 2021 
 

Hlavná kontrolórka mesta spracovala v zmysle § 18f ods. 1 písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z.n.p. stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2021. Po zhodnotení 

záverečného účtu odporučila poslancom MsZ celoročné hospodárenie mesta Vrbové za rok 2021 

schváliť bez výhrad. 

 

K predloženému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 82/VI/2022. 

 

7. Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2021 
 

Audítorka mesta Vrbové Ing. Urbanová predložila dňa  3. júna 2022 správu nezávislého audítora 

z auditu účtovnej uzávierky k návrhu záverečného účtu za rok 2021, ktorý je priložený 

v pracovných materiáloch. 

 

K predloženému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 83/VI/2022. 

 

8. Záverečný účet mesta za rok 2021 
 

Po prečítaní záverečných správ audítorky a  hlavnej kontrolórky mesta Vrbové bol predložený 

poslancom MsZ záverečný účet mesta Vrbové za rok 2021. 

 

K predloženému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 84/VI/2022 a č. 85/VI/2022. 

 

9. Plán zasadnutí MsZ vo Vrbovom na  II. polrok 2022 
 

Pred začiatkom každého polroka sa predkladá na schválenie pán zasadnutí MsZ na ďalší polrok. 

Počas prázdnin sa nepredpokladá zasadnutie, iba v prípade nutnosti. 

 

K predloženému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 86/VI/2022. 

 

10. Dar mestu – p. Balcír 
 

Pán M. Balcír sa rozhodol, že prenechá - daruje bezodplatne svoj podiel na novovybudovanom 

vodovode  a  vykonané stavebné práce na vodovode na Barcíkovej ulici v hodnote 7.209,40 EUR 

mestu Vrbové.  Mesto sa podieľalo na financovaní celého projektu vodovodu sumou vo výške 

10.000 €. Z tejto sumy bude vyplatená suma vo výške 7.000 €, lebo bude potrebné ešte zaplatiť 
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ostré prepoje na vodovod na uliciach Sadová a Hrabinská spoločnosťou TAVOS, a.s. 

a vypracovanie geometrického plánu a prevádzkového poriadku. Po dokončení prepojenia bude 

novovybudovaný vodovod prevedený do správy TAVOS. 

 

K predloženému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 87/VI/2022. 

 

11. Schválenie zámeru - odpredaj časti pozemku Čerenec  
 

Manželia Ing. Ondrej a Zlatica Grexovci požiadali o odpredaj časti pozemku p. č. 3324/4. 

Predmetom kúpy je novovytvorená parcela o výmere 43 m2. Mesto je ochotné predať parcelu                

za sumu vo výške 12 €/m2, t.j. za celkovú sumu 516,00 € a to dôvodom hodného osobitného 

zreteľa, nakoľko manželia uvedenú parcelu užívajú a obhospodarujú od r. 2020. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča predaj. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia súhlasí s predajom. 

 

K predloženému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 88/VI/2022. 

 

12. Zmena rozpočtu  
 

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

neskorších predpisov je mesto Vrbové povinné prerokovať a zobrať na vedomie, resp. schváliť 

zmeny rozpočtu mesta nasledovne. Mgr. Urbanová spracovala a predložila rozpočtové opatrenie 

č. 2, ktorú upravuje kategóriu príjmov a výdajov hlavne o finančné prostriedky škôl v súvislosti 

s vysporiadaním voči štátnemu rozpočtu. RO č. 2  ďalej zahŕňa refundované finančné prostriedky 

z projektu nízkouhlíkovej stratégie a dotácie na testovanie COVID-19 do rozpočtu mesta. 

 

K predloženému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 89/VI/2022. 

 

13. VZN č. 2/2022 – byty 
 

Mesto Vrbové po dokončení 2 bytových jednotiek na novej Hasičskej zbrojnici pripravilo zmenu 

vo VZN o prideľovaní bytov v našom meste. Bol podaný návrh nového VZN. Zmena sa týka 

vypracovania úplne nového VZN č. 2/2022, kde je navrhnuté zrušenie celého doterajšieho VZN 

č. 5/2021, týkajúce sa doposiaľ zaužívaného prideľovania nájomných bytov. 

 

K predloženému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 90/VI/2022. 

 

14. OVS - Beňovského pasáž 
 

Vyššie uvedený nebytový priestor má v súčasnej dobe v nájme p. A. Galová - prevádzka 

kozmetické služby. Nájomca však dňa 31. 5. 2022 dal dohodou výpoveď z nájmu. Z toho vyplýva, 

že na základe dohody oboch zmluvných strán nájomný vzťah bude ukončený ku dňu 31. 7. 2022.   

V súlade s ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí Mgr. Opatovský spracoval 

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

o nájme nebytového priestoru. Oba dokumenty sú súčasťou originálu zápisnice. 

 

K predloženému materiálu nemal nikto pripomienky. 
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Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 90/VI/2022. 

 

15. Zverenie majetku - I. ZŠ + MŠ 
 

Útvar ekonomiky a správy majetku predložil na schválenie zverenie do správy  ZŠ,  ul. Školská 

č. 4, Vrbové majetok - Kotol elektrický BI - 90/150E v sume 4 332,20 Eur a do správy  MŠ, Sídl. 

9. mája 322, Vrbové - Stroj umývací QQI - 102 s príslušenstvom v sume 4 941,92 Eur. 

 

K predloženému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 93/VI/2022 a č. 94/VI/2022. 

 

16. Voľby do orgánov samosprávy 2022 
 

Na rokovanie MsZ bol spracovaný a predložený návrh na určenie počtu poslancov a počtu 

volebných obvodov v meste Vrbové, nakoľko toto vyžaduje zákon č. 180/2014 Z.z. o 

podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.  

 

K predloženému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 95/VI/2022 a č. 96/VI/2022. 

 

17. Rôzne 
 

 Zápis do kroniky mesta za rok 2021. 

 

PhDr. J. Miklášová predniesla stanovisko komisie kultúry, športu a mládeže k zápisu do kroniky 

mesta Vrbové za rok 2021. Komisia súhlasí so zápisom tak, ako bol spracovaný kronikárkou mesta 

Mgr. Editou Kohutovičovou. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 97/VI/2022. 

 

 Preplatenie nákladov na vybavenie novej hasičskej zbrojnice  

 

Materiál predniesol Dr. Kubík. Obec Trebatice, Kočín-Lančár, Šípkové a Šterusy podpísali 

dohody o spolupráci. Zatiaľ nebola dohoda podpísaná s mestom Piešťany. Podľa vyjadrenia 

primátora Piešťan, chcú ešte rokovať o výške odplaty za poskytované služby DHZ Vrbové. Zdá 

sa im veľa 1 € na obyvateľa. V mesiaci júl by sa mali ukončiť práce na hasičskej zbrojnici. DHZ 

Vrbové požiadal mesto o finančnú pomoc na vybavenie zbrojnice vo výške cca 10 tis. €. Je v tom 

zarátané aj zabezpečenie toho priestoru – kamerový systém. 

 

Rozprava: 

Dr. Tahotný –  hasiči si tam budú robiť niečo aj svojpomocne. 

Dr. Kubík –  kamerový systém bol nacenený na 1.800 €. 

p. Dunajčík – či sú na to peniaze v rozpočte, 

Mgr. Urbanová – áno, peniaze na toto mesto má. 

 

18. Dopyty a interpelácie poslancov 
 

Dr. Miklášová – spýtala sa, či mesto má právo hovoriť do cestovných poriadkov. Bol návrh 

posunúť autobus o 5 minút. 

primátorka – hoci mesto máva pripomienky, neberú to na vedomie. Ale skúsi tam napísať. 
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Dr. Miklášová – výtlky na chodníku na Ul. 6. apríla sú už 10 rokov. Stal sa tam už aj úraz. Takisto 

aj parkovisko v rohu – keď autá odtiaľ vychádzajú, šúchajú si podvozok. 

primátorka – určite budeme v opravách pokračovať. 

  

p. Duračka – na križovatke Sasinkova a Hrabinská je veľká jama na ceste. Je to tam veľmi 

nebezpečné.  

p. Mikunda – rozprával s p. Fidlerom. Čaká sa na to zariadenie, ktorým sa opravujú výtlky. Má to 

v pláne robiť. Teraz sú aj iné práce v pláne. A pri tom množstve pracovníkov sa to nedá stihnúť. 

  

p. Prievozníková – pri I. ZŠ parkujú autá hneď pri križovatke, nie je tam prechod. 

Primátorka – tie prechody sa budú robiť v meste, aj tam budú. 

p. Prievozníková – na Sadovej ulici už parkujú autá po obidvoch stranách cesty, ten priestor je tam 

malý. 

primátorka – oboznámi s tým Ing. Urbanovú z útvaru výstavby. 

  

Dr. Tahotný – videl faktúru od firmy JADA za betónovanie podkladu a vraj nezaplatili nájom od 

začiatku roka. O čo sa vlastne jedná – na jednej strane neplatí nájom a na druhej prišla od nich 

faktúra. 

Mgr. Urbanová – faktúra je na ekonomickom útvare, čaká na rozhodnutie primátorky. Na základe 

nájomnej zmluvy pri investičnej sume presahujúcej 1.000 €, musí byť daný predbežný súhlas 

mesta. To, čo sa tam robilo, ten rozsah – nevie ona posúdiť, ale nájomca potreboval súhlas 

prenajímateľa, teoreticky zhodnotil majetok mesta. Po skončení nájmu si tú plochu nezoberie, 

spojazdnil to. A čo sa týka nájomného – nestačí sledovať všetky platby nájomného. Všetko je 

zverejnené. On je jeden z mnohých – nemá šancu to všetko kontrolovať. 

Dr. Tahotný – ale ide to mimo poslancov MsZ. Veď ak sa ide niečo robiť, treba ich informovať. 

Nie sú proti zhodnoteniu majetku. 

Dr. Kubík – to, čo tam nájomca zainvestoval, je potrebné na základe nájomnej zmluvy darovať 

darovacou zmluvou mestu, na základe čoho nemusí 3 roky platiť plný nájom. 

Dr. Tahotný – malo sa to zdokladovať. 

Dr. Tahotný – toto nás, ako poslancov, obchádza. 

p. Dunajčík – ani jemu sa to nepáči, takýto prístup. Niekto pošle faktúru na 5 tis. € a nikto o tom 

nevie - ani ekonomická komisia ani poslanci MsZ. A pritom sa o iných sumách bavíme na MsZ.  

Dr. Kubík – čo sa týka nadobúdania majetku mesta nad 3,5 tis. €, musí všetko schvaľovať MsZ. 

Dr. Gajňáková – áno, v zákone o majetku obcí sa tak hovorí. 

Ing. Duračka – takže to budeme mať ešte na MsZ. 

Dr. Tahotný – nikto nikomu nebráni podnikať. Len netreba obchádzať poslancov a treba ich 

informovať o takýchto veciach. 

  

p. Dunajčík – pred štadiónom sú veľké kopy hliny a štrku. Budú Vrbovské vetry, storočnica futbalu 

– či sa to dá dovtedy odtiaľ preč. Je to také – nepríjemné. 

  

p. Dunajčík – parkovanie v meste je dosť problematické. Parkujú aj autovraky. Mesto má 

kompetencie. 

primátorka – mesto nemá právomoc, ak tam je ŠPZ. Ale ak pošle foto, budú sa snažiť to vyriešiť. 

  

Dr. Tahotný – počul asi 5-6 sťažností na pracovníka na zbernom dvore. Požiadal p. Mikundu, aby 

sa s ním porozprával. 
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19. Návrh na uznesenie 
Uznesenie MsZ č. 80/VI/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

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 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, kde MsZ zohľadňuje 

skutočnosť nemeniť dodávateľa tepla a teplej úžitkovej vody v priebehu doposiaľ neukončeného 

súdneho sporu 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 bolo so spoločnosťou Veolia Energia Slovensko, a.s. dohodnuté, 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: 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. 81/VI/2022  
 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

plán činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2022. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10                          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,  

T. Prievozníková, Ing. D. Sabo,  JUDr. F. Tahotný, MBA,  

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 82/VI/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- berie na vedomie –  

stanovisko hlavnej kontrolórky mesta  k Návrhu záverečného účtu za rok 2021. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 83/VI/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- berie na vedomie –  

Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej uzávierky k 31.12. 2021. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 84/VI/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

v súlade s § 16 zákona  č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov Záverečný účet 

mesta Vrbové a celoročné hospodárenie mesta Vrbové s vyhodnotením programového rozpočtu 

za rok 2021 bez výhrad v zmysle  stanoviska hlavnej kontrolórky mesta  k návrhu Záverečného 

účtu za rok 2021. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 9                          proti: 0   zdržali sa: 1 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka,    JUDr. F. Tahotný, 

MBA, 

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

T. Prievozníková, Ing. D. Sabo,   

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 85/VI/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške  

98 098,44 EUR. 

 

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. 
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Uznesenie MsZ č. 86/VI/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

plán zasadnutí MsZ na II. polrok 2022. 

 

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. 87/VI/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

nadobudnutie nehnuteľného majetku - podiel na novovybudovanom vodovode a vykonané 

stavebné práce na vodovode na ul. Barcíkova vo Vrbovom v hodnote 7.209,40 EUR do majetku  

mesta Vrbové,  ktorý  bezodplatne daruje mestu Vrbové p. Maroš Balcír. MsZ súhlasí 

s vypracovaním darovacej zmluvy a zaradením daru do majetku mesta.    

 

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. 88/VI/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

Zámer na odpredaj časti pozemku parc. reg. „E“ č. 3324/4 o výmere 419 m² (veľkosť predávanej 

parcely je 43 m2), druh pozemku - ostatné plochy, zapísaná na LV č. 3369 vo výlučnom vlastníctve 

mesta Vrbové,  IČO 00313190, sídlo Ul. gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové spôsobom 

hodným osobitného zreteľa.  

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

manželia Ing. Ondrej Grexa, PhD., a  Zlatica Grexová, 831 01 Bratislava  parcelu č. 3199/5  

užívajú  a  obhospodarujú  od  roku 2020.   

 

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. 
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Uznesenie MsZ č. 89/VI/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- berie na vedomie –  

rozpočtové opatrenie č. 2 (RO č. 2/2022) 

 

  

Rozpočet 

schválený 

2022 

Rozpočet po 

zmenách 

Zmena 

rozpočtu č. 2 

Rozpočet po 

zmenách 

Bežné príjmy 5 504 947,97 5 524 083,17 31 075,51 5 555 158,68 

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

Finančné operácie príjmové 894 800,00 929 940,51 73 120,20 1 003 060,71 

Školstvo 294 755,00 294 755,00  149,09 294 904,09 

PRÍJMY SPOLU 7 074 502,97 7 128 778,68 104 344,80 7 233 123,48 

     

  

Rozpočet 

schválený 

2022 

Rozpočet po 

zmenách 

Zmena 

rozpočtu č. 2 

Rozpočet po 

zmenách 

Bežné výdavky 2 856 508,77 2 856 508,77 104 195,71 2 960 704,48 

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 2 808 269,91 149,09 2 808,419,00 

VÝDAVKY SPOLU 7 074 502,97 7 128 778,68 158 471,42 7 233 123,48 

 

 

Uznesenie MsZ č. 90/VI/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

VZN č. 2/2022 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome na Ul. J.Zigmundíka 

č. 295/4, ďalej na Ul. J. Zigmundíka č. 345/3, Sídl. 9. mája  č. 322/25, na Nám. sv. Cyrila a Metoda 

č. 12/20  a  ostatnými nájomnými bytmi v meste 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. 91/VI/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

nájom nebytového priestoru ktorý sa nachádza v budove s. č. 497, a to v pasáži Beňovského 

na pravej strane v prednej časti od ulice M. A. Beňovského vo Vrbovom, o celkovej výmere 

30,60 m2, formou obchodnej verejnej súťaže  od  1. 8. 2022  na  dobu  neurčitú  s  3-mesačnou 

výpovednou lehotou. 
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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. 92/VI/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

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

na nájom nebytového priestoru, nachádzajúceho sa  v pasáži Beňovského na pravej strane 

v prednej časti od ulice M. A. Beňovského  vo Vrbovom, o celkovej výmere 30,60 m2. Budova je 

zapísaná na LV 1900 vo vlastníctve mesta Vrbové, pričom minimálna výška nájomného je 

stanovená na  46 €/m2/rok. 

 

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. 93/VI/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

zverenie do správy spôsobom obvyklým Základnej škole, ul. Školská č. 4, Vrbové nasledovný 

majetok: 

- kotol elektrický BI - 90/150E -  ZŠ Školská 4, Vrbové, v obstarávacej cene  4.332,20 Eur 

s DPH, zakúpené od dodávateľa  GE GASTRO s.r.o. Kátlovce 269. Číslo karty v evidencii - 

stroje a prístroje 022/0141. 

 

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. 94/VI/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

zverenie do správy spôsobom obvyklým MŠ, Sídl. 9. mája 322, Vrbové   nasledovný majetok: 

- stroj umývací QQI – 102 s príslušenstvom v obstarávacej cene  4 941,92 Eur s DPH, zakúpené 

od dodávateľa  RM Gastro – JAZ s.r.o. Číslo karty v evidencii 022/0142.  
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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. 95/VI/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- určuje –  

podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, že vo volebnom období 2022 až 2026 bude primátor mesta Vrbové vykonávať funkciu 

v celom rozsahu (na plný úväzok).  

 

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. 96/VI/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- určuje –  

pre voľby do orgánov samosprávy v meste Vrbové na volebné obdobie rokov 2022 - 2026 jeden 

volebný obvod s počtom poslancov 11 v súlade s § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. 

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení. 

 

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. 97/VI/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

na základe odporúčania komisie kultúry, športu, mládeže a vzdelávania zápis do kroniky mesta 

Vrbové za rok 2021, ktorý pripravila kronikárka mesta Mgr. Edita Kohutovičová. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 10 

za: 10                          proti: 0    zdržali sa: 0 
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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. 98/VI/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

preplatenie nákladov na vybavenie novej hasičskej zbrojnice zo strany mesta v celkovej výške 

10.000 €. 

 

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. 

 

20. Záver 
 

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

 

 

 

 

Zapísala: Beličková 

 

 

 

 

 

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

Dott. Mgr. Ema Maggiová 

primátorka mesta, v.r. 

              
 

Overovatelia zápisnice: 

 

1.   Mgr. Daniela Drobná, v.r.  ................................................. 

 

2.   PhDr. Jana Miklášová, v.r.  ................................................. 

  

 


