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Z á p i s n i c a    č.  6 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrbové, 

konaného 21. 9. 2022 o 17.00 hod. v kúrii M. Beňovského vo Vrbovom 

 

Prítomní:       9 poslancov a primátorka mesta 

Neprítomný:  Ing. Ľubomír Šteruský, 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. Konanie o proteste prokurátora 

4. VZN - o zákaze požívania alkoholu   

5. Dopyty a interpelácie občanov 

6. Zámer pre nájom - ul. M. A .Beňovského 

7. Zámer pre nájom - nám. Slobody – p. Michalec 

8. Zámer pre nájom - nám. Slobody – p. Minďár 

9. Schválenie zámeru - odpredaj časti pozemku Čerenec  

10. Schválenie odpredaja časti pozemku - Čerenec  

11. Dotácia - Nemocnica A. Wintera 

12. Dar mestu - hasiči 

13. VZN - dodatok č. 3 - školy 

14. Určenie výšky nájomného - byty hasičská zbrojnica 

15. Zmena rozpočtu 

16. Žiadosť p. Svetlíková - spolufinancovanie kanalizačnej prípojky 

17. Združenie obcí Holeška pre nakladanie s odpadmi - odkúpenie pozemkov 

18. Pridelenie bytov 

19. Žiadosť – 48 b.j. Hrabinská 

20. VOS – Hačkovec 

21. Rôzne 

22. Dopyty a interpelácie poslancov 

23. Návrh na uznesenie 

24. 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 – Mgr. Daniela Drobná, 

členovia – PhDr. Jana Miklášová a Tatiana Prievozníková. 

prítomných: 9 

za: 9                                         proti: 0                              zdržal sa: 0 

  

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: Ľubomír Dunajčík a doc. PhDr. 

J. Višňovský, PhD. 

prítomných: 9 

za: 9                                       proti: 0                              zdržal sa: 0 
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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 

Do programu navrhol JUDr. Kubík zaradiť do rôzneho prípravu rozpočtu na r. 2023. 

Hlasovalo sa za takto upravený program: 

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. Konanie o proteste prokurátora 

4. VZN - o zákaze požívania alkoholu   
 

Materiál predniesla hl. kontrolórka JUDr. Gajňáková. Okresný prokurátor vykonal previerku 

zachovávania zákonnosti týkajúcu sa VZN č. 6/2011 o zákaze požívania alkoholických nápojov 

na vymedzených verejne prístupných miestach. Pretože previerkou bola konštatovaná 

nezákonnosť niektorých ustanovení uvedeného VZN, bol podaný protest prokurátora. Navrhla 

poslancom MsZ protestu prokurátora vyhovieť a uvedené VZN zrušiť. 

O slovo sa prihlásil aj okresný prokurátor, JUDr. P. Šramko, ktorý sa osobne zúčastnil na rokovaní 

MsZ. Návrh nového VZN je v súlade so zákonom a súhlasí s jeho schválením. Pôvodné VZN bolo 

schvaľované pred viacerými rokmi. Boli v ňom citované ustanovenia zákona. Preto pri zmene 

zákona nebolo VZN už v súlade so zákonom. Upozornil, že aj pri tvorbe iných VZN sa môžu 

dostať do nesúladu so zákonom, ak sa citujú niektoré časti zákona. 

 

K predloženému návrhu neboli žiadne pripomienky. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 99/IX(2022, č. 100/IX/2022 a č. 101/IX/2022. 

 

5. Dopyty a interpelácie občanov 
 

Z občanov sa nikto neprihlásil o slovo. 

 

6. Zámer pre nájom - ul. M. A. Beňovského 
 

Na základe žiadosti manželov Kovalovcov, ktorí sú majiteľmi kaviarne v rezidencii Mórica 

Beňovského, bol predložený na rokovanie MsZ návrh na vyriešenie nájmu za užívanie verejného 

priestranstva. Verejný  priestor  sa nachádza na ul. M. A. Beňovského pri rezidencii Mórica 

Beňovského. Celková výmera verejného priestranstva, ktorý má byť prenajatý je 24,00 m2. 

Uvedený priestor doteraz využívalo mestom len ako verejný priestranstvo s chodníkom pre svojich 

obyvateľov. Manželia Kovalovci majú záujem o využitie tohto priestoru na vonkajšie posedenie 

kaviarne.    
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Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí a odporúča, aby sa do nájomnej zmluvy dala 

skutočnosť, že v prípade ukladania el. kábla do zeme v tejto lokalite, bude terasa rozobratá. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča MsZ odsúhlasiť nájom s umiestnením terasy  pre 

manželov Kovalovcov o ploche 24 m2 v zelenom páse na pozemku p. č. 2185. V tejto lokalite 

správca elektrickej siete ZSDis Bratislava má vydané právoplatné stavebné povolenie na preložku 

vzdušného el. vedenia do zeme, ktoré plánuje realizovať. Požadujeme, aby nájomca poskytol 

súčinnosť spoločnosti ZSDis,  pri ukladaní káblov a dátovej siete v zelenom páse pred Rezidenciou 

M. Beňovského. Chodník musí zostať v plnej miere funkčný,  aby bola zabezpečená rozptylová 

plocha v zmysle § 8 ods. 1 vyhl. č. 532/2002 Zb., ktorou sa ustanovujú podrobnosti  o všeobecných 

technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 

užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

 

K predloženému návrhu neboli žiadne pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 102/IX/2022. 

 

7. Zámer pre nájom - nám. Slobody – p. Michalec 
 

Na základe žiadosti p. Jaroslava Michalca, konateľa fy. FA invest, s.r.o., Vrbové,  bol predložený 

na rokovanie MsZ návrh na prenájom verejného priestranstva formou nájomnej zmluvy medzi ním  

a  mestom Vrbové. Verejný  priestor, ktorý bude predmetom nájmu sa nachádza na námestí 

Slobody - zmrzlina (malá kruhovka). Celková výmera verejného priestranstva, ktorý bude 

prenajatý je 71,25 m2. Uvedený verejný priestor doteraz využíval p. Michalec na základe nájomnej 

zmluvy z roku 2018, ale iba vo veľkosti 8 m2 a zvyšná časť chodníka bola využívaná  mestom len 

ako verejné priestranstvo pre svojich obyvateľov. Pán Michalec má záujem o rozšírenie tohto 

priestoru na vonkajšie posedenie kaviarne a predajne zmrzliny. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s podmienkou, že k nájomnej zmluve bude 

priložený nákres prenajatej plochy a odstup od susedného pozemku. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia súhlasí, ale len v letných mesiacoch. Aby tam nebolo nič 

trvalé, nič napevno. 

 

K predloženému návrhu neboli žiadne pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 103/IX/2022. 

 

8. Zámer pre nájom - nám. Slobody – p. Minďár 
 

Na základe žiadosti p. A. Minďára bol predložený návrh na schválenie zámeru  -  vyriešenie 

dlhodobého prenájmu na realizáciu stavebného povolenia na vonkajšie schodisko k pivnici do 

bytového domu na Námestí Slobody, súp. č. 502/12. Využitie objektu  plánuje žiadateľ  na 

komerčné účely. Priestor sa nachádza v centrálnej mestskej zóne a je v priestore chodníka. 

Jeho žiadosť bola na predchádzajúcom zasadnutí MsZ už riešená, ale poslanci MsZ nemali bližšie 

informácie ako stavba bude vyzerať. Žiadali projektovú štúdiu uvedeného schodiska, aby sa mohli 

rozhodnúť, či schodisko nebude nejakým spôsobom rušiť vzhľad námestia. K uvedenej stavbe mal 

v tom čase námietky aj vlastník susednej nehnuteľnosti, ktorému časť tejto stavby zasahovala do 

jeho nehnuteľnosti. Pán Minďár predložil projektovú dokumentáciu, preto sa jeho žiadosť 

opätovne prerokovávala na zasadnutí MsZ. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s prenájmom, technické veci necháva na 

rozhodnutie komisie výstavby. 

Stanovisko komisie výstavby: vlastník susednej nehnuteľnosti p. Klčo po úprave návrhu 

umiestnenia vonkajšieho schodiska súhlasí s jeho umiestnením do suterénu objektu bytového 
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domu vo vlastníctve p. Minďára. Komisia nezaujala jednoznačné stanovisko, rozhodnutie 

ponecháva na  členoch MsZ.  

 

Rozprava: 

Ing. Duračka – je tam možný vstup aj z pozemku p. Minďára – zboku, pod bránou 

p. Dunajčík – osobne by mu schody nevadili. Zdôraznil, že sa tam nachádza pekná historická 

pivnica, vhodná pre komerčné účely. Malo by tam byť bezpečnejšie zábradlie a tiež nejaká 

dopravná značka by tam mala byť. 

Dr. Tahotný – z ekonomického hľadiska by s tým súhlasil. Ale už pár ľudí ho oslovilo, že sa im to 

nepáči, aby tam bolo pohostinské zariadenie. 

Mgr. Just – je to pešia zóna – kde inde ako tam, keď aj pri hlavnej cesta sa to odsúhlasilo. A ten 

vstup je do jeho vlastnej budovy. Tú pešiu zónu to môže zatraktívniť. 

p. Prievozníková – zaujímal ju názor odboru výstavby. Vie, že to námestie je pekné. Možno urobiť 

taký vstup, aby nezasahoval do verejného priestranstva. Sú tam pivnice jedna nad druhou. Už aj 

z tých statických dôvodov ... 

Ing. Valová – tá pivnica je krásna. Stále tadiaľ chodia dodávky. Čo to urobí v budúcnosti, ani ona 

nevie. Dúfa, že tam nebudú diskotéky, tak ako to bolo v minulosti. Ťažké nákladiaky tadiaľ 

nemôžu chodiť. Z hľadiska statického – zatiaľ to drží, ale do budúcnosti sa nevie zaručiť. 

p. Prievozníková – môže sa stať, že aj ďalší vlastníci nehnuteľností by takéto mohli žiadať. 

Mgr. Just – to námestie je pekné – historické, aj vďaka tomu že p. Minďár tú budovu vlastní. 

Ing. Duračka – mal tú možnosť – vstup do pivnice riešiť iným spôsobom, nie z verejného 

priestranstva. 

p. Prievozníková – aj z podbránia by to bolo možné. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 104/IX/2022. 

 

9. Schválenie zámeru - odpredaj časti pozemku Čerenec  
 

Manželia Viceníkovci si dali žiadosť na odkúpenie časti pozemku p.č. 3199/6 v RO Čerenec. 

Uvedený pozemok užívajú a obhospodarujú od roku 2014. Z toho dôvodu bol na rokovanie 

predložený návrh na zámer predaja časti uvedeného pozemku. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým návrhom. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia sa nestotožňuje so zámerom predaja pozemku. Ale nakoľko 

pri pozemkových úpravách bude mať mesto Vrbové vyhradený pozemok na izolačnú zeleň nad 

oplotenou RO Čerenec, odporúča poslancom MsZ schváliť zámer na odpredaj pozemku. 

 

K predloženému návrhu neboli žiadne pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 105/IX/2022. 

 

10. Schválenie odpredaja časti pozemku - Čerenec  
 

Na predchádzajúcom zasadnutí MsZ bol schválený zámer na predaj pozemku v RO Čerenec pre 

manželov Grexovcov. Teraz bol predložený návrh už na samotný predaj. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým návrhom. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia súhlasí s predloženým návrhom. 

 

K predloženému návrhu neboli žiadne pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 106/IX/2022. 

 

 



MsZ č. 6 z 21. 9. 2022 
Strana 5 z 17 

11. Dotácia - Nemocnica A. Wintera 
 

Nemocnica A.W. Piešťany požiadala mesto Vrbové o dotáciu na vybavenie urgentného príjmu 

I. typu - novovytvoreného oddelenia nemocnice. Bol predložený návrh a pridelenie dotácie 

vo výške 500 €. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým návrhom. 

 

K predloženému návrhu neboli žiadne pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 107/IX/2022. 

 

12. Dar mestu – hasiči 
 

Na základe rozhodnutia Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra SR daruje bezodplatne 

nákladný príves (protipovodňový vozík) značky KOVOFLEX v hodnote 14.359 € mestu Vrbové 

pre potreby DHZ Vrbové. Mesto Vrbové dar bezvýhradne prijíma. V zmysle zásad hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta Vrbové musí aj nadobudnutie majetku do vlastníctva mesta darom 

schváliť MsZ. Z toho dôvodu bol predložený na rokovanie tento návrh. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým návrhom. 

 

K predloženému návrhu neboli žiadne pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 108/IX/2022. 

 

13. VZN - dodatok č. 3 – školy 
 

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

s riešením školských zariadení. Zmenil sa zákon o organizácii školy, z toho dôvodu bol predložený 

návrh na dodatok č. 3 k VZN č. 6/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Vrbové. 

 

K predloženému návrhu neboli žiadne pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 109/IX/2022. 

 

14. Určenie výšky nájomného - byty hasičská zbrojnica 
 

Mesto Vrbové v súlade so svojím zámerom vybudovať v priestoroch bývalého SOU, 

nadobudnutých zámenou medzi mestom a VÚC Trnava v roku 2016, zrealizovalo výstavbu 

hasičskej zbrojnice a dvoch nájomných bytov. Bol predložený návrh na určenie ročného nájmu 

bytov. Rekonštrukcia na hasičskú zbrojnicu a nájomné byty prebiehala vo finančnom sledovaní 

v dvoch samostatných líniách. Do ceny bytov boli v priebehu realizácie zaradené všetky 

dodávateľské faktúry, ktoré súviseli s predmetnou rekonštrukciou. Z dôvodu, že nie je možné 

vyčísliť finančné náklady samostatne na byty a ostatné nevyhnutné výdavky súvisiace 

s rekonštrukciou, bolo navrhnuté mestskému zastupiteľstvu schváliť výšku ročného nájmu 

jednotlivých bytov vychádzajúc z podkladov použitých na určenie výšky nájmu bytov na Šteruskej 

ceste s tým, že kritériom bude  cena za 1 m2 podlahovej plochy bytu.  

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s návrhom. 

 

K predloženému návrhu neboli žiadne pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 110/IX/2022. 
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15. 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: 

 

Rozpočtové opatrenie č. 3 upravuje kategóriu príjmov a výdajov o finančné prostriedky určené 

školám (prostriedky z plánu obnovy a odolnosti na učebnice, vlastné príjmy škôl – dobropisy 

a prostriedky z r. 2021 použité vo výdavkoch r. 2022) 

 

K predloženému návrhu neboli žiadne pripomienky. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 111/IX/2022 a č. 112/IX/2022. 

 

16. Žiadosť p. Svetlíková - spolufinancovanie kanalizačnej prípojky 
 

Dňa 8. augusta 2022 p. K. Svetlíková, ktorá zastupuje vlastníkov bytov na Sídl. 9. mája č. 319, 

podala na mesto Vrbové žiadosť o podieľaní sa mesta na financovaní opravy kanalizačnej prípojky 

do ich bytového domu. Uvedenú opravu vykonal Milan Žemla, Krakovany. Náklady na opravu 

boli vo výške  5.480 € s DPH.  Bol predložený návrh o preplatenie časti nákladov na opravu tejto 

kanalizačnej prípojky, na čo je potrebný súhlas poslancov MsZ. 

  

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasila už aj z toho titulu, že bolo aj iným žiadateľom 

vyhovené. 

Stanovisko komisie výstavby: Všetky prípojky idú cez pozemky mesta, lebo sa musia napojiť na 

siete umiestnené vo verejných priestranstvách, ale sú súčasťou rodinných a bytových domov. 

Podieľanie  sa mesta na financovaní opravy kanalizačnej  prípojky do BD č. 319 na Sídl. 9. mája, 

komisia ponecháva na finančných možnostiach mesta. 

 

Rozprava: 

p. Dunajčík – tá bytovka bola pri silnej búrke v garážach zatopená. Oni si tú kanalizáciu dali urobiť 

sami. 

Mgr. Just – robí sa kanalizácia v meste a bude veľa prípojok. Aby nevznikla situácia, že potom 

budú aj iní požadovať prispieť na prípojky. Je to iná situácia, keď sa robí vodovod. 

 

Bolo prečítané uznesenie č. 113/IX/2022 

 

17. Združenie obcí Holeška pre nakladanie s odpadmi - odkúpenie pozemkov 
 

Založené združenie obcí Holeška na triedenie a  nakladanie s  odpadmi informovalo o potrebe 

rozšírenia a následného zabezpečenia vybudovania skládky pre biologicky rozložiteľný odpad 

regiónu nad Holeškou. Z uvedeného dôvodu je potrebné odkúpiť parcely v k.ú. Krakovany. 

V minulosti sa kupovali 8 € za m2. Teraz sa objavila ponuka za 2 €/m2. Robia sa v Krakovanoch 

a Strážoch komasácie. Ak tie pozemky združenie kúpi, dajú sa pričleniť v rámci komasácie k tým 

pozemkom, kde už je vybudované kompostovisko. Aby to prešlo, musí to prejsť mestským 

a obecným zastupiteľstvom. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí. 

 

K predloženému návrhu neboli žiadne pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 114/IX/2022. 
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18. Pridelenie bytov 
 

Návrh na pridelenie bytov predložila p. Prievozníková, predsedníčka bytovej komisie. Niektoré 

byty boli uvoľnené, kde si nájomníci našli už vlastné bývanie a v niektorých prípadoch išlo 

o presuny nájomníkov do iných bytov. 

 

K predloženým návrhom neboli žiadne pripomienky. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č.115/IX/2022, č. 116/IX/2022, č. 117/IX/2022 a č.118/IX/2022. 

 

19. Žiadosť – 48 b.j. Hrabinská 
 

Na mesto prišla žiadosť od nájomníkov z 48 b.j. na Hrabinskej ulici o riešenie problémov 

s neprispôsobivými nájomníkmi. Bytová komisia navrhla, že jedného z nich si predvolá 

a napomenú ho, aby sa polepšil. Do úvahy pripadá aj návrh na protialkoholické liečenie. Pokiaľ 

nenastúpi na protialkoholické liečenie, bude s ním zrušená nájomná zmluva. Pri druhom 

nájomníkovi, ktorého sa sťažnosť týkala, nebol dôvod to riešiť. 

Čo sa týka znefunkčnených vchodových dverí, problém je v tom, že ľudia pri fajčení stoja vo 

dverách, čo je potom príčinou, že sú nefunkčné a nezatvoria sa. 

 

K tomuto bodu nebolo prijaté žiadne uznesenie. 

 

20. VOS – Hačkovec 
 

Nebytový priestor, ktorý má byť predmetom nájmu sa nachádza v budove „Hačkovec“ na 

1. poschodí. Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  je obec povinná 

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

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

obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru  pre prípadných nových nájomcov. 

 

K predloženým návrhom neboli žiadne pripomienky. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č.119/IX/2022 a č.120/IX/2022. 

 

21. Rôzne 
 

V tomto bode navrhol Dr. Kubík prerokovať návrh na vypracovanie a predloženie na ďalšie 

zasadnutie MsZ rozpočet na rok 2023, aby ho prijalo ešte terajšie MsZ. Zasadnutie by sa malo 

uskutočniť 19. 10. 2022.  

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 121/IX/2022. 

 

22. Dopyty a interpelácie poslancov 
 

Dr. Kubík – oslava 100 rokov futbalu – nepáči sa mu, ako sa mesto a organizačný výbor zachovali 

k niektorým poslancom - neboli na oslavu pozvaní. 

Dr. Tahotný – zamrzelo ho to, ale tú pozvánku ani nečakal. Možno je k niektorým veciam kritický, 

ale mrzí ho to. Nebol pozvaný ani predseda ZŠK Mgr. Just. 

primátorka – ona zoznam pozvaných nerobila 

Dr. Miklášová – poslať pozvánku v piatok napoludnie pred oslavou, a  mailom? Keď bolo treba 

odsúhlasiť peniaze na fasádu budovy štadióna, boli poslanci dobrí. 

Ing. Duračka – pri jeho mene (bol posledný v poradí) boli tri otázniky. A neboli pozvaní ani bývalí 

primátori, hoci robili pre futbal 



MsZ č. 6 z 21. 9. 2022 
Strana 8 z 17 

Ing. Filan – ak sa môže dodatočne ospravedlniť, tak to teraz urobil. Vyťahujú sa len zlé veci. Nikto 

neocenil to, že sa tá akcia podarila. Tí ľudia, čo to robili, neboli docenení. Čo sa týka tých 

otáznikoch pri mene Ing. Duračku – nevie na to reagovať. 

Dr. Kubík – oceňuje to, bol tam, bolo to na úrovni. 

Mgr. Just – aj on by sa chcel k tomu vyjadriť, ale nemôže, keďže tam nebol. 

Dr. Kubík – aj tí nepozvaní poslanci sa zle cítia, tak ako Ing. Filan a organizátori, keď ich nikto 

nepochválil. 

Ing. Filan – snažia sa veci robiť dobre. Nie je to tak, ž potrebujú poslancov len vtedy, keď potrebujú 

peniaze. Ale nechce to ďalej rozvíjať. 

  

Doc. Višňovský – tá lavička s popolníkom pri synagóge – konzumujú tam aj alkohol, 

primátorka – dali sa tam debničky s kvetmi, stromky, aby tam nesedávali. Skúšalo sa už všeličo, 

je to ťažké. 

 

23. Návrh na uznesenie 
 

Uznesenie MsZ č. 99/IX/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- vyhovuje–  

protestu prokurátora proti VZN č. 6/2011. 

 

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,  

T. Prievozníková, JUDr. F. Tahotný, MBA,  

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 100/IX/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- ruší –  

 VZN č. 6/2011 o zákaze požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných 

miestach. 

 

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,  

T. Prievozníková, JUDr. F. Tahotný, MBA,  

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 101/IX/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

VZN č. 3/2022 o zákaze požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných 

miestach. 
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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,  

T. Prievozníková, JUDr. F. Tahotný, MBA,  

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 102/IX/2022      

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

zámer na prenájom časti pozemku na vonkajšie posedenie na verejnom priestranstve o výmere 

24,00 m2, na časti parcely reg. „C“ parc. č. 2185 o výmere 3.492 m2, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1900, umiestnený na ul. M. A. Beňovského pri rezidencii 

Mórica Beňovského, kde vlastnia manželia Kovalovci kaviareň  za  cenu nájmu  vo výške 

17 €/m2/rok, ako prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov.       

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

Mário Koval a manželka Mgr. art. Martina Koval Majerníková, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, 

vlastnia a užívajú nebytový priestor pri citovanom verejnom priestore.  

 

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,  

T. Prievozníková, JUDr. F. Tahotný, MBA,  

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 103/IX/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

zámer na prenájom časti pozemku na vonkajšie posedenie na verejnom priestranstve o výmere     

71,25 m2, na časti parcely reg. „C“ parc. č. 2545/10 o výmere 352 m2, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1900, umiestnený na nám. Slobody - zmrzlina (malá 

kruhovka), kde vlastní p. Jaroslav Michalec zmrzlináreň  za  cenu nájmu  vo výške 17 €/m2/rok, 

ako prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade s § 9a, 

ods. 9, písm. c) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.       

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

spoločnosti FA invest, s.r.o., IČO 471 32 281, sídlo ul. Mikulášska č. 964/14, 922 03 Vrbové,  

Jaroslav Michalec - budúci nájomca, nar. 04.02.1990  vlastní a užíva nebytový priestor / 

zmrzlináreň pri citovanom verejnom priestore.  

V nájomnej zmluve treba vymedziť, kedy v akom období (apríl až október) a  za akých podmienok 

bude tento verejný priestor využívať mesto Vrbové na svoje kultúrne a spoločenské akcie.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                          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, JUDr. F. Tahotný, MBA,  

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 104/IX/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

v zmysle čl. 5, ods. 1, 2,  a  ods. 4, písm. d) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 

Vrbové  a  podľa ustanovenia § 9, ods. 2, písm. e)   a  § 9a, ods. 9, písm. c)  zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí zámer na zabezpečenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta 

k  vypracovanému  projektu na realizáciu vonkajšieho schodiska k objektu bytového domu na 

Námestí Slobody,  súp. č. 502/12, ktorý bude slúžiť ako vonkajší vchod do pivničných priestorov  

a  to s uvažovaným riešením dlhodobého prenájmu pozemku mesta, na ktorom bude vybudované 

vonkajšie schodisko k objektu bytového domu súp. č. 502/12, kde nehnuteľný majetok je vo 

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

03 Vrbové. Jedná sa o nasledovnú časť pozemku :  

- časť pozemku  cca 13,50 m2, par. reg. „C“ č. 1592 o výmere 420 m2, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1900, 

a to spôsobom hodným osobitného zreteľa. 

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

Andrej Minďár a manželka Mária Minďárová, bytom 922 03 Vrbové, potrebujú časť uvedeného 

pozemku na vybudovanie vonkajšieho schodiska k objektu bytového domu na Námestí Slobody 

s.  č. 502/12.   

Mesto Vrbové bude požadovať nájom vo výške 17 €/m2 /rok.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 4     proti: 1         zdržali sa: 4 

Ľ. Dunajčík, Mgr. R. Just,  T. Prievozníková    Mgr. D. Drobná, Ing. J. Duračka, 

JUDr. Š. Kubík,         PhDr. J. Miklášová,  

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

 

Uznesenie MsZ č. 105/IX/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

zámer odpredaja pozemku parc. reg. „C“ č. 3199/6 o výmere 41 m², druh pozemku - ostatné 

plochy, zapísaný 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 Pavol Viceník a  Silvia Viceníková,  obaja bytom  921 01 Piešťany, parcelu č. 3199/6  

užívajú a obhospodarujú od roku 2014.   

 

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,  

T. Prievozníková, JUDr. F. Tahotný, MBA,  

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
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Uznesenie MsZ č. 106/IX/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

v súlade s čl. 4, písm. B), bod 1, bod 2  a v súlade s čl. 4, písm. B), bod VI., ods. 1, písm. g) Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové, na základe § 9 ods. 2  písm. a),  § 9a ods. 8 

písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí odpredaj časti nehnuteľnosti : 

parcela registra „E“  č.  3324/4 o výmere 419 m², druh pozemku - ostatné plochy, doposiaľ 

evidovaná v CKN ako parc. č. 3199 v  nezaloženom liste vlastníctva ako ostatné plochy o výmere 

1.737 m² bola rozdelená na základe Geometrického plánu č. 217/2022  zo dňa 02.06.2022 na 

parcelu reg. „E“ č. 3324/4 o výmere 291 m2, na parcelu reg. „C“ č. 3199/5  o výmere  43 m2, diel 

č. 1,  na  parcelu reg. „C“ č. 3199/6  o výmere  41 m2, diel č. 2  a   na parcelu reg. „C“ č. 3199/7  

o výmere  41 m2, diel č. 3,  kde predmetom kúpy je novovytvorená parcela reg. „C“ č. 3199/5 

o výmere 43 m2,diel č. 1, druh pozemku  ostatné plochy, ktorá je vo výlučnom vlastníctve mesta 

Vrbové,  IČO 00313190, sídlo Ul. gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové v celosti  pre  

manželov Ing. Ondreja Grexu, PhD.  a  Zlaticu Grexovú,  rod.  Bellušovú,  obaja bytom  831 01 

Bratislava,  za cenu 12 €/m2  z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  

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

manželia Ing. Ondrej Grexa, PhD.,  a Zlatica Grexová, obaja bytom  831 01 Bratislava,  parcelu 

č. 3199/5  užívajú  a  obhospodarujú  od  roku 2020.   

 

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,  

T. Prievozníková, JUDr. F. Tahotný, MBA,  

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 107/IX/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

 Dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 500 € na zabezpečenie vybavenia novovytvoreného oddelenia 

urgentného príjmu I. typu nemocnice A. Wintera v Piešťanoch. Vyúčtovanie bude vykonané 

k termínu 15.12.2022. V prípade porušenia povinnosti zúčtovania dotácie k stanovenému termínu, 

bude povinnosť prijímateľa poskytnutú dotáciu vrátiť v celom rozsahu.  

 

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,  

T. Prievozníková, JUDr. F. Tahotný, MBA,  

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 108/IX/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

nadobudnutie hnuteľného majetku - príves nákladný (protipovodňový vozík) značka: 

KOVOFLEX v hodnote 14.359 EUR  do majetku  mesta Vrbové,   ktorý  daruje mestu Slovenská 
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republika - Ministerstvo vnútra SR.   MsZ súhlasí  s vypracovaním darovacej zmluvy a zaradením 

daru do majetku mesta.    

 

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,  

T. Prievozníková, JUDr. F. Tahotný, MBA,  

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 109/IX/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

Dodatok č. 3 k VZN č. 6/2020  o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na 

dieťa/žiaka škôl  a  školských zariadení na území mesta 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,  

T. Prievozníková, JUDr. F. Tahotný, MBA,  

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 110/IX/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

 mesačný nájom bytu č. 1 na Ul. J. Zigmundíka č. 345/3 (podlahová plocha trojizbového bytu  

68,72 m2) vo výške 175,23 EUR 

 mesačný nájom bytu č. 2 na Ul. J. Zigmundíka č. 345/3 (podlahová plocha dvojizbového bytu 

53,01 m2) vo výške  135,18 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,  

T. Prievozníková, JUDr. F. Tahotný, MBA,  

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

 

Uznesenie MsZ č. 111/IX/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- berie na vedomie -  

rozpočtové opatrenie č. 3 (RO č. 3/2022) 
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Rozpočet 

schválený 

2022 

Rozpočet po 

zmenách 

Zmena 

rozpočtu č. 3 

Rozpočet po 

zmenách 

Bežné príjmy 5 504 947,97 5 555 158,68 12 015,61 5 567 174,29 

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

Finančné operácie príjmové 894 800,00 1 003 060,71 1 223,39 1 004 284,10 

Školstvo 294 755,00 294 904,09 3 407,62 298 311,71 

PRÍJMY SPOLU 7 074 502,97 7 233 123,48 16 646,62 7  249 770,10 

     

  

Rozpočet 

schválený 

2022 

Rozpočet po 

zmenách 

Zmena 

rozpočtu č. 3 

Rozpočet po 

zmenách 

Bežné výdavky 2 856 508,77 2 960 704,48  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 2 808 419,00 16 646,62 2 825 065,62 

VÝDAVKY SPOLU 7 074 502,97 7 233 123,48 16 646,62 7 249 770,10 

 

 

Uznesenie MsZ č. 112/IX/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

rozpočtové opatrenie č. 4 (RO č. 4/2022) 

 

  

Rozpočet 

schválený 

2022 

Rozpočet po 

zmenách 

Zmena 

rozpočtu č. 4 

Rozpočet po 

zmenách 

Bežné príjmy 5 504 947,97 5 567 174,29 11 165,03 5 578 339,32 

Kapitálové príjmy 380 000,00 380 000,00                298,42 380 298,42 

Finančné operácie príjmové 894 800,00 1 004 284,10 29 325,40 1 033 609,50 

Školstvo 294 755,00 298 311,71  298 311,71 

PRÍJMY SPOLU 7 074 502,97 7  249 770,10 40 788,85 7 290 558,95 

     

  

Rozpočet 

schválený 

2022 

Rozpočet po 

zmenách 

Zmena 

rozpočtu č. 4 

Rozpočet po 

zmenách 

Bežné výdavky 2 856 508,77 2 960 704,48 55 298,25 3 016 002,73 

Kapitálové výdavky 1 270 000,00 1 270 000,00    45 490,60  1 315 490,60 

Finančné operácie 

výdavkové 194 000,00    194 000,00 - 60 000,00 134 000,00 

Školstvo 2 753 994,20 2 825 065,62  2 825 065,62 

VÝDAVKY SPOLU 7 074 502,97 7 249 770,10 40 788,85 7 290 558,95 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 5                    proti: 0  zdržali sa: 4 
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Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík.    Ing. J. Duračka, Dr. Š. Kubík 

PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková   Mgr. R. Just, 

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

 

 

Uznesenie MsZ č. 113/IX/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

preplatenie časti nákladov na opravu kanalizačnej prípojky na Sídl. 9. mája súp. č. 319  formou 

spolufinancovania opravy zo strany mesta v celkovej sume  2. 740 EUR.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 3     proti: 2           zdržali sa: 4 

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

doc. PhDr. J. Višňovský  Mgr. R. Just,          T. Prievozníková, JUDr. F.Tahotný, 
MBA 

 

Uznesenie MsZ č. 114/IX/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

mimoriadny členský príspevok vo výške 1,0042646 €/na obyvateľa (t.j. 5.750,622 EUR)                          

podľa počtu obyvateľov k 1.1.2022 pre Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie 

s odpadmi, IČO : 503 05 611, ktorý bude splatný na základe vystavenej faktúry Združením obcí 

Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi, 

- určuje   - 

uvedené finančné prostriedky účelovo použiť na kúpu nehnuteľností vedených v KN reg. „E“,            

k.ú. Krakovany na LV č. 276, a to  : 

- pozemok reg. “E“, parc. č. 616  o výmere 2.985 m², druh pozemku - orná pôda; 

- pozemok reg. “E“, parc. č. 691  o výmere 2.831 m², druh pozemku - orná pôda; 

- pozemok reg. “E“, parc. č. 813  o výmere 6.194 m², druh pozemku - orná pôda. 

 

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,  

T. Prievozníková, JUDr. F. Tahotný, MBA,  

 

 

Uznesenie MsZ č. 115/IX/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. 13, na prvom poschodí „vchod 

C“  v bytovom dome  na ul. Šteruská cesta – Košiar, súp. č. 675/6C   novému nájomníkovi : 

- Lívia Trojáková, 922 03 Vrbové. 
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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,  

T. Prievozníková, JUDr. F. Tahotný, MBA,  

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 116/IX/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. 11, na prízemí vľavo „vchod 

C“  v bytovom dome  na ul. Šteruská cesta - Košiar, súp. č. 675/6C   novým nájomníkom : 

- Martin Golier, 922 03 Vrbové  

a 

- Alexandra Plačková, 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,  

T. Prievozníková, JUDr. F. Tahotný, MBA,  

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 117/IX/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. 4 na prízemí v bytovom dome 

na ul. Hrabinská č. 1726/11  novému nájomníkovi : 

- Laura Jaromerská,  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,  

T. Prievozníková, JUDr. F. Tahotný, MBA,  

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 118/IX/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  
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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. 33 na druhom poschodí 

v bytovom dome na ul. Hrabinská č. 1726/13  novému nájomníkovi : 

- Andrea Pagáčová,  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,  

T. Prievozníková, JUDr. F. Tahotný, MBA,  

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 119/IX/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 11,70 m² + ostatné 

plochy o  celkovej výmere 12,46 m², formou obchodnej verejnej súťaže na dobu neurčitú  od 

01.11.2022  s 2-mesačnou výpovednou lehotou. 

 

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,  

T. Prievozníková, JUDr. F. Tahotný, MBA,  

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 120/IX/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 vľavo od dvora SOU + ostatné plochy:  11,70 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: 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,  

T. Prievozníková, JUDr. F. Tahotný, MBA,  

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
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Uznesenie MsZ č. 121/IX/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- odporúča –  

primátorke mesta Vrbové, aby zabezpečila vypracovanie nového rozpočtu mesta k termínu 

ďalšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 19. 10. 2022. 

 

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,  

T. Prievozníková, JUDr. F. Tahotný, MBA,  

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

24. Záver 
 

Primátorka mesta poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie MsZ o 20.10 hod. 

 

 

 

 

Zapísala: Beličková 

 

 

 

 

 

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

Dott. Mgr. Ema Maggiová 

primátorka mesta, v.r. 

              
 

Overovatelia zápisnice: 

 

1.   Ľubomír Dunajčík, v.r.   ................................................. 

 

2.   doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. v.r. ................................................. 

  

 


