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Z á p i s n i c a    č.  1 
z ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva vo Vrbovom,  

konaného 28. 11. 2022 o 16.00 hod. v kúrii M. Beňovského 

 

Prítomní:       11 poslanci a primátor mesta  (podľa prezenčnej listiny) 

Prizvaní:        vedúci útvarov Mestského úradu Vrbové, hl. kontrolórka a hostia 

     

Program: 

 

1. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia MsZ 

2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta a odovzdanie osvedčenia  

o zvolení poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva 

4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

zasadnutia ustanovujúceho zastupiteľstva 

5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov 

6. Vystúpenie novozvoleného primátora 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

8. Voľba mandátovej a návrhovej komisie 

9. Overenie  zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 

10. Zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, voľba predsedov, podpredsedov, členov 

a zapisovateľov komisií 

11. Poverenie poslanca MsZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského 

zastupiteľstva 

12. Určenie platu primátora 

13. Určenie sobášiacich, pochovávajúcich a vítajúcich do života 

14. Diskusia 

15. Prijatie uznesení 

16. Záver 

 

1. Otvorenie 
 

 V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení rokovacieho poriadku 

mestského zastupiteľstva vo Vrbovom zvolala primátorka mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová 

ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva vo Vrbovom. Na začiatok pri vstupe primátorky 

mesta zaznela štátna hymna. Po nej primátorka mesta privítala všetkých prítomných – 

novozvoleného primátora, novozvolených aj stávajúcich poslancov, pozvaných hostí a vedúcich 

útvarov a zamestnancov Mestského úradu vo Vrbovom. 

 

2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 
 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: Ing. Jozef Duračka a Mgr. Matúš 

Opatovský. 

prítomných: 11                                                                                                                       

za: 11                             proti: 0                                         zdržal sa: 0 

 

Za zapisovateľku bola určená Emília Beličková, pracovníčka mestského úradu. 

prítomných: 11 

za: 11                                                            proti: 0                                                      zdržal sa: 0 
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3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta a odovzdanie 

osvedčenia  o zvolení poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva 
 

 Predseda mestskej volebnej komisie (MVK) predniesol výsledky volieb na funkciu 

primátora ako aj poslancov mestského zastupiteľstva. Konštatoval, že výsledky sú platné.  

 

4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, prevzatie insígnií a prevzatie 

vedenia zasadnutia ustanovujúceho zastupiteľstva 
 

 JUDr. Štefan Kubík zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta a zároveň podpísal 

čestné prehlásenie, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou primátora mesta.  

 

5. Zloženie sľubu poslancov 
 

 Novozvolený primátor mesta vyzval Ing. Duračku, ako funkčne najstaršieho a zároveň aj 

novozvoleného poslanca, aby prečítal sľub poslancov. Po prečítaní sľubu novozvolení poslanci 

podpísali tento sľub a zároveň podpísali aj čestné prehlásenia, že nevykonávajú funkcie 

nezlučiteľné s funkciou poslanca mestského zastupiteľstva. Novozvoleným poslancom boli potom 

odovzdané osvedčenia o zvolení do funkcie za poslanca MsZ vo Vrbovom. 

 

6. Vystúpenie novozvoleného primátora 
 

 Po zložení sľubu primátora ako aj sľubu novozvolených poslancov sa prítomným prihovoril 

novozvolený primátor mesta. Na začiatok sa poďakoval občanom mesta za prejavenú dôveru za 

seba aj za novozvolených poslancov. Poďakoval sa odchádzajúcemu mestskému zastupiteľstvu  

a rovnako aj odchádzajúcej primátorke za odvedenú prácu v končiacom volebnom období. 

Vo svojej práci chce venovať pozornosť najmä dobudovaniu kanalizácie v meste, úspešne ukončiť 

pozemkové úpravy, vybudovať cyklotrasu Vrbové – Piešťany. Je potrebné rozvíjať spoluprácu 

medzi obcami v rámci Mikroregiónu nad Holeškou. Informoval aj o plánoch, ktoré chce uskutočniť 

v spolupráci s mestským zastupiteľstvom. Bude sa snažiť napraviť pokrivené medziľudské vzťahy, 

ktoré sa pokazili najmä v predvolebnom období. 

Na záver informoval, že na post svojho zástupcu vymenuje novozvoleného poslanca Mgr. Matúša 

Opatovského. 

Celý príhovor novozvoleného primátora tvorí súčasť príloh zápisnice. 

 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
 

Novozvolený primátor predložil na schválenie program ustanovujúceho zasadnutia MsZ, 

ktorý bol uvedený na pozvánke. Poslanci tento návrh schválili. 

prítomní: 11   

za: 11      proti: 0     zdržal sa: 0 

 

8. Voľba mandátovej a návrhovej komisie 
 

Do mandátovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – Mgr. Daniela 

Drobná, členovia – Ing. Miroslav Belanský a Mgr. René Just. 

prítomní: 11   

za: 11      proti: 0     zdržal sa: 0 
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Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – Tatiana 

Prievozníková, členovia – PhDr. Jana Miklášová  a Ing. Ľubomír Šteruský. 

prítomní: 11   

za: 11      proti: 0     zdržal sa: 0 

 

9. Overenie  zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 
 

 Správu mandátovej komisie prečítala Mgr. Daniela Drobná. Mandátová komisia 

skontrolovala na základe preukazov totožnosti osvedčenia o zvolení primátora a jedenástich 

poslancov MsZ. Osvedčila pravdivosť osvedčení. Osvedčila, že primátor a poslanci zložili 

zákonom predpísaný sľub a zároveň podpísali čestné prehlásenia, že nevykonávajú funkciu 

nezlučiteľnú s funkciou primátora, u poslancov s funkciou poslanca MsZ. 

Správa je priložená k originálu zápisnice. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 1/XI/2018. 

 

10. Zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, voľba predsedov,  

podpredsedov a zapisovateľov komisií 
 

 Primátor predložil návrh na zriadenie komisií pri MsZ ako poradné orgány. Boli navrhnuté 

tieto komisie: 

I. komisiu pre financie, majetok mesta a podnikanie 

II. komisiu pre rozvoj mesta a životné prostredie 

III. komisiu kultúry, mládeže, športu a vzdelávania 

IV. komisiu pre otázky sociálne, zdravotné a bytové 

V. komisiu dobrovoľného hasičského zboru  

 

Ďalej bola ešte navrhnutá komisia pre ochranu verejného záujmu. 

 

Boli prečítané a prijaté uznesenie č. 2/XI/2018  č. 3/XI/2018. 

 

11. Poverenie poslanca MsZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

mestského zastupiteľstva 
 

Primátor navrhol poslanca Ing. Jozefa Duračku zvolávaním a vedením zasadnutí mestského 

zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 

tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

K predloženému návrhu nemal nikto pripomienky ani pozmeňujúci návrh. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 4/XI/2018. 

 

12. Plat primátora 
 

        Tento bod predniesla p. T. Prievozníková. Plat primátorky je určený v zmysle zákona. 

Na neformálnom zasadnutí poslancov bolo dohodnuté, že základný plat primátora navrhujú zvýšiť 

o 15 %. 

 

K takto predloženému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 5/XI/2018. 
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13. Sobášiaci, pochovávajúci a uvádzajúci do života 
 

 Za sobášiacich, pochovávajúcich a uvádzajúcich do života boli pre toto volebné obdobie 

navrhnutí: Mgr. Matúš Opatovský a z poslancov PhDr. Jana Miklášová a Mgr. Daniela Drobná. 

 

K tomuto návrhu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 6/XI/2018. 

 

14. Diskusia 
 

 Primátor vyzval prítomných, že sa môžu prihlásiť do diskusie. Pripomenul poslancom 

povinnosť odovzdať majetkové priznanie do 30 dní.  

Keďže sa do diskusie nikto neprihlásil, poďakoval všetkým za účasť a pozval ich na malé 

občerstvenie. 

 

15. Prijaté uznesenia 
 

Mestské zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 

1.  Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce. 

2.  Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva 

v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta 

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

3. Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií a voľbu 

predsedov komisií. 

4.  Návrh na sobášiacich, pochovávajúcich a uvítajúcich do života. 

 

Uznesenie MsZ č. 1/XI/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

A.    b e r i e   n a   v e d o m i e 

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta; 

2. vystúpenie novozvoleného primátora;  

 

B.    k o n š t a t u j e,  ž e 

1. novozvolený primátor mesta JUDr. Štefan KUBÍK zložil zákonom predpísaný sľub primátora 

mesta; 

2. zvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

mestského zastupiteľstva. 

 

Uznesenie MsZ č. 2/XI/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

A. z r i a ď u j e 

poradné orgány Mestského zastupiteľstva  a to: 

I. komisiu pre financie, majetok mesta a podnikanie; 

II. komisiu pre výstavbu, rozvoj mesta a životné prostredie; 

III. komisiu kultúry, mládeže, športu a vzdelávania; 

IV. komisiu pre otázky sociálne, zdravotné a bytové; 

V. komisiu dobrovoľného hasičského zboru a verejného poriadku; 
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B.   v o l í 

I.  

– predsedu komisie pre financie, majetok mesta a podnikanie: Mgr. Matúša Opatovského; 

– podpredsedu komisie: Ľubomíra  Dunajčíka; 

– zapisovateľku komisie: Mgr. Gabrielu Sudorovú; 

– členov komisie: JUDr. Máriu Gajňákovú, Ing. Michala Augustína, Ing. Jozefa Sabu, Mgr. Helenu 

Urbanovú, p. Dominiku Adamkovú;  
  

celkový počet poslancov: 11 

prítomní: 11 

za: 11       proti: 0   zdržali sa: 0 

Ing. M. Belanský, Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík,  

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

Mgr. M. Opatovský, Ing. D. Sabo, 

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský, 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

II.  

– predsedu komisie pre výstavbu, rozvoj mesta a životné prostredie: doc. PhDr. Jána Višňovského, 

PhD.; 

–  podpredsedu komisie: Ing. Miroslava Belanského; 

–  zapisovateľa komisie: Mgr. Branislava Boora; 

–  členov komisie:  p. Romana Klča, Ing. Gabrielu Valovú, Ing. Tomáša Poláka, Mgr. Jakuba 

Soldána, Ing. Matúša Hasila; 

 

celkový počet poslancov: 11 

prítomní: 11 

za: 11       proti: 0   zdržali sa: 0 

Ing. M. Belanský, Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík,  

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

Mgr. M. Opatovský, Ing. D. Sabo, 

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský, 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

III.  

–  predsedu komisie kultúry, mládeže, športu a vzdelávania: Ing. Dušana Sabu; 

–  podpredsedu komisie: Mgr. Danielu Drobnú a Mgr. Reného Justa; 

–  zapisovateľku komisie: p. Bianku Dingovú; 

– členov komisie: PhDr. Ľubomíra Bosáka, PaedDr. Petru Cmarkovú Breče Dis. art., 

Mgr. Rastislava Jobusa, Juraja Karlíka;  
 

celkový počet poslancov: 11 

prítomní: 11 

za: 11       proti: 0   zdržali sa: 0 

Ing. M. Belanský, Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík,  

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

Mgr. M. Opatovský, Ing. D. Sabo, 

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský, 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
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IV.  

– predsedu komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové: p. Tatianu Prievozníkovú; 

– podpredsedu komisie: PhDr. Janu Miklášovú; 

– zapisovateľku komisie: p. Lenku Tomčíkovú; 

– členov komisie: Mgr. Janu Cifrovú, Mgr. Martinu Urbanovú, Jaroslavu Holánovú, Ivana Sudoru,  

Máriu Železníkovú, Boženu Golierovú, Mgr. Barbora Otajovičovú; 

 

celkový počet poslancov: 11 

prítomní: 11 

za: 11       proti: 0   zdržali sa: 0 

Ing. M. Belanský, Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík,  

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

Mgr. M. Opatovský, Ing. D. Sabo, 

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský, 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

V.  

– predsedu komisie dobrovoľného hasičského zboru a verejného poriadku: Ing. Ľubomíra 

Šteruského; 

– podpredsedu komisie: Ing. Jozefa Duračku; 

– zapisovateľa komisie: p. Lenku Tomčíkovú; 

– členov komisie: Mgr. Mariána Šmacha, Ing. Filipa Gona, Pavla Majerníka, Matúša Švarca, 

Jozefa Drinku; 

 

celkový počet poslancov: 11 

prítomní: 11 

za: 11       proti: 0   zdržali sa: 0 

Ing. M. Belanský, Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík,  

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

Mgr. M. Opatovský, Ing. D. Sabo, 

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský, 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 3/XI/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

– volí – 

- predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu: Ing. Miroslava Belanského; 

- členov komisie pre ochranu verejného záujmu: Mgr. Reného Justa, Ing. Jozefa Duračku 

a Ľubomíra  Dunajčíka; 

 

celkový počet poslancov: 11 

prítomní: 11 

za: 11       proti: 0   zdržali sa: 0 

Ing. M. Belanský, Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík,  

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

Mgr. M. Opatovský, Ing. D. Sabo, 

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský, 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
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Uznesenie MsZ č. 4/XI/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

– p o v e r u j e – 

poslanca Ing. Jozefa Duračku zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva 

v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta  a  ods. 6 tretia veta 

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

 

celkový počet poslancov: 11 

prítomní: 11 

za: 11       proti: 0   zdržali sa: 0 

Ing. M. Belanský, Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík,  

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

Mgr. M. Opatovský, Ing. D. Sabo, 

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský, 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 5/XI/2022  
 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

– schvaľuje – 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 4 ods. 2 zákona 

č. 253/1994 Z.z. o  právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

v znení neskorších predpisov zvýšenie minimálneho platu primátora mesta o 15%.  

 

celkový počet poslancov: 11 

prítomní: 11 

za: 10       proti: 0   zdržali sa: 1 

Ing. M. Belanský, Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík,     Mgr. M. Opatovský 

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

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

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 6/XI/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

– schvaľuje – 

sobášiacich, pochovávajúcich a vítajúcich do života: Mgr. Matúša Opatovského, PhDr. Janu 

Miklášovú  a Mgr. Danielu Drobnú. 

 

celkový počet poslancov: 11 

prítomní: 11 

za: 11       proti: 0   zdržali sa: 0 

Ing. M. Belanský, Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík,  

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

Mgr. M. Opatovský, Ing. D. Sabo, 

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský, 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
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16.  Záver 
 

Všetky body programu ustanovujúceho zasadnutia MsZ boli prerokované a prijali sa k nim 

uznesenia. Zasadnutie MsZ bolo ukončené o 17.20 hod. 
 

Vo Vrbovom, 29. novembra 2022  

 

 

 

Zapísala: Beličková 

 

 

 

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

             JUDr. Štefan Kubík 

          primátor mesta 

v.r. 

 

                

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

2.   Mgr. Matúš Opatovský, v.r.        ................................................. 


