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Z á p i s n i c a    č. 7 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrbové, 

konaného 19. 10. 2022 o 17.00 hod. v kúrii M. Beňovského vo Vrbovom 

 

Prítomní:   9 poslancov a primátorka mesta 

Neprítomní:  JUDr. Štefan Kubík, JUDr. František Tahotný, MBA 

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. Domov Klas n. o. - žiadosť o dotáciu na prevádzkové náklady 

5. Domov Klas n. o. - rozdelenie dotácií mesta Vrbové na sociálne účely  

6. Domov Klas n. o. - zrušenie nájmu a odpustenie návratnej finančnej výpomoci 

7. Schválenie zámeru - odpredaj pozemku, ul. Športová  

8. Schválenie zámeru - odpredaj pozemku, Čerenec  

9. Nájom - nám. Slobody – p. Michalec 

10. Nájom - M. A. Beňovského – p. Kovaľ 

11. Odpredaj časti pozemku, Čerenec  

12. Dar mestu - Chirosan, Veolia, Štatistický úrad SR 

13. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu na r. 2023 - 2025 

14. Návrh programového rozpočtu na rok 2023 - 2025 

15. Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2020 - fond opráv 

16. Odpustenie nájmu – p. Hejsková 

17. Odpredaj časti pozemku – manželia Ščurkovci 

18. Rôzne   

19. Dopyty a interpelácie poslancov 

20. Návrh na uznesenie 

21. Záver  

 

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

predsedníctva a určenie zapisovateľky 
 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva sa konalo za prítomnosti 7 poslancov, neskôr prišli ešte 2 

poslanci. Zasadnutie otvorila a viedla primátorka mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová. 

 

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

členovia: Ing. Dušan Sabo a doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

prítomných: 7 

za: 7  proti: 0                         zdrţal sa: 0 

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: PhDr. Jana Miklášová a Tatiana 

Prievozníková. 

prítomných: 7 

za: 7  proti: 0                         zdrţal sa: 0 

 

Za zapisovateľku bola určená p. Emília Beličková, pracovníčka mestského úradu. 
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Do pracovného predsedníctva boli navrhnutí a schválení: primátorka mesta Dott. Mgr. Ema 

Maggiová, hlavná kontrolórka JUDr. Mária Gajňáková a Ing. Gabriela Valová. 

prítomných: 7 

za: 7  proti: 0                         zdrţal sa: 0 

 

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

pozvánke: 

prítomných: 7 

za: 7  proti: 0                         zdrţal 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 
 

Na zasadnutí poţiadala o slovo zástupkyňa z Rady rodičov na II. ZŠ, Ing. Červeňanská. 

Informovala poslancov o zlom stave chodníka pri II. ZŠ. Chcela vedieť čo s tým chce mesto 

robiť, v akom časovom horizonte to bude urobené. Takisto aj ihriská sú v zlom stave, hrozí tam 

úraz. Navrhla moţnosť urobiť to na etapy. Od 90-tych rokov sa tam nič neurobilo. Keď sa robilo 

na I. ZŠ, mohlo by sa aj na II. ZŠ. Je to majetok mesta, mala by tam byť nejaká súčinnosť. 

Uvaţovať by mohli aj o dopravnom ihrisku. Vadí im aj parkovanie školníkovej dodávky v areáli 

školy. Ten areál by potrebovali ajpokosiť. 

Ing. Valová jej odpovedala, ţe dávala ţiadosť na TTSK na dotáciu na ihriská. Je to však otázne, 

bude sa to musieť zrejme zafinancovať z vlastných zdrojov. Dala naceniť chodníky, ihriská so 

vstupmi, vychádza to na 120 tis. €. Chcú to dať do rozpočtu na budúci rok. A to je bez vstupov 

do jedálne. Pracuje sa na tom. Záleţí, čo všetko sa do toho zahrnie, či bude vôľa poslancov. Aj 

ceny prudko stúpajú. Záleţí to od toho, či mesto bude mať na to financie. Na II. ZŠ sú oveľa 

väčšie priestory ako na I. ZŠ. Na II. ZŠ sa robila strecha na telocvični.  

Mgr. Just povedal, ţe netreba“ strašiť“ vysokými cenami. Ten vchod by nebol aţ taký nákladný, 

cena zámkovej dlaţby nie je taká vysoká. Ten vchod je dôleţitý. 

Primátorka prisľúbila, ţe napomenie školníka, aby neparkoval v areály školy. Určite bude mesto 

nápomocné. 

  

Ing. P. Radošinský, pracovník MsÚ, poinformoval poslancov MsZ o ekonomickej situácii 

v odpadovom hospodárstve, o zabezpečovaní zberu odpadu v meste ako aj o zmenách, ktoré 

čakajú mesto v tejto oblasti po 1. 1. 2023. 

 

4. Domov Klas n. o.  

- žiadosť o dotáciu na prevádzkové náklady 
 

5. Domov Klas n. o.  

- rozdelenie dotácií mesta Vrbové na sociálne účely  
 

Riaditeľka Domova Klas n.o. doručila mestu Vrbové ako zriaďovateľovi Domova Klas n.o.   

ţiadosť o poskytnutie dotácie na prevádzkové náklady Domova Klas, n.o. vo výške 44.000 € ako 

pomoc do nasledujúceho roka 2023. Zo zákona musia zvýšiť platy zamestnancov, ale 

ministerstvo im financie na to nedá, majú si pýtať od zriaďovateľa. Tie prevádzkové náklady, to 

je len to minimum, čo potrebujú. 



MsZ č. 7 z 19. 10. 2022 
Strana 3 z 14 

V rozpočte Domova Klas n.o. schváleného v minulom roku nemohli rátať s rozhodnutiami vlády 

uskutočnenými v tomto roku. Nerátali s odmenami vo výške 676 € na zamestnanca, čiţe 

potrebujú aj ďalšiu sumu 27 006 € na vyplatenie odmien v rámci inflačnej pomoci.  Ministerstvo 

schválilo odmeny pre zamestnancov, ale tieţ si ich majú pýtať od zriaďovateľa. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča schváliť 44 tis. € Domovu Klas n.o., je to 

potrebné zapracovať do rozpočtu. Odmeny vo výške 27 tis. € previesť do domova ešte tento rok. 

 

Rozprava: 

Ing. Duračka – akonáhle niekto niečo schváli, nám to nariadi. Mesto je tieţ limitované. Sú na to 

financie? 

Mgr. Urbanová – momentálne nie. Ale na stránke MF SR deklarujú, ţe peniaze dajú. 

V kolektívnej  zmluve je, ţe najneskôr do decembra t.r. treba odmeny vyplatiť. Ľudia tie peniaze 

čakajú. Automaticky bude musieť byť zmena v rozpočte v decembri. 

p. Prievozníková – preberali toto aj v Správnej a dozornej rade. Navrhli osloviť obchodné 

reťazce o potraviny pred skončením záručnej lehoty. Ďalšia vec je, ţe je tam tretina Vrbovčanov. 

Ing. Duračka – ministerstvu je to jedno. Ale toto nie je riešenie – nech to mesto uhradí. 

p. Prievozníková – nevie, či je to zákonné, ak sa bude prijímať klient z inej obce, či to obec za 

neho uhradí. Ten domov je tu ozaj potrebný. Opatrovateliek je málo. A moţno odídu tam, kde im 

dajú vyššie financie. 

Mgr. Juhásová – v poradovníku uprednostňujú Vrbovčanov. Existuje moţnosť, ţe obec, mesto, 

pošle svojho občana s tým, ţe sa zaviaţe prispievať na neho. Ale tak to nefunguje. 

Ing. Šteruský – cudzím dať o čosi vyššiu cenu ako Vrbovčanom. 

Mgr. Just – ak toto odporučila ekonomická komisia, bude za to hlasovať. Ale nerozumie, ţe 

takýto domov - je plný, si nedokáţe na seba zarobiť. 

Mgr. Juhásová - boli štátom prijaté nariadenia, za ktoré ona nemôţe. Snaţí sa, ale ceny energií 

alebo potravín neovplyvní. Aj jej je to trápne, keď musí o peniaze prosiť. 

p. Prievozníková – v tých súkromných domovoch si na seba zarobia, ale aj tá cena je tam iná. 

 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 122/X/2022 a č. 123//2022. 

 

6. Domov Klas n. o.  

    - zrušenie nájmu a odpustenie návratnej finančnej výpomoci 
 

Riaditeľka Domova Klas n.o. predloţila návrh na zrušenie nájmu, ktorý bol schválený uznesením 

č. 17/III/2016  a  18/III/2016. Na základe nájomnej zmluvy je Domov Klas, n.o. povinný platiť 

mestu sumu vo výške 300 €/mesačne. Taktieţ riaditeľka Domova Klas n.o. predloţila návrh na 

zrušenie uznesení MsZ č. 129/IX/2015 a  19/III/2016, ktorými bola schválená návratná finančná 

pomoc Domovu Klas, n.o. vo výške 40.000 €, ktorá sa mala vrátiť mestu Vrbové do 31.07.2024.   

Zároveň predloţila aj návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 109/IX/2020, ktorým bola opätovne 

schválená návratná finančná pomoc Domovu Klas, n.o. vo výške 15.000 €. Tá sa mala začať 

splácať mestu po zaplatení predchádzajúcej návratnej finančnej pomoci do dňa 31.7.2024.  

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča zrušiť uznesenia na nájom takisto zrušiť 

uznesenie, ktorými má domov uhradiť – splatiť pôţičky mesta. 

 

JUDr. Gajňáková, hlavná kontrolórka, navrhla zrušenie uznesení odloţiť, právne ošetriť. Sú 

uzavreté zmluvy, kde sú dohodnuté výpovedné lehoty.  

Poslanci sa dohodli, ţe materiál sa pripraví na ďalšie zasadnutie MsZ. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 124/X/2022. 
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7. Schválenie zámeru - odpredaj pozemku, ul. Športová  
 

Uvedený materiál predloţila Ing. Valová. Predmetom kúpy je parcela č. 471/1. Cena je 

stanovená na základe uznesenia č. 84/VI/2020 a  85/VI/2020 zo dňa 24.6.2020, kedy sa v tejto 

lokalite predávali pozemky za uvedenú sumu p. Radoskej. Jedná sa o pozemky - staré koryto 

Holešky, ktoré sú znečistené rôznym odpadom.Za dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ 

povaţuje skutočnosť, ţe ţiadateľka Ing. Viera Minarechová, má uvedenú parcelu pričlenenú 

k svojmu pozemku, túto uţívaa  obhospodaruje  od roku 2008.  

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča cenu 12 €/m
2
. V budúcnosti je potrebné 

uvaţovať o nových sumách. 

Stanovisko komisie výstavby: odporúča zámer schváliť. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 125/X/2022. 

 

8. Schválenie zámeru - odpredaj pozemku, Čerenec  
 

Poslanci prerokovali predaj pozemku p. č. 3199/7 o celkovej výmere 44 m² v oblasti RO 

Čerenec. 

Mesto je ochotné predať parcelu za sumu vo výške 12€/m
2
, t.j. za sumu 528,00 €. Za dôvod 

hodný osobitného zreteľa MsZ povaţuje skutočnosť, ţe ţiadatelia manţelia Vlaskovci parcelu  

uţívajú a obhospodarujú od roku 1991. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča schváliť zámer na predaj pozemku. 

Stanovisko komisie výstavby: odporúča zámer schváliť. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 126/X/2022. 

 

9. Nájom - nám. Slobody – p. Michalec 
 

Na rokovanie bol predloţený návrh na prenájom nehnuteľného majetku mesta – verejný  

priestor, ktorý sa nachádza na nám. Slobody - zmrzlina (malá kruhovka).  Ţiadosť o nájom 

verejného priestranstva predloţil p. J. Michalec, ktorý je konateľom fy. FA invest, s.r.o. a  

zároveň majiteľom zmrzlinárne na nám. Slobody. Celková výmera verejného priestranstva, ktorý 

bude prenajatý je 71,25 m
2
.Súkromný podnikateľmá záujem o rozšírenie tohto priestoru na 

vonkajšie posedenie kaviarne a zmrzlinárne. Mesto Vrbové pre účely určenia nájmu  poţaduje 

nájom vo výške 17 € /m
2
/rok.  

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča nájom schváliť 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča schváliťnájom časti pozemku p..č. 2545/10 – 

verejný priestor o výmere 71,25 m
2
, ale iba na umiestnenie mobilného zariadenia v letných 

mesiacoch pre spol. FA invest s.r.o. Jaroslav Michalec. Neodporúčajú realizovať prestrešenie 

prenajatého priestoru. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 127/X/2022. 

 

10. Nájom - M. A. Beňovského – p. Kovaľ 
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Na predchádzajúcom zasadnutí MsZ bol schválený zámer na prenájom verejného priestoru, ktorý 

sa nachádza na ul. M. A. Beňovského pri rezidencii Mórica Beňovského. O nájom majú záujem 

manţelia Kovalovci, ktorí sú majiteľmi kaviarne v rezidencii M. Beňovského. Celková výmera 

verejného priestranstva, ktorý má byť prenajatý je 24,00 m
2
. Uvedený verejný priestor doteraz 

vyuţívalo mesto Vrbové len ako verejné priestranstvo s chodníkom pre svojich obyvateľov. 

Mesto je ochotné dať parcelu do prenájmu za sumu vo výške 17 €/m
2
/rok  z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa.   

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča nájom schváliť. 

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

Kovalovcov- plochu 24 m
2
 v zelenom páse na pozemku p.č. 2185. V tejto lokalite správca elektrickej 

siete ZSDis. a.s. Bratislava má vydané právoplatné stavebné povolenie na preloţku vzdušného el. vedenia 

do zeme, ktoré plánuje realizovať. Komisia poţaduje, aby nájomca poskytol súčinnosť spoločnosti ZSDis, 

a.s. pri ukladaní káblov a dátovej siete v zelenom páse pred Rezidenciou M.Beňovského. Chodník musí 

zostať v plnej miere funkčný, t.j. sedenie musí byť presťahované na terasu,  aby bola zabezpečená 

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

o všeobecných technických poţiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických poţiadavkách na 

stavby uţívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Konštrukcia terasy musí byť 

rozoberateľná. Nájomca je zodpovedný za bezpečnosť konštrukcie a návštevníkov a čistotu na terase 

a v jej okolí.  

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 128/X/2022. 

 

11. Odpredaj časti pozemku, Čerenec  
 

MsZ na predchádzajúcom zasadnutí schválilo zámer na odpredaj nehnuteľnosti  v RO Čerenec 

p.č. 3199/6 o celkovej výmere 41 m² manţelom Viceníkovcom. Mesto je ochotné predať parcelu 

za sumu vo výške 12 €/m
2
, t.j. za sumu 492,00 € z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Mesto 

v minulosti predávalo v tejto lokalite pozemky za cenu 12 €/m
2
, čo pri výmere uvedeného 

pozemku (41 m
2
)  predstavuje sumu vo výške  492 €. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča schváliť predaj pozemku. 

Stanovisko komisie výstavby: odporúča predaj schváliť. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 129/X/2022. 

 

12. Dar mestu - Chirosan, Veolia, Štatistický úrad SR 
 

V zmysle ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  

v súlade s  článkom 4, bod A), ods. 1., písm. e) , ods. 2, písm. i)  a  v súlade s čl. 4, bod B) ods. 1 

Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové musí mestské zastupiteľstvo 

schváliť aj nadobudnutie majetku do vlastníctva mesta darom. 

CHIROSAN, s.r.o.  daroval finančnú hotovosť 500 € na dobudovanie ďalších prvkov detského 

ihriska na Ul. 6. apríla. Mesto sa podieľalo na financovaní celého projektu sumou vo výške 

7.929,62 €. 

Nadácia Veolia Slovensko  darovala finančnú hotovosť 500 € na zabezpečenie kultúrno - 

športovej slávnosti pri príleţitosti výročia sto rokov organizovaného futbalu vo Vrbovom. Mesto 

sa podieľalo na financovaní celého projektu sumou vo výške 18.660,37 €. 

Na základe rozhodnutia Štatistického úradu SR bol darovaný prebytočný hnuteľný majetok štátu 

– počítačová technika počte 4 ks, kde obstarávacia hodnota predstavuje sumu 304,80 €/ks. 
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Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 130/X/2022, č. 131/X/2022 a č. 132/X/2022. 

 

13. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu  

na roky 2023 – 2025 
 

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

znení vyplýva hlavnému kontrolórovi povinnosť predloţiť uvedený materiál na rokovanie 

Mestského zastupiteľstva. Návrh programového rozpočtu na rok 2023 odporučila schváliť a 

programový rozpočet na roky 2024 a 2025 zobrať na vedomie. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 133/X/2022. 

 

14. Návrh programového rozpočtu na rok 2023 – 2025 
 

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

neskorších predpisov je mesto Vrbové povinné prerokovať a schváliť návrh programového 

rozpočtu mesta Vrbové na roky 2023 - 2025 na zasadnutí  MsZ vo Vrbovom.Dňa 4.10.2022, teda 

v lehote 15 dní pred  rokovaním MsZ,  bol návrh programového rozpočtu mesta Vrbové na roky 

2023-2025 uverejnený na úradnej tabuli mesta a na webovej stránke mesta. 

Mgr. Urbanová podrobnejšie vysvetlila jednotlivé poloţky a odpovedala na otázky. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia prerokovala návrh programového rozpočtu mesta 

Vrbové na roky 2023- 2025a odporučila ho schváliť. 

 

Rozprava: 

Mgr. Just – k športovcom – či sa dá potom poţiadať, ak bude chcieť viac financií pre športovcov. 

Tohto roku dostali 10 tis. €. Z toho 1.500 € išlo na Vrbovskú pätnástku. Za energie na I. polrok 

zaplatili 4.600 €. Veľa peňazí si zoţenú sponzorsky. Podľa jeho názoru, tie peniaze z dotácie 

mesta by mali ísť na šport a nie na energie. Potrebujú peniaze na štartovné, cestovné ap. Navrhol, 

aby mesto preplatilo energie. 

Mgr. Urbanová –všeobecne náklady na energie stúpli. Moţno s riaditeľmi ZŠ hľadať iné 

osvetlenie. Je riešenie, ale po nejakej spoločnej dohode, lebo aj škola je naša. 

p. Prievozníková – ak to má byť podpora športu, malo by to na šport ísť, 

Mgr. Just – preto o tom hovorí, ţe keď bude chcieť dotáciu na budúci rok, aby mu to nebolo 

vytknuté, ţe súhlasil s rozpočtom. 

p. Prievozníková – asi by išla iným smerom – prehodnotiť energie v zmluve. 

p. Dunajčík – moţno v priebehu roka dať návrh na zmenu rozpočtu. 

 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 134/X/2022 a č. 135/X/2022. 

 

15. Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2020 - fond opráv 
 

V roku 2022 s budú odovzdávať do prevádzky nové nájomné byty na Ul. J. Zigmundíka                        

č. 345/3 - Hasičská zbrojnica, kde je potrebné doplniť VZN č.  8/2020  o  tvorbe a pouţití fondu 

údrţby, prevádzky a opráv nájomných bytov. Mesto má vo všetkých prípadoch zo zákona 

povinnosť tvoriť fond opráv vo všetkých nájomných bytoch, ktoré boli odovzdané do roku 2022.  

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 136/X/2022. 
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16. Odpustenie nájmu – p. Hejsková 
 

Mesto Vrbové v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom v  prvej a druhej vlne prijalo viacero 

uznesení MsZ, ktorými sa akceptovalo neplatenie nájmu nebytových priestorov za dohodnutých 

podmienok. V súčasnosti bola na mesto opätovne podaná ţiadosť od p. K. Hejskovej 

o predĺţenie odpustenia nájmu po materskej dovolenke do konca roka 2022. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča odklad nájmu, ale nie odpustenie. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 137/X/2022. 

 

17. Odpredaj časti pozemku – manželia Ščurkovci 
 

Manţelia Ščurkovci podali dňa 13. 10. 2022 ţiadosť na odpredaj časti pozemku vo vlastníctve 

mesta Vrbové. Jedná sa o 1 m
2
 z parcely číslo 2183/1, na ktorej sa nachádza chodník na ulici 

Beňovského a to  v zmysle GP č. 135/2022. Pri goedetickom zameraní sa zistilo, ţe fasáda domu 

vo vlastníctve ţiadateľov zaberá časť pozemku vo vlastníctve mesta. Odpredajom nevznikne na 

chodníku ţiadna prekáţka, ostane zachovaný existujúci stav. V záujme usporiadania 

vlastníckych vzťahov navrhujeme ţiadosti vyhovieť a schváliť odpredaj časti pozemku  

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča schváliť predaj. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 138/X/2022. 

 

18. Rôzne   
 

V tomto bode nebolo nič predloţené na rokovanie. 

 

19. Dopyty a interpelácie poslancov 
 

p. Dunajčík poďakoval všetkým poslancom za spoluprácu v končiacom volebnom období. 

  

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. – pri rozkopávke kanalizácie idú autá veľmi rýchlo, práši sa. 

Spýtal sa, či by sa tam nedala zníţiť rýchlosť. 

Ing. Valová – je tam od mesta značka na 30 km rýchlosť, ale iba v pracovnom priestore. 

 

20. Návrh na uznesenie 
 

 

Uznesenie MsZ č. 122/X/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na dofinancovanie prevádzkových 

nákladov Domova Klas n.o.  vo výške 44.000 EUR na rok 2023  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 
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za: 9                          proti: 0    zdrţali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, 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. 123/X/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

dotáciu vo výške 27.006 € Domovu Klas, n.o. Vrbové na vyplatenie odmien schválených vládou 

SR  do 31.12.2022.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                          proti: 0    zdrţali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, 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. 124/X/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje – 

výšku nájmu Domovu Klas n.o. Vrbové od 1. 11. 2022 v sume 1 € mesačne. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                          proti: 0    zdrţali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, 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. 125/X/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

Zámer na odpredaj pozemku parc. reg. „E“ č. 471/1 o výmere 235 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.  

Na základe čl. 4, písm. B), ods. 1  a v súlade s čl. 4, písm. B), bod IV., ods. 1, písm. e), ods. 2     

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

9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na 

základe § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka  navrhujeme schváliť spôsob prevodu vlastníctva 

nehnuteľného majetku mesta do výlučného vlastníctva : 

- Ing. Viera Minarechová,  916 01 Stará Turá, 

za sumu 12 €/m
2
. 

Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo povaţuje skutočnosť, ţe ţiadateľka 

Ing. Viera Minarechová, 916 01 Stará Turá, kde parcelu reg. „E“ č. 471/1 má pričlenenú 
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k svojmu pozemku, parc. reg. „C“ č.  3006/2  a  parc. reg. „C“ č.  3006/1, ktorú uţíva a  

obhospodaruje  od roku 2008.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                          proti: 0    zdrţali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, 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. 126/X/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

zámer na odpredaj pozemku parc. reg. „C“ č. 3199/7 o výmere 44 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 povaţuje skutočnosť, ţe ţiadatelia 

manţelia RNDr. Ivan Vlasko, a  RNDr. Dana Vlasková,  821 05 Bratislava parcelu č. 3199/7 

uţívajú a obhospodarujú od roku1991.   

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                          proti: 0    zdrţali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, 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. 127/X/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 prenájom časti pozemku na vonkajšie posedenie na verejnom priestranstve 

o rozmeroch 71,25 m
2
, na časti parcely reg. „C“ parc. č. 2545/10 o výmere 352 m

2
, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1900, umiestnený na nám. Slobody - 

zmrzlina (malá kruhovka). 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 :  

- pozemok vo veľkosti  71,25 m
2
, par. reg. „C“ č. 2545/10 o výmere 352 m

2
, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1900, 

a to spôsobom hodným osobitného zreteľa, na dobu neurčitú od 1. januára 2023. 

V nájomnej zmluve treba vymedziť podmienky, kedy v akom období (apríl aţ október) bude 

priestor vyuţívať nájomník a  za akých okolností bude tento verejný priestor vyuţívať mesto 

Vrbové na svoje kultúrne a spoločenské akcie.  

Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo povaţuje skutočnosť, ţe konateľ 

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

Jaroslav Michalec - budúci nájomca, vlastní a uţíva nebytový priestor - zmrzlináreň pri 

citovanom verejnom priestore.  
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Mesto Vrbové pre účely určenia na vonkajšie posedenie na verejnom priestranstve na Námestí 

Slobody   poţaduje nájom vo výške 17 € / m
2 

/rok.  

MsZ vyţaduje zapracovať v zmluve umiestnenie iba mobilných zariadení bez pevného 

prestrešenia prenajatého priestoru. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                          proti: 0    zdrţali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, 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. 128/X/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

prenájom časti pozemku na vonkajšie posedenie na verejnom priestranstve o rozmeroch 24,00 

m
2
, na časti parcely reg. „C“ parc. č. 2185 o výmere 3.492 m

2
, druh pozemku zastavané plochy 

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

Beňovského, kde vlastnia manţelia Kovalovci kaviareň  za  cenu nájmu  vo výške 17 €/m
2
/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 povaţuje skutočnosť, ţe nájomca 

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

vlastnia a uţívajú nebytový priestor pri citovanom verejnom priestore.  

V nájomnej zmluve treba vymedziť podmienky, kedy v akom období (apríl aţ október) a  za 

akých okolností bude tento verejný priestor vyuţívať mesto Vrbové pri budovaní elektrického 

rozvodu Západoslovenskou distribučnou na ul. M. A. Beňovského.  

Prenajatý priestor je nutné vyuţívať v zmysle zápisu komisie pre rozvoj mesta a ŢP. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                          proti: 0    zdrţali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, 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. 129/X/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

na základe 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  v  znení neskorších predpisov  a  

v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka odpredaj  nehnuteľnosti: 

-pozemok reg. “C“, parc. č. 3199/6o výmere 41 m², 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  manţelov Pavol Viceníka  Silvia Viceníková,  921 01 Piešťany  

za cenu 12 €/m
2 
z dôvodu hodného osobitnéhozreteľa. 
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Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo povaţuje skutočnosť, ţe ţiadatelia 

manţelia Pavol Viceníka  Silvia Viceníková, 921 01 Piešťany   parcelu  č. 3199/6  majú 

pričlenenú k ich pozemku parc. reg. „C“ č. 3240,  uţívajú  a obhospodarujú ju od roku2014.   

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                          proti: 0    zdrţali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, 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. 130/X/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

nadobudnutie nehnuteľného majetku - podiel na dobudovaní ďalších prvkov detského ihriska                   

na ul. 6. apríla v hodnote 500 EUR do majetku  mesta Vrbové,  ktorý daruje mestu Vrbové 

spoločnosť CHIROSAN, s.r.o. Vrbové. MsZ súhlasí s vypracovaním darovacej zmluvy 

a zaradením daru do majetku mesta.    

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                          proti: 0    zdrţali sa: 0 

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

Mgr. R. Just, PhDr. J. Miklášová, Ing. D. Sabo, 

T. Prievozníková, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 131/X/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

nadobudnutie finančnej hotovosti 500 € na zabezpečenie kultúrno - športovej slávnosti                                 

pri príleţitosti výročia sto rokov organizovaného futbalu vo Vrbovom.  Hotovosťdaruje mestu 

Vrbové Nadácia Veolia Slovensko.  MsZ súhlasí  s vypracovaním darovacej zmluvy a s prijatím 

finančnej hotovosti.    

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                          proti: 0    zdrţali sa: 0 

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

Mgr. R. Just, PhDr. J. Miklášová, Ing. D. Sabo, 

T. Prievozníková, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

 

Uznesenie MsZ č. 132/X/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  
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nadobudnutie hnuteľného majetku - tabletový počítač Samsung GalaxyTab A10.1, modelové                       

č.  SM-T515NZKDXSK, technické parametre: 4G LTE (Cat.6), 64bit OctaCoreProcessor,                   

255,4 mm (10,1") WUXGA TFT, 8MP AF + 5MP, 2Gb (RAM) + 32GB (ROM) Memory, 

6.150mAh Battery, DolbyAtmossoundeffect, obstarávacia hodnota 304,80 EUR/ks, v počte 4 ks, 

ktorýdaruje mestu Vrbové Štatistický úrad 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    zdrţali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, 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.  133/X/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- berie na vedomie -  

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta  k Návrhu programového rozpočtu mesta Vrbové na roky 

2023 – 2025 

 

Uznesenie MsZ č. 134/X/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

Návrh programového rozpočtu mesta Vrbové na rok 2023 v zmysle ustanovení zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloţeného návrhu. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                          proti: 0    zdrţali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, 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. 135/X/2022   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- berie na vedomie –  

Návrh programového rozpočtu mesta Vrbové na roky 2024 - 2025 v zmysle ustanovení zákona 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloţeného návrhu. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 136/X/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  
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Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2020 o  tvorbe a pouţití fondu údrţby, 

prevádzky a opráv nájomných bytov. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                          proti: 0    zdrţali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, 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. 137/X/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

Kristíne Hejskovej odloţenie platby nájmu za obdobie od 01.10.2022 do 31.12.2022 v splátkach 

do konca roku 2023. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                          proti: 0    zdrţali sa: 0 

Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, 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. 138/X/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje –  

v súlade s §9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov odpredaj časti nehnuteľnosti – pozemku  reg. „C“ parc. č. 2183/1 o výmere  1546 m
2
 

druh pozemku zastavaná plocha zapísanej na LV 1900 vo vlastníctve mesta Vrbové a to: 

- diel č. 2 z parc. reg. „C“ parc. č. 2183/1 o výmere 1 m
2
 pre Ing. Petra Ščurkua manţelku 

Ing. Janu Ščurkovú, 

za cenu 35,00 €. Diel č. 2 z parc. reg. „C“ parc. č. 2183/1 o výmere 1 m
2
 bude pričlenený k parc. 

reg. „C“ parc. č. 2313/2 vo vlastníctve ţiadateľov v zmysle  Geometrického plánu č. 135/2022, 

ktorý vyhotovil Miroslav Ščurka – geodet, 06401 Chmeľnica 249 a úradne overil OÚ Piešťany, 

katastrálny odbor, Ing. E. Gonová pod číslom G1 -758/2022 dňa 13.10.2022. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9                          proti: 0    zdrţali sa: 0 

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

Mgr. R. Just, PhDr. J. Miklášová, Ing. D. Sabo, 

T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský, 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
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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.   PhDr. Jana Miklášová, v.r.  ................................................. 

 

2.   Tatiana Prievozníková, v.r.  ................................................. 

  

 


