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Z á p i s n i c a    č.  2 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrbové, 

konaného 21. 12. 2022 o 17.00 hod. v kancelárii primátorky mesta 

 

 

Prítomní:     9 poslancov a primátor mesta 

Neprítomní: Ing. Miroslav Belanský a Mgr. Matúš Opatovský 

Prizvaní:       hl. kontrolórka a vedúci pracovníci MsÚ 

    

Program: 

 

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

určenie zapisovateľky a schválenie programu 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Dopyty a interpelácie občanov 

4. Správa audítora - Výročná a konsolidovaná správa za rok 2021  

5. Schválenie odpredaja pozemku - ul. Športová  

6. Schválenie odpredaja pozemku - Čerenec 

7. Plán zasadnutí MsZ na I. polrok 2023 

8. VZN - daň z nehnuteľností na rok 2023 

9. VZN o miestnych daniach na rok 2023 

10. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady na rok 2023 

11. VZN - úhrada nákladov na školy 

12. Dodatok č. 4 k VZN č. 6/2020 

13. Vyradenie majetku mesta  

14. Zmena rozpočtu 

15. Voľba kontrolóra mesta Vrbové 

16. VOS Hačkovec  

17. Vzdanie sa záložného práva – p. Hinková 

18. Nájom – p. Stračár 

19. Dohoda o spolupráci v oblasti školstva - Rakovice 

20. Dohoda o spolupráci v oblasti školstva - Piešťany 

21. Zmena zapisovateľa komisie výstavby 

22. Pridelenie bytov  

23. Rôzne   

24. Dopyty a interpelácie poslancov 

25. Návrh na uznesenie 

26. Záver  

 

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

predsedníctva a určenie zapisovateľky 
  
Zasadnutie mestského zastupiteľstva začalo za prítomnosti 7 poslancov, neskôr prišli ďalší dvaja 

poslanci. Zasadnutie otvoril a viedol primátor mesta JUDr. Štefan Kubík. 

 

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                              zdržal sa: 0 
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Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: Ing. Jozef Duračka a Tatiana 

Prievozníková. 

prítomných: 7 

za: 7                                       proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

Za zapisovateľku bola určená p. Emília Beličková, pracovníčka mestského úradu. 

 

Do pracovného predsedníctva boli navrhnutí a schválení: primátor mesta JUDr. Štefan Kubík a  

hlavná kontrolórka JUDr. Mária Gajňáková. 

prítomných: 7 

za: 7                                         proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

Primátor mesta predložil na schválenie program zasadnutia MsZ, ktorý bol uvedený na pozvánke: 

prítomných: 7 

za: 7                                         proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

2. Kontrola plnenia uznesení 
 

Kontrola plnenia uznesení bola zaslaná v elektronickej podobe. Nikto nemal k uvedenému materiálu 

pripomienky ani dopyty. 

 

3. Dopyty a interpelácie občanov 
 

Z občanov sa o slovo neprihlásil nikto. 

 

4. Správa audítora - Výročná a konsolidovaná správa za rok 2021  
 

V zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov predložila 

Mgr. Urbanová Výročnú a konsolidovanú správu  mesta Vrbové za rok 2021.  

Správu poslanci neschvaľujú, zobrali ju na vedomie. 

 

Bolo prečítané uznesenie č. 7/XII/2022. 

 

5. Schválenie odpredaja pozemku - ul. Športová  
 

Ing. V. Minarechová požiadala mesto Vrbové o odpredaj  nehnuteľnosti - pozemku vedeného na 

LV 3369 vo vlastníctve mesta Vrbové, parc. reg. „E“, č. 471/1  o výmere 235 m2 - ostatné plochy 

nachádzajúceho sa na ul. Športová. Mesto je ochotné predať uvedenú nehnuteľnosť za sumu 

vo výške 12,- €/m2  z dôvodu hodného osobitného zreteľa. MsZ rozhodlo o  zámere odpredania 

uvedenej nehnuteľnosti uznesením MsZ č.  125/X/2022 zo dňa 19. 10. 2022.  

Podmienky odpredaja pozemku p. č. 471/1 budú špecifikované v Kúpnej zmluve. 

 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča predaj nehnuteľnosti. 

 

K uvedenému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 8/XII/2022. 
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6. Schválenie odpredaja pozemku – Čerenec 
 

Podobne ako v predchádzajúcom bode bola žiadosť manželov Vlaskovcov prerokovaná na 

predchádzajúcom zasadnutí MsZ, kde bol schválený zámer predaja. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča predaj nehnuteľnosti. 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča predaj schváliť za cenu 12 €/m2. Do budúceho 

roka odporúča navýšenie ceny pozemkov, nakoľko už dlhodobo sa cena nezvyšovala a pozemky sa 

predávajú pod cenou. 

 

K uvedenému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 9/XII/2022. 

 

7. Plán zasadnutí MsZ na I. polrok 2023 
 

Primátor mesta predložil na schválenie plán zasadnutí MsZ na I. polrok 2023. V prípade potreby je 

možné uskutočniť zasadnutie MsZ aj v inom termíne. 

 

K materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 10/XII/2022. 

 

8. VZN - daň z nehnuteľností na rok 2023 
 

V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov mesto Vrbové predložilo návrh  na 

schválenie VZN č. 1/2023 o dani z nehnuteľnosti na území mesta Vrbové na území mesta Vrbové. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča VZN schváliť. Upozornila na zdanenie 

neudržiavaných a zanedbaných stavieb priamo ohrozujúcich zdravie a život. Predtým však musí byť 

vlastník dvakrát upozornený na zlý stav nehnuteľnosti. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 11/XII/2022. 

 

9. VZN o miestnych daniach na rok 2023 
 

V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov mesto Vrbové predložilo návrh na 

schválenie VZN  č. 2/2023 o miestnych daniach na území mesta Vrbové  na území mesta Vrbové 

na rok 2023. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia skonštatovala, že odporúča VZN schváliť, ale je potrebné 

spoplatniť – presne vymedziť, vraky. 

Ing. Duračka povedal, že vraky sa dajú riešiť v zmysle zákona o odpadoch, v návrhu VZN sa v §3, 

bod 6 vypúšťa písm. b) a c). 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 12/XII/2022. 

 

 

 



MsZ č. 2 z 21. 12. 2022 
Strana 4 z 19 

10. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady na rok 2023 
 

V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 79/2015 Z.z.  o odpadoch  

a  o zmene a doplnení niektorých zákonov  mesto Vrbové predložilo návrh na schválenie VZN 

č. 3/2023 o  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta 

Vrbové. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: súhlasí s prijatím VZN, zároveň skonštatovala, že je potrebné 

individuálne pristúpiť k organizáciám zriadeným mestom (domov dôchodcov, školy ap.). Komisia 

ďalej navrhla v návrhu VZN (§ 3, ods. 1.1. bod b) zaokrúhliť sumu z 0,0375 na 0,04 €. 

Podľa slov primátora sa organizácie zriadené mestom budú zabezpečovať individuálnym prístupom, 

nie VZN-kom – zmeny budú vykonané v nájomných zmluvách. 

Ing. Radošinský dodal, že zmluva na vývoz odpadu bude do konca roka podpísaná a následne 

zverejnená. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 13/XII/2022. 

 

11. VZN - úhrada nákladov na školy 
 

V zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  v zmysle 

§ 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a  školskej samospráve a  o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 28, § 114, § 140 zákona 

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov bol predložený návrh na schválenie VZN č. 4/2022 o určení výšky 

mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach. 

Na zasadnutí MsZ boli prítomné aj riaditeľka aj hospodárka materskej školy vo Vrbovom. 

 

Rozprava: 

hospodárka MŠ – ceny potravín stúpajú, od 1. 9. 2020 sa výšky príspevkov nezvyšovali. Na škôlke 

na Komenského ul. by mohli patriť do vyššieho pásma. 

Mgr. Urbanová – právna subjektivita MŠ je na Sídl. 9. mája 

riaditeľka MŠ – Piešťany aj Chtelnica od septembra 2022 prešli do vyššieho - tretieho pásma. Tiež 

by tam chceli prestúpiť. Súčasné ceny im absolútne nestačia. Pri takých nízkych príspevkoch 

nemôžu spĺňať výživové hodnoty. A ceny stále stúpajú. Snažia sa dávať pestrú stravu, ale ceny im 

to nedovoľujú. 

p. Dunajčík – ekonomická komisia odporučila zostať v II. pásme, ale o týchto problémoch nevedeli. 

Mgr. Drobná – prikláňa sa k stanovisku zástupcov MŠ, teda prestup do tretieho pásma. Tá strava je 

dobrá, chutná. Deti, ktoré aj keď ochorejú, si pre ten obed prídu zobrať. 

p. Dunajčík – je potrebné to pásmo zvýšiť, aj na okolí sú všade v III. pásme. 

primátor – je za prechod do III. pásma, ale spolu v základných aj v materských školách. 

Mgr. Urbanová – treba zohľadniť ten nárast. Ak to zvýšime, môže sa stať, že niektoré rodiny si to 

nebudú môcť dovoliť. 

riaditeľka MŠ – nemôžu ísť do mínusu. Školné nezvyšovali, ale neustále sa zvyšujú ceny 

a príspevky sa nezvýšili. 

hospodárka MŠ – bola by rada, keby na meste - odbore školstva by jej pomohli sa verejným 

obstarávaním, lebo oni s tým nevedia pracovať. 

p. Prievozníková – podporila by návrh zástupcov MŠ. V každej rodine sa zvýšili náklady. Ale treba 

si uvedomiť, že niektoré viacdetné rodiny si to nebudú môcť dovoliť. 
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hospodárka MŠ – rodičia to vedia pochopiť, že je potrebné ten príspevok zvýšiť. 

p. Dunajčík – čo iné by sa malo platiť, ak nie strava pre deti. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 14/XII/2022. 

 

12. Dodatok č. 4 k VZN č. 6/2020 
 

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

s riešením školských zariadení. Z toho dôvodu bol predložený návrh na dodatok č. 4 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. Návrh tohto dodatku bol zverejnený na 

pripomienkovanie občanov na úradnej tabuli mesta a  na webovej stránke mesta dňa  6. 12. 2022. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča schváliť návrh dodatku. 

 

K predloženému materiálu bola pripomienka, ktorá bola zapracovaná do návrhu dodatku. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 15/XII/2022. 

 

13. Vyradenie majetku mesta  
 

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

a platných zásad s nakladaním majetku mesta Vrbové  je MsZ povinné prerokovať, schváliť, 

resp.  zobrať na vedomie vyradenie majetku mesta z evidencie. V predloženom návrhu ide 

vo všetkých prípadoch o majetok nefunkčný, morálne a fyzicky zastaralý. 

 

K predloženému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 16/XII/2022. 

 

14. 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.  

Rozpočtové opatrenie č. 5 upravuje kategóriu príjmov a výdavkov o finančné prostriedky určené 

školám a to navýšenie TP o 3%, odmena 500,00 eur podľa Kolektívnej zmluvy, asistenti učiteľa, 

dopravné, škola v prírode, vzdelávacie poukazy, učebnice CJ a školské potreby. 

RO č. 6 upravuje kategóriu o príjmy mesta, resp. vrátenie nepoužitých FP zo štátneho rozpočtu na 

financovanie škôl a taktiež finančné vyjadrenie schváleného VZN o financovaní škôl a školských 

zariadení, skutočné plnenie vlastných príjmov škôl a ich použitie vo výdavkoch podľa jednotlivých 

kódov zdrojov, ako aj schválenú preklasifikáciu použitia výdavkov z kat. 630 do kat. 610-620 k 

31.12.2022. 

RO č. 7  upravuje rozpočet podľa skutočného plnenia príjmov a čerpania výdavkov k 31.12.2022 

podľa jednotlivých položiek a podpoložiek ekonomickej klasifikácie, položiek funkčnej klasifikácie 

pri súčasnom členení na jednotlivé programy, podprogramy a prvky programového rozpočtu pri 

dodržaní bilancie jednotlivých kódov zdrojov, z toho použitie prostriedkov rezervného fondu vo 

výške 150 000,00 EUR. 

 

K predloženému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 17/XII/2022, č. 18/XII/2022  a  č. 19/XII/2022. 
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15. Voľba kontrolóra mesta Vrbové 
 

Vzhľadom na skutočnosť, že hlavnej kontrolórke mesta končí dňa 16.2.2023 funkčné obdobie, je 

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

predpisov vyhlásiť voľbu hlavného kontrolóra na ďalšie 6- ročné obdobie. 

V zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási 

obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom 

konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho 

hlavného kontrolóra. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú 

prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade. Súčasťou prihlášky je aj 

výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a doklad o vzdelaní. 

V zmysle § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.  na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas 

nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné 

zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja 

kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti 

hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. 

V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri 

rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Ďalšie podrobnosti o spôsobe a 

vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky ustanoví obec uznesením. 

 

K predloženému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 20/XII/2022. 

 

16. VOS Hačkovec  
 

Mesto Vrbové je vlastníkom budovy „Hačkovec“ so súpisným číslom 336. Nebytový priestor, ktorý 

bude predmetom nájmu sa nachádza na prízemí vľavo. Celková výmera nebytového priestoru je 

75,70  m2. Na prenájom týchto priestorov navrhuje mesto vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča nájomné 20 €/m2  a za spoločné priestory 4 

€/m2. Komisia je toho názoru, že nájom v centre mesta je nízky, odporúčajú zvýšiť nájmy a súčasne 

valorizovať trvajúce nájmy. 

Stanovisko komisie výstavby: odporúča schváliť tak ako bol materiál predložený. 

 

K predloženému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 21/XII/2022  a č. 22/XII/2022. 

 

17. Vzdanie sa záložného práva – p. Šitavancová, rod. Hinková 
 

Pani Šitavancová, rod. Hinková sa obrátila na mesto so žiadosťou o zrušenie záložného práva na 

byt č. 4 v bytovom dome s. č. 440 na Námestí J. Emanuela vo Vrbovom. Pri kúpe uvedeného bytu 

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

pokuty vo výške 21.667 Sk (719,21 €) pri následnom predaji bytu inej osobe ako je manžel, deti, 

vnuci. V našom meste boli predávané  aj ďalšie bytové jednotky  na základe ďalších kúpnych zmlúv, 

kde ale nebola uplatnená zásada záložného práva. Pre zachovanie rovnakých podmienok žiada 

p. Šitavancová  zrušiť toto záložné právo. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí so zrušením záložného práva 
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Stanovisko komisie výstavby – komisia súhlasí so zrušením záložného práva. 

 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 23/XII/2022. 

 

18. Nájom – p. Stračár 
 

Na mestskej parcele č. 376/7  je preukázaný zámer p. Stračára  na vybudovanie novej prístupovej 

cesty k jeho rozostavanému rodinnému domu na ul. Barcíkova.  Uvedená navrhovaná prístupová 

cesta bude zrealizovaná na parcele  reg. „C“ č. 376/7  o výmere 120 m2  -  ostatná plocha, ktorá bude 

vybudovaná zámkovou dlažbou na vlastné náklady žiadateľa p. Stračára.  Uznesenie sa vydáva 

pre účely zabezpečenia právneho vzťahu k pozemku,  na ktorom má byť vybudovaná stavba a ktorú 

stavebník p. Stračár daruje mestu Vrbové. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča prijať toto uznesenie. 

Stanovisko komisie výstavby: komisia odporúča návrh schváliť. 

 

K predloženému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 24/XII/2022. 

 

19. Dohoda o spolupráci v oblasti školstva – Rakovice 
 

Obec Rakovice zabezpečuje poskytovanie záujmového vzdelávania dvoch žiakov s trvalým 

pobytom v meste Vrbové v centre voľného času v Rakoviciach. Obec Rakovice predložila návrh na 

spolufinancovanie formou čiastočnej úhrady vynaložených finančných prostriedkov. Po prepočte sa 

jedná o dobu financovania od 1. 9. 2022 do 31.12.2022, kde mesačne sa jedná o sumu  15,- €  a  od 

1. 1.  2023 do 30. 6. 2023, kde mesačne sa jedná o sumu  16,- €. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča schváliť predložený materiál. 

 

K predloženému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 25/XII/2022. 

 

20. Dohoda o spolupráci v oblasti školstva – Piešťany 
 

Podobne ako v predchádzajúcom bode aj tu sa jedná sa o štyroch žiakov mesta Vrbové, ktorí 

navštevujú záujmové centrum v Piešťanoch. Po prepočte sa jedná o dobu financovania od 1. 9. 2022 

do 30. 6. 2023, kde sa mesačne jedná o sumu  32,- €. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia odporúča schváliť predložený materiál. 

 

K predloženému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 26/XII/2022. 

 

21. Zmena zapisovateľa komisie výstavby 
 

Dňa 28. 11. 2022 bol zvolený za zapisovateľa Komisie výstavby, rozvoj mesta a životné prostredie 

Mgr. Branislav Boor. Po konzultácii s vedúcou útvaru výstavby bol predložený mestskému 

zastupiteľstvu návrh na odvolanie doterajšieho zapisovateľa a vymenovanie novej zapisovateľky 

uvedenej komisie pracovníčky útvaru výstavby, rozvoja mesta a životné prostredie Ing. Magdalény 

Bolješikovej. 
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K predloženému materiálu nemal nikto pripomienky. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 27/XII/2022. 

 

22. Pridelenie bytov  
 

Na základe návrhu sociálnej a bytovej komisie rozhodli poslanci MsZ o predelení šiestich 

nájomných bytov pre občanov mesta Vrbové. 

V hasičských bytoch na Zigmundíkovej ulici je potrebné zabezpečiť kuchyňu s vybavením. Urobí 

sa prieskum trhu, dá sa im cena. Pokiaľ si nájomníci vyberú kuchyňu drahšiu, rozdiel si doplatia  

z vlastných financií a v prípade skončenia nájmu to zariadenie tam budú musieť nechať. 

 

Rozprava: 

Ing. Šteruský – navrhol cca 500 € dať na úpravu chodníka ku vchodu k hasičským bytom. 

Dr. Kubík – 2 – 3 roky potrvá kým sa budú robiť ostatné byty na Zigmundíkovej ulici. Ale toto sa 

môže vyriešiť. Suma na vybavenie kuchyne sa uvedie do nájomnej zmluvy aj s povinnosťou 

zanechať zariadenie bytu pri skončení nájmu. 

 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 28/XII/2022, č. 29/XII/2022, č. 30/XII/2022, č. 31/XII/2022, 

č. 32/XII/2022  a  č. 33/XII/2022 

 

23. Rôzne   
 

V tomto bode neboli prerokované žiadne materiály. 

 

24. Dopyty a interpelácie poslancov 
 

Ing. Duračka – predložil požiadavku od občana – chodník k urnovému háju – v tom priestore, kde 

by mohol byť, je pozemok, sú tam aj hroby. Boli tam položené kvety, asi tam niekto chodí. Treba 

zistiť, či sa za ten hrob platí. 

Dr. Kubík – preverí to u p. Halamovej. Ale pokiaľ sa hrobové miesto platí, nebude reálne hrob zrušiť 

a urobiť tadiaľ chodník. 

  

Ing. Duračka – stav vozovky na Piešťanskej ceste od Vrbového do Boroviec je katastrofálny. Možno 

by bolo dobré napísať za mesto Vrbové list na Správu ciest, aby ju opravili. Už aj vzhľadom na to 

množstvo áut, ktoré tadiaľ jazdia. 

 

25. Návrh uznesenie 
Uznesenie MsZ č. 7/XII/2022   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom , 

- berie na vedomie - 

výročnú a konsolidovanú správu  mesta Vrbové za rok 2021.  

 

            Uznesenie MsZ č. 8/XII/2022      
 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje -- 
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v súlade s 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  odpredanie  časti nehnuteľnosti vedenej na LV č. 3369. 

Jedná sa o odpredaj pozemku v  k. ú, Vrbové,  KN reg. „E“, p. č. 471/1 o celkovej výmere  235 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  do  výlučného vlastníctva žiadateľky:  

Ing. Viera Minarechová,  916 01 Stará Turá, za cenu 12 €/m2, spôsobom hodným osobitného zreteľa. 

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

Ing. Viera Minarechová,  916 01 Stará Turá, kde parcelu reg. „E“ č. 471/1 má pričlenenú k svojmu 

pozemku, parc. reg. „C“ č. 3006/2  a  parc. reg. „C“ č.  3006/1, kde túto užíva a  obhospodaruje  

od roku 2008.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 7 

za: 7                          proti: 0    zdržali sa: 0 

Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, PhDr. J. Miklášová, 

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

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 9/XII/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. 3199/7 o výmere 44 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  manželov RNDr. Ivan Vlasko a  RNDr. Dana Vlasková,  821 05 

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

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

manželia RNDr. Ivan Vlasko a  RNDr. Dana Vlasková,  majú pričlenenú k ich pozemku parc. reg. 

„C“ č. 3239, kde túto užívajú  a  obhospodarujú od roku 1 9 9 1 .   

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 7 

za: 7                          proti: 0    zdržali sa: 0 

Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, PhDr. J. Miklášová, 

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

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 10/XII/2022   
 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje -- 

Plán zasadnutí MsZ na I. polrok 2023. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
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prítomní: 7 

za: 7                          proti: 0    zdržali sa: 0 

Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, PhDr. J. Miklášová, 

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

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 11/XII/2022  
 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje -- 

VZN č. 1/2023 o dani z nehnuteľnosti na území mesta Vrbové. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 7 

za: 7                          proti: 0    zdržali sa: 0 

Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, PhDr. J. Miklášová, 

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

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 12/XII/2022  
 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje -- 

VZN č. 2/2023 o miestnych daniach na území mesta Vrbové s pripomienkami. V § 3, bod 6 sa 

vypúšťa písmeno b) a c). 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 7 

za: 7                          proti: 0    zdržali sa: 0 

Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, PhDr. J. Miklášová, 

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

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 13/XII/2022   
 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje -- 

VZN č. 3/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 

mesta Vrbové s pripomienkami v § 3 ods. 1.1. bod b) – 0,04 €/kg. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                          proti: 0    zdržali sa: 0 

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

PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,  

Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
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Uznesenie MsZ č. 14/XII/2022  
 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje -- 

VZN č. 4/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrbové. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                          proti: 0    zdržali sa: 0 

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

PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,  

Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 15/XII/2022   
 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje -- 

Dodatok č. 4 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 podľa pripomienok na rokovaní 

MsZ konanom dňa 21. 12. 2022 v čl. 1, príloha č. 1 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8                          proti: 0    zdržali sa: 0 

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

PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,  

Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 16/XII/2022   
 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

vyradenie majetku mesta podľa priloženého zoznamu. 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 7                          proti: 0    zdržali sa: 1 

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

PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,  

Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

 

Uznesenie MsZ č. 17/XII/2022  
 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- berie na vedomie - 

rozpočtové opatrenie č. 5 (RO č. 5/2022) 
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Rozpočet 

schválený 

2022 

Rozpočet po 

zmenách 

Zmena 

rozpočtu č. 5 

Rozpočet po 

zmenách 

Bežné príjmy 5 504 947,97 5 578 339,32 197 416,17 5 775 775,49 

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

Finančné operácie príjmové 894 800,00 1 033 609,50  1 033 609,50 

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

PRÍJMY SPOLU 7 074 502,97 7  249 770,10 197 416,17 7 487 975,12 

     

  

Rozpočet 

schválený 

2022 

Rozpočet po 

zmenách 

Zmena 

rozpočtu č. 5 

Rozpočet po 

zmenách 

Bežné výdavky 2 856 508,77 3 016 002,73  3 016 002,73 

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

Finančné operácie 

výdavkové 194 000,00    134 000,00  134 000,00 

Školstvo 2 753 994,20 2 825 065,62 197 416,17 3 022 481,79 

VÝDAVKY SPOLU 7 074 502,97 7 249 770,10 197 416,17 7 487 975,12 

 

 

 

Uznesenie MsZ č.  18/XII/2022   
 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- berie na vedomie - 

rozpočtové opatrenie č. 6 (RO č. 6/2022) 

 

 

Uznesenie MsZ č. 19/XII/2022  
 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

rozpočtové opatrenie č. 7 (RO č.  7/2022)  upravujúce rozpočet podľa skutočného plnenia príjmov 

a čerpania výdavkov k 31.12.2022 podľa jednotlivých položiek a podpoložiek ekonomickej 

klasifikácie, položiek funkčnej klasifikácie pri súčasnom  členení na jednotlivé programy, 

podprogramy a prvky programového rozpočtu pri dodržaní bilancie jednotlivých kódov zdrojov, 

z toho použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 150 000,00 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 , PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,  

Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
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Uznesenie MsZ č.  20/XII/2022   
 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- vyhlasuje -  

voľbu hlavného kontrolóra mesta na polovičný pracovný úväzok  na deň 1. 2. 2023 o 17.00 hod. 

v kúrii M. Beňovského. 

 

Kvalifikačné predpoklady: 

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 

 

Iné predpoklady: 

- bezúhonnosť 

- splnenie podmienok výkonu funkcie hlavného kontrolóra podľa zákona č. 369/1990 Zb. v znení 

neskorších predpisov 

 

Náležitosti prihlášky: 

- meno a priezvisko, resp. titul kandidáta 

- dátum narodenia 

- bydlisko 

- deň nástupu na výkon funkcie kontrolóra dňa 17.2.2023 

- najvyššie dosiahnuté vzdelanie 

- komu je prihláška adresovaná 

- stručný profesijný životopis 

- vymenovanie príloh prihlášky 

 

Prílohy prihlášky: 

- Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace – originál alebo overená kópia 

- doklad o vzdelaní  - overená kópia 

- čestné prehlásenie: - o spôsobilosti na právne úkony 

                                  - o zdravotnej spôsobilosti 

                                  - že v prípade zvolenia za hlavného kontrolóra dňom vzniku pracovného 

pomeru:  

a/ nebude bez súhlasu mestského zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú 

činnosť a nebude členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré    

vykonávajú podnikateľskú   činnosť  v  zmysle   ustanovenia §  18  ods. 1  zákona č. 369/1990 Zb. 

             b/ splní podmienky podľa § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.  

 

Prihlášku je potrebné doručiť do podateľne Mestského úradu vo Vrbovom do dňa 18.1.2023 

do 17.00 hod. 

 

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 , PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,  

Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
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Uznesenie MsZ č. 21/XII/2022   
 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

nájom nebytového priestoru, ktorý sa nachádza v budove „Hačkovec“, s. č. 336,  a to na prízemí 

vľavo na ulici M. A. Beňovského  vo Vrbovom  o  celkovej výmere 72,00 m² + ostatné plochy 

o  celkovej výmere 3,70 m², formou obchodnej verejnej súťaže na dobu neurčitú od  1. 3. 2023  

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 , PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,  

Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 22/XII/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 prízemí 

vľavo na ulici  M. A. Beňovského  vo Vrbovom. Celková výmera nebytového priestoru je: 

- priestor na prízemí - ostatné plochy:         72,00 m2  +   3,70 m2    

Budova je vo vlastníctve mesta Vrbové, pričom minimálna výška nájomného je stanovená 

na 20,00 €/m2/ročne  a  cenu nájmu ostatných  priestorov vo výške  4,00 €/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 , PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,  

Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

Uznesenie MsZ č. 23/XII/2022   
 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

vzdanie sa záložného práva v súlade s § 151 md, ods. 1, písm. c)  a  nasl. Občianskeho zákonníka 

na:  

a) byt č. 4, vchod 28/2, na  prízemí  na Nám. Jozefa Emanuela, bytový dom súp. č. 330  

     vo Vrbovom; 

b) spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. reg. „C“ č. 2471 o výmere 187 m2   

     v podiele 62/24-tin,  druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria; 

c)  spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového    

     domu s.č. 330 a to v podiele 62/242-tin, 

vedený na LV č. 2462, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Ľubici Šitavancovej, 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 , PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,  

Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 24/XII/2022  
 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

- schvaľuje  – 

 jednorazový prenájom pozemku,  par. reg. „C“ č. 376/7  o výmere 120 m2 - ostatná plocha, 

vo vlastníctve mesta Vrbové zapísaná na LV 1900, na ktorom bude vybudovaná nová prístupová 

cesta zámkovou dlažbou.  Následne bude prístupová cesta pokračovať až k parcele reg. „C“ č. 374/1 

o výmere 307 m2 - ostatná plocha, ktorej majiteľom je p. Tomáš Stračár, 922 03 Vrbové, čím bude 

mať zabezpečený prístup k jeho rozostavanému rodinnému domu na ul. Barcíkova, ktorý je 

postavený na parc. „C“ č. 374/1 vo vlastníctve p. Tomáša Stračára. 

Po vybudovaní stavby - prístupovej cesty túto stavbu stavebník p. Tomáš Stračár daruje mestu 

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 , PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,  

Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 25/XII/2022   
 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

uhradiť formou čiastočnej úhrady finančných prostriedkov vynaložených obcou Rakovice 

na činnosť žiakov mesta Vrbové, ktorí navštevujú záujmové centrum v Rakoviciach vo výške 15,- € 

mesačne od  01.09. 2022 do 31.12.2022  a  od 01.01.2023 do 30.06.2023.  Mesačne  jedná o sumu  

16,- €.  

 

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, PhDr. J. Miklášová,   

Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
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Uznesenie MsZ č. 26/XII/2022   
 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

uhradiť formou čiastočnej úhrady finančných prostriedkov vynaložených mestom Piešťany 

na činnosť žiakov mesta Vrbové, ktorí navštevujú záujmové centrum v Piešťanoch v dobe od 1. 9. 

2022 do 30. 6. 2023 vo výške 32,- € mesačne. 

 

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 , PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,  

Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 27/XII/2022   
 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

odvolanie doterajšieho zapisovateľa Komisie výstavby, rozvoj mesta a  životné prostredie 

Mgr. Branislava Boora  a  vymenovanie novej zapisovateľky - pracovníčky útvaru výstavby, rozvoj 

mesta a životné prostredie Ing. Magdalénu Bolješikovú  za  zapisovateľku Komisie výstavby, rozvoj 

mesta a  životné prostredie. 

 

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 , PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,  

Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 28/XII/2022   
 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

v súlade s čl. I., §2, ods. 11 -  Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022 o nakladaní s nájomnými 

bytmi pre občanov v bytovom dome na ul. J. Zigmundíka  č. 295/4,  ďalej na ul. J. Zigmundíka 

č. 345/3, Sídl. 9. mája č. 322/25, na nám. Sv. Cyrila a Metoda č. 12/20  a  ostatnými nájomnými 

bytmi  v meste VRBOVÉ pridelenie voľného nájomného trojizbového bytu č. 4 na prízemí 

v bytovom dome na Ulici gen. M. R. Štefánika č. 177/43A novému nájomníkovi: 

- Dana KOŠINÁROVÁ,  922 03 Vrbové. 

 

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 , PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,  

Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 29/XII/2022   
 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

v súlade s čl. I., §1, ods. 1, ods. 2, písm. b), §1b, §2, ods. 1, písm. d) a  §2, ods. 11 - Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 2/2022 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome na ul. 

J. Zigmundíka  č. 295/4,  ďalej na ul. J. Zigmundíka č. 345/3, Sídl. 9. mája č. 322/25, na Nám. sv. 

Cyrila a Metoda č. 12/20  a  ostatnými nájomnými bytmi  v meste VRBOVÉ pridelenie voľného 

nájomného trojizbového bytu č. 1 na treťom poschodí v bytovom dome na  ul. J. Zigmundíka - 

Hasičská zbrojnica  č. 345/3 novému nájomníkovi : 

- Dominik Juríček, 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 , PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,  

Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 30/XII/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 jednoizbového bytu č. 36 na druhom poschodí vľavo 

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

- Jozef BRAUNER,  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 , PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,  

Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 31/XII/2022   
 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 
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v súlade s čl. I., §1, ods. 1, ods. 2, písm. b), §1b, §2, ods. 1, písm. d) a  §2, ods. 11 - Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 2/2022 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome 

na ul. J. Zigmundíka  č. 295/4,  ďalej na ul. J. Zigmundíka č. 345/3, Sídl. 9. mája č. 322/25,  na nám. 

Sv. Cyrila a Metoda č. 12/20  a  ostatnými nájomnými bytmi  v meste VRBOVÉ pridelenie voľného 

nájomného dvojizbového bytu č. 2 na treťom poschodí v bytovom dome na  ul. J. Zigmundíka - 

Hasičská zbrojnica  č. 345/3 novému nájomníkovi : 

- Marián BOBEK,  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 , PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,  

Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 32/XII/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. 27 na druhom poschodí v bytovom 

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

- Dana MIKLÍKOVÁ,  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 , PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,  

Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 33/XII/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. 29 na druhom poschodí vpravo 

v bytovom dome na ul. Hrabinská č. 1726/11  novému nájomníkovi : 

- Petra Cingelová, 922 03 Vrbové. 

 

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 , PhDr. J. Miklášová, T. Prievozníková,  

Ing. D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, 

doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 

26. Záver 
 

Primátor mesta poďakoval všetkým za účasť, poprial príjemné prežitie Vianočných sviatkov 

a ukončil zasadnutie MsZ o 19.30 hod. 

 

 

 

Zapísala: Beličková 

 

 

 

 

 

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

JUDr. Štefan Kubík 

primátor mesta, v.r. 

              
 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

  

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


