
Z á p i s n i c a    č. 9 
zo slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva,  

konaného 3. 10. 2014 o 15.30 hod. v kúrii M. Beňovského vo Vrbovom 
 
Prítomní:    11 poslanci a primátor mesta podľa prezenčnej listiny 
 
Prizvaní:    hl. kontrolórka, vedúci útvarov Mestského úradu Vrbové a hostia podľa 

prezenčnej listiny 
     
Program: 
 
1. Otvorenie 
2. Privítanie hostí  
3. Slávnostný príhovor primátora mesta Vrbové 
4. Prezentácia nového vrbovského dukátu 
5. Prezentácia knihy Vrbový historický fotoalbum  
6. Oceňovanie osobností mesta 
7. Príhovory hostí 
8. Ukončenie 
 

Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva po štátnej hymne a príležitostnej básni, 
ktorú interpretovala Mgr. Mária Adamcová, otvoril a viedol primátor mesta Ing. Ján Jánoška.  

 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda – PaedDr. Ivan Borovský, 
členovia – JUDr. Štefan Kubík a Pavol Rakús. 
prítomných: 11 
za: 11                                                 proti: 0                                     zdržal sa: 0 
 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: PhDr. J. Miklášová a Mgr. René 
Just. 
prítomných: 11                                                                                                                      
za: 11                             proti: 0                                         zdržal sa: 0 
 
Za zapisovateľku bola určená Emília Beličková, pracovníčka mestského úradu. 
 

Do pracovného predsedníctva boli navrhnutí a schválení: Ing. Ján Jánoška, primátor 
mesta Vrbové, PhDr. Ján Bábik, pracovník Ministerstva kultúry SR, Ing. Pavel Smolka, starosta 
mesta Vítkov v ČR, MVDr. Michal Kapusta, zástupca primátora mesta Spišské Podhradie.  
. 
prítomných: 11 
za: 11                                                 proti: 0                                                     zdržal sa: 0 
 
Potom primátor predložil k schváleniu program slávnostného zasadnutia. Nikto z prítomných 
nemal žiadny doplňujúci návrh, hlasovalo sa o programe uvedenom na pozvánke. 
prítomných: 11 
za: 11                        proti: 0                                       zdržal sa: 0 
 

Po privítaní všetkých hostí predniesol primátor slávnostný príhovor, kde vyzdvihol najmä 
vydavateľskú činnosť.  

Po slávnostnom príhovore nasledovalo predstavenie nového vrbovského dukátu, na 
ktorom je podobizeň Karola Nižňanského. V tomto roku si pripomíname 95. výročie jeho 
narodenia a 30. výročie úmrtia. Bol to človek z jednoduchých pomerov, chabého zdravia ale 
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človek veľkých ideálov. Vypracoval sa na veľkú osobnosť. Preto sa mesto rozhodlo tento rok 
vydať dukát práve s jeho portrétom. 

 
Ako spomienka na ďalšieho Vrbovčana – fotografa Jozefa Sudoru, bol vytvorený 

Dr. Bosákom a Dr. Kýškom Vrbovský historický fotoalbum – kniha, do ktorej prispeli 
Vrbovčania a aj občania z okolitých dedín fotografiami zo svojich rodinných albumov. Môžu si 
tak zaspomínať na časy minulé a množstvo z nich si tam nájde aj niekoho zo svojich blízkych. 

 
Ďalším bodom programu bolo oceňovanie osobností, ktoré navrhli poslanci MsZ vo 

Vrbovom na svojich predchádzajúcich zasadnutiach oceniť za ich doterajšiu činnosť. 
 
Potom nasledovali krátke príhovory Dr. Bábika – pracovníka MK SR, starostu mesta 

Vítkov Ing. Pavla Smolku a zástupcu starostu Spišského Podhradia MVDr. Michala Kapustu. 
 

 Po skončení slávnostného zasadnutia MsZ o 16.30 hod. prítomní odišli na ďalší program 
pripravený v rámci Dní mesta. 
 
Vo Vrbovom, 3. októbra 2014 
 
 
Zapísala: Beličková 
 

 

 

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

                    Ing. Ján Jánoška 
     primátor mesta 
                                                                    v.r. 
 
 
 
               
Overovatelia zápisnice: 
 
1.   PhDr. Jana Miklášová, v.r.  ................................................. 
 
2.   Mgr. René Just, v.r.   ................................................. 
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