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Výsledky minulého roku nás oprávòujú
h¾adie� s optimizmom do roku 2016

Príhovor primátorky mesta Vrbové Dott. Mgr. Emy Maggiovej

Vážení spoluobèania, milí Vrbovèania!
Pred pár dòami sme privítali nový  rok 2016 s nádejou, že

pre nás všetkých bude v mnohom radostnejší ako viaceré
z tých, ktoré sme doposia¾ prežili.

Verme, že väèšinu z našich oèakávaní sa nám v òom po-
darí naplni� aj napriek ne¾ahkému obdobiu, napriek prekáž-
kam, ktoré život zavše prináša, a i napriek, žia¾, aj nevraživos-
ti mnohých, ktorí nám z rôznych dôvodov neprajú. 

Verme, že svet, v ktorom žijeme, bude v òom ušetrený od
násilností, že Slovensko i VRBOVÉ v òom urobia ïalšie z kro-
kov k svojmu rozvoju.

Uzavretie roka 2015 je pre nás zároveò dôvodom na bilan-
covanie, tým viac, že pre našu mestskú samosprávu bol jej
prvým volebným rokom.

Ako sme v òom obstáli? 
Všetko sa nedá vymenúva�, spomeniem aspoò to podstat-

nejšie.

V roku 2015 sa nám podarilo zrealizova� výstavbu vodovodu
na Záhradnej ulici (v hodnote 35 000 €), zrealizova� rekonštruk-
ciu Barcíkovej ulice, odkúpi� pozemok pod Domom kultúry
(19 773  €, z toho 15 563 € omeškaný nájom za posledné štyri
roky), zakúpi� ramenový nakladaè, ktorým budeme zabezpeèo-
va� vývoz ve¾kokapacitných kontajnerov (30 000 €). Zaèali sme
tiež s budovaním kanalizácie na Ulici oslobodenia (140 000 €).
Ve¾ký význam má projekt modernizácie verejného osvetlenia
(v hodnote takmer 640 000 €). To mohli obèania bezprostredne
postrehnú�. Viaceré naše ulice boli už pred Vianocami vysviete-
né po „novom“. Rozdiel je vidite¾ný na prvý poh¾ad. Nové osvet-
lenie iste prispieva k zvýšeniu bezpeènosti. 

Prebehli rekonštrukèné práce v budove Mestského úradu Vr-
bové s cie¾om zoskupi� všetky útvary úradu v jednej budove a
so zámerom vytvori� na prízemí v hlavnej budove miesto prvého
kontaktu, ktoré poskytuje služby podate¾ne, pokladnice, matriky
a prvý kontakt k miestnym daniam a poplatkom. 

V spolupráci so zahraniènými partnermi sme zrealizovali pro-
jekt Európa pre obèanov (10 000 €). Získali sme grant od pre-
miéra Róberta Fica v sume 5 000 € na detské parky. Ve¾ký výz-
nam má aj hasièské auto a protipovodòový vozík. Vïaka za ich
nadobudnutie patrí ministrovi Róbertovi Kaliòákovi.

Z menších akcií môžem spomenú�:  spoluprácu pri renovácii
lavièiek, nákup a osadenie nových lavièiek, obnovu výsadby ve-
rejnej zelene, rozpracovanie novej internetovej stránky mesta.

Pôsobnos� mesta je ve¾mi široká. V našej zriaïovate¾skej
pôsobnosti sú aj školy. Vykonali sme pokládku dlažby v priesto-
roch kuchyne na II. ZŠ, ktorá bola nedokonèená od r. 2012.

Súèasne pripravujeme ïalšie projekty. Zvláš� nároèné sú
práce na projekte kanalizácia Vrbové – Krakovany. Rozhodnutie
o pridelení nenávratného finanèného príspevku bude známe
v 1. polroku 2016. Komfort pre obèanov by zvýšila aj plánovaná
cyklotrasa. Vykonali sme projektové práce v smere od Brezovej
pod Bradlom (spolupráca so združením obcí Subregión Pod
Bradlom). Druhú èas� Vrbové - Krakovany - Trebatice - Pieš�any
riešime v spolupráci s dotknutými obcami a Trnavským samo-
správnym krajom. Uvo¾nené priestory Domu služieb plánujeme
adaptova� na byty, na ktoré majú nárok obyvatelia z Emanuelov-
ho námestia. Ide o tých obyvate¾ov, ktorí bývajú v bytoch, na
ktoré si uplatnili nárok reštituenti a obèania ich musia uvo¾ni�.
Prebiehajú tiež prípravné práce na realizácii výstavby nájomných
bytov v lokalite Košiar na Šteruskej ceste, kde zaèneme s vý-
stavbou 15-bytovky.

Samozrejme to nie je všetko. Verím, že i tento výpoèet vyko-
naných a plánovaných aktivít svedèí o tom, že mestská samo-
správa sa snaží rozvíja� a zve¾aïova� Vrbové.

K tomu však môže prispie� každý obèan svojim dielom, svo-
jim spôsobom. Zdôrazòujem, že každý. Len tak sa nám bude
dari� napredova� a zvláš� vytvára� príjemnú atmosféru pre život
v našom meste. Prichádza mi na myse¾ jeden pouèný príbeh,
ktorý to potvrdzuje:

Dokonèenie na str. 4
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Z rokovania Mestského zastupiteľstva  
Uznesenia MsZ Vrbové zo zasadania

konaného 10. decembra 2015.

Uznesenie MsZ è. 149/XII/2015  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom –

schva¾uje – v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)
zákona è. 138/1991 Zb. o majetku obcí v plat-
nom znení odpredaj nehnute¾nosti – pozemku
reg. „C“, parc. è. 3113/7 o výmere 38 m2,
druh pozemku záhrada v k. ú. Vrbové vedené-
ho na LV è. 1900 v celosti  pre Ing. Miroslava
Belanského, nar. ..., bytom ul. Armádna è.
779/8 Trenèín,  za cenu 6,- €/m2 z dôvodu
hodného osobitného zrete¾a.

Za dôvod hodný osobitného zrete¾a MsZ
považuje skutoènos�, že Ing. Miroslav Belanský
je majite¾om ved¾ajšieho pozemku,  dlhodobo
uvedený pozemok užíva a udržiava z dôvodu
prístupu na svoje pozemky. 

celkový poèet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 10, za: 10

Uznesenie MsZ è. 150/XII/2015  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom –

schva¾uje – v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)
zákona è. 138/1991 Zb. o majetku obcí v plat-
nom znení odpredaj nehnute¾nosti – pozemku
reg.“C“, parc. è. 3113/8  o výmere 31 m2,
druh pozemku záhrada v k. ú. Vrbové   vedené-
ho na LV è. 1900  v celosti  pre  p. Paulu Jelín-
kovú, nar. ..., bytom Ul. Nikola Teslu è. 4434/
8a, 921 01 Pieš�any, za cenu 6,- €/m2 z dô-
vodu hodného osobitného zrete¾a.

Za dôvod hodný osobitného zrete¾a MsZ
považuje skutoènos�, že p. Paula Jelínková je
majite¾om ved¾ajšieho pozemku,  dlhodobo
uvedený pozemok užíva a udržiava z dôvodu
prístupu na svoje pozemky. 

prítomní: 10, za: 10

Uznesenie MsZ è. 151/XII/2015  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom –

schva¾uje –  zámenu pozemku v zmysle ustano-
venia § 9a ods. 8 písm. e) Zákona è. 138/
1991 Zb. o majetku obcí a  na základe  § 611
a  nasl. Obèianskeho zákonníka  vo ve¾kosti
2.200 m2  v  k. ú, Vrbové,  KN reg. C, p. è.
1052/1, druh pozemku – zastavané plochy a
nádvoria, ktorý je zapísaný na LV è. 1900 na
Okresnom úrade, katastrálnom odbore Pieš�a-
ny, vo vlastníctve mesta Vrbové, za pozemok
oddelený na základe Geometrického plánu è.
299/2014 zo dòa 22. 10. 2014, p. è. 1055/
6, o výmere 810 m2, druh pozemku – orná
pôda, ktorý je zapísaný na LV è. 939 na Okres-
nom úrade, katastrálnom odbore Pieš�any, vo
vlastníctve firmy Nanotec, spol. s r. o., sídlo
Semenárska è. 1760, 922 03 Vrbové  a  to
z dôvodu hodného osobitného zrete¾a.

Za zvyšnú èas� pozemku parc. è. 1052/1,
výmera vo  1.390 m2 z celkovej výmery pozem-
ku 2.200 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria v k. ú. Vrbové vedeného na LV è.
1900 vo vlastníctve mesta Vrbové,  ktorého
výmera je vyrátaná vo ve¾kosti rozdielu výmery
zamieòajúcich pozemkov medzi  parc. è.
1052/1  a  pozemkom  parc. è. 1055/6  
o výmere 810 m2, druh pozemku – orná pôda,
ktorý je zapísaný na LV è. 939 na Okresnom
úrade, katastrálnom odbore Pieš�any, vo vlast-
níctve  firmy Nanotec, spol. s r. o., sídlo Se-
menárska è. 1760, 922 03 Vrbové  uhradí   fir-
me Nanotec, spol. s r. o.,  doplatok 25 €/m2.
 Firma Nanotec, spol. s r. o.,  za výmenu do-
platí  1.390 m2  x  25 €  cenu  v celkovej výške
34.750 eur.               

Za dôvod hodný osobitného zrete¾a MsZ
považuje skutoènos�, že na parcele è. 1055/6

je vybudovaný verejný prístupový chodník k ro-
dinným domom na ulici Šteruská cesta. Pre
udržiavanie èistoty a prejazdnosti chodníka je
podstatné, aby mesto Vrbové malo tento poze-
mok vo svojom vlastníctve.

prítomní: 10, za: 9, zdržal sa: 1

Uznesenie MsZ è. 152/XII/2015  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom na

základe  potreby aktualizácie Štatútu mesta
Vrbové – schva¾uje –  dodatok è. 1 k  Štatútu
mesta Vrbové.

prítomní: 10, za: 10

Uznesenie MsZ è. 153/XII/2015  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom –

schva¾uje – uhradi� formou dotácie – èiastoènej
úhrady finanèné prostriedky vynaložené mes-
tom Pieš�any na èinnos� žiaka mesta Vrbové,
ktorý navštevuje záujmové centrum v Pieš�a-
noch vo výške 6 € mesaène.

prítomní: 10, za: 9, zdržal sa: 1

Uznesenie MsZ è. 154/XII/2015  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom 
– berie na vedomie – konsolidovanú úè-

tovnú závierku mesta Vrbové za rok 2014 a
správu nezávislého audítora o overení konsoli-
dovanej úètovnej závierky, dodatok správy audí-
tora o overení súladu konsolidovanej výroènej
správy s individuálnou úètovnou závierkou a
s konsolidovanou úètovnou závierkou, zostave-
nej k 31. 12. 2014.

Uznesenie MsZ è. 155/XII/2015  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom – berie

na vedomie – Výroènú správu a konsolidovanú
výroènú správu mesta Vrbové za rok 2014.

Tabuľka č. 2 
Rok 2015

Rozpočet schválený
2015

Rozpočet upravený
k 30.11.2015

Návrh zmeny rozpočtu
č. 13

Rozpočet upravený
RO č. 13

 Bežné príjmy 3 360 500,00 3 915 686,20 10 609,00 3 926 295,20

 Kapitálové príjmy 120 000,00 67 000,00 0 67 000,00

 Finančné operácie príjmové 455 000,00 250 872,92 709 639,99 960 512,91

 Školstvo 24 500,00 65 887,65 2 570,94 68 458,59

 Príjmy spolu 3 960 000,00 4 299 446,77  722 819,93 5 022 266,70 

 Bežné výdavky 3 276 480,00 2 221 760,81 0 2 221 760,81

 Kapitálové výdavky 613 520,00 409 445,00 709 639,99 1 109 084,99

 Finančné operácie výdavkové 70 000,00 110 000,00 0 110 000,00

 Školstvo 0 1 568 240,96 13 179,94 1 581 420,90

 Výdavky spolu 3 960 000,00 4 299 446,77  722 819,93 5 022 266,70 

Tabuľka č. 1 
Rok 2015

Rozpočet schválený
2015

Rozpočet upravený
k 31.10.2015

Návrh zmeny rozpočtu
č. 12

Rozpočet upravený
RO č. 12

 Bežné príjmy 3 360 500,00 3 859 003,85 56 682,35 3 915 686,12

 Kapitálové príjmy 120 000,00 120 000,00 -53 000,00 67 000,00

 Finančné operácie príjmové 455 000,00 250 752,92 120 250 872,92

 Školstvo 24 500,00 48 830,53 17 057,12 65 887,65

 Príjmy spolu 3 960 000,00 4 278 587,30  20 859,47 4 299 446,77 

 Bežné výdavky 3 276 480,00 2 179 448,38 32 312,43 2 221 760,81

 Kapitálové výdavky 613 520,00 446 220,00 -36 775,00 409 445,00

 Finančné operácie výdavkové 70 000,00 110 000,00 0 110 000,00

 Školstvo 0 1 542 918,92 25 322,04 1 568 240,96

 Výdavky spolu 3 960 000,00 4 278 587,30  20 859,47 4 299 446,77 
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Naši jubilanti
v mesiaci január 2016

60 rokov: Pavol Halama
Terézia Kováčiková
Oľga Kubranová
Štefan Kurek
Alena Mosná
Miloslav Strapatý
Eva Šintálová

65 rokov: Peter Belanský
Ing. Miroslav Gúčik
Anton Košťál
Vladimír Kriho
Anna Nižnanská
Rozália Trabalíková
Jaroslav Vavro

70 rokov: Peter Böhm
Richard Dlhý
Mária Klimeková
Anna Porubská
Pavol Sudora

75 rokov: Michal Jankech
Štefan Kráľ
Margita Kuniková
Terézia Lányiová

80 rokov: Františka Gondálová
Mária Ladányiová
Irena Sabová
Emília Vermešová

81 rokov: Ľudmila Ferancová
Melánia Zimová

82 rokov: Štefánia Svetlíková
František Vatrt

83 rokov: Viktor Kment
84 rokov: Mária Hazuchová
85 rokov: Margita Šutvajová
87 rokov: Karol Čavojský

Anna Černá
sr. Xavéria Sidónia
Rondošová

88 rokov: Štefánia Pilková
89 rokov: sr. Bronislava Terézia

Ďuricová
Serena Gréková

90 rokov: Vladimír Grék
93 rokov: sr. Jozefa Štefánia Fandlová

Srdečne blahoželáme! 

Život Ti nedoprial 
s nami dlhšie by� 

no v našich srdciach 
zostávaš stále ži�. 

V týchto dòoch si pripomíname
smutné 1. výroèie  úmrtia našej

drahej manželky, mamièky a babièky
Marty SEDLÁKOVEJ,

rodenej Šèepkovej, z Vrbového.

Spomínajú manžel, dcéra Soòa s rodinou, dcé-
ra Darinka s rodinou, švagor Miroslav Šèepko
s priate¾kou Evkou, švagriné: Judita Sedláková
s rodinou a Anna Mozoláková s rodinou.

P-No 4317/15

Uznesenie MsZ è. 156/XII/2015  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom –

schva¾uje – bezplatnú výpožièku èasti parce-
ly registra „E“ è. 989/1 o výmere 126 m2  
pre plánované skvalitnenie praktickej prípra-
vy žiakov v rámci vyuèovacieho procesu na
predmete – pestovate¾ské práce. 

prítomní: 10, za: 10

Uznesenie MsZ è. 157/XII/2015  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom –

berie na vedomie – stanovisko hlavnej kont-
rolórky mesta k prijatiu návratného zdroja fi-
nancovania pre  mesto Vrbové.

Uznesenie MsZ è. 158/XII/2015  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom –

schva¾uje – 1. prijatie preklenovacieho úve-
ru vo výške 639.639,99 eur za úèelom za-
bezpeèenia predfinancovania prác v rámci
schválenej žiadosti o poskytnutie nenávrat-
ného finanèného príspevku z fondov Európ-
skej únie na budovanie a modernizáciu ve-
rejného osvetlenia v meste Vrbové. 

2. zabezpeèenie preklenovacieho  úveru
blankozmenkou.

prítomní: 10, za: 10

Uznesenie MsZ è. 159/XII/2015  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom  –

schva¾uje –  Opravu uznesenia è. 148/XI/
2015 mesta Vrbové na rok 2015 vrátane
programov a podprogramov rozpoètovým
opatrením è. 13 v zmysle ustanovenia § 14
ods. 2 písm. (a, b, c) zákona è. 583/2004
Z. z. o rozpoètových pravidlách územnej sa-
mosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov pod¾a
priloženého návrhu:

Pozri tabu¾ku è. 1
prítomní: 10, za: 10

Uznesenie MsZ è. 160/XII/2015  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom  –

schva¾uje – zmenu rozpoètu è. 13 mesta Vr-
bové na rok 2015 vrátane programov a pod-
programov rozpoètovým opatrením è. 13
v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. (a,
b, c) zákona è. 583/2004 Z. z. o rozpoèto-
vých pravidlách územnej samosprávy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov pod¾a prilože-
ného návrhu:

Pozri tabu¾ku è. 2
prítomní: 10, za: 10

Uznesenie MsZ è. 161/XII/2015  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom  –

berie na vedomie – stanovisko hlavnej kont-
rolórky mesta k Návrhu programového roz-
poètu mesta Vrbové na roky 2016 – 2018.

Uznesenie MsZ è. 162/XII/2015  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom  –

schva¾uje – návrh Programového rozpoètu
mesta Vrbové na rok 2016 a – berie na ve-
domie – návrh Programového rozpoètu na
roky 2017 – 2018.

prítomní: 9, za: 9

Uznesenie MsZ è. 163/XII/2015  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom  –

schva¾uje –  Zásady hospodárenia a nakla-
dania s majetkom mesta Vrbové.

prítomní: 10, za: 10

Uznesenie MsZ è. 164/XII/2015  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom  –

schva¾uje – Zásady hospodárenia s finanè-
nými prostriedkami mesta Vrbové.

prítomní: 10, za: 10

Uznesenie MsZ è. 165/XII/2015  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom –

schva¾uje –  Všeobecne záväzné nariadenie
è. 1/2016 o dani z nehnute¾nosti na území
mesta Vrbové.

prítomní: 10, za: 10

Uznesenie MsZ è. 166/XII/2015  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom  –

schva¾uje –  Všeobecne záväzné nariadenie
è. 2/2016 o miestnych daniach na území
mesta Vrbové.  

prítomní: 10, za: 10

Uznesenie MsZ è. 167/XII/2015  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom  –

schva¾uje –  Všeobecne záväzné nariadenie
è. 3/2016 o miestnom poplatku za komu-
nálne odpady a drobné stavebné odpady na
území mesta Vrbové.

prítomní: 10, za: 8, proti: 1, zdržal sa: 1

Uznesenie MsZ è. 168/XII/2015  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom  –

schva¾uje –  na základe odporúèania Komi-
sie kultúry, mládeže, športu a vzdelávania
MsZ zápis do Kroniky mesta Vrbové za rok
2014, ktorý vypracovala kronikárka mesta
Eva Lechnerová, so zapracovaním oprávne-
ných pripomienok èlenov uvedenej komisie,
resp. iných pripomienkovate¾ov.

prítomní: 9, za: 9

Uznesenie MsZ è. 169/XII/2015  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom –

vymenúva – na základe návrhu primátorky
mesta Vrbové v zmysle § 12 b Štatútu
mesta Vrbové, bod 3 a na základe odporú-
èania komisie kultúry, mládeže, športu a
vzdelávania MsZ Vrbové, Sylviu Èeganovú
za kronikárku mesta Vrbové s tým, že prvý
zápis do kroniky mesta Vrbové spracuje a
zapíše za rok 2015.

prítomní: 9, za: 8

Uznesenie MsZ è. 170/XII/2015  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom  –

schva¾uje – plán zasadnutí MsZ na I. polrok
2016.

prítomní: 9, za: 9
Zo zápisnice z rokovania,

zapísala E. BELIÈKOVÁ

 vo Vrbovom

Odišiel si na cestu
kam musí si každý sám,
len dvere spomienok
nechal si otvorené nám.

 Dòa 19. januára si
pripomenieme 5. výroèie
úmrtia  

Jozefa STOLÁRA. 

S láskou v srdci spomína manželka
s celou rodinou

P-No 4274/15
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NOVÉ ULICE VRBOVÉHO –
ULICA ŠÍPKOVEC

Všeobecným záväzným nariadením mesta Vrbové è. 13/2015 boli urèené názvy no-
vých ulíc, ktoré sa vytvoria novou výstavbou rodinných domov v katastrálnom území mes-
ta Vrbové. Ide o pä� ulíc, na ktorých už prebieha výstavba. Zaujímavá bude Ulica Šípko-
vec situovaná kolmo na Športovú ulicu medzi štadiónom a Súkenníckou ulicou smerom
do Šípkovca. Výstavba na tejto ulici sa robí na ornej pôde. Po skrývke ornice bola vybu-
dovaná cesta a základy pre nové rodinné domy. Bližšie informácie o výstavbe nám po-
skytla Ing. Gabriela Valová, vedúca ÚR a ŽP.

Ide o pomerne rozsiahlu investiènú akciu, Kto je investorom a kto je zhotovite-
¾om?

Výstavba v lokalite Šípkovec je záležitos�ou developerskej spoloènosti BURUNDI, s.
r. o., Mostová 6, Bratislava. Zhotovite¾om inžinierskych sietí je Ing. ¼ubomír Valo – VALO,
Trebatice. Inžinierske siete sú privedené po hranicu pozemku. Na celú lokalitu bolo vy-
dané rozhodnutie o využití územia „Obytný súbor IBV Šípkovec 28 RD Vrbové + inžinier-
ske siete a miestna komunikácia.“

V súèasnosti sa pokraèuje budovaním inžinierskych sietí a na ïalších prácach.
Ko¾ko rodinných domov tu bude k dispozícii pre obèanov?

Lokalita má 28 parciel pre rodinné domy. Od Športovej ulice si vyhradzuje právo na
výstavbu spoloènos� BURUNDI pod¾a svojho typového projektu. Vyššie pozemky sú urèe-
né na predaj pre individuálnu výstavbu, všetko v zmysle už vydaného územného rozhod-
nutia.

V akom èasovom horizonte sa poèíta s dokonèením a odovzdaním do užívania?
Cesta, inžinierske siete, voda a plyn sú dokonèené. Rozvod NN Západoslovenská

distribuèná, a. s., vložila do ryhy. Zostáva im dokonèi� chodník. Predpokladám, že tak
urobia v najbližšej dobe. Ide o súkromnú investíciu.

Eviduje už mesto záujemcov o tieto byty? Nedôjde k takej situácii, ktorá vznikla
po dokonèení bytových jednotiek na Šteruskej ceste, ktoré sú doteraz neobývané?

Evidenciu záujemcov mesto nevedie, ale môžeme poveda�, že stavebný úrad vydal tri
stavebné povolenia na rodinné domy v lokalite Šípkovec.

Ïakujeme za informácie Ing. Gabriele Valovej a ešte dodávame, že starší Vrbovèania
poznajú túto slneènú lokalitu, kde babky, ako to hovorievali, poèas žatvy chodievali zbie-
ra� klásky. No a v zimných mesiacoch tu bývala výborná sánkovaèka, kde sa mohla vy-
šanti� vrbovská mládež. Nuž darmo, èasy sa menia a na niekdajšej Záložnej nájdu mladé
rodiny ideálne prostredie pre výchovu novej generácie Vrbovèanov.

V. HULVAN

 Krakovianska vianoèná
kvapka krvi – 13. roèník

Dòa 10. decembra m. r. sa v Krakovanoch uskutoènila krásna vianoèná akcia so
zmyslom pomáha� všetkým ¾uïom, ktorí potrebujú tú najdôležitejšiu a najvzácnejšiu teku-
tinu na svete – ¾udskú krv!

Všetkým úèastníkom a hlavne hrdinom, ktorí sa zúèastnili tejto úžasnej akcie patrí
ve¾ká vïaka z úprimného srdca! Touto cestou sa chceme ešte raz poïakova� v mene MS
SÈK Vrbové a ¾udí, ktorí vás - hrdinov - potrebujú! 

Celkovo sa zúèastnilo 51 bezpríspevkových darcov krvi, z toho obèania Vrbového
v poète 14. Sú to títo dobrovo¾níci a hrdinovia:
1. Vladimír TVAROŠKA; 2. Jana FRANKOVIÈOVÁ; 3. Ján ÈUPKA; 4. Anton KORGO;
5. Miroslav NOVOTA; 6. Dominika OSVALDOVÁ; 7. Miroslav HALAMA; 
8. Ján JÁNOŠKA; 9. Norbert ŠNAJDER; 10. Ivan PEKNÍK; 11. Slavomír KELLER; 
12. Ivana PETRÍÈKOVÁ; 13. Martina PETRÍÈKOVÁ; 14. Matúš SARVAŠ.

Ešte raz ve¾ká vïaka všetkým darcom a prajeme Vám v mene MS SÈK Vrbové do no-
vého roka 2016 všetko najlepšie a hlavne ve¾a zdravia všetkým ¾uïom dobrej vôle.

S poïakovaním
Miroslav HALAMA, èlen výboru MS SÈK Vrbové

Oznámenie o štruktúre vlastníckych
vzťahov Hlasu Vrbového

V zmysle § 6 odsek 3 zákona číslo 167/ 2008 Z. z. o periodickej tlači a a-
gentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový
zákon), oznamujeme, že podľa stavu k 31. decembru m. r. je vydavateľom
Hlasu Vrbového mesto Vrbové prostredníctvom Mestského úradu vo Vrbo-
vom. Žiadna iná právnická ani fyzická osoba nemá k Hlasu Vrbového vlastníc-
ky vzťah, ani v ňom nemá podiely a iné práva.

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ, primátorka mesta Vrbové

Výsledky minulého roku
nás oprávòujú h¾adie�

s optimizmom do roku 2016

Príhovor primátorky mesta Vrbové
Dott. Mgr. Emy Maggiovej

Dokonèenie z 1. strany.

Chudobný muž prišiel do starého kostolíka,
sadol si, obrátil zrak k oltáru a položil otázku:
„Preèo som tak chudobný?“

V tom zaznela odpoveï: „Pretože nevieš dá-
va�.“

Chudák: „Nemám èo dáva�.“
A odpoveï došla: „Máš èo dáva�, prinajme-

nšom pä� vecí:
1) TVÁR - môžeš sa usmieva�, dáva� rados�,

veselos� a š�astie,
2) ÚSTA - môžeš hovori� v¾údne, povzbudzo-

va� ¾udí, zlepšova� im náladu,
3) SRDCE - môžeš úprimnos�ou a láskavos-

�ou otvára� svoje srdce pre druhých,
4) OÈI - môžeš sa na druhých pozera� s lás-

kou a súcitom,
5) TELO - môžeš nieèo robi� pre druhých,

aby si im pomohol...
Tak vidíš - vôbec nie si chudobný. Skutoène

chudobní sú ¾udia chudobní v srdci.“
A na záver môjho príhovoru mi dovo¾te vyslovi�

svoj vinš. Zo srdca želám všetkým vám, vážení
spoluobèania, aby ste v novom roku 2016 boli
hlavne zdraví, aby sa vám èo najviac darilo v sú-
kromnom i pracovnom živote a aby ste, keï príde
ten èas, mali pri jeho hodnotení èo najviac dôvo-
dov na spokojnos�!

Prajem  aby sme sa nielen dnes, ale v priebe-
hu celého roka vedeli s našou pozornos�ou pode-
li� aj s tými, ktorí mali v živote menej š�astia. Pre
ktorých je možno ich najväèším a jediným oèaká-
vaním od nového roka trochu ¾udskosti a porozu-
menia od svojho okolia a od spoloènosti.

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ, primátorka mesta

Nový duchovný vo Vrbovom
Od 3. decembra 2015 pôsobí vo Vrbovom výpomoc-

ný duchovný Pavol BÖHM. Aspoò struène ho predstavu-
jeme.

Narodil sa 14. januára 1952 v Bratislave. Ordino-
vaný za kòaza bol 10. októbra 1975. V roku 1976 ho
ustanovili za kaplána v Banskej Štiavnici. Od roku 1980
bol mimo pastorácie. V roku 1987 sa stal administráto-
rom v Štefanovej, v roku 1989 v Èastej a v roku 1999
vo Vysokej pri Morave. Od 15. júla 2004 bol farárom
v Prenèove. Od 14. februára 2008 pôsobil v Bansko-
bystrickej diecéze ako administrátor v Koši. 1. júla
2009 ho inkardinovali do Bratislavskej arcidiecézy ako
farára v Osuskom.

-rb-
8. JANUÁRA sa v Kostole sv. Gorazda vo Vrbovom

uskutoènil vianoèný koncert gospelovej skupiny Spekt-
rum z Trnavy.

Ekumenická bohoslužba
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

Vrbové a Rímskokatolícka cirkev - farnos� Vrbové ozna-
mujú, že v nede¾u 24. januára popoludní o 16.00 hod.
sa uskutoènia v evanjelickom kostole ekumenické bo-
hoslužby v rámci Týždòa modlitieb za jednotu kres�a-
nov. Káza� bude dôstojný pán JCLic. Daniel Lukaèoviè.
Téma tohoroèného stretnutia je: „Povolaní zvestova�
ve¾ké skutky Pánove“, ktorá vychádza z Prvého listu a-
poštola Petra 2, 9 – 10. Srdeène pozývame všetkých na
túto ekumenickú bohoslužbu.
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7. decembra m. r. prijala primátorka Vrbo-
vého Dott. Mgr. Ema Maggiová zaslúžilého ob-
èana nášho mesta Františka Babušku (na ¾a-
vej snímke). Stalo sa tak pri príležitosti jeho
životného jubilea. Aktívny život venoval nároè-
nému baníckemu povolaniu. O tom, že si poèí-
nal nanajvýš svedomito a zodpovedne svedèí
rad rezortných vyznamenaní, ktoré získal. Prá-
ve jemu viacerí kolegovia vïaèia za záchranu
života.

Kompetentní na neho nezabúdajú ani po
odchode na dôchodok. V septembri 2010 mu
Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., udelili
Pamätnú medailu 100 rokov priemyselnej �až-
by uhlia na Slovensku. 23.  júna 2012 získal
v Banskej Štiavnici ocenenie Vzorný záchranár,
ktoré mu na návrh Združenia baníckych spol-
kov a cechov Slovenska  udelilo Ministerstva
hospodárstva SR a 25. júla 2015 ho v Bans-
kej Bystrici Ministerstvo hospodárstva SR poc-
tilo na návrh Malokarpatského baníckeho spol-
ku Pezinok medailou Za zachovanie tradícií.

A najnovšie mu primátorka mesta Vrbové
Dott. Mgr. Ema Magiová udelila za dlhoroènú
verejnú angažovanos� Pamätnú medailu mes-
ta Vrbové.

Ïalším jubilantom, ktorého prijala primá-
torka 22. decembra, v deò jeho 75. narode-
nín, je Pavol Just (na pravej snímke).

Dlhé roky pôsobil vo Vrbovom ako riadite¾
Technických služieb a aktívne sa zapájal do ve-
rejného života a do športu. Ako predseda riadil
Slovenský zväz boxu a v tomto športe pôsobil
aj ako medzinárodný rozhodca s najvyššou
svetovou kvalifikáciou. Vychoval majstrov a re-
prezentantov Slovenska, ako aj bývalého Èes-

ko-Slovenska. Dostal vyznamenanie 1. stupòa
za zásluhy o rozvoj èesko-slovenského športu.
Vo Vrbovom založil Združenie športových klu-
bov, ktoré dodnes funguje.

Primátorka mesta Dott. Mgr. Ema Maggio-
vá ocenila dlhoroènú verejnú angažovanos�

Pavla Justa a jeho trvalý záujem o svoje rodné
mesto udelením Pamätnej medaily mesta Vr-
bové.

-rb-, PK

Informácia pre daòovníkov

Oznámenie o vzniku - zániku
daňovej povinnosti daňovníka

 vznik / zánik vlastníctva (užívania)
nehnuteľnosti

vznik
termín oznámenia

zánik
termín oznámenia

 Kúpa / predaj / iná zmena vlastní-
ka (darovanie, vysporiadanie
bezpodielového spoluvlastníct-
va...) v roku 2015

do 31. 1. 2016 do 31. 1. 2016

 Dražba do 30 dní od vydraženia,
resp. schválenia príklepu
súdom

do 30 dní od vydraženia,
resp. schválenia príklepu
súdom

 Dedičstvo do 30 dní od právoplatnosti
osvedčenia, resp. rozhodnu-
tia o dedičstve

x x x x x x x x 

Od 1. januára platí na území mesta Vrbové Všeobecne záväzné nariadenie è. 1/
2016 o dani z nehnute¾nosti (ïalej len VZN). Toto VZN vychádza zo zákona è. 582/
2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad v platnom znení a plynulo ho dopåòa tam, kde zákonodarca túto možnos� sa-
mospráve mesta dal. 

Keïže nedošlo v porovnaní s rokom 2015 vo VZN ku zmene sadzby dane zo sta-
vieb, z bytov a z pozemkov a hodnota jednotlivých druhov pozemkov, je urèená záko-
nom, chcem upozorni� daòovníkov na povinnos�, ktorá im vyplýva zo zákona z titulu  
vlastníctva, resp. užívania nehnute¾nosti voèi mestu.

Oznamovaciu povinnos� plní daòovník podaním riadne vyplneného a podpísaného
daòového tlaèiva vo vyššie uvedených lehotách na podate¾òu mestského úradu osob-
ne, príp. poštou. Zo zákona è. 563/2009 Z. z. – o správe daní (Daòový poriadok)
v platnom znení nedodržanie daòovej povinnosti v urèenej lehote je sankcionované.

Daòové tlaèivá sú k dispozícii na mestskom úrade alebo na webovej stránke mes-
ta. Kontaktná osoba pre správu dane z nehnute¾nosti je Ing. Mária Gašparová, tel. è.
033 73 506 26, mail: dane.poplatky@vrbove.sk.

Mgr. Helena URBANOVÁ, vedúca útvaru ekonomiky a správy majetku

 Všeobecne záväzné nariadenie è. 1/2016 o dani z nehnute¾nosti je kompletne uve-
rejnené na webovej stránke mesta wwww.vrbove.sk a v printovej podobe bude zverejnené v Hlase
Vrbového è. 2/2016 (27. januára 2016).

Osemsmerovka
Tajnička z Hlasu Vrbového č. 24-25/2015
obsahuje citát čínskeho filozofa Lao-c': Prav-
divé slová nebývajú príjemné, príjemné slová
nebývajú pravdivé. Pripravil: Jozef MACKOV-
JAK.

Vyžrebovaní výhercovia: 1. Zlatica Šipkovská
získava  knihu Vrbovský historický fotoalbum ;
2. Ing. Eva Čechvalová vrbovské tričko; 3. Te-
rézia Slabá vrbovský dukát. Výhry si môžete
prevziať na útvare kultúry Mestského úradu Vr-
bové.
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ODCHODY  AUTOBUSOV 
Vrbové - Pieš�any a spä�
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Mesto Vrbové na základe § 6 zák. SNR è. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v znení neskorších predpisov a zák. è. 582/2004 Z. z. o miestnych da-
niach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov  v y d á v a  pre územie mesta Vrbové toto VZN
è. 2/2016 o miestnych daniach na území mesta Vrbové.

§ 1   Úvodné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie (ïalej len „nariadenie“) upravuje podrobne

podmienky urèovania a vyberania dane z nehnute¾ností na území mesta Vr-
bové.

2. Správca miestnych daní - mesto Vrbové (ïalej len „správca dane“) na svo-
jom území ukladá tieto miestne dane:
a) daò za psa,
b) daò za užívanie verejného priestranstva,
c) daò za ubytovanie,
d) daò za predajné automaty,
e) daò za nevýherné hracie prístroje,
f) daò za jadrové zariadenie.

§ 2   Daò za psa

1. Daòovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa, ale-
bo držite¾om psa, ak sa nedá preukáza�, kto psa vlastní

2. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou ale-
bo právnickou osobou. Predmetom dane za psa nie je* pes chovaný na ve-
decké úèely a výskumné úèely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špe-
ciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držite¾ preukazu fyzickej o-
soby s �ažkým zdravotným postihnutím alebo držite¾ preukazu fyzickej oso-
by s �ažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.                         

3. Základom dane je poèet psov. 
4. Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 35,00 €. 

Správca dane urèuje zníženie sadzby dane za psa v prípade, že je pes:
a)chovaný v rodinnom dome o 77,14 %, t. j.  8,00 € za kalendárny rok na

jedného psa, 
b) kynologického klubu alebo po¾ovníckeho združenia o 82,85 %, t. j.

6,00 € za kalendárny rok na jedného psa. 
Takto urèené sadzby platia za každého ïalšieho psa u toho istého daòovníka.

5. Daòová povinnos� 
a) vzniká: prvým dòom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,

v ktorom sa pes stal predmetom dane;
b) zaniká: posledným dòom mesiaca, v ktorom pes prestal by� predmetom

dane.
Oznamovacia povinnos� v oboch prípadoch je 30 dní, nárok na vrátenie po-

mernej èasti dane za psa zaniká, ak daòovník nedodrží lehotu na podanie èiast-
kového priznania.

* Tieto skutoènosti musí daòovník preukáza�.

§ 3  Daò za užívanie verejného priestranstva
Verejným priestranstvom na úèely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné po-
zemky vo vlastníctve mesta Vrbové, ktorými sa rozumejú najmä hlavné a všetky
ved¾ajšie cestné komunikácie v celej svojej dåžke a v šírke od krajnice po krajni-
cu, vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvate¾ov na
celom území mesta, námestia, športový areál, všetky neknihované parcely v za-
stavanom území mesta, trhovisko. Verejné priestranstvo je možné užíva� len na
základe povolenia mesta Vrbové.
Osobitným užívaním verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
(Jednotlivé formy užívania sú špecifikované v § 3 odsek 5.)

1. Daòovníkom dane za užívanie verejného priestranstva je fyzická alebo
právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

2. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie
verejného priestranstva.

3. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného
verejného priestranstva v m2.

4. Sadzba dane za každý aj zaèatý m2  verejného priestranstva a každý aj za-
èatý deò je:
a) 0,36 € za umiestnenie skládky akéhoko¾vek druhu,
b) 0,09 € za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb

a predajného zariadenia (urèené v týchto zónach mesta:
- priestor Námestia slobody a Námestia sv. Cyrila a Metoda,
- Školská ul., Hviezdoslavova ul., Beòovského ul., Pieš�anská ul.,

Zigmundíkova ul., Súkennícka ul., Hollého ul., Ul. SNP, Ul. gen. M. R.
Štefánika), 

c) 0,19 € za umiestnenie stavebného zariadenia,
d) 0,10 € za umiestnenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, 
e) 0,08 € za umiestnenie posedenia s obèerstvením na vyhradenom pries-

tore pri¾ahlom k reštauraènému zariadeniu celoroène,
f) 0,55 € za parkovanie vraku vozidla, 
g) 0,10 € za parkovanie prívesu,
h) 0,03 € za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska na vy-

hradených oznaèených parkovacích miestach pre jedno osobné moto-
rové vozidlo.

5. Daòová povinnos� vzniká dòom zaèatia osobitného užívania verejného prie-
stranstva a zaniká dòom skonèenia osobitného užívania verejného priestran-
stva. Daòovník je povinný oznámi� svoj zámer osobitného užívania verejné-
ho priestranstva správcovi dane najneskôr v deò vzniku daòovej povinnosti.
Správca dane vyrubí daò rozhodnutím najskôr v deò vzniku daòovej povin-
nosti. Vyrubená daò je splatná do 15 dní odo dòa nadobudnutia právoplat-
nosti rozhodnutia. Správca dane môže v rozhodnutí urèi� aj splátky dane a
lehotu ich splatnosti.
Ak daòová povinnos� zanikne a daòovník túto skutoènos�  oznámi  správco-

vi dane, vzniká daòovníkovi nárok na vrátenie pomernej èasti dane.

§ 4   Daò za ubytovanie
1. Daòovníkom dane za ubytovanie je fyzická osoba, ktorá sa v ubytovacom

zariadení za odplatu prechodne ubytuje.
2. Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie pod¾a § 754 až 759

Obèianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ïalej len „zariadenie“),
ktorým je hotel, motel, hostel, penzión, apartmánový dom, turistická uby-
tovòa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, táborisko, rodinný dom, byt
v bytovom dome a pod. (Presnú klasifikáciu ubytovacích zariadení stanovu-
je vyhláška è. 277/2008 Z. z.)

3. Základom dane za ubytovanie je poèet prenocovaní. 
4. Sadzba dane za ubytovanie je 0,22 € na osobu a prenocovanie. 
5. Platite¾om dane je prevádzkovate¾ zariadenia. Povinnosti platite¾a dane:

- vyberá od daòovníka daò za ubytovanie, jej zaplatenie potvrdzuje dokla-
dom s vyznaèením poètu osôb, poèet prenocovaní a dátumom od kedy do kedy
bolo prechodné ubytovanie poskytnuté. Prevádzkovate¾ vedie evidenciu v „knihe
ubytovaných“. Platite¾ dane je povinný predloži� správcovi dane na požiadanie
pri kontrole knihu ubytovaných a úètovné doklady preukazujúce úhradu dane
ubytovanými osobami. Ak nastane zmena v daòovej povinnosti alebo táto  po-
vinnos� zanikne,  je daòovník povinný  nové  skutoènosti oznámi� správcovi da-
ne do 30 dní odo dòa ich vzniku. Platite¾ je povinný doruèi� štvr�roène správcovi
dane hlásenie o poète prechodne ubytovaných osôb do 10 dní od skonèenia
štvr�roka. Daò je splatná bez vyrubenia do 15 dní od skonèenia štvr�roka.

6. Od dane za ubytovanie sú oslobodené osoby ubytované v Domove Klas
a žiaci ubytovaní v školských zariadeniach.   

§ 5   Daò za predajné automaty

1. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydá-
vajú tovar za odplatu (ïalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené
v priestoroch prístupných verejnosti.

2. Daòovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné auto-
maty prevádzkuje.

3. Základom dane je poèet predajných automatov.
4. Sadzba dane je 37,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
5. Daòová povinnos� vzniká prvým dòom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa

predajný automat zaèal prevádzkova� a zaniká posledným dòom mesiaca,
v ktorom sa ukonèilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalen-
dárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane,
vzniká daòová povinnos� u nového správcu dane prvým dòom mesiaca na-
sledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane. 

6. Daòovník je povinný poda� priznanie k dani za predajný automat správcovi
dane do 31. januára toho zdaòovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daòo-
vá povinnos� pod¾a stavu k 1. januáru zdaòovacieho obdobia. 
Ak vznikne daòová povinnos� k dani za predajný automat v priebehu zdaòo-
vacieho obdobia, daòovník je povinný poda� priznanie k dani za predajný au-
tomat, najneskôr do 30 dní odo dòa vzniku tejto daòovej povinnosti.
Ak daòovník podal priznanie k dani za predajný automat a daòová povinnos�
k dani za predajný automat vznikne alebo zanikne v priebehu zdaòovacieho
obdobia, daòovník je povinný správcovi dane poda� èiastkové priznanie naj-
neskôr do 30 dní odo dòa vzniku alebo zániku daòovej povinnosti. V èiast-
kovom priznaní je povinný daòovník uvies� len zmeny oproti dovtedy poda-
nému priznaniu k dani za predajný automat.
Správca dane vráti pomernú èas� dane za predajný automat za zostávajúce
mesiace zdaòovacieho obdobia, za ktoré bola daò zaplatená. Nárok na vrá-
tenie pomernej èasti dane za predajný automat zaniká, ak daòovník nepodá
èiastkové priznanie do 30 dní odo dòa zániku daòovej povinnosti.

7. Prevádzkovate¾ je povinný oznaèi� každý predajný automat štítkom s uve-
dením týchto údajov: názov firmy alebo meno podnikate¾a, adresa, dátum
umiestnenia a zaèatia prevádzkovania.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA VRBOVÉ č. 2/2016

o miestnych daniach 
na území mesta Vrbové
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§ 6   Daò za nevýherné hracie prístroje
1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa

spúš�ajú alebo prevádzkujú za odplatu, prièom tieto hracie prístroje nevydá-
vajú peòažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti
(ïalej len „nevýherné hracie prístroje“). 

2. Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na poèítaèové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na

zábavné hry. 
3. Daòovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie

prístroje prevádzkuje. 
4. Základom dane je poèet nevýherných hracích prístrojov. 
5. Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je vo výške

37,00 €.
6. Daòová povinnos� vzniká prvým dòom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa

nevýherný hrací prístroj zaèal prevádzkova� a zaniká posledným dòom me-
siaca, v ktorom sa ukonèilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného
kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu da-
ne, vzniká daòová povinnos� u nového správcu dane prvým dòom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane. 

7. Daòovník je povinný poda� priznanie k dani za nevýherný hrací prístroj
správcovi dane do 31. januára toho zdaòovacieho obdobia, v ktorom mu
vznikla daòová povinnos� pod¾a stavu k 1. januáru zdaòovacieho obdobia.
Ak vznikne daòová povinnos� k dani za nevýherný hrací prístroj v priebehu
zdaòovacieho obdobia, daòovník je povinný poda� priznanie k dani za nevý-
herný hrací prístroj, najneskôr do 30 dní odo dòa vzniku tejto daòovej po-
vinnosti.
Ak daòovník podal priznanie k dani za nevýherný hrací prístroj a daòová po-
vinnos� k dani za nevýherný hrací prístroj vznikne alebo zanikne v priebehu
zdaòovacieho obdobia, daòovník je povinný správcovi dane poda� èiastkové
priznanie najneskôr do 30 dní odo dòa vzniku alebo zániku daòovej povin-
nosti. V èiastkovom priznaní je povinný daòovník uvies� len zmeny oproti
dovtedy podanému priznaniu k dani za nevýherný hrací prístroj.
Správca dane vráti pomernú èas� dane za nevýherný hrací prístroj za zostá-
vajúce mesiace zdaòovacieho obdobia, za ktoré bola daò zaplatená. Nárok
na vrátenie pomernej èasti dane za predajný automat zaniká, ak daòovník
nepodá èiastkové priznanie do 30 dní odo dòa zániku daòovej povinnosti.

§ 7   Daò za jadrové zariadenie
1. Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom pre-

bieha štiepna reakcia v jadrovom reaktore a vyrába sa elektrická energia
(ïalej len „jadrové zariadenie“), a to aj po èas� kalendárneho roka.

2. Daòovníkom dane je držite¾ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do
prevádzky a povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elek-
trickej energie.

3. Základom dane je výmera katastrálneho územia mesta v m2, ktoré sa nachá-
dza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením schválenej Úradom jadrového
dozoru SR. Na zmenu oblasti ohrozenia jadrovým zariadením v priebehu
zdaòovacieho obdobia sa na úèely tejto dane neprihliada.

4. Zastavané územie mesta Vrbové sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým
zariadením v Jaslovských Bohuniciach v pásme 2:
- nad 1/3 polomeru do 2/3 polomeru tejto oblasti. 

5. Sadzba dane za jadrové zariadenie je 0,0013 € za m2.
6. Daòová povinnos� vzniká dòom zaèatia skúšobnej prevádzky jadrového za-

riadenia a zaniká dòom trvalého ukonèenia výroby elektrickej energie v jad-
rovom zariadení.

7. Daòovník je povinný písomne oznámi� vznik daòovej povinnosti správcovi
dane do 30 dní odo dòa vzniku daòovej povinnosti a zánik daòovej povin-
nosti do 30 dní odo dòa zániku daòovej povinnosti. 

8. Daò za jadrové zariadenie vyrubí správca dane rozhodnutím do 31. januára
zdaòovacieho obdobia za predchádzajúci kalendárny rok. Vyrubená daò za
jadrové zariadenie je splatná do 15 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.

9. Daò za jadrové zariadenie sa vypoèíta ako súèin základu dane pod¾a ods. 3
a sadzby dane pod¾a ods. 5 tohto nariadenia (§ 73 ods. 2 zákona è. 582/
2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov).

§ 8   Spoloèné ustanovenia
1. Správca dane urèuje, že daò (daò z nehnute¾nosti, daò za psa, daò za pre-

dajné automaty, daò za nevýherné hracie prístroje) v úhrne do sumy troch
eur nebude vyrubova�. (Daò z nehnute¾ností je upravená samostatným VZN
o dani z nehnute¾ností na území mesta Vrbové.) 

2. Daòovník je povinný oznaèi� platbu miestnych daní identifikátorom, t. j. va-
riabilným symbolom, ktorý je uvedený v rozhodnutí.

3. Spôsoby vyberania dane:
a) v hotovosti do pokladnice mestského úradu,

b) bezhotovostným prevodom na úèet správcu dane,
c) poštovým poukazom na úèet správcu dane,
d) bezhotovostne platobnou kartou v kancelárii pokladnice na MsÚ. 

§ 9   Závereèné ustanovenia
1. Pokia¾ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava,

odkazuje sa na zákon è. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a zákon
è. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daòový poriadok) a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení mesta Vrbové sa uznieslo Mest-
ské zastupite¾stvo vo Vrbovom, èíslo uznesenia 166/XII/2015 zo dòa 10.
decembra 2015.

§ 10   Zrušovacie ustanovenia
Ruší sa: všeobecne záväzné nariadenie è. 2/2015 o miestnych daniach na úze-
mí mesta Vrbové.

 § 11  Úèinnos�
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda úèinnos� 1. januára 2016.

Dott. Mgr. Ema Maggiová, primátorka mesta Vrbové

Kto ho pozná?
Archivár - historik Vladimír Petroviè sa na nás obrátil s pros-

bou o pomoc. H¾adá niekoho, kto pozná Vrbovèana na historic-
kej fotke stojaceho uplne na¾avo v koženom kabáte. Volal sa
Jozef Klèo. Fotka je z obdobia okolo roku 1950 a mohlo to by�
fotené v nejakých kúpe¾och. Informácie uvítame v redakcii, prí-
padne na telefóne 0915 769 374.

-rb-

Západoslovenská distribuèná, a. s., ako vlastník energetických
zariadení na distribúciu elektrickej energie, v súlade s ustanovením
§ 11 zákona o energetike è. 251/2012 Z. z. 

v y z ý v a 
všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ïalej len „vlastníkov“)
nehnute¾ností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elekt-
rické vedenia v správe Západoslovenskej distribuènej, a. s.,  na od-
stránenie a okliesnenie takých stromov a iných porastov, ktoré ohro-
zujú bezpeènos� alebo spo¾ahlivos� prevádzky vedení distribuènej sú-
stavy v rozsahu pod¾a  § 43 zákona o energetike. Pre úèely tejto vý-
zvy sa každý z vlastníkov pri výkone èinností pod¾a tejto výzvy považu-
je za poverenú osobu v zmysle právnych predpisov na ochranu život-
ného prostredia. Požadovaný koneèný termín vykonania prác je 30.
november 2016.

V prípade, že táto lehota uplynie márne, Západoslovenská distri-
buèná, a. s., vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov
v zmysle citovaného vyplývajúceho § 11 zákona o energetike. V zmys-
le platných právnych predpisov, využitie drevnej hmoty po oreze, ale-
bo jej likvidácia je v plnej kompetencii vlastníka nehnute¾nosti. O ne-
vyhnutné vypnutie el. vedenia pre prípad výrubu a orezu je možné po-
žiada� v lehote minimálne 35 dní pred ich realizáciou Západosloven-
skú distribuènú, a. s., na tel. è. 033/5563251.

Západoslovenská distribuèná, a. s. 
Tím správy energetických zariadení Západ
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Mesto Vrbové na základe § 6 zák. SNR è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a zák. è. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov vydáva pre územie mesta Vrbové VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ
NARIADENIE MESTA VRBOVÉ è. 3/2016 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Vrbové.

§ 1  Úvodné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie (ïalej len „nariadenie“) upravuje podrobne

podmienky urèovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne od-
pady a drobné stavebné odpady na území mesta Vrbové.

2. Zdaòovacím obdobím miestneho poplatku je kalendárny rok 2016.      
3. Správcom miestneho poplatku je mesto Vrbové (ïalej len „správca dane“).

§ 2  Všeobecné ustanovenia
1. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ïalej len „po-

platok“) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré
vznikajú na území mesta.

2. Poplatník je (§ 77 ods. 2 zák.)
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo je na

území mesta oprávnená užíva� alebo užíva nehnute¾nos�, 
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užíva� alebo užíva nehnute¾nos� na

území mesta na iný úèel ako na podnikanie,
c) podnikate¾, ktorý je oprávnený užíva� alebo užíva nehnute¾nos� na území

mesta na podnikanie.
3. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre mesto môže vybera� a za

vybraný poplatok ruèí:
a) vlastník nehnute¾nosti; ak je nehnute¾nos� v spoluvlastníctve viacerých

spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný
poplatok ruèí zástupca alebo správca urèený spoluvlastníkmi, ak s výbe-
rom zástupca alebo správca súhlasí,

b) správca, ak je vlastníkom nehnute¾nosti štát, vyšší územný celok alebo
mesto (ïalej len „platite¾“). Platite¾ a poplatník sa môžu písomne dohod-
nú�, že poplatok mestu odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku
mestu ruèí platite¾. 

4. Ak viacero poplatníkov pod¾a § 2 odsek 2 písm. a) žije v spoloènej domác-
nosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných èlenov tejto domác-
nosti na seba prevzia� jeden z nich. 

5. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní
povinnosti jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplat-
níka nesmie za iného prevzia� alebo plni� fyzická osoba, ktorá sa dlhodobo
zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto sku-
toènosti, ako aj ich zmeny je fyzická osoba, ktorá za iného plní povinnosti
poplatníka, povinná oznámi� mestu. 

6. Poplatková povinnos�:
a)  vzniká dòom, ktorým nastane skutoènos� uvedená v § 2 odsek 2 tohto

nariadenia, 
b) zaniká dòom, ktorým zanikne skutoènos� uvedená v § 2 odsek 2 tohto

nariadenia.
7. Oznamovacia povinnos� - poplatník je povinný v priebehu zdaòovacieho

obdobia oznámi� do trisa� dní vznik/zánik poplatkovej povinnosti s uvede-
ním údajov rozhodujúcich na urèenie poplatku, jeho zníženie alebo odpuste-
nie.

§ 3 Poplatok, vyrubenie a splatnos� poplatku 
1. Sadzba poplatku na rok 2016 je:
1.1 Pre poplatníka pod¾a § 2 odsek 2 písm. a) tohto nariadenia:

a) za komunálny odpad 0,0700 € za osobu a kalendárny deò (0,0700 x 366
= 25,62 €),

b) za drobný stavebný odpad 0,020 €/kg.
1.2 Pre poplatníka pod¾a § 2 odsek 2 písm. b) a c) tohto nariadenia:

a) 0,0090 €/l - (60 l vrece, vývoz 1 x týždenne - 0,0090 x 52 x 60 = 28,08
€)

b) 0,0090 €/l - (kuka nádoba, vývoz 1 x týždenne - 0,0090 x 52 x 120 =
56,16 €)

c) 0,0090 €/l - (1100 l nádoba, vývoz 2 x týždenne - 0,0090 x 104 x 1100 =
1029,60 €).

2. Poplatok pre fyzickú osobu pod¾a ods. 1.1 písm. a) sa urèí ako súèin sadzby
poplatku a poètu kalendárnych dní v zdaòovacom období, poèas ktorých má

v meste poplatník trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnute¾-
nos� alebo je oprávnený ju užíva�.

3. Poplatok za množstvový zber (ods. 1.2) sa urèí ako súèin frekvencie odvo-
zov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so za-
vedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov.

4. Správca dane poplatok vyrubí rozhodnutím na celé zdaòovacie obdobie.
Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dòa nadobudnutia právoplat-
nosti.

5. Ak vznikne poplatková povinnos� v priebehu zdaòovacieho obdobia, správca
dane vyrubí pomernú èas� poplatku rozhodnutím, zaèínajúc dòom vzniku
poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaòovacieho obdobia.

6. Ak poplatníkov žijúcich v spoloènej domácnosti zastupuje jeden z nich,
správca dane vyrubí poplatok rozhodnutím v celkovej výške tomuto zástup-
covi pod¾a § 3 odsek 1 alebo odsek 2. 

7. Správca dane môže urèi� platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú
splatné v lehotách urèených správcom v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje
poplatok. Poplatník môže poplatok urèený v splátkach zaplati� aj naraz, naj-
neskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

8. Správca dane vyrubuje poplatok každoroène pod¾a stavu k 1. januáru prí-
slušného zdaòovacieho obdobia na celé zdaòovacie obdobie rozhodnutím.

9. Poplatok za drobný stavebný odpad pod¾a ods. 1.1 písm. b) uhrádza po-
platník v hotovosti poverenému zamestnancovi obce. Tento poplatok sa pla-
tí za skutoène odovzdané množstvo drobného stavebného odpadu na mies-
te na to urèenom (úprava v samostatnom VZN). Pri realizácii platby dostane
poplatník prijímový pokladnièný doklad ako potvrdenie o zaplatení poplatku.

§ 4  Zníženie a odpustenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti
1. Mesto Vrbové poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

odpustí poplatníkovi, ktorý preukáže, že sa v zdaòovacom období viac ako
90 dní nezdržiaval alebo sa nezdržiava na území mesta.

2. Poplatník k žiadosti o odpustenie poplatku predloží aktuálne potvrdenie,
ktorým je:
a) potvrdenie o návšteve školy doložené potvrdením o ubytovaní v internáte

alebo potvrdenie o prechodnom pobyte a zaplatení poplatku (študenti
stredných a vysokých škôl, nadstavbových štúdií s prechodným poby-
tom v mieste školy),

b) potvrdenie zamestnávate¾a o trvaní pracovného pomeru, resp. potvrde-
nie o prechodnom pobyte, prípadne potvrdenie o zaplatení poplatku
v mieste prechodného pobytu (pracovníci s výkonom práce mimo trvalé-
ho bydliska, obyvatelia s prechodným pobytom, vodièi kamiónovej pre-
pravy), 

c) potvrdenie zamestnávate¾a zo zahranièia o trvaní pracovného pomeru,
potvrdenie o štúdiu v zahranièí, pracovné víza, 

d) potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb, detskom domo-
ve, domove dôchodcov, reedukaènom zariadení, o dlhodobej hospitalizá-
cii,

e) potvrdenie o výkone trestu odòatia slobody,
f) potvrdenie o výkone služby v ozbrojených silách,
g) prípadne iné doklady, v ktorých bude uvedený dátum preukazujúci nárok

na uplatnenie odpustenia poplatku a dátum kedy nárok na odpustenie
zaniká. 

V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo èeskom jazyku, je po-
trebný k dokladom priloži� aj preklad.

3. Doklady uvedené v § 4 ods. 2 nie je možné nahradi� èestným vyhlásením.
Všetky požiadavky na zníženie alebo odpustenie poplatku od 1. 1. musia by�
doložené písomným potvrdením najneskôr do 31. januára bežného zdaòo-
vacieho obdobia. 
Zníženie alebo odpustenie poplatku na základe žiadosti predloženej v prie-
behu roka sa priznáva odo dòa vzniku tejto skutoènosti. Údaje uvedené
v žiadosti doloží žiadate¾ hodnovernými dokladmi do 30 dní od jej vzniku.

4. Mesto Vrbové poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
základe individuálnej žiadosti zníži o 50 % poplatníkovi, ktorý preukáže, že
v zdaòovacom období je fyzickou osobou v hmotnej núdzi. Túto skutoènos�
preukazuje právoplatným rozhodnutím Úradu práce, sociálnych vecí a rodi-
ny.

5.  Ak poplatníkovi zanikla povinnos� plati� poplatok v priebehu roka 2016 a pre-
ukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku, alebo jeho pomernej èasti,
mesto poplatok, alebo jeho pomernú èas� vráti.

6. Doklady preukazujúce splnenie podmienok pod¾a § 4 ods. 1 na vrátenie po-
platku, alebo jeho pomernej èasti:

a) potvrdenie o zmene trvalého pobytu,
b) kópia úmrtného listu,
c) potvrdenie o ukonèení prechodného pobytu na území mesta.

Poplatníkovi, ktorému bolo priznané zníženie poplatku rozhodnutím mesta
Vrbové vráti správca rozdiel medzi zaplateným poplatkom a priznaným zní-
žením poplatku do 31. 12. 2016.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA VRBOVÉ è. 3/2016

o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území mesta Vrbové



1/2016 strana 10RBOVÉHOHV
LAS

§ 5   Spoloèné ustanovenia
1.  Poplatok mesto vyberá nasledovným spôsobom:

a) v hotovosti do pokladnice mesta,
b) bezhotovostným prevodom na úèet správcu dane,
c) poštovým poukazom na úèet správcu dane,
d) bezhotovostne platobnou kartou v kancelárii pokladnice na MsÚ.

2.  Poplatník je povinný oznaèi� platbu poplatku identifikátorom t. j. variabil-
ným symbolom, ktorý je uvedený v rozhodnutí. Pri neoznaèenej  platbe po-
stupuje správca dane v súlade s § 98a zákona, t. j. platbu použije na splátku
poh¾adávky poplatníka vzniknutej na základe zákona a súvisiacich VZN mes-
ta (poplatky a miestna daò po lehote splatnosti, úhrada exekuèných nákla-
dov a i.). Takýto istý postup sa použije pri použití daòového preplatku
miestnej dane a poplatku.

3. Ak nemožno takúto platbu (ods. 2 § 5) použi�, správca dane ju  na základe
žiadosti vráti do 60 dní od doruèenia žiadosti. 

§ 6   Závereèné ustanovenia
1. Pokia¾ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava,

odkazuje sa na zákon è. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení nesko-
rších predpisov a zákon è. 563/ 2009 Z. z. o správe daní (Daòový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení mesta Vrbové sa uznieslo Mestské
zastupite¾stvo vo Vrbovom èíslo uznesenia 167/XII/2015 zo dòa 10. 12.
2015. 

§ 8   Zrušovacie ustanovenia
Ruší sa: všeobecné záväzné nariadenie è. 3/2015 o miestnom poplatku za ko-
munálny odpad a drobný stavebný odpad.

 

§ 9   Úèinnos�
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda úèinnos� dòom 1. januára 2016.

Dott. Mgr. Ema Maggiová, primátorka mesta Vrbové

Dozvuky za prejavené
dobro a pomoc

H¾adie� nahor, a nie dolu, pozera� dopredu, a nie spä�,
h¾adie� vôkol seba a nie do seba a poda� pomocnú ruku...
Vážení priatelia! Chceme sa prostredníctvom tohto listu ve¾mi sr-

deène poïakova� za pomoc, ktorú sme od Vás dostali. Chceme, aby ste
naozaj uverili tomu, že nás ve¾mi potešilo, že sú ešte medzi nami ¾udia,
ktorí dajú zo svojho, aj keï nemusia. Chceme, aby ste vedeli, že Váš
dar je pre nás istý znak toho, že niekto si váži našu prácu - prácu
s opustenými de�mi a je nám k tomu nápomocný.

Chceme tiež, aby naše úsilie výchovy a vzdelávania takýchto detí,
s rešpektovaním možného potenciálu, bolo podporované prostriedkami,
na ktoré na bohužia¾ vždy ostáva málo financií, preto nás vždy poteší,
že nájdeme niekoho, kto pomôže.

Prijmite preto od nás malé znamienka vïaènosti vo forme želania:
dobrého zdravia,
bez ktorého sa dá �ažko dosiahnu� vytýèený cie¾,
trvajúceho š�astia,
ktoré zabezpeèí nájs� svoj zmysel života,
lásku, ktorá bude vždy so¾ou nášho bytia, 
a bez ktorej by bol svet len sivým mraveniskom ¾udí,
pretože „sta� sa dobrým èlovekom je naozaj umenie“. (Seneca)
S úctou a vïakou

Mgr. Eva MARTINKOVIÈOVÁ, riadite¾ka Detského domova Peèeòady

Tento list patrí všetkým nižšieuvedeným vlastníkom predajní, reš-
taurácií, firiem, tiež organizáciám i jednotlivcom za pomoc a prejavený
cit opusteným de�om v Detskom domove v Peèeòadoch a Trebaticiach,
ktorí sa zapojili do zbierky pre tieto deti k Mikulášovi a Vianociam.
Zbierku zorganizovala Základná organizácia Únie žien Slovenska vo Vr-
bovom, ktorá sa úprimne pripája k ïakovnému listu z Detského domo-
va. Rados� de�om urobili nasledujúce firmy, predajne i  organizácie:
Plynoinštalácie - p. R. Horòák; Tyros - p. R. Drobný; Cukrovinky - p. Mi-
nárik; Domáce potreby - p. Radošinská; Drogérie - p. Pavlíèek, p. Holán,
p. Netschová; Zelovoc - p. Zemko, p. Kalusová; Odevy - p. Figedyová,
Tescom móda; Reštaurácie - p. Matejík, p. Brandejs; Vinotéka - p. Sa-
bo; Reha-Care - p. Kubiš a Šlahor; Drobný tovar - p. Cingel; Potraviny -
p. Bielko; Fénix - p. Boor; Elektro - p. Kojnok; Hraèky - p. Feketeová;
Aquashop - p. Kubicová; Papierníctvo Laco Band; PD Vrbové - p. Nižnan-
ský; ZŠ - p. Tomèík; ZO ÚŽS a MsÚ Vrbové.

O rados� detí sa prièinili aj mnohí jednotlivci: D. Slováková, D. Zá-

horcová, Z. Obuchová, B. Obuchová, E. Mocková, L. Koš�álová, E. Mag-
giová, E. Ganevová, Z. Zimmermannová, J. Kubišová, M. Meirová, ¼. Ju-
ríèková, A. Bosáková, N. Ladányiová, Nina Ladányiová, M. Šmacho, A.
Líšková, Pavla Mišechová, T. Majkutová, M. Petríková, M. Michálková,
E. Havrlentová, E. Madunická, M. Madžová, M. Henèeková, M. Gonová,
V. Mikláš, I. Spál, J. Pašák, D. Antalová, V. Breèová, J. Bajcarová, M.
Bajcarová, M. Rácová, H. Ladányiová, A. Juríèková, M. Bednarska, D.
Kellerová, M. Klèová, D. Balcírová, V. Sabová, V. Štefková, D. Prsteko-
vá, M. Bednáriková, D. Bieliková, M. Adamcová, E. Snohová, D. Fokso-
vá, R. Niznerová, O. Potroková, T. Angušová, M. Ševèíková, D. Marenèí-
ková, M. Svítková, M. Raffayová, I. Breèová, J. L. Breèe, A. Ušáková, D.
Juríková, M. Jankechová a K. Havlíková.

Poïakovanie patrí pani primátorke E. Maggiovej, pánovi viceprimá-
torovi Š. Kubíkovi, pánovi J. Madžovi a V. Meierovi za odvezenie darèe-
kov do Detského domova.

Vïaka Vám!

Prejavy humanity a charity
V našom meste pracujú viaceré organizácie, ktoré majú vo svojom

programe èinnosti zakotvené i humánno-charitatívne aktivity pre obèa-
nov nášho mesta. Patria k nim i Základná organizácia Únie žien Slo-
venska a Miestny spolok Slovenského Èerveného kríža vo Vrbovom.

V decembri, keï sú ¾udia k sebe vždy citovo bližší, tieto organizácie
i v duchu kres�anskej morálky uskutoèòujú návštevy dlhodobo vážnejšie
chorých, nevládnych a prestárlych obèanov (90 a viac roèných), tiež ob-
èanov a deti s mentálnym postihom.

Pri návšteve im odovzdávajú malý balíèek potravín a ovocia s poz-
dravom od zainteresovaných organizácií, teda od ZO ÚŽS, MS SÈK a
mesta Vrbové.

Poznámka: Hoci zoznamy tejto kategórie ¾udí každoroène upravu-
jeme a upresòujeme, je možné, že sme niekoho opomenuli (samozrej-
me nie naschvál) pre nedostatoènú informovanos�, preto by sme oce-
nili nahlásenie mien na spresnenie zoznamu do budúcnosti u predsed-
níèok organizácií.

Zoznamy treba upresòova� i z dôvodu úplného uzdravenia niekto-
rého z  navštevovaných, u ktorého by návšteva mohla vyvola� neprí-
jemné spomienky a pocity.

Balíèky chodia pravidelne tieto organizácie odovzdáva� aj spoluob-
èanom do Domova Klas a Klások. Okrem balíèkov sa snažia o navode-
nie vianoènej atmosféry aj programom detí.

I teraz spríjemnili blížiace sa vianoèné sviatky obyvate¾om domova
deti zo Základnej školy na Školskej ulici vo Vrbovom. Pani uèite¾ka Ves-
perínová pripravila so štvrtákmi malé pásmo vinšov a vianoèných ko-
lied, ktoré si s nimi zaspievali i všetci prítomní.

Slzy radosti boli pre organizácie i pre deti pekným poïakovaním a
súèasne i povzbudením ku konaniu dobra a k prejavom úcty k starým,
chorým a osamoteným ¾uïom.                                                       AM

Úradné oznamy
Okresný úrad Pieš�any odbor starostlivosti o životné prostredie

zaslal Mestskému úradu Vrbové dve oznámenia, s ktorými má
v zmysle zákona oboznámi� verejnos�:

1) Oznámenie o zmene navrhovanej èinnosti „Obnova potenciálu
po¾nohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofami a
katastrofickými udalos�ami a zavedenie vhodných preventívnych opat-
rení. Investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie ná-
sledkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých udalostí
a katastrofických udalostí. Projektový celok PC2 - Rekonštrukcia ka-
nála na území obce Vrbové: kanál Kasovský, ev. è. 5211 027 001“
- upovedomenie o zaèatí konania.

2) Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Obnova potenciálu
poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofami a
katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych
opatrení. Investície do preventívnych opatrení zameraných na zníže-
nie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých
udalostí a katastrofických udalostí. Projektový celok PC2 - Rekonšt-
rukcia kanála na území obce Vrbové a Trebatice: kanál Humen-
ský, ev. č. 5211 026 001“ - upovedomenie o začatí konania.

Kompletné oznámenia sú zverejnené na úradnej tabuli mesta Vr-
bové (od 8. 1. 2016). Verejnos� môže doruèi� Okresnému úradu Pieš-
�any, odbor starostlivosti o životné prostredie, Krajinská cesta 5053/
13, 921 25 Pieš�any písomné stanovisko k oznámeniam o zmene na-
vrhovanej èinnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia uve-
dených informácií. Písomné stanovisko sa považuje za doruèené, aj
keï bolo v urèenej lehote doruèené mestu Vrbové.

Do podkladov možno nahliadnu� na Mestskom úrade vo Vrbovom,
Ulica gen. M. R. Štefánika 15/4, Vrbové, na 1. posch. u Ing. Valovej
v pracovných dòoch.
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 P-No 3906/2015

ktorá vznikla v rámci projektu 
„Ako sa žije ženám uprostred Európy“.

Vrbové, kúria M. Beòovského 

otvorené v sobotu a nede¾u
16. a 17. januára od 9.00 do 17.00 hod.
a v pracovné dni po dohode na telefóne 

0903 269 459

-------------------------------------------------------------------------------------------

11. decembra sa vo Vrbovom uskutoènilo otvorenie
výstavy amatérskych fotografií To som ja, ktorá
vznikla v rámci projektu EÚ „Ako sa žije ženám u-
prostred Európy“, realizovanom mestom Vítkov, na
ktorom participovalo mesto Vrbové a mesto Kalety
(Po¾sko). 
O výstave a o tých, ktorých diela sú na nej prezento-
vané (Kristýna Wontrobová, Vlasta Martinková, Ing.
arch. Štefan Magula, Jana Dušková, ¼uboš Kostúr,
Josef Prusek, Jiøí Mikula, Jan Dušek a Marek Pa-
rys), prehovorila vedúca oddelenia kultúry Mestské-
ho úradu Vítkov Daniela Olbertová. 
Primátorka mesta Vrbové Dott. Mgr. Ema Maggiová
poïakovala všetkým, èo sa o usporiadanie aktivity
zaslúžili a vyjadrila rados� nad tým, že sa darí rozví-
ja� na vysokej úrovni naše partnerské vz�ahy s mes-
tom Vítkov.

-rb-

Mesto Vítkov a mesto Vrbové Vás pozývajú na

èesko-slovensko-po¾skú výstavu 
amatérskych fotografií

Vedúca oddelenia kultúry Mestského úradu vo Vítkove predstavuje výstavu To som ja - To
jsem já - Oto ja.

Foto: PK 

Prvým die�a�om roku
2016 je Vrbovèan

Na Nový rok,  1. januára o 12.34 hod., sa v pieš�anskej
pôrodnici narodil Ondrej Brestiè, druhý syn Vrbovèanov Ka-
taríny a Tomáša Brestièovcov. Je prvým die�a�om, ktoré sa
v roku 2016 narodilo v Pieš�anskom okrese.

Na snímke mama Katarína s novorodeným synèekom
Ondrejom (2950 g, 52 cm), s jeho starším súrodencom Oli-
verom a s manželom a zároveò štastným otcom Tomášom.

Foto: archív Pieš�anského týždòa

To som ja - To jsem já - Oto ja



1/2016 strana 12RBOVÉHOHV
LAS

POZORUHODNÁ VÝSTAVA
V DOMOVE KLAS 

Veronika Otepková
Narodila sa vo Vrbovom v roku 1982,

je absolventkou Strednej záhradníckej
školy v Pieš�anoch, žije v Chtelnici. Svo-
jou prvou autorskou výstavou sa pred-
stavila v roku 2011 v galérii Fontána
v Pieš�anoch. Odvtedy vystavovala pre-
važne na Slovensku, v Èesku, Anglicku
a Po¾sku. Spolupracuje s po¾sko-anglic-
kou organizáciou United Creativity, kto-
rá podporuje zaèínajúcich fotografov
strednej a východnej Európy. Jej fotogra-
fie môžete vidie� aj na stránkach prestíž-
neho módneho èasopisu Vogue. V roku
2013 získala uznanie Centra fotografic-
kého umenia v New Yorku a Medzinárod-
nej federácie fotografického umenia
(FIAP). V roku 2015 ju ocenili zlatou
medailou Medzinárodnej asociácie ume-
leckých fotografov (IAAP).

Od malièka rada kreslila, poèúvala
príbehy svojich starých rodièov a preze-
rala ich fotografie. Vždy ju fascinovali
staré opustené budovy, nábytok, obra-
zy... Veci, ktoré majú minulos� a príbeh.
Digitálnej fotografii sa venuje od decem-
bra 2009. Nikdy fotografiu neštudovala,
je samouk.

Veronika hovorí: „Viac èasu mi zabe-
rie úprava fotografie ako fotenie samot-
né. Baví ma hra� sa. Spájam viac foto-
grafií do jednej, miešam s rôznymi textú-
rami. Niekedy vôbec neviem, èo vznikne.
Vedie ma pocit, èlovek, priestor...“

ČO SME TOUTO
VÝSTAVOU CHCELI

VYJADRIŤ?
Všetko zlé je na nieèo dobré – aj po-

kazený vý�ah! Áno, je to tak. Keïže sa
dvakrát poèas roka na dlhšie obdobie po-
kazil vý�ah, mali sme s Veronikou èas ve-
nova� sa väèšine klientov vo vrbovskom
Domove Klas. Tento èas sme využili na
rozhovory s nimi, nato aby sme si vypoèu-

li èo ich trápi a èo teší, ale aj na poèúva-
nie ich spomienok, príbehov a životných
udalostí. A popritom sa Veronika snažila

zachyti� ich tváre, v ktorých sú všetky tie-
to príbehy, radosti, starosti a trápenia už
navždy zapísané. Pre mòa to bola èes� a
rados� podie¾a� sa na tomto procese vzni-
ku výstavy. Nielen preto, že sme sa podo-
zvedali všelijaké tajomstvá a klebety, ale
hlavne preto, že ja milujem starých ¾udí.
Milujem poèúva� ich príbehy, zabávam sa
na ich originálnych výrazoch a  obdivujem
èo všetko museli v živote preži�. Žili vo
ve¾mi �ažkých podmienkach, v èase vojny
a biedy, to si my už ani nedokážeme
predstavi�. A nikdy to nevzdali. A vychova-
li vás – aj keï možno v biede a nedostat-
ku, ale s obrovskou láskou v srdci. Oni sú
jednoducho jedineèní. 

Súèas�ou výstavy sú aj fotografie zo
života v domove. Znázoròujú ako sme sa
tu spoloène zabávali, prežívali chvíle ve-

11. decembra sa v Domove Klas vo Vrbovom uskutoènilo otvorenie
pozoruhodnej výstavy. Ide o predstavenie fotografického diela Veroniky
Otepkovej pod názvom Portréty. Viac o zámere autorky píše jej priate¾ka
a kolegyòa Magdaléna Måkva. Úèastníkov na podujatí srdeène prijala ria-
dite¾ka Domova Klas Mgr. Eva Juhásová. Svoj obdiv autorke vyjadrila pri-
mátorka Dott. Mgr. Ema Maggiová, ktorá zároveò pozdravila aj obyvate-
¾ov tohto zariadenia pre seniorov a všetkých, ktorí prišli na podujatie.
Medzi nimi nechýbala ani zástupkyòa nášho partnerského mesta - Danie-
la Olbertová, vedúca oddelenia kultúry Mestského úradu vo Vítkove
v Èeskej republike.

-rb-
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selé, ale aj smutné. Nie vždy to bolo jed-
noduché. Práca so starším èlovekom je
psychicky nároèná ale aj radostná. V je-
den deò je klient veselý a s nadšením
spolupracuje, a na druhý deò s ním preží-
vame jeho hlboký smútok a trápenie. Ale
myslím si, že tak je to aj v živote bežného
èloveka. 

Na niektorých fotografiách zo života
domova môžete vidie� aj klientov samých.
Cie¾om bolo autenticky ich zachyti� v ICH
svete. Táto téma je ve¾mi citlivá a nieke-
dy vnímaná ako nejaké tabu. Pod¾a môjho
názoru to však nie je správne. Prija� sku-
toènos�, že naši najbližší nás už nespo-
znávajú a žijú vo svojej vlastnej realite je
extrémne �ažké, ale je to prirodzená sú-
èas� života. Pre mòa tiež nebolo jednodu-
ché sa urèitým spôsobom zži� s touto rea-
litou. Najprv som nevedela ako reagova�,
èo poveda�....?  Ale keï som postupne,
malými krokmi zaèala do tohto sveta
vstupova� a spoznáva� ho, zistila som, že
aj on vie by� ve¾mi zábavný, veselý, svoj-
ský, obèas trochu pomýlený, smutný, na-
hnevaný ale aj utrápený. Jednoducho náj-
deme v òom úplne bežné emócie, s ktorý-
mi bojujeme alebo ktoré si užívame aj
my. Odhali� kúsok tohto sveta, sme sa
snažili prostredníctvom týchto fotografií aj
vám. Nikto nevie zdôvodni�, preèo sa urèi-
té veci  na tomto svete dejú. Musíme len
prija� túto skutoènos� a by� presvedèení
o tom, že všetko je tak ako má by� a my
sa s tým musíme nauèi� èo najlepšie ži�. 

Starší ¾udia sú v dnešnej dobe èasto
zaraïovaní na okraj spoloènosti. Mnohí
z nich si o sebe myslia, že sú už len zá�a-
žou a cítia sa nepotrební. A pritom jediné
èo potrebujú, aby im bolo lepšie, je len
trochu záujmu, a to, aby ich niekto vypo-
èul. Aby pocítili, že láska a starostlivos�,
ktorú nám oni dávali poèas života sa im

teraz vracia spä�. Každý jeden z nás by
sa mal o to snaži�.

A presne toto všetko nás inšpirovalo.
Aj touto výstavou im chceme da� najavo,
že si vážime všetko, èo pre nás spravili.
Že každá tvár, ktorú tu vidíte skrýva v se-
be absolútne jedineèný príbeh a stojí zato
si ho vypoèu�. A že každá vráska na tých-
to tvárach je vyjadrením neskutoènej obe-
ty a trápenia, ale aj lásky a radosti. 

Takisto touto výstavou sme chceli vy-
jadri� naše pocity, ktoré sme si odniesli
z pôsobenia tu v domove, a zároveò chce-
me urèitým spôsobom ¾udí  prinúti� na-
chví¾u spomali�  a zamyslie� sa nad tým,
že nielen tieto tváre ale všeobecne naši
seniori: 

Majú v sebe lásku, o ktorú už èasto
nikto nestojí. 

Majú v sebe životnú múdros�, ktorú
nemajú komu odovzda�. 

Majú svoju históriu, ktorej rozprávanie
už nikto nepoèúva. 

Pritom nás chránili, starali sa o nás,
obetovali sa kvôli nám, smiali sa s nami
a s nami aj plakali. 

Vrá�me im to vážnos�ou, rešpektom a
úctou, pretože neby� ich, nebolo by nièo-
ho. Naša úcta a pokora, je vyjadrená
v týchto fotografiách.

Veronika OTEPKOVÁ,
Magdaléna MÅKVA, foto: PK

Na zamyslenie...
Predvianoèný zhon, vianoèná sviatky, Silvester - Nový rok, máme

za sebou, pre niekoho š�astne, pre niekoho menej, ale taký je už život.
Vrá�me sa však na ten predvianoèný zhon: 

S prispením Mestského úradu Vrbové predsedníèky Únie žien a
Èerveného kríža spolu s èlenkami výboru pripravili a poroznášali
bohaté vianoèné balíèky. „Srdeèná vïaka“ od všetkých je len slabé
poïakovanie za ich obetavú prácu. Ale to by sme neboli „my“, keby
niekto ihneï nemal poznámku: „Preèo tomu áno a mne nie?!“ Nebolo
by odveci urèi� kritériá, napr. - výška dôchodku, - vek, - zdravotný
stav, - bytové podmienky, - starostlivos� najbližších a pod. Alebo robi�
vôbec takúto akciu? Nauème našich spoluobèanov využíva� sociálnu
politiku našej vlády. Vieme vôbec všetci na èo máme právo a využíva-
me to?                                                                                M. R.

MO JDS VO VRBOVOM
Pripravujeme pre rok 2016 už 29. januára fašiangové pose-

denie seniorov Trnavského kraja v Maduniciach, vo februári
èlenskú schôdzu, v priebehu roka rôzne zájazdy, športové popo-
ludnie, tiež koncom augusta dovolenku pri mori a pod.

Sledujte oznamy vo vývesnej skrinke, v Hlase Vrbového,
alebo príïte každý prvý pondelok v mesiaci do našej klubovne
v kultúrnom dome. Najbližšie 1. februára o 15.00 hod.

Marta RAFFAYOVÁ, 
predsedníèka MO JDS Vrbové

Neumrel ten, 
èo žije v našich srdciach.
 

Dòa 12. januára 2016 uplynulo
5 rokov, èo nás náhle opustil 
náš milovaný

Robert JUST z Vrbového. 

S láskou spomína manželka,
syn a dcéra s rodinami, brat s rodinou,
kamaráti a všetci, èo �a mali radi.

Stále je �ažko a smutno nám všetkým. 
Niè už nie je také, ako bolo predtým. 
Všade vôkol chýba aj po rokoch Tvoj hlas. 
Mal si rád život, my Teba a Ty nás. 
Skromný a láskavý si bol vo svojom živote
a ve¾ký vo svojej láske a dobrote. 
Èas plynie ako tichej rieky prúd, 
kto �a mal rád, nemôže zabudnú�. 
Tak ako voda svojim tokom plynie, 
krásna spomienka na Teba nikdy nepominie. 

Dòa 16. januára si pripomenieme 2. výroèie, keï nás navždy
opustil náš drahý Ján TVAROŠKA.

S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.
P-No 44/16
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12. decembra sa v Kostole sv. Gorazda vo Vrbovom uskutoènil v rámci Gorazdovho
umeleckého Vrbového 2015 hodnotný Adventný koncert, v ktorom sa predstavili hrou
na flaute koncertná umelyòa Andrea Stankovská Hallon spolu so svojim otcom, takisto
profesionálnym umelcom Dušanom Stankovským (klavír). Spevom a recitáciou program
obohatil ¼ubor Hallon. Organizátormi boli mesto, fara, NOC a Spoloènos� sv. Gorazda.

23. decembra na pravé poludnie primátorka mesta
Dott. Mgr. Ema Maggiová prevzala na Mestskom úrade vo
Vrbovom Betlehemské svetlo. Štafetu  bežcov a skautov
viedol starosta Rakovíc Dušan Daloš.  

21. decembra sa v Beòovského kúrii vo Vrbovom uskutoènil tradièný vianoèný koncert, ktorý pripravili žiaci Cirkevnej základnej umeleckej školy
sv. Gorazda pod vedením svojich pedagógov. Bohatý program vhodne navodil atmosféru blížiacich sa sviatkov, èo ocenila i primátorka mesta Dott.
Mgr. Ema Maggiová. Pedagógom poïakovala, že sa zodpovedne a s nasadením starajú o umelecký rast našich detí.   
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Šachový turnaj Karola Slováka 2015
Na tradiènom Šachovom turnaji Karola Slováka sa stretlo

27. decembra 2015 rekordných 90 šachistov zo Slovenska,
Èeska a Rakúska. V reprezentaèných priestoroch kúrie Mórica
Beòovského vo Vrbovom turnaj slávnostne otvorila primátorka
mesta Vrbové Dott. Mgr. Ema Maggiová. Odovzdala spomien-
kové predmety najmladšiemu (Andrej Zelenský 7 rokov) a naj-
staršiemu (Ján Èuridlo 83 rokov) úèastníkovi turnaja.

Potom už hlavný rozhodca Jozef Chebeò odštartoval devä�
kolový maratón šachových partií. Ôsmimi ví�aznými partiami o-
vládol celý turnaj IM Alojz Lanè z Lokomotívy Trnava, keï prehral
až v poslednom kole a prevzal si pohár pre ví�aza turnaja. O je-
den bod menej nazbieral druhý v poradí IM Pavel Zpìvák zo ŠK
Dubnica nad Váhom a rovnako aj tretí IM Peter Petrán zo ŠK
Slovan Bratislava. Zo šiestimi bodmi sa stala najúspešnejšou
v ženskej kategórii Jana Zpìváková (celkovo 12. miesto) z Èes-

kej republiky. Z domáceho oddielu ZŠK Vrbové sa najviac darilo
Miroslavovi Blatnickému so ziskom 5,5 bodu (celkovo 20. mies-
to). Klub ŠK Kúpele Pieš�any úspešne reprezentoval Peter Ábel,
ktorý sa umiestnil na celkovom 7. mieste so ziskom 6,5 bodu.

Tento turnaj vyniká nielen kvalitným obsadením ale aj pria-
te¾skou a sviatoènou atmosférou, ktorú tradiène vždy spríjemní
aj guláš od Jožka Matejíka. Týmto šachový oddiel ZŠK Vrbové
ïakuje všetkým, vïaka ktorým sa toto výnimoèné podujatie us-
kutoèòuje: mesto Vrbové, rodina Karola Slováka, Jozef Matejík,
Peter Rakús, firma Chirosan, s. r. o., Jozef Šuster, Kovospal Vr-
bové, s. r. o., Nanotec, s. r. o., Movak, Peter Majerník, Franti-
šek Tahotný a pohostinstvo BAJ.

viac info na stránke: http://vrbovesach.webnode.sk/
PP

Na prelome rokov 2015 a 2016 bolo pri Dome kultúry vo Vrbovom rušno. Zavítali sem stovky Vrbovèanov, aby spoloène ví-
tali nový rok. Mesto pre nich pripravilo bohatý program. Jeho prvý blok po 19.00 hod. tvoril koncert hudobnej skupiny Slnieèko
(na snímke vpravo) doplnený príhovorom primátorky mesta Dott. Mgr. Emy Maggiovej so žièeniami do nového roku (na ¾avej
snímke) a ohòostrojom. Druhý blok zaèal po 23.00 hod. koncertom hudobnej formácie Fuera Fondo. Pred polnocou sa úèastní-
kom opä� prihovorila primátorka mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová. Nato zaznela štátna hymna a po nej ve¾ký ohòostroj s rôzno-
farebnými svetlicami rozjasnil nebo nad Vrbovým. Medzitým si všetci prítomní želali všetko dobré v roku, do ktorého sme prá-
ve vstúpili. O dobrú náladu sa aj v jeho prvým minútach starala kapela Fuera Fondo.

-rb-, PK
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Tradièný Vianoèný turnaj
v malom futbale

Vianoce patria vo Vrbovom aj sálové-
mu futbalu. Už asi po 19 x sa zišlo v te-
locvièni II. ZŠ na Komenského ulici de-
sa� mužstiev, ktoré boli rozdelené do
dvoch skupín po pä�, kde odohrali zápa-
sy systémom každý s každým. Po súbo-
joch v skupinách, posledný hrali medzi
sebou o 9. miesto. Do osemfinále po-
stúpili z každej skupiny štyri mužstva,
ktoré hrali medzi sebou vyraïovacím
systémom až do finále. Výsledky o u-
miestnenie: 7. miesto patrí dorasten-
com CFM JA, po ví�azstve nad Nealkom
6:5. 5. miesto získali dvaja, Monte Neg-
ro a Biely Balet, v zápase sa rozišli ne-
rozhodne 6:6. Tretie miesto získali Ape
Banana, keï zví�azili nad Vlci 6:4. Vo fi-
nále sa stretli nieko¾konásobní ví�azi mi-
nulých roèníkov Santerovci v zostave
Martin, Peter Pavol, Michal Majerníkovci,
M. Kováè, J. Piršel, Andrí-
sek, proti mužstvu Záhoráci
v zostave Labuda, Filípek,
Peter a Ríšo Balážikovci, P.
Kubica, Babinát, Ventúra,
Chval. Zápas sa skonèil
v normálnom èase neroz-
hodne 2:2 a rozhodoval roz-
strel zo znaèky pokutového
kopu, v ktorom zví�azili Zá-
horáci a získali Pohár za pr-
venstvo. 

Poèas dvoch dní sa odo-
hralo celkove 32 zápasov,
ktoré rozhodovali Libor Ša-
šo a Pavol Mucha, bez pro-
blémov, zaèo im patrí uzna-
nie. Bolo aj vyhodnotenie
najlepších: najlepší hráè
Matej Kubica z mužstva Do-
rast CFM JA, najlepší bran-
kár Marek Dúcky z Ape Ba-
nana a najlepší strelec Pe-
ter Majerník z mužstva San-
terovci, dal 13 gólov.  

Na záver patrí poïako-
vanie organizátorom mužst-
vu Biely Balet, menovite M.
Bališ, E. Spál a ïalší ako
Pa¾ko Majerník, Horòáková,
za poskytnutie priestorov a
telocviène riadite¾ke II. ZŠ,
Komenského, a za propagá-
ciu, odovzdanie cien primá-
torke mesta. Všetci veria a
tešia sa na jubilejný 20.
roèník, ktorý by mal by� 26.
- 27. decembra 2016.

Tradièný Vianoèný
basketbalový turnaj - mix

bez rozdielu veku, pohlavia
a váhy - 15. roèník

Na sklonku roku 2015, 28. decemb-
ra, sa uskutoènil v telocvièni II. ZŠ, Ko-
menského, vo Vrbovom basketbalový
turnaj-mix, za úèasti hraèiek a hráèov
z celého Vrbového a okolia. Turnaj sa
hral systémom každý s každým, za úèas-
ti družstiev: Helix, Flamengo, Weasels,
Tyros a Lasièky. 

Výsledky a umiestnenie: turnaj vyhra-
lo družstvo Weasels v zostave Petra Ma-
jerníková, T. Potroková, D. Netschová, K.
Mišurová, P. Majerník, keï zví�azili nad
Flamengom 30:12, nad Helixom 30:15
aj nad Lasièkami 22:4, prehrali len s Ty-
rosom tesne 22:20. Druhý bol Tyros,
keï vyhral nad Flamengom 14:10 aj nad
Lasièkami 21:12, ale prehrali s Helixom
29:25. Na tre�om mieste sa umiestnil
Helix po ví�azstvách nad Flamengom
18:10 a Lasièkami 23:12. O ví�azovi a
druhom i tre�om mieste rozhodlo skóre,
ktoré mal ví�az + 31, druhé Tyros + 11
a tretie Helix + 8. Na 4. mieste skonèilo
Flamengo po tesnom ví�azstve nad La-
sièkami 12:11. Na tomto turnaji neboli
vyhodnotení najlepší, lebo zví�azili všetci
zúèastnení, basketbalisti hráèi aj hraèky,
rozhodca, èasomeraèi a zapisovatelia,
lebo prispeli k vydarenému podujatiu za

ktoré treba poïakova� organizátorom
v zložení M. Bero, M. Šandrik, M. Da-
naš, P. Nemec, vedeniu II. ZŠ, Komen-
ského, za telocvièòu a šatne, sponzorom
a všetkým, ktorí sa prièinili o priebeh tur-
naja a hlavne spravili pohybom pre svoje
zdravie nieèo navyše a dúfame, že sa
stretneme pravdepodobne 28. decem-
bra 2016 znova na 16. roèníku.

Školské majstrovstvá
okresu Pieš�any vo
futsale žiakov ZŠ 

Zví�azila II. ZŠ, Komenského,
Vrbové

Centrum vo¾ného èasu Ahoj usporia-
dalo dòa 8. decembra  za spolupráce ZŠ
vo Ve¾kých Kosto¾anoch a II. ZŠ, Komen-
ského, vo Vrbovom školské majstrovstvá
okresu vo futsale žiakov ZŠ, za úèasti
dvanástich škôl, ktoré boli rozdelené do
štyroch skupín, v ktorých sa hralo systé-
mom každý s každým.

Výsledky. V „A“ skupine zví�azila IX.
ZŠ, Scherera, Pieš�any pred Gymnázium
P. de Coubertina Pieš�any a ZŠ Rakovi-
ce. V „B“ skupine zví�azila II. ZŠ, Ko-
menského, Vrbové pred CZŠ Goretti Pie-
š�any a I. ZŠ, M. R. Štefánika. V „C“
skupine zví�azila I. ZŠ, Školská, Vrbové
pred ZŠ Moravany a ZŠ Sokolovce.

V „D“ skupine zví�azila VII. ZŠ, Bre-
zová ul., Pieš�any pred ZŠ
Chtelnica a ZŠ Ve¾ké Kosto-
¾any. 

V semifinále sa stretli ví-
�az skupiny „A“ IX. ZŠ, Sche-
rera – ví�az skupiny „D“ VII.
ZŠ, Brezová ul., Pieš�any 2:2.
O postupujúcom rozhodli je-
denástky, ktoré vyhrali žiaci
IX. ZŠ, Scherera, 3:0. V dru-
hom semifinále sa stretli  ví-
�az skupiny „B“ II. ZŠ, Ko-
menského, Vrbové proti ví�a-
zovi I. ZŠ, Školská, Vrbové
3:0. 

V boji o 3. miesto zví�azi-
la VII. ZŠ, Brezová ul., Pieš�a-
ny proti I. ZŠ, Školská, Vrbo-
vé 2:0, góly: Sedláèek a Sta-
nek.  

Finále hrala II. ZŠ, Ko-
menského, Vrbové proti  IX.
ZŠ, Scherera, a naši zví�azili
jednoznaène 8:1 (2:1), góly:
J. Štefanka 4, Samo Valo 2,
Varga a Motúz po 1, resp.
vlastný.

II. ZŠ, Komenského, Vr-
bové postupuje do krajského
kola. Najlepším strelcom ce-
lého turnaja sa stal Juraj Šte-
fanka 10 gólov, pred Samom
Valom a Patrikom Vargom,
ktorí dali po 6 gólov, všetci
z II. ZŠ, Komenského, Vrbo-
vé.

Peter SEDLÁÈEK
                

ZO ŠPORTU


