
      

RBOVÉHOHV
LAS

Ročník XXVI.

2
28. januára 2016

 0,10 € (3 Sk)

P O Z V Á N K A

Milé deti! 
Pozývame Vás na 

 
v nedeľu 7. februára o 14.00 hod. 

v jedálni II. ZŠ (Komenského ul.) - vchod oproti kláštoru. 
Čaká Vás tombola, diskotéka, občerstvenie a prekvapenie. 

Vstupné: dospelí 2 € deti 1 €

Tešíme sa na Vás!
MO ÚŽS Vrbové, Mestský úrad Vrbové

Vïaka trvrdej práci
plní sa jej sen

Absolventka vrbovského gymnázia a oby-
vate¾ka Vrbového Dominika Netschová po
úspešnej maturite v roku 2015 odišla do An-
glicka, kde úspešne hrá futbal. Napísala
nám, ako sa jej darí:

„Aspoò nieèo v skratke: hráme FA Wo-
men's Premier League Southren Division proti
tímom ako sú Tottenham alebo West Ham.
Poèas ligy hráme rôzne poháre napr. Capital
One Cup, County Cup, League Cup, èi dokon-
ca FA Cup, kde sa stretáme aj s inými tímami
z celého Anglicka, takže okrem toho, že hrám
futbal spoznávam aj najrôznejšie kúty krajiny.
Na konte mám 4 góly a jeden dokonca proti
Tottenham. Nikdy som nesnívala, že budem
hra� za QPR, jediné o èom som snívala, že raz
budem  hra� v Anglicku, ale momentálne je re-
alita krajšia ako môj sen a najlepšie na tom
je, že som sa tam dostala nie kvôli nejakej
protekcii, ale vïaka tvrdej práci a odhodlanos-
ti ís� si za svojim snom. Taktiež ïakujem svo-
jej sesternici, u ktorej bývam a ktorá mi dáva
pocíti� teplo domova.“

FAŠIANGY, ÈAS PLESOV A ZÁBAVY
Skonèil èas vianoèný, keï blízki bývali pospolu, skonèilo predvianoèné behanie a zháòa-

nie darèekov. Dozneli výbuchy delobuchov a petárd, keï sme vítali Nový rok. Prišiel èas fa-
šiangov, bezstarostnosti, uvo¾nenia, vyboèenia z každodenného stereotypu. Vždy v januári a
februári bývajú fašiangy, ktoré majú každý rok iné trvanie. Ich dåžka závisí od dátumu Ve¾kej
noci. Konèia sa vždy 40 dní pred òou.

Fašiangy bývali typické hodovaním, spievaním, tancovaním, fašiangovými maškarami.
Dnes sú to fašiangové zábavy, inde zas honosné plesy, na ktorých sa bavia významné osob-
nosti hospodárskeho, kultúrneho a politického života, naše celebrity. V menších mestách, èi
dedinách sa „plesá“ skromnejšie. Mladí dávajú prednos� lacnejším, no pre nich atraktívnej-
ším diskotékam.

Staršia generácia si rada zaspomína na fašiangové zábavy, ktoré bývali v sále u Pauše-
kovcov na námestí a neskôr v sále u Madžov. Ej, tam bývali zábavy – zaspomínajú si s nostal-
giou dnešní deduškovia a babièky na svoju mlados�. Chýrnejšie plesy bývali v prvých povoj-
nových rokoch po vojne v priestoroch textilnej továrne. O tom, že to neboli hocijaké spolo-
èenské podujatia svedèí napríklad II. športový fašiangový ples v roku 1946, ktorý usporiadal
športový klub Bradlan. V èestnom predsedníctve boli významní obèania obce, podnikatelia a
riaditelia. Symbolické vstupné bolo 50 Kès. „Nadplatky“, ako bolo uvedené na pozvánkach
sa prijímali s vïakou a tie sa pohybovali aj v tisíckach.

Vybudovaním závodného klubu podnikom Trikota sa kultúrny život mesta sústredil do
týchto priestorov uvedených do užívania v decembri 1967. A tak už v januári na prvom fašian-
govom plese si mohli taneèné páry vyskúša�, ako sa tancuje na vyleštených parketoch v kru-
hovke, sále, ktorá nemala na okolí páru. Vyše štyridsa� rokov fašiangové plesy obèania náš-
ho mesta, ale aj širokého okolia mohli odtancova� a bavi� sa v tomto modernom, príjemnom
prostredí. Verme, že po jeho rekonštrukcii a revitalizácii, ktoré mesto priparvuje, bude opä�
slúži� svojmu poslaniu.

V. H.

Pozor už v sobotu ! ! !

FAŠIANGOVÁ KAPUSTNICA 2016
Vrbové, nádvorie Beòovského kúrie 6. februára od 13.00 h.

O dobrú náladu sa postará Duo Emi.
Mesto Vrbové Vás srdeène pozýva.
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POVINNOSTI DAÒOVNÍKOV / POPLATNÍKOV MESTA

V lete vyrastie na Slovensku desa� detských ihrísk Žihadielok.
O tom kde, rozhodnú v hlasovaní ¾udia. 

Detské ihriská sú miestom radosti. Nielen detí, ale aj ich rodièov èi
starých rodièov, ktorí tu trávia príjemné chvíle so svojimi ratoles�ami a
majú možnos� spoloène sa zahra�. A pretože Lidl rád robí ¾uïom rados�,
postaví tento rok v desiatich slovenských mestách jedineèné ihriská Ži-
hadielka. Tisíce detí sa budú môc� hra� v svete ob¾úbenej Vèielky Maje
a jej kamarátov. 

„V lete vyrastie na Slovensku desa� detských ihrísk Žihadielok. V lo-
kalitách, ktoré vyberú v hlasovaní na internete ¾udia, postavíme ihriská
a následne ich darujeme mestám. Týmto projektom chceme prispie� k
tomu, aby deti mohli svoj vo¾ný èas trávi� zmysluplne a urobili aj nieèo
pre svoje zdravie,“ povedal Stanislav Èajka, generálny riadite¾ spoloè-
nosti Lidl Slovenská republika. Detské ihriská sú zároveò priestorom,
v ktorom sa deti zoznamujú so svojim okolím a rovesníkmi. Uèia sa fun-
gova� v kolektíve, získavajú nové pohybové a zároveò spoloèenské zruè-
nosti. „Detské ihriská sú zázraèným miestom sociálnej komunikácie.
Sú miestom, kde to jednoducho žije, kde sa odohráva ve¾ká èas� prvé-
ho kontaktu detí v novom širšom sociálnom prostredí – a bezpeèné det-
ské ihriská sú urèite tým pravým miestom na prvé stretnutia detí s ve¾-
kým svetom,“ uviedla psychologièka Sylvia Danèiaková.

O desa� ihrísk budú súperi� mestá, v ktorých sa nachádza aspoò
jedna predajòa Lidl. Zo 102 možných lokalít prejavilo záujem zúèastni�
sa sú�aže 96 miest. Pod¾a poètu obyvate¾ov sú rozdelené do piatich ka-
tegórií s cie¾om umožni� èo najspravodlivejšie hlasovanie. To bude pre-
bieha� v rámci týchto kategórií, prièom ihrisko získajú prvé dve mestá
z každej kategórie. O lokalite jednotlivých ihrísk rozhodnú ¾udia v hlaso-
vaní na internetovej stránke www.zihadielko.sk. Hlasovanie prebieha od
21. januára do 29. februára 2016. Každý registrovaný úèastník bude
môc� raz za 24 hodín oznaèi� svojho favorita, jeden hlas navyše môže
každý deò získa�, ak na stránke zvládne jednoduchú online hru. Prie-
bežné poradie bude zverejnené a pravidelne aktualizované na stránke
www.zihadielko.sk. Ví�azi budú známi najneskôr 14. marca.

Ihrisko Žihadielko je urèené pre deti od 2 do 12 rokov. Jeho rozmer
je 16 x 20 m a bude sa na òom nachádza� osem herných prvkov. Ihris-
ko je rozdelené do dvoch zón pod¾a veku detí – 2 až 6 rokov a 6 až 12
rokov. Tomu sú prispôsobené aj dopadové plochy: pre menšie deti to je
EPDM liata guma, pre väèšie štrk. Deti sa budú môc� zahra� na dvoch
hradoch, pieskovisku, kolotoèi, hojdaèkách èi prevažovadlách. Všetky
herné prvky sa nesú vo veselých a hravých motívoch s podobizòami
Vèielky Maje a jej kamarátov. Na ihrisku sa budú nachádza� aj lavièky
a stojan na bicykle. Hodnota ihrísk je 870 000 €.

Lidl v roku 2016 postaví desa� detských ihrísk

Poplatok za komunálny odpad
   Od 1. januára platí na území mesta Všeo-

becne záväzné nariadenie è. 3/2016 o miest-
nom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v meste Vrbové. Toto VZN vy-
chádza zo zákona 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a poplatku za komunálny odpad a
drobný stavebný odpad v platnom znení.

Poplatok za  komunálne odpady a drobné  
stavebné odpady sa platí za komunálne odpa-
dy a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú
na území mesta.

Poplatník je:
• fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý

pobyt alebo prechodný  pobyt, alebo ktorá je  
na území  mesta oprávnená užíva� alebo užíva
nehnute¾nos�.

• právnická osoba, ktorá je oprávnená  u-
žíva�  alebo  užíva nehnute¾nos� nachádzajúcu
sa na území  mesta na iný úèel ako na podni-
kanie,

• podnikate¾, ktorý je oprávnený užíva� ale-
bo užíva nehnute¾nos� nachádzajúcu sa na
území mesta na úèel podnikania.

Poplatková povinnos�:
VZNIKÁ (pre všetkých poplatníkov uvede-

ných vyššie) dòom zaevidovania trvalého alebo
prechodného pobytu na území mesta Vrbové,
alebo dòom oprávnenia užíva� nehnute¾nos� na
území mesta (vznik vlastníctva), alebo dòom
užívania nehnute¾nosti na území mesta,

ZANIKÁ (pre všetkých poplatníkov uvede-
ných vyššie) po dni zrušenia trvalého pobytu
alebo prechodného pobytu na území mesta,
alebo po dni zrušenia oprávnenia užívania ne-
hnute¾nosti na území mesta Vrbové.

Všetci poplatníci majú OZNAMOVACIU po-
vinnos�: 

• poplatník je povinný v priebehu zdaòova-
cieho obdobia oznámi� do 30 dní vznik / zánik
poplatkovej povinnosti (uvies� údaje rozhodujú-
ce na urèenie poplatku, jeho zníženie alebo

odpustenie)
• do 30 dní odo dòa zmeny skutoèností

rozhodujúcich na vyrubenie poplatku splni�
oznamovaciu povinnos� (napr. zmena adresy
trvalého pobytu, zmena priezviska, zmena ad-
resy na doruèovanie, zmena poètu poplatní-
kov...)

• do 30 dní odo dòa zániku poplatkovej
povinnosti splni� oznamovaciu povinnos� záni-
ku poplatkovej povinnosti.

O zníženie a odpustenie poplatku je vždy
potrebné požiada� a je možné po predložení
dokladov vymenovaných v platnom VZN 3/
2016.

Oznamovaciu povinnos� si poplatník plní
vyplnením tlaèiva, ktoré je dostupné na Mest-
skom úrade alebo na webovej stránke mesta.
Kontaktná osoba pre srávu poplatku za komu-
nálne odpady je Jana Kubíková, èíslo telefónu:
033/7350626, email: poplatky@vrbove.sk.
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Vrbovčania zomrelí
v auguste až decembri 2015

Karol ROZMUŠ
† 14. 8. Bratislava-Ružinov 62-ročný

Michal HOLÁN
† 8. 9. Piešťany 83-ročný

Marek KALUŽA
† 11. 9. Piešťany 23-ročný

Irena KUBALOVÁ, rodená Košťálová
† 13. 9. Vrbové 80-ročná

Anna MADŽOVÁ, rodená Šafárková
† 18. 9. Vrbové 94-ročná

Anna VANGLOVÁ, rodená Macejechová
† 25. 9. Nitra 77-ročná

Ján KURUC
† 28. 9. Piešťany 70-ročný

Janka MEGOVÁ, rodená Kaprinaiová
† 1. 10. Vrbové 84-ročná

Viliam HORVÁT
† 10. 10. Vrbové 78-ročný

Anna SKOČÍKOVÁ, rodená Žilková
† 11. 10. Piešťany 85-ročná

Ján HANÁČEK
† 11. 10. Piešťany 77-ročný

Magdaléna Irena ŠVAROVÁ, rodená Jánošková    
        † 18. 10. Vrbové 90-ročná
Róbert MIŠURA

† 22. 10. Vrbové 48-ročný
Ľubomír AMBRA

† 7. 11. Vrbové 62-ročný
Ružena VLHOVÁ, rodená Moščeková

† 13. 11. Vrbové 87-ročná
Rudolf SABO

† 21. 11. Vrbové 75-ročný
Ján MINÁRECH

† 22. 11. Prašník 57-ročný
Emil MIKLÍK

† 30. 11. Piešťany 76-ročný
Ján JURICA

† 23. 12. Piešťany 64-ročný
Ivana LAJDOVÁ, rodená Homolová

† 25. 12. Bratislava 47-ročná
Emília KOCHANOVÁ, rodená Urbánková

† 29. 12. Moravany nad Váhom 92-ročná

Česť ich pamiatke!

Tíško si zaspala a všetko, 
èo si mala rada si tu zanechala.
Aj keï nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.

Dòa 2. januára uplynul jeden rok, èo nás na-
vždy opustila naša milovaná sestra, krstná mama

Darina STRAÈÁROVÁ.
Tí, èo ste ju poznali, spomeòte si, prosíme,

spolu s nami.
Smúriaca rodina

P-No 64/16

Smernica mesta Vrbové 
k volebnej kampani pred vo¾bmi do NR SR dòa 5. marca 2016

na území Vrbového

1. Volebnú kampaò si jednotlivé politické subjekty, ktoré zaregistrovali kandidaèné
listiny k vo¾bám do Národnej rady Slovenskej republiky dòa 5. marca 2016 (ïalej len „po-
litické subjekty“), zabezpeèujú vo vlastnej réžii, na vlastné náklady a na vlastnú zodpoved-
nos�.

2. Mesto Vrbové v súlade so zákonom (rovnos� podmienok) jednotlivým politickým
subjektom zabezpeèí:

a) prepožièanie jednného dielu vývesnej skrinky na verejnom priestranstve v centre Vr-
bového. Skrinky budú pride¾ované v poradí, ako politické subjekty o túto službu požiadajú.
Materiály na zverejnenie treba doruèi� na sekretariát Mestského úradu Vrbové, ktorý pro-
stredníctvom útvaru kultúry zabezpeèí ich vyvesenie. Materiály doruèené do 13.00 hod.
budú zverejnené v ten istý deò, materiály doruèené neskôr, budú zverejnené najneskôr
v nasledujúci pracovný deò. 

b) priestor na vylepovacej ploche pred vo¾ným pozemkom na Beòovského ulici medzi
domami è. 453/68 a 455/64, a to v rozsahu plagátu formátu A3. Vylepenie si žiadate¾
zabezpeèí sám na príslušnú plochu oznaèenú èíslom žiadate¾ovho kandidujúceho politic-
kého subjektu.

3. Za obsah volebnej agitácie zodpovedá zverejòovate¾ (politický subjekt).
4. Mestský dvojtýždenník Hlas Vrbového nebude uverejòova� volebnú agitáciu žiadne-

ho politického subjektu, ani platenú.
5. Oznamy o mítingoch jednotlivých politických subjektov poèas trvania volebnej kam-

pane budú zverejòované len prostredníctvom mestského rozhlasu (bezplatne). Nesmú
však obsahova� prvky volebnej agitácie. Pre jeden politický subjekt budú odvysielané v ob-
vyklom èase vysielania mestského rozhlasu najviac 4 razy. Písomnú predlohu potvrdenú
oprávnenou osobou politického subjektu treba predloži� na sekretariáte Mestského úradu
vo Vrbovom.

6. Pri organizovaní mítingu na mestskom priestranstve na nádvorí kúrie M. Beòovské-
ho mesto Vrbové zabezpeèí bezplatne elektrickú prípojku na ozvuèovaciu aparatúru (220
V – 16 A), prípadne nutné osvetlenie, a to v rozsahu maximálne 120 minút. Na iných
priestranstvách mesto neposkytuje žiadne služby.

7. Bezpeènostný doh¾ad na mítingoch politických subjektov, ktoré ohlásia konanie mí-
tingu mestu Vrbové, zabezpeèí konkrétny  politický subjekt.

8. Služby uvedené v tejto vyhláške budú poskytované od 28. januára 2016.
Vo Vrbovom 25. januára 2016

Dott. Mgr. Ema Maggiová, primátorka mesta

Upozornenie pre prevádzkovate¾ov MZZO
Mesto Vrbové upozoròuje všetky organizácie, právnické a fyzické osoby o-

právnené na podnikanie, ktoré sú prevádzkovate¾mi malého zdroja zneèis�ova-
nia ovzdušia, že sú na základe platného VZN mesta Vrbové è. 7/2012 povinné
do 15. 2. 2016 oznámi� na Mestský úrad – Útvar výstavby, územného rozvoja a
životného prostredia údaje o ve¾kosti zdroja a o množstve spotrebovaného pali-
va v uplynulom roku 2015. 

Poplatková ani oznamova-
cia povinnos� sa pod¾a VZN
nevz�ahuje na: 

a) malé zdroje, ktoré sú
umiestnené v bytoch a ro-
dinných domoch, v stavbách
urèených na individuálnu re-
kreáciu, pokia¾ sa tieto zdroje
nevyužívajú na podnikanie,

b) malé zdroje, ktoré pre-
vádzkuje mesto.

Tlaèivo je možné vyzdvih-
nú� si na MsÚ – Útvar výstav-
by, úz. rozvoja, dopravy a ži-
votného prostredia alebo si
ho stiahnu� z internetovej
stránky mesta Vrbové
(www.vrbove.sk › Mestský
úrad › Útvar územného rozvo-
ja, životného prostredia, spo-
loèný stavebný úrad samo-
správy pre obce: Vrbové, Ko-
èín - Lanèár, Šípkové, Šteru-
sy › Tlaèivá útvaru › Oznáme-
nie údajov potrebných pre ur-
èenie poplatku za zneèis�ova-
nie ovzdušia MZZO). 

 Vrbovčania 
 narodení
v septembri až decembri 2015

Viktória FERKODIČOVÁ 10. sept. Jilemnice, ČR

Jakub KONDVAR 16. sept. Piešťany
Tamara HUJKOVÁ 17. sept. Myjava
Matija VERCHOLA 5. okt. Piešťany
Tomáš MICHALIČKA 9. okt. Piešťany
David MATULA 15. okt. Myjava
Oliver JANČOŠEK 16. okt. Vranov n. /T.
Soňa HEČKOVÁ 29. okt. Myjava
Filip ŠITAVANC 2. nov. Piešťany
Eliška PRIEVOZNÍKOVÁ 11. nov. Piešťany
Tobias ŠTEFANKA 20. nov. Bratislava
Marko Martin PAZÚRIK 15. dec. Trenčín
Aurora JURÍČKOVÁ 15. dec. Myjava
Rút DÉROVÁ      31. dec. Piešťany

Vitajte medzi nami!
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Mesto Vrbové na základe § 6 zák. SNR è. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. èíslo
 582 /2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskor-
ších predpisov   v y d á v a   pre územie  mesta Vrbové

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE è. 1/2016 
o dani z nehnute¾ností 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. Správcom dane je mesto Vrbové (ïalej len „správca dane“).
Daò z nehnute¾ností zahàòa:
- daò z pozemkov,
- daò zo stavieb,
- daò z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ïalej len „daò

z bytov“).

§ 2   Daò z pozemkov

1. Daòovníkmi z dane z pozemkov sú tí, ktorí sú uvedení v § 5 zák. è. 582/
2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ïalej len „zákon“).

2. Predmetom dane z  pozemkov sú pozemky v katastrálnom území mesta
Vrbové v èlenení pod¾a §  6 ods. 1 zákona.

3. Základom dane z pozemkov, na ktorých sú:
a)  orná pôda, chme¾nice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty je

hodnota pozemku bez porastov urèená vynásobením výmery pozmekov
v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 pod¾a prílohy è. 1 k zákona;

b) záhrady, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy je hodnota po-
zemku urèená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za
1 m2 pod¾a prílohy è. 2 zákona.

c) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a
ostatné hospodársky využívané vodné plochy, je hodnota pozemku bez
porastov urèená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za
1 m2 je 0,0783 v § 2 ods. 4 tohto nariadenia; euro/m2. Takto ustanovená
hodnota pozemku sa použije len ak daòovník hodnotu pozemku nepre-
ukáže znaleckým posudkom.

d) stavebné pozemky je hodnota pozemku urèená vynásobením výmery po-
zemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1m2 pod¾a prílohy è. 2 zákona. (Celkovú
výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné èísla sú u-
vedené v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolau-
daèného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb,
alebo z bytov pod¾a zákona.)

4. Sadzba dane, daò
a) Správca dane urèuje na území mesta Vrbové roènú sadzbu dane z po-

zemkov vo výške 0,60 %.
b) Daò z pozemkov sa vypoèíta ako súèin základu dane pod¾a § 2 ods. 3

a roènej sadzby dane z pozemkov pod¾a § 2 ods. 4 tohto nariadenia (viï  
tabu¾ka è. 1).

§ 3   Daò zo stavieb
1. Daòovníkmi dane zo stavieb sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 9 zákona.
2. Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území mesta Vrbové, ktoré majú

jedno alebo viac nadzemných alebo podzemných podlaží so zemou spojené
pevným èlenením pod¾a  § 10 zákona. Na daòovú povinnos� nemá vplyv, že
sa stavba prestala užíva�.

3. Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou
plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej
èasti stavby, prièom sa do zastavanej plochy nezapoèítava preènievajúca
èas� strešnej konštrukcie stavby. Základom dane pri stavbe hromadných ga-
ráží umiestnenej pod zemou je výmera zastavanej plochy v m2, prièom za-
stavanou plochou sa rozumie pôdorys na úrovni najrozsiahlejšej podzemnej
èasti stavby.

4. Roèná sadzba dane zo stavieb na území mesta Vrbové je za každý aj zaèatý
m2 zastavanej plochy urèená vo výške (tabu¾ka è. 2):
a) 0,120 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú

funkciu pre hlavnú stavbu;                            
b) 0,140 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre

vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohos-
podárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú  administratívu;

c) 0,380 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, za samostatne sto-
jace garáže, za stavby hromadných garáží, za stavby hromadných garáží
umiestnené pod zemou; 

d) 1,040 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slú-
žiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu;

e) 1,290 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú èinnos�, sklado-
vanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobko-
vou èinnos�ou;

f) 0,580 € za ostatné stavby, neuvedené v písmenách a) až e).
5. Príplatok za podlažie stanovuje správca dane pri viacpodlažných stavbách

v sume 0,060 € za každé ïalšie podlažie okrem prvého nadzemného podla-
žia.

6. Daò zo stavieb sa vypoèíta pod¾a § 12a zákona s použitím ustanovení § 3
ods. 3, 4 a 5 a tohto nariadenia. 

§ 4 Daò z bytov
1. Daòovníkom dane z bytov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 13 zákona.
2. Predmetom dane z bytov v bytovom dome na území mesta Vrbové, v kto-

rom aspoò jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fy-
zické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.

3. Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového
priestoru v m2.  

4. Roèná sadzba dane z bytov na území mesta Vrbové je urèená vo výške
0,120 € za každý aj zaèatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového prie-
storu. 

5. Daò z bytov sa vypoèíta ako súèin základu dane pod¾a § 4 ods. 3 a roènej
sadzby dane pod¾a § 4 ods. 4 tohto nariadenia (v súlade s § 16a zákona).

§ 5   Spoloèné ustanovenia pre daò z nehnute¾ností

§ 5a Oslobodenie od dane a zníženie dane
1. Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov sú oslobodené:

- pozemky, na ktorých sú cintoríny,
- pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
- a pozemky užívané školami a školskými zariadeniami.

2. Správca dane ustanovuje zníženie dane zo stavieb a zníženie dane z bytov:
- o 30 % za stavby na bývanie a byty v bytovom dome, ktoré sú vo

vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov, ak slúžia na ich trvalé
bývanie.

3. Správca dane ustanovuje, že od dane zo stavieb a dane z bytov sú oslobo-
dené:
- stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam, knižnice, kiná,

stavby užívané na úèely sociálnej  pomoci.
4. Daòovník uplatní nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane pod¾a

§ 5a v priznaní k dani z nehnute¾ností, alebo èiastkovom priznaní na to zda-
òovacie obdobie, na ktoré mu prvý raz tento nárok vzniká, najneskôr však
v lehote urèenej na podanie daòového priznania, inak nárok na príslušné
zdaòovacie obdobie zaniká .

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA VRBOVÉ č. 1/2016

o dani z nehnuteľností 
na území mesta Vrbové

Tabu¾ka è. 1

Druhy  pozemkov Hodnota pôdy a
pozemkov €/m2

Sadzba
dane v %

Orná pôda, chme¾nice, vinice, ovocné sady 0,4534 0,60 %

Trvalé trávne porasty 0,0302 0,60 %

Záhrady, zastavané plochy a nádvoria,
Ostatné plochy  

V zmysle prílohy è.2
zákona

0,60 %

Lesné pozemky, na ktorých sú hosp. lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárs-
ky využívané vodné plochy

0,0783 0,60 %

Stavebné pozemky V zmysle prílohy è.2
zákona

0,60 %
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§ 5b Vyrubovanie dane
1. Správca dane vyrubuje daò každoroène pod¾a stavu k 1. januáru príslušného

zdaòovacieho obdobia rozhodnutím za celé zdaòovacie obdobie.   
2. Správca dane urèuje, že miestna daò (daò z nehnute¾nosti, daò za psa, daò

za predajné automaty, daò za nevýherné hracie prístroje) v úhrne do sumy
3 eurá (slovom tri eurá) nebude vyrubova�. (Ostatné miestne dane sú upra-
vené VZN è. 2/2016.) 

§ 5c   Platenie dane
1. Daòovník je povinný oznaèi� platbu dane identifikátorom, t. j. variabilným

symbolom, ktorý je uvedený v rozhodnutí. Pri neoznaèenej platbe postupuje
správca dane v súlade s § 98a zákona, t. j. platbu použije na splátku poh¾a-
dávky daòovníka vzniknutej na základe zákona a súvisiacich VZN mesta (po-
platky a miestna daò po lehote splatnosti, úhrada exekuèných nákladov a i.).
Takýto istý postup sa použije pri použití poplatkového preplatku.

2. Ak nemožno takúto platbu (ods. 1 § 5c) použi�, správca dane ju na základe
žiadosti vráti do 60 dní od doruèenia žiadosti.

3. Správca dane môže urèi� platenie dane v splátkach. Splátky dane sú splatné
v lehotách urèených správcom v rozhodntí, ktorým sa daò vyrubuje. Daòov-
ník môže daò urèenú v splátkach zaplati� aj naraz, najneskôr v lehote splat-
nosti prvej splátky.

4. Daò 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.

§ 5d   Vznik a zánik daòovej povinnosti
1. Daòová povinnos� vzniká 1. januára zdaòovacieho obdobia po zdaòovacom

období, v ktorom sa fyzická alebo právnická osoba stala daòovníkom dane
z nehnute¾ností pod¾a zákona.

2. Daòová povinnos� zaniká 31. decembra zdaòovacieho obdobia, v ktorom
fyciká alebo právnická osoba prestala by� daòovníkom dane z nehnute¾ností
pod¾a zákona.

3. Pri nehnute¾nostiach získaných vydražením, alebo dedením:
- daòová povinnos� vzniká vydražite¾ovi prvým dòom mesiaca nasledujúce-

ho po vydražení nehnute¾nosti, alebo prvým dòom mesiaca nasledujúceho po
dní schávenia príklepu súdom, resp. dedièovi prvým dòom mesiaca nasledujú-
ceho po dni právoplatnosti osvedèenia o dedièstve alebo rozhodnutia o dedièst-
ve,

- pri vydražení nehnute¾nosti daòová povinnos� zaniká posledným dòom
mesiaca, v ktorom zanikli daòovníkovi vlastnícke práva k nehnute¾nosti. 

§ 5e  Oznamovacia povinnos�
Daòovník má v súlade so zákonom v prípadoch pod¾a:
a) nariadenia § 5d ods. 1 a 2 oznamovaciu povinnos� pri vzniku, ale aj pri

zániku daòovej povinnosti do 31. januára po zdaòovacom období, kedy
ku vzniku alebo zániku došlo;

b) nariadenia  § 5d ods. 3 do 30 dní od rozhodnutia skutoèností.

§ 6   Závereèné  ustanovenie
1. Pokia¾  v  tomto  všeobecne  záväznom  nariadení nie je podrobnejšia úpra-

va, odkazuje sa na zákon è. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpody v znení neskor-
ších 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 165/XII/2015 zo dòa 10. de-
cembra 2015.

§ 7   Zrušovacie ustanovenia
Ruší sa: všeobecne záväzné  nariadenie è. 1/2015 o dani z nehnute¾ností na
území mesta Vrbové. 

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

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ, primátorka mesta Vrbové

Prezident SR Andrej Kiska prejavil ocenenie mestu Vrbo-
vé, keï vrbovskú primátorku Dott. Mgr. Emu Maggiovú po-
zval na stretnutie s osobnos�ami Trnavského kraja.

Tabu¾ka è. 2 

Druhy stavieb Sadzba dane
v €/m2

Príplatok za
ïalšie podlažie

v €
Stavby na bývanie ... (4a) 0,120 0,060

Stavby na pôdohosp. produkciu... (4b) 0,140 0,060

Chaty, stavby na individuálnu rekreáciu, stavby
garáží (4c) 

0,380 0,060

Priemyselné stavby (4d) 1,040 0,060

Stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú èinnos�...
(4e)

1,290 0,060

Ostatné stavby (4f) 0,580 0,060
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Vážení èitatelia Hlasu Vrbového, Vrbovèania, dovo¾te mi, aby som
sa Vám slávnostne prihovoril ako predseda Parlamentu mladých mesta
Vrbové na tomto Mládežníckom liste, ktorý bude súèas�ou Hlasu Vrbové-
ho. O všetkých podujatí, aktuálnych informáciách z dielne Parlamentu
mladých Vás chceme informova� práve prostredníctvom tohto Mládežníc-
keho listu, na ktorom bude participova� ako predsedníctvo tak i všetci
èlenovia nášho mestského mládežníckeho parlamentu.

VIVAT ROK 2016! Zrejme to už ste si všetci odbili poèas novoroè-
ných prípitkov a rôznych objímacích akcií v rámci želaní si len toho naj-
lepšieho pod treskúcim ohòostrojom presne o polnoci. My tu z kuchyne
Parlamentu mladých všetkých tiež samozrejme zdravíme a držíme Vám
palce vo všetkom, o èo sa momentálne snažíte! Drža� palce musíme tak
trochu sebecky aj sebe, pretože nás èaká �ažký rok nabitý mládežnícky-
mi podujatiami, ktoré sme si naplánovali a musíme len dúfa�, že sa
nám ich podarí zorganizova�. Pár slovami by sme však ve¾mi radi zbilan-
covali i rok predchádzajúci. V roku 2015 sa nám podarilo zorganizova�
16 mládežníckych podujatí v našom mesteèku, získa� finanèné prost-
riedky z grantov, nadácii spolu v sume 1 178 €, v letných táboroch sme
sa stretli so 64 de�mi, boli sme súèas�ou 6 školení èi už na krajskej,
národnej, èi medzinárodnej úrovne, získali sme štandard kvality, že s do-
brovo¾níkmi a dobrovo¾níèkami to naozaj vieme, Nadácia Pontis nás o-
znaèila na mape sociálnych inovátorov, kde sme sa ocitli s takými me-
nami ako je Iuventa - Slovenský inštitút mládeže, Greenpeace, Rady
mládeže, èi náš prezident Andrej Kiska. Pre nás každé jedno takéto
ocenenie je úspechom, pretože vieme, že našu prácu si ¾udia všímajú a
vážia a nerobíme to nadarmo. A aj preto nebojte sa používa� malé a pri-
tom ve¾ké slovo ïakujem. Ïakujeme Vám za dôveru a tešíme sa na Vás
v roku 2016.                                                                  Dušan SABO

Vianoèné trhy s punèom, koláèikmi a ruènými výrobkami.
V mesiaci december sme sa aj my rozhodli prezentova� na malých via-
noèných trhoch na Námestí Slobody. V stánku ste si mohli pochutna� na
medovníkoch, koláèikoch napeèenými našimi šikovnými èlenkami.
Smäï, èi zimu ste mohli premôc� teplým detským, èi dospeláckym pun-
èom a skrášli� svoje príbytky ste si mohli našimi ruènými vianoènými vý-
robkami. V piatok v našom stánku bolo rušnejšie, pretože podpori� ste
prišli i šikovné dievèence, èi chlapcov, ktorí sa uèia palièkovaniu v mest-
skej knižnici, ktorí ponúkali vlastnoruène upalièkované vianoèné ozdoby
na stromèek. My by sme Vám chceli všetkým poïakova�, ktorí ste sa pri
našom stánku poèas vianoèných trhov zastavili a podporili našu èinnos�,
finanèné prostriedky z vianoèných trhov budú použité na najbližšie mlá-
dežnícke podujatia v našom meste.

Predsednícka kapustnica. Každá domácnos� pred najkrajšími sviat-
kami roku vyvoniavala kapustnicou a tak to nemohlo by� ani v klube Par-
lamentu mladých. Deò pred Štedrým veèerom sa stretli èlenovia, sympa-
tizanti Parlamentu mladých na predsedníckej kapustnici. Nechýbalo ani
vianoèné peèivo upeèené našimi šikovnými maminami, èi teplý èaj. Pri
poèúvaní vianoèných kolied sme si zaspomínali na úspešné aktivity, ne-
chýbala taktiež i sebakritika, èo by mohlo by� lepšie, èi ktoré podujatia
chýbali. Náš klub bol však tiež obdarený našimi èlenmi, èi sympatizan-
tmi, pod stromèekom si našiel novú tabu¾u, èistiace prostriedky, kávo-
var, kancelársky materiál, rýchlo varnú kanvicu, èi materiál na závesy.
Poïakovanie patrí sleène ¼ubke Sedláèkovej a pani Martine Èerveòovej.
                                                                                      Dušan SABO

Tvorivky a šikovné ruky. Každý mesiac organizuje Parlament mla-
dých dve podujatia, ktoré sú zamerané na tvorivos�. 

Tvorivé kurzy pre deti, môžu navštevova� všetky deti od predškolské-
ho veku. Kurzy sú každý mesiac zamerané tematický èi už pod¾a sviatku,
ktorý sa blíži alebo pod¾a roèného obdobia. Mesiac Január je orientova-
ný na priblíženie rôznych umeleckých techník. Na prvom kurze sme si
ukázali a vysvetlili ako funguje koláž a následne si deti mohli vytvori�
svoje vlastné dielo. Pre deti je v týchto chladný mesiacoch pripravený
teplý èaj a nieèo malé pod zub. Okrem toho, že sa zabavia, stretnú
s kamarátmi, prípadne spoznajú nové deti, rozvíjajú aj svoju jemnú mo-
toriku a abstraktné myslenie. Kurzy sa konajú každý utorok od 16:00 do
17:30 v klube Parlamentu mladých v Dome kultúry, cena je 2 € na me-
siac.

Stretnutie tvoriviek je urèené hlavne pre dospelých, ktorý si môžu
oddýchnu� od bežného zhonu a popritom si nieèo vytvori�, stretnú� no-
vých ¾udí. Na stretnutie si každý prinesie svoju prácu, ktorej sa venuje.
Èi už je to pletenie, háèkovanie alebo iná technika. Takto môže zároveò
druhým ¾uïom ukáza� èo dokážu, prípadne sa poduèi� novej technike, èi
nabra� nové poznatky. Taktiež sú vítané deti, ktoré sa tu môžu zahra�.
Stretnutia sa konajú raz za mesiac v klube Parlamentu mladých v Dome
kultúry, vstup je vo¾ný.

Maškarný bál. Je tu obdobie plesov a karnevalov, preto sa Parla-
ment mladých rozhodol už po druhýkrát zorganizova� Maškarný bál pre
mládež z Vrbového a blízkeho okolia. Pre všetkých, ktorí sa rozhodnú
prís� je pripravený bohatý program. O hudbu sa postará DJ Trix z Vrbové-
ho, teši� sa môžete na rôzne sú�aže a chýba� nebude ani tombola, ob-
èerstvenie bude zabezpeèené formou bufetu. Organizátori sa tešia na
všetky masky, ktoré sa prídu zabavi�. Skúsi� svoje š�astie budete môc�
aj v tombole. Vstupné je 2€ s maskou a 3 € bez masky, pre každého
úèastníka je pripravený i uvítací drink.                      Lenka PETERKOVÁ

Animátor roka. Združenie pre podporu detí a mládeže vyhlásilo na
konci roka 2015 v Divadle Jána Palárika v Trnave ví�azov ocenenia Ani-
mátor roka 2015. Najaktívnejších dobrovo¾níkov v piatich kategóriách
spomedzi 27 nominovaných vyberala odborná komisia. Animátorom ro-
ka 2015 sa stal Vrbovèan Dušan Sabo, ktorého poznáte ako predsedu
Parlamentu mladých mesta Vrbové a taktiež i ako poslanca MsZ vo Vr-
bovom. 

V slávnostnom programe vystúpili Mirka Miškechová, spoluautorka
hitu Cudzinka, ktorú spieva s èeským spevákom Xindl X. Ïalej v progra-
me vystúpil i opavský folkový spevák Peter Luftner a svoje taneèné vy-
stúpenie predviedla skupina Alegria. Cenu za celoživotné dielo získala
Zdenka Cigánková z obèianskeho združenia Záhorácky Fénix a za Obec
s najpriate¾skejším vz�ahom k mládeži bola vyhlásená Sereï. Do kon-
krétnych kategórií nominovali uchádzaèov o ocenenie prostredníctvom
online dotazníka ¾udia, ktorí chceli upozorni� na výnimoènú snahu jed-
notlivcov a èi skupiny dobrovo¾níkov, ktorí pre svoje okolie robia nieèo
nad rámec povinností. Výber najlepších zo zaslaných nominácií mala na
starosti odborná porota, zložená z ¾udí dlhodobo pracujúcich v tomto
sektore, zástupcov Rady mládeže Trnavského kraja a Trnavského samo-
správneho kraja.

Hlavnou náplòou každoroèného podujatia je vyjadrenie vïaky za ne-
zištnú prácu dobrovo¾níkov, ktorí sa venujú de�om a mládeži v Trnav-
skom kraji za uplynulý rok. Cie¾om je výber tých najaktívnejších dobro-
vo¾níkov. Tí sú oceòovaní v kategóriách Animátor roka (dobrovo¾ník star-
ší ako 18 rokov), Animátor junior (aktívny mladý dobrovo¾ník mladší ako
18 rokov), Najlepší pracovník s mládežou, Obec s najpriate¾skejším vz�a-
hom k mládeži a takisto sa ude¾uje aj výnimoèná cena za celoživotné
dielo.

Èlenovia Parlamentu mladých sa taktiež zúèastnili tohto oceòovania
a podporili nášho predsedu. Po programe sa stretli s ostatnými mládež-
níkmi, nadviazali nové partnerstvá s ostatnými mládežníckymi organizá-
ciami i zástupcami Trnavského samosprávneho kraja. Všetci úèastníci
podujatia boli na záver taktiež pozvaní na slávnostnú recepciu v priesto-
roch Divadla Jána Palárika. Dušanovi ešte raz srdeène gratulujeme k o-
ceneniu a držíme palce v ïalšej dobrovo¾níckej a animátorskej práci.      
                                                                         Bc. Petra MIEZGOVÁ

Obsah èlánkov garantuje Parlament mladých mesta Vrbové

Informácia pre daòovníkov - pokraèovanie
V minulom èísle Hlasu Vrbového vyšlo Všeobecne záväzné nariade-

nie è. 2/2016 o miestnych daniach. Okrem špecifických  miestnych
daní, ktoré sa týkajú len úzkeho okruhu fyzických a právnických osôb,
upravuje aj daò za psa, na ktorú chceme upozorni�:

• predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov;
• oznamovacia povinnos� daòovníka je poèas celého roka do 30

kalendárnych dní od vzniku  (kúpa, získanie psa darom,..) alebo zániku
(úhyn psa, darovanie, predaj,..) daòovej povinnosti.

Vznik aj zánik daòovej povinnosti sa predkladá na riadne vyplne-
nom a podpísanom tlaèive daòového priznania, ktoré je k dispozícii na
mestskom úrade, prípadne na internetovej stránke mesta v zložke Do-
kumenty -  Tlaèivá – Tlaèivá útvaru ekonomiky a správy majetku.

Kontaktná osoba pre správu dane za psa je Ing. Mária Gašparová,
tel. è. 033/735 06 26, e-mail: dane.poplatky@vrbove.sk.
Mgr. Helena URBANOVÁ, vedúca útvaru ekonomiky a správy majetku
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Stalo sa už tradíciou, že v  ZŠ  na Školskej
ulici vo Vrbovom sa v predvianoènom èase ko-
najú Malé vianoèné trhy. Ani piatok 18. de-
cembra 2015 nebol bežným dòom. Žiaci totiž
po druhej vyuèovacej hodine pripravovali pre-
dajné miesta, aby mohli ponúka� svoje vianoè-
né výrobky èi výrobky rodièov a pedagógov. Pri-
pravili množstvo ozdôb èi dobrôt, ktoré k Via-
nociam neodmyslite¾ne patria. Kupujúci obdi-
vovali výrobky šikovných rúk z rôznych materiá-
lov. Zrak pri�ahovalo imelo i voòajúce ozdoby
z ihlièia, lákali ozdobne pobalené koláèiky,
krásne zdobené medovníèky, orechy naložené
v mede, sušené ovocie, objavili sa dokonca aj
vianoèné ruže a živé vianoèné stromèeky.

V priestoroch triedy 2. A  sa konala burza
hraèiek, kde si všetky deti mohli za symbolic-
ké ceny vybra� novú hraèku alebo hru. Rados�
z kúpy bola u detí oèividná.

Od trinástej hodiny boli trhy i burza hraèiek
sprístupnené verejnosti. Návštevníci si mohli
nielen vybra� z bohatej ponuky trhov, ale
v priestoroch jedálne si pochutili na vianoènej
kapustnici, ktorá je pod¾a hostí každý rok lep-
šia a lepšia. Zahriatie ponúkal voòavý punè a
ako dezert boli v ponuke chutné vianoèné kolá-
èiky. Tešíme sa, že mnohí rodièia s nami pri
vianoènej hudbe a dobrom jedle chví¾u posede-
li, aby prežili vianoènú atmosféru v našej ško-
le. 

Pred 15.30 sa zaèali v telocvièni školy
zhromažïova� rodièia žiakov 1. stupòa. O pol
štvrtej sa zaèala Vianoèná akadémia žiakov 1.
stupòa. Prváci, druháci a  štvrtáci vystúpili
s vianoènými pásmami plnými básnièiek, via-
noèných kolied a vinšov, scénok a pesnièiek.
Vydarené vystúpenia boli odmenené srdeèným
potleskom.

Riadite¾stvo ZŠ na Školskej ulici ïakuje
touto cestou všetkým pedagógom i nepedago-
gickým pracovníkom, takisto i zástupcom rodi-
èov, ktorí sa  na organizácii trhov podie¾ali. Sr-
deèná vïaka patrí i každému z rodièov detí,
ktorí venovali výrobky na vianoèné trhy.

1. ZŠ

Malé vianoèné trhy a Vianoèná akadémia

Zmeny pokraèujú
V poslednom èase sa so zmenami v ZŠ na Školskej ulici roztrhlo

vrece. Vylepšili sme mnohé èasti školy, vytvorili sme nové uèebne i
priestory školského klubu, kde majú deti k dispozícii ve¾a skvelých špor-
tových hraèiek i herných zariadení. V posledných mesiacoch sme sa za-
merali na rozširovanie kuchyne. Teší nás nárast poètu obedov zo 160
na 220 a prispôsobujeme tomu aj podmienky v školskej kuchyni. 

Upravili sme i niektoré uèebne, vytvorili novú uèebòu polytechnickej
výchovy  a na vyuèovanie jazykov v malých skupinách sme prispôsobili
uèebòu na prvom poschodí.

Postupne sa snažíme celú budovu školy nielen obnovi�, ale aj oži-
vi�, vytvori� de�om veselé a podnetné prostredie. Máme vyma¾ované nie-
len chodby školy, ale postupne ma¾ujeme jednotlivé triedy. Po myškách,
ktoré sú nama¾ované na stenách u druhákov pribudli veselé písmenká
v 1. A triede a poèas nasledujúcich mesiacov budeme pokraèova�. Na-
še poïakovanie patrí pánovi Jurajovi Ïurišovi, ktorý ma¾by vytvoril.

Za uplynulý kalendárny rok sa u nás v škole ve¾a zmenilo, mnohí
¾udia i organizácie nám pomohli. Preto riadite¾stvo školy srdeène ïakuje
priaznivo nakloneným jednotlivcom i firmám, najmä firme Agropodnik Tr-
nava, manželom Táborským, všetkým rodièom a priate¾om školy, ktorí

prispeli ku skrášleniu školských priestorov. Firme Stavmont ïakujeme
za spoluprácu.

Tešíme sa, že kalendárny rok 2016 prinesie ïalšie príjemné zmeny
a veríme, že naïalej zostanete našej škole priaznivo naklonení.

ZŠ, Školská, Vrbové
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Naši na štvrtom mieste
Majstrovstvá okresu v basketbale SŠ študen-
tov vyhrala Hotelová akadémia ¼. W. Pieš�a-
ny. Študenti z Gymnázia J. B. M. Vrbové na 4.
mieste.

CVÈ Ahoj usporiadalo dòa 13. januára
majstrovstvá okresu v basketbale SŠ študen-
tov. Turnaja sa zúèastnilo pä� SŠ z Pieš�an a
Vrbového a hralo sa v hale Gymnázia P. de
Coubertiona v Pieš�anoch, systémom každý
s každým. Celkovo sa odohralo 10 zápasov.  

Výsledky: 
Hotelová akadémia Pieš�any - SPŠE Pieš-

�any 13:6 (9:2), Gymnázium J. B. Magina Vr-
bové - SOŠOaS Pieš�any 6:21 (4:10), Gymná-
zium P. de Cobertina - Hotelová akadémia
11:13 (8:8), SPŠE - Gymnázium Vrbové 6:8
(0:2), Gymnázium Pieš�any - SOŠOaS 8:13
(3:6), Hotelová akadémia - Gymnázium Vrbo-
vé 14:9 (7:3), SOŠOaS - SPŠE 14:15 (5:6),
Gymnázium Vrbové - Gymnázium Pieš�any
4:18 (2:5), SOŠOaS - Hotelová akadémia
11:15 (5:6), SPŠE - Gymnázium Pieš�any
6:20 (2:9).

Tabu¾ka:   
1. Hotelová akad. Pieš�any 4 4 O 55:37 8
2. SOŠOaS Pieš�any            4 2 2 59:44 6
3. Gymnázium Pieš�any        4 2 2 57:36 6
4. Gymnázium Vrbové           4 1 3 27:59 5
5. SPŠE Pieš�any                 4 1 3 33:55 5

O poradí na 2. - 3. mieste a 4. - 5. roz-
hodli vzájomné zápasy.  Najviac bodov zazna-
menali: Tapušík (SPŠE) 16 bodov, Hruška
(HA ¼W) a Vavrinec (SOŠOaS) po 15 bodov. 

Na  Župnú olympiádu do Trnavy postupuje
ví�az, Hotelová akadémia Pieš�any.  

Gymnázium Vrbové
je na 3. mieste

CVÈ Ahoj Pieš�any zorganizovalo ako prvé
v tomto roku okresné majstrovstvá žiaèok
stredných škôl v basketbale. Hralo sa v teloc-
vièni na bývalom SOU - vodohospodárskom
na Komenského ulici v Pieš�anoch. Výsledky:
Gymnázium P. de Coubertina Pieš�any – Gym-
názium J. B. Magina Vrbové 41:13 (19:5).
Gymnázium Pieš�any – Hotelová akadémia
Pieš�any 43:2 (20:2).  Gymnázium J. B. Magi-
na Vrbové – Hotelová akadémia Pieš�any
1:17 (3:14). V tabu¾ke na prvom mieste skon-
èilo Gymnázium Pieš�any pred druhou Hotelo-
vou akadémiou a tretie skonèilo Gymnázium
J. B. Magina Vrbové. V sú�aži strelkýò najviac
bodov zaznamenala Dada Krkošová 24, dru-
há len tesne Dominika Labudová 23 a tretie
miesto patrí Zuzke Bojnanskej 18 bodov,

všetky z ví�azného  Gymnázia Pieš�any, na 4.
mieste skonèila Natalia Vadíková z Gymnázia
J. B. Magina Vrbové. Ví�az -  Gymnázium Pieš-
�any postupuje na krajské majstrovstvá.

                                  Peter SEDLÁÈEKZO ŠPORTU

P-No 122/16

Mesto Vrbové h¾adá spôsoby ako zefektívni� odpadové hospodárstvo. Jedným z nich je aj nákup vozíka na prevážanie ve¾ko-
kapacitných kontajnerov (na snímke). V prvých dòoch roka 2016 už bol daný do prevádzky, ktorú bude zabezpeèova� útvar
miestneho hospodárstva Mestského úradu Vrbové. Rozhodnutím vedenia mesta bude tak šetrené mesaène 2500 eur, ktoré
sme platili externému vývozcovi. Cena vozíka - 28 tis. eur - sa behom roka vráti.

JUDr. Štefan KUBÍK, foto PK

Vrbovské jarmoky
v roku 2016

16. apríla
24. septembra


