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Noví malí obèania Vrbového
v centre záujmu samosprávy

Primátorka mesta Vrbové Dott. Mgr. Ema Maggiová sa
rozhodla, že novorodených obèiankov nášho mesta bude
pozýva� v sprievode rodièov do obradnej siene v Beòovské-
ho kúrii. Neformálne priate¾ské stretnutie plánuje organizo-
va� štvr�roène. Každý dostane od mesta i finanèný príspe-
vok. Zároveò bude na pamiatku narodenia nového obèana
mesta zasadený stromèek, ktorý dostane meno die�a�a.

-rb-

Do 29. februára hlasuj denne za detské ihrisko ŽIHADIELKO pre Vrbové

Umrel najstarší obèan mesta
Vo veku nedožitých 105 rokov v minulých dòoch zomrel Anton Kunik,

najstarší obèan Vrbového a jeden z najstarších Slovákov vôbec.
5. februára ho na cintoríne vo Vrbovom pochoval vrbovský farár vdp.

ICLic. Daniel Lukaèoviè. Pohrebu sa zúèastnila aj primátorka mesta Dott.
Mgr. Ema Maggiová.

Èes� jeho pamiatke!
Na snímke Anton Kunik s nevestou Vierkou a vrbovskou primátorkou

pri príležitosti oslavy 104. narodenín.
-rb-, foto PK

Spoloènos� so sídlom vo Vrbovom

príjme do zamestnania pracovníkov
na nasledujúce pozície:

– zvaraè

– autoelektrikár

– pracovník pre výrobu

Požiadavky: vyuèený v odbore, ochota a chu� pracova�.

Ïalej prijmeme :

– pracovníka/èku pre metrologické laboratórium

Požiadavky: SOU s maturitou, VP skup. B

Profesný životopis poprosíme zasla� na adresu:
Chirosan, s. r. o., Sadová 2, 922 03 Vrbové

Kontakt: 033/7726241



3/2016 strana 2RBOVÉHOHV
LAS

Z rokovania MsZ Vrbové
Uznesenia Mestského zastupite¾stva vo Vrbovom konaného 28. ja-

nuára 2016.

Uznesenie MsZ è. 1/I/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom berie na vedomie: 
1. Správu o použití financií MFK z rozpoètu mesta Vrbové v r. 2015.
2. Správu o èinnosti ZŠK mesta Vrbové v roku 2015.

Uznesenie MsZ è. 2/I/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom berie na vedomie Správu o èin-

nosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2015.

Uznesenie MsZ è. 3/I/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva¾uje Plán èinnosti hlavnej

kontrolórky na I. polrok 2016.
celkový poèet všetkých poslancov MsZ: 11, prítomní: 7, za: 7, proti:

0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 4/I/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva¾uje 5 % spoluúèas� na

dobudovanie kanalizaènej siete v meste Vrbové prostredníctvom Združe-
nia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany. V prípade, že mesto Vrbové
neuspeje so žiados�ou o nenávratný finanèný príspevok z eurofondov,
Združenie bude povinné 5 % spoluúèas� vráti� spä� do rezervného fondu
mesta Vrbové.   

za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 5/I/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom berie na vedomie protokol o vý-

sledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu, vykonanej na Mests-
kom úrade v dòoch 24. 9. 2015 – 20. 11. 2015.

Uznesenie MsZ è. 6/I/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva¾uje v súlade s § 9a ods.

8 písm. e) zákona è. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
odpredaj nehnute¾nosti – pozemku reg. „C“, parc. è. 1611/9 o výmere
23 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Vrbové, ve-
deného na LV è. 1900 v celosti pre Mgr. Luciu Puvákovú, bytom Ul. M.
A. Beòovského è. 488/14, 922 03 Vrbové a manžela Ing. Jozefa Puvá-
ka, bytom Ul. M. A. Beòovského è. 488/14, 922 03 Vrbové za cenu
17 €/m2 spôsobom hodným osobitného zrete¾a.

Za dôvod hodný osobitného zrete¾a MsZ považuje skutoènos�, že
Mgr. Lucia Puváková s manželom sú majite¾mi ved¾ajších pozemkov, dl-
hodobo uvedený pozemok užívajú a udržiavajú z dôvodu zabezpeèenia
prístupu na svoje pri¾ahlé pozemky. 

prítomní: 8, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 2

Uznesenie MsZ è. 7/I/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva¾uje v súlade s § 9a ods.

8 písm. e) zákona è. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení od-
predaj nehnute¾nosti – pozemku reg. „C“, parc. è. 1601/13 o výmere
118 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Vrbové, ve-
deného na LV è. 1900 v celosti pre Mgr. Luciu Puvákovú, bytom Ul. M.
A. Beòovského è. 488/14, 922 03 Vrbové a manžela Ing. Jozefa Puvá-
ka, bytom Ul. M. A. Beòovského è. 488/14, 922 03 Vrbové za cenu
17 €/m2 spôsobom hodným osobitného zrete¾a.  

Za dôvod hodný osobitného zrete¾a MsZ považuje skutoènos�, že
Mgr. Lucia Puváková s manželom sú majite¾mi ved¾ajších pozemkov,
parcela oddelená na základe geometrického plánu è. 330/2015 zo dòa
29. 10. 2015 je prístupovou cestou na ich pozemky, pozemok majú
v súèasnej dobe ohradený, tento dlhodobo užívajú a udržiavajú.

za: 6, proti: 0

 Uznesenie MsZ è. 8/I/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva¾uje po predaji nehnute¾-

nosti zriadi� na predmetnej nehnute¾nosti vecné bremeno na už uložené
inžinierske siete, ale aj vecné bremeno v prípade ïalšieho nového ulo-
ženia inžinierskych sietí a ïalej by malo vecné bremeno spoèíva� v mož-
nosti prechodu a pohybu na parcele registra „C“ è. 1601/13 - zastava-
né plochy a nádvoria o výmere 118 m2 neobmedzene v prípade vykona-
nia opráv uložených inžinierskych sietí, ïalej sa zmluvne zaväzujú kupu-
júci manželia nebudova� na predmetnej parcele žiadne budovy ani spev-
nené plochy a v povinnosti kupujúcich toto právo rešpektova� a umožni�
jeho plynutie. Zánikom zmluvných strán prechádzajú práva a povinnosti
vyplývajúce z tejto zmluvy a zriadeného vecného bremena na ich práv-
nych nástupcov.

za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 9/I/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva¾uje premenovanie prete-

kov Vrbovská pätnástka od roèníka 2016 na preteky Memoriál Štefana
Kalužu – Vrbovská pätnástka a zároveò financovanie pretekov od roku
2016 prostredníctvom dotácie poskytnutej Združeniu športových klubov
mesta Vrbové. 

za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 10/I/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva¾uje Všeobecne záväzné

nariadenie è. 4/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpoètu
mesta.

za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 11/I/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva¾uje Všeobecne záväzné

nariadenie è. 5/2016 o urèení miesta a èasu zápisu die�a�a na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaïovate¾skej pôsob-
nosti Mesta Vrbové.

prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 12/I/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom v zmysle ustanovenia § 9 ods.

2 zákona è. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov schva¾uje spô-
sob prevodu – prevod nehnute¾nosti – odpredaj bytu è. 2, ktorý sa na-
chádza v bytovom dome s. è. 282, a to na prízemí, na Ul. SNP vo Vrbo-
vom, o celkovej výmere 80 m2, vrátane podielu priestoru na spoloèných
èastiach a spoloèných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu
k pozemku, podiel 80/1481 – formou obchodnej verejnej sú�aže za mi-
nimálnu cenu stanovenú na základe znaleckého posudku è. 009/2016
na sumu 55 500 €.

prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 13/I/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom v zmysle ustanovenia § 9 ods.

2 zákona è. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov schva¾uje pod-
mienky obchodnej verejnej sú�aže s prílohou „Vzor kúpnej zmluvy na byt
è. 2 na Ul. SNP“ na odpredaj bytu è. 2, ktorý sa nachádza v bytovom
dome s. è. 282, a to na prízemí, na Ul. SNP vo Vrbovom, o celkovej vý-
mere 80 m2, vrátane podielu priestoru na spoloèných èastiach a spo-
loèných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemku, po-
diel 80/1481 – formou obchodnej verejnej sú�aže za minimálnu cenu
stanovenú na základe znaleckého posudku è. 009/2016 na sumu
55 500 €.

prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 14/I/2016 
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva¾uje na pozemkoch CKN:

bezodplatné zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenskej
distribuènej, a. s., Èulenova 6, 816 47 Bratislava, na základe zmluvy IZ
2/16/2/16.

za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Zo zápisnice z rokovania, zapísala E. BELIÈKOVÁ

Slovenský rozhlas o Vrbovom
Redaktorka Viera Horáková nakrúcala 5. februára vo Vrbo-

vom. Vstupy z nášho mesta a rozhovory s Vrbovèanmi bude vy-
siela� Slovenský rozhlas v sobotu 27. februára medzi 9.00
a 10.00 hod.                                                                      

-rb-

Katastrálne
územie

Parcela
číslo

Druh pozemku List
vlastníctva

Vrbové 1600/1 zastavané plochy a nádvoria 1 900

Vrbové 1238/1 zastavané plochy a nádvoria 1 900

Vrbové 1578/5 zastavané plochy a nádvoria 1 900

Vrbové 1579/1 zastavané plochy a nádvoria 1 900

Vrbové 1 580 zastavané plochy a nádvoria 1 900

Vrbové 1 581 záhrady 1 900

Vrbové 1 577 zastavané plochy a nádvoria 1 900
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Naši jubilanti
v mesiaci február 2016

60 rokov: Ján Blatnický
Nadežda Brucháčová
Ing. Jozef Duračka
František Gono
Anna Marušicová
Terézia Maturová
František Skočík
Vlastimil Stolár
Ladislav Sudora
Magdaléna Škodáčková
Viera Talábová
Mária Vaculová

65 rokov: Jarolím Hrehuš
Danica Košťálová
Ján Kováč
Magdaléna Kozáriková
Marta Mackovjaková

70 rokov: Oľga Barochová
Michal Gono
Emília Madunická
Mariana Ošková
Jarmila Sopóciová

75 rokov: Marta Gablovská
Augustín Gerát
Anna Majerníková

80 rokov: Vlasta Malíčková
Božena Matušovičová

81 rokov: sr. Kristína Margita Budinská
Mária Mosná

84 rokov: Anna Stráňavová
85 rokov: Rudolf Hankoci
86 rokov: Ľudmila Škodáčková
87 rokov: Rozália Trabalíková
88 rokov: Alžbeta Durcová

Anna Chnápková
Matilda Kubalová

89 rokov: Ernest Hulvan
90 rokov: Alžbeta Varcholová
93 rokov: Jozef Mackovjak

Srdečne blahoželáme! 

Vyhlásenie obchodnej verejnej sú�aže 
è. 1/2016 na predaj bytu è. 2 na Ul. SNP

Mesto Vrbové v zmysle uznesení MsZ vo Vrbovom è. 12/I/2016 a è. 13/I/2016 zo
dòa 28. 1. 2016 a v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a), § 9a ods. 1 písm. a) záko-
na è. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a noviel a pod¾a ust. § 281
až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje

obchodnú verejnú sú�až

a vyzýva na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy o predaji bytu
vrátane podielu priestoru na spoloèných èastiach a spoloèných zariadeniach domu a spo-
luvlastníckeho podielu k pozemkom reg. C,  v kat. území mesta Vrbové.

Byt è. 2, ktorého vlastníkom je mesto Vrbové sa nachádza na prízemí bytového domu
s. è. 282 na Ul. SNP, na pozemkoch parc. è. 2549 a 2550. Celková výmera bytu je
80 m2. Všeobecná hodnota bytu je stanovená na základe znaleckého posudku è. 009/
2016 znalca Ing. Dezidera Csenkyho stanovená na sumu 54 907,05 €. Nehnute¾nos� sa
predáva vrátane podielu priestoru na spoloèných èastiach a spoloèných zariadeniach by-
tového domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemkom parc. è. 2549 a 2550 v k. ú. Vr-
bové, Mesto Vrbové, okres Pieš�any vedené na LV 2278.

Odpredaj èasti pozemku, kde bytový dom stojí, parc. è. 2549 o výmere 13,45 m2,
druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV 2278 na Okresnom úrade,
katastrálnom odbore Pieš�any, z ktorého spoluvlastnícky podiel èiní 80/1481, ktorého
všeobecná hodnota je stanovená na základe znaleckého posudku è. 009/2016 znalca
Ing. Dezidera Csenkyho na sumu 288,78 €, a o odpredaj èasti  pozemku, kde bytový dom
stojí, parc. è. 2550 o výmere 13,40 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
zapísaný na LV 2278 na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Pieš�any, z ktorého spo-
luvlastnícky podiel èiní 80/1481, ktorého všeobecná hodnota je stanovená na základe
znaleckého posudku è. 009/2016 znalca Ing. Dezidera Csenkyho na sumu 287,62 € za
podmienok schválených uznesením Mestského zastupite¾stva vo Vrbovom è. 13/I/2016
zo dòa 28. 1. 2016.

Podrobné podmienky OVS è. 1/2016 (sú�ažné podklady) sú zverejnené na webovej
stránke mesta www.vrbove.sk a v úradnej tabuli mesta Vrbové.

                                                  Dott. Mgr. Ema Maggiová v. r., primátorka mesta

XII. ples vrbovského gymnázia
V sobotu 30. januára sa konal v priestoroch školy dvanásty ples gymnázia,

nad ktorým prevzalo záštitu Rodièovské združenie pri Gymnáziu J. B. Magina.
Plesu sa zúèastnilo ve¾a hostí, medzi ktorými nechýbala primátorka mesta Vr-
bové Dott. Mgr. Ema Maggiová, riadite¾ gymnázia PaedDr. Ing. František Glos,
PhD. a tiež rodièia študentov, priatelia školy i uèitelia. 

Plesajúcich privítali slávnostnými príhovormi riadite¾ školy a predsedníèka
Rady rodièov Mgr. Eva Masárová, potom nasledovalo klavírne vystúpenie štu-
dentky Terezy Fifíkovej, vystúpenia žiakov Cirkevnej základnej umeleckej školy
sv. Gorazda z Vrbového i Základnej umeleckej školy z Pieš�an. Vrcholom progra-
mu bolo vystúpenie Mgr. Petra Remiša, ktorý hostil pobavil svojím humorom
i spevom. Všetkým do tanca hrala skupina Magic Music z Hlohovca. Súèas�ou
plesu bola vernisáž prác vrbovskej rodáèky Veroniky Otepkovej.

Ples gymnázia mal už tradiène vysokú úroveò a o jeho výbornú atmosféru
sa postarali organizátori, úèinkujúci i samotní hostia, ktorí v priebehu veèera
ukázali, že sa vedia dobre zabavi�.

Saša CH. 

Dòa 18. februára oslávi životné jubi-
leum naša drahá, milovaná mamièka,
starenka Marta GABLOVSKÁ.

Dnešný deò je v roku jediný, kedy
sláviš 75. narodeniny, tak ti prajeme
všetko najlepšie, š�astie, zdravie a pekný
úsmev na tvári, kyticu ruží v tento deò
darujeme tebe zo srdca len.

To ti praje dcéra Jarmila, syn Slavo-
mír a vnuk Adrián

P-No 138/2016 

Dòa 12. februára sa dožíva
krásnych 70 rokov života naša milá

 O¾ga BAROCHOVÁ.
Ve¾a zdravia do ïalších rokov

v kruhu svojich blízkych, š�astia,
radosti a Božieho požehnania ti zo
srdca prajú manžel Peter, tvoja
vnuèka s manželom Matejom, dcé-
ry Jana s manželom Borisom a
Magda s Jurajom.

P-No 136/2016

Blahoželáme!
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Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom v súlade so zákonom NR SR
è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, zákonom NR SR
è. 583/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväz-
nom nariadení.

Èl. 1 Úvodné ustanovenie
Všeobecne záväzné nariadenie (ïalej len „nariadenie“ alebo „VZN“)

stanovuje postup a podmienky pri poskytovaní dotácií právnickým oso-
bám (ïalej len PO) a fyzickým osobám – podnikate¾om (ïalej len FOP),
ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Vrbové alebo PO a
FOP, ktorí nemajú trvalý pobyt alebo sídlo na území mesta Vrbové, ale
ktoré pôsobia, vykonávajú èinnos� na jeho území alebo poskytujú služby
obyvate¾om mesta na podporu všeobecne prospešných služieb, všeo-
becne prospešných alebo verejnoprospešných úèelov.1)

Èl. 2 Všeobecné pojmy
Pre úèely tohto nariadenia sa rozumie:
Dotácia – pri splnení stanovených podmienok nenávratný finanèný

príspevok z rozpoètu mesta v príslušnom kalendárnom roku PO alebo
FOP.

Žiadate¾ - PO alebo FOP, ktorá žiada o dotáciu v zmysle tohto naria-
denia.

Prijímate¾ – PO alebo FOP, ktorej bola dotácia poskytnutá.
Poskytovate¾ – mesto Vrbové.
Projekt - žiados� s podrobným popisom akcie alebo okruhu potrieb

v zmysle tohto VZN (napr.: stavebný projekt).
Všeobecne prospešná služba (pod¾a § 2 ods. 2 zákona è. 213/

1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne pros-
pešné služby v znení neskorších predpisov) je najmä: poskytovanie zdra-
votnej starostlivosti, poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna sta-
rostlivos�, tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a
kultúrnych hodnôt, ochrana ¾udských práv a základných slobôd, vzdelá-
vanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, výskum, vývoj, vedecko-technic-
ké služby a informaèné služby, tvorba a ochrana životného prostredia
a ochrana zdravia obyvate¾stva, služby na podporu regionálneho rozvoja
a zamestnanosti, zabezpeèovanie bývania, správy, údržby a obnovy by-
tového fondu.

Všeobecne prospešný úèel (pod¾a § 2 ods. 2 zákona è. 162/2014
Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov) je
najmä: rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, ochrana ¾udských práv,
ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúr-
nych hodnôt, ochrana zdravia, rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelania
a telovýchovy, rozvoj dobrovo¾níckej èinnosti, rozvojová spolupráca a hu-
manitárna pomoc, obhajoba práv znevýhodnených skupín fyzických o-
sôb, podpora práce s de�mi.

Verejnoprospešným úèelom (pod¾a § 2 ods. 3 zákona è. 34/2002
Z. z. o nadáciách a o zmene Obèianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov) je najmä: rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
realizácia a ochrana ¾udských práv alebo iných humanitných cie¾ov, o-
chrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt,
ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania,
telovýchovy a plnenie individuálne urèenej humanitnej pomoci pre jed-
notlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo po-
trebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. 

Odbornou komisiou - komisie zriadené pri MsZ ako jeho poradný,
iniciatívny a kontrolný orgán v oblasti, ktorá posudzuje žiados� o dotáciu
a dáva k žiados� stanovisko.

Bežný transfer – transfer finanèných prostriedkov organizáciám zria-
deným alebo založeným mestom.

Záväzok voèi mestu sa pre úèely tohto VZN nepovažuje dlh, ktorý
dlžník prizná formou notárskej zápisnice, na ktorý je dohodnutý splát-
kový kalendár.

Čl. 3 Podmienky poskytovania dotácií
1. Žiadate¾ o dotáciu okrem zákonných povinností musí súèasne:
- by� PO alebo FOP pod¾a èl. 1,
- poda� písomnú žiados� v stanovenom termíne,
- ma� ku dòu podania žiadosti vyrovnané všetky záväzky voèi mestu

Vrbové.
2. dotácia v súlade s týmto VZN môže by� poskytnutá iba tomu žia-

date¾ovi, ktorý v minulosti po èerpaní poskytnutej dotácie túto použil
v súlade s podmienkami a úèelom, na ktorý bola poskytnutá a uvedené

použitie aj zdokladoval v zákonných lehotách.
3. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. 

Èl. 4 Úèel poskytovania dotácií
1. Dotácie môžu by� poskytnuté FOP, PO na všeobecne prospešné služby a

všeobecne prospešné alebo verejnoprospešné úèely len v zmysle zákona
najmä v oblastiach:
a) školskej a vzdelávacej,
b) športovej, duchovnej a kultúrnej,
c) zdravotnej a sociálnej,
d) ekologickej,
e) ¾udských práv a iných humanitných cie¾ov,
f) investiènej pri verejnoprospešnom charaktere.

2. Dotácie nesmú by� použité:
a) na financovanie èinnosti politických strán a hnutí, ani v prospech kandi-

dáta na volenú funkciu,
b) na akcie zamerané iba na opravu, údržbu a investície, okrem investícií

verejnoprospešného charakteru,
c) na úhradu výdavkov v rámci konkrétneho projektu alebo akcie, ktorými

sú: odmeny funkcionárom, nákup pohonných hmôt, okrem náhrady za
spotrebované pohonné hmoty ako súèasti vyúètovania cestovných
náhrad, pohostenie okrem obèerstvenia, ktoré je súèas�ou akcie, nákup
alkoholu a tabakových výrobkov.

3. Úèel poskytnutia dotácie prerokujú odborné komisie MsZ pod¾a príslušnej
oblasti:
a) Komisia kultúry, športu, mládeže a vzdelávania – pre oblasti:
aa) záujmová èinnos�, umelecká èinnos� a kultúrne aktivity:
- vytváranie podmienok pre rozvoj záujmovo-umeleckej èinnosti,
- uchovávanie a rozvíjanie miestnych tradícií,
- organizovanie prehliadok, sú�aží, výstav, divadelných vystúpení, 
- organizovanie kultúrno-spoloèenských zájazdov za úèelom rôznych

vystúpení, 
- reprezentácia mesta doma i v zahranièí,
- podpora hudobných, taneèných, speváckych a divadelných súborov

a sólistov,
- prezentácia mesta prostredníctvom literárnej, publikaènej, výtvar-

nej, výstavníckej a divadelnej èinnosti,
- obnova kultúrnych pamiatok, cirkevných objektov a ïalších pamäti-

hodností na území mesta, 
- história a tradícia záujmovo-umeleckej skupiny alebo jednotlivých

umelcov, 
- edièná èinnos�,
 - netradièná forma a predpokladaný prínos aktivity pre mesto.
ab) rozvoj školstva a vzdelávania:
- mimoškolská èinnos� na všetkých úrovniach škôl,
- etická a mravná výchova mladej generácie,
- progresívne formy vzdelávania,
- vzdelávacie aktivity zamerané na boj proti alkoholizmu, drogám

a protispoloèenským javom,
- realizácia netradièných aktivít,
- podujatia zamerané na tradície,
- projekty zamerané na skvalitnenie výuky a vzdelávania,
- rozvoj telesnej kultúry a športu pre všetkých, masovej a rekreaènej

telesnej výchovy,
- podpora športu na školách,
- organizovanie športových podujatí v meste,
- podpora výkonnostného športu v meste,
- podiel na úhrade prevádzkových nákladov športových klubov,
- športové aktivity �ažko zdravotne postihnutých a starších obèanov,
- podpora športových talentov,
- spolupráca s mestom Vrbové pri zabezpeèovaní rozvoja telovýcho-

vy a športu na území mesta,
- rozvíjanie a skvalitnenie tradièných telovýchovno-športových podu-

jatí na území mesta,
- reprezentácia mesta.
b) Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – pre oblasti:
ba) zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia:
- podpora aktivít združení obèanov so zdravotným postihnutím

smerujúcich k integrácii do normálneho života,
- podpora aktivít so zameraním na protidrogovú prevenciu a preven-

ciu v oblasti ochrany zdravia,
- podpora nových, resp. rozvíjajúcich sa aktivít a podujatí v zdravot-

níctve v meste,
- podpora aktivít zameraných na výpomoc pri zdravotne závažných

indikáciách obèanov.
 bb) humanitárna a sociálna oblas�:
- humanitárna a sociálna pomoc,
- podpora nových, resp. rozvíjajúcich sa aktivít orientovaných na

humanitárnu a charitatívnu èinnos� obyvate¾ov mesta,
- podpora aktivít organizovaných pre deti a rodiny nezamestnaných,

zo sociálne slabých rodín, detí v detských domovoch, obèanov mesta

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA VRBOVÉ č. 4/2016

o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpoètu mesta
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 Vrbové v zariadeniach sociálnej starostlivosti, resp. obèanov v sociálnej
starostlivosti, resp. obèanov v sociálnej a hmotnej núdzi,

- podpora aktivít zameraných na upevòovanie vz�ahov v rodinách,
resp. vytvárania zdravého rodinného zázemia pre deti a rodièov.

c) Komisia pre výstavbu, rozvoj mesta a životné prostredie – pre
oblasti :

- zlepšovanie životného prostredia na území mesta Vrbové,
- ochrana prírody a prírodných hodnôt na území mesta,
- podpora aktivít združení v oblasti skráš¾ovania životného prostre-

dia,
- podpora vzdelávacích aktivít v oblasti životného prostredia,
- podpora spracovania projektov na ochranu životného prostredia na

území mesta.
d) Komisia dobrovo¾ného hasièského zboru a komisia verejného

poriadku – pre oblasti:
- Dobrovo¾ného Hasièského zboru

Èl. 5 Zdroje dotácií
1. Zdrojom dotácií sú vlastné príjmy rozpoètu mesta Vrbové.
2. Výšku zdrojov urèených na poskytovanie dotácií schva¾uje

mestské zastupite¾stvo po prerokovaní v príslušných odborných komi-
siách pri schva¾ovaní rozpoètu na príslušný rozpoètový rok. 

3. Limit prostriedkov v rozhodovacej právomoci:
a) primátora – poskytnutie dotácie v celkovej výške 350,-

eur/rok/žiadate¾;
b) MsZ – ostatné prostriedky na èinnosti uvedené v èl. 4 ods. 1

písm. a – f).  
Nevyluèuje sa však poskytovanie dotácií za predpokladu úpravy roz-

poètu pre túto oblas� v priebehu roka. 
4. Poskytnutie finanèných prostriedkov na dotácie z rozpoètu mesta

nesmie zvýši� celkový dlh mesta na konci rozpoètového roka a podlieha
koncoroènému zúètovaniu. Poskytnuté finanèné prostriedky je možné
použi� len do konca príslušného rozpoètového roka.

Èl. 6 Žiadosti o dotácie
1. Žiadate¾ predkladá na MsÚ písomnú žiados� o poskytnutie dotá-

cie na príslušný kalendárny rok obvykle do 31. januára príslušného roka
– v roku 2016 do 29. februára. V mimoriadnych, opodstatnených a zdô-
vodnených prípadoch môže žiadate¾ predloži� žiados� aj v inom termíne.

2. V prípade športových organizácií alebo obèianskych združení, kto-
ré majú viacero registrovaných oddielov, zameraných na rôzne športy,
sa žiados� o poskytnutie dotácie podáva za každý športový oddiel, ktorý
sa považuje za samostatného žiadate¾a.

Èl. 7 Náležitosti žiadosti o dotáciu
Žiados� o dotáciu musí obsahova�:
a) oblas� v súlade s èl. 3 tohto VZN, do ktorej je žiados� nasmero-

vaná,
b) názov a adresu žiadate¾a, kópiu výpisu registrácie PO na MV SR,

prípadne iný doklad preukazujúci právny status žiadate¾a, ako aj stano-
vy, alebo inú listinu, dokumentujúcu predovšetkým práva a povinnosti
štatutárnych orgánov žiadate¾a;

 - u FOP meno, priezvisko, kontaktnú adresu, overenú kópiu živnos-
tenského listu resp. iného oprávnenia na podnikanie alebo zastupova-
nie štatutárneho orgánu žiadate¾a, 

- u PO názov organizácie, kontaktnú adresu, kópiu výpisu z Obchod-
ného registra,

c) IÈO žiadate¾a,
d) bankové spojenie žiadate¾a,
e) názov projektu,
f) struènú charakteristiku projektu, podnikate¾ského zámeru, pripra-

vovanej aktivity,
g) autora projektu,
h) odborného garanta projektu,    
i) miesto a dátum realizácie, podujatia alebo akcie (vymedzené ter-

mínmi od-do),
j) rozpoèet projektu, podujatia alebo akcie, obsahujúci rozpis pred-

pokladaných príjmov a výdavkov, 
k) požadovanú výšku dotácie od mesta,
l) informáciu o tom, èi sa na navrhovaný úèel poskytli dotácie z iné-

ho zdroja (fondy, štátny rozpoèet, sponzori a pod.) a vyèíslenie výšky do-
tácie z iného zdroja, 

m) predpokladaný prínos pre mesto a jeho obyvate¾ov,
n) prehlásenie PO a FOP o tom, že nemá voèi mestu žiadne záväzky

(predovšetkým nedoplatky na miestnych daniach a miestnom poplatku,
resp. iné zákonné alebo zmluvné povinnosti),

o) podpis oprávnenej osoby - FOP podpis žiadate¾a, - PO podpis šta-
tutárneho zástupcu a peèiatka v súlade s výpisom z Obchodného regis-
tra,

p) ostatné náležitosti urèené príslušnou odbornou komisiou MsZ.

Èl. 8 Posudzovanie žiadosti o dotáciu
1. Každú, podate¾òou zaevidovanú žiados� posudzuje útvar ekono-

miky a správy majetku pri MsÚ v rozsahu:
- èi žiadate¾ nemá voèi mestu poh¾adávku,
- èi bol dodržaný úèel poskytnutej dotácie v minulom období u toho

istého žiadate¾a,
- èi žiadate¾ splnil vyúètovacie povinnosti voèi poskytovate¾ovi v zá-

konných lehotách.
2. Jednotlivé odborné útvary úradu takto spracovanú žiados� posu-

dzujú z vecnej, obsahovej a formálnej stránky. V prípade neúplnosti a
nekompletnosti žiadosti vyzývajú žiadate¾ov na doplnenie. Príslušné ú-
tvary mesta zodpovedajú za predloženie žiadosti príslušnej odbornej ko-
misii.

3. Schválenie žiadosti primátorkou mesta, resp. mestským zastu-
pite¾stvom je podmienené stanoviskom príslušnej odbornej komisie
mesta.

4. K schválenej žiadosti vypracuje poskytovate¾ zmluvu o poskytnutí
dotácie.

Èl. 9 Zmluva o poskytnutí dotácie
1. Medzi mestom Vrbové ako poskytovate¾om dotácie a žiadate¾om

ako príjemcom dotácie sa vždy uzatvára písomná zmluva o poskytnutí
dotácie z rozpoètu mesta.

2. Zmluva obsahuje tieto povinné náležitosti:
2.1. výšku dotácie a urèenie termínu, do ktorého ju mesto vyplatí

v hotovosti alebo poukáže na úèet príjemcu,
2.2. úèel použitia dotácie,
2.3. najneskorší termín použitia dotácie,
2.4. podmienku úèelne a hospodárne naklada� s poskytnutou dotá-

ciou a v súlade so schválením úèelom,
2.5. povinnos� vráti� mestu poskytnutú dotáciu, ak bola použitá

v rozpore s úèelom, na ktorý bola poskytnutá, resp. nepoužitú dotáciu
bezodkladne, najneskôr však do konca decembra príslušného rozpoè-
tového roka,

2.6. vymedzenie spôsobu prezentácie mesta ako podporovate¾a ak-
cie (žiadate¾ je povinný umožni� a zabezpeèi� prezentáciu mesta na kon-
krétnej akcii, na ktorú bola dotácia poskytnutá),

2.7. povinnos� príjemcu dotácie umožni� vykonanie kontroly vynakla-
dania poskytnutých prostriedkov v jeho priestoroch a na základe jeho
úètovnej evidencie do piatich rokov po ukonèení rozpoètového roka,
v ktorom mu bola dotácia poskytnutá1), 

2.8. iné dohodnuté podmienky.

Èl. 10 Použitie a zúètovanie dotácií
1. Príjemca dotácie, je povinný použi� ju len na úèel, na ktorý bola

schválená a poskytnutá. Dotáciu možno použi� do konca príslušného
rozpoètového roka.

2. Príjemca je povinný vyúètova� poskytnutú dotáciu do 30 kalendár-
nych dní od konania dotovanej akcie, najneskôr však do 15. 12. prísluš-
ného rozpoètového roka. Vyúètovaním sa rozumie predloženie takých
dokladov, ktoré po vecnej a formálnej stránke zodpovedajú platným zá-
konným ustanoveniam, najmä zákonu o úètovníctve2), o cestovných ná-
hradách3), prípadne iným právnym normám. Výnimku tvoria akcie realizo-
vané v období od 16. 12. do 31. 12. príslušného kalendárneho roka.
Tieto musia by� zúètované najneskôr do 15. januára nasledujúceho ka-
lendárneho roka.

3. Príjemca, ktorý nepredloží vyúètovanie dotácie v zmysle èl. 9 ods.
2 tohto VZN alebo použije dotáciu na iný úèel ako bolo zmluvne urèené,
je povinný bezodkladne po plánovanom termíne podujatia, najneskôr
však do 31. decembra príslušného kalendárneho roka vráti� dotáciu
v celej výške na úèet mesta. 

6. Správnos� vyúètovania poskytnutej dotácie kontroluje útvar eko-
nomiky a správy majetku pri MsÚ. 

7. Nesplnenie ustanovení èl. 9 ods. 1, ods. 2 resp. ods. 3 sa pova-
žuje pod¾a § 31 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom zne-
ní za porušenie finanènej disciplíny a je finanène sankcionované (od-
vod, pokuta, penále), kde uvedené sankcie musia by� súèas�ou Zmluvy
o poskytnutí dotácie.

Èl. 11 Osobitné ustanovenia
1. Ak príjemca poruší povinnosti uvedené v èl. 9 tohto VZN, nebude

mu schválená ïalšia žiados� o poskytnutie dotácie v nasledujúcich pia-
tich rokoch. 

2. V osobitných a odôvodnených prípadoch po prerokovaní v prísluš-
nej komisii mesta, môže by� pod¾a tohto VZN poskytnutá dotácia fyzic-
kej osobe (obèanovi) na úèely, ktoré nie sú predmetom VZN o poskyto-
vaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a sociálnej pôžièky obèanom
s trvalým pobytom v meste Vrbové (napr. na základe žiadosti fyzickej
osoby o dotáciu na športové vybavenie die�a�a a podobné úèely).
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Na uvedené úèely sa primerane použijú ustanovenia tohto VZN.

Èl. 12 Prechodné a závereèné ustanovenia
1. Na žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpoètu mesta podané pred

úèinnos�ou tohto nariadenia sa bude prihliada� ako na žiadosti, ktoré sú
podané v zmysle príslušných ustanovení tohto VZN.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením
MsZ mesta Vrbové èíslo 10/I/2016 zo dòa 28. 1. 2016.

3. Toto VZN nadobúda úèinnos� dòom 16. 2. 2016.
4. Nadobudnutím úèinnosti tohto VZN stráca úèinnos� a platnos�

VZN è. 11/2006 k poskytovaniu dotácii právnickým osobám a fyzickým
osobám - podnikate¾om.

Dott. Mgr. Ema Maggiová, primátorka mesta Vrbové

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) § 31 od. 14 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesko-
rších predpisov

2) zákon NR SR è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorších
predpisov

2) zákon NR SR è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení
neskorších predpisov 

Mesto Vrbové v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona è. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanove-
ním § 20 ods. 2 a 3 zákona è. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva nasle-
dovné Všeobecne záväzné nariadenie o urèení miesta a èasu zápisu
die�a�a na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zria-
ïovate¾skej pôsobnosti mesta Vrbové.

Èlánok 1 Úèel a pôsobnos�

1. Toto VZN je záväzné pre všetkých zákonných zástupcov detí, ktoré majú tr-
valé alebo prechodné bydlisko v meste Vrbové

2. Mesto Vrbové je zriaïovate¾om základných škôl:
• Základná škola, Komenského 2, 922 03 Vrbové
• Základná škola, Školská 4, 922 03 Vrbové 

Èlánok 2 Predmet

Predmetom tohto VZN je: 
1. Urèenie miesta a èasu zápisu die�a�a na plnenie povinnej školskej dochádzky

(ïalej len zápis) v základnej škole v zriaïovate¾skej pôsobnosti mesta Vrbo-
vé.

2. Toto nariadenie bližšie upravuje práva a povinnosti rodièov alebo inej fyzic-
kej osoby než rodièia, ktorá má die�a zverené do osobnej starostlivosti alebo
do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ïalej len „zákonný
zástupca“) na plnenie povinnej školskej dochádzky die�a�a v základnej škole
na území mesta Vrbové.

Èlánok 3 Povinná školská dochádzka a jej plnenie

1. Povinná školská dochádzka zaèína zaèiatkom školského roka, ktorý nasledu-
je po dni, keï die�a dovàši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilos�.

2. Ak die�a po dovàšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilos� a
pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia, zákonný zástupca môže
požiada� riadite¾a základnej školy o odklad o jeden školský rok. Súèas�ou
žiadosti zákonného zástupcu je odporuèenie všeobecného lekára pre deti a
dorast a odporuèenie príslušného zriadenia výchovného poradenstva a pre-
vencie.

3. Nikoho nemožno oslobodi� od plnenia povinnej školskej dochádzky.
4. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode,

v ktorom má trvalý alebo prechodný pobyt (v spádovej škole), ak zákonný
zástupca pre svoje die�a nevyberie inú základnú školu.

5. Ak je žiak zapísaný na inú než spádovú školu, oznámi túto skutoènos� ria-
dite¾ tejto školy riadite¾ovi spádovej školy, a to najneskôr do 31. mája.

6. Riadite¾ základnej školy do 30. apríla zašle zoznam všetkých detí, ktoré boli
zapísané na plnenie povinnej školskej dochádzky na Okresný úrad v Trnave,
odbor školstva a zriaïovate¾ovi, pod¾a trvalého bydliska žiaka.

Èlánok 4 Miesto a èas zápisu

1. Termín zápisu 
Mesto Vrbové v súlade so zákonom ukladá riadite¾om základných
škôl vo Vrbovom vykona� zápis v termíne štvrtok a piatok druhého
týždòa v mesiaci apríl v èase od 14.00 hod. do 17.00 hod., ktorý
predchádza zaèiatku školského roka, v ktorom má die�a zaèa� plni�
povinnú školskú dochádzku.

2. Miesto zápisu 
Mesto Vrbové urèuje miesto zápisu v budove Základnej školy, Ko-
menského 2, a v budove Základnej školy, Školská 4, vo Vrbovom.
Konkrétne miesto, t. j. miestnos�, v ktorej sa uskutoèní zápis, urèí
riadite¾ základnej školy. 

3. Zverejnenie zápisu 
Mesto Vrbové v spolupráci s riaditeľmi základných škôl a materskej
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zverejnia presný dátum,
čas a miesto konania zápisu nasledovne:
• na vidite¾nom mieste budovy školy a internetovej stránke ZŠ,
• na vidite¾nom mieste materskej školy,
• vyhlásením v mestskom rozhlase.

Èlánok 5 Práva a povinnosti zákonného zástupcu
die�a�a

1. Zákonný zástupca die�a�a je povinný prihlási� die�a na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole v èase zápisu pod¾a toh-
to nariadenia.

2. Zákonný zástupca je povinný pri zápise uvies� tieto osobné úda-
je:

• meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné èíslo, miesto narode-
nia, národnos�, štátne obèianstvo a trvalé bydlisko die�a�a,

• meno a priezvisko, adresu zamestnávate¾a a trvalé bydlisko
zákonných zástupcov,

• pod¾a potreby preukázate¾ný doklad o zdravotnom stave die�a�a.
3. Zákonný zástupca die�a�a má právo vybra� pre svoje die�a aj inú

základnú školu mimo spádovej školy.
4. Zákonný zástupca môže zapísa� die�a iba na jednu školu.

Èlánok 6 Priestupky a sankcie

1. Mesto Vrbové je oprávnené kontrolova� dodržiavanie uložených povinností
zákonných zástupcov die�a�a. 

2. Priestupku sa dopustí zákonný zástupca die�a�a, ktorý ohrozuje jeho výcho-
vu a vzdelávanie alebo zanedbáva starostlivos� o povinnú školskú dochádz-
ku die�a�a, najmä ak die�a nenahlási na povinnú školskú.

3. V prípade, že si zákonný zástupca die�a�a nesplní povinnos� tým, že nepri-
hlási die�a na povinnú školskú dochádzku, dopustí sa priestupku, za ktorý je
mesto Vrbové oprávnené uloži� mu pokutu v zmysle zákona. Pokutu možno
uloži� do jedného roka odo dòa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr
však do troch rokov odo dòa porušenia povinnosti.

Èlánok 7 Dodržiavanie a kontrola nariadenia

1. Za dodržiavanie tohto VZN zodpovedá riadite¾ každej základnej školy v zria-
ïovate¾skej pôsobnosti mesta Vrbové.

2. Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva kontrolór mesta a Spoloèný
školský úrad vo Vrbovom.

Èlánok 8 Závereèné ustanovenia

1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové è. 5/2016 bolo schválené
Mestským zastupite¾stvom vo Vrbovom dòa 28. 1. 2016 uznesením è. 11/I/
2016.

2. Toto VZN nadobúda úèinnos� dòom 5. februára 2016.
3. Nadobudnutím úèinnosti tohto VZN stráca úèinnos� a platnos� VZN

è. 8/2010 o urèení miesta a èasu zápisu die�a�a na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole vo Vrbovom.

Dott. Mgr. Ema Maggiová, primátorka mesta Vrbové

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA VRBOVÉ č. 5/2016
o urèení miesta a èasu zápisu die�a�a

na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole v zriaïovate¾skej pôsobnosti

mesta Vrbové

Beòovský v Starej ¼ubovni 
13. januára z poverenia PhDr. Dalibora Mikulíka, riadite¾a ¼ubov-

nianského múzea - hradu v Starej ¼ubovni, sa vo Vrbovom uskutoèni-
lo stretnutie správcu ¼ubovnianskeho hradu Mgr. Jozefa Balužinské-
ho a historika tamojšieho múzea Mgr. Petra Žarnovského s pracovník-
mi mesta Vrbové. Prijala ich aj primátorka Vrbového Dott. Mgr. Ema
Maggiová. Rokovali o možnosti spolupráce pri prezentácii Mórica Be-
òovského v ich meste.

-rb-
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Oznam o vo¾bách
V sobotu 5. marca 2016 sa od 7.00 do 22.00 h. konajú vo¾by

do Národnej rady Slovenskej republiky
Obyvatelia Vrbového môžu voli� v štyroch volebných okrskoch. Príslušnos� k okrsku je daná pod¾a trvalého bydliska. Každá domácnos� s opráv-

neným volièom dostala o tom písomné oznámenie. Na u¾ahèenie rozhodovania slúži zoznam zaregistrovaných kandidátov, ktorý bol takisto doruèe-
ný do každej domácnosti s volièom.

Volebné okrsky v meste Vrbové

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

oprávnené na podnikanie, ktoré sú prevádzkovate¾mi malého zdroja zneèis�o-
vania ovzdušia, že sú na základe platného VZN mesta Vrbové è. 7/2012 po-
vinné do 15. 2. 2016 oznámi� na Mestský úrad – Útvar výstavby, územného
rozvoja a životného prostredia údaje o ve¾kosti zdroja a o množstve spotrebo-
vaného paliva v uplynulom roku 2015. 

Poplatková ani oznamovacia povinnos� sa pod¾a VZN nevz�ahuje na: 
a) malé zdroje, ktoré sú umiestnené v bytoch a rodinných domoch, v sta-

vbách urèených na individuálnu rekreáciu, pokia¾ sa tieto zdroje nevyužívajú na
podnikanie,

b) malé zdroje, ktoré prevádzkuje mesto.
Tlaèivo je možné vyzdvihnú� si na MsÚ – Útvar výstavby, úz. rozvoja, do-

pravy a životného prostredia alebo si ho stiahnu� z internetovej stránky mesta
Vrbové (www.vrbove.sk › Mestský úrad › Útvar územného rozvoja, životného
prostredia, spoloèný stavebný úrad samosprávy pre obce: Vrbové, Koèín - Lan-
èár, Šípkové, Šterusy › Tlaèivá útvaru › Oznámenie údajov potrebných pre urèe-
nie poplatku za zneèis�ovanie ovzdušia MZZO).

Ekumenická bohoslužba
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Vrbové, Rímskokatolíc-

ka cirkev - farnos� Vrbové a Kongregácia sestier premonštrátok, Kláštor Pia
XI., zorganizovali v nede¾u 24. januára popoludní o 16.00 hod. v evanjelickom
kostole ekumenické bohoslužby v rámci Týždòa modlitieb za jednotu kres�a-
nov. Kázal pán farár JCLic. Daniel Lukaèoviè z rímskokatolíckej farnosti. Téma
tohoroèného stretnutia bola: „Povolaní zvestova� ve¾ké skutky Pánove“, ktorá
vychádzala z Prvého listu apoštola Petra 2, 9 – 10. Pozvanie prijala aj pani
primátorka mesta Dott. Mgr. Emma Maggiová a viceprimátor JUDr. Štefan Ku-
bík.

ECAV

Zo spomienok
pamätníka

V dobách dávno minulých sa na mäso stálo od večera. Pre-
daj však začal najskôr ráno od 4.30 –  5.00 hod.
Pri malej doprave slúžil aj konský povoz. Boli kone, ktoré ma-
jiteľovi zastavili pri každom šenku vo Vrbovom, končili u Ba-
chára na hornom konci – blízko kostola Evanjelickej cirkvi a.
v. Zaujímavé je, že po tejto poslednej zástavke kone dopravili
majiteľa až domov na kopanice. (Tomu sa hovorí konská pa-
mäť.)
Vo Vrbovom boli artisti a medzi nimi silný Ctibor. Prebehla
výzva, že kto sa chce z obyvateľov zúčastniť súboja s týmto
vysokým svalnatým silákom. Prihlásil sa Rudolf Feranec, kto-
rý v priebehu pár minút siláka položil na lopatky. Artisti s han-
bou urýchlene odcestovali.
Vo Vrbovom boli artisti, ktorí mali natiahnuté lano zo stožiara
až vysoko do šikmej veže (cca 35 m) vyzvali dobrovoľníka
z Vrbového, ktorý by prešiel po lane (pod ním bola záchranná
sieť). Prihlásil sa Štefan Ladányi. Keď prešiel 2/3 lana, artisti
mu rozhúpali lano, aby neutrpeli hanbu z výkonu svojho a Š.
Ladányi spadol do siete.
Na námestí vo vetranej debni na textilnej podložke bol pred-
tavovaný veľhad kráľovský. Krásne mramorovo zdobené telo
hada spokojne spalo, keďže ho pravidelne kŕmili. Na jeden
raz ho nasýtilo 4 – 6 sliepok na dobu cca 2 – 3 týždňov.
Do výkopu spadol večer posilnený muž alkoholom (pri špe-
ciálnej škole) a uviazol tak, že medzi nohami mal gumový ká-
bel. Domov prišiel až nad ránom. Horšie boli otlaky v rozkro-
ku.
Dentista – zubár Július bol malej postavy a silný v páse (tuč-
ný). Pred trhaním zubov ničil baktérie na zubárskych klieš-
ťach nahriatím nad kahancom. Stalo sa, že pacientovi popálil
kliešťami peru tak, že bolesť vytrhnutého zuba bola ničím o-
proti popálenej pere.
Dentista Fredo bol prostoreký. Raz na trhanie zubov prišiel
pacient s polovicou tváre opuchnutou. Veľmi ťažko sa mu o-
tvárali ústa dokorán. Zubár, aby pacienta pri malom otvorení
úst posmelil, skríkol na neho: „Otvor tú hubu, lebo ťa nako-
pem do r...!“ Zaúčinkovalo, ústa sa otvorili dokorán a zub po
zásahu zubára vyletel z úst.

Ing. Milan KRIHÁK

01 I. Základná škola
súp. è. 1320-1382
Ulice: 1. mája - celá ulica, Gen. M. R. Štefánika - súp. è. 12-207,

1741, 1790, Hoštáky - celá ulica, Hrabinská - celá ulica, Kopanièky -
celá ulica, Mikulášska - celá ulica, Nám. sv. Cyrila a Metoda - celá uli-
ca, Oslobodenia - celá ulica, Priehradná - celá ulica, Rekreaèná - celá
ulica, Sadová - celá ulica, Sadová II. - celá ulica, Sasinková - celá ulica,
Sietna - celá ulica, Slneèná - súp. è. 1792-1798, Školská - celá ulica,
Vinohradnícka - celá ulica

02 Gymnázium J. B. Magina
Ulice: 8. marca - celá ulica, Bernolákova - celá ulica, Cintorínska -

celá ulica, Družstevná - celá ulica, Hollého - celá ulica, Hviezdoslavova -
celá ulica, Krížna - celá ulica, Mieru - celá ulica, Námestie slobody - ce-
lé – patria sem aj obèania s trvalým pobytom: mesto Vrbové, P. Jan-

tauscha - celá ulica, Po¾ná - celá ulica, Slovanská - celá ulica, Stražov-
ská - celá ulica, Šteruská cesta - celá ulica

03 II. Základná škola
Ulice: 6. apríla - súp. è. 360-368, 6. apríla  - súp. è. 325, Fraòa

Krá¾a - celá ulica, Komenského - celá ulica, Krátka - celá ulica, M. A.
Beòovského - súp. è. 353-355, Novoutvorená - celá ulica, Pieš�anská -
celá ulica, Semenárska - celá ulica

04 Dom kultúry
Ulice: Boèná - celá ulica, Gen. M. R. Štefánika - súp. è. 208, J. Zig-

mundíka - celá ulica, M. A. Beòovského - súp. è. 370-496, Nám. J. E-
manuela - celé, Sídlisko 9. mája - celé, SNP - celá ulica, Súkennícka -
celá ulica, Športová - celá ulica, Záhradná - celá ulica
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Prvenstvo si odniesli
študentky z gymnázia
21. januára usporiadalo CVÈ Ahoj

v Pieš�anoch okresné majstrovstvá štu-
dentiek stredných škôl, ktoré sa konali
v staronovej telocvièni bývalého Vodo-
hospodárskeho uèiliš�a za úèasti piatich
škôl z celého okresu. Hralo sa systé-
mom každý s každým, spolu desa� zápa-
sov. Prvenstvo si odnieslo Gymnázium J.
B. Magina z Vrbového, ktoré postupne
zví�azilo nad Hotelovou akadémiou Pieš-
�any, nad SOŠOaS Pieš�any, SPŠE Pieš-
�any aj nad pieš�anským Gymnáziom P.
de Coubertina zhodne po 2:0. Na dru-
hom mieste skonèili dievèatá z Hotelovej
akadémie, ktoré vyhrali nad pieš�anským
gymnáziom 2:1, nad SOŠOaS tiež 2:0 a
nad SPŠE 2:0. Na 3. mieste sa umiest-
nilo Gymnázium Pieš�any, ktoré vyhralo
nad SOŠOaS aj nad SPŠE zhodne po
2:0. 4. miesto patrí SOŠOaS, ktorá zví-
�azila nad SPŠE 2:0, ktorá sa umiestnila
na 5. mieste.  

Ví�azné družstvo z Gymnázia J. B.
Magina Vrbové postúpilo na Župnú olym-
piadu do Trnavy. Pod vedením trénera
P. Koiša sa o úspech prièinili hráèky: E.
Benková, A. Bolechová, V. Gacková, D.
Kopèanová, S. Kubišová, K. Miklovièová,
A. Samuhelová, A. Šišková, N. Šprinc-
lová a H. Zifèáková.

Školské majstrovstvá
okresu v basketbale
Basketbalové družstvo dievèat sa

zúèastnilo 12. januára okresných majst-
rovstiev stredných škôl. V telocvièni bý-
valej SOU Vodohospodárskej sa stretli
družstvá stredných škôl z nášho okresu.
Naše dievèatá obsadili tretie miesto.

Výsledky: Gymnázium J. B. Magina –
Hotelová akadémia Pieš�any 9 - 16. Bo-
dy: Vadíková 7, Kurucová 2. Gymnázium
J. B. Magina – Gymnázium P. de Couber-
tina Pieš�any 13 - 42. Body: Vadíková 7,
Kurucová 4, Miháliková 2.

Poradie: 1. Gymnázium PdC Pieš�a-
ny, 2. Hotelová akadémia Pieš�any, 3.
Gymnázium J. B. Magina Vrbové. 

Zloženie družstva: 1. Laura Borov-
ská, 2. Natália Vadíková, 3. Liliana Mi-
háliková, 4. Soòa Petríková, 5. Alena
Hlaváèová, 6. Ema Kurucová.

Basketbalové družstvo chlapcov sa
zúèastnilo 13. januára okresných majst-

rovstiev stredných škôl. V telocvièni pie-
š�anského Gymnázia P. de Coubertina
sa stretlo pä� stredných škôl z nášho o-
kresu. Naši študenti obsadili štvrté
miesto.

Výsledky skupina A: Gymnázium J. B.
Magina – SPŠE Pieš�any 8 - 6. Body:
Predný 3, Pyšný 2, Hrnèiar 2, Žilka 1.
Gymnázium J. B. Magina – Gymnázium
Pieš�any 6 - 18. Body: Hrnèiar 2, Predný
2, Drška 2. Gymnázium J. B. Magina –
Hotelová akadémia Pieš�any 9 - 14. Bo-
dy: Predný 5, Drška 2, Hrnèiar 2. Gymná-
zium J. B. Magina – SOŠaS Pieš�any 9 -
21. Body: Predný 5, Drška 2, Hrnèiar 2.

Zloženie družstva: 1. Patrik Predný,
2. Matej Pyšný, 3. Sebastián Hrnèiar, 4.
Marek Drška, 5. Patrik Žilka.

Školské majstrovstvá
okresu vo volejbale

Volejbalové družstvo dievèat sa zú-
èastnilo 21. januára okresných majst-
rovstiev stredných škôl. V telocvièni
Gymnázia Pierra de Coubertina sa stretli
štyri tímy stredných škôl z nášho okresu.

Naše dievèatá zví�azili vo všetkých
zápasoch, obsadili 1. miesto a postúpili
tak na Majstrovstvá kraja do Trnavy.

Výsledky: Gymnázium J. B. Magina –
Gymnázium P. de Coubertina Pieš�any 2
- 0, 15 - 8, 15 - 11. Gymnázium J. B.
Magina – Hotelová akadémia ¼. Wintera
Pieš�any 2 - 0, 15 - 6, 15 - 9. Gymná-
zium J. B. Magina – SOŠOaS Pieš�any 2
- 0, 15 - 5, 15 - 5. Gymnázium J. B. Ma-
gina – SPŠE Pieš�any 2 - 0, 15 - 7, 15 -
5. Poradie: 1. Gymnázium J. B. Magina
Vrbové, 2. Hotelová akadémia Pieš�any,
3. Gymnázium Pierra de Coubertina Pieš-
�any.

Zloženie družstva: Ema Benková, Si-
mona Kubišová, Hana Zifèáková, Alexan-
dra Samuhelová, Andrea Šišková, Anita
Bolechová, Kristína Miklovièová, Natália
Šprinclová, Dominika Kopèanová.

Volejbalové družstvo chlapcov sa
zúèastnilo 28. januára okresných majst-
rovstiev stredných škôl. V telocvièni pie-
š�anského Gymnázia Pierra de Couberti-
na sa stretlo šes� stredných škôl z náš-
ho okresu. Naši študenti obhájili minulo-
roèné tretie miesto.

Výsledky: Gymnázium J. Baltazára
Magina – Gymnázium P. de Coubertina
Pieš�any 2 – 0; 25/16, 25/17. Gymná-
zium J. Baltazára Magina – SPŠE Pieš�a-
ny 0 - 2; 15/25, 15/25. Poradie: 1.
SPŠE Pieš�any 6B, 2. Gymnázium J. B.
Magina 3B, 3. Gymnázium Pieš�any 0B.
Semifinále: Gymnázium J. Baltazára Ma-
gina – Hotelová akadémia Pieš�any 0 -
2; 17/25, 22/25. O 3. miesto: Gymná-
zium J. Baltazára Magina – SOŠT Pieš�a-
ny 2 - 1; 20/25, 25/21, 15/12.

Zloženie družstva: Patrik Žilka, Da-

niel Kunic, Marek Drška, Peter Hlaváè,
Sebastián Hrnèiar, Jozef Guláš, Juraj
Uhrina, Martin Domian, Roland Kanáloš,
Igor Zelenay.

Majstrovstvá v bedmintone
Dòa 3. februára sa uskutoènili majst-

rovstvá okresu stredných škôl v bedmin-
tone. Zápasy sa odohrali v telocvièni
Gymnázia Pierra de Coubertina. V kate-
górii chlapcov obsadili naši študenti pia-
te miesto. Turnaja sa zúèastnilo 6 mužs-
tiev. V kategórii dievèat skonèili naše
študentky tretie. Turnaja sa zúèastnilo 5
družstiev.

Výsledky chlapci: Gymnázium Jána
Baltazára Magina – SOŠT Pieš�any 0 - 3;
Gymnázium J. B. Magina – Gymnázium
Pieš�any 0 - 3. Skupina A: 1. Gymnázium
Pieš�any; 2. SOŠZ Pieš�any; 3. Gymná-
zium J. B. Magina.

Dievèatá: Gymnázium J. B. Magina –
SOŠT Pieš�any 0 - 3; Gymnázium J. B.
Magina – Gymnázium Pieš�any 0 - 3;
Gymnázium J. B. Magina – SOŠOaS Pie-
š�any 0 - 3; Gymnázium J. B. Magina –
SPŠE Pieš�any 2 - 1. Body: Miklovièová
0,5/1,5, Šlauková 1,5/1,5.

Výsledky v bedmintone dvojèlenných
družstiev. Na tejto sú�aži sa zúèastnilo
23 škôl, spolu 46 štartujúcich. 

Zaèneme kategóriou žiaèky ZŠ, sú�a-
žilo 6 škôl, rozdelených do dvoch sku-
pín, kde postúpili do semifinále prvé dve
školy. V prvom semifinále ZŠ, Brezová,
zví�azila nad ZŠ, Školská, Vrbové 2:1
a v druhom semifinále zví�azilo Gymná-
zium Pieš�any nad CZŠ Goretti 3:0. V sú-
boji o 3. miesto zví�azila ZŠ, Školská, Vr-
bové nad CZŠ Goretti 2:1 a vo finále zví-
�azilo Gymnázium Pieš�any nad ZŠ, Bre-
zová, 3:0. V kategórii žiakov ZŠ sa hralo
rovnakým systémom ako u dievèat, se-
dem družstiev hralo v dvoch skupinách.
V semifinále zví�azili žiaci z Gymnázia
Pieš�any nad ZŠ Scherera 2:1 a v dru-
hom semifinále ZŠ, Holubyho, zví�azila
nad ZŠ, Školská, Vrbové 3:0. Ví�azi zá-
pasov hrali finále, v ktorom Gymnázium
Pieš�any zdolalo ZŠ, Holubyho, po tu-
hom boji 2:1.   

Gy + Peter SEDLÁÈEK

Jubileum malých rybárov
Detské rybárske krúžky Jaroslava He-

lera oslavovali svoje 10. výroèie fungova-
nia. Pri tejto príležitosti sa 6. februára
uskutoènilo v kultúrnom dome vo Ve¾-
kých Kosto¾anoch posedenie s priazniv-
cami a sponzormi týchto aktivít. Ocene-
nie za podporu mesta Vrbové i jej osob-
nú prevzala primátorka Vrbového Dott.
Mgr. Ema Maggiová. Prítomní boli i funk-
cionári MO Slovenského rybárskeho zvä-
zu vo Vrbovom.

ZO ŠPORTU


