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ZO ÚŽS, MS SÈK a mesto Vrbové Vás pozývajú na

STRETNUTIE DÔCHODCOV
nášho mesta nad�70�rokov,

spojené s kultúrnym programom a obèerstvením, 
ktoré sa uskutoèní v rámci Mesiaca úcty k starším.

Štvrtok 20. októbra 2016 o 15.00 hod.,
v školskej jedálni II. ZŠ na Komenského ulici

(vchod oproti kláštoru)

Organizátori sa tešia na Vašu úèas�.

10. októbra navštívili Vrbové dvaja slovenskí športoví reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Erik Vlèek (na snímke vpravo)
a�Juraj Tarr (na snímke v¾avo), ktorí spolu s Tiborom Linkom a Denisom Myšákom získali na olympiáde v Riu de Janeiro pre Slo-
vensko striebornú medailu. Viac o�podujatí sa doèítate na s. 12.                                                                                                       -rb-
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Uznesenia MsZ konaného 29. septembra
2016.

Uznesenie MsZ è. 122/IX/2016  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom v�zmy-
sle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona è. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor-
ších predpisov, s poukazom na ustanovenie
§�16 ods. 1, písm. l) zákona è. 596/2003
Z.�z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov schva¾uje zámer mesta Vrbové rozde-
li: Materskú školu vo Vrbovom na dve samos-
tatné zariadenia s právnou subjektivitou a sú-
hlasí so zaradením materskej školy na Súken-
níckej ulici è. 256 vo Vrbovom do siete škôl
a�školských zariadení v zmysle platných zá-
konných noriem.

celkový poèet všetkých poslancov MsZ:
11, prítomní: 6, za: 6

Uznesenie MsZ è. 123/IX/2016  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom v�zmy-
sle zákona è. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve, v�znení ne-
skorších predpisov schva¾uje  zriadenie eloko-
vaného pracoviska patriaceho pod Materskú
školu so sídlom na Sídlisku 9. mája na Zá-
kladnej škole na Komenského ulici a poveruje
MsÚ Vrbové požiada: o zaradenie elokovaného
pracoviska do siete škôl a školských zariade-
ní.

prítomní: 6, za: 6 

Uznesenie MsZ è. 124/IX/2016  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-
¾uje rozpoètové opatrenie è. 5 pod¾a prílohy
è.�1 Rozpoètové opatrenie (pozri tabu¾ku).

prítomní: 6, za: 6 

Uznesenie MsZ è. 125/IX/2016  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-
¾uje poskytnutie dotácie Evanjelickej cirkvi a. v.
vo Vrbovom vo forme umiestnenia lavièiek v a-
reáli cirkevného dvora Evanjelickej cirkvi a. v.
vo Vrbovom v poète 7 ks v hodnote 672 €.

prítomní: 6, za: 6 

Uznesenie MsZ è. 126/IX/2016  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-
¾uje v súlade s èl. 4, písm. A), bod 2 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Vrbové a na základe § 588 a nasl. Obèianske-
ho zákonníka odkúpenie  nehnute¾nosti, a to: 

- pozemok, parcela registra „C“  è.  2667/
2, o výmere  52 m2, druh pozemku – záhrada,
zapísaný na LV è. 1859  v podiele 1/1 v celos-
ti, ktorý je vo výluènom vlastníctve p. Štefánie
Németovej, rod. Kondaèovej,  bytom Ulica
školská è. 1051/1, 922 03 Vrbové, za cenu
5�€/m2 . 

prítomní: 6, za: 6 

Uznesenie MsZ è. 127/IX/2016  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-
¾uje v súlade s èl. 4, písm. A), bod 2 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Vrbové a na základe § 588 a nasl. Obèianske-
ho zákonníka odkúpenie nehnute¾ností:

- pozemku parcela registra „E“  è.  457/2,
o výmere 104 m2, druh pozemku – zastavené
plochy a nádvoria, 

- pozemku parcela registra „E“  è.  458/1,
o výmere 21 m2, druh pozemku – zastavené
plochy a nádvoria, 

zapísané na LV è. 3449 v podiele 1/1
v�celosti, ktoré sú vo výluènom vlastníctve
Edity Pekarovièovej, rod. Arbetovej, bytom Ul.
oslobodenia è. 823/15, 922 03 Vrbové za
cenu 5 €/m2 . 

prítomní: 6, za: 6 

Uznesenie MsZ è. 128/IX/2016

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom  
schva¾uje zmenu Uznesenia è. 55/IV/2016 zo
dòa 28. 4. 2016  nasledovne: 

ruší text uvedený v druhej odrážke pri spô-
sobe prevodu - odpredaja  nehnute¾ností, a to:

 „- odpredaj poškodeného rodinného domu
súp. è. 478, ktorý je postavený na p. è. 1622,
o výmere 329 m2, druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný na LV è.
1900 na Okresnom úrade, katastrálnom odbo-
re Pieš:any, vo vlastníctve mesta Vrbové a za
odpredaj poškodeného rodinného domu súp.
è. 480, ktorý je postavený na p. è. 1621/1,
o�výmere 803 m2, druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný na LV è.
1900 na Okresnom úrade, katastrálnom odbo-
re Pieš:any, vo vlastníctve mesta Vrbové“ a
nahrádza sa novým znením, a to:

„- odpredaj poškodeného rodinného domu
súp. è. 478, ktorý je postavený na p. è. 1622,
o výmere 329 m2, druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný na LV
è.�1900 na Okresnom úrade, katastrálnom
odbore Pieš:any, vo vlastníctve mesta Vrbové
a za odpredaj poškodeného rodinného domu
súp. è. 480, ktorý je postavený na p. è. 1621/

1, o�výmere 803 m2, druh pozemku – zasta-
vané plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný na
LV è. 1900 na Okresnom úrade, katastrálnom
odbore Pieš:any, vo vlastníctve mesta Vrbové
a na  p. è. 1621/2, o výmere 115 m2, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria“. 

prítomní: 6, za: 6 

Uznesenie MsZ è. 129/IX/2016  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-
¾uje zmenu  Uznesenia è. 57/IV/2016 zo dòa
28. 4. 2016  nasledovne:

ruší sa text uvedený v druhom odseku pri
podmienkach verejnej obchodnej sú:aže, a to:
„Súèas:ou stanovenej minimálnej kúpnej ceny
je aj  cena za odpredaj poškodeného rodinné-
ho domu súp. è. 478, ktorý je postavený na p.
è. 1622, o výmere 329 m2, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný
na LV è. 1900 na Okresnom úrade, katastrál-
nom odbore Pieš:any, vo vlastníctve mesta
Vrbové a za odpredaj poškodeného rodinného
domu súp. è. 480, ktorý je postavený na p. è.
1621/1, o výmere  803 m2, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný
na LV è. 1900 na Okresnom úrade, katastrál-
nom odbore Pieš:any, vo vlastníctve mesta Vr-
bové za podmienky zbúrania a odvezenia sutín
z poškodených rodinných domov“ a nahrádza
sa novým znením, a to:

„Súèas:ou stanovenej minimálnej kúpnej
ceny je aj  cena za odpredaj poškodeného ro-
dinného domu súp. è. 478, ktorý je postavený
na p. è. 1622, o výmere 329 m2, druh pozem-
ku – zastavané plochy a nádvoria, ktorý je za-
písaný na LV è. 1900 na Okresnom úrade,
katastrálnom odbore Pieš:any, vo vlastníctve
mesta Vrbové a za  odpredaj poškodeného
rodinného domu súp. è. 480, ktorý je posta-
vený na p. è. 1621/1, o výmere  803 m2, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria, ktorý
je zapísaný na LV è. 1900  na Okresnom úra-
de, katastrálnom odbore Pieš:any, vo vlast-
níctve mesta Vrbové a na p. è. 1621/2, o vý-
mere  115 m2, druh pozemku zastavané plo-
chy a nádvoria, za podmienky zbúrania a odve-
zenia sutín z poškodených rodinných domov. 

prítomní: 6, za: 6 

Uznesenie MsZ è. 130/IX/2016  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom ruší
uznesenie MsZ è. 14/I/2016.

prítomní: 6, za: 6 
Pokraèovanie na strane 5

Rozpočet schválený
2016

Rozpočet po zmenách Zmena rozpočtu č. 5 Rozpočet po zmenách

 Bežné príjmy 4 097 590,00 4 183 405,88 0 4 183 405,88

 Kapitálové príjmy 661 639,99 771 639,99 0 771 639,99

 Finančné operácie príjmové 350 500,00 374 500,90 0 374 500,90

 Školstvo 43 000,00 43 687,57 0 43 687,57

 Príjmy spolu 5 152 729,99 5 373 234,34 0 5 373 234,34

 Bežné výdavky 2 166 392,00 2 228 134,00 0 2 228 134,00

 Kapitálové výdavky 607 400,00 754 767,10 0 754 767,10

 Finan. operácie výdavkové 709 639,99 709 639,99 0 709 639,99

 Školstvo 1 669 298,00 1 680 693,25 0 1 680 693,25

 Výdavky spolu 5 152 729,99 5 373 234,34 0 5 373 234,34

Z rokovania Mestského zastupite ľstva Vrbové
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Odišiel si tíško,
mòa to stále bolí,
opustil si svet 
proti svojej vôli.

Dòa 11. októbra uplynuli
2�roky od smrti môjho manžela

Štefana NOSKU.
Tí, ktorí ste ho poznali venujte mu prosím

tichú spomienku.
S láskou a úctou manželka.

P--No 3699/2016

�� Dňa 26. októbra uplynie päť
rokov, čo nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec, starý a pra-
starý otec 

Karol ŽÁK.  
S láskou a úctou na neho 
spomínajú manželka Emília, 
dcéry Milka a Jarmila s rodinami, synovia Karol
a Pavol s rodinami a celá ostatná rodina.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú
spomienku. 

P-No 782/16-2

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Mesto Vrbové  v záujme utvárania a ochrany zdravých podmienok, zdravého spôsobu

života, v�zmysle §4 ods. 3 písm. h), zákona è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, § 12 ods. 2, písm. e) zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona èíslo
140/2008 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci vychádzajúc z�potreby koordiná-
cie deratizácie (zníženie poètu hlodavcov – najmä potkanov)

nariaïuje celomestskú deratizáciu
v termíne od 1. októbra 2016 do 15. novembra 2016.

Mesto Vrbové stanovuje tieto podmienky pre zabezpeèenie celomestskej deratizácie:
- všetky fyzické osoby - obèania, fyzické osoby - podnikatelia, právnické osoby musia   

vykona: deratizáciu v objektoch urèených na podnikanie, v objektoch školských zariadení,
zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb,  bytových a polyfunkèných domoch,
v suterénnych a pivnièných priestoroch objektov, v areáloch živoèíšnej výroby, v potravinár-
skych prevádzkach, v reštauraèných zariadeniach, v�skladoch potravín a požívatín, v skla-
doch ïalších komodít a skládkach komunálneho odpadu,

- fyzickým osobám – obèanom sa odporúèa vykona: deratizáciu v pivnièných  priesto-
roch pri chovoch hospodárskych zvierat, v rodinných domoch a bytových domoch, predo-
všetkým ak v ich blízkosti sú objekty urèené na podnikanie uvedené vo vyššom ods.

- objekty, v ktorých sa bude deratizácia vykonáva:, musia by: aj fyzicky upratané, zba-
vené materiálov a neèistôt, ktoré prispievajú k množeniu škodcov,

- náklady na deratizáciu znáša vlastník  nehnute¾nosti z vlastných prostriedkov, pokia¾
nie sú hradené z iných zdrojov,

- dba: na úèinný a kvalitný výkon deratizácie, aby sa zabránilo ïalšiemu výskytu a roz-
množovaniu hlodavcov.

  Mesto Vrbové bude vykonáva: deratizáciu na nehnute¾nostiach vo svojom vlastníctve
dòa 20. - 21. októbra 2016.

Výzvu pre vykonanie celoplošnej deratizácie vydal Regionálny úrad verejného zdravot-
níctva so sídlom v Trnave pod ozn. RÚVZ/2016/04389  dòa 28. 9. 2016. Táto výzva je
k�nahliadnutiu na Mestskom úrade, útvare výstavby, územného rozvoja a životného prostre-
dia vo Vrbovom a je zverejnená na mestskej úradnej tabuli.

                                          Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ, primátorka mesta Vrbové

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Mesto Vrbové v zmysle uznesení MsZ vo Vrbovom è. 135/IX/2016 a è. 136/IX/2016
zo dòa 29. 9. 2016, a v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a), § 9a ods. 1, písm. a)
zákona è. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a noviel a pod¾a ust.
§�281 až 288 Obchodného zákonníka týmto

vyhlasuje obchodnú verejnú súDaž
a vyzýva na podávanie najvýhodnejšieho návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy na odpredaj

nehnute¾nosti vo vlastníctve mesta Vrbové, nachádzajúcej sa v k. ú. Vrbové reg. „C“:
Ide o nehnute¾nos::
1.) pozemok, parcela registra „C“ è.  1067/1, o  výmere  13�280 m2, zapísaný na LV

è. 1900, druh pozemku – ostatné plochy. Na základe geometrického plánu èíslo 199/
2016 zo dòa 23. 6. 2016 bola uvedená parcela rozdelená na parcelu reg. „C“ è. 1067/1 –
ostatné plochy o výmere 10�312 m2,  parcelu reg. „C“ è. 1067/8 – ostatné plochy o výme-
re 237 m2, parcelu reg. „C“ è. 1067/9 – ostatné plochy o výmere 2�254 m2  a parcelu reg.
„C“ è. 1067/10 – ostatné plochy o výmere  477 m2;

 - Predmetom obchodnej verejnej sú:aže je novovytvorená nehnute¾nos:, parcela regis-
tra „C“ è. 1067/10 – ostatné plochy o výmere 477 m2, ktorá je vo výluènom vlastníctve
mesta Vrbové.

Minimálna kúpna cena v zmysle uznesenia MsZ è. 135/IX/2016 zo dòa 29. 9. 2016
je stanovená vo výške 10 €/m2.

Predkladanie sú:ažných návrhov do 28. októbra 2016, do 12.00 hod.
Podrobné podmienky OVS è. 7/2016 (sú:ažné podklady) vrátane VZORU návrhu kúpnej

zmluvy sú zverejnené na webovej stránke mesta www.vrbove.sk a v úradnej tabuli mesta.

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ, v. r., primátorka mesta Vrbové

Vrbovčania zomrelí
v�júni�až�septembri�2016

Ladislav MATEJKO
† 1. 6. Vrbové 73-ročný

Vladimír ŽITŇANSKÝ
† 1. 6. Piešťany 59-ročný

Anna VÁCHOVÁ, rodená Vajdová
† 6. 6. Piešťany 84-ročná

Vlasta MALÍČKOVÁ, rodená Verčíková
† 11. 6. Nitra 80-ročná

Štefan ŽÁK
† 12. 6. Vrbové 57-ročný

Jaroslav KRÁĽ
† 15. 6. Piešťany 73-ročný

Oto PODMELA
† 18. 6. Vrbové 72-ročný

Štefan NOVÁK
† 19. 6. Vrbové 95-ročný

Sr. Vojslava Justína KUČERÍKOVÁ
† 26. 6. Piešťany 70-ročná

Rozália TRABALÍKOVÁ, rodená Parížová
† 3. 7. Vrbové 87-ročná

Irena BAJCAROVÁ, rodená Motúzová
† 1. 8. Vrbové 86-ročná

Mária TROJÁKOVÁ, rodená Pavlová
† 10. 8. Piešťany 65-ročná

Sr. Bronislava Terézia ĎURICOVÁ
† 15. 8. Piešťany 89-ročná

Ľudmila VATRTOVÁ, rodená Kuchárová
† 20. 8. Vrbové 78-ročná

Ing. Ivan ZAHRADNÍK
† 16. 9. Piešťany 67-ročný

Anna CHNAPKOVÁ, rodená Durišová Rubanská
† 23. 9. Vrbové 88-ročná

Františka SAPÁKOVÁ, rodená Valková
† 26. 9. Piešťany 89-ročná

Česť ich pamiatke!

�

Všade chýba Tvoj láskavý hlas,
Mal si rád život,
My Teba a Ty nás.

Dòa 3. novembra uplynú smutné štyri roky
od smrti nášho milovaného syna, brata, otca,
švagra a kamaráta 

Borisa FULJERA 

a nedožitých 70 rokov nášho dobrého a starost-
livého otca, manžela, dedka, brata a švagra 

Petra FULJERA.

Kto ste ich poznali a mali radi, venujte im
prosím tichú modlitbu a spomienku.

Ïakujeme
P-No 3758/2016

Využívajte
služby
Mestskej
knižnice
Vrbové

pondelok - piatok 
12.00 - 18.00 hod.
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Kanalizácia páchne novým vedením

Trnavská vodárenská spoloènos:,
a.�s. (TAVOS), je ako román o dvoch po-
stavách, dnes už aj s možnou kriminál-
nou zápletkou. Samozrejme, že v jeho
obsahu sú i ïalšie menej významné oso-
by, ktoré k samotnému dianiu a maskova-
niu potrebujú. Jeho dramatický obsah je
v�tom, že hlavné postavy sú verejní èinite-
lia, primátor Trnavy Peter Broèka ako
predseda dozornej rady a starosta Ružin-
dola Vladimír Púèik ako podpredseda
predstavenstva TAVOS, ktorí postupne do
svojich osobných nízkych záujmov a spô-
sobov vtiahnu iných. Aj s�dôsledkami.

Prvý diel románu mnohí poznáte, už
sa o tom písalo. S množstvom pochybení
zvolali mimoriadne valné zhromaždenie
akcionárov, kamarátsky si rozdelili funk-
cie v dozornej rade a v predstavenstve,
nerešpektovali Obchodný zákonník, výbe-
rovým konaním vyberali generálneho ria-
dite¾a ale nevymenovali... a tak ïalej.
Dnes sa podávajú podnety a oèakávajú
súdne rozhodnutia, poškodení sa bránia.
A tak ¾udí zaujíma, èo sa v úmyselne vy-
tvorenej zlej atmosfére, údajne s vyhráž-
kami zamestnancom v TAVOS-e, deje. Vý-
sledkom mimoriadneho valného zhromaž-
denia bolo, že Peter Broèka vystriedal na
poste predsedu dozornej rady Miloša Ta-
majku a na svoje podpredsednícke mies-
to povýšil starostu Kátloviec Pavla Joha-
nesa. Polepšil si aj Vladimír Púèik, ktorý
postúpil z obyèajného èlena predstaven-
stva na jeho podpredsedu. Dozorná rada
ako predåžená ruka akcionárov má do-
hliadnu: na to, aby predstavenstvo riadilo
TAVOS zodpovedne. Ako sa ale mohlo
sta:, že podpredseda dozornej rady Joha-
nes aktuálne buduje vo svojej obci kana-
lizáciu za peniaze TAVOS-u bez vyhlásenia
verejnej sú:aže na dodávate¾a? Jedine
s�požehnaním predstavenstva a generál-
neho riadite¾a. Všetko sú to Broèkovi no-
minanti, takže sa v tom vezie s�nimi, ale-
bo to títo traja spískali poza jeho chrbát.
Názor nech si èitate¾ spraví sám.

Tunelovanie TAVOS-u

Druhý diel, ako sme zistili z verejne
dostupných dokumentov, je horší ako pr-
vý. Ale to sa zo zloženia orgánov oèakáva-
lo, len nie tak rýchlo. Nemajú žiadne zá-
brany a otvorili prvé tunely. Pásky strihá
svojim podpisom starosta Ružindola Pú-
èik a Broèkom poverený doèasný generál-
ny riadite¾ Pavol Nižòanský. Jeden chce,
druhý asi musí. Ak sa podozrenia potvr-
dia, tunelári z Braniska by boli oproti nim
uèni. Dnes verejnosti predstavíme prvý
tunel, za ktorý nesú zodpovednos: všetci
primátori a starostovia, ktorí to z�falošné-
ho kamarátstva dovolia bez následkov.
Najmä pod¾a zistených informácii zverej-
nených na webovej stránke obce Kátlovce
a TAVOS-u (podrobnejšie to rozvádzame
v�chronológii prípadu), obec Kátlovce uza-
tvorila pred pätnástimi rokmi zmluvu so
živnostníkom (Ing. Marián Sahul STAVE-
KO) na výstavbu kanalizaènej siete za 1
387 280,70 eura. Z pôvodnej dåžky 1119
m zberaèa sa v�roku 2009 spravilo maxi-
málne 230 metrov spoloèných kanalizaè-
ných potrubí a zostalo tak ešte dokonèi:
889 m. Ïalší úsek kanalizácie v Kátlov-
ciach sa robil až v roku 2013 v dåžke 118
m zberaèa i výtlaku, takže zostalo zreali-
zova: a zaplati: minimálne 771 m kanali-
zácie.

Koneèná

Po mimoriadnom valnom zhromaždení
TAVOS-u v máji 2016 nastupuje nová par-
tièka v predstavenstve a dozornej rade
TAVOS-u, pod¾a zverejnených zmlúv aj
s�poplatným doèasným generálom Niž-
òanským. Jedným berú peniaze na schvá-
lené projekty, druhým rozhadzujú po stá-
tisícoch eur, aby zaplatili hlasovanie. Ne-
záleží im na tom, èo podstrèili na vedo-
mie valnému zhromaždeniu, aké sú sku-
toèné náklady, na ekonomike, na verej-
ných obstarávaniach, ktoré nerobia, na
dobrých mravoch, nezáleží na zákonoch,
predpisoch. Zdá sa, že na nièom. Iba na
sebe. Dôkazom sú práve Kátlovce, kto-

rých starosta Johanes je tiež súèasne
podpredsedom dozornej rady TAVOS-u.
S�požehnaním Broèku a Púèika v auguste
zmluvne preniesol povinnosti svojej obce
 vyplývajúce z 15 rokov starej zmluvy  na
výstavbu kanalizácie na TAVOS. Zároveò
si presadil, aby spoloènos: STAVEKO do-
konèila kanalizáciu v Kátlovciach. Nekon-
trolovaní kamaráti neèinnos:ou predsedu
dozornej rady Broèku si cenu z�200 tis. €,
pôvodne požadovanú starostom Johane-
som a predloženú valnému zhromaždeniu
v júni 2016, navýšili v�auguste 2016 na
575 339,98 eura, aby bolo na všetko.
Zmluvu i cenu uzatvorili bez schválenia
v�predstavenstve, bez verejného obstará-
vania, a to napriek povinnému dodržiava-
niu vnútornej smernice, ktorá svieti na
webovej stránke TAVOS-u, napriek vlast-
nému úseku pre VO. 

Ako sme už spomenuli, Kátlovciam
treba dokonèi: zhruba 771 m kanalizácie.
V zmluve je však spomínaných len 430
m, prièom by sa mali vybudova: za viac
ako dvojnásobok nežnej ceny. Preèo?
Rozdiel 341 m, o ktorom starosta Joha-
nes, Púèik a Broèka mlèia, je už firmou
STAVEKO roky zrealizovaný, no nezapla-
tený. Trasa kanalizácie je pod¾a nášho
zistenia suchá, nepoužívaná, napriek to-
mu, že starosta donútil obyvate¾ov inves-
tova: do prípojok. 

Bolo by správne, aby porušovanie pra-
vidiel pri správe cudzieho majetku, zneu-
žívanie zverených práv a povinností, zneu-
žívanie právomocí verejných èinite¾ov, ná-
hrada spôsobených škôd a ïalšie bolo
dôsledne prešetrené a ocenené nielen
príslušnými orgánmi, ale aj verejnos:ou.
TAVOS èi samosprávy totiž narábajú s�pe-
niazmi obyvate¾ov, teda aj s vašimi. Preèo
by mala väèšina trpie: takéto machinácie
v prospech vyvolenej menšiny?!

Gabo KOPÚNEK

Prevzaté z regionálneho týždenníka 
Bez REŠPEKTu, 
roè. 2, 27. 9. 2016, è. 33, s. 2 - 3.

TAJNÝ OBCHOD VE¼KÉHO
PRIMÁTORA A MALÉHO STAROSTU

ROZŠÍRENIE SLUŽIEB
na�Mestskom�úrade�vo�Vrbovom

Oznamujeme verejnosti, že poènúc od 7. novembra bude overovanie
podpisov na Mestskom úrade vo Vrbovom prebiehaD denne v�rámci úrad-
ných hodín (nie ako doteraz, keï štvrtok bol vo¾ný). V�pondelok, utorok,
stredu a v piatok vašu požiadavku vybavia v�kancelárii matriky, vo štvrtok
v kancelárii pokladnice.

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ, primátorka mesta Vrbové

Nová e-mailová
adresa

Gymnázium Jána Baltazára Ma-
gina vo Vrbovom informuje, že má
novú e-mailovú adresu:

gymvrbove@gymvrbove.sk

Doterajšia adresa (gymvrbo-
ve@zoznam.sk) bude zrušená.
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Uznesenie MsZ è.  134/IX/2016  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom pove-
ruje primátorku mesta Vrbové Dott. Mgr. Emu
Maggiovú  na podpis Dohovoru primátorov a
starostov o klíme a energetike pri plnej znalos-
ti z neho vyplývajúcich záväzkov a verejne ho
uznáva ako k¾úèový prvok svojej politiky.  

Prítomní: 6, za: 6 

Uznesenie MsZ è. 135/IX/2016  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-
¾uje spôsob prevodu - odpredaj pozemku vo
vlastníctve mesta Vrbové, nachádzajúceho sa
v k. ú. Vrbové, a to: 

- parcela registra „C“ è. 1067/10 – ostat-
né plochy o výmere 477 m2, ktorá je vo výluè-
nom vlastníctve mesta Vrbové zapísaná na LV
è. 1900 na Okresnom úrade, katastrálnom od-
bore Pieš:an  –   formou obchodnej verejnej
sú:aže za minimálnu cenu 10 €/m2. 

prítomní: 6, za: 6 

Uznesenie MsZ è. 136/IX/2016  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom
schva¾uje podmienky obchodnej verejnej sú:a-
že s prílohou „vzor kúpno-predajnej zmluvy“ na
odpredaj pozemku vo vlastníctve mesta Vrbo-
vé, nachádzajúceho  sa v k. ú. Vrbové nasle-
dovne: 

- pozemok, parcela registra „C“  è.  1067/
1, o výmere  13 280 m2, zapísaný na LV è.
1900, druh pozemku – ostatné plochy. Na
základe geometrického plánu èíslo 199/2016
zo dòa 23. 6. 2016 bola uvedená parcela roz-
delená na parcelu reg. „C“ è. 1067/1 – ostat-
né plochy o výmere 10 312 m2,  parcelu reg.
„C“ è. 1067/8 – ostatné plochy o výmere 237
m2, parcelu reg. „C“  è. 1067/9 – ostatné plo-
chy o výmere 2254 m2  a parcelu reg. „C“ è.
1067/10 – ostatné plochy ovýmere 477 m2;

Predmetom verejnej obchodnej sú:aže je
novovytvorená nehnute¾nos: parcela registra
„C“ è. 1067/10 – ostatné plochy o výmere
477 m2, ktorá je vo výluènom vlastníctve mes-
ta Vrbové, prièom minimálna výška kúpnej ce-
ny je stanovená na  10 €/m2 .

prítomní: 6, za: 6 

Uznesenie MsZ è. 137/IX/2016  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-
¾uje 5%-nú spoluúèas: mesta na financovaní
kolesového komunálneho traktora HOLDER C
270.

prítomní: 6, za: 6 

Uznesenie MsZ è. 138/IX/2016  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom ruší
uznesenie MsZ è. 136/X/2007

prítomní: 7, za: 7

Uznesenie MsZ è. 139/IX/2016  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-
¾uje zámer výstavby telocviène pre Gymnázium
J. B. Magina Vrbové na pozemku mesta Vrbo-
vé, parcelné èíslo 1601/1. Spoluúèas: mesta
bude spoèíva: v zabezpeèení súhlasu s budú-
cim prevodom èasti pozemku parc. è. 1601/1
zastavaného stavbou – telocvièòa, po jej vybu-
dovaní do majetku Trnavského samosprávne-
ho kraja v rozsahu pod¾a projektovej dokumen-
tácie a na základe porealizaèného zamerania,
za kúpnu cenu 1 €.

prítomní: 7, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1

Uznesenie MsZ è. 140/IX/2016  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-
¾uje prenájom pozemkov v katastrálnom území
mesta Vrbové, v zastavanom území  mesta:

1.) pozemok reg. C parc. è. 1052/8
o�výmere 381 m2 druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria;

2.) pozemok reg. C parc. è. 1052/5
o�výmere 1038 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria;

3.) pozemok reg. C parc. è. 1052/6
o�výmere 919 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria;

4.) pozemok reg. C parc. è. 1052/4
o�výmere 1781 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria;

5.) pozemok reg. C parc. è. 1052/2
o�výmere 584 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria;

zapísaných na LV è. 1900, ktoré sú vo
vlastníctve mesta Vrbové spoloènosti Real
Market DEVELOPMENT, s. r. o., so sídlom 811
03 Bratislava, Ul. Lichardova è. 4, IÈO  46
595 961 za cenu nájmu vo výške 1000 € roè-
ne ako prenájom nehnute¾ného majetku mesta
z dôvodu hodného osobitného zrete¾a, v súla-
de s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR è.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskor-
ších predpisov.      

Za dôvod hodný osobitného zrete¾a mest-
ské zastupite¾stvo považuje skutoènos:, že
v�roku 2009 bola uzatvorená  zmluva so spo-
loènos:ou Real Market Centrum, s. r. o., na
základe ktorej táto spoloènos: rozostavala
bytový dom. Nájomca na predmetných èas-
tiach prenajatých pozemkov na vlastné nákla-
dy dobuduje bytový dom è. 1.  

prítomní: 8, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1

Uznesenie MsZ è. 141/IX/2016  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-
¾uje zámer mesta spoèívajúci v tom, že po do-
konèení a nadobudnutí právoplatnosti kolau-
daèného rozhodnutia na stavbu bytového do-
mu a infraštruktúry sa spoloènos: Real Market
DEVELOPMENT, s. r. o., zaväzuje previes: do
vlastníctva mesta Vrbové vybudovanú infrašt-
ruktúru a mesto Vrbové sa zaväzuje vzájom-
ným zapoèítaným poh¾adávok za vybudovanú
infraštruktúru po vypracovaní geometrického
plánu nájomcom a znaleckého posudku pre-
najímate¾om previes: do vlastníctva spoloè-
nosti Real Market DEVELOPMENT, s. r. o.,  
pozemky  pod vybudovaným bytovým domom:

Z rokovania MsZ Vrbové
Pokračovanie zo strany 2

Uznesenie MsZ è. 131/IX/2016

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje na pozemkoch CKN:

Katastrálne
územie

Parcela číslo Druh pozemku List vlastníctva

Vrbové 1600/21 zastavané plochy a nádvoria 1 900

Vrbové 1600/22 zastavané plochy a nádvoria 1 900

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 1581/1 zastavané plochy a nádvoria 1 900

Vrbové 1 577 zastavané plochy a nádvoria 1 900

bezodplatné zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s.,
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, na základe zmluvy IZ 2/16/2/16.
prítomní: 6, za: 6 

Uznesenie MsZ è. 132/IX/2016 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje na pozemkoch CKN:

Katastrálne
územie

Parcela číslo Druh pozemku List vlastníctva

Vrbové 1238/1 zastavané plochy a nádvoria 1 900

Vrbové 1578/5 zastavané plochy a nádvoria 1 900

Vrbové 1 577 zastavané plochy a nádvoria 1 900

Vrbové 1581/1 zastavané plochy a nádvoria 1 900

bezodplatné zriadenie vecného bremena v prospech SPP - distribúcia, a. s., so sídlom
Mlynské Nivy č. 44/b,  825 11 Bratislava, na základe zmluvy opodmienkach rozšírenia distri-
bučnej siete č. 1000300516. 
prítomní: 6, za: 6 

Uznesenie MsZ è. 133/IX/2016  

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje na pozemkoch CKN:

Katastrálne
územie

Parcela číslo, KN Druh pozemku List vlastníctva

Vrbové 1601/5 reg. „C“ zastavané plochy a nádvoria 1 900

Vrbové 1601/16 reg. „C“ zastavané plochy a nádvoria 1 900

Vrbové 1601/15 reg. „C“ zastavané plochy a nádvoria 1 900

bezodplatné zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s.,
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, v zmysle geometrického plánu č. 325/2016, zo dňa 16. 9. 2016
vyhotoveného Geodetickou kanceláriu Romana Klča, Hviezdoslavova 894/30, Vrbové.
Prítomní: 6, za: 6 
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1.) pozemok reg. C parc. è. 1052/8
o�výmere 381 m2 druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria;

2.) pozemok reg. C parc. è. 1052/5
o�výmere 1038 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria;

3.) èas: pozemku oddelenú geometrickým
plánom, reg. C parc. è. 1052/6 o výmere  919
m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvo-
ria;

4.) èas: pozemku oddelenú geometrickým
plánom, reg. C parc. è. 1052/4 o výmere
1781 m2, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria;

Zámer nadobudnutia uvedeného majetku
do vlastníctva mesta Vrbové bude realizovaný
uzatvorením zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
medzi mestom Vrbové a stavebníkom stavby
spoloènos:ou Real Market DEVELOPMENT,
s.�r.�o., so sídlom 811 03 Bratislava, Ul. Li-
chardova è. 4, IÈO  46 595 961. 

prítomní: 8, za: 8

Uznesenie MsZ è. 142/IX/2016  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-
¾uje prenájom studne vo vlastníctve mesta, na
pozemku parc. è. 1601/11 o výmere 63 m2,
ktorého vlastníkom je Miroslav Peterka, bytom
Ul. P. Jantauscha è. 514/10, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria: 

- Miroslavovi Peterkovi, bytom Ul. P. Jan-
tauscha è. 514/10  za  cenu nájmu  vo výške
10 €/roène, ako prenájom nehnute¾ného ma-
jetku mesta z dôvodu hodného osobitného zre-
te¾a, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona
SNR è. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.

Za dôvod hodný osobitného zrete¾a mest-
ské zastupite¾stvo považuje skutoènos:, že ná-
jomca, ako aj jeho rodièia, užívajú túto studòu
formou nájmu od roku 2004 a studòa je vybu-
dovaná na pozemku nájomcu.

prítomní: 7, za: 7

Uznesenie MsZ è. 143/IX/2016  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-
¾uje prenájom pozemkov v katastrálnom území
mesta Vrbové, v zastavanom území  mesta
parc. è. 1081/1, druh pozemku zastavané plo-
chy a nádvoria o výmere 88 m2, parc. è. 1080/
2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 598 m2,  parc. è. 1081/4, druh po-
zemku záhrada o výmere 388 m2,  zapísaných
na LV è. 1900, ktoré sú vo vlastníctve mesta
Vrbové, a to pre:

- Milana Opáta a Katarínu Grlákovú, obaja
bytom Ul. Šteruská cesta è. 786, 922 03 Vr-
bové, za cenu nájmu vo výške 0,50 €/m2 roè-
ne, z dôvodu hodného osobitného zrete¾a, v�sú-
lade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR è.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskor-
ších predpisov.

Za dôvod hodný osobitného zrete¾a mest-
ské zastupite¾stvo považuje skutoènos:, že
nájomcovia užívajú tieto pozemky a majú na
nich postavený rodinný dom súp. è. 786, ktorý
je evidovaný na LV è. 2191.

prítomní: 7, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1

Uznesenie MsZ è. 144/IX/2016  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-
¾uje v súlade s èl. 4, písm. A), bod 2 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Vrbové a na základe § 588 a nasl. Obèianske-
ho zákonníka, odkúpenie nehnute¾nosti:

- pozemku parcela registra „E“  è.
3691/1, o výmere  294,75 m2, druh pozemku
– orná pôda, zapísaná na LV è. 3104  v podie-
le 1 v celosti, ktorý je  vo výluènom vlastníctve
Ireny Sabovej, rod. Rákayovej, bytom Ul. Pavla
Jantauscha è. 669/7, 922 03 Vrbové za cenu
 4,81 €/m2.

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

Uznesenie MsZ è. 145/IX/2016  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-
¾uje v súlade s èl. 4, písm. A), bod 2 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Vrbové a na základe § 588 a nasl. Obèianske-
ho zákonníka odkúpenie nehnute¾nosti:

- pozemku parcela registra „E“  è.
3691/1, o výmere  294,75 m2, druh pozemku
– orná pôda, zapísaná na LV è. 3104  v podie-
le 1 v celosti, ktorý je  vo výluènom vlastníctve
Mgr. Zdenky Rákayovej, rod. Okrajkovej, bytom
Štôla è. 129, 059 37 Štôla za cenu  4,81
€/m2. 

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

Uznesenie MsZ è. 146/IX/2016  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-
¾uje zámenu èasti pozemkov v súlade s�èl. 4,
písm. B), bod 5 Zásad hospodárenia a nakla-
dania s majetkom mesta Vrbové, v zmysle us-
tanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona è. 138/
1991 Zb. o majetku obcí a na základe § 611
a�nasl. Obèianskeho zákonníka, v k. ú, Vrbové,
oddelených na základe Geometrického plánu
è.�328/2016 zo dòa 7. 9. 2016, a to:

- pozemok p. è. 2990/2, o výmere 121 m2,
KN reg. C, druh pozemku – orná pôda,  poze-
mok  p. è. 2989/2, o výmere 48 m2, KN reg.
C, druh pozemku – ostaté plochy a pozemok p.
è. 2994/2, o výmere 6 m2, KN reg. C, druh
pozemku – záhrady,  ktoré sú zapísané na LV
è. 3369 – pôvodná parcela reg. „E“ è. 471/2
na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Pie-
š:any vo vlastníctve mesta Vrbové, IÈO 003 13
190, sídlo Ul. gen. M. R. Štefánika è. 15/4,
922 03 Vrbové  a èasti pozemkov v�súlade
s�èl. 4, písm. B), bod 5 Zásad hospodárenia
a�nakladania s majetkom mesta Vrbové, v zmy-
sle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona
è. 138/1991 Zb. o majetku obcí  a na základe
§ 611 a  nasl. Obèianskeho zákonníka v k. ú,
Vrbové, oddelených na základe Geometrického
plánu è. 328/2016 zo dòa 7. 9. 2016, poze-
mok p. è. 2990/3, o výmere 4 m2, KN reg. C,
druh pozemku – orná pôda  a pozemok p. è.
2994/2, o výmere 39 m2,  KN reg. C, druh
pozemku – záhrady,  ktoré sú zapísané na LV
è. 3369 – pôvodná parcela reg. „E“ è. 319 na
Okresnom úrade, katastrálnom odbore Pieš:a-
ny vo vlastníctve mesta Vrbové, IÈO 003 13
190, sídlo Ul. gen. M. R. Štefánika è. 15/4,
922 03 Vrbové  

- za pozemok oddelený na základe Geomet-
rického plánu è. 328/2016 zo dòa 7. 9. 2016,
pozemok reg. C p. è. 2992/2, o výmere 131
m2, druh pozemku – ostatné plochy  a poze-
mok reg. C p. è. 2746/10, o výmere 87 m2,
druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
ktoré sú zapísané na LV è. 3404 – pôvodná
parcela reg. „E“ è. 322 na Okresnom úrade,
katastrálnom odbore Pieš:any, vo vlastníctve p.
Jána Tomašovièa, bytom Ul. Hoštáky è. 77/34,
922 03 Vrbové,  bez povinnosti ïalšej úhrady,
a to z dôvodu hodného osobitného zrete¾a.

Za dôvod hodný osobitného zrete¾a mest-
ské zastupite¾stvo považuje skutoènos:, že na
uvedenej parcele è. 322 je vybudovaný mest-
ský štadión a je v záujme mesta, aby pozemky
pod štadiónom boli vo vlastníctve mesta.  

prítomní: 7, za: 7

Uznesenie MsZ è. 147/IX/2016  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-
¾uje zámenu pozemku v zmysle ustanovenia
§�9a ods. 8 písm. e) Zákona è. 138/1991 Zb.
o majetku obcí a na základe § 611 a  nasl.
Obèianskeho zákonníka  vo ve¾kosti 4268 m2  
v k. ú, Vrbové,  KN reg. „C“, p. è. 12467/30,
druh pozemku – orná pôda, ktorý je zapísaný
na LV è. 3369 na Okresnom úrade, katastrál-
nom odbore Pieš:any  -  pozemok je oddelený
na základe Geometrického plánu è. 327/2016

zo dòa 5. 9. 2016  vo vlastníctve mesta Vrbo-
vé  za 

a) pozemok reg. C  parc. è. 2540/4, zasta-
vané plochy a nádvoria o celkovej výmere
52�m2, na ktorom stojí murovaná garáž  súp. è.
1485, ktorý je zapísaný na LV è. 939, 

b) pozemok reg. C parc. è.  2542/10 za-
stavané plochy a nádvoria o celkovej výmere
13 m2, ktorý je zapísaný na LV è. 939,

c) podiel 1/5 na pozemku reg. C  parc.
è.�2542/21 zastavané plochy a nádvoria o cel-
kovej výmere 177 m2, ktorý je zapísaný na LV
è. 2980,

d) podiel 1/16 na pozemku reg. C  parc.
è.�2542/1 zastavané plochy a nádvoria o cel-
kovej výmere 941 m2, ktorý je zapísaný na LV
è. 2979,

e) stavba (garáž) postavená na parcele re-
gistra „C“ è. 2540/4, súpisné èíslo 1485.

Všetky nehnute¾nosti sú zapísané na Ok-
resnom úrade, katastrálnom odbore Pieš:any,
sú vo vlastníctve spoloènosti Nanotec, spol.
s�r. o., IÈO 36 783 579, sídlo Ul. semenárska
è. 1760, 922 03 Vrbové  a zámena sa usku-
toèní z dôvodu hodného osobitného zrete¾a;

Garáž a pozemky parc. è. 2540/4, zasta-
vané plochy a nádvoria o celkovej výmere 52
m2, na ktorom stojí murovaná garáž súp. è.
1485, parc. è.  2542/10 zastavané plochy a
nádvoria o celkovej výmere 13 m2, podiel 1/5
na pozemku parc. è. 2542/21 zastavané ploc-
hy a nádvoria o celkovej výmere 177 m2  a  po-
diel 1/16 na pozemku parc. è. 2542/1 zasta-
vané plochy a nádvoria o celkovej výmere
941�m2 si  spoloènos: Nanotec, s. r. o., oceni-
la na sumu vo výške 15 000 €.  Po schválení
zámeny spoloènos: Nanotec, s. r. o., odkúpi
zvyšok novovytvorenej nehnute¾nosti - parcelu
registra „C“ è. 12467/30 – ornú pôdu o výme-
re 4268 m2  za cenu vo výške 25 €/m2 .

To znamená, že rozdiel medzi oboma su-
mami (106 700 € - 15 000 €)  vo  výške 91
700 € uhradí spoloènos:  Nanotec,  s. r. o.,  
na úèet mesta Vrbové.

Za  dôvod hodný osobitného zrete¾a mest-
ské zastupite¾stvo považuje skutoènos:,  že na
uvedených parceliach reg. C  è. 2540/4,
2542/10,  2542/1 a 2542/21 je vybudovaná
prístupová cesta do garáže súp. è. 1485 na
SOU na Ul. J. Zigmundíka vo Vrbovom. Èas:
nehnute¾ností v danej lokalite mesto Vrbové  
v�mesiaci september 2016 zamenilo s�Trnav-
ským samosprávnym krajom. 

V zamenených nehnute¾nostiach so spoloè-
nos:ou Nanotec, s. r. o., má v budúcnosti  
mesto Vrbové zámer vybudova: novú Požiarnu
zbrojnicu a existujúcu garáž použi: na uschova-
nie protipovodòového vozíka. Z tohto dôvodu je
v záujme mesta, aby uvedené nehnute¾nosti
boli vo vlastníctve mesta.      prítomní: 7, za: 7

Uznesenie MsZ è. 148/IX/2016  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-
¾uje odvolanie doterajšej zapisovate¾ky Komisie
pre otázky sociálne, zdravotné a bytové Gabrie-
lu Haršániovú a vymenovanie Mgr. Matúša
Opatovského za zapisovate¾a Komisie pre otáz-
ky sociálne, zdravotné a bytové.                      
          prítomní: 7, za: 7

Uznesenie MsZ è. 149/IX/2016  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-
¾uje vyplatenie jednorazového preddavku na
dotáciu na mzdy a prevádzku na žiaka škôl
a�školských zariadení v zriaïovate¾skej pôsob-
nosti RKC na rok 2016 vo výške 19 925,28 €. 

prítomní: 7,  za: 7

Zo zápisnice z rokovania, 
zapísala E. BELIÈKOVÁ
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Sobotný Èerenec
ako�z�rozprávky

Parlament mladých mesta Vrbové si v sobotu 8. októbra pri
vrbovskej vodnej nádrži pripravil jedineènú udalos: pre všetky de-
tièky pod názvom Rozprávkový Èerenec. Rozprávkové popoludnie
sa zaèalo o 14 hodine registráciou úèastníkov a trvalo do pol
šiestej. Akcie sa zúèastnilo napriek jesennému poèasiu viac ako
190 detí v doprovode rodièov èi kamarátov. 

Okolie vodnej nádrže Èerenec je zväèša využívané na rekreá-
ciu, rybárèenie èi na nede¾né prechádzky. Avšak tento krát sa toto
miesto èlenovia PMMV a dobrovo¾níci rozhodli oživi: netradièným
spôsobom. Na deti èakali v okolí priehrady jednotlivé stanovištia,
ktoré boli prepojené rozprávkovou cestou. Ich podstatou bolo spl-
ni: úlohu, ktorá zväèša súvisela s konkrétnou postavou èi príbe-
hom. Po úspešnom zvládnutí, mohli postupova: po vyznaèenej
trase, naprieè ïalším hádankám, èinnostiam èi rébusom. Pred
zaèiatkom bolo potrebné sa zaregistrova:, kde každý sú:ažiaci do-
stal mapku s vyznaèenou trasou. Rozprávková cesta pozostávala
zo siedmych stanovísk, prièom na každom stanovisku na deti èa-
kala dvojica rozprávkových bytostí. Deti sa tak mohli stretnú: zoèi-
voèi s bytos:ami ako Popoluška, Snehulienka èi Èervená èiapoè-
ka. Okrem rozprávkových stanovísk však pre deti boli pripravené
aj aktivity na hrádzi ako tvorivé dielne a skákanie v mechu, kde si
po splnení úloh mohli deti rozvinú: svoje manuálne zruènosti a ro-
dièia vydýchnu:. Pre každého úèastníka po absolvovaní tejto vese-
lej èarovnej cesty èakala sladká odmena. Na záver na všetky deti
pršal cukríkový dážï, ktorí im na tvárièkách vyèaroval nesmiernu
rados:. 

„Táto skvelá akcia sa mohla uskutoèni: vïaka nadácii ZSE,
ktorá venovala grant na toto podujatie. Za podaním projektu, stál
predseda PMMV Dušan Sabo. Okrem iného by sme chceli poïako-
va: ïalším partnerom ako je mesto Vrbové, VÚC Trnava a Reštau-
rácia Èerenec. Aj vïaka nim  sme mohli zhmotni: naše predstavy
o Rozprávkovom Èerenci  a už teraz sa tešíme na ïalší roèník,“
informovala èlenka PMMV Kristína Lukáèiková.

Bc. Kristína LUKÁÈIKOVÁ, èlenka PMMV

Mesto Vrbové Vás pozýva na

Prijatie novorodencovPrijatie novorodencovPrijatie novorodencovPrijatie novorodencov
nášho mesta narodených v druhom a treDom štvrDroku 2016

VRBOVÉ, MESTSKÁ KNIŽNICA, 26. OKTÓBRA O 14.00 HOD. 

SúèasDou bude i sadenie stromèekov, 

ktoré�budú niesD mená našich malých obèanov.

Zájazd do Bratislavy
Mesto Vrbové a odborová organizácia SLOVES pri Mestskom úra-

de Vrbové organizuje v stredu 14. decembra 2016 zájazd do Bratisla-
vy na vianoèné trhy a divadelné predstavenie. Plánovaný odchod z Vr-
bového je o 13.00 hod. Odchod z Bratislavy spä: cca 21.30 hod.

Vstupné 14 eur. Poistenie si zabezpeèuje každý samostatne. Zá-
ujemcovia sa môžu hlási: u pani Márie Sabovej (tel. 73 506 28). Na
programe je komédia Jeana Baptistu Poquelina Moliera: Lakomec.

-rb-
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Beseda o�hodnotách
Dòa 6. októbra sa na Gymnáziu Jána

Baltazára Magina uskutoènila beseda
s�bývalým ve¾vyslancom Slovenskej re-
publiky vo Vatikáne Jeho Excelenciou
Doc. RNDr. Jozefom Draveckým CSc.,  
s�výkonným riadite¾om Fóra náboženstiev
sveta Slovensko pánom Máriom Nicoli-
nim, s riadite¾kou ZŠ Matky Alexie v Bra-
tislave  Adrianou Šiškovou a s predsed-
níèkou Spoloènosti slovensko-indického
priate¾stva Annou Galovièovou (na snímke
v¾avo).

Na besede sa zúèastnili študenti pr-
vého roèníka bilingválnej triedy s pedago-
gickými  zamestnancami. Hlavnou témou
besedy bola „Výchova k hodnotám“.

V rámci diskusie so študentmi sme
sa venovali etickým a morálnym zásadám
našich žiakov, otázke ich osobného hod-
notového rebríèka a taktiež aj politicko-
spoloèenskej téme akou je napríklad in-
formovanos: mládeže o politickom a me-
diálnom dianí nielen na Slovensku, ale aj
v Európskej únii. Nevynechali sme tému
vytvárania hodnôt a oboznamovanie sa
s�nimi v škole, poèas vyuèovania, ale aj
v�domácom prostredí. Téma besedy štu-
dentov skutoène zaujala, pretože sa ak-

tívne podie¾ali na úvahách o bilancovaní
dobrých a zlých hodnôt v spoloènosti. Be-
seda bola ukonèená vo¾ným dialógom me-
dzi študentmi a našimi hos:ami, ktorí
nám spestrili vyuèovanie svojimi zážitka-
mi a motivovali študentov k vytvoreniu si
svojho osobného hodnotového rebríèka. 

Mgr. Dáša FULJEROVÁ,
Gymnázium J. B. Magina, Vrbové

Do Po¾ska a späD 
V dòoch 6. – 7. októbra sa žiaci našej

školy spolu s profesorkami Milenou Bo-
báòovou a Alexandrou Chromiakovou zú-
èastnili exkurzie do Po¾ska. Ako prvý sme
navštívili zámoèek Pszczyna v renesanè-
nom štýle. Zaujal nás príbeh o krásnej
kòažnej Daisy, ktorá strávila svoj život na
tomto zámku. Pripomína ju do dnešných
dní socha umiestnená na námestí pred
zámoèkom. Naša cesta ïalej smerovala
smutnejším smerom, ktorej cie¾om boli
koncentraèné tábory Osvienèim a Brezin-
ka. Na vlastné oèi sme videli výsledky
hrôz, ktoré zažívali vtedajší väzni a pouèili
sme sa, že nesmieme dopusti:, aby sa
minulos: opakovala. Po emocionálne ná-
roènej prehliadke nasledoval oddych v ho-
teli na okraji Krakova. Po kvalitnom spán-

ku a výdatných raòajkách sme sa vydali
za naším ïalším dobrodružstvom. Ráno
sme zaèali prehliadkou historického cen-
tra Krakova. Videli sme Rýnek, Wawel a
rôzne magické ulièky mesta. Poslednou
zastávkou bola so¾ná baòa Wieliczka. Po
úspešnom prekonaní 374 schodov nám
milá sprievodkyòa Eliška predstavila èa-
rovný svet so¾ného podzemného bludiska.
Prekvapila nás prítomnos: malých obcho-
díkov so suvenírmi, herne a dokonca aj
reštaurácie. Najkrajšou èas:ou bola ruène
vytesaná kaplnka s oltárom a replikou ob-
razu Poslednej veèere. V tejto kaplnke sa
taktiež konajú bohoslužby a svadby. Po
nároènom druhom a zároveò poslednom
dni sme unavení nasadli do autobusu a
vybrali sa smerom domov.

 Zelená škola
Tak a je to tu! Dòa 5. októbra nám na

slávnostnom odovzdávaní udelili titul Ze-
lenej školy, ktorý naša škola získala po
poctivej a tvrdej dvojroènej práci. Podie¾a-
lo sa na tom celé kolégium Zelenej školy
zložené zo žiakov v spolupráci s�pedago-
gièkami Mgr. Máriou Oravcovou, ktorá bo-
la aj koordinátorkou projektu a Mgr. An-
dreou Michálkovou. 

Z AKTIVÍT NÁŠHO GYMNÁZIA

OBLASTNÁ VÝSTAVA POŠTOVÝCH HOLUBOV
Medzi podujatia, na ktoré sa môžeme v blízkej dobe tešiD,

patrí Oblastná výstava poštových holubov OZ Trnava a západo-
slovenského regiónu (Bratislava, Nitra, Pezinok a Topo¾èany)
„VRBOVÉ 2016“.

1. Oblastná výstava poštových holubov sa bude konaD 26.
novembra 2016 v�kultúrnom dome v Šterusoch.

2. Výstavu organizuje Základná organizácia CHPH Vrbové.
ŽiadosD Základnej organizácie CHPH Vrbové o poskytnutie

dotácie – sponzorského daru.
Základná organizácia chovate¾ov poštových holubov prosí

podnikate¾ov na teritóriu mesta Vrbové a pri¾ahlých obcí o po-
skytnutie sponzorského príspevku, ktorý bude plne využitý na
zabezpeèenie Oblastnej výstavy poštových holubov, ktorá sa

uskutoèní dòa 26. novembra 2016 v kultúrnom dome v obci
Šterusy.

Za darované sponzorské príspevky všetkým darcom vopred
srdeène ïakujeme a zároveò vás pozývame na naše športovo –
spoloèenské podujatie, kde môžete vidieD víDazné poštové ho-
luby z celého západoslovenského regiónu, ktoré víDazili poèas
letovej sezóny roku 2015 - 2016.

Veríme, že výstava bude stretnutím všetkých chovate¾ov
a�dobrých priate¾ov – ¾udí, ktorí si majú èo povedaD. Tešíme sa
na stretnutie s vami v príjemnom prostredí, dobrom obèerstve-
ní, bohatej tombole a hodnotnom holubárskom a spoloèen-
skom zážitku.

Za výstavný výbor spracoval Zdenko BIELIK ml.
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Poèas uplynulých dvoch rokov sa na
našej škole udialo ve¾a zmien, na ktoré
sme ve¾mi hrdí. Naším hlavným cie¾om
bolo zavedenie separácie odpadu, keïže
ako zelená škola sa snažíme èo najme-
nej za:ažova: životné prostredie. V rámci
zelenej školy sme robili aj rôzne iné
èiastkové projekty, ktoré sme si urèili na
základe  environmentálnych auditov,
v�ktorých sme zistili, v èom je naša škola
najmenej environmentálna a v èom má-
me najväèšie medzery. Jedným z takých-
to èiastkových projektov bola aj výmena
starého neúsporného osvetlenia v celej
škole. V rámci tohto projektu sme vyme-
nili staré neónové trubice za nové úspor-
né LED trubice, ktoré majú až o�polovicu
menšiu spotrebu elektrickej energie. Ïal-
ším èiastkovým projektom bolo zníženie
spotreby pitnej vody. Toto sme docielili
namontovaním úsporných splachovaèov,
ale aj šetrièov vody, ktoré sú na každom
vodovodnom kohútiku. Aby sme ešte zvý-
šili tento efekt, nad každé umývadlo pri-
budol štítok s hravým dizajnom, aby sme
nezabudli vždy po použití zavrie: kohútik.

Projekt Zelená škola nám poskytol
nielen príležitos: zrealizova: na škole via-
ceré užitoèné zmeny, ale pre študentov
znamenal najmä aktívne zapojenie sa do
procesov realizácie, do kolektívu, podnie-
til ich fantáziu a kreativitu. Priniesol nám
tiež  praktické a zážitkové vzdelávanie,
vïaka ktorému nie sú žiaci len pasívnymi
prijímate¾mi informácií, ale snažia sa pre-
sadi: i v kolektíve, komunikova: a obhajo-
va: svoje názory. Materiály poskytnuté
Zelenou školou sú vždy plné kreatívnych
nápadov a inšpirácií, ktoré by sme radi
zrealizovali aj nezávisle od programu. 

Po slávnostnej certifikácii sme sa ofi-
ciálne stali Zelenou školu, èo nám pos-
kytlo viacero možností, ako je napríklad
komunikácia a výmena skúseností s iný-
mi pedagógmi z rôznych škôl po celom
Slovensku i v zahranièí èi prípadná mož-
ná spolupráca na ïalších projektoch a
v�neposlednom rade tiež uznanie a zvidi-
te¾nenie školy.

Slávnostnou certifikáciu to však ne-
konèí. Nasledujúce dva roky sa opä: bu-
deme snaži: zve¾aïova: a zlepšova: život-
né prostredie našej školy, nako¾ko sa na-
še gymnázium opä: zapojilo do tohto pro-
gramu, no teraz obrátime našu pozornos:
na ïalšie oblasti, ktoré si vyžadujú zme-
nu.

Mgr. Mária ORAVCOVÁ
Katarína HAJDUOVÁ, 4. BB

Zapojte sa do
Malých�vianoèných�trhov�v�našom�meste

Mesto Vrbové v dòoch  16.  –  21. decembra 2016 plánuje usporiada:
„Malé vianoèné trhy“ na Námestí slobody vo Vrbovom, na ktorých bude
možné predáva: len sortiment tovaru s vianoènou a príbuznou tematikou,
napr. med, èaje, oplátky, svieèky, pamiatkové predmety, vhodné remeselné
výrobky, knihy, vianoèné ozdoby a iné dekoraèné vianoèné predmety. Mes-
to poskytne predávajúcim, ktorí majú príslušné oprávnenie na predaj, pries-
tor a predajný stôl. Èas predaja v uvedených dòoch bude: 

od 16.00 – 20.00 hod. 
Na základe uvedeného vás žiadame, aby ste nám záväzne na návratke,

prípadne telefonicky oznámili èi máte záujem o predaj na týchto trhoch a
v�ktorých dòoch, druh predávaného tovaru. Vašu odpoveï oèakávame obra-
tom, najneskôr však do 5. decembra 2016 (tel. kontakt 0949 866 527
Sylvia Èeganová, kultura@vrbove.sk).

Tešíme sa na Vašu úèas:.
Dott. Mgr. Ema Maggiová, primátorka mesta

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

Návratka – záväzná prihláška – „Malé�vianoèné�vrbovské trhy 2016“

Meno, priezvisko ....................................................................................

Názov firmy ...........................................................................................

Adresa ..................................................................................................

Kontakt – è. tel., e-mail ..........................................................................

Druh predávaného tovaru .......................................................................

Tovar chcem predáva::
16. 12. 2016 (piatok)        od..................do.................
17. 12. 2016 (sobota)       od..................do.................
18. 12. 2016 (nede¾a)       od..................do.................
19. 12. 2016 (pondelok)    od..................do.................
20. 12. 2016 (utorok)        od..................do.................
21. 12. 2016 (streda)        od..................do.................
 
Meno a priezvisko:

(peèiatka):

Pozvánka na Deò zdravia
31. októbra 2016 v Dome kultúry vo Vrbovom od 13.00 do 15.30 hod.

0èné vyšetrenie. Èas vyšetrenia cca 10 min. Pri nosite¾och kontakt. šošoviek je
nutné aplikáciu vynecha:, vhodné je prinies: si okuliare ktoré používate. Meranie vízu-
su a následnú korekciu vrátane kontroly predného segmentu oka. V prípade nálezu je
pacient nasmerovaný do odbornej ambulancie. Po konzultácii s oèným optikom ná-
sledné vyhotovenie optickej pomôcky pod¾a potrieb zákazníka po zoh¾adnení pracov-
ných faktorov a oènej chyby. 

Pridanou hodnotou projektu je vyhotovenie dioptrických okuliarov pod¾a vlastného
výberu za tretinové ceny s full-servisom do 72 hod. (skladové okuliarové šošovky).

Vyšetrenie kvantovým rezonanèným magnetickým analyzátorom. Ide o komp-
lexné vyšetrenie ¾udského tela, po ukonèení testu získate, okrem podrobnej analýzy
zdravotného stavu aj postup odporúèanej lieèby, ktorú vám okamžite posielame na
Váš mail.

Kontrola zdravotného stavu prebieha neinvazívnym spôsobom, takže nemôže
dôjs: k poškodeniu organizmu.

Nezáleží na tom, v ktorej zdravotnej
pois:ovni ste poistení, vyšetrenia posky-
tujeme bezplatne všetkým.

Neváhajte, príïte. Vaše zdravie je
najdôležitejšie.

B l í žB l í žB l í žB l í ž i   s a i   s a i   s a i   s a

jubilejný rok jubilejný rok jubilejný rok jubilejný rok 
mesta Vrbovémesta Vrbovémesta Vrbovémesta Vrbové

1967 - 2017
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NOVINKY. Záujemcom o�novú knihu
To�je náš Beòovský a o nový vrbovský
dukát oznamujeme, že je možné zakú-
pi: si ich v�Mestskej knižnici vo Vrbo-
vom v�pracovných dòoch od 12.00 do
18.00 hod.

Cena knihy je 5 eur, 
cena dukátu 2 eurá.

MsÚ Vrbové

Podujatia na poèes8 nášho rodáka Mórica Beòovského sa v tomto roku jeho jubileí  konajú na viacerých miestach. Tu zverejòujeme infor-
mácie o podujatiach v Bratislave.

Historický ústav SAV organizuje „aperitívov“, ktorý sa koná 20. októbra o 10.30 hod. v zasadacej miestnosti ÚSV SAV, Klemensova 19,
V.�poschodie, s Mgr. Patrikom Kunecom, PhD. (Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici) na tému Najnovšie poznatky o živote a aktivitách
Mórica Augusta Beòovského.                                                                                                                                                             -rb-

25.
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ÏAKUJEME, PANI UÈITE¼KA! V týchto
dòoch sa krásneho životného jubilea doží-
va pani Otília Majerníková. Pani uèite¾ka,
ktorá po ukonèení Pedagogickej školy pre
vzdelávanie uèite¾ov 1. - 5. roèníka v�Tren-
èíne pracovala v školách v Pobedime,
Prašníku, v Chtelnici a od r. 1959 vo Vr-
bovom, študovala matematiku na PdFUK
Trnava popri zamestnaní. Práve ako vyni-
kajúca matematikárka sa mnohým z nás
zapísala do pamäti, hoci si ve¾akrát spo-
míname, ako s de:mi pracovala i mimo
vyuèovania, nacvièovala divadelné hry,
viedla taneèný krúžok i krúžok spoloèen-

ského tanca. Viacerí z nás absolvovali
pod jej vedením tradièný venèek žiakov
konèiacich ZŠ. Pani Majerníková v�spolu-
práci s rodièovským združením organizova-
la tradièné školské plesy a podie¾ala sa
na príprave a nácviku viacerých kultúrnych
programov. Po 38 rokoch v škole odišla
v�1993 do dôchodku. 

Nesmierne si vážime jej prínos pre
školu, milý prístup a neustálu ochotu. Ïa-
kujeme a želáme pevné zdravie do ïalších
rokov.

S úctou vedenie ZŠ na Školskej ulici,
bývalí kolegovia a žiaci.

Ako uvádza vo svojom životopise, na-
rodil sa 24. októbra 1951 v Bratislave.
Detstvo a študentské roky prežil v Modre.
Vysokoškolské štúdium absolvoval na
Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fa-
kulte  v Bratislave. 

Po ordinácii pôsobil najprv ako kaplán
v�Bratislavskom senioráte, neskôr ako
duchovný v CZ ECAV Ostrá Lúka vo Zvo-
lenskom senioráte. V senioráte vykonával
viacero funkcií. Dokonca sa stal aj èle-
nom Synody. 

17. januára 1993 si ho náš cirkevný
zbor zvolil za zborového farára. Svoje skú-
senosti, organizaèný talent a riadiace
schopnosti využíval aj ako èlen seniorál-
neho presbyterstva Bratislavského senio-
rátu. Dve volebné obdobia zastával  funk-
ciu seniora Bratislavského seniorátu.

Nezahá¾a ani teraz. Je èinný v mno-
hých cirkevných grémiách seniorátu, diš-
triktu èi Slovenska. V službe ECAV na Slo-
vensku je aktívny už 41 rokov. Celé toto
obdobie sa snaží šíri: evanjelium medzi

veriacimi a sprostredkova: im Božie prav-
dy. 

Za jeho viac ako dvadsa:triroèné pô-
sobenie v CZ ECAV vo Vrbovom sa dá len
ve¾mi :ažko poïakova: pár slovami. Sme
si plne vedomí toho, že náš pán farár za-
nechá hlbokú stopu nielen v srdciach a
mysliach èlenov CZ, ale za neho budú aj
ïalším generáciám evanjelikov vo Vrbo-
vom hovori: jeho èiny. Zve¾aïoval a zve-
¾aïuje cirkevný majetok, stará sa o pros-
peritu a dobré meno našej cirkvi. Nemô-
žeme ešte zabudnú: na jeho fenomenálny
hlas, keï v jeho jedineènom a neopakova-
te¾nom podaní zaznie v našom kostole
spievaná modlitba Otèe náš.

Ïakujeme jedineènému èloveku, vra-
ciame sa k jeho koreòom, poèítame le-
tokruhy, nedokážeme zachyti: všetko, le-
bo mnohé je už premleté Božími mlynmi,
prebolené, presmiate, prežité...

Pri oslave životného jubilea želáme
nášmu zborovému farárovi, aby jeho kro-
ky stále viedla Božia ruka, a tiež, aby sa
mu dostávalo Božieho požehnania a mi-
losti aj v ïalších rokoch jeho života.

CZ ECAV Vrbové 

Mgr. Miroslav Jäger je pri príležitosti
životného jubilea navrhnutý na mestské
ocenenie - Cenu mesta Vrbové.

Jubileum pani uèite¾ky Otílie Majerníkovej

Život naplnený službou ¾uïom a Bohu

Energická, mladá, s oèami ako trnky, ktoré Ti vedeli urobi8 röntgen, alebo aj

magnetickú  rezonanciu na poh¾ad. Nepotrebovala na to ani klobúk od Harryho
Pottera, aby vedela èo sa ukrýva v Tvojej hlavièke!

Poèas prvého roka nás s trpezlivos8ou a úsmevom na tvári viedla cez všetky

úskalia. Pri nej sa z nešikovných žiakov, za jej pomoci, všetci  nauèili, preplávali
cez more množín, podmnožín a prienikov, výsekov a polomerov.

Jednoducho to bola vtedy pre nás a je PANI  UÈITE¼KA OTKA MAJERNÍKOVÁ!

Je pravdou, že pre toto remeslo sa musí èlovek narodi8.
Aspoò touto cestou sa Vám chcem zo srdca poïakova8 (a myslím, že hovorím

za všetkých Vašich žiakov) a popria8 Vám ešte ve¾a krásnych rokov v kruhu Va-

šich blízkych!
S úctou

  Vaša žiaèka Ema Maggiová Kraváriková

V týchto dòoch sa náš zborový farár Mgr. Miroslav Jäger dožíva vzácne-
ho životného jubilea. Keï je èloveku dopriate z Božej vôle dosiahnuD takúto
métu, chtiac-nechtiac sa na chví¾ku zastaví a zaène tak trochu spomínaD a
možno aj bilancovaD svoje doterajšie pôsobenie tu, v tejto èasnosti. Neu-
bráni sa tomu ani brat farár.

Na snímke pani Otília Majerníková,
ktorá zasvätila uèite¾skému povolaniu
celý svoj aktívny život.

Pri príležitosti okrúhleho životného
jubilea je navrhnutá na mestské ocene-
nie - Cenu mesta Vrbové.
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FUTBAL, IV. LIGA SZ 

9. kolo, hralo sa 1. októbra 
MFK Vrbové - Iskra Borèice 0:4 (0:1)

Prehra doma s vedúcim
mužstvom tabu¾ky

Domáce MFK nastúpilo v 9. kole na
domácom ihrisku proti bývalému druholi-
gistovi z Borèíc, s hráèmi s ligovými skú-
senos:ami, èo sa odzrkadlilo aj poèas
zápasu. Na druhej strane hrali domáci
v�znaène oklieštenej zostave, v ktorej
chýbalo pre zdravotné problémy až šes:
hráèov základu. Zaèiatok zápasu prinie-
sol neodpískaný pokutový kop pre domá-
cich. Potom prevzali hostia iniciatívu a
od 20. minúty viedli gólom Nováka. Do
polèasu sa na výsledku niè nezmenilo.
Po zmene strán sa až do 60. min. hral
zápas bez šancí na oboch stranách. Po-
tom v priebehu piatich minút strelili hos-
tia dva góly, autormi boli Petruš a Agosti-
ni. Do konca zápasu líder sú:aže ovládol
hru, dokazoval svoju kvalitu a domáci
jednoducho nestaèili na hostí.
V�poslednej minúte zvýšil Machara na
koneèných 0:4 a hostia si zaslúžene od-
viezli tri body do Borèíc.

Zostava MFK: Valoviè - Michálek, Ver-
chola, Vlado, Ïuraèka, Bukovèák, T. Ga-
žík, Prosòanský, Kurinec (63. O. Èáp),
Andrísek, Šurin (53. Šimor), tréner A. A-
damèík.

10. kolo, hralo sa 9. októbra
Domaniža - MFK Vrbové 2:1 (1:0)

Najtesnejšia prehra
v�Domaniži

V desiatom kole štvrtej ligy sa pred-
stavilo MFK Vrbové na ihrisku v Domani-
ži. V priemernom zápase odišli zverenci
trénera Andreja Adamèíka ako porazení
najtesnejším výsledkom 2:1. V samot-
nom zápase prvú strelu poslal na domá-
cu bránku z hostí spoza 16-ky Prosòan-
ský, ale mieril nepresne. O�desa: minút
po faule Valovièa kopali domáci jede-
nástku a ujali sa vedenia 1:0 gólom
Kvaššaya. Potom asi v 28. minúte z hos-
tí trafil len boènú sie: Andrísek. Po zme-
ne strán v�54. domáci Svoboda po kope
z rohu zvýšil na 2:0. Útoèníkov hostí za-

stúpil stopér Vlado dostal loptu na 2 x
do siete a znižil na 2:1 pre domácich, do
konca zápasu už nepadol žiadny gól. 

Zostava MFK: Valoviè - Michálek,

Verchola, Vlado, Ïuraèka, Bukovèák, T.
Gažík, Prosanský, Kurinec (56. Šurin),
Andrísek, Zelenay (53. Šimor).

         Peter SEDLÁÈEK

ZO ŠPORTU

ŠportovaD sa oplatí
Aula Gymnázia Jána Baltazára Magina vo Vrbovom praskala v pondelok 10. ok-

tóbra takpovediac vo švíkoch. Dôvodom bolo dopoludòajšie stretnutie študentov
školy  s dvojicou slovenských reprezentantov v rýchlostnej kanoistike Erikom Vlèe-
kom a Jurajom Tarrom, ktorí spolu s Tiborom Linkom a Denisom Myšákom získali
cenný strieborný kov v A-finále disciplíny K4 na 1000 m na Hrách XXXI. Olympiády
v�brazílskom Riu de Janeiro.

Beseda sa konala za úèasti zástupcu Trnavského olympijského klubu.
Erik Vlèek a Juraj Tarr zaujímavým rozprávaním priblížili študentom atmosféru

v�Riu a pozitívne zhodnotili celkovú pripravenos: najväèšieho sviatku športovcov.
Zdôraznili, že na olympiádu odchádzali s cie¾om získa: medailu, nako¾ko ich k tomu
zaväzovali predošlé športové úspechy.

Ochotne odpovedali na najrozmanitejšie otázky týkajúce sa samotnej prípravy na
olympiádu, sústredení, fungovania olympijskej dediny, dopingových kontrol, životo-
správy èi technických parametrov kajaku.

Vyslovili nádej úspešne reprezentova: Slovensko aj na budúcej olympiáde a po
skonèení aktívnej kariéry by chceli slovenskému športu pomáha: svojimi bohatými
skúsenos:ami.

Vyzdvihli olympijské hry ako podujatie, kde bojujú najlepší z najlepších a kde pla-
tí hlavné pravidlo – hra: za každých okolností fair play.

Našich úspešných olympionikov, ako aj podpredsedu Trnavského olympijského
klubu Jána Godála prijala i primátorka mesta Vrbové Dott. Mgr. Ema Maggiová. Sr-
deène im poïakovala za úspešnú reprezentáciu Slovenska a na pamiatku návštevy
Vrbového im venovala knihu o Beòovskom a vrbovský dukát.

(ir)

Kalendár nám pripomína:

Pred 110 rokmi bola daná
do�prevádzky vrbovská železnica


