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Z AKTIVÍT SENIOROV
Seniori „krstili“ drobnými bielymi kvetmi „CD“, na ktorom medzi piesòami

z�regiónov Slovenska je aj pieseò „Z Vrbového do Krakovian“, ktorú naspievali
seniori prítomní na vystúpení Duo Danyo zo Šlágra.

Nie menej zaujímavá bola i beseda „Príroda lieèi“, ktorú pripravila  pani Ban-
díková a o nových lieèivých bylinách nás oboznámila pani Kopáèová.

MO JDS pozýva obèanov nášho mesta vzda� hold padlým hrdinom I. a�II.
svetovej vojny k pomníku padlých na Námestí slobody (pri veži) zapálením svie-
èok 11. novembra o�11. hodine a 11. minúte. PRIPRAVUJEME: 

30. 11. 2016 – èlenskú schôdzu,
16. 12. 2016 – zájazd na Vianoèné trhy do Viedne. 

26. októbra sa vo Vrbovom uskutoènilo po druhý raz nové podujatie - prijatie novorodencov nášho mesta. Pozvaní boli rodièia
so svojimi ratoles�ami narodenými v druhom a tre�om štvr�roku 2016. Úvod sa uskutoènil v mestskej knižnici, kde všetkých sr-
deène privítala primátorka mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová a kde si rodièia prevzali finanèný príspevok od mesta. Potom sa so
svojimi de�mi presunuli na sídlisko na Ulici 6. apríla, kde zasadili stromèeky na pamiatku svojich novorodencov.                    

Prijatie predsedu Matice slovenskej
19. októbra primátorka mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová prijala

predsedu Matice slovenskej Ing. Mariána Tkáèa a hovorila o možnos-
tiach spolupráce. Zároveò sa stretla s PaedDr. Miroslavom Holeèkom
kvôli organizácii 20. roèníka Gorazdovho umeleckého Vrbového.    -rb-
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Z rokovania MsZ  
Uznesenia MsZ konaného 20. októbra

2016

Uznesenie MsZ è. 150/X/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje spôsob prevodu - odpredaj pozemkov vo
vlastníctve mesta Vrbové, nachádzajúcich sa
v�k. ú. Vrbové, a to: 

- parcela registra „C“ è. 315/2 – ostatné
plochy o výmere 273 m2, ktorá je vo výluènom
vlastníctve mesta Vrbové zapísaná na LV è.
1900 na Okresnom úrade, katastrálnom odbo-
re PiešKany

- a parcela registra „E“ è. 1219/1 – trvalé
trávne porasty o výmere 135 m2, ktorá je vo
výluènom vlastníctve mesta Vrbové zapísaná
na LV è. 1900 na Okresnom úrade, katastrál-
nom odbore PiešKan –   formou obchodnej ve-
rejnej súKaže za minimálnu cenu 10 €/m2. 

celkový poèet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

Uznesenie MsZ è. 151/X/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje podmienky obchodnej verejnej súKaže
s�prílohou „vzor kúpno-predajnej zmluvy“ na
odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta Vr-
bové, nachádzajúcich sa v k. ú. Vrbové nasle-
dovne: 

1.)  pozemok, parcela registra „C“  è.
315/2, o výmere  273 m2, zapísaný na LV è.
1900, druh pozemku – ostatné plochy, 

2.)  pozemok, parcela registra „E“  è.
1219/1, o výmere 135 m2, zapísaný na LV è.
1900, druh pozemku – trvalé trávne porasty,

- prièom minimálna výška kúpnej ceny je
stanovená na  10 €/m2.

za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 152/X/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom

v�zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 zákona è.
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
schva¾uje spôsob prevodu – odpredaj nehnu-
te¾ností – pozemkov v k. ú. Vrbové,  KN reg.
„C“, 

- p. è. 1651, o výmere 59 m2, druh pozem-
ku – zastavané plochy a nádvoria, ktorý je za-
písaný na LV è. 119 na Okresnom úrade, ka-
tastrálnom odbore PiešKany, vo vlastníctve
mesta Vrbové, 

- p. è. 1652, o výmere 76 m2, druh pozem-
ku – zastavané plochy a nádvoria, ktorý je za-
písaný na LV è. 119 na Okresnom úrade, ka-
tastrálnom odbore PiešKany, vo vlastníctve
mesta Vrbové

- p. è. 1653/2, o výmere 119 m2, druh po-
zemku – zastavané plochy a nádvoria, ktorý je
zapísaný na LV è. 119 na Okresnom úrade,
katastrálnom odbore PiešKany, vo vlastníctve
mesta Vrbové        

– formou obchodnej verejnej súKaže za mi-
nimálnu cenu  25 €/m2.

za: 7, proti: 0,  zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 153/X/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom

v�zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. b) zá-
kona  è. 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov schva¾uje podmienky obchodnej
verejnej súKaže na prevod nehnute¾ností – od-
predaj pozemkov v k. ú. Vrbové,  KN reg. „C“,
p. è. 1651, o výmere 59 m2, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný
na LV è. 119 na Okresnom úrade, katastrál-
nom odbore PiešKany, vo vlastníctve mesta
Vrbové, p. è. 1652, o výmere 76 m2, druh po-
zemku – zastavané plochy a nádvoria, ktorý je

zapísaný na LV è. 119 na Okresnom úrade,
katastrálnom odbore PiešKany, vo vlastníctve
mesta Vrbové a p. è. 1653/2, o výmere 119
m2, druh pozemku – zastavané plochy a ná-
dvoria, ktorý je zapísaný na LV è. 119 na Ok-
resnom úrade, katastrálnom odbore PiešKany,
vo vlastníctve mesta Vrbové – prièom  mini-
málna  cena za 1m2 bola stanovená na 25 €.

za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 154/X/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom

v�zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 zákona è.
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
schva¾uje spôsob prevodu – odpredaj nehnu-
te¾ností – odpredaj poškodeného rodinného
domu súp. è. 466, ktorý je postavený na par-
cele reg. C è. 1651, o výmere 59 m2, druh po-
zemku – zastavané plochy a nádvoria, ktorý je
zapísaný na LV è. 119 na Okresnom úrade,
katastrálnom odbore PiešKany, vo vlastníctve
mesta Vrbové, ktorého všeobecná hodnota je
daná na základe znaleckého posudku – stano-
venie technickej hodnoty stavby na sumu mi-
nimálne 2438,45  € a odpredaj poškodeného
rodinného domu súp. è. 467, ktorý je posta-
vený na parcele reg. C è. 1652, o výmere 76
m2, druh pozemku – zastavané plochy a ná-
dvoria, ktorý je zapísaný na LV è. 119 na Ok-
resnom úrade, katastrálnom odbore PiešKany,
vo vlastníctve mesta Vrbové ktorého všeobec-
ná hodnota je daná na základe znaleckého po-
sudku – stanovenie technickej hodnoty stavby
na sumu minimálne 3141,05 € - formou
obchodnej verejnej súKaže

za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 155/X/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom

v�zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. b)
zákona è. 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov schva¾uje podmienky obchodnej ve-
rejnej súKaže na prevod nehnute¾ností 

- odpredaj poškodeného rodinného domu
súp. è. 466, ktorý je postavený na parcele reg.
C è. 1651, o výmere 59 m2, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný
na LV è. 119 na Okresnom úrade, katastrál-
nom odbore PiešKany, vo vlastníctve mesta Vr-
bové, ktorého všeobecná hodnota je daná na
základe znaleckého posudku – stanovenie
technickej hodnoty stavby na sumu minimálne
2438,45 €,   

- a odpredaj poškodeného rodinného do-
mu súp. è. 467, ktorý je postavený na parcele
reg. C è. 1652, o výmere 76 m2, druh pozem-
ku – zastavané plochy a nádvoria, ktorý je za-
písaný na LV è. 119 na Okresnom úrade, ka-
tastrálnom odbore PiešKany, vo vlastníctve
mesta Vrbové ktorého všeobecná hodnota je
daná na základe znaleckého posudku – stano-
venie technickej hodnoty stavby na sumu mi-
nimálne 3141,05 € – prièom stanovené ceny
možno považovaK za minimálne.

za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 156/X/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje prenájom pozemkov reg. C v katastrálnom
území  mesta Vrbové, v zastavanom území  
mesta parc. è. 1081/1, druh pozemku zasta-
vané plochy a nádvoria o výmere 88 m2, parc.
è. 1080/2, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria ovýmere 598 m2, zapísaných na LV è.
1900, ktoré sú vo vlastníctve mesta Vrbové,
Milanovi Opátovi a Kataríne Grlákovej, obaja
bytom Ul. Šteruská cesta è. 786, 922 03 Vr-
bové za cenu nájmu vo výške 0,50 €/m2 roè-

ne, ako prenájom nehnute¾ného majetku mes-
ta 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 nesko-
rších predpisov.    

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

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

Uznesenie MsZ è. 157/X/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 prost-
redníctvom dražby:

1.) parc. è. 2542/1, reg. „C“, o výmere
941 m2, zastavané plochy a nádvoria, v spo-
luvlastníckom podiele 1/16,

2.) parc. è. 2542/15, reg. „C“, o výmere
1�211 m2, zastavané plochy a nádvoria, v spo-
luvlastníckom podiele 1,

od dražobníka JUDr. Nikolety Gallovej,
správcu konkurznej podstaty úpadcu fy. Pro-
fint, spol. s r. o., so sídlom Ul. M. A. Beòov-
ského è. 457/60, 922 03  Vrbové, IÈO 180
46835 za minimálnu cenu vo výške  4720 €,
prièom jednotlivé jednorazové prihodenie
v�dražbe je vo výške  300 €. 

za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 158/X/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje zámenu pozemku v súlade s èl. 4, písm.
B), bod 5 Zásad hospodárenia a nakladania
s�majetkom mesta Vrbové, v zmysle ustanove-
nia § 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, odde-
leného na základe Geometrického plánu è.
351/2016 zo dòa 14. 9. 2016, pozemok p. è.
48/3, o výmere 72 m2, KN reg. C, druh po-
zemku – zastavané plochy a nádvoria,  ktorý je
zapísaný na LV è. 1900 – pôvodná parcela
reg. „C“ è. 48/1 zapísaná na Okresnom úra-
de, katastrálnom odbore PiešKany, vo vlast-
níctve mesta Vrbové, IÈO 003 13 190, sídlo
Ul. gen. M. R. Štefánika è. 15/4, 922 03
Vrbové  

- za èasK pozemku reg. E -  podiel 1/8
(96,125 m2), p. è. 3697/1, o výmere 769 m2,
druh pozemku – orná pôda, ktorý je zapísaný
na LV è. 1978 na Okresnom úrade, katastrál-
nom odbore PiešKany, v podielovom spolu-
vlastníctve Ing. Beáty Gúèíkovej, bytom Ul.
Sadová è. 1048/1, 922 03 Vrbové, bez povin-
nosti ïalšej úhrady, a to z dôvodu hodného
osobitného zrete¾a.   

Ako dôvod hodný osobitného zrete¾a je
skutoènosK, že na uvedenej parcele è. 3697/1
je vybudovaný mestský štadión. Túto èasK po-
zemku je potrebné maK vo vlastníctve mesta
Vrbové z dôvodu majetkového vysporiadania
pozemkov pod štadiónom. 

prítomní: 7, za: 2, proti: 0, zdržal sa: 4

Uznesenie MsZ è. 159/X/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje Dodatok è. 1  k  VZN è. 7/2016 o odpa-
doch.

za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Pokraèovanie na strane 5.
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Naši jubilanti
v�mesiaci�november 2016

60 rokov: Ing. Ján  Prievozník
Milan Martinkovič
Jaroslav Žažo
Anna Kramáriková
Jozef Šutvaj

65 rokov: Elena Bibišová
Anna Václavová
Jozef Pilka

70 rokov: Mgr. Darina Karlíková
Ivan Ušák
Rudolf Krchnák
Jozef Babiš
Oto Kubala
Mgr. Božena Kamenická

75 rokov: Sidónia Böhmová
Rudolf Vitek
August Lopaška
Koloman Juríček
Mária Jandová

80 rokov: Mária Sláviková
Karol Kráľ

81 rokov: Helena Nasavrcká
Emil Lamoš

82 rokov: Sr. Blandína Imelda
Eckhardtová

83 rokov: Peter Gablovský
84 rokov: Milan Galandák 
85 rokov: Albína Vakrčková

Jiřina Michalcová
87 rokov: Mária Polková
88 rokov: Anna Bajcarová
91 rokov: Žofia Kureková
93 rokov: Pavol Juríček
95 rokov: Emília Pilátová

Srdečne blahoželáme! 

OZNAM
Mesto Vrbové nariaïuje

celomestskú  deratizáciu
v termíne od 

1. 10. 2016 do 15. 11. 2016.

Podrobnejšie informácie sú dostupné
v minulom èísle Hlasu Vrbového

a na www.vrbove.sk.

Vyhlásenie vo¾by hlavného kontrolóra mesta 
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom vyhlasuje vo¾bu hlavného kontrolóra mesta

na polovièný pracovný úväzok  na deò 20. decembra 2016 o 17.00 hod. v kúrii M.
Beòovského.

Podrobejšie informácie na webovej stránke: www.vrbove.sk a v uznesení MsZ
Vrbové è. 161/X/2016 uverejnenom v tomto èísle Hlasu Vrbového.

Verejné obchodné sú�aže
Mesto Vrbové v zmysle uznesení MsZ vo Vrbovom è. 150/X/2016 a è. 151/X/2016 zo

dòa 20.10.2016 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 sú�až a vyzýva na podávanie
najvýhodnejšieho návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy k odpredaju nehnute¾ností vo vlastníctve
mesta Vrbové, nachádzajúcich sa v k. ú. Vrbové reg. ,,C“ a ,,E“. Ide o nehnute¾nosti:

1.) pozemok, reg. ,,C“, p. è. 315/2 o výmere 273 m2, druh pozemku – ostatné plochy,
zapísaný na LV è. 1900 na Okresnom úrade, katastrálnom odbore PiešKany, vo vlastníctve
Mesta Vrbové  

2.) pozemok, reg. ,,E“, p. è. 1219/1 o výmere 135 m2, druh pozemku – trvalé trávne
porasty, zapísaný na LV è. 1900 na Okresnom úrade, katastrálnom odbore PiešKany, vo vlast-
níctve mesta Vrbové.  

Minimálna kúpna cena v zmysle uznesenia MsZ è. 150/X/2016 zo dòa 20. 10. 2016 je
stanovená vo výške 10 €/m2.

Predkladanie súKažných návrhov do 22. novembra 2016, do 12.00 hod.
Podrobné podmienky OVS è. 8/2016 (súKažné podklady) sú zverejnené na webovej strán-

ke mesta www.vrbove.sk a v úradnej tabuli mesta Vrbové.
Dott. Mgr. Ema Maggiová v. r., primátorka mesta

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

Mesto Vrbové v zmysle uznesení MsZ vo Vrbovom è. 152/X/2016; è. 153/X/2016;
è.�154/X/2016 a è. 155/X/2016 zo dòa 20. 10. 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 sú�až a vyzýva na podávanie najvýhodnejšieho návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy
k�odpredaju nehnute¾ností - pozemkov a stavieb vo vlastníctve mesta Vrbové, nachádzajúcich
sa v k. ú. Vrbové. Ide o nehnute¾nosti:

pozemok, reg. ,,C“, p. è. 1651 o výmere 59 m2, druh pozemku – zastavané plochy a ná-
dvoria, zapísaný na LV è. 119 na Okresnom úrade, katastrálnom odbore PiešKany, vo vlast-
níctve mesta Vrbové;

pozemok, reg. ,,C“, p. è. 1652 o výmere 76 m2, druh pozemku - zastavané plochy a ná-
dvoria, zapísaný na LV è. 119 na Okresnom úrade, katastrálnom odbore PiešKany, vo vlast-
níctve mesta Vrbové;

pozemok, reg. ,,C“, p. è. 1653/2 o výmere 119 m2, druh pozemku - zastavané plochy
a�nádvoria, zapísaný na LV è. 119 na Okresnom úrade, katastrálnom odbore PiešKany, vo
vlastníctve mesta Vrbové.

stavba, poškodený rodinný dom, súpisné èíslo 466, ktorý je postavený na parcele
è.�1651, o výmere 59 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný na
LV è. 119 na Okresnom úrade, katastrálnom odbore PiešKany, vo vlastníctve mesta Vrbové,
ktorého všeobecná hodnota je daná na základe znaleckého posudku – stanovenie technickej
hodnoty stavby na sumu 2.438,45 €;

stavba, poškodený rodinný dom, súpisné èíslo 467, ktorý je postavený na parcele
è.�1652, o výmere 76 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný na
LV è. 119 na Okresnom úrade, katastrálnom odbore PiešKany, vo vlastníctve mesta Vrbové
ktorého všeobecná hodnota je daná na základe znaleckého posudku – stanovenie technickej
hodnoty stavby na sumu 3.141,05 €.

Minimálna kúpna cena za pozemky je v zmysle uznesenia MsZ è. 152/X/2016 zo dòa
20. 10. 2016 stanovená vo výške 25 €/m2.

Predkladanie súKažných návrhov do 24. novembra 2016, do 12.00 hod.
Podrobné podmienky OVS è. 9/2016 (súKažné podklady) sú zverejnené na webovej

stránke mesta www.vrbove.sk a v úradnej tabuli mesta Vrbové.
Dott. Mgr. Ema Maggiová v. r., primátorka mesta

Pracovné stretnutie riaditeliek
a�riadite¾ov 

Pracovné stretnutie riaditeliek a riadite¾ov základných škôl, ktoré sa nachádzajú
na území Mikroregiónu nad Holeškou, s predstavite¾mi mikroregiónu, sa uskutoèni-
lo dòa 18. októbra o 14.00 hod. v Beòovského kúrii vo Vrbovom.

Základom programu bol návrh aktivít pre základné  školy v Mikroregióne nad Ho-
leškou, aktívna spolupráca pri podujatiach mikroregiónu a tvorba materiálov vhod-
ných na podporu znalosti regiónu pre žiakov 1. a 2. stupòa ZŠ.

Podujatie viedol Dušan Daloš, starosta Rakovíc, ktorý je aj predsedom mikrore-
giónu Nad Holeškou.

-rb-

Ešte raz cítiť dotyk milovanej dlane,
čo v detstve chránila mi sny.
Povedať čo nestihla som svojej mame,
než si ju odviedli do neba anjeli.

��10. novembra si pripomína-
me 6. výročie úmrtia našej dra-
hej maminy 

Vierky JAMRICHOVEJ.
 S láskou spomínajú syn Dodo,
dcéry Stanka a Iva s rodinou

P-No 1003-162629
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NEVŠEDNOS� VŠEDNÉHO DÒA
Stretnutie s�dôchodcami nášho mesta nad�70�rokov

Keïže október je Mesiac úcty k star-
ším, v obciach i mestách celého Sloven-
ska sa organizujú podujatia, ktoré senio-
rom dávajú najavo, že sú v živote rodín
i�spoloènosti ve¾mi potrební a užitoèní.

Inak to nebolo ani v našom meste
20. októbra v Jedálni ZŠ na Komenského
ulici vo Vrbovom, kde sa na ich poèesK
konalo „Stretnutie dôchodcov mesta nad
70 rokov“.

Tradiène ho organizovali: mesto Vrbo-
vé, ZO ÚŽS a MS SÈK Vrbové.

Vrbovskí  seniori sa i tento rok v hoj-
nom7 poète zúèastnili na stretnutí, na-
priek zachmúrenému dòu a vytrvalému
dažïu, a neo¾utovali, že prišli, lebo celý
pripravený program i obèerstvenie od o-
betavých žien Èerveného kríža i Únie žien
ich èoskoro pozitívne naladil a rozradost-
nil.

Celý program zaèal peknou prilieha-
vou básòou Milana Rúfusa v podaní Mgr.
Boženy Kamenickej, ktorej primátorka
mesta za dlhoroènú angažovanú èinnosK
odovzdala i symbolickú kyticu kvetov.

Otvorenie a privítanie uskutoènila
predsedníèka Únie žien Mgr. Mária Adam-
cová, potom sa všetkým prihovorila pri-
mátorka mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová
a predsedníèka MS SÈK Viera Sabová 

predostrela štatistický preh¾ad vekového
zloženia seniorov nášho mesta.

Stretnutie pokraèovalo kultúrnym pro-
gramom, ktorý zaèali talentované deti,
žiaci CZUŠ sv. Gorazda.

Hneï bolo všetkým sladko pri srdci,

keï si v podaní Ivanky Èápovej, Martinky
Prievozníkovej a Samka Cmarka vypoèuli
Rúfusové básne v hovorenej aj spievanej
podobe, o èo sa prièinili tiež nesporne ta-
lentované pani uèite¾ky Petra Breèe Cmar-
ková a Danka Kubalová, ktoré ich zhu-
dobnili.

Na svoju mladosK a rýchle nôžky si
všetci zaspomínali pri sledovaní tanèe-
kov, ktoré s deKmi nacvièila pani uèite¾ka
Zuzana Snohová.

Po nich sa už jedálòou rozliehali krás-
ne ¾udové piesne z úst èlenov folklórneho
súboru Krakovèanka za sprievodu harmo-
niky pána Krihu. Ich nádherné kroje, kto-
ré sú pýchou nášho regiónu, len umocòo-
vali krásu piesní, ktoré si mnohí z prítom-
ných s nimi i zanôtili, ba viacerí sa prizna-
li, že si pod stolom i podupkávali a mali
chuK si s nimi i zakrepèiK. A tak sa za-
chmúrený deò pre úèastníkov stretnutia
stal veselým a radostným, èo potešilo
i�organizátorov podujatia.

Veríme, že ústredné heslo, ktoré zdo-
bilo èelnú stenu jedálne: „Vám patrí naša
vïaka a úcta“, sa podarilo celým progra-
mom i naplniK a všedný deò spríjemniK
nevšedným spôsobom.

AM

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

Mesto Vrbové v dòoch  16.  –  21. decembra 2016
plánuje usporiadaK „Malé vianoèné trhy“ na Námestí
slobody vo Vrbovom, na ktorých bude možné predávaK
len sortiment tovaru s vianoènou a príbuznou temati-
kou, napr. med, èaje, oplátky, svieèky, pamiatkové
predmety, vhodné remeselné výrobky, knihy, vianoèné
ozdoby a iné dekoraèné vianoèné predmety. Mesto
poskytne predávajúcim, ktorí majú príslušné oprávne-
nie na predaj, priestor 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 oèa-
kávame obratom, najneskôr však do 5. decembra
2016 (tel. kontakt 0949 866 527 Sylvia Èeganová,
kultura@vrbove.sk).

Tešíme sa na Vašu úèasK.

Dott. Mgr. Ema Maggiová, primátorka mesta

Formulár prihlášky (návratka) je zverejnený na
www.vrbove.sk
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Uznesenie MsZ è. 160/X/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom

schva¾uje dodatok è. 1 k Prevádzkovému
poriadku Zberný dvor - mesta Vrbové.

za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 161/X/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom

vyhlasuje vo¾bu hlavného kontrolóra mes-
ta na polovièný pracovný úväzok  na deò
20. 12. 2016 o 17.00 hod. v kúrii M.
Beòovského.

Kvalifikaèné predpoklady:
ukonèené minimálne úplné stredné

vzdelanie
Iné predpoklady:
bezúhonnosK; splnenie podmienok

výkonu funkcie hlavného kontrolóra pod¾a
zákona è. 369/1990 Zb. v znení nesko-
rších predpisov.

Náležitosti prihlášky:
meno a priezvisko, resp. titul kan-

didáta; dátum narodenia; bydlisko; deò
nástupu na výkon funkcie kontrolóra dòa
16. 2. 2017; najvyššie dosiahnuté vzde-
lanie; komu je prihláška adresovaná;
struèný profesijný životopis; vymenovanie
príloh prihlášky.

Prílohy prihlášky:
Výpis z registra trestov nie starší ako

3 mesiace – originál alebo overená kó-
pia; doklad o vzdelaní  - overená kópia;
èestné vyhlásenie: o spôsobilosti na
právne úkony; o zdravotnej spôsobilosti;
že v prípade zvolenia za hlavného kont-
rolóra dòom vzniku pracovného pomeru:
a) nebude bez súhlasu mestského
zastupite¾stva podnikaK alebo vykonávaK
inú zárobkovú èinnosK a nebude èlenom
riadiacich, kontrolných alebo dozorných
orgánov právnických osôb, ktoré vykoná-
vajú podnikate¾skú èinnosK v�zmysle us-
tanovenia § 18 ods. 1 zákona è. 369/
1990 Zb.; b) splní podmienky pod¾a § 18
ods. 2 zákona è. 369/1990 Zb. 

Prihlášku je potrebné doruèiK do po-
date¾ne Mestského úradu vo Vrbovom do
dòa 5. 12. 2016 do 12.00 hod.

za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 162/X/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom

schva¾uje
1) uskutoènenie vo¾by hlavného kont-

rolóra  tajným hlasovaním,
2) trojèlennú volebnú komisiu zlože-

nú z poslancov mestského zastupite¾-
stva, ktorá sèíta hlasy a oboznámi s vý-
sledkom volieb. Hlasovacie lístky budú
archivované v zalepenej obálke, ktorú zo
zadnej strany podpíšu všetci èlenovia vo-
lebnej komisie. Táto obálka bude súèas-
Kou zápisnice z rokovania MsZ.   

za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 163/X/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom

schva¾uje v zmysle § 12a Štatútu mesta
Vrbové  odovzdanie daru mesta – grafiky
Mórica Beòovského 

- Mgr. Otílii Majerníkovej, pri príleži-
tosti jej životného jubilea 80 rokov za prí-
nos v jej celoživotnej pedagogickej èin-
nosti v našom meste.

- PaedDr. Ing. Františkovi Glosovi,
PhD., pri príležitosti jeho životného jubi-
lea 65 rokov za prínos v jeho dlhoroènej
pedagogickej èinnosti v našom meste.

- Mgr. Miroslavovi Jägerovi, pri príleži-
tosti jeho životného jubilea 65 rokov za
prínos v jeho duchovnej a pedagogickej
èinnosti v našom meste.

za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 164/X/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom

schva¾uje v zmysle § 12a Štatútu mesta
Vrbové udelenie  ocenenia mesta – pa-
mätnej medaily mesta Vrbové

- Mgr. Márii Adamcovej, pri príležitos-
ti jej životného jubilea 70 rokov za prínos
v jej celoživotnej pedagogickej èinnosti a
verejnú angažovanosK v našom meste.

- Mgr. Božene Kamenickej, pri príleži-
tosti jej životného jubilea 70 rokov za prí-
nos v je celoživotnej pedagogickej èin-
nosti a verejnú angažovanosK v našom
meste.

za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 165/X/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom

schva¾uje zmenu uznesenia è. 105/VI/
2016 zo dòa 30. 6. 2016 nasledovne:

Ruší sa text uvedený v písmene c)
pri zriadení vecného bremena, a to: po
zámene nehnute¾nosti, stavba súp. è.
358 (Gymnázium) postavená na parcele
è. 1600/8 zriadiK  na prístupových ne-
hnute¾nostiach vecné bremeno - právo
prechodu na už vybudovanom príjazdo-
vom chodníku od Ul. M. A. Beòovského
na parcele reg. „C“ è. 1604, v prospech
zamieòajúceho, teda Trnavského samo-
správneho kraja, Ul. Starohájska è. 10,
917 01 Trnava, IÈO: 34572871, DIÈ:
1041856398;

a nahrádza sa novým znením, a to:
po zámene nehnute¾nosti, stavba súp. è.
358 (Gymnázium) postavená na parcele
è. 1600/8 zriadiK  na prístupových ne-
hnute¾nostiach vecné bremeno - právo
prechodu na už vybudovanom príjazdo-
vom chodníku od Ul. M. A. Beòovského
na parcele reg. „C“ è. 1604  a na parce-
le reg. „C“  è. 1600/22 pod¾a vyznaèe-
ného chodníka na geometrickom pláne v
prospech zamieòajúceho, teda Trnavské-
ho samosprávneho kraja, Ul. Staroháj-
ska è. 10, 917 01 Trnava, IÈO:
34572871, DIÈ: 1041856398;

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

E.�BELIÈKOVÁ

Uznesenia MsZ Do Vladivostoku
tepluškou,

z�Vladivostoku loïou
Slovenské národné múzeum - Múzeum Slo-

venských národných rád v Myjave v spolupráci
s�Obecným úradom Košariská a CZ ECAV Ko-
šariská-Priepasné zorganizovalo 27. októbra pri
príležitosti októbra - Mesiaca slovenskej a èeskej
kultúrnej vzájomnosti, 98. výroèia ukonèenia I.
svetovej vojny a vzniku I. È-SR jednodòové podu-
jatie Do Vladivostoku tepluškou, z�Vladivostoku
loïou. Program podujatia bol zameraný na èesko-
slovenských legionárov, ktorí bojovali v�Rusku po-
èas 1. svetovej vojny.

Dopoludòajšia èasK podujatia sa konala
v�SNM – Múzeum SNR na Myjave. Obsahovala
rozprávanie o ceste èesko-slovenských legionárov
Ruskom v rokoch 1914 - 1920 (Mgr. František
Trávnièek, Spolek vojenské historie Valtice) a u-
kážku historickej výstroje a výzbroje èesko-sloven-
ských legionárov v�Rusku (Mgr. Evžen Petøík, Jed-
nota ÈSOL Valtice).

Druhá èasK podujatia sa uskutoènila v Národ-
nom dome Štefánikovom v Košariskách v ten istý
deò o 16.30 hod. Program bol rovnaký ako na
Myjave, len bol doplnený o èítanie z�denníka èes-
ko-slovenského legionára Jána Šándora, vrbov-
ského rodáka, brata spisovate¾a Ela Šándora.     
                                                                  -rb-

Kto smie používa� mestský znak
V poslednom èase sa rozmohlo používanie symbolov mesta Vrbového, najmä erbu,

v�rozpore s právnymi predpismi. Preto upozoròujeme, že túto problematiku rieši najvyššia
právna norma nášho mesta - Štatút mesta Vrbové.

V òom sa v § 1b, odsek 2 hovorí: „Právo použiK a používaK symboly mesta je viazané
na písomný súhlas primátora. Súhlas primátora sa  vydáva  maximálne na dobu funkèné-
ho obdobia. Záujemca o používanie mestského symbolu mesta uvedie v písomnej žiados-
ti druh symbolu, formu a spôsob používania vyobrazenia symbolu.“

MESTSKÝ ÚRAD VRBOVÉ

Dòa 13. októbra sa konal 3. roèník zbierky pre
pomoc núdznym osobám. Zbierka sa konala v Kauf-
lande a èlenky MS SÈK oslovovali obèanov, aby po-
mohli.

Naše dobrovo¾níèky, èlenky výboru MS SÈK Vie-
ra Sabová a Terka Barošová sa zúèastnili tejto ak-
cie. Vyzbierali sme ve¾ké množstvo potravín a urèite
pomohli tým, ktorí to naozaj potrebujú. Mestský ú-
rad spolu so sociálnou komisiou odporuèili odo-
vzdaK túto pomoc 4 rodinám, kde bol tovar po akcii
odovzdaný a myslím si, že urèite potešil.

Ve¾ká vïaka všetkým, ktorí nám pomohli zmier-
niK Kažkú situáciu v rodinách.

Výbor MS SÈK
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NOVINKY 
Záujemcom o�novú knihu To�je náš
Beòovský a o nový vrbovský dukát
oznamujeme, že je možné zakúpiK si
ich v�Mestskej knižnici vo Vrbovom
v�pracovných dòoch od 12.00 do
18.00 hod.

Cena knihy je 5 eur, 
cena dukátu 2 eurá.

MsÚ Vrbové

Štátna Széchényiho knižnica na Budínskom hrade bola 26.
septembra 2016 miestom osláv Dòa Mórica Beòovského,
v�rámci ktorých sa konala vedecká konferencia aj vernisáž vý-
stavy z dokumentov o živote a diele tejto významnej osobnosti
18. storoèia, rodáka z Vrbového a krá¾a Madagaskaru. 

V Maïarsku bol rok 2016 vyhlásený za Rok Mórica Beòov-
ského, a pri tejto príležitosti bol ustanovený aj Pamätný výbor
na èele s Gézom Szûcsom, splnomocnencom predsedu vlády,
záštitu nad pamätným rokom prevzali Péter Hoppál, štátny ta-
jomník za kultúru a István Íjgyártó, štátny tajomník Ministerstva
zahranièného obchodu a zahranièných vecí Maïarska. Predse-
dom výboru sa stal György G. Németh, predseda Spolku M. Be-
òovského v Maïarsku. (Poznámka redakcie HV: Rok Mórica Be-
òovského vyhlásili v�Maïarsku pretože si pripomínajú 275. výro-
èie Beòovského narodenia, hoci to historický neobstojí. V sku-
toènosti uplynulo odvtedy 270 rokov.)

Na otvorení konferencie sa zúèastnili aj ve¾vyslanci krajín
V4, za Slovensko mimoriadny a splnomocnený ve¾vyslanec Ras-
tislav Káèer, za Èesko Juraj Chmiel, za Po¾sko Roman Kowalski.

Prednášky konferencie poukázali na nové poznatky vo výskume
o�Beòovskom. Za mesto Vrbové prehovoril dr. Gregor Papuèek.
Doc. Krisztián Benyovszky z Univerzity Konštantína Filozofa v Nit-
re prednášal o�podobách literárneho stvárnenia tejto legendár-
nej postavy. Okrem slovenských vedcov a historikov poukázal na
nezrovnalosK dátumu narodenia M. Beòovského aj popredný eu-
rópsky etnológ prof. Vilmos Voigt, keïže pod¾a záznamov v�ma-
trike sa Móric Beòovský narodil 20. 9. 1746, a nie v�r. 1741.

Deò Mórica Beòovského ukonèil galaveèer v budove peš-
tianskej Reduty (Pesti Vigadó), ktorý spestrili ukážky z muzikálu
Beòovský – milovník slobody (Benyovszky, a szabadság szerel-
mese). Dielo Tibora Nagya, Ivána Bradányiho a Zsolta Pozsgaya
bude uvedené na jar 2017 v Pesti Magyar Színház.

Výstava Štátnej Széchényiho knižnice o osobe M. Beòovské-
ho, ku ktorej prispel aj Štátny archív v Bratislave, je verejnosti
prístupná do 15. decembra 2016.

https://www.mzv.sk/web/sibudapest/spravy/-/asset_publisher/qUcjGk6Falrh/content/den-morica-beno
vskeho-v-budapesti/10182?p_p_auth=z2DnKoY1

Deò Mórica Beòovského v Budapešti

V Trenèíne
o�Beòovskom

V tomto roku, keï oslavujeme 270.
výroèie Beòovského narodenia a 230.
výroèie jeho úmrtia prichádzajú správy
z�rôznych konèín Slovenska a sveta o po-
dujatiach na jeho poèesK. Jedno z nich
sa 20. októbra uskutoènila v Trenèíne.
Šlo o prednášku Ing. Miroslava Bulka
Móric Beòovský, v�ktorej boli zdokumen-
tované i pamätné mince a medaily zná-
zoròujúce nášho slávneho rodáka. Orga-
nizátorom podujatia bola Slovenská nu-
mizmatická spoloènosK pri SAV, poboèka
Trenèín, a MO Matice slovenskej v Tren-
èíne.

-rb-

Holandský
historik

vo�Vrbovom
26. októbra navštívil Vrbové holand-

ský historik Lambert van der Aalsvoort
(* 1955), ktorý zavítal na Slovensko
v�súvislosti s úèasKou na worshope
o�Beòovskom v Bratislave, o ktorom
sme informovali èitate¾ov v minulom èís-
le Hlasu Vrbového. 

Vo Vrbovom sa zameral na pamiatky
po Móricovi Beòovskom. Robil tak v kon-
texte svojho záujmu o dejiny Taiwanu, do
ktorých zasiahol aj náš rodák pri svojom
úteku z Kamèatky, keï sa plavil do Ma-
caa na èínskom pobreží. Po Beòovského
kúrii hosKa z Holandska sprevádzal
PaedDr. Patrik Kýška a Tamara Tomèí-
ková. Primátorka mesta Dott. Mgr. Ema
Maggiová mu na pamiatku venovala vr-
bovský dukát s vyobrazením nášho naj-
slávnejšieho rodáka.

-rb-
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V nede¾u 23. októbra sa vo Vrbovom uskutoènila birmov-
ka. Sviatos� kres�anskej dospelosti 60 mladým Vrbovèanom
vyslúžil generálny vikár Trnavskej arcidiecézy Mons. Ján Pav-
èír.

Birmovancov na prijatie sviatosti pripravoval miestny pán
farár ICLic. Daniel Lukaèoviè na spoloèných svätých omšiach,
ktoré sa konali  každý piatok od jesene minulého roka. Na

birmovaneckých stretnutiach sa im nezištne venovalo 8 ani-
mátorov z našej farnosti, za èo im všetci birmovanci ïakujú.
Do života dospelých kres�anov tak pripravili 60 birmovancov.
Poïakovanie patrí všetkým, ktorí sa na príprave a dôstojnom
slávení birmovky akýmko¾vek spôsobom podie¾ali.

GV, foto Stanislav SEDLÁK

Birmovka vo Vrbovom

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa v Domove Klas us-
kutoènili dve vydarené akcie. 19. októbra Dr. Beèár so svojimi
dvoma kolegyòami z Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave prišli
našich starkých rozveseliK a zabaviK hrou na harmonike. Okrem
povzbudivých a milých slov priniesli aj malé pohostenie. Celé
popoludnie sa niesli domovom ¾udové piesne z mladosti našich
obyvate¾ov. P. Mahrová, ako bývalá harmonikárka, si po dlhých
rokoch vyskúšala aj hru na tomto nástroji. 

26. októbra nám detièky z Materskej školy na Súkenníckej
ulici predviedli krásne pásmo pod vedením svojich uèiteliek. Pri
recitovaní, spievaní a tancoch sa starkým tlaèili slzy do oèí.
Spomínali na svoje deti, vnúèatá, na svoju mladosK. Pre všet-
kých deti priniesli vlastnoruène vyrobené papierové kytièky kve-
tov. 

Táto milá slávnosK pokraèovala malou scénkou o Šípkovej
Ruženke, ktorú stvárnili deti Spoloènej školy vo Vrbovom. Pred-
viedli nám ve¾mi pekné tance v krojoch, ktoré zhotovili pedagó-
govia a zamestnanci tejto školy. Ich vystúpenie a piesne poteši-
li všetkých. 

Program obohatil spevácky súbor Rakovièanka. Èlenovia sú-

boru sú našim obyvate¾om dôverne známi, pretože už ve¾akrát
v�Domove vystupovali pri rôznych príležitostiach.

Významným hosKom bola aj p. primátorka, ktorá každému
obyvate¾ovi priniesla osobnú pozornosK. Poïakovala sa našim
obyvate¾om za ich celoživotný prínos pre našu spoloènosK.
S�každým prehodila zopár milých slov. 

Po bohatom programe nasledoval slávnostný obed obyvate-
¾ov a posedenie pri zákusku a kávièke. 

Touto cestou sa chcem ve¾mi pekne poïakovaK Univerzite
Cyrila a Metoda v Trnave, p. primátorke Dott. Mgr. Maggiovej,
riadite¾ke Spojenej školy vo Vrbovom Mgr. Babnièovej, ktorá
bola tiež našim vzácnym hosKom. Pedagógom a zamestnancom
Materskej školy na Súkenníckej ulici, Spojenej školy vo Vrbo-
vom za ich vynikajúcu prácu pri nacvièovaní programu. K úspeš-
nému priebehu dní seniorov  sa nemalou mierou zaslúžili aj za-
mestnanci Domova, ktorým týmto ïakujem za ich úsilie a náma-
hu. Najväèšia vïaka však patrí všetkým úèinkujúcim, najmä de-
Kom.

Mgr. Eva JUHÁSOVÁ
riadite¾ka Domova Klas, n. o.

Dni seniorov v Domove
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FUTBAL, IV. LIGA SZ 

Predohrávka 17. kola
Dynamo Malženice - MFK Vrbové

5:3�(0:3)

Zápas dvoch rozdielnych
polèasov

Vstup do zápasu mali lepší domáci
a�už v�2. min., sa ujali vedenia, gól dal
Balážik. O�sedem minút sa tešili znova.
Na 2:0 zvýšil z pokutového kopu Pikulík.
V 17. min. domáci opäK kopali penaltu
a�Braniša dal tretí gól. To nebolo všetko
lebo v 20. a 24. min. zvýšil Balážik a
Braniša na hrozivých 5:0. Do zmeny
strán sa na zápase niè nezmenilo. Druhý
polèas patril hosKom, vybrali si dvadsaK-
minútovku od 62. min. do 82. min. na
strelenie troch gólov. Postupne znížil
z�penalty Andrísek, znova ten istý najlep-
ší strelec Vrbového na 5:2 z poh¾adu do-
mácich. Osem minút pred koncom upra-
vil na koneèných 5:3 Erik Spál gólom zo
štandardky. 

Zostava MFK: Amcha - Bukovèák,
Michálek, Verchola, Ïuraèka, Šurin (13.
Spál), T. Gažík (78. O. Èáp), Prosòanský,
Kurinec, Andrísek a Zelenay.  

11. kolo
MFK Vrbové - ŠK Slovan Šimonovany-

Patrtizánske 3:0 (1:0) 

Domáca výhra
Zápas zaèal po dohode v neobvyklom

èase, doobeda o jedenástej.  V 11. mi-
núte sa zranil kapitán domácich T. Gažik,
vystriedal ho Zelenay, ktorý zaznamenal
v 35. min. gól, po prihrávke od Andríska.
V 40. min. mali hostia možnosK vyrovnaK,
domáci sa zachránili za cenu rohu. O mi-
nútu sa ocitol útoèník hostí v pokutovom
území sám, ale na prekvapenie slabo za-
konèil do náruèia domáceho golmana. Po
zmene strán zaèali domáci s vetrom
v�chrbte, ale hostia z útoku získali roh.
V�60. min. vyskúšal pozornosK brankára
hosti z�dia¾ky Michálek, ten vyrazil loptu
na roh, aj strela Kurinca spoza 16-ky
skonèila nad brankou. Na druhej strane
sa dostal Jakubík do pokutového úze-
mia, ale jeho strela z „voleja“ bola ne-
presná. U domácich sa z dia¾ky pokúšali
daK gól, ale Spál, ani striedajúci Lackoviè
nezakonèili presne. Domácim vyšiel zá-
ver zápasu, najprv Šimor hlavou zvýšil po
centrovanej lopte od Prosòanského na

2:0 a dve minúty pred koncom Lackoviè
prikrášlil výsledok strelou po zemi po pri-
hrávke od Spála na koneèných 3:0. Do-
mácemu trénerovi A. Adamèíkovi vyšli
všetky tri striedania, striedajúci dali tri
góly. 

Zostava MFK: Amcha - Ïuraèka, Ver-
chola, Vlado, Michálek, Spál, T. Gažík
(13. Zelenay, 67. Šimor), Prosòanský,
Sumer, Kurinec (58. Lackoviè), Andrísek.

12. kolo, hralo sa 23. októbra

Prehra v derby zápase
vonku 

V susedskom derby  sa ujali vedenia
domáci už v 14.min., keï autorom gólu
bol A. Sarr, ktorý nedávno pôsobil vo Vr-

bovom. O�šesK minút mohlo byK vyrov-
nané, ale únik Zelenaya domáci brankár
zlikvidoval. V�32. min. z hranice 16-ky
vyrovnal Sumer na polèasových 1:1. Po
zmene strán z priameho kopu prestrelil
múr domáci Tuschel a získal vedenie a
ten istý hráè o sedem minút kopal penal-
tu za faul brankára a zvýšil na 3:1. De-
saK minút pred koncom ešte Andrísek
poslal pekný lob na domácu bránku, ale
vynikol golman Korèek. Aj šanca domá-
cich v závere ostala nevyužitá. 

Zostava MFK: Valoviè - Michálek,
Verchola (63. Spál), Vlado (82. Šurin),
Ïuraèka, Bukovèák (46. Šimor), Pros-
òanský, Lackoviè, Sumer, Andrísek, Zele-
nay, tréner A. Adamèík.

     Peter SEDLÁÈEK

ZO ŠPORTU


