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Uznesenia Mestského zastupite¾stva vo Vr-
bovvom zo zasadania konaného 20.  decem-
bra 2016.

Uznesenie MsZ è. 198/XII/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje Spôsob prevod - 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, kto-
rá je vo výluènom vlastníctve mesta Vrbové za-
písaná na LV è. 1900 na Okresnom úrade, ka-
tastrálnom odbore Pieš8any  a  parcela regist-
ra „E“ è. 1219/1 – trvalé trávne porasty o vý-
mere 135 m2, ktorá je vo výluènom vlastníctve
mesta Vrbové zapísaná na LV è. 1900 na
Okresnom úrade, katastrálnom odbore Pieš8an
– formou obchodnej verejnej sú8aže za mini-
málnu cenu  8 €/m2. 

celkový poèet všetkých poslancov MsZ:
11, prítomní: 10, za: 8, proti: 1, zdržal sa: 1

Uznesenie MsZ è. 199/XII/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje podmienky obchodnej verejnej sú8aže na
odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta Vrbo-
vé, nachádzajúcich sa v k. ú. Vrbové, a to:
parcela registra „C“ è. 315/2 – ostatné plochy
o výmere 273 m2, ktorá je vo výluènom vlast-
níctve mesta Vrbové zapísaná na LV è. 1900
na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Pie-
š8any 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 Pieš8any. 

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 2

Uznesenie MsZ è. 200/XII/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje spôsob prevodu – prevod nehnute¾ností –
pozemkov v k. ú. Vrbové,  KN reg. „C“, p. è.
1651, o výmere 59 m2, druh pozemku – zasta-
vané plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný na
LV è. 119 na Okresnom úrade, katastrálnom
odbore Pieš8any, vo vlastníctve mesta Vrbové,
p. è. 1652, o výmere 76 m2, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný
na LV è. 119 na Okresnom úrade, katastrál-
nom odbore Pieš8any, vo vlastníctve mesta Vr-
bové a p. è. 1653/2, o výmere 119 m2, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria, ktorý
je zapísaný  na LV è. 119 na Okresnom úrade,
katastrálnom odbore Pieš8any, vo vlastníctve
mesta Vrbové – formou obchodnej verejnej sú-
8aže za minimálnu cenu 25 €/m2. 

prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 201/XII/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje podmienky obchodnej verejnej sú8aže na
prevod nehnute¾ností - pozemkov v k. ú. Vrbo-
vé,  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, katastrálnom odbore Pieš8any, vo vlast-
níctve mesta Vrbové, p. è. 1652, o�výmere 76
m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvo-
ria, ktorý je zapísaný na LV è. 119 na Okres-
nom úrade, katastrálnom odbore Pieš8any,
vo�vlastníctve mesta Vrbové a p. è. 1653/2,
o�výmere 119 m2, druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný na LV è.
119 na Okresnom úrade, katastrálnom odbore
Pieš8any, vo vlastníctve mesta Vrbové – pri-

èom  minimálna  cena  za  1m2   bola stano-
vená na 25 €.

za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 202/XII/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje spôsob prevodu – prevod nehnute¾ností –
odpredaj poškodeného rodinného domu súp.
è. 466, ktorý je postavený na parcele reg. C è.
1651, o výmere 59 m2, druh pozemku – zasta-
vané plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný na
LV è. 119 na Okresnom úrade, katastrálnom
odbore Pieš8any, vo vlastníctve mesta Vrbové,
ktorého všeobecná hodnota je daná na zákla-
de znaleckého posudku – stanovenie technic-
kej hodnoty stavby na sumu minimálne
2438,45 €, a odpredaj poškodeného rodinné-
ho domu súp. è. 467, ktorý je postavený na
parcele  reg. C  è. 1652, o výmere 76 m2,
druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
ktorý je zapísaný na LV è. 119 na Okresnom
úrade, katastrálnom odbore Pieš8any, vo vlast-
níctve mesta Vrbové ktorého všeobecná hod-
nota je daná na základe znaleckého posudku –
stanovenie technickej hodnoty  stavby na su-
mu minimálne 3141,05 € - formou obchodnej
verejnej sú8aže

za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 203/XII/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje podmienky obchodnej verejnej sú8aže na
prevod nehnute¾ností - odpredaj poškodeného
rodinného domu súp. è. 466, ktorý je posta-
vený na parcele reg. C è. 1651, o výmere
59�m2, druh pozemku – zastavané plochy a ná-
dvoria, ktorý je zapísaný na LV è. 119 na
Okresnom úrade, katastrálnom odbore Pieš8a-
ny, vo vlastníctve mesta Vrbové, ktorého všeo-
becná hodnota je daná na základe znaleckého
posudku – stanovenie technickej hodnoty stav-
by na sumu minimálne 2438,45 €, a odpredaj
poškodeného rodinného domu súp. è. 467,
ktorý je postavený na parcele reg. C è. 1652,
o výmere 76 m2, druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný na LV è.
119 na Okresnom úrade, katastrálnom odbore
Pieš8any, vo vlastníctve mesta Vrbové, ktorého
všeobecná hodnota je daná na základe znalec-
kého posudku – stanovenie technickej hodnoty
stavby na sumu minimálne 3141,05 € – pri-
èom stanovené ceny možno považova8 za mini-
málne.

za: 11,  proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 204/XII/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 násl. Obèianske-
ho zákonníka odkúpenie nehnute¾nosti:

- pozemok parcela registra „C“ è. 236/8
o�výmere 544 m2, zapísaný na LV è. 2082,
druh pozemku – zastavené plochy a nádvoria  
za cenu  5 €/m2  nasledovne: 

1.) Stanislav Michna, bytom Ul. Hoštáky
è.�109/7, 922 03 Vrbové,    

  podiel 6/24, (t. j. 136,00 m2) za sumu
vo výške 680,00 EUR.  

2.)   Marcela Urbanová, rod. Michnová, by-
tom Ul. Pøíèní è. 2313, 734 01 Karviná 7, Èes-
ká republika, podiel 1/24, (t. j. 22,66 m2) za
sumu vo výške 113,30 EUR.

3.)  Alica Kamenická, rod. Michnová, by-
tom Ul. Lovèická è. 14, 919 27 Brestovany –  
Horné Lovèice, podiel 1/24, (t. j. 22,66 m2) za

sumu vo výške 113,30 EUR. 
4.)  Jozef Michna, bytom ul. Mamateyova

è. 6, 851 10 Bratislava 5,
  podiel 1/24, (t. j. 22,66 m2) za sumu

vo�výške 113,30 EUR.  
5.)  Mária Šimurdová, rod. Michnová, by-

tom Ul. Hoštáky è. 110/5, 922 03 Vrbové, po-
diel 1/24, (t. j. 22,66 m2) za sumu vo výške
113,30 EUR.  

za: 11, proti:  0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 205/XII/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 násl. Obèianske-
ho zákonníka odkúpenie nehnute¾nosti:

- pozemok parcela registra „C“  è.  237/5
 o  výmere 1866 m2, zapísaný na LV è. 2082,
druh pozemku – zastavené plochy a nádvoria  
za cenu  5 €/m2  nasledovne: 

1.)  Stanislav Michna, bytom Ul. Hoštáky
è. 109/7, 922 03 Vrbové, podiel 6/24, (t. j.
466,50 m2) za sumu vo výške 2332,50 EUR.  

2.)  Marcela Urbanová, rod. Michnová,
bytom Ul. Pøíèní è. 2313, 734 01 Karviná 7,   
Èeská republika, podiel 1/24, (t. j. 77,75 m2)
za sumu vo výške 388,75 EUR.

  3.   Alica Kamenická, rod. Michnová, by-
tom Ul. Lovèická è. 14, 919 27 Brestovany –   
Horné Lovèice, podiel 1/24, (t. j. 77,75 m2) za
sumu vo výške 388,75 EUR. 

4.)  Jozef Michna, bytom Ul. Mamateyova
è. 6, 851 10 Bratislava 5, podiel 1/24, (t. j.
77,75 m2) za sumu vo výške 388,75 EUR.  

5.)  Mária Šimurdová, rod. Michnová, by-
tom Ul. Hoštáky è. 110/5, 922 03  Vrbové,  
odiel 1/24, (t. j. 77,75 m2) za sumu vo výške
388,75 EUR.  

za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 206/XII/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom ruší

Uznesenie MsZ è. 168/XI/2016 zo dòa 24.
11. 2016

za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 207/XII/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. Obèians-
keho zákonníka odkúpenie nehnute¾nosti  do
výluèného vlastníctva mesta:

pozemok, parcela registra „C“ è.  432/3,
o výmere 25 m2, druh pozemku – záhrada, kto-
rý je v podielovom spoluvlastníctve p. Paulína
LEHUTOVÁ, rod.  Boèincová, Ulica 6. apríla è.
365/6, 922 03  Vrbové, podiel 1 a Anna  ROJ-
KOVÁ, rod. Boèincová, Ul. Heèkova è. 649/62,
956 05 Radošina,  podiel 1  za cenu 5 €/m2. 

za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1

Uznesenie MsZ è. 208/XII/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje Dodatok è. 1 k Všeobecne záväznému na-
riadeniu mesta Vrbové è. 10/2015 o spôsobe
urèenia úhrady, výške úhrady a spôsobe plate-
nia úhrady za sociálne služby poskytované
v�Domove  Klas, n. o. ruší prílohu è. 1 a prílo-
hu è. 2 k  Všeobecne záväznému nariadeniu
è.�10/2015 o spôsobe platenia úhrady za
sociálne služby poskytované v Domove Klas,
n. o.

za: 9, proti: 0, zdržal sa: 2

Pokraèovanie na 8. strane

Z rokovania Mestského zastupite¾stva
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Naši jubilanti
v�mesiaci�január 2017

60 rokov: Beáta Rešková
Katarína Megová
Ing. Peter Ščurka
Eva Miháliková

65 rokov: Sr. Mgr. Tabita Júlia
Tehlárová
Marta Košťálová
Marta Holičová
Viera Štefková
Antónia Trebatická
Ladislav Kochan
PhMr. Emília Benková
Tibor Machel

70 rokov: Božena Matejková
Ľubomír Pollák
Tomáš Jobb

75 rokov: Roman Mocko
Anna Bobeková

80 rokov: Mária Niznerová
Alžbeta Závodná

81 rokov: Mária Ladányiová
Františka Gondálová
Irena Sabová
Emília Vermešová

82 rokov: Melánia Zimová
Ľudmila Ferancová

83 rokov: Štefánia Svetlíková
František Vatrt

84 rokov: Viktor Kment 
85 rokov: Mária Hazuchová
86 rokov: Margita Šutvajová
88 rokov: Anna Černá

Sr. Xavéria Sidónia
Rondošová
Karol Čavojský

89 rokov: Štefánia Pilková
91 rokov: Vladimír Grék

Srdečne blahoželáme! 

Èas neúprosne letí, smútok
v srdciach zostáva...

11. decembra sme si pripomenuli 6. vý-
roèie tragického úmrtia nášho drahého 

Radovana FOLTÝNA.
S láskou spomínajú manželka Silvia so

synom Alanom a jeho najbližší.
Ïakujeme za spoloènú spomienku.

P-No 3982/16 

Život Ti nedoprial s nami dlhšie by� 
no v našich srdciach zostávaš stále ži�. 

V týchto dòoch si pripomíname smutné 2. výroèie úmrtia
našej drahej manželky, mamièky a babièky

Marty SEDLÁKOVEJ, rodenej Šèepkovej, z Vrbového.
Spomínajú manžel, dcéra Soòa s�rodinou, dcéra�Darinka
s�rodinou, brat Miroslav Šèepko s�priate¾kou Evkou, švag-
riné: Judita Sedláková s�rodinou a�Anna�Mozoláková s ro-
dinou.

P-No 1622151/17

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

podnikanie, ktoré sú prevádzkovate¾mi malého zdroja zneèistenia ovzdušia, že sú na základe
platného VZN mesta Vrbové è. 7/2012 povinné do 15. 2. 2017 oznámi8 na Mestský úrad -
Útvar výstavby, územného rozvoja a životného prostredia údaje o ve¾kosti zdroja a o množstve
spotrebovaného paliva v uplynulom roku 2016.

Poplatková ani oznamovacia povinnos8 sa nevz8ahuje pod¾a VZN na:
a) malé zdroje, ktoré sú umiestnené v bytoch a rodinných domoch, v stavbách urèených na

individuálnu rekreáciu, pokia¾ sa tieto zdroje nevyužívajú na podnikanie,
b) malé zdroje, ktoré prevádzkuje mesto.
Tlaèivo je možné vyzdvihnú8 si na MsÚ - Útvar výstavby, ÚR, dopravy a životného prostredia

alebo si ho stiahnu8 z internetovej stránky mesta Vrbové (www.vrbove.sk › Pre obèana › Tlaèivá
na stiahnutie › Oznámenie mzzo)

Požiarovos7 cez zimné vykurovacie obdobie
Vážení obèania! Zimné vykurovacie obdobie je èasto sprevádzané aj nebezpeèenstvom vzni-

ku požiarov. Zdrojom sú samotné vykurovacie systémy ako aj ich nesprávna obsluha o�èom nás
každoroène presviedèa i štatistika požiarov.

Aby sme eliminovali tieto nežiaduce javy, chceme vás informova8 o tom, ako im predís8. Naj-
èastejšie zis8ované nedostatky sú zlý technický stav komínov, nesprávna obsluha a inštalácia
vykurovacích telies, nedovolená manipulácia s otvoreným ohòom a hor¾avými kvapalinami, pone-
chanie detí bez dozoru, odkladanie žeravého popola na nebezpeèných miestach a do hor¾avých
nádob a pod. V poslednom èase, žia¾, sme registrovali i úmyselné podpa¾aèstvo.

Ponúkame Vám teda nieko¾ko dobre myslených rád:
• neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti hor¾avé látky a ne-

ponechávajte ich bez dozoru,
• nepoužívajte k rozkurovaniu hor¾avé kvapaliny, najmä benzín, petrolej èi denaturovaný lieh,
• inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov od

výrobcu,
• dbajte na to, aby vykurovacie telesá – šporáky, pece, boli umiestnené na nehor¾avej pod-

ložke predpisom urèených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,
• popol z vykurovacích telies vysýpajte vždy do nehor¾avých uzavretých nádob,
• v zimnom období, vytvárajú požiarne nebezpeèenstvo aj primitívne zhotovené udiarne

z�dreva, preto venujte údeniu patriènú pozornos8, aby vašu prácu neznièil požiar,
• dbajte na to, aby neboli ponechané bez dozoru v prevádzke také spotrebièe, ktorých tech-

nický stav a vyhotovenie si vyžaduje stálu pozornos8, napr. tepelné spotrebièe bez automatickej
regulácie,

• dodržujte predpisom stanovené zásady pre skladovanie hor¾avých kvapalín, plynov v tla-
kových nádobách, tuhých palív a iných materiálov.

Vážení obèania! Len dôsledným dodržiavaním týchto rád predídete možnému vzniku požiarov
vo vašich domoch. Zamyslite sa nad nimi. Pripomíname vám, že dobrovo¾ní hasièi sú pripravení
vám odborne poradi8 v otázkach, ktoré vám robia problémy. Využite túto možnos8, aby ste vy
a�celá vaša rodina prežili zimné obdobie spokojne a bez obáv z�požiaru.

Mgr. Silvester BOŠKOVIÈ, DHZ Vrbové

Diskusia o Beòovskom
V závere roka 2016 televízia Karpaty uviedla 36-minútovú diskusnú reláciu To je náš Beòov-

ský. Moderátoka Veronika Chrvalová v nej kládla otázky ¼ubomírovi Bosákovi a Patrikovi Kýškovi.
Diskusiu dopåòali vstupy primátorky Vrbového Dott. Mgr. Emy Maggiovej a viceprimátora JUDr.
Štefana Kubíka, ktorí hovorili o spôsoboch, ktorými mesto Vrbové zvidite¾òuje svojho najslávne-
jšieho rodáka.

Vrbové v Krásach Slovenska
Prvé novoroèné èíslo Krás Slovenska, najstaršieho slovenského turistického èasopisu, pri-

náša zaujímavý èlánok o Vrbovom. Je zameraný na literátov pochádzajúcich z nášho mesta. Na-
písal ho PhDr. Ján Bábik, ktorý má väzby na Vrbové. V rokoch 1979 – 2003 pracoval v Sloven-
skom rozhlase ako redaktor literárnej redakcie a po roku 1995 ako vedúci redakcie umelecko−
-dokumentárnej publicistiky. Pripravil okolo dvestopä8desiat literárnych a dramatických pásiem,
dramatizácií z  diel slovenskej i zo svetovej literatúry, životopisných hier o osobnostiach kultúry
a dejín.

Poslanci zvolili hlavnú kontrolórku mesta
Na poslednom zasadnutí MsZ Vrbové v roku 2016 poslanci zvolili spomedzi troch kandidá-

tov hlavnú kontrolórku mesta Vrbové na obdobie rokov 2017 - 2023. Stala sa òou JUDr. Mária
Gajòáková, ktorá funkciu vykonávala aj doteraz.

-rb-

Žiarila z Teba láska a dobrota, 
budeš nám chýba� do konca života. 
Aj keï už nie si medzi nami, 
v našich srdciach žiješ stále s nami.

Dòa 16. januára si pri-
pomíname tretie výroèie
úmrtia nášho milovaného
manžela a otca 

Jána TVAROŠKU,
ktorý zomrel vo veku 68
rokov.

S láskou a úctou na
Teba spomínajú manžel-
ka a deti s rodinami.

P-No 1622158/17
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Èistenie synagógy�

Už dlhší èas sa mesto Vrbové snažilo vysporiada7 majet-
kové pomery synagógy, nachádzajúcej sa na Ulici M. A. Be-
òovského vo Vrbovom, ktorej bolo doposia¾ polovièným vlast-
níkom. Bez dohody s ostatnými vlastníkmi nemohlo investova7
do budovy ani inak s òou naklada7.

Vlani mesto Vrbové odkúpilo druhú polovicu, a tým sa stalo jej vý-
luèným vlastníkom.

Niektorí vedia, niektorí nie, že synagóga z roku 1883 slúžila nábo-
ženským úèelom židovskej obce do roku 1942. 

Za dôb socializmu ju štát používal na rôzne úèely, t. j. ako sklad
obilia, sklad textilných výrobkov. Tomu prispôsobili aj vnútro synagógy.
Inventár bol odstránený, urobili do nej zásahy, ako napríklad umiestne-
nie vý8ahu, prièom odstránili èas8 podlahy galérie. 

Po tom, èo ju Trikota, n. p., prestala používa8, sa stala domovom
holubov, ktoré využívali rozbité, prípadne chýbajúce okná. Boli aj svetlé
chvíle, keï bola vymenená krytina osadené dažïové zvody z pozinkova-
ného plechu a zabezpeèené niektoré okná. Rokmi plech zaèal hrdzavie8
a celková neúdržba sa podpísala na stave objektu.   

Na jar roku 2016 Krajský pamiatkový úrad Trnava vykonal kontrolu
stavu kultúrnej pamiatky, ktorá je zapísaná v Štátnom zozname nehnu-
te¾ných kultúrnych pamiatok pod èíslom 2491/ 1. V septembri 2016
nás zaviazal, aby sme do konca roka v synagóge urobili základné zabez-
peèovacie práce, ktorými budova bude chránená proti vnikaniu nepovo-
laných osôb, holubov, zatekaniu dažïovej vody a budovu vyèistili. Tým,
že mesto je povin- né robi8 výberové konanie v zmysle Zákona o verej-
nom obstarávaní bola vybratá firma z Trnavy.

V prvom rade bolo nutné odstráni8 množstvo holubieho trusu, kto-
rým bola pokrytá podlaha hlavnej lode, galérií aj parapetov okien. Bola
vykonaná dezinfekcia priestoru. Vyèistený bol aj podschodiskový pries-
tor. 

Zamedzi8 náletu holubov sme sa rozhodli zasklením jednosklom do
jestvujúcich okenných krídiel, ktoré v objekte boli rozbité vandalmi.
Tam, kde okenné rámy neboli, pristúpili sme k�zadebneniu doskami.
Išlo hlavne o kruhové okná. Pri èistení svetlíka vo vnútri, v strede hlav-
nej lode si musela firma privies8 vysokozdvižnú plošinu s horolezcami. 

Firma dostala za úlohu skontrolova8, vyèisti8 klampiarske prvky a
tam kde chýbajú ich aj doplni8. Išlo o ríny, dažïové zvody a strechu, kto-
rá je z�falcovaného pozinkovaného plechu. Túto úlohu vykonávali horo-
lezci. Doplnili chýbajúci výlez na streche, ktorý bol dlho zdrojom zateka-
nia do strešného priestoru. Klampiari opravili zatekanie plechovej kryti-
ny aj zaatikový ž¾ab. Pri hlavnom vstupe v dlažbe boli vytvorené odtoko-
vé ž¾aby, ktoré odvádzajú dažïovú vodu do pri¾ahlého trávnatého teré-
nu. 

Zo zadnej strany sa odstránili náletové dreviny, ktoré zasahovali do
strechy a dažïových zvodov. Popínavý breètan narúšal omietku svojim
koreòovým systémom, lebo bol na nej uchytený a tisol sa až do okien. 

Všetky tieto práce bolo nutné vykona8 ako nevyhnutné zabezpeèova-
cie, aby neprichádzalo k ïalšej devastácii objektu, kým nepristúpime
k�celkovej rekonštrukcii synagógy. V�decembri nám Krajský pamiatkový
úrad Trnava (KPÚ) vydal rozhodnutie, v ktorom máme nariadený reštau-
rátorský výskum, statické zabezpeèenie objektu a jeho rekonštrukciu.

Pri celkovej rekonštrukcii objektu budeme postupova8 pod¾a rozhod-
nutia KPÚ Trnava, používa8 len nimi schválené materiály a pracovné
postupy.

 Mesto Vrbové sa pokúša získa8 zdroje na financovanie týchto prác

cez projekt ministerstva kultúry „Obnovme si svoj dom“. Celá obnova
synagógy bude na dlhšie obdobie. Dúfame, že postupnými krokmi sa
nám to podarí.

Útvar výstavby MsÚ

Rabíni v synagóge
16. decembra zavítal do vrbovskej synagógy pieš8anský ra-

bín Zev Stifel, ktorý sa narodil v roku 1978 v�USA v meste At-
lanta, spolu so skupinou Židov z viacerých krajín. Medzi nimi
boli príbuzní niekdajšieho pieš8anského dajana, rabína Jissac-
hara Šloma Teichtala (1885 - 1945), ktorého spisy získali ve¾ké
ocenenie. Bol i zakladate¾om druhej pieš8anskej ješivy (1932)
nazvanej Moria. Po návšteve synagógy sa hostia presunuli na
židovský cintorín.

-rb-, PK

OZNAM PRE DAÒOV-
NÍKOV/POLATNÍKOV

Termín na podanie daòového pri-
znania / ohlásenia k poplatku za ko-
munálny odpad – do 31. 1. 2017,

* platí pre daòovníkov, ktorým v r.
2016 vznikla, resp. zanikla daòová po-
vinnos8 k dani z nehnute¾nosti (kúpa,
predaj, darovanie). Neskoršie podanie
je pod¾a zákona è. 563/2009 Z. z. o
správe daní sankcionované.

* platí pre poplatníkov, ktorí chcú
odpusti8 poplatok za komunálny odpad
na celý rok 2017

Mgr. Helena URBANOVÁ,
vedúca ekonomického útvaru MsÚ
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Mesto Vrbové na základe § 6 zák. SNR è. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v znení neskorších predpisov a zák. è. 582/2004 Z. z. o miestnych da-
niach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov  v y d á v a  pre územie mesta Vrbové toto VZN
è.�2/2017 o miestnych daniach na území mesta Vrbové.

§ 1   Úvodné ustanovenia

1. Všeobecne záväzné nariadenie (ïalej len „nariadenie“) upravuje podrobne
podmienky urèovania a vyberania dane z nehnute¾ností na území mesta Vr-
bové.

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

§ 2   Daò za psa

1. Daòovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa, ale-
bo držite¾om psa, ak sa nedá preukáza4, kto psa vlastní

2. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou ale-
bo právnickou osobou. Predmetom dane za psa nie je* pes chovaný na ve-
decké úèely a výskumné úèely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špe-
ciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držite¾ preukazu fyzickej o-
soby s 4ažkým zdravotným postihnutím alebo držite¾ preukazu fyzickej oso-
by s 4ažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.                         

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

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

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

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

5. Daòová povinnos8:
a) vzniká: prvým dòom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,

v�ktorom sa pes stal predmetom dane;
b) zaniká: posledným dòom mesiaca, v ktorom pes prestal by4 predmetom

dane.
Oznamovacia povinnos4 v oboch prípadoch je 30 dní, nárok na vrátenie

zaplatenej pomernej èasti dane za psa zaniká, ak daòovník nedodrží lehotu na
podanie èiastkového priznania.

* Tieto skutoènosti musí daòovník preukáza4.

§ 3  Daò za užívanie verejného priestranstva

Verejným priestranstvom na úèely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné po-
zemky vo vlastníctve mesta Vrbové, ktorými sa rozumejú najmä hlavné a všetky
ved¾ajšie cestné komunikácie v celej svojej dåžke a šírke od krajnice po krajnicu,
vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvate¾ov na ce-
lom území mesta, námestia, športový areál, všetky neknihované parcely v za-
stavanom území mesta, trhovisko. Verejné priestranstvo je možné užíva4 len na
základe povolenia mesta Vrbové.
Osobitným užívaním verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
(Jednotlivé formy užívania sú špecifikované v § 3 odsek 5.)

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

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

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

4. Sadzba dane za každý aj zaèatý m2 verejného priestranstva a každý aj za-
èatý deò je:
a) 0,40 € za umiestnenie skládky akéhoko¾vek druhu,
b) 0,15 € za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb

a�predajného zariadenia (urèené v týchto zónach mesta: priestor Námes-
tia slobody a Námestia sv. Cyrila a Metoda, Školská ul., Hviezdoslavova
ul., Beòovského ul., Pieš4anská ul., Zigmundíkova ul., Súkennícka ul.,
Hollého ul., Ul. SNP, Ul. gen. M. R. Štefánika), 

c) 0,10 € za umiestnenie stavebného zariadenia,
d) 0,20 € za umiestnenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, 
e) 0,08 € za umiestnenie posedenia s obèerstvením na vyhradenom prie-

store pri¾ahlom k reštauraènému zariadeniu celoroène,
f) 0,60 € za parkovanie vraku vozidla, 
g) 0,10 € za parkovanie prívesu,
h) 0,03 € za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska na vy-

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

5. Daòová povinnos8 vzniká dòom zaèatia osobitného užívania verejného prie-
stranstva a zaniká dòom skonèenia osobitného užívania verejného prie-
stranstva. Daòovník je povinný oznámi4 svoj zámer osobitného užívania
verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deò vzniku daòovej
povinnosti. Správca dane vyrubí daò rozhodnutím najskôr v deò vzniku
daòovej povinnosti. Vyrubená daò je splatná do 15 dní odo dòa nadobudnu-
tia právoplatnosti rozhodnutia. Správca dane môže v rozhodnutí urèi4 aj
splátky dane a lehotu ich splatnosti.
Ak daòová povinnos4 zanikne a daòovník túto skutoènos4 oznámi správcovi

dane, vzniká daòovníkovi nárok na vrátenie pomernej èasti dane.

§ 4   Daò za ubytovanie

1. Daòovníkom dane za ubytovanie je fyzická osoba, ktorá sa v ubytovacom
zariadení za odplatu prechodne ubytuje.

2. Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie pod¾a §�754 - 759
Obèianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ïalej len „zariadenie“),
ktorým je hotel, motel, hostel, penzión, apartmánový dom, turistická uby-
tovòa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, táborisko, rodinný dom, byt
v bytovom dome a pod. (Presnú klasifikáciu ubytovacích zariadení stanovu-
je vyhláška è. 277/2008 Z. z.)

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

- vyberá od daòovníka daò za ubytovanie, jej zaplatenie potvrdzuje dokla-
dom s vyznaèením poètu osôb, poèet prenocovaní a dátum od kedy do kedy
bolo prechodné ubytovanie poskytnuté. Prevádzkovate¾ vedie evidenciu v „knihe
ubytovaných“. Platite¾ dane je povinný predloži4 správcovi dane na požiadanie
pri kontrole knihu ubytovaných a úètovné doklady preukazujúce úhradu dane
ubytovanými osobami. Ak nastane zmena v daòovej povinnosti alebo táto po-
vinnos4 zanikne, je daòovník povinný nové skutoènosti oznámi4 správcovi da-
ne do 30 dní odo dòa ich vzniku. Platite¾ je povinný doruèi4 štvr4roène správcovi
dane hlásenie o poète prechodne ubytovaných osôb do 10 dní od skonèenia
štvr4roka. Daò je splatná bez vyrubenia do 15 dní od skonèenia štvr4roka.

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

§ 5   Daò za predajné automaty

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

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

3. Základom dane je poèet predajných automatov.
4. Sadzba dane je 40,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
5. Daòová povinnos8 vzniká prvým dòom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa

predajný automat zaèal prevádzkova4 a zaniká posledným dòom mesiaca,
v�ktorom sa ukonèilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalen-
dárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane,
vzniká daòová povinnos4 u nového správcu dane prvým dòom mesiaca na-
sledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane. 

6. Daòovník je povinný poda4 priznanie k dani za predajný automat správcovi
dane do 31. januára toho zdaòovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daòo-
vá povinnos4 pod¾a stavu k 1. januáru zdaòovacieho obdobia. 
Ak vznikne daòová povinnos4 k dani za predajný automat v priebehu zdaòo-
vacieho obdobia, daòovník je povinný poda4 priznanie k dani za predajný
automat, najneskôr do 30 dní odo dòa vzniku tejto daòovej povinnosti.
Ak daòovník podal priznanie k dani za predajný automat a daòová povinnos4
k dani za predajný automat vznikne alebo zanikne v priebehu zdaòovacieho
obdobia, daòovník je povinný správcovi dane poda4 èiastkové priznanie naj-
neskôr do 30 dní odo dòa vzniku alebo zániku daòovej povinnosti. V èiast-
kovom priznaní je povinný daòovník uvies4 len zmeny oproti dovtedy poda-
nému priznaniu k dani za predajný automat.
Správca dane vráti pomernú èas4 dane za predajný automat za zostávajúce
mesiace zdaòovacieho obdobia, za ktoré bola daò zaplatená. Nárok na vrá-
tenie pomernej èasti dane za predajný automat zaniká, ak daòovník nepodá
èiastkové priznanie do 30 dní odo dòa zániku daòovej povinnosti.

7. Prevádzkovate¾ je povinný oznaèi4 každý predajný automat štítkom s uve-
dením týchto údajov: názov firmy alebo meno podnikate¾a, adresa, dátum
umiestnenia a zaèatia prevádzkovania.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA�VRBOVÉ č. 2/2017

o miestnych daniach 
na území mesta Vrbové



1/2017 strana 6
RBOVÉHOHV

LAS

§ 6   Daò za nevýherné hracie prístroje

1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa
spúš4ajú alebo prevádzkujú za odplatu, prièom tieto hracie prístroje nevydá-
vajú peòažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti
(ïalej len „nevýherné hracie prístroje“). 

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

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

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

40,00 €.
6. Daòová povinnos8 vzniká prvým dòom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa

nevýherný hrací prístroj zaèal prevádzkova4 a zaniká posledným dòom
mesiaca, v ktorom sa ukonèilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedné-
ho kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu
dane, vzniká daòová povinnos4 u nového správcu dane prvým dòom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane. 

7. Daòovník je povinný poda4 priznanie k dani za nevýherný hrací prístroj správ-
covi dane do 31. januára toho zdaòovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla
daòová povinnos4 pod¾a stavu k 1. januáru zdaòovacieho obdobia. Ak�vznikne
daòová povinnos4 k dani za nevýherný hrací prístroj v priebehu zdaòovacieho
obdobia, daòovník je povinný poda4 priznanie k dani za nevýherný hrací
prístroj, najneskôr do 30 dní odo dòa vzniku tejto daòovej povinnosti. Ak da-
òovník podal priznanie k dani za nevýherný hrací prístroj a daòová povinnos4
k dani za nevýherný hrací prístroj vznikne alebo zanikne v priebehu zdaòova-
cieho obdobia, daòovník je povinný správcovi dane poda4 èiastkové priznanie
najneskôr do 30 dní odo dòa vzniku alebo zániku daòovej povinnosti. V èiast-
kovom priznaní je povinný daòovník uvies4 len zmeny oproti dovtedy podané-
mu priznaniu k dani za nevýherný hrací prístroj.
Správca dane vráti pomernú èas4 dane za nevýherný hrací prístroj za zostá-
vajúce mesiace zdaòovacieho obdobia, za ktoré bola daò zaplatená. Nárok na
vrátenie pomernej èasti dane za predajný automat zaniká, ak daòovník ne-
podá èiastkové priznanie do 30 dní odo dòa zániku daòovej povinnosti.

§ 7   Daò za jadrové zariadenie

1. Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom pre-
bieha štiepna reakcia v jadrovom reaktore a vyrába sa elektrická energia
(ïalej len „jadrové zariadenie“), a to aj po èas4 kalendárneho roka.

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

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

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

5. Sadzba dane za jadrové zariadenie je 0,0013 € za m2.
6. Daòová povinnos8 vzniká dòom zaèatia skúšobnej prevádzky jadrového za-

riadenia a zaniká dòom trvalého ukonèenia výroby elektrickej energie v jadro-
vom zariadení.

7. Daòovník je povinný písomne oznámi4 vznik daòovej povinnosti správcovi
dane do 30 dní odo dòa vzniku daòovej povinnosti a zánik daòovej povinnosti
do 30 dní odo dòa zániku daòovej povinnosti. 

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

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

§ 8   Spoloèné ustanovenia

1. Správca dane urèuje, že daò (daò z nehnute¾nosti, daò za psa, daò za predaj-
né automaty, daò za nevýherné hracie prístroje) v úhrne do sumy troch eur
nebude vyrubova4. (Daò z nehnute¾ností je upravená samostatným VZN o�da-
ni z nehnute¾ností na území mesta Vrbové.) 

2. Daòovník je povinný oznaèi4 platbu miestnych daní identifikátorom, t. j. va-
riabilným symbolom, ktorý je uvedený v rozhodnutí.

3. Spôsoby vyberania dane:
a) v hotovosti do pokladnice mestského úradu,
b) bezhotovostným prevodom na úèet správcu dane,
c) poštovým poukazom na úèet správcu dane,

d) bezhotovostne platobnou kartou v kancelárii pokladnice na MsÚ. 

§ 9   Prechodné ustanovenia

1. Daòovník je povinní v súlade s § 99c zákona poda4 dodatoèné priznanie, ak
zistí, že neuviedol správne údaje na vyrubenie dane, najneskôr do štyroch
rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnos4 poda4 priznanie.

2. Správca dane na základe takéhoto dodatoèného priznania vyrubí rozdiel dane
za dotknuté obdobia, prièom pri vyrubení postupuje pod¾a VZN platných pre
príslušné zdaòovacie obdobie.

§ 10   Závereèné a zrušovacie ustanovenia

1. Pokia¾ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava,
odkazuje sa na zákon è. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a zákon è.�563/
2009 Z. z. o správe daní (Daòový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení mesta Vrbové sa uznieslo Mestské
zastupite¾stvo vo Vrbovom, èíslo uznesenia 185/XI/2016 zo dòa 24. novem-
bra 2016.

3. Ruší sa všeobecne záväzné nariadenie è. 2/2016 o miestnych daniach na
území mesta Vrbové.

 § 11  Úèinnos8

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda úèinnos4 1. januára 2017.

Dott. Mgr. Ema Maggiová, primátorka mesta Vrbové

Mesto Vrbové na základe § 6 zák. SNR è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v�znení neskorších predpisov a zák. è. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov zákona è. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov vydáva pre územie mesta Vrbové VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ
NARIADENIE MESTA VRBOVÉ è. 3/2017 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a�drobné stavebné odpady na území mesta Vrbové.

§ 1  Úvodné ustanovenia

1. Všeobecne záväzné nariadenie (ïalej len „nariadenie“) upravuje podrobne
podmienky urèovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpa-
dy a drobné stavebné odpady na území mesta Vrbové.

2. Zdaòovacím obdobím miestneho poplatku je kalendárny rok 2017.      
3. Správcom miestneho poplatku je mesto Vrbové (ïalej len „správca dane“).

§ 2  Všeobecné ustanovenia

1. Poplatok sa platí za (§ 77 ods. 1 zák.):
a) èinnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
b) èinnosti nakladania s biologicky rozložite¾ným komunálnym odpadom,
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevz8ahuje

rozšírená zodpovednos8 výrobcov,
d) náklady spojené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek

komunálneho odpadu, na ktoré sa vz8ahuje rozšírená zodpovednos8 vý-
robcov,

e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov pod¾a osobitného pred-
pisu (§ 59 ods. 8 zák. è. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

f) a drobné stavebné odpady (ïalej len „poplatok“), ktoré vznikajú na
území mesta.

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

území mesta oprávnená užíva4 alebo užíva nehnute¾nos4; 
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užíva4 alebo užíva nehnute¾nos4 na

území mesta na iný úèel ako na podnikanie;
c) podnikate¾, ktorý je oprávnený užíva4 alebo užíva nehnute¾nos4 na území

mesta na podnikanie.
3. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre mesto môže vybera4 a za vy-

braný poplatok ruèí:
a) vlastník nehnute¾nosti; ak je nehnute¾nos4 v spoluvlastníctve viacerých

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

b) správca, ak je vlastníkom nehnute¾nosti štát, vyšší územný celok alebo
mesto (ïalej len „platite¾“). Platite¾ a poplatník sa môžu písomne dohod-
nú4, že poplatok mestu odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku
mestu ruèí platite¾. 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA�VRBOVÉ è.�3/2017

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drob-
né stavebné odpady na území mesta Vrbové
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4. Ak viacero poplatníkov pod¾a § 2 odsek 2 písm. a) žije v spoloènej do-
mácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných èlenov tejto domác-
nosti na seba prevzia4 jeden z nich. 

5. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
plní povinnosti jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplat-
níka nesmie za iného prevzia4 alebo plni4 fyzická osoba, ktorá sa dlhodobo zdr-
žiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto sku- toènosti,
ako aj ich zmeny je fyzická osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka,
povinná oznámi4 mestu. 

6. Poplatková povinnos8:
a)  vzniká dòom, ktorým nastane skutoènos4 uvedená v�§�2 odsek 2 tohto

nariadenia, 
b) zaniká dòom, ktorým zanikne skutoènos4 uvedená v�§�2 odsek 2 tohto

nariadenia.
7. Oznamovacia povinnos8 - poplatník je povinný v priebehu zdaòovacieho

obdobia oznámi8 do trisa8 dní vznik/zánik poplatkovej povinnosti s�uvedením
údajov rozhodujúcich na urèenie poplatku, jeho zníženie alebo odpustenie.

§ 3 Poplatok, vyrubenie a splatnos8 poplatku 
1. Sadzba poplatku na rok 2017 je:
1.1 Pre poplatníka pod¾a § 2 odsek 2 písm. a) tohto nariadenia:

a) za komunálny odpad 0,0700 € za osobu a kalendárny deò (0,0700 x 365
= 25,55 €),

b) za drobný stavebný odpad 0,020 €/kg v znení ustanovení VZN è. 7/2016
o�odpadoch.

1.2 Pre poplatníka pod¾a § 2 odsek 2 písm. b) a c) tohto nariadenia:
a) 0,0090 €/l - (60 l vrece, vývoz 1 x týždenne -                                   

0,0090 x 52 x 60 = 28,08 €)
b) 0,0090 €/l - (kuka nádoba, vývoz 1 x týždenne - 0,0090 x 52 x 120 =

56,16 €)
c) 0,0090 €/l - (1100 l nádoba, vývoz 2 x týždenne - 0,0090 x 104 x 1100 =

1029,60 €).
2. Poplatok pre fyzickú osobu pod¾a ods. 1.1 písm. a) sa urèí ako súèin sadzby

poplatku a poètu kalendárnych dní v zdaòovacom období, poèas ktorých má
v meste poplatník trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnute¾-
nos4 alebo je oprávnený ju užíva4.

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

4. Správca dane poplatok vyrubí rozhodnutím na celé zdaòovacie obdobie. Vy-
rubený poplatok je splatný do 15 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti.

5. Ak vznikne poplatková povinnos4 v priebehu zdaòovacieho obdobia, správca
dane vyrubí pomernú èas4 poplatku rozhodnutím, zaèínajúc dòom vzniku po-
platkovej povinnosti až do konca príslušného zdaòovacieho obdobia.

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

7. Správca dane môže urèi4 platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú
splatné v lehotách urèených správcom v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje
poplatok. Poplatník môže poplatok urèený v splátkach zaplati4 aj naraz, naj-
neskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

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

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

§ 4  Zníženie a odpustenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti

1. Mesto Vrbové poplatok za komunálne odpady odpustí poplatníkovi, ktorý
preukáže, že sa v zdaòovacom období viac ako 90 dní nezdržiaval alebo sa
nezdržiava na území mesta.

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

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

b) potvrdenie zamestnávate¾a o trvaní pracovného pomeru, resp. potvrdenie
o�prechodnom pobyte, prípadne potvrdenie o zaplatení poplatku v�mieste
prechodného pobytu (pracovníci s výkonom práce mimo trvalého bydlis-
ka, obyvatelia s prechodným pobytom, vodièi kamiónovej prepravy), 

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

d) potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb, detskom domove,
domove dôchodcov, reedukaènom zariadení, o dlhodobej hospitalizácii,

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

na uplatnenie odpustenia poplatku a dátum kedy nárok na odpustenie za-
niká. 

V�prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo èeskom jazyku, je po-
trebný k dokladom priloži4 aj preklad.

3. Doklady uvedené v § 4 ods. 2 nie je možné nahradi4 èestným vyhlásením.
Všetky požiadavky na zníženie alebo odpustenie poplatku od 1. januára
musia by4 doložené písomným potvrdením najneskôr do 31. januára bežné-
ho zdaòovacieho obdobia. 
Zníženie alebo odpustenie poplatku na základe žiadosti predloženej v prie-
behu roka sa priznáva odo dòa vzniku tejto skutoènosti. Údaje uvedené
v�žiadosti doloží žiadate¾ hodnovernými dokladmi do 30 dní od jej vzniku.

4. Mesto Vrbové poplatok za komunálne odpady na základe individuálnej
žiadosti zníži o 50 % poplatníkovi, ktorý preukáže, že v�zdaòovacom období
je fyzickou osobou v hmotnej núdzi. Túto skutoènos4 preukazuje právoplat-
ným rozhodnutím Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

5.  Ak poplatníkovi zanikla povinnos4 plati4 poplatok v priebehu zdaòovacieho
obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku, alebo jeho po-
mernej èasti, mesto poplatok, alebo jeho pomernú èas4 vráti.

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

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

Poplatníkovi, ktorému bolo priznané zníženie poplatku rozhodnutím mesta
Vrbové vráti správca rozdiel medzi zaplateným poplatkom a priznaným zní-
žením poplatku do 31. 12. 2017.

§ 5   Spoloèné ustanovenia

1. Poplatok mesto vyberá nasledovným spôsobom:
a) v hotovosti do pokladnice mesta,
b) bezhotovostným prevodom na úèet správcu dane,
c) poštovým poukazom na úèet správcu dane,
d) bezhotovostne platobnou kartou v kancelárii pokladnice na MsÚ.

2. Poplatník je povinný oznaèi4 platbu poplatku identifikátorom t. j. variabil-
ným symbolom, ktorý je uvedený v rozhodnutí. Pri neoznaèenej platbe po-
stupuje správca dane v súlade s § 98a zákona, t. j. platbu použije na splátku
poh¾adávky poplatníka vzniknutej na základe zákona a súvisiacich VZN mes-
ta (poplatky a miestna daò po lehote splatnosti, úhrada exekuèných nákla-
dov a i.). Rovnaký postup sa použije pri použití daòového preplatku miestnej
dane a poplatku.

3. Ak nemožno takúto platbu (ods. 2 § 5) použi4, správca dane ju na základe
žiadosti vráti do 60 dní od doruèenia žiadosti. 

§ 6   Závereèné ustanovenia

1. Pokia¾ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava,
odkazuje sa na zákon è. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskor-
ších predpisov a zákon è.�563/ 2009 Z. z. o správe daní (Daòový poriadok)
a�o�zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zá-
kon è. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení mesta Vrbové sa uznieslo Mestské
zastupite¾stvo vo Vrbovom èíslo uznesenia 186/XI/2016 zo dòa 24.�novem-
bra 2016. 

§ 7   Zrušovacie ustanovenia

Ruší sa: všeobecné záväzné nariadenie è. 3/2016 o miestnom poplatku za ko-
munálny odpad a drobný stavebný odpad.

 

§ 8   Úèinnos8

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda úèinnos4 dòom 1. januára 2017.

Dott. Mgr. Ema Maggiová, primátorka mesta Vrbové

Oznámenie o štruktúre vlastníckych
vzťahov Hlasu Vrbového

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

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ, primátorka mesta Vrbové
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Z rokovania MsZ
Pokraèovanie zo strany 2

Uznesenie MsZ è. 209/XII/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 násl.
Obèianskeho zákonníka v k. ú. Vrbové, odde-
leného na základe Geometrického plánu è.
108/2015 zo dòa 10. 4. 2015, pozemok p.
è. 2202/27, o výmere 11 m2, podiel 1/1, KN
reg. C, druh pozemku – zastavané plochy a
nádvoria, ktorý je zapísaný  na LV è. 1900 –
pôvodná parcela reg. „C“ è. 2202/1 zapísaná
na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Pie-
š8any vo vlastníctve mesta Vrbové, IÈO 003
13 190, sídlo Ul. gen. M. R. Štefánika è. 15/
4, 922 03 Vrbové za èas8 pozemku, reg. C p.
è. 2193/8, o výmere 11 m2, druh pozemku –
záhrada, ktorý je zapísaný na LV è. 3983 na
Okresnom úrade, katastrálnom odbore Pieš8a-
ny, v bezpodielovom spoluvlastníctve manže-
lov p. Patrika Horòáka, bytom Ul. SNP è. 290/
6, 922 03 Vrbové a p. Eva Horòáková, rod.
Holická, bytom Šterusy è. 167, pošta 922 03
Vrbové bez povinnosti ïalšej úhrady, a to z dô-
vodu hodného osobitného zrete¾a.

Za dôvod hodný osobitného zrete¾a mest-
ské zastupite¾stvo považuje skutoènos8, že ide
o parcelu è. 2202/27, ktorá je pri¾ahlá k po-
zemku žiadajúcich, ktorú aj v súèasnej dobe
užívajú pre svoje úèely. Vzh¾adom na nepot-
rebnos8 pozemku pre mesto Vrbové navrhuje-
me zámenu pozemku za pri¾ahlú parcelu è.
2193/8 spôsobom hodným osobitného zre-
te¾a. 

prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 210/XII/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje zmenu Uznesenia è. 146/IX/2016 zo dòa
29. 9. 2016 nasledovne: 

ruší sa text uvedený v prvej odrážke pri
spôsobe zámeny èasti pozemkov, a to:

 „Zámenu èasti pozemkov v súlade s èl.
4, písm. B), bod 5 Zásad hospodárenia a na-
kladania s majetkom mesta Vrbové, v zmysle
ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) Zákona è.
138/1991 Zb. o majetku obcí a na základe
§�611 a násl. Obèianskeho zákonníka v k. ú.
Vrbové, oddelených na základe Geometrické-
ho plánu è. 328/2016 zo dòa 7. 9. 2016,
pozemok p. è. 2990/2, o výmere 121 m2, KN
reg. C, druh pozemku – orná pôda, pozemok
p. è. 2989/2, o výmere 48 m2, KN reg. C,
druh pozemku – ostatné 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-
š8any 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�zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e)
Zákona è. 138/1991 Zb. o majetku obcí a na
základe § 611 a násl. Obèianskeho zákonníka
v k. ú. Vrbové, oddelených na základe Geo-
metrického plánu è. 328/2016 zo dòa 7. 9.
2016, pozemok 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 zapí-
sané na LV è. 3369 – pôvodná parcela reg.
„E“ è. 319 na Okresnom úrade, katastrálnom

odbore Pieš8any vo vlastníctve mesta Vrbové,
IÈO 003 13 190, sídlo Ul. gen. M. R. Štefáni-
ka è. 15/4, 922 03 Vrbové“ a nahrádza sa
novým znením, a to:

„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 násl. Obèianskeho zákonníka - poze-
mok v k. ú. Vrbové, KN reg. „E“, p. è. 471/2,
ktorý bol geometrickým plánom è. 328/2016
zo dòa 7. 9. 2016 zmenený na parcelu reg.
„C“ è. 2990/2 o celkovej výmere 121 m2,
druh pozemku – orná pôda a parcelu reg. „C“
è. 2989/2 o celkovej výmere 48 m2, druh po-
zemku – ostatné plochy; 

a pozemok v k. ú. Vrbové, KN reg. „E“, p.
è. 319, ktorý bol geometrickým plánom è.
328/2016 zo dòa 7. 9. 2016 zmenený na
parcelu reg. „C“ è. 2990/3 o celkovej výmere
4 m2, druh pozemku – orná pôda;  

a pozemok v k. ú. Vrbové, KN reg. „E“, p.
è. 319, ktorý bol geometrickým plánom è.
328/2016 zo dòa 7. 9. 2016 zmenený na
novovytvorenú parcelu reg. „C“ è. 2994/2,
ktorá vznikla tak, že z pôvodného pozemku
reg. „E“ parc. è. 319 bol odèlenený diel è. 7
o�celkovej výmere 39 m2, ktorý bol prièlenený
k novovytvorenému pozemku reg. „C“ parc. è.
2994/2 o celkovej výmere 45 m2 – druh po-
zemku záhrada;  

a pozemok v k. ú. Vrbové, KN reg. „E“, p.
è. 471/2, ktorý bol geometrickým plánom è.
328/2016 zo dòa 7. 9. 2016 zmenený na
novovytvorenú parcelu reg. „C“ è. 2994/2,
ktorá vznikla tak, že z pôvodného pozemku
reg. „E“ parc. è. 471/2 bol odèlenený diel è.
5 o celkovej výmere 6 m2, ktorý bol prièlenený
k novovytvorenému pozemku reg. „C“ parc. è.
2994/2 o celkovej výmere 45 m2 – druh po-
zemku záhrada; ktoré všetky sú zapísané na
LV è. 3369 na Okresnom úrade, katastrálnom
odbore Pieš8any vo vlastníctve mesta Vrbové,
IÈO 003 13 190, sídlo Ul. gen. M. R. Štefáni-
ka è. 15/4, 922 03 Vrbové“  

prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 211/XII/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje v súlade s èl. 4, písm. A), bod 2 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mes-
ta Vrbové a na základe § 588 a násl. Obèian-
skeho zákonníka odkúpenie nehnute¾ností:

- pozemok, parcela registra „C“ è.
13745/20, o výmere 2702 m2, druh pozemku
– ostatné plochy;

- pozemok, parcela registra „C“ è.
13745/77, o výmere 7 m2, druh pozemku –
orná pôda;

- pozemok, parcela registra „C“ è.  2746/
4, o výmere 316 m2, druh pozemku – zasta-
vané plochy a nádvoria, ktoré sú vo výluènom
vlastníctve spoloènosti Longleaf, spol. s r. o.,
so sídlom Ul. Mostová è. 2,    811 02 Bratis-
lava, IÈO 465 32 862 v podiele 1/1 v celosti,
za celkovú sumu vo výške 6 €. 

za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 212/XII/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje zverenie do správy spôsobom obvyklým
Základnej škole Školská 4, Vrbové nasledovný
majetok:

prestavbu priestorov v obstarávacej cene
5175,32 Eur, obstaranú 26. 7. 2016 (èíslo
dodávate¾skej faktúry (DF) 478/2016

- varidlo PCQ-98ET v obstarávacej cene
2584,07 Eur, obstarané 15. 12. 2016 (DF è.
789/2016)

- stroj umývací I-100 E v obstarávacej ce-
ne 2545,77 Eur, obstaraný 15. 12. 2016 (DF
789/2016)

za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 213/XII/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje zverenie do správy spôsobom obvyklým
Základnej škole Komenského 2, Vrbové nasle-
dovný majetok: múrik v obstarávacej cene
1500,00 Eur, obstaraný 8. 3. 2016 (DF 154/
2016)

za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 214/XII/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje zverenie do správy spôsobom obvyklým
Materskej škole, Sídl. 9. mája è. 322 Vrbové
nasledovný majetok: prestavba priestorov na
letné WC v obstarávacej cene 5859,47 Eur,
obstaranú 26. 7. 2016 (DF 479/2016) doro-
benie WC a prerobenie umývadiel v umývar-
niach v obstarávacej cene 718,00 Eur, obsta-
rané 11. 7. 2016 (DF è. 415/2016)

za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 215/XII/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje roèný nájom náhradných nájomných bytov
vo výške 3 % z obstarávacej ceny NNB na uza-
tvorenie dohody o nájme nasledovne:

byt è. 1 vo výške 623,66 Eur/rok
byt è. 2 vo výške 1005,87 Eur/rok
byt è. 3 vo výške 973,11 Eur/rok
byt è. 4 vo výške 655,48 Eur/rok
byt è. 5 vo výške 1045,55 Eur/rok
za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 216/XII/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje roèný nájom nájomného bytu vo výške 4 %
z obstarávacej ceny NB na uzatvorenie dohody
o nájme nasledovne:

byt è. 6 vo výške 1561,98 Eur/rok
za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1

Uznesenie MsZ è. 217/XII/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom berie

na vedomie konsolidovanú úètovnú závierku
mesta Vrbové za rok 2015 a správu nezávislé-
ho audítora o overení konsolidovanej úètovnej
závierky zostavenej k 31. 12. 2015.

Uznesenie MsZ è. 218/XII/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom berie

na vedomie Výroènú a konsolidovanú správu
mesta Vrbové za rok 2015. 

Uznesenie MsZ è. 220/XII/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom berie

na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky
mesta k Návrhu programového rozpoètu mes-
ta Vrbové na roky 2017– 2019.

Uznesenie MsZ è. 221/XII/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom

schva¾uje programový rozpoèet mesta Vrbové
na roky 2017 – 2019 v zmysle ustanovení zá-
kona è. 583/2004 Z. z. o rozpoètových pra-
vidlách územnej samosprávy a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov pod¾a priloženého návrhu.

za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 222/XII/2016 
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje Plán zasadnutí MsZ na I. polrok 2017
za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0
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Uznesenie MsZ è. 223/XII/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje Èlenstvo v združení obcí Holeška v�zmysle
zákona è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov od 1. januára
2017 a zaplatenie vstupného poplatku vo výš-
ke 0,50 € na obyvate¾a, 

s názvom: Združenie obcí Holeška na trie-
denie a nakladanie s odpadmi.

so sídlom: 922 02 Borovce, è. 168
IÈO: 503 05 611
- odporúèa primátorke mesta písomne o-

známi8 túto skutoènos8 výkonnému orgánu tej-
to organizácie 

za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 224/XII/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom berie

na vedomie vzdanie sa funkcie doterajšieho
preventivára mesta Vrbové – èlena Dobrovo¾-
ného hasièského zboru pri meste Vrbové -
p.�Mateja MEGA.

Uznesenie MsZ è. 225/XII/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje v zmysle § 12a Štatútu mesta Vrbové
udelenie grafiky Mórica Beòovského: odovzda-
nie daru mesta – grafiky Mórica Beòovského –
pre Vladimíra HULVANA, pri príležitosti jeho ži-
votného jubilea 90 rokov.

za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 226/XII/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom kon-

štatuje na základe oznámených výsledkov vo-
lebnou komisiou, že mestské zastupite¾stvo
v�tajnom hlasovaní zvolilo za hlavnú kontrolór-
ku mesta JUDr. Máriu Gajòákovú na polovièný
pracovný úväzok od 16. 2. 2017 poètom 9
hlasov, t. j. nadpoloviènou väèšinou všetkých
poslancov. 

Uznesenie MsZ è. 227/XII/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje: 
1) nájom nebytového priestoru è. 1, ktorý

sa nachádza v budove „Haèkovec“, s. è. 336,

a to na prízemí od Ulice M. A. Beòovského vo
Vrbovom o celkovej výmere 49,50 m2 + ostat-
né plochy o celkovej výmere 3,70 m2, formou
obchodnej verejnej sú8aže na dobu neurèitú
od 1. 2. 2017 s 2-mesaènou výpovednou le-
hotou,

2) nájom nebytového priestoru è. 2, ktorý
sa nachádza v budove „Haèkovec“, s. è. 336,
a to na prízemí od Ulice M. A. Beòovského vo
Vrbovom o celkovej výmere 49,50 m2 + ostat-
né plochy o celkovej výmere 3,70 m2, formou
obchodnej verejnej sú8aže na dobu neurèitú
od 1. 2. 2017 s 2-mesaènou výpovednou le-
hotou,

3) nájom nebytového priestoru è. 3, ktorý
sa nachádza v budove „Haèkovec“, s. è. 336,
a to na prvom poschodí od Ulice M. A. Beòov-
ského vo Vrbovom o celkovej výmere 19,25
m2 + ostatné plochy o celkovej výmere 12,46
m2, formou obchodnej verejnej sú8aže na do-
bu neurèitú od 1. 2. 2017 s�2-mesaènou vý-
povednou lehotou,

4) nájom nebytového priestoru è. 4, ktorý
sa nachádza v budove „Haèkovec“, s. è. 336,
a to na prvom poschodí od Ulice M. A. Beòov-
ského vo Vrbovom o celkovej výmere 18,56
m2 + ostatné plochy o celkovej výmere 12,46
m2, formou obchodnej verejnej sú8aže na do-
bu neurèitú od 1. 2. 2017 s 2-mesaènou

výpovednou lehotou. Nebytové priestory je
možné prenaja8 aj jednotlivo.

prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 228/XII/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje podmienky obchodnej verejnej sú8aže
s�prílohou „vzoru zmluvy o nájme nebytového
priestoru“ na nájom nebytového priestoru,
nachádzajúceho sa v budove „Haèkovec“,
s.�è. 336, a to na prízemí a na prvom poscho-
dí od Ulice M. A. Beòovského vo Vrbovom.
Celková výmera nebytových priestorov je:

- Priestor na prízemí è. 1– ostatné plochy:
                      49,50 m2 + 3,70 m2   

- Priestor na prízemí è. 2– ostatné plochy:
                       49,50 m2 + 3,70 m2   

- Priestor na 1. poschodí – ostatné plochy:
                      19,25 m2 + 12,46 m2   

- Priestor na 1. poschodí – ostatné plochy:
                       18,56 m2 + 12,46 m2   

Budova je vo vlastníctve mesta Vrbové,
prièom minimálna výška nájomného je stano-
vená na 17 €/m2/roène a cenu nájmu ostat-
ných priestorov vo výške 3,50 €/m2/roène. 

za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0

Zo zápisnice z rokovania

Príloha RO č. 9

Bežné príjmy Eur Bežné výdavky Eur

* EK 111 003 výnos z podielových daní  +        6 282,42 630 tovary a služby +         6 282,42

312 001 zo ŠR  -            300,00

312 012 zo ŠR na prenesený výkon +               1,00 * školstvo – ZŠ Školská -             988,32

311 granty -                0,05 ZŠ Komenského +         1 326,83

* školstvo -         1 392,84 MŠ -          2 030,40

prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 219/XII/2016 Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva¾uje RO è. 9

Rozpočet schválený
2016

Rozpočet po zmenách Zmena rozpočtu č. 7 Rozpočet po zmenách

 Bežné príjmy 4 097 590,00 4 406 194,85 + 5 983,37 4 412 178,22

 Kapitálové príjmy 661 639,99 1 074 177,03  1 074 177,03

 Finančné operácie príjmové 350 500,00 365 404,47  365 404,47

 Školstvo 43 000,00 68 779,38 - 1 392,84 67 386,54

 Príjmy spolu 5 152 729,99 5 914 555,73 + 4 590,53 5 919 146,26

 Bežné výdavky 2 166 392,00 2 489 338,82 + 6 282,42 2 495 621,24

 Kapitálové výdavky 607 400,00 1 023 789,97  1 023 789,97

 Finan. operácie výdavkové 709 639,99 663 536,00  663 536,00

 Školstvo 1 669 298,00 1 737 890,94 - 1 691,89 1 736 199,05

 Výdavky spolu 5 152 729,99 5 914 555,73 +4 590,53 5 919 146,26
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Poïakovanie
V liste, ktorý ako poïakovanie za pomoc

poslala našej organizácii p. riadite¾ka Detského
domova v Peèeòadoch, sa okrem iného uvá-
dzajú aj slová starého filozofa Senecu, citujem:
„Láska je so¾ou nášho bytia, bez ktorej by bol
svet len sivým mraveniskom ¾udí, pretože sta8
sa dobrým èlovekom je naozaj umenie.“

A my sme naozaj hrdé na to, že v našom
meste žije ve¾a ¾udí, ktorých zdobí dobré srdce,
a�preto vedia poda8 i pomocnú ruku iným. Hoci
by viacerí z nich radšej zo skromnosti neboli
menovaní ako darcovia, predsa len sme sa roz-
hodli ich mená zverejni8, lebo ktovie, èi práve
tento poèin nebude príkladom pre ïalších, ktorí
zatia¾ neh¾adia vôkol seba, ale len do seba.

Naše úprimné poïakovanie v mene detí
Detského domova v Peèeòadoch patrí nasledu-
júcim firmám, predajcom i jednotlivcom a rodi-
nám nášho mesta: 

Firmy, obchody a organizácie: Plynoinštalá-
cie - p. R. Horòák, Tyros - p. R. Drobný, Fénix -
p. Boor, PD Vrbové - p. Nižnanský, Movak -  p.
Miezga, MsÚ Vrbové, ZO ÚŽS Vrbové, Reštau-
rácia Hanka - p. Matejík, Bajo - p. Brandejs, Ze-
lovoc - p. Zemko a p. Kalusová, Drogérie - p.
Netschová, p. Holán, p. Pavlíèková, Detský tex-
til - p. Èápová, Odevy - p. Figedyová, Elektro -
p.�Kojnok, Aqua shop - p. Kubicová, Hraèky -
p.�Feketeová, Vinotéka - p. Sabová, Cukrovinky
- p. Mináriková, Potraviny - p. Bielko, Drobný to-
var - p. Cingel.

Jednotlivci a rodiny: M. Meierová, Z. Zim-
mermannová, D. Slováková, D. Záhorcová, A.
Drevenáková, A. Boškovièová, A. Adamcová,
M. Hutová, M. Adamcová, Z. Obuchová, B. O-
buchová, P. Mišechová, S. Gajarová, E. Madu-
nická, T. Majkutová, M. Petríková, M. Bednári-
ková, V. Sabová, M. Bednarska, H. Šimonèí-
ková, I. Spál, M. Rácová, M. Siblík, Z. Straèá-
rová, E. Mocková, M. Vaculová, V. Štefková, D.
Prsteková, M. Gonová, P. Karasová, V. Breèo-
vá, J. Zeleòáková, rod. Vrábliková, rod. Štefan-
ková, D. Hrnèiarová, M. Gajòáková, J. Novo-
tová, P. Bernát, K. Letková, D. Bieliková, D.
Balcírová, M. Klèová, T. Angušová, M. Ševèí-
ková, I. Marenèíková, G. Madžová, H. Ladány-
iová, A. Juríèková, B. Mikudík, R. Niznerová, L.
Chalasová, M. Dominová, E. Maggiová, M. Baj-
carová, M. Madžová, B. Kamenická, Š. Kubík,
V. Meier, B. Remiáš.

Všetkým menovaným ešte raz úprimne ïa-
kujeme za poskytnutú pomoc pre opustené de-
ti a súèasne želáme do nového roka ve¾a do-
brého zdravia, š8astia a úspechov v práci i v o-
sobnom živote.

Mária ADAMCOVÁ za ZO ÚŽS

Dlhoroèný spolupracovník Hlasu Vrbové-
ho Vladimír Hulvan, o ktorom sme obšírne-
jšie písali v minulom èísle Hlasu Vrbového,
získal pri príležitosti vzácneho jubilea - 90.
narodenín Cenu mesta Vrbové. Na Mests-
kom úrade vo Vrbovom mu ju odovzdala pri-
mátorka Dott. Mgr. Ema Maggiová.

-rb-

V záujme všestranného
rozvoja regiónu

9. decembra sa v Šamoríne v èasti Èilisto-
vo uskutoènilo valné zhromaždenie Klastra re-
gionálneho rozvoja - západné Slovensko, ktoré-
ho èlenom je i mesto Vrbové.

Vrbovèania na Lakomcovi
14. decembra mesto Vrbové usporiadalo

v�spolupráci s odborovou organizáciou Sloves
zájazd do Bratislavy. Úèastníci si v našom
hlavnom meste prezreli vianoèné trhy a vo
veèerných hodinách sa v historickej budove
Slovenského národného divadla zúèastnili na
predstavení hry Lakomec od Moliera.

Kalendáre 2017
15. decembra boli mestu doruèené stolo-

vé kalendáre mikroregiónu Nad Holeškou na
rok 2017. Prvý raz je v nich priestor venovaný
i�Vrbovému. Zaèiatkom januára dodala aj Ató-
mová elektráreò Bohunice nástenný kalendár
2017 - 2018 s príruèkou na ochranu obyvate¾-
stva. Obèania si ho môžu vyzdvihnú8 na Mests-
kom úrade vo Vrbovom.

Svetlo z Betlehema
Pieš8anskí skauti, speváèky, vrbovskí bežci

a zástupcovia mikroregiónu Nad Holeškou pri-
niesli 23. decembra predpoludním do Vrbové-
ho Betlehemské svetlo. Na Mestskom úrade
vo Vrbovom ho prevzala primátorka mesta
Dott. Mgr. Ema Maggiová. Vinšovnici, medzi
ktorými bol i starosta Rakovíc Dušan Daloš a
starosta Chtelnice Ing. Peter Radošinský, zavi-
nšovali všetkým obyvate¾om Vrbového príjem-
né a požehnané sviatky. Predtým absolvovali
trasu z Trnavy, cez Ve¾ké Kosto¾any až k nám.

Osamelí neboli sami
Mesto Vrbové usporiadalo pred Šterým

dòom pohostenie pre osamelých z�nášho mes-
ta. V príjemnej pohode v Dome kultúry prežilo

23 z nich sviatoèné chvíle spolu s primátorkou
mesta Dott. Mgr. Emou Maggiovou, predse-
dom sociálnej komisie MsZ Františkom Tahot-
ným, MBA, sociálnou pracovníèkou mesta Mi-
ladou Urbanovou, vrbovskými duchovnými
ICLic. Danielom Lukaèovièom, Mgr. Mirosla-
vom Jägrom, ThDr. Ing. Romanom Grékom a
bohoslovcom Dott. Petrom Juhásom. Ve¾ká
vïaka patrí aj všetkým, ktorí prispeli zákuska-
mi a koláèikmi k obohateniu štedroveèerného
stola našich spoluobèanov.

 -rb-

Jubileum ThDr.�Ing. Gréka
11. januára sa dožil okrúhleho životného

jubilea vrbovský rodák ThDr. Ing. Roman Grék,
ktorý od jesene roku 2003 misijne pôsobí na
Ukrajine, kde zastáva funkciu rektora v Diecéz-
nom misijnom seminári Redemptoris Mater
v�Kyjeve. Pri tejto príležitosti ho prijala vrbov-
ská primátorka Dott. Mgr. Ema Maggiová a zá-
roveò mu za šírenie dobrého mena Vrbového
udelila Pamätnú medailu mesta Vrbové.

-rb-, PK

Spomienka
V roku 2016 mala MO JDS vo Vrbovom

230 èlenov, z toho nás opustili desiati: Anna
Brucháèová, Emília Gréková, Anna Ondaèková,
Mária Puváková, ¼udmila Vatrtová, Ernest Hul-
van, Ladislav Matejko a dlhoroèné aktívne
èlenky výboru: Anna Brandejsová, O¾ga Dunaj-
èíková a Mária Sláviková.

Výbor MO JDS vo Vrbovom 

Gymnázium Jána Baltazára Magina Vr-
bové organizuje v sobotu 28. januára od
8.30 hod. DEÒ OTVORENÝCH DVERÍ
SPOJENÝ S PRÍPRAVNÝMI KURZAMI.
Bližšie informácie na tel. èísle:

033/7791495 alebo na www.gvrbove.sk

Z vianoèného koncertu CZUŠ sv. Gorazda, ktorý sa konal v priestoroch gymnázia.    Foto PK
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ZO ŠPORTU

VIANOÈNÉ TURNAJE 

Vo Vrbovom sa už tradiène na sklonku ro-
ku, každoroène medzi vianoènými sviatkami a
Novým rokom, hrá turnaj v sálovom futbale a
v�basketbale.  

Tradièný Vianoèný turnaj v malom futbale,
17. roèník sa uskutoènil 26. - 27. decembra
2016 v telocvièni II. ZŠ Komenského vo Vrbo-
vom za úèasti 10 družstiev, ktoré boli rozde-
lené do dvoch skupín, kde hrali každý s kaž-
dým a pod¾a umiestnenia postúpili 4 mužstva
z každej skupiny do osemfinále, kde sa už
hralo vyraïovacím systémom až do finále. Po
dvoch dòoch sa hralo o umiestnenie o 3.
miesto sa stretli Ape Banana – Biely Balet
4:1 a vo finále Santerovci – Labus Team 4:5,
góly: Šlahor, Peter Majerník, Andrísek a vlast-
ný. Za ví8azov dali góly Labus 3 a Kubica 2.
Ví8az Labus Team hral v zostave Babirát, Ku-
bica, Šimor, Labuda, Bukovèák a Kriho. Fina-
lista, nieko¾konásobný ví8az predošlých roèní-
kov Santerovci hrali v zostave Peter, Pavol a
Michal Majerníkovci, Andrísek, Piršel, Šlahor
a�Strnád. Turnaj dobre zvládol hlavný usporia-
date¾ Martin Bališ spolu s koordinátorom Pav-
lom Majerníkom ml. Medzi hráèmi v�jednotli-
vých mužstvách nastúpili v�zostave aj s ligis-
tami. Najlepším strelcom celého turnaja sa
stal Peter Majerník (Santerovci) dal 20 gólov,
najlepším hráèom bol Patrik Majkut z Bieleho
Baletu a najlepším brankárom Jakub Babirát
(Labus Team) Všetky zápasy rozhodovali Libor
Šašo a Pavol Mucha. Všetci sa už teraz tešia
na budúci 18. roèník, pravdepodobne bude
26. - 27. decembra 2017.   

16. roèník tradièného Vianoèného basket-
balového turnaja - mix, bez rozdielu veku, po-
hlavia a váhy sa uskutoènil tradiène 28. de-
cembra v telocvièni II. ZŠ Komenského Vrbové
a hralo pä8 družstiev každé s každým. Turnaj
vyhralo družstvo Helix v zostave M. Današ, M.
Bero, J. Današ, Višnovský, Petrík a Šagát,

ktoré nenašlo premožite¾a, postupne zví8azili
nad Lasièkami 13:11, Madovníky 17:6, Tyros
12:2 a Blue tar 15:12. Na druhom mieste bol
Tyros vïaka vzájomnému ví8aznému zápasu
s�Lasièkami 16:13, nad Madovníky 14:13,
ale prehrali s aj Blue Star tesne 8:11. Tretie
skonèili Lasièky, keï zví8azili nad Blue Star
11:10, nad Madovníky 10:9, štvrté miesto
obsadili Madovníky po ví8azstve nad Blue Star
11:8, tie odsunuli na 5. miesto. Sú8až bola
ve¾mi vyrovnaná a po odohraní zápasov sa
stretol výber v exhibiènom zápase Èierna-Žltá
sa skonèilo tesne 29:27. Po odmenení prvých
troch, boli vyhodnotení aj najlepší jednotlivci:
Najlepšia hráèka bola vyhodnotená Alenka Va-
lášková, najlepší hráè bol Braòo Puvák, Najm-
ladším hráèom bol Marek Višnovský a najstar-
ším hráèom Pavol Kubík. Na záver turnaja sa
všetci zhodli, že zví8azili všetci zúèastnení,
basketbalisti, hráèky a hráèi, rozhodca, zapi-
sovate¾ka a èasomeraè, lebo prispeli k�vyda-
renému podujatiu, za ktoré treba poïakova8
hlavnému organizátorovi M. Berovi, ktorému
pomáhal M. Današ, za telocvièòu vedeniu II.
ZŠ Komenského, sponzorom a všetkým, ktorí
sa prièinili o vydarený priebeh tohto 16. roèní-
ka a hlavne spravili pohybom nieèo navyše
pre svoje zdravie. Treba dúfa8, že 17. roèník
bude pravdepodobne 28. decembra 2017,
ešte vo väèšej úèasti jednotlivcov a družstiev.

Peter SEDLÁÈEK

Šachový turnaj
Na tradiènom šachovom turnaji Karola Slová-
ka, sa deò pred Silvestrom 2016, stretlo vo
Vrbovom 97 šachistov. V priestoroch Kúrie
Mórica Beòovského slávnostne otvorila, aj u-
konèila a odovzdala ceny pani primátorka
mesta Vrbové, Dott. Mgr. Ema Maggiová. O
desa8 cien v hlavných kategóriách a 22 vec-
ných cien zápolili šachisti v partiách na 2x15
minút. Príjemnú a priate¾skú atmosféru tur-
naja umocnil tiež tradiène výborný guláš v po-
hostinve Hanka od pána Matejíka. Turnaj bol
dramatický až do posledného kola, o èom
svedèí fakt, že prví piati hráèi mali zhodne po
7 bodov. Pomocné kritériá napokon urèili toto
poradie:

Pohár a finanènú cenu 150 eur, získal IM
Miroslav Maslík z ŠK Modra, pohár a 70 eur
za druhé miesto Rastislav Kavoò z ŠK Komp-
let Modranka, za tretie miesto pohár a 30 eur
IM Zpìvák Pavel z ŠK Dubnica na Váhom. 5 a
pol bodu nahrala Ema Poliaková, ktorá získala
pohár a 10 eur v ženskej ka- tegórii. Darilo sa
aj šachistom zo ŠK Kúpele Pieš8any, Peter
Kundrík celkovo 10. miesto, 15. miesto Peter
Ábel, Anton Mihálik vyhral kategóriu hráèov do
2000 ELO bodov, Jozef Slabý kategóriu do
1800 ELO bodov. Kategóriu do 1500 ELO bo-
dov získal Ferdinand Dubnièka z ŠK Dubnica
nad Váhom. Ïalšie poháre a 10 eur získali
ako najlepší junior zahranièný zástupca zo
Škótska Lennart Koehn a najlepší senior, FM
Pavel Èertek.

Upomienkovými predmetmi sme potešili
aj najmladšieho (8-roèného) úèastníka Atha-
nasiosa Karapetsasa zo ŠK Dubnica nad Vá-
hom a najstaršieho úèastníka Jána Èuridla
zo�ŠK Kúpele Pieš8any.
Na záver patrí vïaka všetkým, ktorí toto podu-
jatie podporili: mesto Vrbové na èele s pani
primátorkou, firmám a priate¾om: Chirosan, s.
r. o., Jozef Šuster, rodina Karola Slováka, Igor
Spál, Jozef Matejík, Marián Bartulák, Peter
Majerník, Movak - Dušan Miezga, pohostin-
stvo BAJ, Svet peèenia - Anna Bandíková, dro-
géria N+N - Netsch, František Tahotný, Víno
Sabo a Marcel Zemko.
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Veèierok Fitnes centra Dandy
17. decembra sa v Penzióne Kulko uskutoènil veèierok Fitnes cent-

ra Dandy, ktorého hlavným organizátorom bol Dušan Ladányi. Bol
spojený sú sú8ažami. V disciplíne šponovanie gumy boli v kategórii žien
najúspešnejšie Adriana Švecová (44 s), Daniela Valová (40 s) a Nikola
Kainová (28 s), v kategórii mužov boli najúspešnejší Martin Žilka (1

min. 23 s), Marián Balcír (1 min. 12 s) a Lukáš Valo (30 s). Druhou
disciplínou bolo namotávanie závažia. Medzi ženami prvé miesto obsa-
dila Vierka Uhrová (2 min. 28 s) nasledovaná Monikovou Jakubkovou (1
min. 25 s) a Martinou Karlíkovou (1 min. 12 s), z mužov prvenstvo patri-
lo Martinovi Balcírovi (2 min. 6 s), druhé miesto si vybojoval Michal
Madro (2 min. 2 s) a tretie miesto Martin Žilka (1 min. 35 s).
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