


3/2017 strana 2
RBOVÉHOHV

LAS

Uznesenia Mestského zastupite¾stva vo
Vrbovom zo zasadania konaného 18.  januára
2017.

Uznesenie MsZ è. 1/I/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom
schva¾uje nájom novovybudovaného  plynovo-
du  IO  04  STL plynovod a prípojky, kde ply-
novod je z PE 100 RC SDR 11 D 50, dåžky  
126,46 m  a 3 kusy pripojovacích plynovodov
z�PE 100 RC SDR 11 D 32, dåžky  6,23 m +
6,11 m + 6,13 m s celkovou dåžkou 18,47 m
 pre bytový dom „Nájomné  byty 15. b. j. +
inžinierske siete, Šteruská cesta, Vrbové“,
ktoré boli napojené z Ulice Pavla Jantauscha
vo Vrbovom, pre nájomcu SPP – distribúcia,
a. s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava za cenu
vyrátanú pod¾a normatívov SPP z dôvodu hod-
ného osobitného zrete¾a, v súlade s § 9a
ods. 9 písm. c) zákona SNR è. 138/1991 Zb.
o�majetku obcí v znení neskorších predpisov.
   Za dôvod hodný osobitného zrete¾a mest-
ské zastupite¾stvo považuje skutoènosI, že
nájomca SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy
44/b, Bratislava bude v budúcnosti zásobo-
vaI plynom plynové zariadenia budúceho ná-
jomného domu na Šteruskej ceste.            

celkový poèet všetkých poslancov MsZ:
11

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

Uznesenie MsZ è. 2/I/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom
schva¾uje zverenie do správy spôsobom ob-
vyklým Materskej škole, Sídl. 9. mája è. 322,
detašované pracovisko Súkennícka ulica, Vr-
bové nasledovný majetok:

vybudovanie vstupných dverí na letné WC
– v obstarávacej cene 6�000,00 eur, obstara-
nú 19. 12. 2016 (DF 821/2016)

za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 3/I/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom
schva¾uje spoluúèasI mesta vo výške mi-
nimálne 20 % na spolufinancovaní projektu
dobudovania kamerového systému v meste
Vrbové.  

prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 4 /I/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom
schva¾uje v zmysle §12a Štatútu mesta Vr-
bové udelenie ceny mesta grafiky Mórica

Beòovského
1.) Karolovi KRÁ¼OVI, pri príležitosti jeho

životného jubilea, 80 rokov, za prínos v jeho
celoživotnej èinnosti na úseku dobrovo¾ného
hasièského zboru v našom meste.

za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 5 /I/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom
schva¾uje udelenie pamätnej medaily mesta
Vrbové

1.) Jozefovi ADAMCOVI, pri príležitosti je-
ho životného jubilea, 75 rokov, za prínos v je-
ho celoživotnej èinnosti verejného angažova-
nia v prezentovaní športového odvetia – fut-
bal, èím zvidite¾òoval a zároveò aj reprezento-
val naše mesto.

za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 6 /I/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom
schva¾uje poskytnutie  nenávratného finanè-
ného príspevku vo výške 1000 €  nemocnici
Alexandra Wintera PiešIany na zakúpenie
anesteziologického prístroja  pre chirurgickú
operaènú sálu. 

za: 9, proti: 0,  zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 7/I/2017 
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva¾uje zmenu Uznesenia è. 219/XII/2016 zo dòa 20. 12. 2016  nasledovne: ruší sa text uvedený

v�pôvodnom uznesení, a to:  Pôvodné RO:

Rozpočet schválený
2016

Rozpočet po zmenách Zmena rozpočtu č. 9 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

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

Dokonèenie na nasledujúcej strane.

Z rokovania mestského zastupite¾stva

Návrh Zadania Územného�plánu�mesta Vrbové
Mesto Vrbové, obstarávate¾ Územnoplánovacej dokumentácie

mesta Vrbové na základe §20 zákona è.50/1976 Zb. Stavebného
zákona v znení neskorších predpisov, oznamuje obèanom a širokej
verejnosti, že od 17. januára do 16. februára 2017 je návrh Zadania
Územného plánu mesta (ÚPN-M) Vrbové vystavený na verejné na-
hliadnutie na Mestskom úrade Vrbové, Útvare výstavby, rozvoja a ŽP,
denne v pracovných hodinách a na internetovej stránke www.vrbo-
ve.sk. VerejnosI je oprávnená podaI pripomienky k návrhu zadania pí-
somne na Mestskom úrade vo Vrbovom  do 16. februára 2017, t. j. do
30 dní odo dòa oznámenia o�vystavení dokumentácie na verejné na-
hliadnutie. Na stanoviská uplatnené po tomto termíne sa v zmysle

zák. è. 50/1976 Zb. neprihliada.
Prerokovanie návrhu zadania je orientované  predovšetkým na o-

boznámenie úèastníkov prerokovania s cie¾mi a požiadavkami, ktoré
bude riešiI obstarávaný Územný plán mesta Vrbové, s formou, rozsa-
hom a obsahom  spracovania územnoplánovacej dokumentácie.

K o n t a k t : 
Ing. Gabriela Valová, vedúca Útvaru výstavby, rozvoja a ŽP Mest-

ského úradu Vrbové, tel.: 033/73 506 42, mobil: 0915 769 375,
e-mail: vystavba1@vrbove.sk; Ing. arch. Marianna Bogyová – pove-
rená obstarávaním ÚPN-M Vrbové,   tel. 033/76 288 10,  mobil: 0905
643 581 e-mail: aabp@aabp.sk 
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Naši jubilanti
v�mesiaci�február 2017

60 rokov: Mária Krajčovičová
MUDr. Viliam Šimo
Viliam Miške
Ján Snoha
Vladimír Bachar

65 rokov: Ing. Miloslav Borovský
Veronika Šandriková
Mária Madžová
Karol Vanek

70 rokov: Marta Adamcová
Mária Mareková
Anna Kmentová
Elena Krchnáková

75 rokov: Jolana Sabová
Irena Filanová
Emília Gonová

80 rokov: Zita Zimmermannová

81 rokov: Božena Matušovičová

82 rokov: Sr. Kristína Margita 
Budinská
Mária Mosná

85 rokov: Anna Stráňavová

86 rokov: Rudolf Hankoci

87 rokov: Ľudmila Škodáčková

89 rokov: Alžbeta Durcová
Matilda Kubalová

91 rokov: Alžbeta Varcholová

94 rokov: Jozef Mackovjak

Srdečne blahoželáme! 

„Odišiel si tíško, ako odchádza deò
a v našich srdciach ostáva spomienka len.“

� Dòa 14. februára uplynie 5 rokov, èo
nás navždy opustil náš drahý otec, manžel,
strýko, dedko a pradedko 

Rudolf KOCHAN.
S láskou a úctou spomína manželka

a�deti s�rodinam                        
P-No 1622170/17

� Ïakujeme všetkým prí-
buzným, priate¾om a známym,
ktorí sa dòa 17. januára prišli
rozlúèiI s našim drahým

¼udovítom VLHOM
na jeho poslednej ceste,

ktorý zomrel vo veku 86 rokov.
Zároveò ïakujeme za prejavy
sústrasti a kvetinové dary.

Ve¾ké poïakovanie patrí aj
MUDr. Pontesovi za jeho obe-
tavú starostlivosI o�nášho ot-
ca.

Smútiaca manželka a deti
s rodinami

P-No  1582788/17 

Tak rýchlo ten èas letí, tak rýchlo uteká.
No každý deò patrí tebe naša spomienka. 
Osud nám nedoprial s tebou dlhšie by$, 
ale v našich srdciach budeš stále ži$.

Dòa 30. januára uplynulo 5 rokov, èo
nás náhle opustil 

Jozef MIKLÍK.
S láskou spomína manželka a dcéry

s�rodinami. 
P-No 1582858/17

a nahrádza sa novým znením, a to: Oprava RO è. 9

Oprava RO č. 9 Rozpočet schválený
2016

Rozpočet po zmenách Zmena rozpočtu č. 9 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 - 4 728,71 2 484 610,11

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

 Finan. operácie výdavkové 709 639,99 663 536,00 11 011,13 674 547,13

 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

Príloha RO č. 9

Bežné príjmy Eur Bežné výdavky Eur

* EK 111 003 výnos z podielových daní  +        6 282,42 630 tovary a služby -         4 728,71

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

Finan čné operácie Eur

       820 splátky úverov        +        11 011,13

prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0                                                                                                       Zo zápisnice z rokovania.

Upozornenie
pre�prevádzkovate¾ov�MZZO

Mesto Vrbové upozoròuje všetky organizácie, právnické osoby a fyzické osoby
oprávnené na podnikanie, ktoré sú prevádzkovate¾mi malého zdroja zneèistenia o-
vzdušia, že sú na základe platného VZN mesta Vrbové è. 7/2012 povinné do 15. feb-
ruára 2017 oznámiI na Mestský úrad - Útvar výstavby, územného rozvoja a životného
prostredia údaje o ve¾kosti zdroja a o množstve spotrebovaného paliva v uplynulom ro-
ku 2016.

Poplatková ani oznamovacia povinnosD sa nevzDahuje pod¾a VZN na:
a) malé zdroje, ktoré sú umiestnené v bytoch a rodinných domoch, v stavbách ur-

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

prostredia alebo si ho stiahnuI z internetovej stránky mesta Vrbové (www.vrbove.sk ›
Pre obèana › Tlaèivá na stiahnutie › Oznámenie mzzo)
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Úvod patril „kvetinkovej víle“ Renátke
Kozákovej, ktorá všetkých privítala a Mgr.
Edite Pekarovièovej, predsedníèke ZO
SZTP, ktorá ospravedlnila hostí, ktorí sa
nemohli karnevalu zúèastniI z pracovných
a zdravotných dôvodov.

Kvetinková víla vyzvala masky, aby sa
všetkým pekne predstavili. Niektorí troš-
ku bojazlivo, iní zase suverénne. Z inva-
lidných vozíkov sa prezentoval šašo-jašo,
doktorka Jajbolka, èert a ostatné masky,
šerif, èarodejnice, zverolekárka, ninja bo-
jovník, pracovník IT, avatarka, upírka...

Program spestrila i èlenka výboru An-
na Èeròanská, ktorá prišla medzi deti vo
vrbovskom kroji a priblížila prítomným tra-
díciu obliekania našich predkov pri sláv-

nostných príležitostiach. Neprišla s prázd-
nym, v košíku mala pre všetky deti èoko-
ládky.

Karneval od zaèiatku až po záver bol
ve¾kolepý. Hudba hrala staré ale i nové
hity, pri ktorých nikto nevydržal dlho se-
dieI. RadosI detí prechádzala i na orga-
nizátorov, a tiež rodièov, ktorí si tiež dali
karnevalové èiapky a bavili sa s deImi.
Spoloène tancovali a nikomu neprekáža-
lo, že sa vozíèky len tak mihali v celej
miestnosti.

Poèas prestávok sa podávalo obèerst-
venie – chlebíky, ovocie, koláèiky a èaj,
ktoré pripravili èlenky výboru ZO, a tiež i
mamièky detí. Ïalej nasledovala i bohatá
tombola, ktorej èíslo si každý vylosoval.

Karneval konèil vo veèerných hodinách.
Všetci – deti, rodièia i organizátori odchá-
dzali domov šIastní, že mohli pripraviI
deò, keï všetci zabudli na svoje každo-
denné Iažkosti.

Chceli by sme srdeène poïakovaI
mestu Vrbové v zastúpení pani primátorky
Dott. Mgr. Emy Maggiovej za milú pozor-
nosI pre všetky deti, sponzorom a všet-
kým, ktorí sa akoko¾vek podie¾ali na prí-
prave podujatia, lebo ich ochota pomáha
tomu, aby sa tieto deti integrovali do na-
šej spoloènosti, aby sa necítili osamo-
tené a aby aj ich rodièia cítili, že si ich
ve¾kú námahu naše mesto ve¾mi cení.

Èlenovia výboru ZO SZTP vo Vrbovom
ïakujú menovite všetkým sponzorom:

mesto Vrbové, Pizza City Express - p.
Holán, PT – p. Táborský, lekáreò Vitae –
p. Benková, Elektro – p. Kojnok.

EP, foto AÈ

Karneval pre integrované deti  
20. januára usporiadala Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postih-

nutých vo Vrbovom vo svojom spoloèenskom klube karneval pre integrované deti.
Ve¾mi pekná výzdoba a nadšené tváre masiek, ktoré prichádzali so svojim sprievo-
dom, vytvorili úžasnú atmosféru podujatia. 

Mesto Vrbové v zmysle uznesení MsZ vo
Vrbovom è. 227/XII/2016 a è. 228/XII/2016
zo dòa 20. 12. 2016 a v zmysle ustanovenia
§ 9 ods. 2 písm. a), § 9a ods. 1 písm. a) zá-
kona è. 138/1991 Zb. o majetku obcí v�znení
neskorších zmien a noviel a pod¾a ust. § 281
až 288 Obchodného zákonníka týmto

vyhlasuje

obchodnú verejnú súDaž è. 3/2017
na nájom nebytových priestorov v budove
„Haèkovec“, Beòovského ul. 336, Vrbové

a vyzýva na podanie najvhodnejšieho návrhu
zmluvy o nájme.

Predkladanie súIažných návrhov 
do 23. februára 2017, do 10.00 hod.

Podrobné podmienky OVS è. 3/2017 (sú-
Iažné podklady) vrátane VZOROV návrhu zmlu-
vy o nájme k jednotlivým nebytovým priesto-
rom sú zverejnené na webovej stránke mesta
www.vrbove.sk a v úradnej tabuli mesta. 

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ,
primátorka mesta
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Èervený kohút vyèínal 
Na zaèiatku každého nového roka sa obyèajne vraciame k tomu

uplynulému a hodnotíme ho z rôznych uhlov poh¾adu. Keïže som zá-
stupcom jednej z najmasovejších spoloèenských organizácií – dobro-
vo¾ných hasièov, priblížim vám rok 2016 z poh¾adu požiarovosti v na-
šom najbližšom regióne v okrese PiešDany. Na zásahovej èinnosti sme
sa podie¾ali aj my z DHZ Vrbové.

Štatistické údaje o požiaroch, ktoré vznikli v roku 2016 na území
piešIanského okresu jednoznaène dokazujú, že naša benevolencia
k�dodržiavaniu prepisov na zaistenie požiarnej bezpeènosti je stále hro-
zivá. 

Príèin vzniku požiarov je viacero: úmyselné podpálenie, detská ne-
rozvážnosI, nedbalosI a neopatrnosI dospelých osôb, poruchy a zlý
technický stav vykurovacích telies, komínov èi dymovodov, prevádzkovo-
technické poruchy a v neposlednom rade aj samovznietenie.

V nasledovnom komparatívnom preh¾ade sú uvedené základné ú-
daje o požiarovosti v okrese PiešIany za posledných päI rokov:

Neustále treba maI na pamäti základné povinnosti právnických o-
sôb, fyzických osôb a fyzických osôb-podnikate¾ov vyplývajúce zo zákona
NR SR è.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov.

Právnická osoba a fyzická osoba-podnikate¾ nesmie.
a) vypa¾ovaI porasty bylín, kríkov a stromov,
b) zakladaI oheò v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo

dôjsI k vzniku požiaru,
c) spa¾ovaI hor¾avé látky na vo¾nom priestranstve v èase zvýšeného

nebezpeèenstva vzniku požiaru,
d) usporiadaI podujatie, na ktorom sa zúèastòuje väèší poèet osôb

v objektoch, ktoré nie sú na tieto úèely urèené, bez predchádzajúceho
súhlasu okresného riadite¾stva,

e) vykonávaI odbornú prípravu a èinnosti, na ktorých vykonávanie
nemá oprávnenie alebo osobitné oprávnenie, ktoré sa z h¾adiska proti-
požiarnej bezpeènosti na ich vykonávanie vyžaduje,

f) používaI požiarne zariadenia, hasiace látky, hasièskú techniku
a�vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi, na ktoré nebol vydaný
certifikát, nebolo vydané vyhlásenie o parametroch a vyhlásenie o zho-
de, ak sa pod¾a osobitných predpisov vyžadujú,

g) zrušiI hasièskú jednotku alebo znížiI jej poèetný stav alebo ma-
teriálno-technické vybavenie bez predchádzajúceho písomného rozhod-
nutia krajského riadite¾stva.

Fyzická osoba nesmie:
a) fajèiI alebo používaI otvorený plameò na miestach so zvýšeným

nebezpeèenstvom vzniku požiaru, 
b) vypa¾ovaI porasty bylín, kríkov a stromov, 
c) zakladaI oheò v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsI

k�jeho rozšíreniu, 
d) vykonávaI èinnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie

alebo odbornú spôsobilosI, ktoré sa z h¾adiska protipožiarnej bezpeè-
nosti vyžadujú na ich vykonávanie pod¾a osobitných predpisov, 

e) poškodzovaI, zneužívaI alebo sIažovaI prístup k požiarnym zaria-
deniam alebo k vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k u-
záverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo
vody,

f) vyvolaI bezdôvodne požiarny poplach, privolaI bezdôvodne hasiè-
skú jednotku alebo zneužiI linku ties-
òového volania. 

Nepriaznivý stav vo vývoji požiaro-
vosti si vyžaduje, aby sa ochrana živo-
ta, zdravia majetku a životného prostre-
dia stala dominantnou úlohou každej
právnickej a fyzickej osoby. Èinnostiam
spojeným so spa¾ovaním rôznych ne-
potrebných hor¾avých materiálov a od-
padu je potrebné venovaI pozornosI
poèas celého roka, aby vaše konanie
nenaplnilo štatistiku požiarovosti a ná-
sledne výšku spôsobených škôd.

Mgr. Silvester BOŠKOVIÈ,
DHZ Vrbové

Ponuka práce
SAMOSTATNÝ ODBORNÝ REFERENT

OBECNÉHO ÚRADU
Náplò práce:

vedenie účtovníctva obce podľa právnych predpisov

spracovanie personálnej a mzdovej agendy podľa platných práv-
nych predpisov

správa miestnych daní a poplatkov

evidencia obyvateľov

vykonávanie úloh na úseku preneseného výkonu štátnej správy

komplexná spisová služba obecnému úradu
Informácie o pracovnej pozícii:

miesto výkonu práce: Obecný úrad Podkylava, Podkylava 6.

termín nástupu: apríl 2017

uskutočnenie výberového konania: marec 2017

pracovný pomer na dobu určitú (zastupovanie počas MD a RD)

plat: stupnica platových taríf podľa platových tried a platových
stupňov (príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 366/2016 Z. z.)

Požiadavky na zamestnanca:

 minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou ekonomického
zamerania

počítačové znalosti (Microsoft Word, Microsoft Excel, Outlook,
internet)

znalosť príslušných právnych predpisov a zákonov

komunikatívnosť, samostatnosť
Výhodou je znalosD úètovníctva vo verejnej správe.
V prípade záujmu o pracovnú pozíciu, pošlite, prosím žiadosI o prija-
tie do zamestnania a svoj životopis do 28. 2. 2017 poštou, prípad-
ne mailom na adresu:
Obecný úrad Podkylava, 916 16 Podkylava 6
podkylava@mail.t-com.sk

P-No 1588862/17,3-4

Ukazovate ľ 2 016 2 015 2 014 2 013 2 012

Počet požiarov 95 151 116 77 130 

Priame škody (€) 421 695 923 965 458 740 235 755 681 350 

Následné škody (€) 0 15 090 0 0 229 500 

Uchránené hodnoty (€) 1 722 775 4 202 920 551 325 1 326 770 2 044 270 

Počet zranených osôb 1 2 0 0 2 

Počet usmrtených osôb 1 0 0 0 0 

Zdroj OR HaZZ PiešDany

Školské majstrovstvá okresu PiešDany
V spolupráci CVÈ Ahoj sa uskutoènili rôzne športové akcie... 
Volejbal študentiek stredných škôl. Majsterky okresu sú z Gymná-

zia J. B. Magina Vrbové, ktoré v súIaži  neprehrali a zvíIazili nad Gymná-
ziom PiešIany 2:0 aj nad Hotelovou akadémiou PiešIany tiež 2:0. Ví-
Iazná škola postúpila na Župnú olympiádu. Volejbal študentov SŠ. Maj-
ster okresu je Gymnázium P. de Coubertina PiešIany. Druhé miesto patrí
študentom z Gymnázia J. B. Magina Vrbové pred SPŠE PiešIany a 4.
miesto patrí Hotelovej akadémii. Futsal  študentov SŠ. VíIazom sa stala
SPŠE PiešIany pred Gymnázium J. B. Magina Vrbové. Obe školy mali po
9 bodov, ale rozhodol ich vzájomný zápas. 3. miesto patrí gymnazistom
z PiešIan pred Hotelovou akadémiou PiešIany a 5.miesto patrí SOŠT
PiešIany. Najlepším hráèom na turnaji  celkove bol Šimon Šurin z Gym-
názia J. B. Magina Vrbové. Stolný tenis  študentov SŠ. ZvíIazilo mužstvo
zo SOŠT PiešIany,  pred SPŠE a 3.miesto patrí študentom z Gymnázia J.
B. Magina Vrbové, 4. Gymnáziu PiešIany a 5.miesto Hotelovej akadémii.
Bedminton žiakov aj žiaèok základných aj stredných škôl. V troch ka-
tegóriách boli najlepší pretekári z Gymnázia PiešIany, len u žiakov ZŠ
patrí prvenstvo žiakom zo ZŠ, Holubyho, PiešIany. U stredoškolských
študentov aj študentiek patrí druhé miesto gymnazistom z Vrbového a
v�kategórii žiaèok ZŠ sa umiestnila ZŠ, Školská, na 4. mieste. VíIazné
družstva postúpili na krajské majstrovstvá.

Peter SEDLÁÈEK
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KontaktyKontaktyKontaktyKontakty
na Mestský úrad Vrbovéna Mestský úrad Vrbovéna Mestský úrad Vrbovéna Mestský úrad Vrbové

 

Útvar / funkcia Telefón Mobil e-mail

PRIMÁTORKA MESTA  - Dott. Mgr. Ema Maggiová 735 06 13 0915 762 112 primator@vrbove.sk

ZÁSTUPCA PRIMÁTORA - JUDr. Štefan Kubík 735 06 14 0917 814 921 kubik@vrbove.sk

HLAVNÁ KONTROLÓRKA MESTA  - JUDr. Mária Gajňáková 735 06 41 hlavnykontrolor@vrbove.sk

PREDNOSTKA MESTSKÉHO ÚRADU  - Ing. Renáta Taranová 735 06 15 0918 431 027 prednosta@vrbove.sk

Sekretariát mestského úradu - Emília Beli čková 735 06 11 sekretariat@vrbove.sk

Sekretariát mestského úradu - fax 779 22 11

ÚTVAR PERSONÁLNO-ORGANIZA ČNÝ
Referentka sociálnych služieb - Milada Urbanová
Referát sociálnych služieb - opatrovateľská služba
Referent kultúry a špotru - Branko Remiáš

735 06 21

735 06 17

socialne1@vrbove.sk

kultura@vrbove.sk

   Matričný úrad, matrikárka - Jana Dunaj číková 735 06 16

ÚTVAR EKONOMIKY A SPRÁVY MAJETKU  
Vedúca - Mgr. Helena Urbanová
Správkyňa daní a polatkov - Ing. Mária Gašparová
Pokladnica - Dalia Amchová
Referentka - Lenka Tom číková
Správkyňa poplatkov mesta, pokladnica - Renáta Pla čková
Finančná účtovníčka - Mária Sabová
Financovanie škôl + účtovníčka - Ing. Martina Moravanská
Referent nakladania s nehnuteľ. majetkom - Mgr. Matúš Opatovský
Referenti bytovej politiky - Mgr. M. Opatovský, Milada Urbanová
Personálna a mzdová referentka - Oľga Genšiniaková
Referent majetku, verej. poriadku a CO - Ing. Stanislav Hužovi č

735 06 31

735 06 26

735 06 27

735 06 27

735 06 27

735 06 28

735 06 18

735 06 23

735 06 24

735 06 29

735 06 35

0917 098 139

0905 372 280

0905 666 802

ekonom@vrbove.sk

dane.poplatky@vrbove.sk

pokladna@vrbove.sk

faktury@vrbove.sk

poplatky@vrbove.sk

uctaren@vrbove.sk

ekonom2@vrbove.sk

majetok@vrbove.sk

bytove@vrbove.sk

mzdovauctaren@vrbove.sk

stanislav.huzovic@vrbove.sk

ÚTVAR KULTÚRY A ŠKOLSTVA
Vedúci, šéfredaktor HV - PhDr. Ľubomír Bosák
Referentka propagácie - Sylvia Čeganová
Mestská knižnica (areál II. ZŠ) - Bianka Dingová
Kúria M. Beňovského, údržba, kúrenie - Peter Rakús
Kultúrny dom - Gabriela Madžová

735 06 33

735 06 43

730 18 38

779 12 22

779 16 42

0915 769 374

0903 269 459

0907 746 341

kultura.redakcia@vrbove.sk

kultura@vrbove.sk

kniznica@vrbove.sk

  Spoločný školský úrad - PaedDr. Patrik Kýška 735 06 36 skolskyurad@vrbove.sk

ÚTVAR VÝSTAVBY, ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA, DOPRAVY
A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Vedúca - Ing. Gabriela Valová
Referentka pre územné plánovanie - Ing. Mária Urbanová
Referentka pre dopravu - Ing. Alena Batková
Referentka - Ľubica Babiarová
Referentka - Mgr. Zuzana Horvátová

735 06 42

735 06 42

735 06 45

735 06 38

735 06 38

0915 769 375

0917 098 137

 

vystavba1@vrbove.sk

vystavba3@vrbove.sk

doprava@vrbove.sk

vystavba@vrbove.sk

vystavba2@vrbove.sk

Spoločný stavebný úrad - Ing. arch. Štefan Magula 735 06 37 0905 307 394 stavebnyurad@vrbove.sk

ÚTVAR MIESTNEHO HOSPODÁRSTVA
Vedúci
Referent poverený zastupov. vedúceho - Mgr. Marián Šmacho
Majster - Jaroslav Današ
Správkyňa mestského cintorína - Daniela Jánošíková

0905 876 814

0918 379 275

0905 680 883

utvarmh@vrbove.sk

cintorin@vrbove.sk
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Ekumenická bohoslužba
vo�Vrbovom

Ako po iné roky, aj tento rok sa vo Vrbovom uskutoènila eku-
menická bohoslužba. V nede¾u 22. januára jej v Kostole sv. Goraz-
da predsedali farári ICLic. Daniel Lukaèoviè za Katolícku cirkev a
Mgr. Miroslav Jäger za Evanjelickú cirkev a. v.

Tohtoroènou témou bolo: Zmierenie - Ženie nás Kristova láska (Druhý
list KorinIanom 5, 14 - 20).

Do prednesu modlitieb a úvah sa zapojili nielen zástupcovia
zboru Evanjelickej cirkvi (PhDr. Jana Miklášová) a farnosti Katolíc-
kej cirkvi (Ing. Ján Prievozník), ale aj sestry premonštrátky a pri-
mátorka mesta Vrbové Dott. Mgr. Ema Maggiová.

Príležitostnú kázeò povedal Mgr. Miroslav Jäger. Pripomenul
i�500. výroèie Lutherovej reformácie, ktoré pripadá na tento rok.

Po podujatí hosIujúca farnosI, ako je zvykom, ponúkla úèastní-
kov koláèikmi a zákuskami.

-rb-, foto: Mgr. Matúš OPATOVSKÝ
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26. februára uplynie rovných sto rokov od
úmrtia dolnolopašovského rodáka Pavla Jed-
lièku (* 14. 1. 1844). Do histórie sa zapísal
ako historik, náboženský spisovate¾ a cirkevný
hodnostár.

Bol odborníkom na regionálnu históriu.
O�obciach malokarpatskej oblasti v r. 1882
a�1891 vydal monumetálne 2-zväzkové dielo
Kiskápáti emlékek - Malokarpatské pamäti-
hodnosti. Taká práca dovtedy nemá u nás ob-
dobu. Dielo si zachovalo vysokú výpovednú
hodnotu doteraz, pretože sa opiera o�pramen-
ný materiál, a ten je v mnohých prípadoch
dnes už nezvestný.

Pre Vrbovèanov je dôležité, že Jedlièka
v�druhom zväzku svojho diela venoval jednu
celú kapitolu histórii Vrbového (19 strán). 

Z knihy uvádzame nieko¾ko úryvkov:
Vrbové leží na úpätí Malých Karpát, dve

hodiny cesty od Nového Mesta nad Váhom,
v�blízkosti hradskej Trnava - Nové Mesto nad
Váhom. Od severu ho obklopujú lesnaté hory
Karpát, od východu a juhu úrodné pôdy. Hra-
nièí so šteruským, šípkovským, krakovians-
kym a strážskym chotárom. Spomedzi malo-
karpatských miest opísaných v tejto práci (Ma-
lokarpatské pamätihodnosti) leží najvyššie a
svojim výh¾adom vládne ako strážnica nad kra-
jinou. (...)

V archíve mesta nie sú staršie dokumen-
ty, okrem dokumentu, týkajúceho sa jarmokov
z roku 1696, ktorý je písaný na pergamene
s�vlastnoruènou poznámkou krá¾a Leopolda.
Podobný dokument vlastní mesto od krá¾a
Františka z r. 1829. (...)

V chotári mesteèka, blízko obce teèie po-
tok Šipkovec, ktorý nazvali pod¾a susednej
obce Šípkové. Dolina, cez ktorú sa tiahne
koryto potoka, sa nazýva Šípková dolina.
Pod¾a hodnoverného údaja z r. 1764 potok
Šipkovec delil Vrbové od krakovianskeho
chotára od nepamäti. Lesné a po¾né hony

majú slovenské názvy. Také sú Kopec, Hrabi-
ny, Hlavohumenské. V r. 1756 jeden hon vi-
nohradu sa nazýval Vrbovec. Názvy èastí lesa
v r. 1734 boli Tlstá hora, Baraní dvor, Èervený
les, Mladý les, Seèe, Janèová, Brložnica, Hra-
dište, Brezina. V jednom dokumente z r. 1640
sa vyskytujú hony Suchodolská, Starozemský,
Hrabinský ortik. Jednu ulicu Vrbového v roku
1788 nazývali Žabokrek, èo možno považova$
za slovenskú prezývku, lebo znamená škrek
žiab. (...)

Údaje k remeselníctvu. I keï známe pore-
kadlo: "Non datura saltus in natura - Príroda
nerobí skoky" v dnešnej dobe vzh¾adom na
remeslá a obchod, na niektorom mieste trpí
oèividnou výnimkou a nieko¾ko miest dosiahlo
ohromný rozmach na poli remesiel a obchodu
zlepšením dopravy a vznikom železníc. Keïže
mesteèko Vrbové nemôžeme poèíta$ medzi tie
výnimky, potom treba prija$, že súèasný ve¾ký
poèet remeselníkov vo Vrbovom nie je dôsled-
kom nejakej neèakanej modernej udalosti, ale
dôsledkom epochálneho pomalého a prirodze-
ného pokroku. Vrbové od nepamäti sveta bolo
ohniskom remesiel a obchodu. Vo Vrbovom už
aj v nedávno minulých storoèiach prekvitali re-
meslá, o tom svedèia hodnoverné písomné
pamiatky.

Poèiatky obchodovania vo Vrbovom možno
odvodzova$ z tej doby, keï získalo výsady
mesteèka a jarmoèné právo. Z minulosti a prí-
tomnosti viacerých mesteèiek Bratislavskej
župy môžeme predpoklada$, že svoje výsady
mesteèka, resp. jarmoèné právo, nezískali pre
svoje výhodné obchodné styky, ktoré vlastne
ani dávnejšie ani teraz nemajú, ale jedine
vïaka krá¾ovskej milosti, ktorú získali prost-
redníctvom svojich zemepánov, takéto sú Hor-
né a Dolné Orešany, ako i Ompitál (dnes Do-
¾any). Dôvod výsad mesteèka Vrbového možno
však h¾ada$ skôr v jeho výhodnej polohe a
prednostiach ako v milosti panovníka. (...)

Autor tiež zaznamenáva povesI o jaskyni
Ve¾ká pec. 

Jedlièkova staI o Vrbovom v knihe Malo-
karpatské pamätihodnosti je dovtedy najroz-
siahlejšie spracovanou historiou našho mes-
teèka.

Napísal rad iných diel. Po slovensky v ro-
ku 1899 vydal knihu Životopis Jána don Bos-
ku (Trnava : SSV, 194 s., podielová kniha).

Do dejín vstúpil tiež ako tvorca archeolo-
gických a etnografických zbierok.

Pavol Jedlièka je pochovaný vo svojom ro-
disku, Dolnom Lopašove, kde je dodnes za-
chovaný jeho hrob. 

Aj po sto rokoch od jeho smrti mu patrí za
dielo, ktoré po sebe zanechal, naša úcta a
vïaka.

-rb-, PK

PRED 100 ROKMI ZOMREL AUTOR PRVEJ
SERIÓZNEJ�VRBOVSKEJ HISTÓRIE




