
ZA POKOJ, 
LÁSKU A ŠŤASTIE

Hlas Vrbového
Ročník XXVI. 19. Mája 2016            Cena 0,10 €                   č. 10

  Tieto veľavravné a dôležité slo- 
vá  tvorili   dominantu   výzdoby 
čelnej steny javiska v Dome kul-
túry vo Vrbovom na slávnos ku 
Dňu maek. Ich hlboký  význam 
bol   ideovým   zámerom  oboch 
čas kultúrneho programu, kto- 
rý  nasledrý  nasledoval po otvorení a pri-
vítaní všetkých účastníkov i hos- 
  podujaa,  a  po príhovore vi-
ceprimátora  mesta  JUDr. Štefa-
na Kubíka, ktorý v závere oficiál-
nej   čas  odovzdal  symbolickú 
kycu kvetov matke 5 de pred-
sedníčsedníčke ZO Jednoty dôchodcov 
nášho  mesta  pani Marte Raffa- 
yo vej. 
      Kultúrny  program bol rozdele-
ný  do  dvoch  čas,  z ktorých 1. 
časť bola zameraná  na utrpenie 
maek a rodín počas  vojny, pre-
tože tohtoročný Deň maek pri-
padol  práve  na  8. máj,  kedy si 
pripomíname   i   Deň   víťazstva 
nad nad fašizmom. 
    Piesne  i  básne  v  tejto   čas 
programu  veľmi  sugesvne  vy-
jadrili  túžbu maek, otcov i de 
po  ukončení  vojny  a  po  živote 
v mieri, v pokoji, v láske a šťas. 
Druhá Druhá časť začala hrami de fol- 
klórneho    súboru    Kolovrátok 
z materskej  školy  a priniesla do 
kinosály úsmevy  šťasa a zapla-
vila  srdcia  láskou  k malým, po-
kojne  sa  hrajúcim deťom, v slo-
bodnej   vlas,   v   ktorej  matky 
mômôžu s úsmevom odpovedať na 
zvedavé otázky svojich de a bez 

Dokončenia na s. 6

     Za všetky vrbovské matky kycu symbolicky prijala naša angažovaná ob-
čianka a viacdetná matka Marta Raffayová.                        foto E. JANÁKOVÁ
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Z rokovania Mestského zastupiteľstva  
Uznesenia MsZ konaného 28. apríla 2016.

Uznesenie MsZ è. 40/IV/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje použitie finanèných prostriedkov vo výške
4 200,00 € na prebudovanie priestorov v bu-
dove I. ZŠ na dve nové triedy.

Mestské zastupite¾stvo súèasne odporúèa
vedeniu mesta poveri� riadite¾ku Materskej
školy realizáciou procesu verejného obstaráva-
nia.

celkový poèet všetkých poslancov MsZ:
11, prítomní: 9, za: 9 

Uznesenie MsZ è. 41/IV/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje použitie finanèných prostriedkov vo výške
5 859,47 € na prebudovanie priestorov na let-
né WC pre deti v MŠ.

Mestské zastupite¾stvo súèasne odporúèa
vedeniu mesta poveri� riadite¾ku Materskej
školy realizáciou procesu verejného obstaráva-
nia.

prítomní: 9, za: 9 

Uznesenie MsZ è. 42/IV/2016 
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom berie

na vedomie Správu o èinnosti DHZ Vrbové.

Uznesenie MsZ è. 43/IV/2016 
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje Dodatok è. 2 k VZN è. 6/2015 o naklada-
ní s nájomnými bytmi pre obèanov v bytovom
dome na Ul. J. Zigmundíka è. 295/4 a Sídl. 9.
mája è. 322/25 a ostatnými nájomnými bytmi
v meste Vrbové.

prítomní: 9, za: 9 

Uznesenie MsZ è. 44/IV/2016 
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje Dodatok è. 2 k VZN è. 8/2015 o naklada-
ní s nájomnými bytmi pre obèanov v bytovom
dome na Hrabinskej ulici vo Vrbovom. 

prítomní: 9, za: 9 

Uznesenie MsZ è. 45/IV/2016 
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje Všeobecne záväzné nariadenie è. 6/2016
o tvorbe a použití fondu údržby, prevádzky a
opráv nájomných bytov vo vlastníctve mesta
Vrbové.

prítomní: 9, za: 9 

Uznesenie MsZ è. 46/IV/2016 
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom na

základe potreby aktualizácie Zásad hospodá-
renia s finanènými prostriedkami mesta Vr-
bové schva¾uje Dodatok è. 1 k Zásadám hos-
podárenia s finanènými prostriedkami mesta
Vrbové.

prítomní: 9, za: 9 

Uznesenie MsZ è. 47/IV/2016 
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje Dodatok è. 3 k Všeobecne záväznému na-
riadeniu mesta Vrbové è. 5/2014 o urèení výš-
ky dotácie na mzdy a prevádzku na die�a/žia-
ka škôl a školských zariadení na území mesta
Vrbové.

prítomní: 9, za: 7, proti: 0, zdržali sa: 2

Uznesenie MsZ è. 48/IV/2016 
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje zámenu èasti pozemku 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 èíslo
138/1991 Zb. o majetku obcí a na základe
§ 611 a nasl. Obèianskeho zákonníka v k. ú.
Vrbové, oddeleného na základe Geometrické-
ho plánu è. 89/2016 zo dòa 31. 3. 2016, p.
è. 173/1, o výmere 14 m2, KN reg. C, druh po-
zemku – zastavané plochy a nádvoria, ktorý je
zapísaný na LV è. 1900 na Okresnom úrade,
katastrálnom odbore Pieš�any, vo vlastníctve
mesta Vrbové, IÈO 00313190, sídlo Ul. gen.
M. R. Štefánika è. 15/4, 922 03 Vrbové,

za pozemok oddelený na základe Geomet-
rického plánu è. 89/2016 zo dòa 31. 3.
2016, p. è. 176/9, o výmere 9 m2, druh po-
zemku – zastavané plochy a nádvoria, ktorý je
zapísaný na LV è. 1694 na Okresnom úrade,
katastrálnom odbore Pieš�any, vo vlastníctve
¼ubomíra Brašku, nar. ... a Marty Braškovej,
rod. Stankovej, nar. ..., bytom Ul. 6. apríla
è. 360/16, 922 03 Vrbové bez povinnosti ïal-
šej úhrady, a to z dôvodu hodného osobitného
zrete¾a.

Za dôvod hodný osobitného zrete¾a MsZ
považuje skutoènos�, že na uvedenej parcele
è. 173/1 je vybudovaný ochranný plot od ro-
dinného domu p. Brašku s manželkou a novo-
vybudovanej cesty. Táto parcela sa nachádza
za vybudovaným plotom smerom k tomuto ro-
dinnému domu.  

Zámena za pozemok parc. è. 176/9 vo
vlastníctve p. Brašku s manželkou, na Sadovej
ul. II. je v budúcnosti potrebná na dobudova-
nie prístupovej cesty a rozšírenie križovatky
s Barcíkovou ulicou. Z uvedeného dôvodu je
potrebné, aby mesto Vrbové malo tento poze-
mok vo svojom vlastníctve. 

prítomní: 9, za: 9 

Uznesenie MsZ è. 49/IV/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom v súla-

de so zákonom è. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov ob-
cí a primátorov miest v znení neskorších pred-
pisov berie na vedomie, že mesaèný plat pri-
mátorky mesta je od 1. 1. 2016 vo výške súèi-
nu priemernej mesaènej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve vyèíslenej na zákla-
de údajov Štatistického úradu Slovenskej re-
publiky za predchádzajúci kalendárny rok a
2,34-násobku pre obce s poètom obyvate¾ov
od 5 001 do 10 000 obyvate¾ov pod¾a § 4
ods. 1. zákona è. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov ob-
cí a primátorov miest v platnom znení s úèin-
nos�ou od 1. 5. 2016. Plat sa zaokrúh¾uje na
celé euro nahor.

Uznesenie MsZ è. 50/IV/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom v súla-

de so zákonom è. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov ob-
cí a primátorov miest v znení neskorších pred-
pisov schva¾uje pod¾a § 4 ods. 2 citovaného
zákona s úèinnos�ou od 1. 5. 2016 mesaèný
plat primátorky zvýšený o 10 %.

prítomní: 9, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1

Uznesenie MsZ è. 51/IV/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje poskytnutie dotácie vo výške 1 000 €
Miestnemu spolku Slovenského èerveného
kríža vo Vrbovom na zabezpeèenie svojej èin-
nosti na rok 2016. Finanèné prostriedky budú
vyplatené na úèet SÈK a vyúètovanie bude vy-
konávané v mesiaci december 2016. 

prítomní: 10, za: 10 

Uznesenie MsZ è. 52/IV/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje poskytnutie dotácie vo výške 1 000 € Zá-
kladnej organizácii Slovenského zväzu telesne
postihnutých vo Vrbovom na zabezpeèenie
svojej èinnosti na rok 2016. Finanèné prost-
riedky budú vyplatené na úèet SZTP a vyúèto-
vanie bude vykonávané v mesiaci december
2016. 

celkový poèet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 10, za: 10 

Uznesenie MsZ è. 53/IV/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje poskytnutie dotácie vo výške 3 000 € Klu-
bu športovej kynológie Vrbové na zabezpeèe-
nie Majstrovstiev sveta vo výkone boxerov
v dòoch 30. 4. 2016 – 1. 5. 2016 a Majstrov-
stiev Slovenska vo výkone nemeckých ovèia-
kov a kvalifikaèné preteky na Majstrovstvá
sveta FCI v dòoch 28. 5. 2016 – 29. 5. 2016.
Finanèné prostriedky budú vyplatené na úèet
Klubu športovej kynológie Vrbové v mesiaci
máj 2016 a vyúètovanie bude vykonané v me-
siaci december 2016. 

prítomní: 10, za: 10 

Uznesenie MsZ è. 54/IV/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje 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 nasl. Obèianskeho
zákonníka zámenu pozemku v k. ú. Vrbové,
oddeleného na základe Geometrického plánu
è. 113/2016 zo dòa 12. 4. 2016, reg. C KN
p. è. 1621/2, o výmere 115 m2, KN reg. C,
druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
ktorý je zapísaný na LV è. 1900 na Okresnom
úrade, katastrálnom odbore Pieš�any, vo vlast-
níctve mesta Vrbové, IÈO 003 13 190, sídlo
Ul. gen. M. R. Štefánika è. 15/4, 922 03 Vr-
bové za pozemok oddelený na základe Geo-
metrického plánu è. 112/2016 zo dòa 12. 4.
2016, reg. C KN p. è. 1733/4, o výmere 149
m2, druh pozemku – zastavané plochy a ná-
dvoria, ktorého jedna èas� je zapísaná na LV
è. 2879 a druhá èas� na LV è. 625 na Okres-
nom úrade, katastrálnom odbore Pieš�any, vo
vlastníctve Dušan Miezga, nar. ... a Adriana
Miezgová, rod. Koš�álová, nar. ..., bytom Druž-
stevná ul. è. 553/3, 922 03 Vrbové bez povin-
nosti ïalšej úhrady, a to z dôvodu hodného o-
sobitného zrete¾a.

Za dôvod hodný osobitného zrete¾a MsZ
považuje skutoènos�, že na pozemku reg. C
KN parc. è. 1621/2 sú uložené inžinierske
siete vedúce k polyfunkènému domu postave-
nému na ved¾ajšej parcele vo vlastníctve p.
Miezgu s manželkou a pozemok na Družstev-
nej ulici, parc. è. 1733/4 vo vlastníctve p.
Miezgu s manželkou a je pre mesto potrebný
na dobudovanie chodníka a rozšírenie križova-
tiek s ulicami M. A. Beòovského a Bernoláko-
vej. 

Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby
mesto Vrbové nadobudlo tento pozemok do
svojho vlastníctva. 

prítomní: 10, za: 10 

Pokraèovanie na 5. strane
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 Vrbovčania 
 narodení
vo februári až apríli 2016

Terézia SEDLÁČOVÁ 5. febr. Petržalka
Gregor ŠTEFANKA 10. febr. Trenčín
Max KÁČEREK 23. febr. Piešťany
Sára MATÚŠOVÁ 7. apríla Myjava
Patrik KALUS 26. apríla Piešťany
Marko ŠINTÁL 29. apríla Myjava
Tomáš CHRAMAZDA 30. apríla Piešťany

Vitajte medzi nami!

Dòa 25. mája si pripomíname 3.
výroèie úmrtia nášho drahého otca a
dedka 

Rudolfa KRIHÁHA.
S úctou a láskou si na neho

spomínajú deti s rodinami.
P-No 626/16

Dòa 1. júna uplynie 5 rokov, èo nás navždy
opustil milovaný manžel, otec 

Maroš SLOVÁK. 
S láskou  a s úctou spomínajú manželka a

dcéry Pa�ka a Dominika
P-No 1087/16

P O Z Ý V A M E
Seniorov nášho mesta na besedu „Bez-

peèná jeseò života“, ktorá sa uskutoèní v po-
ndelok 13. júna 2016 o 10.00 hod. v kultúr-
nom dome. Besedu prevedie kpt. Mgr. Jakub-
èáková z polície v Trnave.

PRIPRAVUJEME:

– 27. mája  celookresný Majáles v Chtel-
nici

–   6. júna celookresnú opekaèku v Banke

– 18. júna zájazd na kúpalisko v Dunaj-
skej Strede.

Za MO JDS M. RAFFAYOVÁ

Vrbovskí kynológovia ïakujú
29. apríla až 1. mája sa v našom meste uskutoènili Majstrovstva sveta boxerov Atibox. Ve¾-

kú zásluhu na ich zorganizovaní a úspešnom priebehu má Klub športovej kynológie Vrbové
a Slovenský boxer klub. O podujatí budeme informova� v ïalšom èísle. 

Teraz tlmoèíme žiados� organizátorov podujatia. Miroslav Slovák ako predseda Klubu športo-
vej kynológie vo Vrbovom vyslovuje ve¾kú vïaku mestu Vrbové, konkrétne primátorke mesta
Dott. Mgr. Eme Maggiovej a zástupcovi primátorky JUDr. Štefanovi Kubíkovi za všestrannú pod-
poru a pomoc, bez ktorých by nebolo možné dosiahnu� takú úroveò akú toto vrcholné medziná-
rodné kynologické podujatie malo. Ve¾ká vïaka patrí aj poslancom Mestského zastupite¾stva,
ktorí odhlasovali poskytnutie finanènej dotácie mesta Vrbové na usporiadanie majstrovstiev.

Maximálnu podporu nám preukázal i Mestský futbalový klub na èele s predsedom Igorom
Spálom, predseda PD Vrbové Ing. Peter Nižnanský a predseda PVOD Koèín-Lanèár Ing. Jozef
Puvák. Pomoc pri organizácii nám poskytol i rad dobrovo¾níkov: Rastislav Nizner, Matúš Nizner,
Michal Podjavorinský, Ing. Peter Podjavorinský, Ing. Miroslava Podjavorinská, Pavol Nemec
a ïalší.

Klub športovej kynológie Vrbové nezabúda poïakova� za úèinnú spoluprácu èlenom Sloven-
ského boxer klubu, osobitne jeho prezidentovi Jozefovi Šusterovi a jeho dcére Dominike Šuste-
rovej, ktorá okrem iného sprostredkovávala kontakt so zahraniènými úèastníkmi ako tlmoèníè-
ka.

Verím, že spoloèným úsilím sa nám podarilo dobre reprezentova� náš štát a naše mesto.
-rb-

Absolventský
koncert

CZUŠ Vrbové
Vrbové, 

Gymnázium 
J. B. Magina 

streda 25. mája
o 17.00 h.

Všetkých srdeène
pozývame.
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Mesto Vrbové oznamuje obèanom, že prijatím nového zákona è. 79/
2015 Z. z. o odpadoch dochádza po dohode s firmou Marius Pedersen
k úprave podmienok triedeného zberu komunálnych odpadov. V II. polro-
ku 2016 budeme realizova� zber triedeného odpadu trocha inak ako do-
teraz, je potrebné aby sa obèania oboznámili s novými pravidlami, ktoré
priniesla novela zákona o odpadoch od 1. júla 2016. Aj ïalších mesia-
coch budeme vykonáva� osvetu prostredníctvom Hlasu Vrbového a aj le-
tákovým spôsobom, prosíme všetkých obyvate¾ov Vrbového o pristúpe-
nie k tejto problematike serióznym spôsobom z dôvodu, že za separo-
vané odpady budú od 1. júla 2016 plati� mestu firmy, ktoré obaly vytvo-
rili prostredníctvom organizácie zodpovednej za vývoz separátov (u nás
je to firma ENVI – PAC). Podmienkou tohto financovania je èo najèistej-
šie vyseparovaný jednotlivý odpad. Keï bude tento odpad pomiešaný,
napr.  medzi sklom bude papier alebo medzi plastami sklo atï. bude
tento odpad považovaný za komunálny odpad (èiže pôjde na skládku),
nie separát a budeme zaò musie� zaplati� z mestskej kasy to znamená,
že nebude financovanie zlikvidovania odpadu zabezpeèené prostredníct-
vom výrobcov obalov. Keï by sa nám spoloène nepodarilo zabezpeèi� èo
najväèšie separovanie, tak by mohlo hrozi� v budúcnosti aj zvyšovanie
cien za vývoz komunálnych odpadov v meste Vrbové. Zber triedeného
odpadu bude realizovaný  nasledovne:

1) triedený zber z rodinných domov bude od mesiaca júl 2016 pre-
bieha� v termínoch, ktoré budú doruèené na letákoch do každej domác-
nosti, pod¾a nasledovných pravidiel:  

- do zberných nádob o objeme 1100 l modrej farby PAPIER, zelenej
farby SKLO, èervenej farby KOVY a KOVOVÉ OBALY, oranžovej farby
TETRAPAKY a èiernej farby KOMUNÁLNY ODPAD. 

- PLASTY sa budú separova� do plastových vriec o objeme 120 l,
preto v priebehu mesiaca júl 2016 bude do každej domácnosti v rodin-
nom dome dodané nové plastové vrece o objeme 120 l na plasty, na-

ko¾ko nádoby na plasty o objeme 1100 l žltej farby budú premiestnené
na stojiská k bytovým domom.

2) triedený zber z bytových domov bude od mesiaca jún 2016 pre-
bieha� v termínoch, ktoré budú doruèené na letákoch do každej domác-
nosti, pod¾a nasledovných pravidiel:  

- do zberných nádob o objeme 1100 l modrej farby PAPIER, zelenej
farby SKLO, èervenej farby KOVY a KOVOVÉ OBALY, žltej farby PLASTY,
oranžovej farby TETRAPAKY, príp. ostatné viacvrstvové kombinované
materiály a èiernej farby KOMUNÁLNY ODPAD.

TETRAPAKY príp. ostatné viacvrstvové kombinované materiály (dá-
tum vývozu je zhodný s dátumom vývozu plastov).

Poèty vývozov jednotlivých odpadov v priebehu roka 2016:
• Papier a lepenka v 1 100 l nádobách modrej farby
.. 1 x za 4 týždne.
• Sklo v 1 100 l zelených nádobách
.. 1 x za 4 týždne. 
• Kovy a kovové materiály v 1 100 l èervených nádobách
.. 4 x za rok.
• Plasty v 1 100 l žltých nádobách
.. 1 x za 4 týždne.
• Plasty v 120 l plastových vreciach
.. 1 x za 6 týždòov.
• Tetrapaky v 1 100 l oranžových nádobách
.. 10 x za rok, 
• Komunálny odpad v 1 100 l èiernych alebo kovových nádobách
.. 1x za týždeò.
• Komunálny odpad v 120 l nádobách
.. 1 x za týždeò.
pod¾a spracovaného  harmonogramu. 

OZNAM – Triedený zber komunálnych odpadov

OZNAM – Drobné stavebné odpady (ïalej len DSO)
Mestám a obciam bola v zmysle horeuvedeného zákona o odpa-

doch uložená povinnos� spoplatnenia odovzdávaných DSO.  Preto mesto
Vrbové od 1. 7. 2016 upravuje podmienky ich odovzdávania a spoplat-
nenia prostredníctvom VZN è. 7/2016  o nakladaní s komunálnymi od-
padmi a s DSO.

DSO sa budú odovzdáva� len v zbernom dvore Vrbové (bývalý Ve-
tes), kde nako¾ko nie je inštalovaná plošinová váha, budú tieto spoplat-
òované pod¾a oficiálnej prepoètovej tabu¾ky.  DSO bude môc� obèan
mesta Vrbové odovzda� v zbernom dvore v èase otváracích hodín, kde

po odvážení (prepoèítaní hmotnosti) drobných stavebných odpadov, bu-
de povinný pracovníkovi zberného dvora zaplati� poplatok vo výške
0,025 € za 1 kg odpadu. Pracovník vystaví obèanovi doklad o zaplatení
príslušného poplatku. Mimo prevádzkovú dobu zberného dvora je zaká-
zané necháva� odpad pri bráne zberného dvora. 

Pri odovzdávaní odpadu do Zberného dvora je potrebné preukáza�
sa osobne obèianskym preukazom alebo potvrdením o úhrade miestne-
ho poplatku za komunálne odpady. Odovzdanie odpadu na iný než vlast-
ný obèiansky preukaz nebude umožnené.

Základná organizácia SZTP vo Vrbovom pozýva širokú verejnos� na výstavu pod názvom

NEZABÚDAME NA TRADÍCIE NAŠICH PREDKOV,
ale ani na súèasnos�

Miesto výstavy: Mestský spoloèenský klub (pri ihriskách II. ZŠ) 17. - 28. mája 2016, 
otvorené denne 14.00 - 17.00 h. Kontakt: Mgr. E. Pekarovièová, mobil 0905 882 069

Pre školy možnos� prehliadky aj v dopoludòajších hodinách.

�eláme Vám príjemný zážitok!

Do zberného dvora je možné odovzda� nasledovné druhy odpadov:
Drobný stavebný odpad - (aj bytové jadrá) z prestavby bytov a ro-

dinných domov vykonávaných na základe ohlásenia drobných staveb-
ných úprav, ktoré je vydávané na MsÚ Vrbové.

Sanitárny odpad - vane, WC misy, umývadlá a pod.
Objemný odpad - starý nábytok (v demontovanom stave), koberce

ve¾kých rozmerov, okná, dvere, zárubne.
Biologicky rozložite¾ný odpad - odpad zo záhrad a parkov - poko-

sená tráva, lístie, konáre (zviazané špagátom a narezané na dåžku 1 m)
- tento druh odpadu musí by� odovzdaný oddelene od ostatných odpa-
dov.

Elektrický a elektronický odpad - televízory, monitory, poèítaèe,
spotrebná elektronika, práèky, opotrebované chladiarenské zariadenia.

Jedlé oleje a tuky z domácností - všetky typy rastlinných olejov
(slneènicový, repkový, ¾anový a pod.), vrátane olejov, ktoré slúžia ako
nálev potravín (napr. sušené paradajky, ryby v konzerve, syry a pod.).

Nebezpeèný odpad - použité automobilové oleje, plastové obaly
z motorových olejov, motorové olejové filtre.

Triedený  zber - PET f¾aše, kovové obaly, viacvrstvové kombinované
materiály (obaly z mlieka, jogurtov...), sklo a papier.

Zberný dvor   n e o d o b e r á  nasledovné druhy odpadov:
nebezpeèný stavebný odpad (azbestová strešná krytina, azbestové

rúry), biologicky rozložite¾ný kuchynský a reštauraèný odpad  a pneuma-
tiky.

Pripravovaná  pracovná doba na Zbernom dvore bude od 1. júla
2016 nasledovná:

- Pondelok, stredu a piatok od 7.30 do 14.30 hod. 
- Utorok  a štvrtok  od 7.30 do 18.00 hod. 
- v sobotu od  8.00 –  do 13.00 hod., okrem sviatkov.

JUDr. Štefan KUBÍK, viceprimátor 
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Že vám tohle spojení nìjak nezapadá
do sebe? Opak je pravdou. Tyhle 3 lokali-
ty zaèátkem dubna spojil dohromady slo-
venský fotograf Ernest Koppon. 

Ernesta øada místních fotografù poz-

nala pøed 6 lety na spoleèném plenéru na
Vítkovsku. Nyní zavítal opìt do našeho
mìsta, nikoliv však s fotoaparátem, ale
pøivezl prezentovat svou tvorbu. Ve vý-
stavní síni KD Vítkov pøichystal expozici

nìkolika desítek velkoformátových foto-
grafií z Vrbového a Malty. Na vernisáži 1.
dubna mìly možnost desítky pøítomných
shlédnout netradièní èi nepoznané zábìry
partnerského mìsta Vrbového èi se
„brouzdat“ maltskou pøírodou, poznat i
tamní architekturu a obyvatele. 

Ernest však nezùstal „jen“ u vystavo-
vání klasických fotografií, ale mìli jsme
také možnost shlédnout jeho audiovizu-
ální díla, ve kterých spojuje fotografie
s animací a s užitím vkusnì vybrané hud-
by. S tìmito prezentacemi se již delší do-
bu zapojuje do øady soutìží, kde získal
nejedno ocenìní. Výstavní síò se tak pro-
mìnila v improvizovaný kinosál, prošli
jsme se dalšími kouty støedomoøského o-
strova, poznali místní obyvatelstvo. Krás-
ným závìrem byla návštìva východního
Slovenska … Ernest nezùstal jen u pøi-
pravených prezentací, ale vylovil nìco i
z útrob svého archivu. 

Bylo pøíjemné shlédnout jeho tvorbu,
která vznikla v posledních letech, pohovo-
øit si o focení, technice, životì … nebo�
od posledního spoleèného tvoøení uplynu-
lo již zmínìných 6 let. Vìøíme, že se vítko-
vští a vrbovští pøíznivci fotografie budou
i nadále setkávat nejen pøi fotografických
událostech.

Jan DUŠEK, 
foto autor (hore) a Anna Kopponová 

Malta – Vrbové – Vítkov

ZA POKOJ, LÁSKU A Š�ASTIE

Dokonèenie z 1. strany

strachu ich uspáva� piesòou, kde otcovia mô-
žu hrdo sledova� rast svojich detí a tie zasa
môžu svojim rodièom patriène prejavova� svoju
úctu a vïaku.

To všetko odovzdali a prejavili úèinkujúce
deti i dospelí prostredníctvom priliehavých
básní i piesní všetkým v publiku v 2. èasti pro-
gramu.

Celý kultúrny program opä� potvrdil skutoè-
nos�, že naše malé mesto je bohaté nielen na
slávnych rodákov, ale i na talentované deti
i dospelých obyvate¾ov.

Tentokrát k nim patrili všetci úèinkujúci,
a to: pedagógovia a žiaci CZUŠ sv. Gorazda –
PaedDr. Petra Breèe Cmarková, Danka Kuba-
lová, Bc. Lenka Záhorcová, Martinka Prievozní-
ková, Samko Cmarko i malý spevokol, ktorý
vedie p. Lenka Záhorcová,

spevokol Gorazd, ktorý pracuje pod taktov-
kou p. Danky Kubalovej, za doprovodu p. Ma-

riána Juríèka, deti materskej školy – folklórny
súbor Ko- lovrátok, ktorý vedú pani uèite¾ky
Blanáriková a Potroková, žiaci I. ZŠ – recitátori
– Nelly Böhmová, Šimon Sedlák, Sára Vargo-
vá, Ema Žitòanská a Agáta Mikudíková, kto-
rých pripravovala pani uèite¾ka Vesperínová,
dospelí recitátori – Katarína Halamová, Judita
Braunerová, Mgr. Martina
Böhmová, Mgr. Roman Faj-
nor a Mgr. Mária Adamcová,
moderátori – Mgr. Božena
Kamenická a Ing. Ján Prie-
vozník.

Scenár programu vypra-
covala a režijne usmeròovala
p. Mária Adamcová za asis-
tencie p. Petry Breèe Cmar-
kovej.

Technickú stránku pro-
gramu, ako i propagáciu za-
bezpeèili zamestnanci MsÚ –
odboru kultúry, športu, mlá-
deže a vzdelávania.

O obèerstvenie v tretej
èasti podujatia sa postarali

obetavé ženy, èlenky ZO ÚŽS vo Vrbovom,
ktorá patrí spolu s mestom Vrbo- vé k orga-
nizátorom Dòa matiek.

Veríme, že celé podujatie bolo pekným a
príjemným prejavom úcty a vïaky všetkým sta-
rostlivým matkám, èo bolo i jeho cie¾om.

-re
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DOPOLUDÒAJŠIA ÈAS�
od 9.00 do 12.00 hod. na mestskom

futbalovom štadióne
moderuje Richard Vrablec

Z programu:
hasièi, polícia, psovodi, sanitky, Capoeira

ABADA, nafukovacie hrady pre najmenších a iné
prekvapenia

POPOLUDÒAJŠIA ÈAS�
od 15.00  do 19.00 h pred Domom kultúry

 (v prípade zlého poèasia ideme do DK).

Z programu:
Deti CZUŠ Vrbové 

Miroslav Kaszprik - Zahrajme si rozprávky
Miroslav Kaszprok - Klaunove sny

Divadlo PIKI (Elá Hop) - Paskudárium
Ma¾ovanie na tvár

Tvorivá dielòa - kvetinové èelenky 
Branislav Jobus - predstavenie novej knihy Tajná správa

NAFUKOVACIE ATRAKCIE SAMOZREJMOS�OU!

Tešíme sa na bohatý program a na priate¾ské stretnutie s de�mi a ich rodièmi!

MESTO VRBOVÉ VÁS POZÝVA NA

 ktorá sa uskutoèní vo Vrbovom v piatok 3. júna 2016

OSLAVU DŇA DETÍ,

Májové výroèie Mórica
Beòovského

Koncom mája uplynie 230 rokov od úmrtia Mórica Beòovského. Keïže však na
tento rok pripadá aj ïalšie okrúhle výroèie tohto nášho rádáka, verejná sláv-
nos� na jeho poèes� sa vo Vrbovom uskutoèní až na prelome leta a jesene. Vte-
dy oslávime 270 rokov od jeho narodenia.

Záhadný Móric Beòovský
Denník SME uverejnil 11. mája špeciálnu 8-stránkovú prílohu Záhadný Móric

Beòovský, do ktorej autorsky prispeli Róbert Kotian, Vladimír Dudlák a Zuzanan
Ulièianska. Prináša aj jednostránkovú ukážku z Pamätí samotného Mórica Beòov-
ského. Text dopåòa množstvo farebných a èierno-bielych ilustrácií.

Tento edièný poèin je venovaný dvom tohtoroèným okrúhlym výroèiam spoje-
ným s Móricom Beòovským.

Novinár, publicista a komentátor Róbert Kotian v súvislosti s prípravou mate-
riálu 29. apríla navštívil naše mesto a náš mestský úrad, ako aj Beòovského kú-
riu. Získal tu nielen potrebné informácie, ale aj ilustraèný materiál.

-rb-
Na obrázku obálka èeského prekladu diela po¾ského spisovate¾a Wac³awa Siero-

szewského (1858 - 1945) Beòovský, ktorý vyšiel v roku 1919 v Prahe.
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Sviatok práce – Prvý máj pripadol tento rok na nede¾u a v našej farnosti bol svia-
toènejší ako obyèajne. Tridsa�jeden detí z nášho mesta prijalo v Kostole sv. Gorazda
po prvýkrát Ježišovo telo pod spôsobom chleba. V slávnostnom príhovore pán farár,
Daniel Lukaèoviè, zdôraznil myšlienku, že prvé sväté prijímanie by nemalo by� v žiad-
nom prípade posledné, a k tomu, aby nebolo, je ve¾mi dôležitý príklad rodièov, preto-
že príklady pri�ahujú. Popoludní sa deti ešte raz zišli, aby svoje životy vložili pod och-
ranu Panny Márie, a tiež, aby vyjadrili vïaènos� svojim matkám, ktoré sú najkrajším
stvorením z Božej dielne – také bolo posolstvo krátkej scénky. Prajeme de�om, aby
im priate¾stvo s Ježišom bolo útechou a nádejou aj vo chví¾ach, keï nebude všetko
krásne, slávnostné a vyzdobené.

K prvému sv. prijímaniu pristúpili: Andrej Anguš, Sára Benková, Lívia Bublavá, Ši-
mon Bublavý, Leonard Èapkoviè, Lukáš Daniel, David Herceg, Marko Hesko, Martin
Holán, Matúš Holán, Patrik Holec, Jakub Jánoška, Kristína Karlíková, Filip Kochan,
Sarah Košiarèiková, Júlia Kramáriková, David Kurek, Samuel Mahrek, Pavol Pánik,
Martina Prievozníková, Sofia Reháèková, Marek Sadloò, Samuel Šitavanc, Tadeáš
Štefíèek, Sabína Šutvajová, Adela Treskoòová, Zuzana Valovièová, Denis Vièan,
Alexandra Vislocká, Tomáš Vatrt a Pavlína Zonigová.

Šípkovské deti tento rok, na rozdiel od minulosti, keï prichádzali do Vrbového,
mali 8. mája svoju vlastnú slávnos� v kostole v Šípkovom. K prvému sv. prijímaniu pri
nej pristúpili Aneta Ošková, Marek Miškuf, Olívia Luptáková a Matúš Kohút.

hp, -rb-, foto S. SEDLÁK, E. JANÁKOVÁ

POŠTA DOSTALA NOVÚ FASÁDU
V polovici januára 1994 sa do novej polyfunkè-

nej budovy na Námestí slobody pres�ahovala z pro-
vizórnych priestorov v bývalej Trikote expozitúra
VÚB. Po troch týždòoch do susedstva banky mohli
vstúpi� prví návštevníci do pres�ahovanej pošty.

Vrbovská pošta má bohatú tradíciu. V minulosti
slúžila ako presmerovací úrad pre pošty okolitých
obcí. Pôvodne bol poštový úrad umiestnený v sú-
kromnom Peškovom dome pod èíslom 11. V roku
1931 bol pres�ahovaný do novej budovy (Rabínov
dom) na terajšej Beòovského ulici. Pri stále naras-
tajúcich požiadavkách na služby a pri nedostatoè-
nom technickom vybavení sa darilo len �ažko zvlád-
nu� nároèné úlohy kladené na pracovníkov pošty.
Bol teda najvyšší èas nájs� vhodné riešenie, a tak
po dlhom èase má pošta priestory, ktoré zodpove-
dajú jej návštevníkom, ale aj pracovníkom, ktorí tu
majú lepšie pracovné podmienky.

Po 22 rokoch od otvorenia pošty v nových prie-
storoch, koncom apríla stavebné lešenie pri vstup-
ných priestoroch pošty svedèilo o tom, že budova
dostane nové obleèenie. Obèania po jeho odstrá-
není mali na budovu nový poh¾ad. Došlo k výmene
okien, úprave fasády, vstupných dvier a ïalším ú-
pravám. Centrum Vrbového je teda opä� krajšie.      

                                         V. HULVAN
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Z ROKOVANIA MESTSKÉHO
ZASTUPITE¼STVA VRBOVÉ

Pokraèovanie z 2. strany

Uznesenie MsZ è. 55/IV/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje spôsob prevodu – odpredaj pozemkov vo
vlastníctve mesta Vrbové, nachádzajúce sa
v k. ú. Vrbové reg. C, p. è. 1621/1 o výmere
803 m2, druh pozemku – zastavané plochy a
nádvoria, zapísaný na LV è. 1900 na Okres-
nom úrade, katastrálnom odbore Pieš�any, vo
vlastníctve mesta Vrbové, p. è. 1622 o výmere
329 m2, druh pozemku - zastavané plochy a
nádvoria, zapísaný na LV è. 1900 na Okres-
nom úrade, katastrálnom odbore Pieš�any, vo
vlastníctve mesta Vrbové a p. è. 1623 o výme-
re 89 m2, druh pozemku - zastavané plochy a
nádvoria, zapísaný na LV è. 1900 na Okres-
nom úrade, katastrálnom odbore Pieš�any, vo
vlastníctve mesta Vrbové a p. è. 1624 o výme-
re 472 m2, druh pozemku - zastavané plochy
a nádvoria, zapísaný na LV è. 1900 na Okres-
nom úrade, katastrálnom odbore Pieš�any,
vo vlastníctve mesta Vrbové,

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

 – formou obchodnej verejnej sú�aže za mi-
nimálnu cenu 45 €/m2. 

Súèas�ou stanovenej minimálnej kúpnej
ceny je aj cena za odpredaj poškodených ro-
dinných domov súp. è. 478 a 480, a to za pod-
mienky ich zbúrania a odvezenia sutín na ná-
klady kupujúceho.

prítomní: 10, za: 10 

Uznesenie MsZ è. 56/IV/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje zriadenie predkupného práva na pozemky
vo vlastníctve mesta Vrbové, nachádzajúce sa
v k. ú. Vrbové reg. C, a to: p. è. 1621/1 o vý-
mere 803 m2, druh pozemku – zastavané plo-
chy a nádvoria, zapísaný na LV è. 1900 na O-
kresnom úrade, katastrálnom odbore Pieš�a-
ny, vo vlastníctve mesta Vrbové, p. è. 1622
o výmere 329 m2, druh pozemku - zastavané
plochy a nádvoria, zapísaný na LV è. 1900 na
Okresnom úrade, katastrálnom odbore Pieš�a-
ny, vo vlastníctve mesta Vrbové a p. è. 1623
o výmere 89 m2, druh pozemku - zastavané
plochy a nádvoria, zapísaný na LV è. 1900 na
Okresnom úrade, katastrálnom odbore Pieš�a-
ny, vo vlastníctve mesta Vrbové a p. è. 1624
o výmere 472 m2, druh pozemku - zastavané
plochy a nádvoria, zapísaný na LV è. 1900 na
Okresnom úrade, katastrálnom odbore Pieš�a-
ny, vo vlastníctve mesta Vrbové na dobu 7 ro-
kov od podpísania kúpno-predajnej zmluvy.

Ak nový vlastník nevybuduje a neskolaudu-
je projekt pod¾a vlastnej predloženej odbornej
štúdie v lehote maximálne 5 rokov od kúpy po-
zemkov, bude musie� pozemky vráti� mestu za
rovnakých podmienok, ako ich kúpil. 

prítomní: 10, za: 10 

Uznesenie MsZ è. 57/IV/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje podmienky obchodnej verejnej sú�aže
s prílohou „vzor kúpno-predajnej zmluvy“ na

predaj pozemkov vo vlastníctve mesta Vrbové,
nachádzajúce sa v k. ú. Vrbové reg. C, p. èíslo
1621/1 o výmere 803 m2, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV
è. 1900 na Okresnom úrade, katastrálnom od-
bore Pieš�any, vo vlastníctve mesta Vrbové, p.
è. 1622 o výmere 329 m2, druh pozemku - za-
stavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV è.
1900 na Okresnom úrade, katastrálnom odbo-
re Pieš�any, vo vlastníctve mesta Vrbové a
p. è. 1623 o výmere 89 m2, druh pozemku -
zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV
è. 1900 na Okresnom úrade, katastrálnom od-
bore Pieš�any, vo vlastníctve mesta Vrbové a
p. è. 1624 o výmere 472 m2, druh pozemku -
zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV
è. 1900 na Okresnom úrade, katastrálnom od-
bore Pieš�any, vo vlastníctve mesta Vrbové,
prièom minimálna výška kúpnej ceny je stano-
vená na 45 €/m2.

Súèas�ou stanovenej minimálnej kúpnej
ceny je aj cena za odpredaj poškodeného ro-
dinného domu súp. è. 478, ktorý je postavený
na p. è. 1622, o výmere 329 m2, druh pozem-
ku – zastavané plochy a nádvoria, ktorý je zapí-
saný na LV è. 1900 na Okresnom úrade, ka-
tastrálnom odbore Pieš�any, vo vlastníctve
mesta Vrbové a za odpredaj poškodeného ro-
dinného domu súp. è. 480, ktorý je postavený
na p. è. 1621/1, o výmere 803 m2, druh po-
zemku – zastavané plochy a nádvoria, ktorý je
zapísaný na LV è. 1900 na Okresnom úrade,
katastrálnom odbore Pieš�any, vo vlastníctve
mesta Vrbové za podmienky zbúrania a odve-
zenia sutín z poškodených rodinných domov. 

prítomní: 10, za: 10 

Uznesenie MsZ è. 58/IV/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

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

– pozemok, parcela registra „C“ è.  389/
14, o výmere 15 m2, druh pozemku – zasta-
vené plochy a nádvoria, zapísaná na LV èíslo
3502 v podiele 1/1 v celosti, ktorý je vo výluè-
nom vlastníctve Márie Kaclíkovej, rod. Piláto-
vej, nar. ..., bytom Sídlisko 9. mája è. 312/2,
922 03 Vrbové za cenu 5 €. 

prítomní: 10, za: 10 

Uznesenie MsZ è. 59/IV/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje zrušenie predkupného práva na pozemok
– parcela registra „C“ è. 1040, o výmere 539
m2, druh pozemku – záhrada, zapísaná na LV
è. 4065 v podiele 1/1 v celosti, ktorý je vo vý-
luènom vlastníctve Anny Pakanovej, rod. Paka-
novej, nar. ..., bytom Ul. 6. apríla è. 368/1,
922 03 Vrbové.

prítomní: 9, za: 9 

Uznesenie MsZ è. 60/IV/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje prenájom pozemkov v katastrálnom území
mesta Vrbové, v zastavanom území mesta,
parc. è. 1577, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria o výmere 2 602 m2, parc. è. 1581,
druh pozemku záhrada o výmere 948 m2 a
parc. è. 1582, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria o výmere 924 m2 zapísaných na LV
è. 1900, ktorý je vo vlastníctve mesta Vrbové,
spoloènosti STAVOPRAC, s. r. o., so sídlom
029 56 Zákamenné è. 1060, IÈO 36 011 886
za cenu nájmu vo výške 1 000,00 €, ako pre-
nájom nehnute¾ného majetku mesta z dôvodu
hodného 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 mestské

zastupite¾stvo považuje skutoènos�, že nájom-
ca na predmetnej èasti pozemku na vlastné
náklady a zodpovednos� vybuduje bytový dom
s 15 bytovými jednotkami, ktorý bude realizo-
vaný tak, aby spåòal požiadavky stanovené zá-
konom NR SR è. 443/2010 Z. z. o dotáciách
na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení
neskorších predpisov. Nájomca zriadi predkup-
né právo na existujúcu stavbu - rozostavaný by-
tový dom v prospech mesta Vrbové a po nado-
budnutí právoplatnosti kolaudaèného rozhod-
nutia na bytový dom, nájomca odpredá citova-
nú stavbu do vlastníctva mesta Vrbové, maxi-
málne za cenu vo výške oprávnených nákladov
na 1 m2 v súlade so zákonom NR SR è. 443/
2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a
o sociálnom bývaní v znení neskorších predpi-
sov. Prevod bude realizovaný len v prípade, že
mesto Vrbové získa finanèné prostriedky na
odkúpenie predmetného bytového domu pro-
stredníctvom úveru zo Štátneho fondu rozvoja
bývania a dotácie od Ministerstva dopravy, vý-
stavby a regionálneho rozvoja. V opaènom prí-
pade zostane vybudovaný dom vo vlastníctve
nájomcu a súèasne sa zruší predkupné právo
na rozostavaný bytový dom. 

prítomní: 10, za: 10 

Uznesenie MsZ è. 61/IV/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje zámer mesta Vrbové èerpa� úver zo Štát-
neho fondu rozvoja bývania, ktorého výška bu-
de stanovená v súlade s vypracovanou projek-
tovou dokumentáciou a rozpoètom stavby. Výš-
ka úveru bude urèená ako rozdiel kúpnej ceny
za nájomný bytový dom – 15 b. j., ktorý vybu-
duje spoloènos� STAVOPRAC, s. r. o., so síd-
lom 029 56 Zákamenné è. 1060, IÈO 36 011
886 na pozemkoch parc. è. 1577, druh po-
zemku zastavané plochy a nádvoria o výmere
2 602 m2, parc. è. 1581, druh pozemku záhra-
da o výmere 948 m2 a parc. è. 1582, druh po-
zemku zastavané plochy a nádvoria o výmere
924 m2 v katastri mesta Vrbové zapísaných na
LV è. 1900 a dotáciou od Ministerstva dopra-
vy, výstavby a regionálneho rozvoja (ak bude
schválená, na základe podanej žiadosti mes-
tom Vrbové). Kúpna cena vrátane DPH bude
stanovená maximálne vo výške oprávnených
nákladov na 1 m2 v súlade so zákonom NR SR
è. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj býva-
nia a o sociálnom bývaní v znení neskorších
predpisov.  

prítomní: 10, za: 10 

Uznesenie MsZ è. 62/IV/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje zámer odpredaja pozemkov parc. èíslo  
1577, druh pozemku zastavané plochy a ná-
dvoria o výmere 2 602 m2, parc. è. 1581, druh
pozemku záhrada o výmere 948 m2  a  parc.
è. 1582, druh pozemku zastavané plochy a ná-
dvoria o výmere  924 m2 v katastri mesta Vr-
bové zapísaných na LV è. 1900 spoloènosti
STAVOPRAC, s. r. o., so sídlom 029 56 Záka-
menné è. 1060, IÈO 36 011 886  za cenu
urèenú znaleckým posudkom  v prípade, ak
mesto Vrbové nezíska finanèné prostriedky na
pokrytie kúpnej ceny na odkúpenie stavby by-
tového domu na predmetných pozemkoch for-
mou dotácie zo štátneho rozpoètu a úveru zo
Štátneho fondu rozvoja bývania.  

Zámer odpredaja uvedeného majetku do
vlastníctva spoloènosti STAVOPRAC, s. r. o.,
so sídlom 029 56 Zákamenné è. 1060, IÈO
36 011 886 bude realizovaný uzatvorením
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi mes-
tom Vrbové a spoloènos�ou Stavoprac, s. r. o.,
na predmetné pozemky.

prítomní: 9, za: 9 
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 prítomní: 9, za: 9 

Uznesenie MsZ è. 66/IV/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom ruší: uznesenie MsZ è. 58/V/2015; uznesenie MsZ è. 59/V/2015; uznesenie MsZ è. 60/V/2015; uznese-

nie MsZ è. 61/V/2015
prítomní: 10, za: 10 

Zo zápisnice z rokovania, zapísala E. BELIÈKOVÁ

Dokonèenie zo strany 5

Uznesenie MsZ è. 63/IV/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom berie na vedomie rozpoètové opatrenie è. 1

Uznesenie MsZ è. 64/IV/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom berie na vedomie rozpoètové opatrenie è. 2.

Uznesenie MsZ è. 65/IV/2016  

Rozpočet schválený
2016

Rozpočet po zmenách Zmena rozpočtu č. 1 Rozpočet po zmenách

 Bežné príjmy 4 097 590,00 4 097 590,00 -3 762,00 4 093 828,00

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

 Finančné operácie príjmové 350 500,00 350 500,00 583,8 351 083,80

 Školstvo 43 000,00 43 000,00 0 43 000,00

 Príjmy spolu 5 152 729,99 5 152 729,99 -3 178,20 5 149 551,79

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

 Kapitálové výdavky 607 400,00 607 400,00 0 607 400,00

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

 Školstvo 1 669 298,00 1 669 298,00 -3 178,20 1 666 119,80

 Výdavky spolu 5 152 729,99 5 152 729,99 -3 178,20 5 149 551,79

Rozpočet schválený
2016

Rozpočet po zmenách Zmena rozpočtu č. 2 Rozpočet po zmenách

 Bežné príjmy 4 097 590,00 4 093 828,00 8 888,00 4 102 716,00

 Kapitálové príjmy 661 639,99 661 639,99  661 639,99

 Finančné operácie príjmové 350 500,00 351 083,80  351 083,80

 Školstvo 43 000,00 43 000,00  43 000,00

 Príjmy spolu 5 152 729,99 5 149 551,79 8 888,00 5 158 439,79

 Bežné výdavky 2 166 392,00 2 166 392,00 8 888,00 2 175 280,00

 Kapitálové výdavky 607 400,00 607 400,00  607 400,00

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

 Školstvo 1 669 298,00 1 666 119,80  1 666 119,80

 Výdavky spolu 5 152 729,99 5 149 551,79 8 888,00 5 158 439,79

Rozpočet schválený
2016

Rozpočet po zmenách Zmena rozpočtu č. 3 Rozpočet po zmenách

 Bežné príjmy 4 097 590,00 4 102 716,00 35 557,88 4 138 273,88

 Kapitálové príjmy 661 639,99 661 639,99 110 000,00 771 639,99

 Finančné operácie príjmové 350 500,00 351 083,80 -17 000,00 334 083,80

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

 Príjmy spolu 5 152 729,99 5 158 439,79 129 245,45 5 287 685,24

 Bežné výdavky 2 166 392,00 2 175 280,00 7 722,00 2 183 002,00

 Kapitálové výdavky 607 400,00 607 400,00 98 950,00 706 350,00

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

 Školstvo 1 669 298,00 1 666 119,80 22 573,45 1 688 693,25

 Výdavky spolu 5 152 729,99 5 158 439,79 129 245,45 5 287 685,24

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA ÚNIE ŽIEN SLOVENSKA O VRBOVOM organizuje pri príležitosti MDD zbierku nepoužitého letného
obleèenia, hygienických a športových potrieb, potravín typu: strukoviny, zaváraniny, zelenina ovocie, cukrovinky, cestoviny a pod
pre deti z DD v Peèeòadoch a Trebaticiach.Zbierka sa uskutoèní 31. mája 2016 od 16.00 do 16.00 v Dome kultúry vo Vrbo-
vom.                                                                                                                Organizátori vopred ïakujú ochotným darcom
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Majstrami Bratislavy
v karate sa stali èlenovia
klubu Seigokan Vrbové

V mesiaci apríl 2016 sa karatisti z klubu Seigokan Vrbové
zúèastnili sú�aží na Slovensku i v Èechách. 

17. apríla to boli Majstrovstvá Bratislavy, ktorú organizovala
Bratislavská únia karate. Ví�azmi sú�aže a Majstrami Bratislavy
pre rok 2016 sa stali karatisti z Vrbového: Šimon Prievozník
(kata ml. žiaci) a Bianka Suchá (kumite ml. dorastenky) a tretie
miesto obsadil Filip Suchý (kumite ml. žiaci do 28 kg).

O týždeò neskôr, 24. apríla, sa konala medzinárodná sú�až
v Dubòanoch (CZ) s názvom Krajský pøebor mládeže. Išlo o ve¾-
mi namáhavú, celodennú sú�až, kde si sú�ažiaci z Vrbového
merali svoje sily vo viacerých kategóriách. Šimon Prievozník ob-
sadil tretie miesto v kata st. žiaci. Rovnako tretie miesto obsa-
dila aj Nina Šmidová v kumite ml. žiaèky. Martin Glasnák si ako
jediný vybojoval až tri strieborné medaile a to: v kihon ido zaèia-
toèníci, kata zaèiatoèníci a kata ml. žiaci 7 - 9 rokov. Medzi di-
vácky atraktívne výkony v kumite, plné maximálneho nasadenia
a bojovnosti patrili nepochybne výkony súrodencov Suchých (Fi-
lipa a Bianky), ktorí sa stali ví�azmi svojich kategórii. Po sú�aži
panovala v autobuse oprávnene výborná atmosféra plná rados-
ti a dobrej nálady. 

Mesiac apríl bol pre všetkých karatistov z klubu Seigokan
skutoène úspešný. Nieko¾koroèná systematická aktívna práca
s de�mi prináša skvelé výsledky v podobe športových úspe-
chov. V uplynulom mesiaci získali karatisti z klubu Seigokan

Pieš�any a Vrbové spolu 29 medailí, èo je skutoène ve¾ký po-
èet.

Ïakujeme všetkým sú�ažiacim, kouèom, rodièom a sprievo-
du za vytvorenie fantastickej atmosféry a skvelú reprezentáciu
klubu.

Halová sú�až mladých
hasièov

Prvá hasièská sú�až v tomto roku patrila de�om. 9. apríla sa
v Dvorníkoch uskutoènila prvá halová sú�až hasièskej mládeže
svojho druhu v našom okolí, a tak sme na nej, samozrejme, ne-
mohli chýba�. Dobrovo¾ný hasièský zbor Vrbové reprezentovali
dve štvorèlenné sú�ažné družstvá, ktoré si v telocvièni a na
chodbách ZŠ v Dvorníkoch zmerali svoje sily pri štafetovom be-
hu a prekonávaní prekážok, svoje zruènosti pri zostavení nasá-
vacieho vedenia do striekaèky, viazaní uzlov a urèovaní vecných
prostriedkov, ale tiež overili svoje vedomosti pri testových otáz-
kach z požiarnej ochrany a prvej pomoci. Družstvo dievèat v zlo-
žení : Kristína Brezulová, Rebeka Dérová, Lea Mária Jaššová a
Simona Piknová obsadilo vo svojej kategórii v silnej konkurencii
ôsmich družstiev krásne druhé miesto. Zmiešané družstvo Jo-
zef Brauner, Lukáš Gerát, Matúš Juríèek a Nora Svitková v ka-
tegorii chlapcov obsadilo tretie miesto. Aj touto cestou by sme
im chceli pogratulova� a veríme, že im tento úspech pridá chu�
venova� sa aj naïalej tejto èinnosti. Touto formou chcem poïa-
kova� aj Adamovi a Filipovi Svetlíkovým, ktorí venujú príprave
našej hasièskej mládeže svoj vo¾ný èas.

FG
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Futbal IV. liga SZ 

24. kolo  

Zlom nastal v 70. min. 
OŠK Trenèianske Stankovce – MFK

Vrbové 3:0 (0:0) 
V 24. kole nastúpilo Vrbové v Tren-

èianskych Stankovciach, od zaèiatku sa
hralo väèšinou medzi šestnástkami, ani
jedno mužstvo si nevypracovalo vyloženú
gólovú šancu. Náznak ohrozenia pri ko-
paní priameho kopu mal z hostí Strecký,
ale loptu chytil domáci golman. V dru-
hom polèase sa hralo podobne. Zlom na-
stal asi v 70. min., keï bol po dvoch ŽK
vyluèený z hostí Kurinec, ale predtým
musel zraneného Zelenaya vystrieda�
brankár Amcha, lebo tréner nemal k dis-
pozícii z rôzných príèin Lackovièa, Dokto-
ra a Šimora. Hostia si vypracovali šancu,
Sumer pred pokutovým územím loptu zle
prihrával, namiesto hry jeden na jedné-
ho. Po chybe v obrane inkasovali gól, po-
tom sa snažili nieèo s výsledkom urobi�,
ale domáci behom dvoch minút od 84.
do 86. dali ešte dva góly do odkrytej ob-
rany, èo aj rozhodlo o koneènom výsled-
ku. 

Zostava MFK: Valoviè - Michálek, An-
drísek, Vlado, Strecký, Sumer, Ïuraèka,
T. Gažík, Kurinec, E. Spál, Filip Petényi
(30. Zelenay, 64. Amcha), tréner S. Pe-
tényi.

25.kolo 

Vrbové doma prehralo
s Bolerázom 

MFK Vrbové - Slavoj Boleráz 1:3 (1:2)
Góly: Sumer resp. Blaško, Železník a

Humel. 
Domáci už v 4. min. kopali 2 x roh,

ale do šance sa nedostali. Na druhej
strane boli to hostia, keï po centrovanej
lopte do pokutového územia sa k lopte
dostal Blaško a vystrelil ved¾a brankára
do siete. Z vedenia sa tešili hostia len
krátko, lebo domáci Sumer v 12. min.
vyrovnal. Hostia pôsobili istejšie, boli ne-
bezpeènejší a v 34. min. Železník úplne
vo¾ný v malom vápne sa dostal k lopte
a ved¾a bezmocného golmana vsietil. Do
polèasu mohlo by� vyrovnané, ale Spál
namieril loptu asi z 11 m do brankára a
Zelenay tiesnený dorážal loptu nepres-
ne. Aj po zmene strán boli hostia viac

aktívnejší a v 54. min. striedajúci Humel
zvýšil vedenie hostí na rozdiel dvoch gó-
lov. Domácim nemožno uprie� snahu na
strelenie kontaktného gólu, ale Andrís-
ková hlavièka z 5 m išla do náruèia bran-
kára, keï predtým ten istý hráè postupo-
val s loptou po ¾avej strane až na do-
strel, ale získal len roh. Gól nepadol ani
po strele Zelenaya asi z 8 m nemieril
presne. Hostia boli lepší a body získali
zaslúžene a odplatili domácim prehru
z jesene. 

Zostava MFK: Valoviè - Michálek (65.
Doktor), Ïuraèka, Vlado, Strecký, Majgot
(65. Šimor), Andrísek, T. Gažík, Sumer,
Spál, Zelenay, tréner S. Petényi. 

Boleráz: Hrivòák - Klaèo, Németh
(84. Neštický), Mackovèin, Daniš, Želez-
ník (46. Humel), Onder, Lalík, Blaško,
Líška (79. Mikiniè), Kitta, tréner Králo-
viè.                                                             
                                                

Malý futbal mladších žiaèok ZŠ,
okresné kolo – Dôvera ŠP

Majstrom okresu je ZŠ,
Školská ul., Vrbové   
Zaèiatkom mesiaca máj usporiadalo

CVÈ AHOJ na UT PFK okresné majstrov-
stva v malom futbale mladších žiaèok
pod názvom Dôvera ŠP, na ktorom sa
zúèastnilo devä� ZŠ okresu Pieš�any a
boli rozdelené do troch skupín po tri, kde
hrali každý s každým a ví�az postúpil do
finálovej trojky a v poradí v skupine na 2.
miestach hrali o 4. - 6. miesto. Výsledky
v skupinách: „A“ postúpila ZŠ, Brezová
ul., len vïaka skóre, keï zví�azila nad ZŠ
Moravany 3:0 a prehrala so ZŠ, Ul. M.
R. Štefánika, 4:2. ZŠ, Ul. M. R. Štefáni-
ka, prehrala so ZŠ Moravany 2:0 „B“ po-
stúpila CZŠ M. Goretti vyhrala oba zápa-
sy, nad ZŠ, Mojmírova ul., 9:2 a nad
Gymnázium P. de Coubertina Pieš�any
11:1, ZŠ, Mojmírova ul. – Gymnázium
Pieš�any 5:0,  v „C“ skupine postúpila
ZŠ, Školská ul., Vrbové ví�azstvami nad
ZŠ, Ul. Scherera, 8:0 a nad ZŠ Ve¾ké
Kosto¾any 2:0, ZŠ, Ul. Scherera – ZŠ
Ve¾ké Kosto¾any 0:0. 

Skupina o 4. – 6. miesto:  o poradí
rozhodlo skóre po výsledkoch ZŠ, Ul. M.
R. Štefánika – ZŠ Ve¾ké Kosto¾any 4:1,  
ZŠ, Ul. M. R. Štefánika – ZŠ, Mojmírova
ul., 5:1 a ZŠ Ve¾ké Kosto¾any – ZŠ, Ul.
M. R. Štefánika 2:1. 

Finálová skupina, výsledky: CZŠ M.
Goretti – ZŠ, Školská ul., Vrbové 0:5,
ZŠ, Brezová ul., – CZŠ Goretti 3:1, ZŠ,
Školská ul., Vrbové – ZŠ, Brezová ul.,
3:1. 

Celkové poradie: 1. miesto ZŠ, Škol-
ská ul., Vrbové, 2. ZŠ, Brezová ul., 3.

CZŠ Goretti, 4. ZŠ, Ul. M. R. Štefánika.
5. ZŠ, Mojmírova ul., 6. ZŠ Ve¾ké Kos-
to¾any a na  7., 8. a 9. mieste skonèili
ZŠ, Ul. Scherera, ZŠ Moravany a Gymná-
zium Pieš�any. 

Ako najlepšia hráèka bola vyhodno-
tená Viktória Hanková z CZŠ M. Goretti
Pieš�any. 

Na krajské majstrovstvá postúpil ví-
�az okresného kola Dôvera ŠP, ZŠ, Škol-
ská ul., Vrbové.

Pod vedením trénera Juraja Ku�ku do-
bre reprezentovali svoju školu a mesto
Vrbové žiaèky-futbalistky: M. Beòušová,
N. Kubišová, N. Mešterová, E. Obucho-
vá, K. Sudorová, P. Šašová, P. Tonkovi-
èová, N. Trtúšeková a E. Žitnanská. 

Malý futbal mladších žiakov ZŠ Dôvera CUP,
okresné kolo

ZŠ, Školská ul., Vrbové
vo finále...

CVÈ AHOJ usporiadalo na UT PFK ok-
resné kolo malého futbalu mladších žia-
kov ZŠ Dôvera Cup, v ktorom sú�ažilo je-
denás� škôl z okresu Pieš�any a boli roz-
delené do štyroch skupín, kde hrali kaž-
dý s každým a dvaja zo skupín postupo-
vali do osemfinále, tam sa hralo už vylu-
èovacím spôsobom až do finále.

Výsledky v skupinách 
„A“: ZŠ, Školská ul., Vrbové - ZŠ,

Holubyho: 11:2,
„B“: ZŠ V. Kosto¾any - ZŠ Moravany

n. V. 15:2, ZŠ Sokolovce - ZŠ Moravany
11:3, ZŠ V. Kosto¾any - ZŠ Sokolovce
3:0, 

„C“: CZŠ Goretti - ZŠ, Komenského
ul., Vrbové 5:2, CZŠ Goretti - ZŠ Schere-
ra 11:0, ZŠ, Komenského ul., Vrbové -
ZŠ, Scherera 11:0, 

„D“: ZŠ, Brezová ul. - ZŠ Drahovce
8:1, ZŠ, Brezová ul. - ZŠ, M. R. Štefáni-
ka 5:1, ZŠ, M. R. Štefánika - ZŠ Drahov-
ce 2:1. 

Osemfinále: ZŠ, Školská ul., Vrbové -
ZŠ, M. R. Štefánika 6:0, ZŠ, Holubyho -
ZŠ Brezová 4:6, ZŠ V. Kosto¾any - ZŠ,
Komenského ul., Vrbové 4:3, ZŠ Soko-
lovce - CZŠ Goretti O:7.

Štvr�finále: ZŠ, Školská ul., Vrbové -
ZŠ V. Kosto¾any 10:2, CZŠ M. Goretti -
ZŠ, Brezová ul., 7:1. O 3. miesto ZŠ,
Brezová ul. - ZŠ V. Kosto¾any 4:2. Finá-
le: CZŠ M. Goretti - ZŠ, Školská ul.,
Vrbové 5:3.

Najlepším strelcom celého turnaja
bol Matúš Tomaga z CZŠ M. Goretti. Ví-
�az okresného finále CZŠ Goretti postú-
pila do krajského kola.
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Mesto Vrbové  a Únia žien organizujú 

 

Denné letné tábory 
                                                    p r e     š k o l o p o v i n n é    d e t i 

 

 

 

 

 

 

11. - 15. júla a 1. - 5. augusta 
           Nástup možný už od 7.00 hod. do 16.00 hod. 

Prihlášky si môžete vyzdvihnúť na sekretariáte mesta,kde sa 

môžete aj záväzne prihlásiť u p. Beličkovej tel. 033/7350611 

 

Cena denného detského tábora je len 30 eur 

na týždeň na jedno dieťa. 

Príspevok pokrýva obed, olovrant, pitný 

režim a didaktické pomôcky. 

V letných táboroch je zabezpečený 

kvalifikovaný pedagogický dozor 

s dlhoročnými skúsenosťami + zdrav. služba 


