
          V dňoch  25. – 26. júna  sa zástupcovia mesta Vrbové  na základe pozvania MVDr. Michala Kapustu (na snímke 
tretí zľava), primátora družobného mesta  Spišské Podhradie,  zúčastnili  44. ročníka Spišských  folklórnych slávností  
v prekrásnom  prostredí Spišského salaša, takmer  pod  majestátnym stredovekým  Spišským hradom. V rámci otvá-
racieho ceremoniálu slávností sa  hosťom  a návštevníkom  podujatia  za mesto Vrbové prihovoril  viceprimátor JUDr. 
Štefan Kubík. Podnetná bola aj neformálna časť návštevy,  ktorá priniesla  upevnenie priateľstiev,  prehĺbenie  dlhoro-
čnej spolupráce i výmenu skúseností z praxe zamestnancov družobných samospráv.

Mgr. Matúš OPATOVSKÝ

Hlas Vrbového
Ročník XXVI.  28. júla 2016               Cena 0,10 €              č. 15-16
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Z rokovania MsZ  
Uznesenia z Mestského zastu-

pite¾stva Vrbové (ïalej MsZ) zo
dòa 30. júna 2016.

Uznesenie MsZ è. 92/VI/2016
MsZ ruší uznesenie MsZ è.

144/XI/2015.
celkový poèet poslancov: 11,

prítomní: 9, za: 9 

Uznesenie MsZ è. 93/VI/2016
MsZ schva¾uje bezplatnú výpo-

žièku nebytového priestoru, ktorý
sa nachádza v Dome kultúry s. è.
292, a to miestnosti na prvom po-
schodí Domu kultúry ved¾a prvého
vchodu na balkón kinosály vo vý-
mere 18,76 mm2.

prítomní: 9, za: 9 

Uznesenie MsZ è. 94/VI/2016
MsZ berie na vedomie Správu

o èinnosti hlavnej kontrolórky
mesta za I. polrok 2016.

Uznesenie MsZ è. 95/VI/2016
MsZ schva¾uje Plán èinnosti

hlavnej kontrolórky na II. polrok
2016.

prítomní: 9, za: 9 

Uznesenie MsZ è. 96/VI/2016
MsZ schva¾uje Plán zasadnutí

MsZ na II. polrok 2016.
prítomní: 9, za: 9

Uznesenie MsZ è. 97/VI/2016
MsZ berie na vedomie správu

nezávislého audítora o overení úè-
tovnej závierky zostavenej k 31.
12. 2015.

Uznesenie MsZ è. 98/VI/2016
MsZ berie na vedomie sta-

novisko hlavnej kontrolórky mesta
k návrhu závereèného úètu za rok
2015.

Uznesenie MsZ è. 99/VI/2016
MsZ schva¾uje v súlade s §

16 zákona è. 583/2004 Z. z. o
rozpoètových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení nesko-
rších zmien a doplnkov Závereèný
úèet mesta Vrbové a celoroèné
hospodárenie mesta Vrbové s vy-
hodnotením programového rozpoè-

tu za rok 2015 bez výhrad.
prítomní: 9, za: 8, zdržal sa: 1

Uznesenie MsZ è. 100/VI/2016
MsZ schva¾uje Použitie prebyt-

ku hospodárenia za rok 2015
Pozri: tabu¾ka vpravo.
Schodok rozpoètu (bežného a

kapitálového) v sume 517 169,32
€ zistený pod¾a ustanovenia § 10
ods. 3 písm. a) a b) zákona è.
583/2004 Z. z. o rozpoètových
pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších pred-
pisov, upravený a nevyèerpané
prostriedky r. 2015 a zákonnú
tvorbu fondu prevádzky, údržby
a opráv u nájomných bytov v su-
me 15 556,69 € bol vysporiadaný
z rozdielu finanèných operácií
v sume 532 726,01 €.

Rozdiel finanèných operácií
v sume 753 460,96 € bol použitý:
Na vysporiadanie upraveného
schodku bežného a kapitálového
rozpoètu v sume 532 725,01 €
a zostatok finanèných operácií
v sume 220 734,95 € sa použije
na tvorbu rezervného fondu v su-
me 220 734,95 €.

V zmysle ustanovenia § 16
odsek 6 zákona è. 583/2004 Z.
z. o rozpoètových pravidlách územ-
nej samosprávy a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov sa na úèely
tvorby peòažných fondov pri uspo-
riadaní prebytku rozpoètu obce
pod¾a § 10 ods. 3 písm. a) a b)
citovaného zákona, tento schodok
zvyšujú:

- nevyèerpané prostriedky úèe-
lovo urèené na bežné výdavky a
kapitálové výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpoètovom
roku v sume 15 556,69 €, a to
na:

-  dopravné žiakov v oblasti
školstva v sume 583,80 €

- Z MF SR na detské ihrisko
v sume 417,10 €

- fond opráv – byty  tepelné
hospodárstvo Dalkia v sume
3 000,00 €

- fond opráv 16 bj v sume

2 896,62 €
- fond opráv 19 bj v sume

2 655,42 €
- fond opráv 48 bj v sume

6 003,75 €,
Ktoré je možné použi� v roz-

poètovom roku v súlade s ustano-
vením § 8 odsek 4 a 5 zákona è.
523/2004 Z. z. o rozpoètových
pravidlách verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutoè-

ností MsZ schva¾uje skutoènú
tvorbu rezervného fondu za rok
2015 vo výške 220 734,95 €.

prítomní: 9, za: 9

Uznesenie MsZ è. 101/VI/2016
MsZ schva¾uje rozpoètové

opatrenie è. 4
Pozri: tabu¾ka dolu
prítomní: 9, za: 9

Pokraèovanie na str. 8

Hospodárenie mesta Skutočnosť
k 31.12.2015

Bežné príjmy spolu 4 169 767,99

z toho: bežné príjmy mesta 4 101 066,08

             bežné príjmy RO 68 701,91

Bežné výdavky spolu 3 769 712,38

z toho: bežné výdavky mesta 2 188 547,99

             bežné výdavky RO 1 581 164,39

Bežný rozpočet 400 055,61

Kapitálové príjmy spolu 29 971,54

z toho: kapitálové príjmy mesta 29 971,54

             kapitálové príjmy RO 0

Kapitálové výdavky spolu 947 196,47

z toho: kapitálové výdavky mesta 947 196,47

             kapitálové výdavky RO 0

Kapitálový rozpočet -917 224,93

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu -517 169,32

Zvýšenie schodku spolu 15 556,69

z toho:
- prostriedky zo ŠR
- ostatné prostriedky - fond opráv Dalkia
- ostatné prostriedky - fond opráv bytovka 16bj
- ostatné prostriedky - fond opráv bytovka 19bj
- ostatné prostriedky - fond opráv bytovka 48bj

1 000,90
3 000,00
2 896,62
2 655,42 
6 003,75

Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu 532 726,01

Príjmy z finančných operácií 861 021,54

Výdavky z finančných operácií 107 560,58

Rozdiel finančných operácií 753 460,96

PRÍJMY SPOLU  5 060 761,07

VÝDAVKY SPOLU 4 824 469,43

Hospodárenie mesta 236 291,64

Úprava o schodok -15 556,69

Upravené hospodárenie mesta 220 734,95

Rozpočet schválený
2016

Rozpočet po zmenách Zmena rozpočtu č. 4 Rozpočet po zmenách

 Bežné príjmy 4 097 590,00 4 138 273,88 45 132,00 4 183 405,88

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

 Finančné operácie príjmové 350 500,00 334 083,80 40 417,10 374 500,90

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

 PRÍJMY SPOLU 5 152 729,99 5 287 685,24 85 549,10 5 373 234,34

Rozpočet schválený
2016

Rozpočet po zmenách Zmena rozpočtu č. 4 Rozpočet po zmenách

Bežné výdavky 2 166 392,00 2 183 002,00 45 132,00 2 228 134,00

Kapitálové výdavky 607 400,00 706 350,00 48 417,10 754 767,10

Finančné operácie výdavkové 709 639,99 709 639,99 0 709 639,99

Školstvo 1 669 298,00 1 688 693,25 -8 000,00 1 680 693,25

VÝDAVKY SPOLU 5 152 729,99 5 287 685,24 85 549,10 5 373 234,34
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Naši jubilanti
v mesiaci august 2016

60 rokov: Anna Brollová
Dezider Holub
Peter Káčerek
Ľudovít Kramárik
Pavol Vyskočil

65 rokov: Sr. Jana Anna Cmarová
Peter Drška
Anna Juricová
Mária Košťálová
Marta Peštová

70 rokov: Jarmila Gondálová
Miroslav Haršáni
Hedwiga Chudá
Anna Juríčková
Karol Klčo
Ľuboca Lagová
Helena Megová
Michal Sudora
Eva Vaňová

75 rokov: Blanka Frindtová
Oľga Klčová
Edith Madlová
Rozália Nizerová

80 rokov: Emília Amchová
Valéria Máliková

81 rokov: Mária Tarkošová
82 rokov: Michal Pakan

Milan Pakan
Kristína Vajdová

83 rokov: Anna Brečová
Antónia Kraicová
Zdena Obuchová
Viera Včelková 

84 rokov: Sr. Leónia Mária 
Tlačíková

85 rokov: Oľga Šimová
86 rokov: Mária Kraváriková

Viliam Marek
87 rokov: Emília Nosková
88 rokov: Helena Miháliková
90 rokov: Elena Táborská
91 rokov: Michal Havrlent

Sr. Apolónia Cecília
Zavadová

92 rokov: Jozefína Túryová

Srdečne blahoželáme! 

Mesto Vrbové
Mesto Vrbové v zmysle uznesení MsZ vo Vrbovom è. 112/VI/2016, 113/VI/

2016, 114/VI/2016 a 115/VI/2016 zo dòa 30.06.2016, a v zmysle ustanovenia
§ 9 ods. 2 písm. a), § 9a ods. 1, písm. a) zákona è. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších zmien a noviel a pod¾a ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka
týmto vyhlasuje

obchodnú verejnú sú�až
a vyzýva na podávanie najvýhodnejšieho návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy na

odpredaj nehnute¾ností vo vlastníctve Mesta Vrbové, nachádzajúce sa v k. ú. Vrbové
reg. „C“:

 Ide o pozemky:
1.) pozemok, parcela registra „E“ è. 1300/116, o výmere 1.367 m2, zapísaný na

LV è. 3369, druh pozemku – záhrada. Na základe geometrického plánu èíslo 111/
2016 zo dòa 12. 5. 2016 bola uvedená parcela rozdelená na parcely reg. „C“ èíslo
1093/2 – záhrada o výmere 1.012 m2 a parcelu è. 1093/4 – záhrada o výmere 355
m2;

predmetom obchodnej verejnej sú�aže je novovytvorená nehnute¾nos� parcela re-
gistra „C“ è. 1093/2 - záhrada o výmere 1.012 m2, ktorá je vo výluènom vlastníctve
mesta Vrbové.

2.) pozemok, parcela registra „E“ è. 1300/115, o výmere 1.379 m2, zapísaný na
LV è. 3369, druh pozemku – záhrada. Na základe geometrického plánu èíslo 111/
2016 zo dòa 12. 5. 2016 bola uvedená parcela rozdelená na parcely reg. „C“ èíslo
1091/2 – záhrada o výmere 1.000 m2 a parcelu è. 1091/4 – záhrada o výmere 379
m2;

predmetom obchodnej verejnej sú�aže je novovytvorená nehnute¾nos� parcela re-
gistra „C“ è. 1091/2 - záhrada o výmere 1.000 m2, ktorá je vo výluènom vlastníctve
mesta Vrbové.

3.) pozemok, parcela registra „C“ è. 1088, o výmere 1.160 m2, zapísaný na LV
è. 1900, druh pozemku – záhrada. Na základe geometrického plánu èíslo 111/2016
zo dòa 12. 5.2016 bola uvedená parcela rozdelená na parcely reg. „C“ è. 1088/3 –
záhrada o výmere 815 m2 a parcelu è. 1088/4 – záhrada o výmere 345 m2;

predmetom obchodnej verejnej sú�aže je novovytvorená nehnute¾nos� parcela
registra „C“ è. 1088/3 - záhrada o výmere 815 m2, ktorá je vo výluènom vlastníctve
mesta Vrbové.

4.) pozemok, parcela registra „C“ è. 1086, o výmere 1.184 m2, zapísaný na LV
è. 1900, druh pozemku – záhrada. Na základe geometrického plánu èíslo 111/2016
zo dòa 12. 5. 2016 bola uvedená parcela rozdelená na parcely reg. „C“ è. 1086/3 –
záhrada o výmere 796 m2 a parcelu   è. 1086/4 – záhrada o výmere 388 m2;

predmetom obchodnej verejnej sú�aže je novovytvorená nehnute¾nos� parcela
registra „C“ è. 1086/3 - záhrada o výmere 796 m2, ktorá je vo výluènom vlastníctve
mesta Vrbové.

5.) pozemok, parcela registra „C“ è. 1083, o výmere 1.117 m2, zapísaný na LV
è. 1900, druh pozemku – záhrada. Na základe geometrického plánu èíslo 111/2016
zo dòa 12. 5. 2016 bola uvedená parcela rozdelená na parcely reg. „C“ è. 1083/3 –
záhrada o výmere 816 m2  a parcelu  è. 1083/4 – záhrada o výmere 301 m2;

predmetom obchodnej verejnej sú�aže je novovytvorená nehnute¾nos� parcela
registra „C“ è. 1083/3 - záhrada o výmere 816 m2, ktorá je vo výluènom vlastníctve
mesta Vrbové.

6.) pozemok, parcela registra „C“ è. 1081, o výmere 1.222 m2, zapísaný na LV
è. 1900, druh pozemku – záhrada. Na základe geometrického plánu èíslo 111/2016
zo dòa 12. 5. 2016 bola uvedená parcela rozdelená na parcely reg. „C“ è. 1081/3 –
záhrada o výmere 777 m2, parcelu è. 1081/4 – záhrada o výmere 388 m2 a parcelu
è. 1081/5 – záhrada o výmere 57 m2;

predmetom obchodnej verejnej sú�aže je novovytvorená nehnute¾nos� parcela
registra „C“ è. 1081/3 - záhrada o výmere 777 m2 a parcela registra „C“ è. 1081/5
- záhrada o výmere 57 m2, ktoré sú vo výluènom vlastníctve mesta Vrbové.

7.) pozemok, parcela registra „C“ è. 1080/2, o výmere 695 m2, zapísaný na LV
è. 1900, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria. Na základe geometrického
plánu èíslo 111/2016 zo dòa 12. 5. 2016 bola uvedená parcela rozdelená na parce-
ly reg. „C“ è. 1080/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 598 m2 a parcelu è.
1080/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 97 m2;

predmetom obchodnej verejnej sú�aže je novovytvorená nehnute¾nos� parcela re-
gistra „C“ è. 1080/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 97 m2, ktorá je vo vý-
luènom vlastníctve mesta Vrbové.

Minimálna kúpna cena v zmysle uznesenia MsZ è. 112/VI/2016 zo dòa 30. 6.
2016 je stanovená vo výške 25 €/m2.

Predkladanie sú�ažných návrhov do 29. júla 2016, do 12.00 hod.
Podrobné podmienky OVS è. 6/2016 (sú�ažné podklady) vrátane VZORU návrhu

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

Dott. Mgr. Ema Maggiová v. r. , primátorka mesta

Zavrel oèi,
srdce prestalo bi�
aj keï tak ve¾mi chcel ži�.
v našich srdciach budeš
navždy ži�!

Ïakujeme rodine,
všetkým priate¾om, kamará-
tom a známym, ktorí sa priš-

li 11. júla rozlúèi� s mojím manželom, otcom,
starým otcom, švagrom a svatom 

Vladimírom BIELIKOM
zo Šípkového. Za tichú spomienku s

láskou a úctou prosí manželka, deti a celá
rodina.

P-No 3042/16
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HARMONOGRAMY VÝVOZOV
SEPAROVANÉHO ZBERU
v meste Vrbové 2016

Papier - do 1100-litrových nádob
Júl 18. pondelok
August 15. pondelok
September 12. pondelok
Október 10. pondelok
November 7. pondelok
December 5. pondelok

Kompozitné obaly (tetrapaky) -
do 1100-litrových nádob

Júl 27. streda
August 24. streda
September 21. streda
Október 19. streda
November -
December 14. streda

Kovy do 1100-litrových nádob
Júl -
August -
September 23. piatok
Október -
November -
December 16. piatok

PET fľaše a ostatné plasty - do vriec
POZOR!!! FĽAŠE TREBA STLÁČAŤ!!!

Júl 4. pondelok
August 15. pondelok
September 26. pondelok
Október -
November 7. pondelok
December 19. pondelok

 Sklo a PET fľaše a ostatné plasty -
do 1100-litrových nádob

Júl 4. pondelok
August 1. - 29. pondelok
September 26.  pondelok
Október 24.  pondelok
November 21.  pondelok
December 19. pondelok

Majstrovstvá sveta
vo výkone boxerov ATIBOX

Keï sa spätne pozrieme na akéko¾vek podujatie, a to nielen kynologic-
ké, vybaví sa nám urèitá atmosféra, nálada a v prípade kynológie sú to i vý-
nimoèné výkony, ktoré urobia z nieko¾kých dní plných zážitkov jeden „balí-
èek“ spomienok, z ktorých niektoré sú výraznejšie a práve tie dotvárajú cel-
kový dojem. Pokia¾ si takto spomenieme na Majstrovstvá sveta boxerov
ATI- BOX 2016, na slnkom zaliate Slovensko a ve¾korysé zázemie pre pre-
tekárov i divákov, vybaví sa mi skvelá kynologická akcia. Nemyslím ani tak
na pohostinnos� usporiadate¾ov, ktorá bola naozaj výnimoèná, ale o náladu
medzi ¾uïmi – až takmer rodinnú atmosféru, v ktorej preteky prebiehali.

Týmito myšlienkami zaèínal svoju reportáž z tohtoroèných majstrovstiev
sveta vo výkone boxerov ATIBOX prestížny portál profidog.cz. Tento prináša
pravidelne nielen reportáže, ale aj on-line prenosy z vrcholových kynologických
podujatí športového charakteru. Ak je podujatie hodnotené nielen pretekármi,
rozhodcami, figurantmi, návštevníkmi, ale aj kynologickými publicistami tak
ako je napísaný úvodník, môžeme konštatova�, že cie¾, ktorí si dali usporiada-
telia sa naplnil do posledného písmenka. Poènúc výberom slovenského roz-
hodcu, dvojnásobného majstra sveta FCI, Jozefa Adamušèina, posudzujúceho
poslušnos� na vysokej úrovni, ktorému sekundovali sympatický prezident
Rakúskeho boxer klubu Karl Klingerbrunner na stopách a pedantná Nemka
Constanze Quarg na obrane, cez nominovanie špièkových figurantov Martina
Tótha, Mareka Kuštára a Vladimíra Tomku, ktorí boli ozdobou tohto podujatia,
èi následne cez pravidelne aktualizovanú internetovskú stránku, alebo komu-
nikáciu na sociálnych sie�ach, boli všetky aktivity smerované k spokojnosti
pretekárov i reprezentácií. Nedajú sa a ano nechcem spomenú� všetky detaily,
ktoré predchádzali samotnému podujatiu, ale za spomenutie stojí istotne to,
že po prvýkrát na podujatí vo Vrbovom mali pretekári k dispozícii aj tréningové
plochy na stopy ako aj tréningové ihrisko a pod¾a zverejnených GPS súradníc
ich ¾ahko v okolí mesta našli, aby následne mali vytvorené takmer identické
podmienky na sú�ažných plochách, kde špièkovú prácu odviedli kladaèi Stan-
islav Koráb, Ivan Lahuta a Karel Mošnièka, ale aj dozor nad stopami Dušan
Hladík.

Na Slovensku sa usporiadali v rámci plemena boxer štvrté majstrovstvá
sveta pod¾a IPO, k tomu jedny Majstrovstvá sveta stopárov a zatia¾ jednu sve-
tovú výstavu. Vždy sa podujatiam dostalo podpory od miestnej samosprávy,
primátora, alebo starostu obce. Tohtoroèný šampionát niesol punc ojedinelej
a ve¾mi vyváženej spolupráce mesta Vrbové, Mestského futbalového klubu,
Klubu športovej kynológie na strane jednej a Slovenského boxer klubu, Sveto-
vej asociácie chovate¾ov boxerov ATIBOX, Únie kynologických klubov a Zväzu
športovej kynológie na strane druhej. Táto, za aktívnej podpory sponzorov,
z ktorých chceme vyzdvihnú� najmä firmu z POLYTANU a portál VŠETKO PRE
CHOV, bola v súlade ako povestné švajèiarske hodinky. Ve¾ká a osobitná
vïaka patrí primátorke mesta Vrbové Dott. Mgr. Eve Maggiovej a poslancom
Mestského zastupite¾stva a mestu Vrbové a predsedovi KŠK Miroslavovi Slová-
kovi, bez ktorých by sme rozhodne nemohli konštatova�, že sme opä� urobili
všetko pre vysokú úroveò tohtoroèných majstrovstiev sveta boxerov po stránke
odbornej i spoloèenskej. V piatok pred losovaním zaujalo kultúrne vystúpenie,
prekvapila spoloèná veèera všetkých úèastníkov v historickej budove kúrie Mó-
rica Beòovského, kde sa konal aj spoloèenský veèer, kde nechýbali jedlá slo-
venskej kuchyne ani široký výber špièkových vín miestnej produkcie. Ve¾ký po-
diel na pohode, ktorá panovala mali aj èlenovia Slovenského boxer klubu, kto-
rý sa aktívne zapojili všade tam kde to bolo potrebné. Kým v minulosti sme
mohli vidie� �ažisko zodpovednosti na prezidentovi klubu Jozefo Šusterovi,
tentokrát prišla výrazná pomoc od ïalších èlenov a to najmä Andreja Dudáša,
Jany Korcovej, Lenky Mlynkovej, ¼ubomíra Perniša, Mareka Sopka a Dominiky
Šusterovej.

Jediným slovenským reprezentantom a to v kategórii IPO 2, bol Ladislav
Hencovský so psom HARWEY II Boxrelay. Hodnotiac výkony tejto dvojice, musí-
me s rados�ou konštatova�, že vo všetkých troch disciplínach podala ve¾mi vy-
rovnané výkony vïaka èomu sa umiestnila sa na ve¾mi peknom druhom mies-
te. Verme, že „Laci“ vïaka svojej nesmiernej húževnatosti pripraví svojho
„boxer kamaráta“ i na vyšší stupeò a možno na budúci rok v Maïarsku bude-
me môc� s rados�ou konštatova�, že po dlhej dobe máme opä� pretekára ktorý
nadviaže na úspechy Mateja Paulenku, Mariána Paulenku a Luciu Komárovú,
ktorí nás úspešne reprezentovali v minulosti aj pod¾a kategórie IPO 3.

V majstrovskej kategórii sa najviac tentokrát darilo nemeckej dvojici Eber-
hard Scholz so psom EMIL von Aufwind, ktorí vybojovali titul majstra sveta,
pred I. vicemajsterkou Dr. Kateøinou Rackovou so psom Bosckoph SIR CHAP-
LIN z Èeskej republiky a ve¾kým prekvapením II. vicemajstrom sveta Kázmérom
Csemanom so suèkou Golden Ananas OXANA, v ktorej k našej ve¾kej radosti
koluje krv slovenských boxerov, najmä chovate¾skej stanice Seli Dog.

Majstrovstvá sveta boxerov ATIBOX 2016 sú minulos�ou. Poprajme našim
maïarským priate¾om aby na budúci rok vládla poèas nimi usporiadaného
šampionátu vládla rovnaká priate¾ská atmosféra ako na Slovensku. Povestná
maïarská kuchyòa a pohostinnos� boxerkárov u našich južných susedov k to-
mu dávajú všetky predpoklady.

Kl
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Pú� do Krakova
Dòa 9. júla 2016 sa 26 pútnikov z Vrbového vydalo na pú� Trnavskej arcidiecézy do

Krakova. Boli sme ve¾mi radi, že medzi nami boli aj naše vzácne sestrièky - premonštrátky.
Táto pú� sa konala v mimoriadnom roku milosrdenstva. Putovali sme pod vedením p. deka-
na Jozefa Gallovièa z Pieš�an. Bola to cesta nielen do po¾ského krá¾ovského mesta Krakov,
ale aj do krá¾ovskej komnaty nášho srdca.

Prvou ve¾kou zastávkou bolo Sanktuárium svätého Jána Pavla II., pápeža. Túto sväty-
òu postavili na jeho poèes� a ve¾mi nás zaujala svojou architektúrou. Od mája 2015 je v tejto
Svätyni Jána Pavla II. vystavená aj reverenda, ktorú mal na sebe v deò atentátu 13. mája
1981.

Druhou ve¾kou zastávkou na našej ceste bola Bazilika Božieho milosrdenstva. Túto ba-
ziliku posvätil sám Ján Pavol II., ktorý si vrúcne želal, aby sa posolstvo o Božej milosrdnej
láske, ktoré na tomto mieste bolo zvestované prostredníctvom sestry Faustíny, dostalo ku
všetkým obyvate¾om Zeme. V tejto bazilike sme prešli Svätou bránou milosrdenstva a tu
slúžil o.biskup Orosch spolu s prítomnými kòazmi našej arcidiecézy slávnostnú sv. omšu.
V homílii nás vyzval, aby sme využili tento mimoriadny rok milosrdenstva na získanie po-
trebných milosti a navštívili aj kostoly so sv. bránami, ktoré sú v našej arcidiecéze v Trnave,
v Novom Meste nad Váhom a v Komárne. 

Po sv. omši sme si prezreli celý areál pútnického miesta v Lagiewnikoch. Srdcom ce-
lého komplexu je kaplnka s milostivým obrazom Milosrdného Ježiša a s relikviami svätej
sestry Faustíny Kowalskej.

O 15. hod. sme sa spoloène pomodlili korunku k Božiemu milosrdenstvu. Po závereè-
nom požehnaní sme si uctili relikvie sv. Jána Pavla II. a sv. sestry Faustíny. 

Poslednou zastávkou v Krakove bola návšteva historického centra – Wawelu.
Naplnení milosrdnou Božou láskou sme sa š�astne vrátili domov.

nn

Ukonèili ve¾mi úspešný školský rok
Doèkali sme sa! Prázdninové dni, poèas ktorých dospíme všetky nulté hodi-

ny, dopozeráme všetky nestihnuté televízne seriály a užijeme si krásu prírody,
ktorú sme doteraz pozorovali len cez autobusové èi školské okienko, sú tu! 

Pán riadite¾ doktor inžinier František Glos, PhD. nám vo svojom príhovore
zrekapituloval úspechy, ktoré sme v tomto roku dosiahli: po dvoch rokoch snaže-
nia sme získali certifikát Zelenej školy, zapojili sme sa do enviromentálneho pro-
jektu, vïaka ktorému žiaci našej školy vycestovali na Island, naši študenti zostro-
jili vodíkovú nabíjaèku, vyhrali sme množstvo športových sú�aží, no najväèším ús-
pechom je isto-iste to, že všetci maturanti úspešne zdolali skúšku dospelosti. 

Pani primátorka doktorka magisterka Emma Maggiová vyjadrila svoju hrdos�
na naše gymnázium a popriala nám krásne prázdniny, plné odpoèinku. 

Talenty sú vo vesmíre rozdelené všelijako, niektorí získali múdros�, niektorí
dar na jazyky, niektorým dal Pán Boh do vienka športového ducha a ïalším zase
umeleckú dušu. Tých posledných v programe reprezentoval hrou na saxofón Mi-
kuláš Melicher, ktorý si pre nás pripravil hravú letnú pieseò. 

Už nám ostávala iba jedno, prevzia� si naše úspechy na papieri. V triedach
sme sa rozlúèili so svojimi spolužiakmi a triednymi uèite¾mi. Prázdniny sa koneè-
ne môžu zaèa�!

Gy

Vrbovské vetry 2016
Od stredy 13. júla si Vrbovčania a aj návštevníci zo širokého okolia

mohli vychutnať 10. jubilejný ročník festivalu Vrbovské vetry. Program
vypĺňali kultúrne vystúpenia a samozrejmosťou bolo aj večerné kino,
ktoré sprostredkoval Bažant kinematograf.

Na sobotu 16. júla boli naplánované koncerty. Neutíchajúci dážď
naznačoval, že podujatie sa celkom nevydarí. Skutočnosť však dopad-
la inak. Priaznivci festivalu prišli aj napriek počasiu v hojnom počte, a

tak si mohli vychutnať koncerty hudobných legiend (Pražský výběr, Ju-
raj Griglák, Slobodná Európa, Jasná páka), ale aj tradičných vrbov-
ských kapiel (Karpatské chrbáty, Vrbovské vŕby, Vrbovskí víťazi). Prí-
jemným spestrením boli Medial banana a neodmysliteľní Chiki-liki tu-a.

Významnému českému hudobníkovi Michaelovi Kocábovi, ktorý je
zároveň fanúšikom nášho festivalu, odovzdala na pamiatku obraz
Mórica Beňovského primátorka mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová.

Jubilejný 10. ročník festivalu možno považovať za veľmi úspešný.
PK
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„Som dnes ve¾mi š�astná, a myslím,
že hovorím aj za všetkých obyvate¾ov
mesta, že sa nám podarilo v hlasovaní
uspie� a vïaka aktivite ¾udí máme krás-
ne ihrisko. Naše deti tak budú ma� ïal-
šiu možnos� aktívne trávi� vo¾ný èas
vonku. Želám všetkým Vrbovèanom, aby
nám ihrisko dlho a dobre slúžilo,“ pove-
dala primátorka Vrbového Dott. Mgr.
Ema Maggiová. Vrbovèania si detské ih-
risko vybojovali vïaka 118 572 hlasom,
èo v prepoète znamená, že poèas šies-
tich týždòov každý obyvate¾ mesta hlaso-
val v priemere takmer dvadsa�krát. „Jed-
nou z hlavných myšlienok, ktoré stoja za
projektom Žihadielko je spájanie ¾udí. Vr-
bové je v tomto oh¾ade vynikajúcim príkla-
dom. Napriek tomu, že bolo takmer naj-
menším mestom zapojeným do sú�aže,
podarilo sa mu získa� úctyhodný poèet
hlasov,“ povedal Marián Šimko, vedúci
predaja spoloènosti Lidl Slovenská re-
publika, a dodal: „Teší nás, že ¾udia sa
dokážu spoji� pre ve¾kú vec. Verím, že aj
toto ihrisko bude miestom, ktoré bude
spája.“ V rámci slávnostného otvorenia
bol pripravený zaujímavý celodenný prog-
ram. Na malých návštevníkov èakalo
mnoho zaujímavých atrakcii vrátane vy-
stúpení ob¾úbených Trpaslíkov z RTVS. 

O ihriská sú�ažili mestá, a v prípade
Bratislavy a Košíc aj mestské èasti, v kto-

rých sa nachádza aspoò jedna predajòa
Lidl. Zo 102 možných lokalít prejavilo zá-
ujem zúèastni� sa sú�aže 96 miest. Pod¾a
poètu obyvate¾ov boli rozdelené do piatich
kategórií s cie¾om umožni� èo najspravod-
livejšie hlasovanie. To v èase od 21. janu-
ára do 29. februára prebiehalo v rámci
týchto kategórií, prièom ihrisko získali pr-
vé dve mestá z každej skupiny. Ví�azná
desiatka dostala viac ako polovicu zo
všetkých odovzdaných hlasov. 

Mestá, v ktorých v lete vyrastú jedi-
neèné detské ihriská Žihadielka, vybrali
priamo ¾udia. O lokalitách rozhodlo viac
ako pol milióna hlasujúcich, ktorí poèas
šiestich týždòov na internete odovzdali
spolu neuverite¾ných 2 619 762 hlasov!
Ví�aznými mestami sú Banská Bystrica,
Bratislava – Dúbravka, Ša¾a, Pezinok, Se-
reï, Dolný Kubín, Stropkov, Myjava, Šahy
a Vrbové. Ihriská na vlastné náklady po-
staví Lidl a následne ich daruje mestám. 

Ihrisko Žihadielko je urèené pre deti
od 2 do 12 rokov. Jeho rozmer je 16 x 20
m a nachádza sa na òom osem herných

prvkov. Ihrisko je rozdelené do dvoch zón
pod¾a veku detí – 2 až 6 rokov a 6 až 12
rokov. Tomu sú prispôsobené aj dopado-
vé plochy: pre menšie deti to je EPDM
liata guma, pre väèšie štrk. Deti sa môžu
zahra� na dvoch hradoch, pieskovisku,
kolotoèi, hojdaèkách èi prevažovadlách.
Všetky herné prvky sa nesú vo veselých a
hravých motívoch s podobizòami Vèielky
Maje a jej kamarátov. Na ihrisku sa na-
chádzajú aj lavièky a stojan na bicykle.
Hodnota všetkých desiatich ihrísk je
870 000 €.

Výsledky hlasovania v sú�aži ihrisko
Žihadielko:

Mestá nad 29 000 obyvate¾ov: Ban-
ská Bystrica (81 232 hlasov), Bratislava
– Dúbravka (77 499 hlasov)

Poèet obyvate¾ov 21.000 – 28 999:
Ša¾a (134 326), Pezinok (126 284)

Poèet obyvate¾ov 15.000 -20.999:
Sereï (200 166), Dolný Kubín (198 419)

Poèet obyvate¾ov 10 000 – 14 999:
Stropkov (132 285), Myjava (121 738)

Poèet obyvate¾ov do 9 999: Šahy
(120 784), Vrbové (118 572)

Celkový poèet odovzdaných hlasov:
2 619 762

Poèet zaregistrovaných užívate¾ov:
517 425

Deti z Vrbového sa
tešia zo Žihadielka

VRBOVÉ 4. júla – Prvý júlový víkend sa vo Vrbovom niesol v znamení ve-
selých vèielok, na Sídlisku 9. mája totiž slávnostne otvorili ihrisko Žihadiel-
ko! Pásku na jedineènom detskom ihrisku v sobotu 2. júla prestrihli primá-
torka Vrbového, zástupca spoloènosti Lidl Slovenská republika a predovšet-
kým deti.

Vždy aktuálne a zaujímavé informácie o spoloènosti Lidl Slovenská republika
nájdete na sociálnych sie�ach.

Facebook: https://www.facebook.com/lidlslovensko
Instagram: https://instagram.com/lidlsk/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC5oGq-pQRauK3TFdDa0ZPAQ
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lidl-slovenská-republika-v-o-s-

Ihrisko hneï v deò otvorenia prilákalo stovky detí.
Snímky: PK

Po slovách primátorky Vrbového Dott. Mgr. Emy Maggiovej pásku
pri vstupe do ihriska prestrihli najmenší.
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Keïže organizácia Únie žien má vo svojej
náplni èinnosti zakotvenú i pomoc ženám-mat-
kám v prípade sociálnej tiesne a podobne,
obrátila sa v predmetnej veci na našu orga-
nizáciu, v ktorej sa našlo dos� žien ochotných
odovzda� svoju mamièkovskú a babièkovskú
lásku aj iným de�om, o ktoré sa nemá kto po-
stara�. Bolo ich 14.

Pripravili pre ne na každý deò zaujímavý a
nápaditý program, pozostávajúci najmä z rôz-
nych drobných sú�aživých hier na  presnos�,
pohyb s loptou aj bez lopty, rýchlos�, šikovné
ruky v tvorivých dielòach, na obrazotvornos�,
orientaèný zmysel pri h¾adaní pokladu v okolí
Róchovej kaplnky, tiež napodobeniny televíz-
nych zábavných i vedomostných programov
„Èo ja viem“ a „Kufor“, ktorý zvláš� zožal ve¾ký
úspech.

Chvíle popoludòajšej siesty trávili deti do-
slovne oddychom na vá¾andách, ktoré boli

v centrále tábora (v bývalom spoloèenskom
klube) k dispozícii, alebo sa venovali spolo-
èenským hrám ako: èloveèe, nehnevaj sa, èier-
ny Peter, kvarteto, puzzle, èi navliekanie koráli-
kov a pod.

Zaujímavý bol pre deti i výlet do Pieš�an,
spojený s plavbou na lodi po Váhu, malá olym-
piáda i návšteva Žihadielka.

V posledný deò sa tešili všetky deti z me-
dailí a diplomov, ktoré získali poèas týždòa
v jednotlivých sú�ažiach.

O úspech tohto denného letného tábora,
o ktorom sa pochvalne vyjadrili mnohé z mami-
èiek detí, sa nepochybne postaral aj pán Peter
Majerník výbornými obedmi a olovrantami
(v dostupných cenových reláciách), na ktorých
si deti vždy výborne pochutnali.

Na mieste je i úprimné poïakovanie mest-
skému úradu za zabezpeèenie didaktických po-
môcok, spoloèenských hier, celotýždenného

pitného režimu, autobusu  na výlet, diplomov
i medailí.

Poïakovanie patrí i riadite¾om oboch zá-
kladných škôl za zapožièanie športových po-
trieb i priestoru telocviène poèas nepriaznivé-
ho poèasia, tiež pani riadite¾ke materskej ško-
ly Ide Majerníkovej a Rybárskemu zväzu za za-
požièanie potrebných rekvizít na hry.

Za obetavos� a ochotu si však najväèšie
ÏAKUJEM zaslúžia všetky nižšie uvedené ženy
– èlenky Únie žien vo Vrbovom, ktoré sa vzor-
ne o deti celý týždeò starali a vypåòali ich èas
zmysluplnou èinnos�ou a zábavou.

Boli to: p. Nataša Havrlentová, Danka Kel-
lerová, Daniela Prsteková, Viera Štefková,
Marta Petríková, Mgr. Stanislava Majkutová,
Terézia Majkutová, Mária Madžová, Monika
Meierová, Daniela Bieliková, Simona Hošnová,
Soòa Kureková, Daniela Balcírová, Mária Kl-
èová, Zdenka Koš�álová, Vladimíra Michalko-
vá, Mgr. Božena Kamenická a Mgr. Mária A-
damcová, ktorá bola vedúcou tábora a organi-
zaène ho zabezpeèovala a riadila.

Za mestský úrad bol úèinným zástupcom
a pomocníkom pán Braòo Remiáš.

Rada ZO ÚŽS Vrbové

TÝŽDEÒ PLNÝ RADOSTNÝCH AKTIVÍT
Aj takto by sa  dal nazva� týždeò, ktorý  strávili deti vo veku 7 - 11 ro-

kov v „Dennom letnom tábore“ vo Vrbovom. S návrhom vyskúša� po prvý-
krát takýto typ tábora vyšla pani primátorka Dott Mgr. Ema Maggiová
s cie¾om pomôc� pracujúcim matkám, aby sa mohli v èase prázdnin plne
venova� svojej práci s pocitom, že je o ich deti dobre postarané.
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Z rokovania MsZ
Uznesenia z MsZ zo dòa 30. júna 2016.

Pokraèovanie zo str. 2

Uznesenie MsZ è. 102/VI/2016
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom v zmy-

sle ustanovenia § 9a ods. 8, písm. d) zákona
è. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
schva¾uje predaj hnute¾ného majetku mesta
Vrbové, uvedeného v prílohe è. 1 Kúpnej zmlu-
vy zo dòa 1. 7. 2016 Spolku dychová hudba
Vrbovanka za cenu 1 €.

prítomní: 8, za: 8

Uznesenie MsZ è. 103/VI/2016
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje v zmysle Štatútu mesta Vrbové udelenie
mestského ocenenia Beòovského glóbus
2016, ktoré tvorí krištá¾ový glóbus a grafika
akad. maliara Igora Piaèku predstavujúca Móri-
ca Beòovského:

1. diplomatke a vedkyni JUDr. Cecílii Kan-
dráèovej, CSc.,

2. umeleckému fotografovi Filipovi Kuliše-
vovi,

3. príbuznej Mórica Beòovského Alžbete
Ambrózyovej.

Zároveò mestské zastupite¾stvo poveruje
Mestský úrad Vrbové odovzda� laureátom
ocenenia pri príležitosti Dní mesta Vrbové
2016.

prítomní: 8, za: 8

Uznesenie MsZ è. 104/VI/2016
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje v súlade s èl. 4 písm. b) bod 5 Zásad hos-
podárenia a nakladania s majetkom mesta Vr-
bové, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm.
e) Zákona è. 138/1991 Zb. o majetku obcí a
na základe § 611 a nasl. Obèianskeho zákon-
níka zámenu nehnute¾ností vo vlastníctve VÚC
nachádzajúcich sa v k. ú. Vrbové, a to:

LV è. 2056
- pozemok na Ul. J. Zigmundíka v k. ú. Vr-

bové, KN reg. C, p. è. 2526, o celkovej výmere
467 m2, druh pozemku – zastavané plochy a
nádvoria;

- pozemok na Ul. J. Zigmundíka v k. ú. Vr-
bové, KN reg. C, p. è. 2527, o celkovej výmere
86 m2, druh pozemku – zastavané plochy a ná-
dvoria;

- pozemok na Ul. J. Zigmundíka v k. ú. Vr-
bové, KN reg. C, p. è. 2528, o celkovej výmere
86 m2, druh pozemku – zastavané plochy a ná-
dvoria;

- pozemok na Ul. J. Zigmundíka v k. ú. Vr-
bové, KN reg. C, p. è. 2538, o celkovej výmere
325 m2, druh pozemku – zastavané plochy a
nádvoria;

- pozemok na Ul. J. Zigmundíka v k. ú. Vr-
bové, KN reg. C, p. è. 2541, o celkovej výmere
488 m2, druh pozemku – zastavané plochy
a nádvoria;

- pozemok na Ul. J. Zigmundíka v k. ú. Vr-
bové, KN reg. C, p. è. 2542/2, o celkovej vý-
mere 64 m2, druh pozemku – zastavané plochy
a nádvoria;

predmetom zámeny sú aj stavby vedené
na LV è. 2056:

- stavba (Sociálna budova/škola) súpisné
èíslo 334; postavená v roku 1974 na parcele
registra „C“ è. 2538 a ved¾ajšia budova (inter-
nát) bez súpisného èísla, ktorý nie je zapísaný
na LV postavený v roku 1974 na parcele
registra „C“ è. 2541;

- stavba (internát a služby) postavená v ro-
ku 1950 na parcele registra „C“ è. 2526,
súpisné èíslo 336;

- stavba (uèebòa-sklad) postavená v roku

1960 na parcele registra „C“ è. 2527, bez
súpisného èísla;

- stavba (uèebòa-sklad) postavená v roku
1960 na parcele registra „C“ è. 2528, bez
súpisného èísla;

- stavba (sklad-regulaèná stanica plynu)
bez súpisného èísla, ktorá nie je zapísaná na
LV postavená v roku 1964 na parcele registra
„C“ è. 2542/2.

LV è. 2929
- pozemok pod budovou SOU v k. ú. Vrbo-

vé, KN reg. C, p. è. 2542/6, o celkovej výmere
459 m2, druh pozemku – zastavané plochy a
nádvoria;

- pozemok na Ul. J. Zigmundíka v k. ú. Vr-
bové, KN reg. C, p. è. 2542/20, o celkovej
výmere 88 m2, druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria;

a - pozemok, parcela registra „C“ è.
2542/16, o výmere 2118 m2, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria. Na základe geo-
metrického plánu èíslo 40-22/2016 zo dòa
25. 4. 2016, overený Okresným úradom Pieš-
�any, katastrálnym odborom dòa 28. 4. 2016
pod è. 271/2016 bola uvedená parcela roz-
delená na parcelu è. 2542/16 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 1008 m2, parcelu
è. 2542/25 – zastavané plochy a nádvoria o
výmere 712 m2, parcelu è. 2542/26 – zasta-
vané plochy a nádvoria o výmere 163 m2,
parcelu è. 2542/27 – zastavané plochy a
nádvoria o výmere 27 m2 a parcelu è. 2542/
28 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
208 m2. 

- predmetom zámennej zmluvy sú novovyt-
vorené nehnute¾nosti parcela registra „C“ è.
2542/25 - zastavané plochy a nádvoria o vý-
mere 712 m2 a parcela registra „C“ è. 2542/
28 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
208 m2.

LV è. 2979
- pozemok za budovou SOU v k. ú. Vrbové,

KN reg. C, p. è. 2542/1, o celkovej výmere
941 m2, druh pozemku – zastavané plochy a
nádvoria, podiel 4/16;

všetky nehnute¾nosti sú evidované na Ok-
resnom úrade Pieš�any, katastrálnom odbore,
vo vlastníctve Trnavského samosprávneho
kraja, Ul. Starohájska è. 10, 917 01 Trnava 

IÈO: 34572871, DIÈ: 1041856398
za nehnute¾nosti vo vlastníctve mesta

Vrbové a to: 
LV è. 1900
- pozemok na Ul. M. A. Beòovského v k. ú.

Vrbové, KN reg. C, p. è. 1600/8, o celkovej
výmere 944 m2, druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria;

predmetom zámeny sú aj stavby vedené
na LV è. 1900:

- stavba (Gymnázium) súpisné èíslo 358;
postavená v roku 1998 na parcele registra „C“
è. 1600/8; 

nehnute¾nosti sú evidované na Okresnom
úrade Pieš�any, katastrálnom odbore, vo vlast-
níctve mesta Vrbové, Ul. gen. M. R. Štefánika  
è. 15/4, 922 03  Vrbové, 

IÈO: 00313 190, DIÈ: 2020531040.      
Zámena nehnute¾ností sa vykoná bez po-

vinnosti ïalšej úhrady, a to z dôvodu hodného
osobitného zrete¾a.

Za dôvod hodný osobitného zrete¾a je po-
važovaná skutoènos�, že mesto Vrbové záme-
nou vyššie uvedených nehnute¾ností získa ma-
jetok, ktorý bude ïalej využitý na vybudovanie
novej požiarnej zbrojnice pre Dobrovo¾ný ha-
sièský zbor mesta Vrbové a na prebudovanie
zvyšných priestorov v budove bývalého SOU na
nájomné byty. Z uvedeného dôvodu je potreb-
né, aby mesto Vrbové nadobudlo uvedené ne-
hnute¾nosti  do svojho  vlastníctva. 

prítomní: 8, za: 8 

Uznesenie MsZ è. 105/VI/2016  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-
¾uje 

a) po zámene nehnute¾nosti, stavba súp.
è. 358 (Gymnázium) postavená na parcele è.
1600/8 zriadi� na prístupových nehnute¾nos-
tiach vecné bremeno na už uložené inžinierske
siete (kanalizácia, vodovodná prípojka, plynová
prípojka, nízkonapä�ová prípojka elektriny), vy-
znaèené na geometrickom pláne èíslo 268/
2016 zo dòa 28. 6. 2016, v prospech zamie-
òajúceho, teda Trnavského samosprávneho
kraja, Ul. Starohájska è. 10, 917 01 Trnava,
IÈO: 34572871, DIÈ: 1041856398,  v súvis-
losti so susednou parcelou registra „C“ è.
1600/1 a 1601/1;

b) po zámene nehnute¾nosti, stavba súp.
è. 358 (Gymnázium) postavená na parcele è.
1600/8 zriadi�  na prístupových nehnute¾nos-
tiach vecné bremeno – právo prechodu na prí-
jazdovej úèelovej komunikácii, na novoutvore-
nej parcele reg. „C“ è. 1600/21. Uvedená
parcela bola vytvorená na základe geometric-
kého plánu èíslo 268/2016 zo dòa 28. 6.
2016 v prospech zamieòajúceho, teda Trnav-
ského samosprávneho kraja, Ul. Starohájska
è. 10, 917 01 Trnava, IÈO: 34572871, DIÈ:
1041856398, v súvislosti so susednou
novoutvorenou parcelou registra „C“ è. 1600/
21;

c) po zámene nehnute¾nosti, stavba súp.
è. 358 (Gymnázium) postavená na parcele è.
1600/8 zriadi� na prístupových nehnute¾nos-
tiach vecné bremeno - právo prechodu na už
vybudovanom príjazdovom chodníku od Ul. M.
A. Beòovského na parcele reg. „C“ è. 1604,  
v prospech zamieòajúceho, teda Trnavského
samosprávneho kraja, Ul. Starohájska è. 10,
917 01 Trnava, IÈO: 34572871, DIÈ:
1041856398,  v súvislosti so susednou
parcelou registra „C“ è. 1604;

Všetky uvedené nehnute¾nosti sú evido-
vané na Okresnom úrade Pieš�any, katastrál-
nom odbore, vo vlastníctve mesta Vrbové, Ul.
gen. M. R. Štefánika è. 15/4, 922 03 Vrbové,
IÈO: 00313 190, DIÈ: 2020531040. Vecné
bremená na uvedené parcely budú zriadené
bezodplatne.          

prítomní: 8, za: 8 

Uznesenie MsZ è. 106/VI/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje poskytnutie dotácie vo výške 1100 € Zá-
kladnej organizácii Únie žien Slovenska Vrbové
na zabezpeèenie svojej èinnosti na rok 2016.
Finanèné prostriedky budú vyplatené na úèet
Základnej organizácie Únie žien Slovenska Vr-
bové a vyúètovanie bude vykonané v mesiaci
december 2016. 

prítomní: 8, za: 8 

Uznesenie MsZ è. 107/VI/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje poskytnutie dotácie vo výške 600 € Vo¾no-
èasovému centru Vrbové, n. o. na zabezpeèe-
nie svojej èinnosti na rok 2016. Finanèné pro-
striedky budú vyplatené na úèet Vo¾noèasové-
ho centra Vrbové, n. o. a vyúètovanie bude vy-
konané v mesiaci december 2016. 

prítomní: 8, za: 8

Uznesenie MsZ è. 108/VI/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje poskytnutie  dotácie  vo výške 950 €  Go-
razdíku - Združeniu detí a mládeže Vrbové, z. o.
na zabezpeèenie svojej èinnosti na rok 2016.
Finanèné prostriedky budú vyplatené na úèet
Gorazdíka - Združenia detí a mládeže Vrbové,
z. o. a vyúètovanie bude vykonané v mesiaci
december 2016. 

prítomní: 8, za: 8 
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Uznesenie MsZ è. 109/VI/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje Prevádzkový poriadok Zberného dvora
mesta Vrbové.

prítomní: 8, za: 8

Uznesenie MsZ è. 110/VI/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona è.
138/1991 Zb.  o majetku obcí v platnom zne-
ní odpredaj nehnute¾nosti – pozemku reg. “C“,
parc. è. 1088/4  o výmere 345 m2, druh po-
zemku záhrada v k. ú. Vrbové, v celosti pre
Jarmilu Konèekovú, rod. Stolárovú, bytom Sídl.
9. mája  è. 318/3, 922 03 Vrbové, za cenu 6
€/m2 spôsobom hodným osobitného zrete¾a.

Za dôvod hodný osobitného zrete¾a MsZ
považuje skutoènos�, že p. Jarmila Konèeková
je majite¾kou ved¾ajšieho pozemku, kde dlho-
dobo uvedený pozemok týkajúci sa predaja uží-
va a udržiava. 

prítomní: 8, za: 8 

Uznesenie MsZ è. 111/VI/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona
è. 138/1991 Zb.   o majetku obcí v platnom
znení odpredaj nehnute¾nosti – pozemku reg.
“C“, parc. è. 1091/4  o výmere 379 m2, druh
pozemku záhrada v k. ú. Vrbové, v celosti  pre
Vladimíra Kriha, bytom  Šteruská cesta è.
790/7, 922 03 Vrbové a Helenu Krihovú, rod.
Svetlíkovú, bytom Šteruská cesta è. 790/7,
922 03 Vrbové,  za cenu 6  €/m2 spôsobom
hodným osobitného zrete¾a.

Za dôvod hodný osobitného zrete¾a MsZ
považuje skutoènos�, že Vladimír Kriho a Hele-
na Krihová, rod. Svetlíková sú majite¾mi ved-
¾ajšieho pozemku, kde dlhodobo uvedený po-
zemok týkajúci sa predaja spoloène užívajú a
udržiavajú. 

prítomní: 8, za: 8

Uznesenie MsZ è. 112/VI/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

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

- parcela registra „C“ è. 1093/2 - záhrada
o výmere 1012 m2, ktorá je vo výluènom vlast-
níctve mesta Vrbové, parcela registra „C“ è.
1091/2 - záhrada o výmere 1000 m2, ktorá je
vo výluènom vlastníctve mesta Vrbové zapísa-
né na LV è. 3369 na Okresnom úrade, katas-
trálnom odbore Pieš�any;

- parcela registra „C“ è. 1088/3 - záhrada
o výmere 815 m2, ktorá je vo výluènom vlast-
níctve mesta Vrbové, parcela registra „C“ è.
1086/3 - záhrada o výmere 796 m2, ktorá je
vo výluènom vlastníctve mesta Vrbové, parcela
registra „C“ è. 1083/3 - záhrada o výmere
816 m2, ktorá je vo výluènom vlast-níctve mes-
ta Vrbové, parcela registra „C“ è. 1081/3 - zá-
hrada o výmere 777 m2, ktorá je vo výluènom
vlastníctve mesta Vrbové, parcela registra „C“
è. 1081/5 - záhrada o výmere 57 m2, ktorá je
vo výluènom vlastníctve mesta Vrbové a parce-
la registra „C“ è. 1080/3 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 97 m2, ktorá je vo výluè-
nom vlastníctve mesta Vrbové, zapísané na LV
è. 1900 na Okresnom úrade, katastrálnom od-
bore Pieš�any 

formou obchodnej verejnej sú�aže za mini-
málnu cenu 25  €/m2. 

prítomní: 8, za: 8 

Uznesenie MsZ è. 113/VI/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 nasle-
dovne: 

- pozemok, parcela registra „E“  è. 1300/
116, o výmere 1367 m2, zapísaný  na LV è.
3369, druh pozemku – záhrada. Na základe
geometrického plánu èíslo 111/2016 zo dòa
12. 4. 2016 bola uvedená parcela rozdelená
na parcely reg. „C“  è. 1093/2 – záhrada o vý-
mere 1012 m2 a parcelu è. 1093/4 – záhrada
o výmere 355 m2;

predmetom verejnej obchodnej sú�aže je
novovytvorená nehnute¾nos� parcela registra
„C“  è. 1093/2 - záhrada o výmere 1012 m2,
ktorá je vo výluènom vlastníctve mesta Vrbové.

- pozemok, parcela registra „E“ è.
1300/115, o  výmere  1379 m2, zapísaný na
LV è. 3369, druh pozemku – záhrada. Na zá-
klade geometrického plánu èíslo 111/2016 zo
dòa 12. 4. 2016 bola uvedená parcela rozde-
lená na parcely reg. „C“  è. 1091/2 – záhrada
o výmere 1000 m2 a parcelu è. 1091/4 – zá-
hrada o výmere 379 m2;

 predmetom verejnej obchodnej sú�aže je
novovytvorená nehnute¾nos� parcela registra
„C“  è. 1091/2

- záhrada o výmere 1000 m2, ktorá je vo
výluènom vlastníctve mesta Vrbové.

- pozemok, parcela registra „C“ è. 1088,
o výmere  1160 m2, zapísaný na LV è. 1900,
druh pozemku – záhrada. Na základe geomet-
rického plánu èíslo 111/2016 zo dòa 12. 4.
2016 bola uvedená parcela rozdelená na par-
cely reg. „C“  è. 1088/3 – záhrada o výmere
815 m2 a parcelu è. 1088/4 – záhrada o vý-
mere 345 m2;

predmetom verejnej obchodnej sú�aže je
novovytvorená nehnute¾nos� parcela registra
„C“  è. 1088/3 - záhrada o výmere 815 m2,
ktorá je vo výluènom vlastníctve mesta Vrbové.

- pozemok, parcela registra „C“ è. 1086,
o výmere 1184 m2, zapísaný na LV è. 1900,
druh pozemku – záhrada. Na základe geomet-
rického plánu èíslo 111/2016 zo dòa 12. 4.
2016 bola uvedená parcela rozdelená na par-
cely reg. „C“ è. 1086/3 – záhrada o výmere
796 m2 a parcelu è. 1086/4 – záhrada o vý-
mere 388 m2;

predmetom verejnej obchodnej sú�aže je
novovytvorená nehnute¾nos� parcela registra
„C“  è. 1086/3 - záhrada o výmere 796 m2,
ktorá je vo výluènom vlastníctve mesta Vrbové.

- pozemok, parcela registra „C“ è. 1083,
o výmere 1117 m2, zapísaný na LV è. 1900,
druh pozemku – záhrada. Na základe geomet-
rického plánu èíslo 111/2016 zo dòa 12. 4.
2016 bola uvedená parcela rozdelená na
parcely reg. „C“  è. 1083/3 – záhrada o výme-
re 816 m2 a parcelu è. 1083/4 – záhrada o vý-
mere 301 m2;

predmetom verejnej obchodnej sú�aže je
novovytvorená nehnute¾nos� parcela registra
„C“ è. 1083/3 - záhrada o výmere 816 m2,
ktorá je vo výluènom vlastníctve mesta Vrbové.

- pozemok, parcela registra „C“  è.  1081,
o  výmere  1222 m2, zapísaný na LV è. 1900,
druh pozemku – záhrada. Na základe geomet-
rického plánu èíslo 111/2016 zo dòa 12. 4.
2016 bola uvedená parcela rozdelená na par-
cely reg. „C“  è. 1081/3 – záhrada o výmere
777 m2, parc. è. 1081/4 – záhrada o výmere
388 m2 a parcelu è. 1081/5 – záhrada o vý-
mere 57 m2;

predmetom verejnej obchodnej sú�aže je
novovytvorená nehnute¾nos� parcela registra
„C“   è. 1081/3 - záhrada o výmere 777 m2 a
parcela registra „C“ è. 1081/5 - záhrada o vý-
mere 57 m2, ktoré sú vo výluènom vlastníctve
mesta Vrbové.

- pozemok, parcela registra „C“  è.
1080/2, o výmere  695 m2, zapísaný na LV è.

1900, druh pozemku  - zastavané plochy a ná-
dvoria. Na základe geometrického plánu èíslo
111/2016 zo dòa 12. 4. 2016 bola uvedená
parcela rozdelená na parcely reg. „C“  è.
1080/2 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 598 m2 a  parcelu è. 1080/3 – za-
stavané plochy a nádvoria o výmere 97 m2;

predmetom verejnej obchodnej sú�aže je
novovytvorená nehnute¾nos� parcela registra
„C“  è. 1080/3 - zastavané plochy a nádvoria
o výmere 97 m2, ktorá je vo výluènom vlast-
níctve mesta Vrbové;

- prièom minimálna výška kúpnej ceny je
stanovená na 25  €/m2.

prítomní: 8, za: 8 

Uznesenie MsZ è. 114/VI/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:  

- parcela registra „C“ è. 1093/2 - záhrada
o výmere 1012 m2, ktorá je vo výluènom vlast-
níctve mesta Vrbové, parcela registra „C“ è.
1091/2 - záhrada o výmere 1000 m2, ktorá je
vo výluènom vlastníctve mesta Vrbové zapísa-
ná na LV  è. 3369 na Okresnom úrade, katas-
trálnom odbore Pieš�any, 

- a parcela registra „C“ è. 1088/3 - záhra-
da o výmere 815 m2, ktorá je vo výluènom
vlastníctve mesta Vrbové, parcela registra „C“
è. 1086/3 - záhrada o výmere 796 m2, ktorá
je vo výluènom vlastníctve mesta Vrbové, par-
cela registra „C“ è. 1083/3 - záhrada o výme-
re 816 m2, ktorá je vo výluènom vlast-níctve
mesta Vrbové, parcela registra „C“ è. 1081/3
- záhrada o výmere 777 m2, ktorá je vo výluè-
nom vlastníctve mesta Vrbové, parcela regist-
ra „C“ è. 1081/5 - záhrada o výmere 57 m2,
ktorá je vo výluènom vlastníctve mesta Vrbové
a parcela registra „C“ è. 1080/3 - zastavané
plochy  a nádvoria o výmere 97 m2, ktorá je
vo výluènom vlastníctve mesta Vrbové zapísa-
né na LV è. 1900 na Okresnom úrade, katas-
trálnom odbore Pieš�any, na dobu 7 rokov od
zmeny Územného plánu mesta Vrbové.  

Ak nový vlastník nezrealizuje projekt indivi-
duálnej bytovej výstavby v lehote maximálne 5
rokov, bude musie� pozemky vráti� do vlastníc-
tva mesta za rovnakých podmienok, za akých
ich nadobudol. 

prítomní: 8, za: 8 

Uznesenie MsZ è. 115/VI/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje zriadenie vecného bremena k pozemku  
parc. è. 1080/3 z dôvodu existencie inžinier-
skych sietí na tomto pozemku, a to v prospech
vlastníkov pozemkov reg. C parc. è. 1080/3,
1084/3 a 1082/2.

Vecné bremeno bude spoèíva� v práve pre-
chodu a pohybu na parcele è. 1080/3 - zasta-
vané plochy a nádvoria o výmere 97 m2 neob-
medzene, v práve vykonania opráv uložených
inžinierskych sietí a v povinnosti vlastníka
parc. è. 1080/3 nebudova� na tejto parcele
žiadne budovy ani spevnené plochy. 

Práva a povinnosti vyplývajúce z tohto vec-
ného bremena prechádzajú aj na právnych ná-
stupcov terajších vlastníkov týchto pozemkov.
Vecné bremeno na uvedené parcely bude zria-
dené bezodplatne.          

prítomní: 8, za: 8 

Uznesenie MsZ è. 116/VI/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje Dodatok è. 1 k Zásadám odmeòovania
poslancov a volených funkcionárov mesta,
èlenov komisií MsZ a èlenov ZPOZ-u.

prítomní: 8, za: 8 
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Uznesenie MsZ è. 117/VI/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje 5% spoluúèas� na spolufinancovaní pre
miesto s nezákonne uloženým odpadom – Uli-
ca Sietna, pri ceste na Baraní dvor.

prítomní: 8, za: 8 

Uznesenie MsZ è. 118/VI/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

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

parc. reg. „E“ è. 385/1 o  výmere  76 m2,
druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria
zapísaná na LV è. 3423 v podiele 1/1 v celos-
ti za cenu urèenú znaleckým posudkom, ktorý
dá vypracova� mesto na vlastné náklady.

prítomní: 8, za: 8 

Uznesenie MsZ è. 119/VI/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

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

– parc. reg. „E“ è. 3311/3 o výmere 79
m2, druh pozemku – ostatné plochy, zapísaná
na LV è. 3423  v podiele 1/1 v celosti za cenu
urèenú znaleckým posudkom, ktorý dá vypra-
cova� mesto na vlastné náklady.

prítomní: 8, za: 8 

Uznesenie MsZ è. 120/VI/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

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

- zapísaných na LV 3423, parc. reg. „E“ è.
1293/2 o výmere 3564 m2, druh pozemku –
ostatné plochy.  Na základe geometrického
plánu èíslo 257/2016 zo dòa 24. 6. 2016
bola uvedená parcela rozdelená na parcelu
reg. „C“  è. 11293/1 – ostatné plochy o výme-
re 2842 m2;   

 - predmetom kúpnej zmluvy je novovytvo-

rené nehnute¾nosti parcela registra „C“ è.
11293/1 – ostatné plochy o výmere 2842 m2,
ktoré je vo výluènom vlastníctve Slovenskej
republiky, správca Okresný úrad Trnava, Ul.
Kolárova è. 8, 917 01 Trnava (uvedená parce-
la sa plánuje použi� ako príjaz-dová cesta na
v budúcnosti otvorený Zberný dvor mesta
Vrbové - Sietie).   

Ïalej ide o parcelu parc. reg. „E“ è.
1069/5 zapísanú na LV 3557 vytvorenú
z parcely reg. „E“  è. 1293/2 o výmere 3564
m2, druh pozemku – ostatné plochy, kde par-
cela bola vytvorená v reg. „C“ è. 1069/5 o vý-
mere 6326 m2, druh pozemku ostatné plochy.
Na základe geometrického plánu èíslo 257/
2016 zo dòa 24. 6. 2016 bola uvedená parce-
la rozdelená na parcely reg. „C“  è. 1069/5 –
ostatné plochy o výmere 5604 m2  a parc. reg.
„C“  è. 1069/9 – ostatné plochy o výmere
722 m2;

- predmetom kúpnej zmluvy je novovytvo-
rená nehnute¾nos� parcela registra „C“ è.
1069/9 – ostatné plochy o výmere 722 m2,
ktorá je vo výluènom vlastníctve Slovenskej
republiky, správca Okresný úrad Trnava, Ul.
Kolárova è. 8, 917 01 Trnava  (uvedená parce-
la je potrebná na prístupovú cestu na vytvore-
nie v budúcnosti Zberného dvora mesta Vr-
bové - Sietie), za cenu urèenú znaleckým po-
sudkom, ktorý dá vypracova� mesto na vlastné
náklady.

prítomní: 9, za: 8, zdržal sa: 1

Uznesenie MsZ è. 121/VI/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

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

- parc. reg. „E“ è. 1295/1 o  výmere  
6257 m2, druh pozemku – orná pôda zapísaná
na LV è. 3557.  

Na základe geometrického plánu èíslo
199/2016 zo dòa 23. 6. 2016 bola uvedená
parcela rozdelená na parcely reg. „C“  è.
11295/1 – ostatné plochy o výmere 2246 m2,
parc. reg. „C“  è. 11295/2 – ostat-né plochy
o výmere 574 m2, parc. reg. „C“  è. 11295/3
– ostatné plochy o výmere 1680 m2, parc. reg.
„C“  è. 11295/4 – ostatné plochy o výmere

866 m2 a parc. reg. „C“  è. 11295/2 – ostat-
né plochy o výmere 574 m2,  parcelu è.
11295/5 – ostatné plochy o výmere 15 m2  a
parcelu reg. „C“  è. 11295/5 - ostatné plochy
o výmere 15 m2;   

- predmetom kúpnej zmluvy sú novovytvo-
rené nehnute¾nosti parcela registra „C“ è.
11295/1 – ostatné plochy o výmere 2246 m2,
parc. reg. „C“  è. 11295/2 – ostatné plochy
o výmere 574 m2, parc. reg. „C“  è. 11295/3
– ostatné plochy o výmere 1680 m2, parc. reg.
„C“  è. 11295/4 – ostatné plochy o výmere
866 m2 a parc. reg. „C“  è. 11295/2 – ostat-
né plochy o výmere 574 m2 a parcelu è.
11295/5 – ostatné plochy o výmere 15 m2,
ktoré sú vo výluènom vlastníctve Slovenskej
republiky, správca Okresný úrad Trnava, Ul.
Kolárova è. 8, 917 01 Trnava (na uvedených
parcelách sa plánuje vytvori� v budúcnosti
Zberný dvor mesta Vrbové - Sietie).  

 - Ïalej ide o parc. reg. „E“ è. 1069/5
zapísanú na LV 3557 vytvorenú z parcely reg.
„E“  è. 1295/1 o výmere 6257 m2, druh po-
zemku – orná pôda, kde bola vytvorená parce-
la v reg. „C“ è. 1069/5 o výmere 6326 m2,
druh pozemku ostatné plochy. Na základe
geometrického plánu èíslo 199/2016 zo dòa
23. 6. 2016 bola uvedená parcela rozdelená
na parcely reg. „C“  è. 1069/5 – ostatné ploc-
hy o výmere 5498 m2 a parc. reg. „C“  è.
1069/8 – ostatné plochy o výmere 828 m2;

- predmetom kúpnej zmluvy je novovytvo-
rená nehnute¾nos� parcela registra „C“ è.
1069/8 – ostatné plochy o výmere  828 m2,
ktorá je vo výluènom vlastníctve Slovenskej
republiky, správca Okresný úrad Trnava, Ul.
Kolárova è. 8, 917 01 Trnava (uvedená parce-
la je potrebná na prístupovú cestu na vytvore-
nie v budúcnosti Zberného dvora mesta Vrbo-
vé - Sietie).

Uvedené  pozemky sú vo vlastníctve Slo-
venskej republiky, správca Okresný úrad Trna-
va, Ul. Kolárova è. 8, 917 01 Trnava budú
odpredané za cenu urèenú znaleckým posud-
kom, ktorý dá vypracova� mesto na vlastné
náklady.

prítomní: 9, za: 9 
Zo zápisnice z rokovania,

zapísala E. BELIÈKOVÁ

Pozor: Zneužívate¾om hrozí až 12 rokov odòatia slobody
Spoloènos� SPP – distribúcia, a. s., je vlastníkom a pre-

vádzkovate¾om distribuènej siete zemného plynu.
Považujeme za našu povinnos� informova� vás o pretrváva-

júcich prípadoch páchania trestnej èinnosti, keï èlenovia orga-
nizovaných skupín za odplatu ponúkajú odberate¾om plynu
„pretoèenie“ èíselníka meradla spotreby. Naša spoloènos�
disponuje úèinnými nástrojmi na odha¾ovanie týchto podvodov
a v prípade ich potvrdenia odberate¾ ply- nu znáša okrem ne-
oprávneného odobratého plynu aj všetky náklady spojené s je-
ho odhalením a odstránením.

V tejto súvislosti vás upozoròujeme na zmenu legislatívy,
ktorá sa týka trestného postihovania neoprávnenej manipulá-
cie s meradlom.

1. júla 2016 nadobudla úèinnos� novela Trestného záko-
na, ktorá zavádza pod¾a §219a trestnú zodpovednos� za ne-
oprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a fal-
šovanie plomb. V závislosti od závažnosti spáchaného

trestného èinu a ve¾kosti škody bude po novom páchate¾om
hrozi� trest odòatia slobody od jedného do 12 rokov. Veríme,
že táto úprava zákona posilní ochranu poctivých odberate¾ov
plynu a zároveò bude zákonne postihova� organizované zloèi-
necké skupiny, ktoré túto trestnú èinnos� páchajú.

Pre zvýšenie ochrany odberate¾ov plynu odporúèame, aby
si pravidelnou obhliadkou kontrolovali svoje meradlá spotreby
plynu s dôrazom na neporušenos� overovacích a zabezpeèo-
vacích znaèiek – plomb, a akéko¾vek podozrenia alebo infor-
mácie o neoprávnenej ma- nipulácii s meradlom neodkladne
oznámili spoloènosti SPP – distribúcia na tel. èísle: 

02/20402180 alebo e-mailom na: 
NOplyn@spp-distribucia.sk.
Znížia tým riziko havárie na plynovom zariadení a poškode-

nia ich zdravia a majetku, ako aj ïalších osôb v jeho blízkosti.
Mgr. Milan VANGA, manažér externej komunikácie

(krátené)

Oznam MsÚ Vrbové pre obyvate¾ov Ulice oslobodenia
Keïže je už uzatvorená zmluva o prevádzkovaní kanalizácie na Ulici oslobodenia, môžu si obèania tejto ulice

poda� žiados� o pripojenie na predmetnú kanalizáciu na TAVOS, a. s., Priemyselná 10, 921 79 Pieš�any.

Mesto Vrbové, Mgr. Zuzana Horvátová, útvar výstavby, ÚR a ŽP, tel. è. 033 73 506 45



strana 11 15-16/2016RBOVÉHOHV
LAS

Vzrušujúce dni
prežili zaèiatkom leta  integrované deti združené vo vrbov-

skej Základnej organizácii Slovenského zväzu telesne postihnu-
tých (ZO SZTP). 

10. júna pripravila ZO pre svojich najmladších èlenov pri prí-
ležitosti MDD tradiènú opekaèku. A, keïže medzi staršími èlen-
kami ZO sú aj ich mamy a babièky, pripomenula si ich pohoste-
ním aj Deò matiek. Opekaèka je vždy ob¾úbeným stretávaním sa
detí, ale teraz ich èakalo vzrušujúce a úžasné prekvapenie –
návšteva Dobrovo¾ného hasièského zboru vo Vrbovom a velite-
¾om Matúšom Švarcom. Prišli aj s hasièskou technikou. Na
vlastné oèi si deti mohli prezrie� hasièské zásahové vozidlo,
vyskúša� hasièskú prilbu, vyblázni� sa s osviežujúcim prúdom
vody a uvidie� záchranu raneného – fixovanie na chrbticovú

dosku, èo si mnohé s nadšením vyskúšali. Poïakovali sa rozžia-
renými oèami a mávaním odchádzajúcemu autu so zapnutou si-
rénou. ZO SZTP ïakuje tajomníkovi DHZ Filipovi Gonovi za zor-
ganizovania návštevy týchto milých a ochotných mládencov vr-
bovského DHZ, ktorí pripravili de�om nádherný zážitok.

26. jún opä� deti potešil návštevou jazdecko-rehabilitaèného
centra Lesan v Opatovciach pri Trenèíne. Deti, chodiace aj na
vozíkoch, tu strávili príjemné dopoludnie v spoloènosti domá-
cich zvierat a predovšetkým lieèebnou hipoterapiou. Už dobre
známe trpezlivé kone, hnedka Sára a èierny �apko, im ochotne
pomáhali rozprúdi� krv, uvo¾ni� svaly a aktivova� nervovú sústa-
vu. Dôležitú rehabilitáciu detí umožnila peòažným darom Nadá-
cia Veolia Slovensko, za èo jej touto cestou ZO ïakuje. Zároveò
ïakuje všetkým, ktorí pomohli obe podujatia zabezpeèi� a tak
prispeli k pohode integrovaných detí.

-el-

Otvorenie
„Senzi kútika“

Koniec školského roka 2016 v Spojenej škole, Vrbové
(v triede pre žiakov s autizmom) sa konal netradièným spôso-
bom, a to slávnostným otvorením a zároveò vyvrcholením pro-
jektu „Senzi kútik“. Projekt bol podporený Nadáciou Volswagen
Slovakia v grantovej výzve „Budúcnos� aj s autizmom“. Na sláv-
nostnom otvorení sme mohli privíta� aj vzácnu návštevu - projek-
tové manažérky Nadácie Volkswagen Slovakia, PhDr. Mgr. Adria-

nu Smolinskú, ktorá zároveò prestrihla pásku, a Mgr. Katarínu
Mariòákovú.

Hlavným cie¾om „Senzi kútika“ je, aby žiaci s autizmom mali
možnos� kvalitného a zmysluplného vzdelávania, ktoré im pomô-
že v èo najväèšej miere rozumie� sebe a svojmu okoliu. Vzdelá-
vania, ktoré ponúka prijatie, rešpekt, rozvoj osobnosti a nená-
silné nadviazanie kontaktu, na ktorom základe je vybudované u-
èenie sa zruèností potrebných pre život (komunikácia, sebaobs-
luha, sociálne správanie a pod.).

Týmto smerom by sme sa chceli poïakova� Nadácii Volks-
wagen Slovakia za venované finanèné prostriedky, ktoré sme
použili na nákup senzorických (zmyslových) pomôcok a na vzde-
lávanie pre rodièov a pedagógov v danej oblasti.

Mgr. Miroslava PLOSZEK, koordinátorka projektu
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Futbal IV. liga SZ 

Hodnotenie IV. futbalovej ligy SZ
sezóna jar 2016

Z poh¾adu MFK Vrbové

Tréner Szilard Petényi a asistent trénera
Peter Gažík vo Vrbovom skonèili.

V poslednej sezóne roèníka 2015/16 sa
futbalisti MFK Vrbové umiestnili na 8. mieste
so ziskom 41 bodov, keï dali 53 gólov a do-
stali 59. V celkovej tabu¾ke zápasov doma
získali z 15 zápasov výhra 8 remíza 4, prehra
3, skóre 39:26 zo ziskom 28 bodov, v tabu¾-
ke zápasov vonku z 15 zápasov 3 výhra, 4 re-
míza a 8 prehra, skóre 14:33 a so ziskom 13
bodov . Na jar sa objavilo v zostave 17 hrá-
èov. Najviac minút odohrali Andrísek, Sumer
a Vlado. Najviac gólov dali Zelenay 11 a Su-
mer 10. Jedinu ÈK dostal Kurinec, najviac ŽK
dostal P. Vlado. Bilancia zápasov na jar výhra
5 zápasov, to je 15 bodov (Kanianka, Preèin,
Jasl. Bohunice, T. Teplice a Holíè), 2 remíza
(Partizánské a Malženice), a 8 prehra (Èast-
kovce, Domaniža, Nová Dubnica, Tren. Stan-
kovce, Šimonovany, Beluša, Boleráz a Bánov-
ce). Spolu na jar získali len 17 bodov a skóre
28:38. Po úspešnejšej jesennej èasti, keï
získalo Vrbové 24 bodov a skóre 25:21, na
jarnú èas� nastúpili oslabení o dvoch hráèov,
odišli Sarr a M. Kováè, zranenie mal T.Gažík
aj Strecký a zdravotné problémy Lackoviè, to
znamená, že úzky káder znamenalo aj  rozdiel
dosiahnutých výsledkov, jeseò-jar je mínus 7
bodov a mínus 17 gólov. Na sezónu roèníka
2016 - 2017 sa chystajú zmeny na poste tré-
nera, asistenta aj hráèskeho kádra.

Letný strítbal ZŠ
Ako už tradiène, aj teraz sa uskutoènil na

konci školského roku už 6. roèník turnaja
v basketbale na jeden kôš pod názvom Letný
Strítbal ZŠ, Vrbové 2016. Turnaj usporiadala
I. ZŠ, Školská, za spolupráci s bývalou ria-
dite¾kou tejto školy Mgr. Máriou Adamcovou
a Mgr. Jánom Bosákom. Súèas�ou turnaja bo-
lo heslo „Zober loptu, nie drogy“. Turnaja sa
zúèastnilo devä� družstiev, vyše 20 žiaèok a
žiakov z oboch základných škôl z Vrbového.

Výsledky. Mladší žiaci mix: Zví�azilo druž-
stvo Buls z I. ZŠ, Školská, 2. miesto obsadilo
družstvo Budiš tiež z I. ZŠ a 3. miesto patrilo
družstvu BC Párky z II. ZŠ, Komenského ul.
Starší žiaci mix: 1. miesto družstvo Nyke z I.
ZŠ, Školská, pred dvoma družstvami z II. ZŠ,

Komenského ul., Gumkáèi a Tigrice.
Sú�ažili aj jednotlivci. V sú�aži Trestné

hody v kategórii mladší žiaci zví�azil Patrik
Dobrovadský a v starších žiakov bol najlepší
Marek Višnovský. 

V sú�aži Trojkové hody bol ví�azom v kate-
górii mladších žiakov Adam Pavelka a v kate-
górii starších žiakov Patrik Varga.

Ví�azné družstva zo škôl boli odmenené
diplomami. Vïaka patrí sponzorovi podujatia,
Petrovi Majerníkovi z SaOS, ktorý zabezpeèil
obèerstvenie. Rozhodcami-pozorovate¾mi po-
dujatia boli P. Skípala, J. Bosák a P. Sedlá-
èek. Budúci 7. roèník sa pravdepodobne us-
kutoèní 26. júna 2017.

PETER SEDLÁÈEK

P-No 2081/16

O z n a m u j e m e 
našim čitateľom, že ďalšie číslo

HLASU VRBOVÉHO 
vyjde 25. augusta. 

Redakcia Hlasu Vrbového

Poïakovanie
Slovenský zväz sclerosis multiplex,

Klub scleroris multiplex Pieš�any so sídlom
vo Vrbovom vyslovuje vïaku. Týmto sa èle-
novia Klubu SM chcú poïakova� vám všet-
kým, ktorí ste prispeli do zbierky Deò slneè-
ní konanej dòa 27. mája vo Vrbovom. Cel-
ková suma zbierky bola 408,79 €. Ku zbier-
ke sa pripojila I. ZŠ a II. ZŠ. Poïakovanie
patrí aj riadite¾stvám oboch škôl za povole-
nie a zorganizovanie zbierky na týchto ško-
lách. Vyzberaná suma bude použitá na re-
habilitáciu èlenov klubu postihnutých skle-
rózou multiplex.

Za Klub Pieš�any: 
Daniela VALOVÁ, predsedníèka klubu

 dvojtýždenník mesta Vrbové, ISSN 1335-2687, vydáva Mestský úrad vo Vrbovom (IČO: 00313190).
Šéfredaktor: PhDr. Ľubomír Bosák. Zástupca šéfredaktora: PaedDr. Patrik Kýška.  
Adresa redakcie: Hlas Vrbového, Mestský úrad, 922 03 Vrbové. Registrácia: Ministerstvo kultúry SR, evidenčné číslo EV 3334/09.
Sadzba: Ing. Jana Ščurková. Tlač: PN print, spol. s r. o., Piešťany.
Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť. Rukopisy, fotografie a kresby doručené redakcii sa nevracajú (pokiaľ nebolo
dohodnuté inak). Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahnutých v platenej reklame a inzercii.

RBOVÉHOHV
LAS

ZO ŠPORTU


