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Oznámenie o èase a mieste konania volieb do orgánov TTSK
Ako sme už obèanov informovali, vo¾by do orgánov Trnavského samosprávneho kraja sa uskutoènia 4. novembra 2017 od 7.00 do 22.00 hod.

Vo Vrbovom sa tak stane v štyroch okrskoch. Príslušnos* k ním je viazaná na trvalé bydlisko volièa. Každá domácnos* o tom dostala oznámenie na
svoju adresu. Upozoròujeme obèanov, že toto oznámenie sa neposiela každému volièovi zvláš*, ale len každej domácnosti jedno spoloèné.

Mesto Vrbové

Miera
nezamestnanosti
u�nás historicky

najnižšia
Úrad práce, sociálnych vecí

a rodiny Pieš*any eviduje v�sú-
èasnosti zo 46 úradov práce na
Slovensku najnižšiu mieru neza-
mestnanosti - 2,42 percenta. Je
to hlboko pod celoštátnym prie-
merom 6,70 % (29. 9. 2017).
V�našom regióne ide o�najnižšiu
nezamestnanos* od r. 1990, od
vzniku úradov práce. Ešte pred
rokom bola o�1,59 % vyššia.

Gymnázium Jána Baltazára Magina
Vrbové Vás pozýva na

Deň otvorených
dverí

25.  októbra 2017
od 9.00 - 13.00 hod. pre žiakov

a výchovných poradcov,
od 13.00 – 17.00 hod. pre žia-

kov, rodièov a  širokú verejnos*.
Informácia: Prezentácie a preh-

liadka školy, skúšobné  testy na pri-
jímacie skúšky,  vedomostné sú*aže
a hry.

Najbližší termín prípravných kur-
zov k prijímacím skúškam je 11. no-
vember (sobota: 8.30 - 12.00 hod.)

Kontakty:
Gymnázium J. B. Magina
Beòovského 358/100
922 03 Vrbové
Tel.: 033/7791495  
Fax: 033/7791500
gymvrbove@gymvrbove.sk
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Uznesenie Mestského zastupite¾stva
vo Vrbovom konaného 22. septembra
2017.

Uznesenie MsZ è. 107/IX/2017  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom

berie na vedomie
1.) Správu o historickom vývoji mesta;
2.) predstavenie novej Pamätnej

medaily mesta Vrbové;
3.) príhovor primátorky mesta;
4.) ocenenie Pamätnou medailou

mesta Vrbové tých, èo sa prièinili o opä-
tovné vyhlásenie Vrbového za mesto:

1.) Jána Hrnèiara in memoriam;
2.) Michala Švaru in memoriam;
3.) prof. PhDr. Jozefa Šimonèièa,

CSc.;
4.) Jozefa Mackovjaka.
5.) ocenenie predsedu TTSK, starostu

mesta Allstedt, starostu mesta Vítkov,
primátora mesta Spišské Podhradie;

6.) príhovory predsedu TTSK a zástup-
cov partnerských miest.

Uznesenia Mestského zastupite¾stva
vo Vrbovom konaného 28. septembra
2017.

Uznesenie MsZ è. 108/IX/2017  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom

schva¾uje v súlade s § 9a ods. 8 písm.
e/ zákona è. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení odpredaj nehnute¾-
nosti vo vlastníctve mesta Vrbové vede-
nej na LV 1900 – v k. ú. Vrbové, KN reg.
„C“, p. è. 2516/1 o�celkovej výmere
1294 m2, druh pozemku – ostatné ploc-
hy. Na základe geometrického plánu èíslo
210/2017 zo dòa 4. 9. 2017 bola uve-
dená parcela rozdelená na parcely reg.
„C“ è. 2516/1- diel è. 5 – ostatné plochy
o výmere 1131 m2, ïalej parcelu reg. „C“
è. 2516/35 - diel è. 6 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 124 m2, parcelu reg.
„C“ è. 2516/35 - diel è. 9 – zastavané
plochy a nádvoria o�výmere 11 m2, parce-
lu reg. „C“ è. 2516/35 - diel è. 10 – za-
stavané plochy a nádvoria o výmere
18�m2, parcelu reg. „C“ è. 2516/35 - diel
è. 11 – zastavané plochy a nádvoria o vý-
mere 18 m2, parcelu reg. „C“ è. 2516/
35 - diel è. 12 – zastavané plochy a ná-
dvoria o výmere 18 m2, parcelu reg. „C“
è. 2516/35 - diel è. 13 – zastavané plo-
chy a nádvoria o�výmere 13 m2, parcelu
reg. „C“ è. 2516/36-diel è. 7 – zasta-
vané plochy a nádvoria o výmere 39 m2,
parcelu reg. „C“ è. 2516/36 - diel è. 8 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere
7�m2, parcelu reg. „C“ è. 2516/7 - diel
è.�14 – zastavané plochy a nádvoria o
výmere 5 m2, parcelu reg. „C“ è. 2516/7
- diel è. 15 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 14 m2, 

parcelu reg. „C“ è. 2516/8 - diel
è.�16 – zastavané plochy a nádvoria o vý-
mere 4 m2, 

parcelu reg. „C“ è. 2516/8 - diel
è.�17 – zastavané plochy a nádvoria o vý-
mere 15 m2 a parcelu reg. „C“ è.

2516/9 - diel è. 18 – zastavané plochy a
nádvoria o výmere 3 m2, kde predmetom
kúpnej zmluvy sú novovytvorené nehnu-
te¾nosti parcela registra „C“ è. 2516/35
- diel è. 6 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 124 m2, parcelu reg. „C“ è.
2516/35 - diel è. 9 – zastavané plochy
a�nádvoria o�výmere 11 m2, parcelu reg.
„C“ è. 2516/35 - diel è. 10 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 18 m2, parce-
lu reg. „C“ è. 2516/35 - diel è. 11 – za-
stavané plochy a nádvoria o výmere
18�m2, parcelu reg. „C“ è. 2516/35 - diel
è. 12 – zastavané plochy a nádvoria o vý-
mere 18 m2 a parcelu reg. „C“ è. 2516/
35 - diel è. 13 – zastavané plochy a ná-
dvoria o�výmere 13 m2 – spolu 202 m2,
ktoré sú zapísané na LV è. 1900 na Ok-
resnom úrade, katastrálnom odbore Pieš-
*any, vo výluènom vlastníctve mesta Vr-
bové, IÈO 00313 190, sídlo Ulica gen.
M. R. Štefánika è. 15/4, 922 03 Vrbové,
a to z�dôvodu hodného osobitného zrete¾a
do bezpodielového spoluvlastníctva man-
želov - p. Emila Adamca, bytom Sídl. 9.
mája è. 319/1, 922 03 Vrbové a manžel-
ku Annu Adamcovú, rod. Tvaroškovú, by-
tom Sídl. 9. mája è. 319/1, 922 03 Vr-
bové, podiel 1/1, za cenu 11 eur/m2.

Za dôvod hodný osobitného zrete¾a
MsZ považuje skutoènos*, že p. Adamec
s rodinou nehnute¾nos* pridelenú od bý-
valého zamestnávate¾a (Trikota Vrbové)
užíva a udržiava už 30 rokov. 

celkový poèet všetkých poslancov
MsZ: 11, prítomní: 8, za: 8, proti: 0,
zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 109/IX/2017  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom

schva¾uje v súlade s § 9a ods. 8 písm.
e/ zákona è. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení odpredaj nehnute¾-
nosti vo vlastníctve mesta Vrbové vede-
nej na LV 3369 – v k. ú. Vrbové, KN reg.
„E“, p. è. 3-430/4 o�celkovej výmere 331
m2, druh pozemku – zastavané plochy a
nádvoria. Na základe geometrického plá-
nu èíslo 210/2017 zo dòa 4. 9. 2017
bola uvedená parcela rozdelená na parce-
ly reg. „E“ è. 3-430/4 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 323 m2, ïalej parce-
lu reg. „C“ è. 2515/27 - diel è. 1 – zasta-
vané plochy a nádvoria o výmere 5 m2,
parcelu reg. „C“ è. 2515/28 - diel è. 2 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1
m2, parcelu reg. „C“ è. 2515/29 - diel
è.�3 – zastavané plochy a nádvoria o vý-
mere 1 m2 a parcelu reg. „C“ è. 2515/
30 - diel è. 4 – zastavané plochy a nádvo-
ria o výmere 1 m2, kde predmetom kúp-
nej zmluvy je novovytvorená nehnute¾nos*
parcela registra „C“ è. 2515/27 - diel è.
1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
5 m2, ktorá je zapísaná na LV è. 3369 na
Okresnom úrade, katastrálnom odbore
Pieš*any, vo výluènom vlastníctve mesta
Vrbové, IÈO 00313 190, sídlo Ulica gen.
M. R. Štefánika è. 15/4, 922 03 Vrbové,
a to z�dôvodu hodného osobitného zrete¾a
do bezpodielového spoluvlastníctva man-

želov - p. Emila Adamca, bytom Sídl. 9.
mája è. 319/1, 922 03 Vrbové a manžel-
ku Annu Adamcovú, rod. Tvaroškovú, by-
tom Sídl. 9. mája è. 319/1, 922 03 Vr-
bové, podiel 1/1, za cenu 11 eur/m2.

Za dôvod hodný osobitného zrete¾a
MsZ považuje skutoènos*, že p. Adamec
s rodinou nehnute¾nos* pridelenú od bý-
valého zamestnávate¾a (Trikota Vrbové)
užíva a udržiava už 30 rokov. 

za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 110/IX/2017  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom

schva¾uje v súlade s § 9a ods. 8 písm.
e/ zákona è. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení odpredaj nehnute¾-
nosti vo vlastníctve mesta Vrbové vede-
nej na LV 1900 – v k. ú. Vrbové, KN reg.
„C“, p. è. 2516/2 o�celkovej výmere 18
m2, druh pozemku – zastavané plochy a
nádvoria vo výluènom vlastníctve mesta
Vrbové, IÈO 00313 190, sídlo Ulica gen.
M. R. Štefánika è. 15/4, 922 03 Vrbové,
a to z dôvodu hodného osobitného zrete¾a
do bezpodielového spoluvlastníctva man-
želov - p. Vladimíra Gondála, bytom Sídl.
9. mája è. 319/1, 922 03 Vrbové a man-
želku Elenu Gondálovú, rod. Spálovú, by-
tom Sídl. 9. mája è. 319/1, 922 03 Vr-
bové, podiel 1/1, za cenu 11 eur/m2.

Za dôvod hodný osobitného zrete¾a
MsZ považuje skutoènos*, že p. Gondál
s�rodinou nehnute¾nos* pridelenú od bý-
valého zamestnávate¾a (Trikota Vrbové)
užíva a udržiava už 30 rokov. 

za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 111/IX/2017  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom

schva¾uje v súlade s § 9a ods. 8 písm.
e/ zákona è. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení odpredaj nehnute¾-
nosti vo vlastníctve mesta Vrbové vede-
nej na LV 1900 – v k. ú. Vrbové, KN reg.
„C“, p. è. 2516/1 o�celkovej výmere
1294 m2, druh pozemku – ostatné ploc-
hy. Na základe geometrického plánu èíslo
210/2017 zo dòa 4. 9. 2017 bola uve-
dená parcela rozdelená na parcely reg.
„C“ è. 2516/1- diel è. 5 – ostatné plochy
o výmere 1131 m2, ïalej parcelu reg. „C“
è. 2516/35 - diel è. 6 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 124 m2, parcelu reg.
„C“ è. 2516/35 - diel è. 9 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 11 m2, parce-
lu reg. „C“ è. 2516/35 - diel è. 10 – za-
stavané plochy a nádvoria o výmere 18
m2, parcelu reg. „C“ è. 2516/35 - diel
è.�11 – zastavané plochy a nádvoria o vý-
mere 18 m2, parcelu reg. „C“ è. 2516/
35 - diel è. 12 – zastavané plochy a
nádvoria o výmere 18 m2, parcelu reg.
„C“ è. 2516/35 - diel è. 13 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 13 m2, parce-
lu reg. „C“ è. 2516/36 - diel è. 7 – zasta-
vané plochy a nádvoria o výmere 39 m2,
parcelu reg. „C“ è. 2516/36 - diel è. 8 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere
7�m2, parcelu reg. „C“ è. 2516/7 - diel

Pokraèovanie na s. 5

Z rokovaní mestského zastupite¾stva
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Kto zomiera, neodchádza, 
ale žije v�srdciach tých, 
ktorí ho milovali. 

15. októbra uplynie pä* rokov od
úmrtia môjho drahého manžela, otca a
deduška

Štefana OBUCHA.
Ïakujeme všetkým, ktorí nezabudli. 
Manželka a deti s rodinami

P1/1921/2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Mesto Vrbové 

v záujme utvárania a ochrany zdravých podmienok,
zdravého spôsobu života, v�zmysle § 4 ods. 3 písm. h),
zákona è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 12 ods.2, písm. e) zákona

è.�355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ïalej
len zákon è. 355/2007 Z. z.) za úèelom predchádzania
vzniku a šíreniu ochorení, všetkým povinným subjektom

pod¾a § 52 a 53 zákona è. 355/2007 Z. z.
             nariaïuje

celomestskú deratizáciu
reguláciu živoèíšnych škodcov

v termíne od 1. októbra 2017 do 15. novembra 2017.

Mesto Vrbové stanovuje tieto podmienky pre zabezpeèenie celomestskej dera-
tizácie:

- všetky fyzické osoby - obèania, fyzické osoby-podnikatelia, právnické osoby mu-
sia vykona* deratizáciu v objektoch urèených na podnikanie, v objektoch školských
zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a poly-
funkèných domoch, v suterénnych a pivnièných priestoroch objektov, v areáloch ži-
voèíšnej výroby, v areáloch potravinárskej výroby a v potravinárskych prevádzkach,
v�reštauraèných zariadeniach, v skladoch potravín a požívatín, v skladoch ïalších
komodít a skládkach komunálneho odpadu

- fyzickým osobám – obèanom na vykonanie deratizácie v pivnièných priestoroch
pri chovoch hospodárskych zvierat, v rodinných a bytových domoch, predovšetkým
ak v ich blízkosti sú objekty urèené na podnikanie uvedené vo vyššom ods.

- objekty, v ktorých sa bude deratizácia vykonáva*, musia by* aj fyzicky upratané,
zbavené materiálov a neèistôt, ktoré prispievajú k množeniu škodcov

- dba* na úèinný a kvalitný výkon deratizácie, aby sa zabránilo ïalšiemu výskytu
a rozmnožovaniu hlodavcov.

Mesto Vrbové bude vykonáva* deratizáciu na nehnute¾nostiach vo svojom vlast-
níctve dòa 19. - 20. októbra 2017.

Výzvu pre vykonanie celoplošnej deratizácie vydal Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Trnave pod ozn. RÚVZ/2017/04238/RH dòa 20. septem-
bra 2017. Táto výzva je k nahliadnutiu na Mestskom úrade, útvare výstavby, územ-
ného rozvoja a životného prostredia vo Vrbovom a je zverejnená na mestskej úrad-
nej tabuli.

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ, primátorka mesta
(Hv è. 20, 21, 22)

Podujatia vo Vrbovom
v�roku�2018

Na základe rokovania komisie kultúry, mládeže, športu a vzdelávania, ako aj
Mestského zastupite¾stva vo Vrbovom boli s oh¾adom na termíny jarmokov v�okres-
ných mestách v našom okolí stanovené termíny vrbovských jarmokov v roku 2018.
Pripájame aj plánované termíny ïalších podujatí vo Vrbovom.

7. apríla Vítanie jari a oslava abstinencie
20. - 21. apríla Jarný jarmok, mesto Vrbové
1. júna Oslava MDD, mesto Vrbové
14. júla Vrbovské vetry, hudobný festival
21. júla Vrbovská pätnástka - Memoriál Štefana Kalužu, mesto Vrbové
12. októbra Zaèiatok Dní mesta Vrbové, mesto Vrbové
12. - 13. októbra 2018 Jesenný jarmok, mesto Vrbové
5. decembra Mikulášska slávnosS, mesto Vrbové
31. decembra Vítanie nového roku, osláva štátneho sviatku, mesto Vrbové

11. ROÈNÍK LAZOVEJ STOVKY - REKAPITULAÈNÝ
sa uskutoèní 21. - 22. apríla 2018 so spoloèným štartom vo Vrbovom o 6.00 hod.
Úèastnícky limit: 300 lazovníkov
Prihlasovanie zaèalo 10. októbra 2017 o 10.10 hod.
Trasa má dåžku 113 km a prevýšenie 3600 m.

http://www.lazovka.wbl.sk/

Sľúbili si vernosť 
v júni až septembri 2017

Srdečne blahoželáme!

V rím.-kat. kostole vo Vrbovom

10. 6. Ivan Jánošík,
Pieš�any

Bc. Lenka Lisíková, 
Prašník

8. 7. Lukáš Troják,
Ve¾ké Kosto¾any

Lívia Sudorová, 
Vrbové

29. 7. Pavol Halama,
Vrbové

Anna Jariabková, 
Horná Štubòa

26. 8. Marek Markech,
Bašovce

Mgr. Zuzana Horvátová,
Vrbové

9. 9. Dominik Urban,
Vrbové

Mgr. Martina
Petríèková, 

Vrbové

16. 9. Kristián Kadlubiak,
Pieš�any

Tamara Potroková, 
Vrbové

V rím.-kat. kostole v Šterusoch

12. 8. Ing. Šimon Puvák,
Vrbové

Mgr. Simona
Janovièová,

Šterusy

Na Matri čnom úrade vo Vrbovom

2. 7. Milan Kasana,
Malacky

Ing. Sylvia Cifrová,
Malacky

28. 7. Igor Kirka,
Považany

Dana Šupková, 
Nové Mesto nad

Váhom

12. 8. Tomáš Gažík,
Vrbové

Nora Ladányiová, 
Vrbové

16. 9. Jozef Kropaj,
Dubovany

Miriama Václavová, 
Dubovany

23. 9. Jozef Vranoviè,
Dubovany

Petra Polakovièová, 
Chtelnica

30. 9. Pavol Huranský,
Dechtice

Monika Ludmová, 
Galanta

Zájazd na�muzikál
Mesto Vrbové v spolupráci s odborovou
organizáciou Sloves organizuje zájazd do
Trenèína na muzikál Na skle ma¾ované,
ktorý sa uskutoèní v�piatok 24. novem-
bra. Cena vstupenky na predstavenie je
25, resp. 29 eur. Záujemcovia sa môžu
hlási* u pani M. Sabovej na MsÚ Vrbové
do 13. októbra (tel. 033 7350628).
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Mesto Vrbové na základe § 6 zákona SNR è. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 16 zákona
è. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zá-
kona è. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnu-
tiach znení neskorších predpisov vydáva pre územie mesta Vr-
bové

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE è. 6/2017

k volebnej kampani pred vo¾bami do Národnej rady Slovenskej
republiky, Európskeho parlamentu a orgánov samosprávy Trnav-
ského samosprávneho kraja na území mesta Vrbové

§ 1 Úvodné ustanovenia
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom v súlade s § 6 zákona

è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpi-
sov v spojení s ustanovením § 16 zákona è. 181/2014 Z. z.
o�volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona è. 85/2005
Z. z. o politických stranách a politických hnutiach znení nesko-
rších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Vrbové è. 6/2017 o volebnej kampani pred vo¾bami do
Národnej rady Slovenskej republiky, Európskeho parlamentu a
orgánov samosprávy Trnavského samosprávneho kraja na území
mesta Vrbové takto:

§ 2 Všeobecné ustanovenia
1) Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom v súlade s § 6 záko-

na è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov v spojení s ustanovením § 16 zákona è. 181/2014
Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona è. 85/
2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení
neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariade-
nie mesta Vrbové (ïalej len VZN) o vyhradení miesta na umiest-
òovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách poèas
volebnej kampane pre vo¾by do Národnej rady Slovenskej repub-
liky, vo¾by do Európskeho parlamentu a vo¾by do orgánov samo-
správy Trnavského samosprávneho kraja a ustanovení podmie-
nok na umiestòovanie volebných plagátov zaregistrovaných kan-
didujúcich subjektov. Zároveò sa stanovujú podmienky aj pre
ïalšie spôsoby vedenia volebnej kampane. Pre vo¾by do orgánov
samosprávy mesta Vrbové bude vydané samostatné VZN. 

2) Volebnú kampaò si jednotlivé politické subjekty, ktoré si
zaregistrovali kandidaèné listiny k príslušným vo¾bám (ïalej len
„politické subjekty“), zabezpeèujú vo vlastnej réžii, na vlastné
náklady a na vlastnú zodpovednos*. 

3) Mesto Vrbové v súlade so zákonom (rovnos* podmienok)
jednotlivým politickým subjektom bezplatne zabezpeèí:

a) priestor na vylepovacej ploche pred vo¾ným pozemkom na
Ulici Beòovského medzi domami súp. è. 453/68 a súp. è. 455/
64, a to v rozsahu plagátu formátu A3; 

b) Mesto Vrbové plochu rozdelí a oznaèí èíslami kandidujú-
cich subjektov; 

c) vylepenie plagátov na príslušnú plochu oznaèenú èíslom
žiadate¾ovho kandidujúceho politického subjektu si žiadate¾ za-
bezpeèí sám; 

d) miesta vyhradené pre politické subjekty, ktoré možnos*
yylepenia plagátu nevyužijú, ostane prázdne. Na toto miesto nie
je možné umiestni* žiadny iný volebný plagát iného politického
subjektu (politickej strany, koalície ani nezávislého kandidáta).

4) Za obsah volebnej agitácie, ako aj za následné odstráne-
nie plagátov po skonèení volebnej kampane zodpovedá v plnej
miere zverejòovate¾ (politický subjekt).

5) Mestský dvojtýždenník Hlas Vrbového nebude uverejòova*
volebnú agitáciu žiadneho politického subjektu, a to ani platenú.

6) Oznamy o mítingoch jednotlivých politických subjektov
poèas trvania zákonného termínu volebnej kampane budú zve-

rejòované len prostredníctvom mestského rozhlasu – bezplatne.
Tieto oznamy však nesmú obsahova* prvky volebnej agitácie.
Pre jeden politický subjekt budú odvysielané v obvyklom èase
vysielania mestského rozhlasu najviac štyri oznamy. Písomnú
predlohu potvrdenú oprávnenou osobou politického subjektu
treba predloži* na sekretariáte MsÚ vo Vrbovom. 

7) Pri organizovaní mítingov na mestskom priestranstve na
nádvorí kúrie Mórica Beòovského mesto Vrbové zabezpeèí bezp-
latné elektrickú prípojku na ozvuèovaciu aparatúru (220 V –
16�A), prípadne nutné osvetlenie, a to v rozsahu maximálne
120 minút. Na iných verejných priestranstvách mesto nebude
poskytova* politickým subjektom žiadne služby.  

8) Bezpeènostný doh¾ad na mítingoch politických subjektov,
ktoré sú povinné zo zákona ohlási* konanie mítingu mestu Vr-
bové, si v plnej miere zabezpeèuje konkrétny politický subjekt.

§ 3 Závereèné ustanovenia
1) Otázky, ktoré nie sú upravené v tomto Všeobecne záväz-

nom nariadení mesta è. 6/2017 - k volebnej kampani pred vo¾-
bami do Národnej rady Slovenskej republiky, Európskeho parla-
mentu a orgánov samosprávy Trnavského samosprávneho kraja
na území mesta Vrbové sa spravujú príslušnými slovenskými
právnymi predpismi.

2) Návrh tohto VZN è. 6/2017 bol zverejnený na úradnej ta-
buli mesta Vrbové 15 dní pred rokovaním MsZ, na uplatnenie
pripomienok k návrhu dòa 13. 9. 2017.

3) VZN è. 6/2017 bolo schválené dòa 28. 9. 2017, uzne-
sením MsZ è. 125/IX/2017 a nadobudne úèinnos* dòa 15. 10.
2017.

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ, primátorka mesta Vrbové

Mesto Vrbové v zmysle uznesení MsZ vo Vrbovom è. 113/
IX/2017 a è. 114/IX/2017 zo dòa 28. 9. 2017 a v zmysle us-
tanovenia § 9 ods. 2 písm. a), § 9a ods. 1 písm. a) zákona
è.�138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a no-
viel a pod¾a ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka týmto vy-
hlasuje

Obchodnú verejnú súSaž
è. 10/2017 

na odpredaj hnute¾ného majetku - nákladné motorové vozidlo
MULTICAR M25D a vyzýva na podanie najvýhodnejšieho návrhu
kúpnej zmluvy.

Predkladanie sú*ažných návrhov do 27. októbra 2017 do
12.00 hod.

Podrobné podmienky OVS è. 10/2017 (sú*ažné podklady)
vrátane VZORU kúpnej zmluvy sú zverejnené na webovej stránke
mesta www.vrbove.sk a v úradnej tabuli mesta.

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ, primátorka mesta

Mesto Vrbové v zmysle uznesení MsZ vo Vrbovom è. 115/
IX/2017 a è. 116/IX/2017 zo dòa 28. 9. 2017 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 súSaž
è. 11/2017 

na odpredaj hnute¾ného majetku - špeciálne nákladné motorové
vozidlo PRAGA V3S, typ 3,5 FEK a vyzýva na podanie najvýhod-
nejšieho návrhu kúpnej zmluvy.

Predkladanie sú*ažných návrhov do 27. októbra 2017, do
12.00 hod.

Podrobné podmienky OVS è. 11/2017 (sú*ažné podklady)
vrátane VZORU kúpnej zmluvy sú zverejnené na webovej stránke
mesta www.vrbove.sk a v úradnej tabuli mesta.

                  Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ, primátorka mesta

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA�VRBOVÉ č. 6/2017

k volebnej kampani pred vo¾bami do Národnej
rady Slovenskej�republiky, Európskeho parlamen-
tu a orgánov samosprávy Trnavského samospráv-

neho kraja na�území�mesta�Vrbové

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


strana 5 20/2017RBOVÉHOHV
LAS

Z rokovania mestského
zastupite¾stva

Pokraèovanie zo strany 2.
 è. 14 – zastavané plochy a nádvoria

o výmere 5 m2, parcelu reg. „C“ è. 2516/
7 - diel è. 15 – zastavané plochy a ná-
dvoria o výmere 14 m2, 

parcelu reg. „C“ è. 2516/8 - diel è. 16
– zastavané plochy a nádvoria o výmere
4 m2, 

parcelu reg. „C“ è. 2516/8 - diel è. 17
– zastavané plochy a nádvoria o výmere
15 m2 a 

parcelu reg. „C“ è. 2516/9 - diel è. 18
– zastavané plochy a nádvoria o výmere
3 m2, kde predmetom kúpnej zmluvy sú
novovytvorené nehnute¾nosti parcela re-
gistra „C“ è. 2516/36 – diel è. 7, zasta-
vané plochy a nádvoria o výmere 39 m2

a parcela registra „C“ è. 2516/36 – diel
è.�8, zastavané plochy a nádvoria o vý-
mere 7 m2, ktoré sú zapísané na LV è.
1900 na Okresnom úrade, katastrálnom
odbore Pieš7any, vo výluènom vlastníct-
ve mesta Vrbové, IÈO 00313 190, sídlo
Ul. gen. M. R. Štefánika è. 15/4, 922 03
Vrbové, a to z dôvodu hodného osobit-
ného zrete¾a do bezpodielového spoluv-
lastníctva manželov -Vladimíra Gondála,
bytom Sídl. 9. mája è. 319/1, 922 03 Vr-
bové a manželku Elenu Gondálovú, rod.
Spálovú, bytom Sídl. 9. mája è. 319/1,
922 03 Vrbové, podiel 1/1, za cenu 11
eur/m2.

Za dôvod hodný osobitného zrete¾a
MsZ považuje skutoènos7, že p. Gondál
s rodinou nehnute¾nos7 pridelenú od bý-
valého zamestnávate¾a (Trikota Vrbové)
užíva a udržiava už 30 rokov. 

za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 112/IX/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom
schva¾uje – vsúlade s § 9a ods. 8 písm.
e/ zákona è. 138/1991 Zb. o majetku ob-
cí v platnom znení odpredaj nehnute¾-
nosti vo vlastníctve mesta Vrbové vede-
nej na LV 3369 – v k. ú. Vrbové, KN reg.
„E“, p. è. 3-430/4 o�celkovej výmere 331
m2, druh pozemku – zastavané plochy a
nádvoria. Na základe geometrického
plánu èíslo 210/2017 zo dòa 4. 9. 2017
bola uvedená parcela rozdelená na par-
cely reg. „E“ è. 3-430/4 – zastavané plo-
chy a nádvoria o výmere 323 m2, ïalej
parcelu reg. „C“ è. 2515/27 - diel è. 1 –
zastavané plochy a nádvoria  o výmere
5 m2, parcelu reg. „C“ è. 2515/28 - diel è.
2 – zastavané plochy a nádvoria  o vý-
mere 1 m2, parcelu reg. „C“ è. 2515/29 -
diel è. 3 – zastavané plochy a nádvoria  
o výmere 1 m2 a  parcelu reg. „C“  è.
2515/30 - diel è. 4 – zastavané plochy a
nádvoria o výmere 1 m2, kde predmetom
kúpnej zmluvy je novovytvorená nehnu-
te¾nos7 parcela registra „C“ è. 2515/30 -
diel è. 4 – zastavané plochy a nádvoria  
o výmere 1 m2, ktorá je zapísaná  na LV

è. 3369 na Okresnom úrade, katastrál-
nom odbore Pieš7any, vo výluènom
vlastníctve mesta Vrbové, IÈO 00313
190, sídlo Ulica gen. M. R. Štefánika è.
15/4, 922 03 Vrbové, a to z dôvodu hod-
ného osobitného zrete¾a do bezpodie-
lového spoluvlastníctva manželov - p.
Vladimíra Gondála, bytom Sídl. 9. mája
è. 319/1, 922 03 Vrbové a manželku Ele-
nu Gondálovú, rod. Spálovú, bytom Sídl.
9. mája è. 319/1, 922 03 Vrbové, podiel
1/1, za cenu  11 eur/m2.

Za dôvod hodný osobitného zrete¾a
MsZ považuje skutoènos7, že p. Gondál
s rodinou nehnute¾nos7 pridelenú od bý-
valého zamestnávate¾a (Trikota Vrbové)
užíva a udržiava už 30 rokov. 

za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 113/IX/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom
schva¾uje odpredaj hnute¾ného majetku -
nákladného motorového vozidla zn.
MULTICAR M-25D, sklápaè  E. È. -  
PN-670BB, ktoré má v�súèasnosti pod-
¾a odborného ohodnotenia vykonaného
spoloènos7ou S AUTO, spol. s r. o., so
sídlom Valová ul. è. 4260/8, 921 01 Pieš-
7any hodnotu vo výške 1250 eur. Predaj
vozidla sa uskutoèní formou obchodnej
verejnej sú7aže. 

za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è.  114/IX/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom
schva¾uje podmienky obchodnej verejnej
sú7aže s prílohou „vzoru Kúpnej zmluvy“
 na odpredaj  hnute¾ného majetku  -  ná-
kladného motorového vozidla, zn. MUL-
TICAR M-25D, sklápaè E. È. -
PN-670BB, prièom minimálna výška
kúpnej ceny je stanovená na sumu
1250,00 eur. 

za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 115/IX/2017 

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom
schva¾uje – odpredaj hnute¾ného majet-
ku - nákladného motorového špeciálne-
ho vozidla, zn. PRAGA V3S - typ 3,5
FEK, E. È. - PN-596AK, ktoré má v sú-
èasnosti pod¾a odborného ohodnotenia
vykonaného spoloènos7ou S AUTO,
spol. s r. o., so sídlom Valová ul. è.
4260/8, 921 01 Pieš7any hodnotu vo
výške 2500,00 eur. Predaj vozidla sa
uskutoèní formou obchodnej verejnej
sú7aže. 

za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 116/IX/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom
schva¾uje podmienky obchodnej verejnej
sú7aže s prílohou „vzoru Kúpnej zmluvy“
na odpredaj hnute¾ného majetku - ná-
kladné motorové špeciálne vozidlo, zn.
PRAGA V3S, typ 3,5 FEK, E. È. -
PN-596AK, prièom minimálna výška kúp-
nej ceny je stanovená na sumu 2500,00
eur. 

za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 117/IX/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom
schva¾uje v súlade s èl. 4, písm. A), bod
2 Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta Vrbové a na základe
§�588 a nasl. Obèianskeho zákonníka
odkúpenie nehnute¾nosti:

- pozemok parcela registra „E“ è.
2219 o�výmere 514 m2, zapísaný na LV
è. 3295, druh pozemku – zastavené plo-
chy a nádvoria za cenu 5 eur/m2 nasle-
dovne: 

1.) Kvetoslava Olšanská, rod. Ková-
èová, bytom Výstavná ul. è. 647/13, 949
01 Nitra 1 - Chrenová, podiel 1, (t. j. 257
m2) za sumu vo výške 1285,00 eur.  

2.) Nataša Baranová, rod. Kováèová,
bytom Èergovská ul. è. 7003/6, 080 01
Prešov, podiel 1 (t. j. 257 m2), za sumu
vo výške 1285,00 eur.  

za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 118/IX/2017 

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom
schva¾uje v súlade s èl. 4, písm. A), bod
2 Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta Vrbové a na základe
§�588 a nasl. Obèianskeho zákonníka
odkúpenie nehnute¾nosti:

- pozemok parcela registra „E“ è.
222/1 o�výmere 86 m2, zapísaný na LV
è. 3295, druh pozemku – záhrada za ce-
nu 5 eur/m2 nasledovne: 

1.) Kvetoslava Olšanská, rod. Ková-
èová, bytom Výstavná ul. è. 647/13, 949
01 Nitra 1 - Chrenová, podiel 1, (t. j. 43
m2) za sumu vo výške 215,00 eur.  

2.) Nataša Baranová, rod. Kováèová,
bytom Èergovská ul. è. 7003/6, 080 01
Prešov, podiel 1 (t. j. 43 m2), za sumu
vo�výške 215,00 eur.  

za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 119/IX/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom
schva¾uje zámenu pozemku v súlade
s�èl. 4, písm. B), bod 5 Zásad hospodá-
renia a nakladania s majetkom mesta
Vrbové, v zmysle ustanovenia § 9a ods.
8 písm. e) Zákona è. 138/1991 Zb. o ma-
jetku obcí a na základe § 611 a nasl. Ob-
èianskeho zákonníka v k. ú. Vrbové, od-
deleného na základe Geometrického
plánu è. 351/2016 zo dòa 14. 9. 2016,
pozemok reg. C p. è. 48/3, druh pozem-
ku – zastavané plochy a nádvoria, o vý-
mere 72 m2, ktorý je zapísaný na LV è.
1900 oddeleného od pôvodnej parcely
reg. „C“ è. 48/1 zapísanej na Okresnom
úrade, katastrálnom odbore Pieš7any vo
vlastníctve mesta Vrbové, IÈO 00313
190, sídlo Ulica gen. M. R. Štefánika è.
15/4, 922 03 Vrbové za èas7 pozemku
reg. „E“ podiel 1/8 (96,125 m2), p. è.
3697/1, o�výmere 769 m2, druh pozem-
ku – orná pôda, ktorý je zapísaný na LV
è. 1978 na Okresnom úrade, katastrál-
nom odbore Pieš7any, v podielovom
spoluvlastníctve p. Ing. Beáty Gúèíkovej,
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bytom Sadová ul. è. 1048/1, 922 03 Vr-
bové bez povinnosti ïalšej úhrady, a to
z�dôvodu hodného osobitného zrete¾a.   

Za dôvod hodný osobitného zrete¾a
mestské zastupite¾stvo považuje skutoè-
nos*, že na parcele è. 3697/1 je vybudo-
vaný mestský štadión. Túto èas* pozemku
je vhodné ma* vo vlastníctve mesta Vrbo-
vé z dôvodu postupného majetkového vy-
sporiadania pozemkov pod štadiónom. 

za: 1, proti: 6, nehlasoval: 1
(neschválené)

Uznesenie MsZ è. 120/IX/2017  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom

schva¾uje v súlade s èl. 4, písm. A), bod
2 Zásad hospodárenia a nakladania
s�majetkom mesta Vrbové a na základe
§�588 a nasl. Obèianskeho zákonníka od-
kúpenie nehnute¾nosti:

- pozemok parcela registra „E“ è.
1308/1 o výmere 161 m2, zapísaný na
LV è. 1453, druh pozemku – orná pôda za
cenu 5 eur/m2 nasledovne: 

1.) Ing. Miroslav Lavko, bytom
Slatinská ul. è. 8960/3, 821 07 Bratisla-
va 214 -Vrakuòa, podiel 1/3, (t. j. 53,66
m2) za sumu vo výške 268,30 eur.  

2.) Marián Kramárik, bytom Štefániko-
va ul. è. 1518/19, 031 01 Liptovský Mi-
kuláš 1, podiel 1/3, (t. j. 53,67 m2) za
sumu vo výške 268,35 eur.

3.) Juraj Kramárik, bytom Bernolákova
ul. è. 659/3, 922 03 Vrbové, podiel 1/3,
(t. j. 53,67 m2) za sumu vo výške 268,35
eur.    

za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 121/IX/2017  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom

schva¾uje v súlade s § 9a ods. 8 písm.
b/ zákona è. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení odpredaj nehnute¾-
nosti vo vlastníctve mesta Vrbové vedenej
na LV 3369 – v k. ú. Vrbové, KN reg. „E“,
p. è. 1302 o celkovej výmere 2285 m2,
druh pozemku – zastavané plochy a ná-
dvoria. Na základe geometrického plánu
èíslo 238/2017 zo dòa 5. 9. 2017 bola
uvedená parcela rozdelená na parcely reg.
„E“ è. 1302 – zastavané plochy a nádvo-
ria o výmere 1753 m2, ïalej parcelu reg.
„C“ è. 1073/2 – záhrada o výmere 325
m2, parcelu reg. „C“ è. 1074/2 – zasta-
vané plochy a nádvoria o výmere 181 m2

a parcelu reg. „C“ è. 1075 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 26 m2, kde
predmetom kúpnej zmluvy sú novovytvo-
rené nehnute¾nosti parcela registra „C“
è.�1074/2 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 181 m2 a parcela reg. „C“ è.
1075 – zastavané plochy a nádvoria o�vý-
mere 26 m2, ktoré sú zapísané na LV è.
3369 na Okresnom úrade, katastrálnom
odbore Pieš*any, vo výluènom vlastníctve
mesta Vrbové, IÈO 00313 190, sídlo
Ulica gen. M. R. Štefánika è. 15/4, 922
03 Vrbové v celosti podiel 1/1 pre Patrika
Kostadinov Ganeva, bytom Šteruská ces-
ta è. 784/19, 922�03 Vrbové a manželku
Angeliku Kostadinov Ganevovú, rod. Drin-
kovú, bytom Šteruská cesta è. 784/19,
922 03 Vrbové za cenu 11 eur/m2. 

za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 122/IX/2017  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom

schva¾uje v súlade s § 9a ods. 8 písm.
e/ zákona è. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení odpredaj nehnute¾-
nosti vo vlastníctve mesta Vrbové vedenej
na LV 3369 v k. ú. Vrbové, KN reg. „E“,
p. è. 1302 o celkovej výmere 2285 m2,
druh pozemku – zastavané plochy a ná-
dvoria. Na základe geometrického plánu
èíslo 238/2017 zo dòa 5. 9. 2017 bola
uvedená parcela rozdelená na parcely reg.
„E“ è. 1302 – zastavané plochy a nádvo-
ria o výmere 1753 m2, ïalej parcelu reg.
„C“ è. 1073/2 – záhrada o výmere 325
m2, parcelu reg. „C“ è. 1074/2 – zasta-
vané plochy a nádvoria o výmere 181 m2

a parcelu reg. „C“ è. 1075 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 26 m2, kde
predmetom kúpnej zmluvy je novovytvo-
rená nehnute¾nos* parcela registra „C“
è.�1073/2 – zastavané plochy a nádvoria
o�výmere 325 m2, ktorá je zapísaná na LV
è. 3369 na Okresnom úrade, katastrál-
nom odbore Pieš*any, vo výluènom vlast-
níctve mesta Vrbové, IÈO 00313 190,
sídlo Ulica gen. M. R. Štefánika è. 15/4,
922 03 Vrbové v celosti podiel 1/1 pre
Patrika Kostadinov Ganeva, bytom Šte-
ruská cesta è. 784/19, 922 03 Vrbové
a�manželku Angeliku Konstadinov Gane-
vovú, rod. Drinkovú, bytom Šteruská ces-
ta è. 784/19, 922 03 Vrbové za cenu 11
eur/m2.  

Za dôvod hodný osobitného zrete¾a
MsZ považuje skutoènos*, že rodina p.
Ganeva nehnute¾nos* užíva a udržiava už
od roku 1975. 

za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 123/IX/2017  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom

schva¾uje zmenu Uznesenia è. 87/VI/
2017 zo dòa 22. 6. 2017 nasledovne: 

ruší sa text uvedený v pôvodnom
uznesení v písm. b):

b) za pozemok:
kde ide o zámenu pozemku v k. ú.

Vrbové, KN reg. „C“ par. è. 2462, o�cel-
kovej výmere 150 m2, druh pozemku za-
stavané plochy a nádvoria, ktorý je zapí-
saný na LV è. 1900 na Okresnom úrade
Pieš*any, katastrálny odbor, vo vlastníctve
mesta Vrbové. Uvedená parcela registra
„C“ è. 2462, o výmere 150 m2, druh po-
zemku – zastavané plochy a nádvoria bola
na základe geometrického plánu èíslo
108/2017 zo dòa 4. 5. 2017 rozdelená
na parcely reg. „C“ è. 2462/1 – zasta-
vané plochy a nádvoria o výmere 143 m2

a parcelu reg. „C“ è. 2462/2 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 7 m2, kde
predmetom zámennej zmluvy je novovyt-
vorená nehnute¾nos* parcela registra „C“
è. 2462/2 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 7 m2, ktorá je vo výluènom
vlastníctve mesta Vrbové, IÈO 00313
190, sídlo Ulica gen. M. R. Štefánika
è.�15/4, 922 03 Vrbové;

a pozemok:
kde ide o zámenu pozemku v k. ú. Vr-

bové, KN reg. „C“, par. è. 2392/1, o�cel-
kovej výmere 14 150 m2, druh pozemku

zastavané plochy a nádvoria, ktorý je zapí-
saný na LV è. 1900 na Okresnom úrade
Pieš*any, katastrálny odbor, vo vlastníctve
mesta Vrbové. Uvedená parcela registra
„C“ è. 2392/1, o výmere 14�150 m2,
druh pozemku – zastavané plochy a ná-
dvoria bola na základe geometrického
plánu èíslo 108/2017 zo dòa 4. 5. 2017
rozdelená na parcely reg. „C“ è. 2392/1
– zastavané plochy a nádvoria o výmere
14�127 m2 a parcelu reg. „C“ è. 2392/
11 – zastavané plochy a nádvoria o výme-
re 23 m2, kde predmetom zámennej zmlu-
vy je novovytvorená nehnute¾nos* parcela
registra „C“ è. 2392/11 – zastavané plo-
chy a nádvoria o�výmere 23 m2, ktorá je
vo výluènom vlastníctve mesta Vrbové,
IÈO 00313 190, sídlo Ulica gen. M. R.
Štefánika è. 15/4, 922 03 Vrbové.

Na základe dohody medzi mestom Vr-
bové, ktoré je majite¾om par. è. 2462/2
a�par. è. 2392/11 a podielovými spolu-
majite¾mi parcely è. 2463/2 – bola do-
hodnutá zámena pozemku par. è. 2462/
2, zastavané plochy a nádvoria o�výmere
15 m2, na ktorej je vybudovaná komuniká-
cia na Ul. 6. apríla vo Vrbovom. Mesto Vr-
bové ju zamieòa za pozemok par. è.
2462/9, zastavané plochy a nádvoria o
výmere 7 m2 a pozemok par. è. 2392/11,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 23
m2. Po vzájomnej dohode sú podieloví
spoluvlastníci ochotní zameni* par. è.
2462/2, zastavané plochy a nádvoria
o�výmere 15 m2 v príslušnej výmere
k�mestským parcelám è. 2462/9, zasta-
vané plochy a nádvoria o výmere 7 m2

a�pozemok par. è. 2392/11, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 23 m2, t. j.
30 m2 a zvyšok 15 m2 od mesta odkúpi*
za cenu vo výške 30 eur/m2, t. j. celkove
za sumu 450 eur z dôvodu hodného oso-
bitného zrete¾a v príslušných podieloch
nasledovne:

5.) ¼ubica Kubaláková, rod. Ostružá-
rová, bytom Nám. J. Emanuela è. 326/
15, 922 03 Vrbové; spoluvlastnícky po-
diel na pozemku: 50/207; spoluvlastníc-
ky podiel 1/1, t. j. 3,623 m2 a predstavu-
je sumu vo výške 108,71 eur;

6.) Anna Jurèová, rod. Žitòanská, by-
tom Nám. J. Emanuela è. 326/15,
922�03 Vrbové; spoluvlastnícky podiel na
pozemku: 50/207; spoluvlastnícky podiel
1/1, t. j. 3,623 m2 a predstavuje sumu
vo výške 108,71 eur;

7.) Ján Šteruský, rod. Šteruský a man-
želka Viera Šteruská, rod. Gondálová,
obaja bytom Nám. J. Emanuela è. 326/
15, 922 03 Vrbové; 

spoluvlastnícky podiel na pozemku:
58/207; bezpodielové spoluvlastníctvo
manželov - podiel 1/1, t. j. 4,203 m2 a
predstavuje sumu vo výške 126,07 eur;

8.) Miroslav Kuèera, rod. Kuèera a
manželka Libuša Kuèerová, rod. Pokorná,
obaja bytom Nám. J. Emanuela è. 326/
15, 922 03 Vrbové; spoluvlastnícky po-
diel na pozemku 49/207; bezpodielové
spoluvlastníctvo manželov – podiel t. j.
3,551 m2 a predstavuje sumu vo výške
106,51 eur;

Za dôvod hodný osobitného zrete¾a
mestské zastupite¾stvo považuje skutoè-
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nos7, že na parc. è. 2463/2 sa nachádza
miestna komunikácia a je v záujme mes-
ta, aby uvedená komunikácia bola vo
vlastníctve mesta Vrbové.

A pôvodný text sa v písm. b): nahrád-
za novým znením, a to:

b) za pozemok:
kde ide o zámenu pozemku v k. ú.

Vrbové, KN reg. „C“, par. è. par. è. 2462,
o�celkovej výmere 150 m2, druh pozem-
ku zastavané plochy a nádvoria, ktorý je
zapísaný na LV è. 1900 na Okresnom
úrade Pieš7any, katastrálny odbor, vo
vlastníctve mesta Vrbové. Uvedená
parcela registra „C“ è. 2462, o výmere
150 m2, druh pozemku – zastavané plo-
chy a nádvoria bola na základe geomet-
rického plánu èíslo 108/2017 zo dòa 4. 5.
2017 rozdelená na parcely reg. „C“ è.
2462/1 – zastavané plochy a nádvoria
o�výmere 143 m2 a parcelu reg. „C“ è.
2462/2 – zastavané plochy a nádvoria
o�výmere 7 m2, kde predmetom zámen-
nej zmluvy je novovytvorená nehnute¾-
nos7 parcela registra „C“ è. 2462/2 – za-
stavané plochy a nádvoria o výmere
7�m2, ktorá je vo výluènom vlastníctve
mesta Vrbové, IÈO 00313 190, sídlo
Ulica gen. M. R. Štefánika è. 15/4,
922�03 Vrbové;

a pozemok:
kde ide o zámenu pozemku v k. ú.

Vrbové, KN reg. „C“, par. è. 2392/1,
o�celkovej výmere 14 150 m2, druh po-
zemku zastavané plochy a nádvoria, kto-
rý je zapísaný na LV è. 1900 na Okres-
nom úrade Pieš7any, katastrálny odbor,
vo vlastníctve mesta Vrbové. Uvedená
parcela registra „C“ è. 2392/1, o výmere
14 150 m2, druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria bola na základe geo-
metrického plánu èíslo 108/2017 zo dòa
4. 5. 2017 rozdelená na parcely reg. „C“
è. 2392/1 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 14 128 m2 a parcelu reg. „C“ è.
2392/11 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 22 m2, kde predmetom zámen-
nej zmluvy je novovytvorená nehnute¾-
nos7 parcela registra „C“ è. 2392/11 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere
22 m2, ktorá je vo výluènom vlastníctve
mesta Vrbové, IÈO 00313 190, sídlo Uli-
ca gen. M. R. Štefánika è. 15/4, 922�03
Vrbové;

Na základe dohody medzi mestom
Vrbové, ktoré je majite¾om par. è. 2462/2
a par. è. 2392/11 a podielovými spolu-
majite¾mi parcely è. 2463/2 – bola do-
hodnutá zámena pozemku par. è. 2463/
2, zastavané plochy a nádvoria o�výme-
re 15 m2, na ktorej je vybudovaná komu-
nikácia na Ul. 6. apríla vo Vrbovom. Mes-
to Vrbové ju zamieòa za pozemok par.
è.�2462/2, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 7 m2 a pozemok par. è. 2392/
11, zastavané plochy a nádvoria o výme-
re 22 m2. Po vzájomnej dohode sú po-
dieloví spoluvlastníci ochotní zameni7
par. è. 2463/2, zastavané plochy a ná-

dvoria o výmere 15 m2 v príslušnej výme-
re k mestským parcelám è. 2462/2, zas-
tavané plochy a nádvoria o výmere 7 m2

a pozemok par. è. 2392/11, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 22 m2, t. j.
29 m2 a zvyšok 14 m2 od mesta odkúpi7
za cenu vo výške 30 eur/m2, t. j. celkove
za sumu 420 eur z dôvodu hodného oso-
bitného zrete¾a v�príslušných podieloch
nasledovne:

1.) ¼ubica Kubaláková, rod. Ostružá-
rová, bytom Nám. J. Emanuela è. 326/
15,

922 03 Vrbové; spoluvlastnícky po-
diel na pozemku: 50/207; spoluvlastnícky
podiel 1/1, t. j. 3382 m2 a predstavuje su-
mu vo výške 101,45 eur;

2.) Anna Jurèová, rod. Žitòanská,
bytom Nám. J. Emanuela è. 326/15, 922
03 Vrbové; spoluvlastnícky podiel na po-
zemku: 50/207; spoluvlastnícky podiel
1/1, t. j. 3,382 m2 a predstavuje sumu
vo�výške 101,45 eur;

3.) Ján Šteruský, rod. Šteruský a
manželka Viera Šteruská, rod. Gondá-
lová, 

obaja bytom Nám. J. Emanuela è.
326/15, 922 03 Vrbové;               

spoluvlastnícky podiel na pozemku:
58/207; bezpodielové spoluvlastníctvo
manželov - podiel 1/1, t. j. 3,922 m2  a
predstavuje sumu vo výške 117,68 eur;

4.) Miroslav Kuèera, rod. Kuèera a
manželka Libuša Kuèerová, rod. Pokor-
ná, obaja bytom Nám. J. Emanuela è.
326/15, 922 03 Vrbové;

spoluvlastnícky podiel na pozemku
49/207; bezpodielové spoluvlastníctvo
manželov – podiel 1/1, t. j. 3,314 m2 a
predstavuje sumu vo výške 99,42 eur;

Za dôvod hodný osobitného zrete¾a
mestské zastupite¾stvo považuje skutoè-
nos7, že na par. è. 2463/2 sa nachádza
miestna komunikácia a je v záujme mes-
ta, aby uvedená komunikácia bola vo
vlastníctve mesta Vrbové.

za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 124/IX/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom
schva¾uje prenájom nebytových pivniè-
ných priestorov bez príslušenstva v byto-
vom dome dvojpodlažného domu na
Nám. sv. Cyrila a Metoda è. 12/20 (býva-
lý Dom služieb) z dôvodu hodného oso-
bitného zrete¾a, v súlade s § 9a, ods. 9,
písm. c) zákona SNR è. 138/1991 Zb.
o�majetku obcí v znení neskorších pred-
pisov nasledovne:

Pivnica è. 1 ocelkovej rozlohe 12,50
m2, postavené na parcele reg. C, par. è.
28 o výmere 217 m2, druh pozemku za-
stavané plochy a nádvoria za cenu náj-
mu nebytového pivnièného priestoru vo
výške 125 eur/rok – p. Sylvii Èeganovej,
rod. Šmidová, Šteruská cesta  è. 788/11,
922 03  Vrbové; 

Pivnica è. 2 o celkovej rozlohe 10,20
m2, postavené na parcele reg. C, par. è.
28 o výmere 217 m2, druh pozemku za-

stavané plochy a nádvoria za cenu náj-
mu nebytového pivnièného priestoru vo
výške 102 eur/rok – p. Valérii Málikovej,
rod. Bednáriková, Nám. Jozefa Emanue-
la è. 306/18,  922 03  Vrbové (podiel 1 -
51 eur/rok) a Ivan Málik, pobyt: Nám. Jo-
zefa Emanuela è. 306/18, 922 03  
Vrbové, (podiel 1 - 51 eur/rok);

Pivnica è. 3 o celkovej rozlohe 8,50
m2, postavené na parcele reg. C, par. è.
28 o výmere 217 m2, druh pozemku za-
stavané plochy a nádvoria za cenu náj-
mu nebytového pivnièného priestoru vo
výške 85 eur/rok – p. Viliamovi Gondálo-
vi, pobyt:  Nám. sv. Cyrila a Metoda è.
12/20, 922 03  Vrbové a manželke Fran-
tiške Gondálovej, rod. Mitošinková, po-
byt:  Nám. sv. Cyrila a Metoda è. 12/20,
922 03  Vrbové, (podiel 1 v BSM – 42,50
eur/rok) a p. Emílii Havrlentovej, rod. Au-
gustínová, Nám. sv. Cyrila a Metoda
è.�12/20, 922 03  Vrbové, (podiel 1 -
42,50 eur/rok);

Pivnica è. 4 o celkovej rozlohe 15,60
m2, postavené na parcele reg. C, par. è.
28 o výmere 217 m2, druh pozemku za-
stavané plochy a nádvoria za cenu náj-
mu nebytového pivnièného priestoru vo
výške 156 eur/rok – PaedDr. Jaroslave
Kériovej, rod. Kériová, Nám. sv. Cyrila a
Metoda è. 12/20, 922 03  Vrbové.

Za dôvod hodný osobitného zrete¾a
mestské zastupite¾stvo považuje skutoè-
nos7, že všetci prenajímatelia majú pre-
najaté byty v bytovom dome na  Nám.
sv. Cyrila a Metoda è. 12/20, kde mesto
Vrbové dodatoène dobudovalo pivnièné
priestory pre uvedených nájomníkov.

za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 125/IX/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom
schva¾uje VZN è. 6/2017 k volebnej kam-
pani pred vo¾bami do Národnej rady Slo-
venskej republiky, Európskeho parla-
mentu a orgánov samosprávy Trnavské-
ho samosprávneho kraja na území mes-
ta Vrbové.

za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 126/IX/2017 

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom
schva¾uje Všeobecne záväzné nariade-
nie mesta Vrbové è. 7/2017 o podmien-
kach poskytovania sociálnych služieb a
urèení úhrady za opatrovate¾skú službu
pre obèanov s trvalým pobytom na území
mesta Vrbové

za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 127/IX/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom
schva¾uje rozpoètové opatrenie è. 7 (RO
è. 7)

Uznesenie MsZ è. 128/IX/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom
schva¾uje poskytnutie dotácie z rozpoètu
mesta vo výške 300 eur obèianskemu
združeniu – Rodièia škole vo Vrbovom
na zabezpeèenie úèasti detí na 7. me-  
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Bežné príjmy Eur Bežné výdavky Eur

* zdroj 41 EK 111 003 (výnos dane) +      4 050,06 * PR 8 (bez ekon. klasifikácií)

   zdroj 111 EK 312 001 zo ŠR +    14 997,00 ZŠ Školská +        5 652,65

Vlastné prijmy (školstvo) (bez ekonomic-
kej klasifikácie)

+      1 390,09 ZŠ Komenského    +      12 862,71

Príjmové finan čné operácie Eur MŠ +        4 969,28

* zdroj 46 EK 002 z ostatných fondov obce -     24 000,00 zdroj 131G program 8.2 FK 09.2.1.1EK 637037 vratky +             99,41

    zdroj 46 EK 002 finanèná zábezpeka +    24 000,00 zdroj 41 program 12.3 FK 10.2.0 EK 640 transfery NO    +        3 146,90

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

Uznesenie MsZ è. 127/IX/2017 

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva¾uje rozpoètové opatrenie è. 7 (RO è. 7)

Rozpo čet schválený
2017

Rozpo čet po zmenách Zmena rozpo čtu č. 7 Rozpo čet po zmenách

 Bežné príjmy 4 403 100,00 4 432 450,94 19 047,06 4 451 498,00

 Kapitálové príjmy 152 000,00 261 000,00  261 000,0

 Finančné operácie príjmové 326 500,00 427 227,57 427 227,57

 Školstvo 51 000,00 57 564,02 1 390,09 58 954,11

 Príjmy spolu 4 932 600,00 5 178 242,53  20 437,15 5 198 679,68

 Bežné výdavky 2 469 911,00 2 393 900,00 - 3 047,49 2 390 852,51

 Kapitálové výdavky 691 000,00 900 000,00  900 000,00

 Finan. operácie výdavkové 83 000,00 83 000,00  83 000,00

 Školstvo 1 688 689,00 1 801 342,53 23 484,64 1 824 827,17

 Výdavky spolu 4 932 600,00 5 178 242,53 20 437,15 5 198 679,68

dzinárodnom turnaji v kin-bale v Hradci
Králové v dòoch 10. – 12. 10. 2017. Fi-
nanèné prostriedky budú vyplatené na ú-
èet obèianskeho združenia – Rodièia ško-
le vo Vrbovom a vyúètovanie bude vyko-
nané najneskôr v mesiaci december
2017. 

za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 129/IX/2017  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom

ruší Ustanovenie § 1 odsek 1, § 2 odsek
1 až 6, § 3 odsek 1, odsek 2, § 4 odsek
1, odsek 2, § 9 odsek 1 až 7, vrátane
úvodnej èasti VZN è. 7/2012 o ochrane
ovzdušia a o poplatkoch za zneèis*ovanie
ovzdušia na území mesta Vrbové.

za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 130/IX/2017  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom

schva¾uje podanie žiadosti na rekonštruk-
ciu telocviène na Základnej škole na Ko-
menského ulici vo Vrbovom, v�rámci výzvy
Ministerstva školstva na predloženie žia-
dostí o poskytnutie finanèných prostried-
kov na rozvoj výchovy a vzdelávania žia-
kov v oblasti telesnej a športovej výchovy
formou dostavby, rekonštrukcie alebo
výstavby novej telocviène na rok 2017.

- spolufinancovanie rekonštrukcie vo
výške 1400 eur, to je min. 10 % z ceny
rekonštrukcie.

za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 131/IX/2017  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom

schva¾uje predloženie ŽoNFP za úèelom
realizácie projektu „Kvalitné vzdelanie a
praktické zruènosti do života zo Základnej
školy vo Vrbovom.“ realizovaného v rámci

výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR ako RO pre IROP na
budovanie a zlepšenie technického vyba-
venia jazykových uèební, školských kniž-
níc, odborných uèební rôzneho druhu v zá-
kladných školách s kódom:
IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele
sú v súlade s platným územným plánom
mesta Vrbové a platným programom roz-
voja mesta Vrbové; 

- zabezpeèenie realizácie projektu
v�súlade s podmienkami poskytnutia po-
moci; 

- zabezpeèenie finanèných prostried-
kov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške min. 5�500 eur zodpo-
vedajúcej rozdielu celkových oprávnených
výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v�súlade s podmienkami poskytnutia po-
moci; 

- zabezpeèenie financovania prípad-
ných neoprávnených výdavkov z�rozpoètu
mesta.

za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Zo zápisnice z rokovania

Druhý Vrbovèan èestným obèanom kraja
Pocty byS èestným obèanom Trnavského sa-

mosprávneho kraja sa popri biskupovi Dr. Pavlo-
vi Jantauschovi dostalo aj ïalšiemu Vrbovèano-
vi. Krajskí poslanci sa najnovšie rozhodli udeliS
ho slovenskej futbalovej legende Jozefovi Adam-
covi. Ocenili tak jeho celoživotné zásluhy o roz-
voj slovenského športu.

Slávnostné odovzdávanie ocenenia sa usku-
toènilo 5. októbra v Trnave. SedemdesiatpäS-
roèný Adamec je aj držite¾om mnohých ïalších
ocenení, vrátane tých, ktoré mu udelilo jeho rod-
né mesto. 

V drese Spartaka Trnava vybojoval päS titu-
lov majstra Èesko-Slovenska a ïalšie dva v dre-
se Dukly Praha. Zo svetového futbalového šam-
pionátu v�Èile v r. 1962 si odnášal striebornú
medailu. Zúèastnil sa tiež Majstrovstiev sveta
v�Mexiku v roku 1970. Bývalé Èesko-Slovensko
reprezentoval 44-krát, prièom strelil štrnásS gó-
lov. V�celoslovenskej ankete o Futbalistu storo-
èia obsadil druhú prieèku, hneï za obrancom Já-
nom Popluhárom.                                       -rb-

K životnému jubileu dostal Jozef
Adamec ocenenie aj od mesta Vrbo-
vé. Prevzal si ho z rúk primátorky
Dott. Mgr. Emy Maggiovej.
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Mesto Vrbové, obstarávate¾ Územnoplánovacej dokumentá-
cie Mesta Vrbové na základe § 19a Ods.d) a § 21  zákona
è.�50/1976 Zb. - Stavebného zákona v znení neskorších predpi-
sov, oznamuje obèanom a širokej verejnosti, že   koncept Územ-
ného plánu mesta  (ÚPN-M) Vrbové je od 10. októbra 2017 do
9. novembra 2017 vystavený na verejné nahliadnutie na Mests-
kom úrade Vrbové, Útvare výstavby, rozvoja a ŽP, denne v pra-
covných hodinách a na internetovej stránke www.vrbove.sk. 

Dòa 25. októbra  2017, o 17.00 hod. sa uskutoèní vo Vrbo-
vom, v Kúrii M. A. Beòovského, verejné prerokovanie konceptu
územného plánu mesta Vrbové, vrátane Správy o posudzovaní
strategického dokumentu - ÚPN-M Vrbové, pod¾a § 11 zákona
è.�24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. Spracovate¾
konceptu ÚPN-M tu podá odborný, vecne zrozumite¾ný výklad
k�predkladanej dokumentácii.

Prerokovanie konceptu ÚPN-M je orientované  predovšetkým
na:

• posúdenie správnosti základného urbanistického riešenia
priestorového usporiadania a funkèného využívania územia a
komplexnosti navrhovaného riešenia, 

• posúdenie únosnosti za*aženia územia, šetrného využíva-

nia prírodných zdrojov, zabezpeèenia územného systému ekolo-
gickej stability a kapacity verejného dopravného a technického
vybavenia územia, 

• overenie vhodnosti navrhnutého riešenia umiestnenia ve-
rejného dopravného a technického vybavenia územia a verejnop-
rospešných stavieb, 

• posúdenie variantov.
Verejnos* je oprávnená poda* pripomienky ku konceptu ÚPN-

M písomne na Mestskom úrade vo Vrbovom  do 9. novembra
2017 t. j. do 30 dní odo dòa oznámenia o vystavení dokumentá-
cie na verejné nahliadnutie. Na stanoviská uplatnené po tomto
termíne sa v�zmysle zák. è. 50/1976 Zb. neprihliada.

Kontakt:
- Ing. Gabriela Valová, vedúca Útvaru výstavby, rozvoja a ŽP,

tel.: 033/73 506 42, mobil: 0915 769 375, e-mail:
vystavba1@vrbove.sk

- Ing. arch. Marianna Bogyová – poverená obstarávaním ÚPN-
M Vrbové, tel. 033/76 288 10,  mobil: 0905 643 581 e-mail:
aabp@aabp.sk 

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ, primátorka mesta Vrbové

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
o prerokovaní konceptu Územného plánu mesta Vrbové,

v�zmysle�§�21�ods.�3�zák.�è.�50/1976�Zb. - Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov

Nahradí prácu nieko¾kých aktivaèných
pracovníkov - takúto hodnotu prináša do
Vrbového nové multifunkèné vozidlo Hol-
der C270, ktoré bude v�meste pod¾a po-
treby polieva*, vysáva* a zameta* ulice.
Mesto Vrbové ho kúpilo za približne
170-tisíc eur s DPH, prièom stotisíc eur
získalo z eurofondov.

„Nás tak vlastne vyšlo vozidlo aj
s�DPH na približne 70-tisíc eur, èo je pod-
statnejšie menej, než boli iné ponuky,“
uviedol Marián Šmacho, poverený vedúci
Útvaru miestneho hospodárstva mesta
Vrbové, kde majú toto vozidlo v majetku.
Narážal tak na internetové dezinformácie,
že mesto kúpilo vozidlo pridraho a že sa
niekde „stratilo“ stotisíc eur. „Auto sme,
navyše, kúpili spolu s�príslušenstvom po-
lievacia cisterna a zametacia nadstavba,
ktoré sú najdrahšie. Plánujeme k autu
dokúpi* aj zimnú výbavu na posyp a odhà-
òanie snehu, èo sú ove¾a lacnejšie polož-
ky a neza*ažia tak mestský rozpoèet,“
dodal Marián Šmacho.

Holder C270 funguje pre mesto od
21. júla 2017. Doposia¾ s prevádzkou vo-
zidla neboli žiadne problémy. „Drobnou
nevýhodou stroja je, že ak zmetie väèšiu
neèistotu, napríklad hromady slamy, kto-
rá družstevníkom poèas prevozov padá
z�prívesov, tak sa mu obèas upchajú filt-

raèné sitá a musí ís* vyprázdni* zásobník,
plus prefúknu* sací agregát. To je však
len v krátkom období po žatvách, pri zvo-
ze vo¾ne loženej slamy, no niè sa nemení

na tom, že Holder je pre mesto príno-
som.

(gak), foto: Mgr. Matúš OPATOVSKÝ

V záujme zvyšovania èistoty mesta

VYUŽÍVAJTE SLUŽBY MESTSKEJ�KNIŽNICE VRBOVÉ
pondelok - piatok  12.00 - 18.00 hod.  (vchod oproti kláštoru)
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V poslednom čase sa rýchle rozmno-
žil počet rozhľadní na Slovensku. V sú-
časnosti je ich evidovaných 134, z toho
v Trnavskom kraji jedenásť. 

Najbližšie k Vrbovému je novučičká
rozhľadňa v sedle pod Klenovou  v nad-
morskej výške 406 m v katastrálnom ú-
zemí Brezovej pod Bradlom (Trenčian-
sky kraj). Primárne je určená ako proti-
požiarna monitorovacia veža, ale je voľ-
ne prístupná i turistom. Dali ju postaviť
Mestské lesy, s. r. o., Brezová pod Brad-
lom v rámci projektu financovaného

z Európskeho poľnohospodárskeho fon-
du pre rozvoj vidieka - Rekonštrukcia
protipožiarnych lesných ciest.

Je vybudovaná z dreva a ocele, má
päť poschodí a celkovú výšku 20,5 m.
Na každom poschodí je odpočinková la-
vička. Umožňuje výhľad na Klenovú
(585 m n. m.), najvyšší vrch severnej
časti Malých Karpát, ale i na okolité lesy
a smerom na Pustú Ves aj výhľad na
Považie a Považský Inovec.  

 Od Brezovej pod Bradlom sa k roz-
hľadni dá dostať po asfaltovej ceste,

vstup na ňu je však motorovým vozidlám
zakázaný. 

Pre Vrbovčanov je výhodnejšie zvoliť
si za východisko Hornú Pustú Ves, od-
kiaľ k rozhľadni vedie po lesných ces-
tách „lopašovská“ turistická značka (bie-
la šípka s červeným kruhom). Hoci cie-
ľový bod je to blízko, zdolať trasu turisto-
vi môže trvať približne hodinu, pretože
treba prekonať značné prevýšenie. Ces-
ta rýchlo ubieha, lebo vedie zaujímavým
terénom, kde je čo obdivovať.                

Ľ. BOSÁK

Nová rozhlad ňa
pod Klenovou
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Školský dvor ZŠ na Školskej ulici bol
poèas celých prázdnin miestom na stret-
nutia detí a mládeže z nášho mesta. Verí-
me, že mnohí prichádzali s dobrým úmys-
lom a s cie¾om zašportova* si. Poèas ce-
lých prázdnin prichádzali na ihrisko a na
školský dvor i rodièia s menšími de*mi.
Mrzí nás, že tieto priestory ostávali po ce-
lý èas vo ve¾mi zlom stave. Plocha ihriska
i pri¾ahlé priestory boli doslova posiate
odpadkami rôzneho druhu: plastové f¾aše,
obaly z jedla objednávaného prostredníct-
vom donáškovej služby, servítky, rôzne o-
baly z keksov, èipsov, dokonca sklené f¾a-
še, ve¾a ráz aj rozbité. Tieto odpadky boli
poèas letných dní viac ráz upratané, no
poriadok nevydržal dlho. Do 2 - 3 dní boli
na ihrisku ïalšie smeti. 

Škola investovala finanèné prostriedky
do zakúpenia sietí na futbalové brány. Po
lete, žia¾, skonèili všetky roztrhané, znièe-
né. Nebolo možné ihrisko v takomto sta-
ve opä* využíva*, preto sme boli nútení
znova investova* a zakúpi* opä* nové sie-
te. Školský dvor je teraz upravený, upra-
taný, siete bezchybné. Boli by sme radi,
keby sa jeho návštevníci koneène správali
tak, ako sa v civilizovanom svete patrí.
Hádzali odpadky do smetných košov, ne-
nièili zariadenie. V opaènom prípade bu-
deme v budúcnosti nútení priestory zamy-

ka* a znemožni* tak všetkým návštevní-
kom prístup mimo školského vyuèovania.
Myslíme si však, že by to bola škoda.
V�meste predsa ve¾a možností na podob-
né športové aktivity nie je.

Rodièia, ruku na srdce. Sami vidíte,
ako vyzerajú izby vašich detí. Ak sú upra-

tané, gratulujeme vám! Zvládli ste to a
nauèili ste svoje deti poriadku. Nezabud-
nite im preto poveda*, aby takýto poria-
dok udržiavali aj na verejných priestran-
stvách. Ak izbu po svojich de*och upratu-
jete vy, pokojne to robte ïalej, ale neza-
budnite po nich prís* uprata* aj na škol-
ský dvor. Tam totiž nechávajú to isté ako
doma!                                           I. ZŠ

Obzretie sa za prázdninami...

MO Slovenského rybárskeho zväzu VRBOVÉ

Pozvánka na celodenné podujatia
v�mesiaci október 2017

14. októbra – Výlov rybníka Pustá Ves

15. októbra –  VI. roèník SPORTS SPINNING CUP EU
detské preteky

21. októbra – Cena Èerenca XVII. roèník

Srdeène pozývame širokú verejnos� na tieto akcie.

Mestu Vrbové ïakujeme za výraznú pomoc a podporu
pri organizovaní týchto akcií.

Petrov zdar!
Výbor MO SRZ Vrbové

September otvoril školské brány po celom Slovensku. Hoci horúce letné dni vyst-
riedala sychravá a upršaná jeseò, poohliadneme sa nakrátko za obdobím letného od-
poèinku.

2. OKTÓBRA NAVŠTÍVIL VRBOVÉ ma-
ïarský režisér a geograf Zsolt Cséke
(*�1963), ktorý sa dlhodobo venuje propagá-
cii Beòovského ako ve¾kej osobnosti Maïar-
ska. Vo Vrbovom, ale i na iných miestach
Slovenska, nakrúcal materiály pre svoj doku-
ment o�slávnom Vrbovèanovi. Ako tlmoèník
ho sprevádzal doc. Ottó Csámpai, CSc. z�Tr-
navskej univerzity.

7. OKTÓBRA UPLYNULO 30 ROKOV od
neobjasnenej beštiálnej vraždy kòaza Štefa-
na Poláka (* 1940), ktorý po kòazskej vy-
sviacke úèinkoval ako kaplán vo Vrbovom
(od 15. júla 1974 do 15. októbra 1979).
Potom ho preložili do Zlatých Moraviec a
v�roku 1981 za farára do Boroviec. 

Pri príležitosti smutného výroèia pripravili
v Borovciach viacero duchovných a kultúr-
nych aktivít, ktoré vyvrcholili v nede¾u 8. ok-
tóbra slávnostnou sv. omšou celebrovanou
trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oro-
schom. Po nej bol pred kostolom požehnaný
pamätník venovaný Štefanovi Polákovi. Usku-
toènila sa aj prezentácia novej textovo-obra-
zovej knihy V rukách Hrnèiara, zachytávajúcej
jeho život.                                              -rb-
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VHBL – VRBOVSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA
VHBL, v súèasnosti už nadregionálna

sú*až, keïže v nej pôsobia mužstvá via-
cerých okresov už píše svoj jedenásty
roèník.

Do nového roèníka 2017/2018 sa
prihlásilo dvanás* mužstiev:

WILD DOGS (Vrbové + Pieš*any),
HBK BOŠANY, SHARKS (Vrbové + Pieš-
*any), OVEÈKÁR ZÁBLATIE, HFC 04 PIEŠ-
�ANY, HBK MINESOTA WILD (Kátlovce),
GRIFINS (Veselé + okolie), SCORPIONS
(Brezová pod Bradlom + Senica), HBC
ZÁHUMENICE (Záhumenice + Nové Mes-
to nad Váhom), MIGHTY SNAKES (Vrbo-
vé), NIGHT HAWKS (Vrbové, Trebatice,
Pieš*any), SCARFACE (Pieš*any). Spolu
sa zaregistrovalo do dvesto aktívnych
hráèov. 

Pravidlá Vrbovskej hokejbalovej ligy:
Hrá sa v období jeseò/jar (od sep-

tembra do konca júna). Celá sú*až sa
hrá vo Vrbovom na hokejbalovom ihrisku
pri II. ZŠ. Hrací deò je sobota a nede¾a.

Hrá sa systémom:
Základná èas* – mužstvá sa stretnú dva

razy, na základe výsledkov sú umiestne-
né v tabu¾ke. Play-off – prvých osem
tímov sa stretne vo vyraïovacích zápa-
soch (1x8, 2x7, 3x6, 4x5), nasleduje
štvr*finále, týmto spôsobom sa mužstvá
prebojujú až do semifinále, z ktorého vzí-
du finalisti a tímy hrajúce o tretie mies-
to.

Zápas sa hrá 3 x 15 minút èistého
èasu. Na hraciu plochu nastupujú 4 hrá-
èi a 1 brankár za tím. Rozhoduje profe-
sionálny rozhodca plus preškolení hráèi
ligy. O preh¾ad v zápase sa stará svetel-
ná tabu¾a. Pre divákov a ich dokonalý
športový zážitok sú hneï ved¾a hracej
plochy zastrešené tribúny.

MOTIVÁCIA – krásny PUTOVNÝ PO-
HÁR VHBL, na ktorý sa ví*azi vygravírujú,
POHÁRE pre prvé tri mužstvá, medaile.
Ocenení sú i jednotlivci v�kategóriách
(najlepší brankár, najproduktívnejší hráè
základnej èasti a play-off, najlepší strel-
ci, najlepší nahrávaèi oboch èastí sú*a-
že, najlepší hráèi jednotlivých tímov, ce-
na fair play, najlepší nováèik sú*aže).

VHBL si poèas jedenástich rokov
svojej existencie vybudovala výborné me-
no, èo potvrdzuje záujem mužstiev z�ve¾-
kých vzdialeností. Sú*až sa stala atrak-
tívnou pre výbornú organizáciu a finanè-
nú podporu mesta Vrbové.

POZVÁNKA na najbližšie hracie kolo
VHBL:

Sobota 14. októbra 2017
8.00 hod. NIGHT HAWKS – HFC 04

Pieš*any
9.30 hod. OVEÈKÁR ZÁBLATIE –

MIGHTY SNAKES
11.00 hod. GRIFFINS – HBC ZÁHU-

MENICE
12.30 hod. WILD DOGS – SCARFACE
14.00 hod. HBK BOŠANY – DHARKS
Nede¾a 15. októbra 2017
9.00 hod. HBK MINESOTA WILD –

SCORPIONS
Všetky informácie spolu s priebežný-

mi výsledkami spolu s tipovacou sú*ažou
nájdete na stránke www.vhbl.sk

BR

 

Strítbal Vrbové 2017,  
14. roèník SŠ

Pod organizaènou záštitou Gymnázia
Jána Baltazára Magina Vrbové a mesta

Vrbové sa uskutoènil už štrnásty roèník
strítbalového turnaja stredných škôl za
úèasti siedmych mužstiev študentov z o-
kresu Pieš*any. Hralo sa vo dvoch skupi-
nách každý s každým, kde postúpili dva-
ja a dvaja zo skupiny a odohrali zápasy
medzi sebou o ví*aza. 

Koneèné umiestnenie:
1. Hotelová akadémia Pieš*any „B“

(P. Jakubek, A. Cerva, L. Palman),
2. Hotelová akadémia Pieš*any „A“

(F. Giret, A. Šulka, L. Precner), 
3. Gymnázium J. B. Magina Vrbové

„A“ (D. Kunic, J. Vrábel, A. Pauliny). 
V sú*aži „hod trojok“ zví*azil Samuel

Jankoviè z Gymnázia J. B. Magina Vrbo-
vé. Najlepším hráèom  turnaja bol Peter
Jakubek z Hotelovej akadémie Pieš*any.

Turnaj podporili: mesto Vrbové a  Ra-
da rodièov pri Gymnáziu Vrbové.

Všetkým družstvám, hráèom patrí
vïaka za športové výkony, usporiadate-
¾om, rozhodcovi, èasomeraèom, zapiso-
vate¾om a sprievodnej hudbe za objektív-
ne služby... Spoloène sa tešíme, že sa
stretneme na budúci rok 2018 už na 15.
roèniku aj s úèas*ou študentiek v sú*aži,
napísal Mgr Pavol Koiš, hlavný usporia-
date¾.

Peter SEDLÁÈEK

ZO ŠPORTU
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