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Uznesenia Mestského zastupite¾stva vo Vr-
bovom konaného 26. októbra 2017

Uznesenie MsZ è. 132/X/2017  
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 vo vlastníctve
mesta Vrbové vedenej na LV 1900 – v k. ú.
Vrbové, KN reg. „C“, p. è. 2484/1 o�celkovej
vymere 197 m2, druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria vo výluènom vlastníctve mes-
ta Vrbové, IÈO 00313 190, sídlo Ulica gen.
M.�R. Štefánika è. 15/4, 922�03 Vrbové, a to
z dôvodu hodného osobitného zrete¾a do vý-
luèného vlastníctva - p. Ivan GONDÁL, nar. ...,
bytom Nám. Jozefa Emanuela è. 309/24,
922�03 Vrbové, podiel 1/1. Za pozemok o�vý-
mere 197 m2, je pod¾a znaleckého posudku ur-
èená cena vo výške 7�032,90 eur, èo v�pre-
poète vychádza 35,70 eur/m2.

Ïalej ide o odpredaj rodinného domu súp.
è. 309, ktorý je postavený na parcele reg. „C“
è. 2484/1, druh pozemku – zastavané plochy
a nádvoria, ktorý je zapísaný na LV è. 1900 na
Okresnom úrade, katastrálnom odbore PiešJa-
ny, vo vlastníctve mesta Vrbové, IÈO 00313
190, sídlo Ulica gen. M. R. Štefánika è. 15/4,
922 03 Vrbové, a to z dôvodu hodného osobit-
ného zrete¾a do výluèného vlastníctva - p. Ivan
GONDÁL, bytom Nám. Jozefa Emanuela è.
309/24, 922 03 Vrbové, podiel 1/1, ktorého
všeobecná hodnota je daná na základe zna-
leckého posudku – stanovenie technickej hod-
noty stavby Ing. Miroslava Helegda na sumu
6533,67 eur, spolu s vonkajšími úpravami, prí-
pojkami vody a plynu vo výške 499,55 eur,
spolu zaokrúhlene 14 100 eur.

Za dôvod hodný osobitného zrete¾a MsZ
považuje skutoènosJ, že p. Ivan Gondál kupuje
nehnute¾nosJ za podmienky zriadenia vecného
bremena doživotného práva užívania nehnute¾-
nosti doterajším nájomníkom Antonom Gondá-
lom, bytom Nám. Jozefa Emanuela è. 309/24,
922 03 Vrbové, s ktorým je kupujúci v príbu-
zenskom vzJahu. 

celkový poèet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1

Uznesenie MsZ è. 133/X/2017  
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 zámenu nehnute¾ností vo vlastníctve
mesta Vrbové vedenej na LV 1923�–

1.) Pozemok v k. ú. Vrbové, KN reg. „C“,
par. è. par. è. 2580/3, o celkovej výmere
1�846 m2, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, ktorý je zapísaný na Okresnom úrade
PiešJany, katastrálny odbor, vo vlastníctve
mesta Vrbové, IÈO 00313 190, sídlo Ulica
gen. M. R. Štefánika è. 15/4, 922 03 Vrbové.
Uvedená parcela registra „C“ è. 2580/3, o�vý-
mere 1�846 m2, druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria bola na základe geometric-
kého plánu èíslo 61/2017 zo dòa 18. 5. 2017
rozdelená na parcely reg. „C“ è. 2580/3 – za-
stavané plochy a nádvoria o výmere 1630 m2

a parcelu reg. „C“ è. 2580/28 – zastavané
plochy a nádvoria o�výmere 929 m2; 

 a pozemok v k. ú. Vrbové, KN reg. „C“,
par. è. par. è. 2580/4, o celkovej výmere
1031 m2, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, ktorý je zapísaný na Okresnom úrade
PiešJany, katastrálny odbor, vo vlastníctve
mesta Vrbové, IÈO 00313 190, sídlo Ulica
gen. M. R. Štefánika è. 15/4, 922 03 Vrbové.
Uvedená parcela registra „C“ è. 2580/4, o�vý-
mere  1031 m2, druh pozemku – zastavané

plochy a nádvoria bola na základe geometric-
kého plánu èíslo 61/2017 zo dòa 18. 5. 2017
rozdelená na parcely reg. „C“ è. 2580/4 – za-
stavané plochy a nádvoria o výmere 235 m2,
parcelu reg. „C“ è. 2580/23 – zastavané plo-
chy a nádvoria o výmere 19 m2, parcelu reg.
„C“ è. 2580/24 – zastavané plochy a nádvoria
o 19 m2, parcelu reg. „C“ è. 2580/25 – zasta-
vané plochy a nádvoria o�výmere 19 m2, parce-
lu reg. „C“ è. 2580/26 – zastavané plochy a
nádvoria o výmere 19 m2 a parcelu reg. „C“ è.
2580/27 – zastavané plochy a nádvoria o vý-
mere 7 m2, kde z oboch uvedených parciel
è.�2580/3 a 2580/4 je 

-  predmetom zámennej zmluvy novovytvo-
rená nehnute¾nosJ parcela registra „C“ è.
2580/28 – zastavané plochy a nádvoria o�vý-
mere 929 m2, ktorá je vo výluènom vlastníctve
mesta Vrbové, IÈO 00313 190, sídlo Ulica
gen. M. R. Štefánika è. 15/4, 922�03 Vrbové
v�cene pod¾a znaleckého posudku vo výške
13860,68 eur;

a ïalej je predmetom zámennej zmluvy
v�súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona è.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
zámena nehnute¾ností vo vlastníctve mesta
Vrbové vedených na LV 1900 – 

2.) Pozemok v k. ú. Vrbové, KN reg. „C“,
par. è. par. è. 2579, o celkovej výmere 74 m2,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
ktorý je zapísaný na Okresnom úrade PiešJany,
katastrálny odbor, vo vlastníctve mesta Vrbo-
vé, IÈO 00313 190, sídlo Ulica gen. M. R. Šte-
fánika è. 15/4, 922 03 Vrbové v cene pod¾a
znaleckého posudku vo výške 1104,08 eur a
na uvedenej parcele postavená budova – Ha-
sièská zbrojnica, súp. è. 1779 s prípojkami,
ktorá je taktiež vo výluènom vlastníctve mesta
Vrbové v cene pod¾a znaleckého posudku vo
výške 10 106,77 eur; ktoré sa zamieòajú za
nehnute¾nosti, ktoré sú predmetom zámennej
zmluvy v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ záko-
na è. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení, t. j. zámenu nehnute¾ností vo vlastníctve
spoloènosti VITAE PLUS, spol. s r. o. vedených
na LV 3237 – 

3.) Pozemok v k. ú. Vrbové, KN reg. „C“,
par. è. par. è. 2580/1, o celkovej výmere
1580 m2, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, ktorý je zapísaný na Okresnom úrade
PiešJany, katastrálny odbor, vo vlastníctve spo-
loènosti VITAE PLUS, spol. s r. o. Uvedená par-
cela registra „C“ è. 2580/1, o výmere 1580
m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvo-
ria bola na základe geometrického plánu èíslo
61/2017 zo dòa 18. 5. 2017 rozdelená na
parcelu reg. „C“ è. 2580/1 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1320 m2, parcelu reg. „C“
è. 2580/20 – zastavané plochy a nádvoria
o�výmere 231 m2, parcelu reg. „C“ è. 2580/
21 – zastavané plochy a nádvoria o�výmere 19
m2 a parcelu reg. „C“ è. 2580/22 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 10 m2, kde pred-
metom zámennej zmluvy sú novovytvorené ne-
hnute¾nosti parcela registra „C“ è. 2580/20 –
zastavané plochy a nádvoria o�výmere 231 m2,
parcela reg. „C“ è. 2580/21 – zastavané plo-
chy a nádvoria o�výmere 19 m2 a parcela reg.
„C“ è. 2580/22 – zastavané plochy a nádvoria
o�výmere 10 m2, ktoré sú vo výluènom vlastníc-
tve spoloènosti VITAE PLUS, spol. s�r.�o., v za-
stúpení PhMr. Emília Benková, IÈO 363 54
759, so sídlom na Ulici Jána Zigmundíka è.
293/1, 922 03 Vrbové v cene pod¾a znalecké-
ho posudku vo výške 5818,80 eur a zámena
citovaných nehnute¾ností sa uskutoèní s�do-
platkom z dôvodu hodného osobitného zrete¾a;

Všetky vyššie uvedené nehnute¾nosti reg.

„C“, ktoré sú predmetom zámeny, t. j.:
nehnute¾ností, ktorých majite¾om je mesto

Vrbové, parc. è. 2580/28, parc. è. 2579 a na
nej stojaca hasièská zbrojnica súp. è. 1779 –
v hodnote 25 081,20 eur a spoloènosJou Vi-
tae Plus, spol. s r. o., ktorá je majite¾om ne-
hnute¾ností parc. è. 2580/20, parc. è. 2580/
21 a parc. è. 2580/22 – v hodnote 5818,80
eur je celková hodnota uvedených nehnute¾-
ností na základe znaleckého posudku, ktorý
vyhotovila Ing. Miroslava Helegda, pod è. 115/
2017 dòa 14. 9. 2017 vo výške 30 900 eur,
t. j. (30 900 eur - 5818,80 eur). Na základe
uvedeného je spoloènosJ Vitae Plus, spol. s�r.
o., povinná zaplatiJ sumu vo výške 25�081,20
eur, na úèet mesta Vrbové.

Za dôvod hodný osobitného zrete¾a Mest-
ské zastupite¾stvo považuje skutoènosJ, že je
v�záujme mesta, aby parc. è. 2580/20, 2580/
21 a 2580/22 boli vo vlastníctve mesta, na-
ko¾ko na týchto pozemkoch mesto plánuje vy-
budovanie odstavných plôch. 

Na parc. è. 2580/28, parc. è. 2579 je po-
stavená Hasièská zbrojnica súp. è. 1779 a
tieto pozemky sú v tesnom susedstve spoloè-
nosti Vitae Plus, spol. s r. o., ktorá ich potre-
buje na zabezpeèenie nerušenej prevádzky
zdravotného strediska.

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

Uznesenie MsZ è. 134/X/2017  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje v súlade s §9a ods. 9 zákona è.�138/
1991 Zb. o majetku obcí prenájom novovytvo-
renej nehnute¾nosti parcela registra „C“ è.
2580/28 – zastavané plochy a nádvoria o�vý-
mere 929 m2, ktorá po vykonanej zámene bu-
de vo výluènom vlastníctve  spoloènosti VITAE
PLUS, spol. s r. o., v zastúpení PhMr. Emília
Benková, IÈO 363 54 759, so sídlom na Ulici
Jána Zigmundíka è. 293/1, 922 03 Vrbové 

a ïalej schva¾uje prenájom nehnute¾ností
v�k. ú. Vrbové, KN reg. „C“, par. è. 2579,
o�celkovej výmere 74 m2, druh pozemku zasta-
vané plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný na
Okresnom úrade PiešJany, katastrálny odbor a
na uvedenej parcele postavenú budovu – Ha-
sièská zbrojnica, súp. è. 1779 s prípojkami,
ktoré nehnute¾nosti po vykonanej zámene bu-
dú vo výluènom vlastníctve  spoloènosti VITAE
PLUS, spol. s r. o., v zastúpení PhMr. Emília
Benková, IÈO 363 54 759, so sídlom na Ulici
Jána Zigmundíka è. 293/1, 922 03 Vrbové za
sumu 100 eur mesaène od 1. januára 2018
alebo až po zapísaní vlastníckeho práva do
KN.

Za dôvod hodný osobitného zrete¾a mest-
ské zastupite¾stvo považuje skutoènosJ, že je
potrebné zabezpeèiJ èinnosJ DHZ do vybudova-
nia novej Hasièskej zbrojnice.

za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 135/X/2017 
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje v súlade s § 9a ods. 1 písm. a/ zákona
è.�138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení spôsob prevodu nehnute¾ností vo vlast-
níctve mesta Vrbové vedenej na LV 1900
v�k.�ú. Vrbové, KN reg. „C“, p. è. 2516/7
o�celkovej výmere 18 m2, druh pozemku – za-
stavané plochy a nádvoria, KN reg. „C“, p. è.
2516/8 o celkovej výmere 18 m2, druh pozem-
ku – zastavané plochy a nádvoria a KN reg.
„C“, p. è. 2516/9 o celkovej výmere 18 m2,
druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria. 

Dokonèenie na strane 7.

Z rokovania mestského zastupite¾stva
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PRIPRAVUJEM ŠTUDENTOV
z chémie, biológie na štúdium medicíny, farmá-
cie a veteriny na Slovensku i v�Èechách.

Telefón: 033/7623374 (volaJ veèer)
Mobil: 0905 437 849

P-No 2164/2017

Zostala len boles�,
smútok v duši 

a ve¾a såz, èo nikto neusuší.

Dòa 3. novembra sme si pripomenu-
li smutné 5. výroèie smrti nášho drahé-
ho syna, brata, otca, švagra a kamaráta 

Borisa FULJERA.
So smútkom v srdci a láskou spomí-

na matka, sestry, brat, dcéry, tety a os-
tatná rodina a kamaráti.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
modlitbu a spomienku.

Ïakujeme
Smútiaca rodina

P1/2191/2017

Do tmy zapá¾me
kahanec nádeje,
do duše bo¾avej

spomienky naleje.

Posledný pozdrav
šepkáme do ticha,
že sa raz stretneme

je naša útecha...

10. novembra sme si pripomenuli
7.�výroèie úmrtia našej zlatej maminy,
babky a svokry 

Vierky JAMRICHOVEJ. 
S láskou spomínajú syn Dodo, dcéry

Stanka a Ivana, zaJ Marek a vnúèatá Fa-
biško a Samko

P1/ 2093/2017

Vrbovčania zomrelí 
v�máji až októbri�2017

Helena HŘÍBALOVÁ, rodená Pavlechová
† 3. 5. Senica 75-ročná

Anton KLEIN
† 12. 5. Vrbové 82-ročný

Vladimír GRÉK
† 4. 6. Hrachovište 91-ročný

Michal HINK
† 4. 6. Trnava 76-ročný

Rudolf HORŇÁK
† 4. 6. Bratislava-N. Mesto   67-ročný

August LOPAŠKA
† 8. 6. Vrbové 75-ročný

Štefan KONDAČ
† 9. 6. Vrbové 77-ročný

Mária HUTOVÁ, rodená Čápová
† 16. 6. Banská Bystrica 63-ročná

Mária MAJGOTOVÁ
† 22. 6. Bratislava-N. Mesto 51-ročná

Ján STRAPATÝ
† 23. 6. Vrbové 63-ročný

Edith MADLOVÁ, rodená Zemanová
† 2. 8. Vrbové 75-ročná

Bohuslava BOČINCOVÁ, rod. Macháčová
† 4. 8. Vrbové 79-ročná

Dušan LABUDÍK
† 5. 8. Piešťany 52-ročný

Milan MIŠECH
† 15. 8. Vrbové 83-ročný

Dezider LUKÁČIK
† 16. 8. Vrbové 71-ročný

Stanislav BELUSKÝ
† 9. 9. Bratislava-Ružinov 57-ročný

Ján KRÁL
† 16. 9. Vrbové 79-ročný

Anton SVETLÍK
† 29. 9. Piešťany 73-ročný

Viliam BIELKO
† 5. 10. Piešťany 83-ročný

Šimon PUVÁK
† 18. 10. Vrbové 27-ročný

Anna KRÁĽOVÁ, rodená Hrčková
† 20. 10. Myjava 91-ročná

Česť ich pamiatke!

�

Kandidáti na poslancov krajského zastupite¾stva a na predsedu Trnavského
samosprávneho kraja mali v našom možnos� v zmysle všeobecne záväznho na-
riadenia prezentova� sa 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. Nie všetci to využili. Na druhej strane niektoré plagáty boli
stàrhané, alebo poškodzované. Celkove však kampan i vo¾by prešli bez rušivých
momentov. Výsledky volieb si môžete preèíta� na strane 4 - 5.

-rb-, foto PK

Upozornenie polície
Vzh¾adom na aktuálne zvýšený poèet pokusov o�podvodné vylákanie fi-

nanènej hotovosti od seniorov, vás Obvodné oddelenie Policajného zboru
Vrbové za úèelom predchádzania páchania trestnej èinnosti na senioroch
upozoròuje, aby ste v žiadnom prípade neodovzdávali finanènú hotovos� ne-
známym osobám na základe predošlého telefonického rozhovoru s�osobou,
ktorá sa vydáva za rodinného príslušníka (vnuka, vnuèku, syna) alebo za-
mestnanca nemocnice a žiada vysokú finanènú hotovos�. 

Prípady páchania tejto trestnej èinnosti sa v posledných rokoch stávajú
fenoménom so zvyšujúcim sa prvkom organizovanosti a brutality páchate¾ov.

kpt. Mgr. Vojtech RAJÈÁK, riadite¾
Obvodné oddelenie Policajného zboru vo Vrbovom
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Číslo
na HL Kandidát na poslanca Vek Povolanie Politická strana

počet hlasov
Vrbové Okres Pieš ťany

I. II. III. IV. spolu % spolu %

1 Iveta Babičová, Ing. 60 uèite¾ka nezávislý kandidát 46 31 47 49 173 15,10 3 424 6,41 

2 Denisa Bartošová, RNDr. 50 prednostka MsÚ
Hlohovec

nezávislý kandidát 26 12 12 21 71 0,00 2 219 4,15 

3 Martin Beluský, Ing., PhD. 30 poslanec NR SR Kotleba - ¼S Naše Slovensko 33 24 49 28 134 11,69 1 469 2,75 

4 Jozef Bolješik, JUDr., PhD. 64 advokát O¼ANO, SaS, KDH, OKS, Zmena
zdola, DÚ

87 111 40 71 309 26,96 2 398 4,49 

5 Ján Bzdúšek, Bc. 41 manažér ¾udských
zdrojov

SME RODINA - Boris Kollár 8 12 10 7 37 0,00 402 0,75 

6 Remo Cicutto, Ing. 55 výkonný riadite¾ nezávislý kandidát 60 46 68 57 231 20,16 3 698 6,93 

7 Martin Cifra 46 riadite¾ zariadenia
pre seniorov

nezávislý kandidát 28 13 11 28 80 0,00 2 899 5,43 

8 Marián Dóczy, Ing. 56 starosta obce
Sokolovce

nezávislý kandidát 10 10 4 4 28 0,00 975 1,82 

9 Lucia Drábiková, Mgr., PhD. 40 analytièka O¼ANO, SaS, KDH, OKS, Zmena
zdola, DÚ

49 54 43 58 204 17,80 2 401 4,49 

10 Jozef Drahovský, Mgr. 41 softvérový
inžinier

nezávislý kandidát 21 25 24 22 92 0,00 2 157 4,04 

11 Stanislav Drobný, Bc. 47 poslanec NR SR Kotleba - ¼S Naše Slovensko 25 23 36 25 109 9,41 1 400 2,62 

12 Michal Fiala 31 koordinátor OZ,
poslanec MSZ

nezávislý kandidát 30 25 19 22 96 0,00 2 379 4,45 

13 Ján Forgáč 62 konate¾ SNS 9 2 10 6 27 0,00 548 1,02 

14 Marek Fořt 40 obchodný riadite¾ O¼ANO, SaS, KDH, OKS, Zmena
zdola, DÚ

53 35 31 50 169 14,75 1 562 2,92 

15 Milan Gajdoš, MUDr. 51 lekár SMER-SD 44 28 30 42 144 12,57 1 385 2,59 

16 Lívia Gregoričková, Ing. 29 športová trénerka SME RODINA - Boris Kollár 15 11 19 12 57 0,00 719 1,34 

17 Renáta Hartling Oravcová 51 SZÈO - 
personalistika

Kotleba - ¼S Naše Slovensko 17 16 24 19 76 0,00 869 1,62 

18 Ľubica Holecová, Ing. 52 dopravný
manažér

Strana zelených Slovenska 13 8 10 12 43 0,00 398 0,74 

19 Ján Horváth, Ing. 62 vedúci sekcie SMER-SD 27 27 20 36 110 9,60 1 192 2,23 

20 Michal Hynek, Mgr. 29 podnikate¾ SME RODINA - Boris Kollár 6 6 5 7 24 0,00 368 0,68 

21 Peter Jančovič, Mgr., PhD. 34 environmentalista nezávislý kandidát 20 24 24 12 80 0,00 1 976 3,70 

22 Miroslav Juriš, Ing. 50 programátor,
analytik

Kotleba - ¼S Naše Slovensko 22 20 26 22 90 0,00 979 1,83 

23 Zuzana Komárková, PhDr. 46 riadite¾ka ÚPSVaR SMER-SD 57 34 23 41 155 13,53 1 186 2,22 

24 Vladislav Krasický 39 riadite¾ logistiky O¼ANO, SaS, KDH, OKS, Zmena
zdola, DÚ

35 24 17 33 109 9,41 1 110 2,08 

25 Dalibor Kuciaň, JUDr. 38 advokát SNS 10 10 12 19 51 0,00 536 1,00 

26 Magdaléna Kuciaňová,
JUDr.

61 poslankyòa NR
SR

SNS 7 18 5 23 53 0,00 772 1,44 

27 Márius Novák, MUDr. 64 lekár NOVÝ PARLAMENT 5 7 4 1 17 0,00 198 0,37 

28 Peter Ottinger, MUDr. 65 odborný lekár nezávislý kandidát 47 36 32 36 151 13,18 1 522 2,85 

29 Pavol Paulovič 41 starosta obce
Ve¾ké Orvište

nezávislý kandidát 22 21 16 20 79 0,00 2 119 3,97 

30 Igor Puobiš, JUDr. Mgr. 35 vedúci odboru
na�OÚ

SMER-SD 130 112 77 118 437 38,13 990 1,85 

31 Alexej Rymarenko, Ing. 54 podnikate¾ NOVÝ PARLAMENT 7 1 3 4 15 0,00 420 0,78 

VÝSLEDKY VOLIEB POSLANCOV DO ZASTUPITE ĽSTVA
TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Volebný obvod č. 4: okres Piešťany                                                                                     Vrbové 4. novembra 2017

�
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VO¼BY DO ORGÁNOV KRAJSKEJ SAMOSPRÁVY

ÚČASŤ VO VOĽBÁCH
vo Vrbovom

I. okrsok 
I. ZŠ

II. okrsok 
Gymnázium

III. okrsok 
II. ZŠ

IV. okrsok 
býv. SOŠ

Vrbové
spolu

osôb % osôb % osôb % osôb % osôb %

Počet občanov oprávnených voliť 1 279 100,00 1 281 100,00 1 168 100,00 1 215 100,00 4 943 100,00 

Celkový počet zúčastnených voličov 327 25,57 300 23,42 251 21,49 301 24,77 1 179 23,85 

Počet platných hlasov do zastupiteľstva 317 24,78 293 22,87 242 20,72 294 24,20 1 146 23,18 

Počet platných hlasov na predsedu 316 24,71 290 22,64 242 20,72 292 24,03 1 140 23,06 

VÝSLEDKY VOLIEB NA FUNKCIU PREDSEDU  TTSK - 4. NOVEMBRA 2017

Číslo
na
HL

Meno, priezvisko, titul Vek Politická strana

počet hlasov

Vrbové Kraj Trnava

I. II. III. IV. spolu % spolu %

1 József Berényi, Mgr. 50 Strana maďarskej komunity 4 7 4 3 18 1,58 19 414 17,10 

2 Jaroslav Cehlárik, Mgr. 34 nezávislý kandidát 11 9 12 3 35 3,07 2 000 1,80 

3 Tibor Mikuš, Ing., PhD. 64 nezávislý kandidát 130 92 82 141 445 39,04 34 601 30,60 

4 Márius Novák, MUDr. 64 Nový parlament 11 10 13 7 41 3,60 2 268 2,00 

5 Konrád Rigó 38 MOST - HÍD 4 0 0 0 4 0,35 6 362 5,60 

6 Jozef Viskupič, Mgr. 41 OĽANO, SaS, KDH, OKS,
Zmena zdola, DÚ

156 172 131 138 5 97 52,37 48 584 42,90 

Podfarbením sú vyznačení zvolení kandidáti. Šípkou pred príslušnou kolónkou a hrubým písmom sú vynačení kandidáti z Vrbového.

Číslo
na HL Kandidát na poslanca Vek Povolanie Politická strana

počet hlasov
Vrbové Okres Pieš ťany

I. II. III. IV. spolu % spolu %

32 Irena Sklenárová 49 zdravotná sestra
na�OAIM

Kotleba - ¼S Naše Slovensko 25 17 24 26 92 0,00 997 1,86 

33 Miroslav Sluka, Ing., MSc. 56 výsluhový dôchodca SNS 5 9 5 15 34 0,00 329 0,61 

34 Alan Suchánek, MUDr. 63 poslanec NR SR,
lekár

O¼ANO, SaS, KDH, OKS,
Zmena zdola, DÚ

66 57 64 78 265 23,12 3 551 6,65 

35 František Tahotný, Bc.,
MBA

46 obchodný
riadite¾

nezávislý kandidát 137 102 105 113 457 39,88 745 1,39 

36 Peter Tremboš, RNDr., PhD. 56 muž v domácnosti nezávislý kandidát 8 9 7 10 34 0,00 969 1,81 

37 Martin Valo 53 zástupca primátora nezávislý kandidát 22 17 19 26 84 0,00 1 790 3,35 

38 Milan Vozár, Ing. 40 konate¾ SNS 4 6 9 11 30 0,00 311 0,58 

4. novembra sa u nás konali po piaty raz vo¾by do orgánov
Trnavského samosprávneho kraja. Samosprávny kraj alebo vyš-
ší územný celok je najvyššia územná samosprávna jednotka na
Slovensku. Jej územie je v�súèasnosti totožné s územím kraja.
Na èele samosprávneho kraja stojí predseda, ktorý sa zvykne
neformálne oznaèova� aj ako župan.

Samospráva na úrovni samosprávnych krajov sa vykonáva prost-
redníctvom volených orgánov - predsedu a zastupite¾stva. Obyvatelia
s�volebným právom volia každé štyri roky zastupite¾stvo samosprávnych
krajov a predsedu samosprávneho kraja. Každý okres kraja má pod¾a
poètu obyvate¾ov pomerný poèet poslancov v krajskom zastupite¾stve
(PiešJanský okres päJ), ktorí sú volení väèšinovým spôsobom, t. j. zvo-
lený je príslušný poèet poslancov z kandidátov s najväèším poètom zís-
kaných hlasov. Pokia¾ ide o župana, ten je zvolený na celokrajskej úrov-
ni.

Posledných volieb do orgánov krajskej samosprávy, ktoré sú špeci-
fické tým, že tentoraz sa volilo na päJ rokov, sa v PiešJanskom okrese
zúèastnilo 13�636 volièov (25,86 %). Je to nárast oproti minulosti. Ten
sme zaznamenali aj vo Vrbovom. V roku 2013 z celkového poètu opráv-
nených volièov vo Vrbovom (5102) prišlo voliJ 766 (15,01 %), teraz zo
4�943 volièov prišlo 1�179, t.�j. 23,85 %.  Celoštátny priemer je však
o�dosJ vyšší - 29,95 % oprávnených volièov.

Spomedzi kandidátov na predsedu Trnavského samosprávneho
kraja zvíJazil vo Vrbovom i v celom okrese a kraji Mgr. Jozef Viskupiè.
Doterajší župan Ing. Tibor Mikuš, PhD., obsadil druhé miesto.

Pri vo¾bách poslancov krajského zastupite¾stva Vrbovèania najviac
preferovali vrbovských kandidátov. Bc. František Tahotný, MBA získal
podporu 457 volièiv a JUDr. Mgr. Igor Puobiš 437, èo v oboch prípa-
doch predstavuje takmer 40 % hlasujúcich. Ïalšie prieèky vo Vrbovom
patrili: JUDr. Jozefovi Bolješikovi, PhD. (309 hlasov, 26.96 %), MUDr.
Alanovi Suchánkovi (265 hlasov, 23,12 %), Ing. Removi Cicuttovi (231
hlasov, 20,16 %) a Mgr. Lucii Drábikovej, PhD. (204 hlasov, 17,80 %). 

V rámci okresu bolo poradie iné. Prvý skonèil Ing. Remo Cicuctto
(3�698 hlasov), za ktorým nasledovali MUDr. Alan Suchánek (3�551),
Ing. Iveta Babièová (3�424), Martin Cifra (2�899) a Mgr. Lucia Drábiko-
vá, PhD. (2�401). Táto pätica bude do roku 2022 zastupovaJ náš okres
v�40-èlennom Zastupite¾stve Trnavského samosprávneho kraja, kde
prím hrajú muži - je ich tam až 37. Politická štruktúra je nasledovná: 14
poslancov je nezávislých, 13 za Stranu maïarskej komunity, 11 za koa-
líciu O¼ANO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ, 1 za Most-Híd a 1 za
Smer-SD. Dvadsiati poslanci si udržali madát a dvadsiati sú noví.

Podrobnejšie sa s výsledkami volieb môžete oboznámiJ v�prilože-
ných tabu¾kách.

¼B, PK
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V tichom mesteèku Vrbovom odohral
sa v tieto dni prípad, ktorý svojou zamota-
nou históriou ku ve¾mi zaujímavým. Ob-
chodníèka s ovocím Julia Kubalová bola
vo Vrbovom známa ako zámožná osoba,
lebo dostávala od svojej rodiny z�Ameriky
èasto peòažné zásielky. Kubalová uklada-
la peniaze do banky až keï mala do 10-
-tisíc Kès, a preto mávala doma väèšie
èiastky, ktoré si peèlive schovávala do
starého amerického kufra s�patentným
zámkom.

Oproti tomu jej priate¾ka, istá mladá
dievèina bola práve tak chudobná, ako
Kubalová bohatá. Táto dievèina urobila si
známos� s istým šoférom, ktorá vykvitla
troška pred èasom a tak mladí milenci
boli rodinou dievèa�a núkaní k sobášu,
aby boli svoji prv, než kvietok ich lásky
zaène krièa�. Aby bol sobáš urýchlený a
ženích mal lepšiu chu� na toto kyslé jablè-
ko, bolo mu s¾úbené 10�000 Kès vena.
Mladú nevestu však ve¾mi trápila jej chu-
doba a zrovna nato¾ko ju priamo pálil po-
merný blahobyt jej priate¾ky Kubalovej.
V�jednej noci mala nevesta krásny sen.
Prišla vraj do kláštora a keï sa modlila,
zjavil sa jej obraz a poèula zvláštny milý
hlas: „Peniaze sú za betlehemom, je to
tvoje veno.“

Nevesta poznala d¾a obrazu, že mies-
to, ktoré sa jej zjavilo je u jej priate¾ky Ku-
balovej a preto, keï Kubalová sa na jej
svadbe dobre zabávala, došla si š�astná
nevesta po svoje veno, ktoré jej bolo tak
zvláštnym spôsobom zjavené. V byte Ku-
balovej na oznaèenom mieste skutoène
našla vrecko, v ktorom bolo v starom ka-
lendári uložených v hotovosti 6 000 Kès
a dve vkladné knižky na celkový obnos
34�000 Kès. Nevesta poïakovala sa svoj-
mu š�astnému zjaveniu a peniaze ukryla
až na 5�000 Kès, ktoré dala svojej mat-
ke. Avšak Kubalová, ktorá pohrešila pe-
niaze až za dlhšiu dobu po svadbe, nebo-
la spokojná so zjavením priate¾ky, v�tej
dobe už mamièky synka, a urobila ve¾ký
rámus. Koneène sa došlo až po èetníkov,
ktorí išli po zachytenej nitke až pomaly
došli ku klbku – mladej maminke. Táto
však èetníkov doviedla práve tak dobre o-
cigáni�, ako jej rodièia lakovali, teraz už
mrzutého, ich za�a. Napokon však preca
doznala, že peniaze vzala, udávajúc ako
dôvod jej zvláštny sen.

Aby zamotaná história bola ešte za-
motanejšia, zrazu Kubalová našla na svo-
jej posteli to¾ko oplakávané vrecko so
40�000 Kès, ale chýbalo hotových 5�000
Kès a to boli práve tie, ktoré dala nevesta

svojej mamièke. Mamièka však nechcela
rozumie� dcérinej ¾utosti, že ukradnuté
peniaze chce vráti� a tvrdo zaprela dcére
do oèú, že vraj od nej niè nedostala.

Hodná dcéruška teda pod¾a vzoru svo-
jej dobrej mamièky priznanie odvolala, a
tak teraz bude súd rozhodova� o tom, kto
vlastne peniaze Kubalovej ukradol, ïalej,

kto jej ich doniesol nazpä� na poste¾ do
zamknutého bytu a po tretie, kto má ešte
chýbajúcich 5�000 Kès. Nako¾ko však do-
tyèná nevesta bola èetníkmi opísaná ako
osoba, ktorá mala už viac podobných kús-
kov na svedomí, vzali ju èetníci aj s ma-
lým synkom k súdu, aby oèakávala zjave-
nie, kde je ostatných 5�000 Kès. Prípad
vzbudil vo Vrbovom pochopite¾né vzruše-
nie, lebo v malom mesteèku je krádež
40�000 Kès hotovou senzáciou.

Slovenská krajina, 18. októbra 1932,
è. 241, s. 4.

Zapojte sa do
Malých�vianoèných�trhov�v�našom�meste

Mesto Vrbové v dòoch  13.  – 17. decembra 2017 plánuje usporiadaJ
„Malé vianoèné trhy“ na Námestí slobody vo Vrbovom, na ktorých bude
možné predávaJ len sortiment tovaru s vianoènou a príbuznou tematikou,
napr. med, èaje, oplátky, svieèky, pamiatkové predmety, vhodné remesel-
né výrobky, knihy, vianoèné ozdoby a iné dekoraèné vianoèné predmety.
Mesto poskytne predávajúcim, ktorí majú príslušné oprávnenie na predaj,
priestor a predajný stôl. Èas predaja v uvedených dòoch bude:

od 16.00 – 20.00 hod. 
Na základe uvedeného vás žiadame, aby ste nám záväzne na návratke,

prípadne telefonicky oznámili èi máte záujem o predaj na týchto trhoch a
v�ktorých dòoch, druh predávaného tovaru. Vašu odpoveï oèakávame obra-
tom, najneskôr však do 5. decembra 2017 (tel. kontakt 0949 866 527
Sylvia Èeganová, kultura@vrbove.sk).

Tešíme sa na Vašu úèasJ.
Dott. Mgr. Ema Maggiová, primátorka mesta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Návratka – záväzná prihláška – „Malé�vianoèné�vrbovské trhy 2017“

Meno, priezvisko
....................................................................................

Názov firmy ...........................................................................................

Adresa ..................................................................................................

Kontakt – è. tel., e-mail ..........................................................................

Druh predávaného tovaru .......................................................................

Tovar chcem predávaJ:
13. 12. 2017 (streda)        od..................do.................
14. 12. 2017 (štvrtok)       od..................do.................
15. 12. 2017 (piatok)        od..................do.................
16. 12. 2017 (sobota)        od..................do.................
17. 12. 2017 (nede¾a)        od..................do.................

 
Meno a priezvisko:

(peèiatka):

Zamotaná história ukradnutých peòazí
 Na základe sna, našla v deò sobáša svoje veno – v cudzom byte

Vrbové sa na stránky tlaèe dostávalo už ve¾mi dávno. Nachádzame tam nielen
rozlièné správy z oblasti hospodárstva, kultúry, náboženstva a športu, ale aj zaují-
mavé príbehy. Na ukážku uverejòujeme èlánok, ktorý uverejnili noviny Slovenská
krajina pred 85 rokmi.
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Z rokovania mestského zastupite¾stva
Dokonèenie z 2. strany
Na základe geometrického plánu èíslo 210/
2017 zo dòa 4. 9. 2017 boli uvedené parcely
rozdelená na parcely reg. „C“ è. 2516/35 -
diel è. 13 – zastavané plochy a nádvoria o
výmere 13 m2, reg. „C“ è. 2516/7- diel è. 14
– zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2,
ïalej 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 – za-
stavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2, par-
celu reg. „C“ è. 2516/8 - diel è. 17 – zasta-
vané plochy a nádvoria o výmere 15 m2  a par-
celu reg. „C“ è. 2516/9 - diel è. 18 – zastava-
né plochy a nádvoria o výmere 3 m2, kde pred-
metom predaja sú novovytvorené nehnute¾nos-
ti parcela registra „C“ reg. „C“ è. 2516/7- diel
è. 14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
5 m2, ïalej parcela reg. „C“ è. 2516/7- diel
è.�15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
14 m2, parcela reg. „C“ è. 2516/8 - diel è. 16
– zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2

a parcela reg. „C“ è. 2516/8 - diel è. 17 – za-
stavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2 –
spolu 2 x 19 m2, ktoré sú zapísané na LV è.
1900 na Okresnom úrade, katastrálnom odbo-
re PiešJany, vo výluènom vlastníctve mesta Vr-
bové, IÈO 00313 190, sídlo Ulica gen. M. R.
Štefánika è. 15/4, 922 03 Vrbové – formou
obchodnej verejnej súJaže za minimálnu cenu
30 eur/m2. 

za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 136/X/2017  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje v zmysle ustanovenia § 9, ods. 2, písm.
b) zákona è. 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov podmienky obchodnej verejnej súJa-
že na prevod nehnute¾ností - pozemky urèené
na výstavbu garáží v k. ú. Vrbové, vedené na
LV 1900: parcela registra „C“ reg. „C“ è.
2516/7 - diel è. 14 – zastavané plochy a
nádvoria o výmere 5 m2, ïalej parcela reg. „C“
è. 2516/7 - diel è. 15 – zastavané plochy a
nádvoria o výmere 14 m2, parcela reg. „C“
è.�2516/8 - diel è. 16 – zastavané plochy a
nádvoria o výmere 4 m2 a parcela reg. „C“
è.�2516/8 - diel è. 17 – zastavané plochy a
nádvoria o výmere 15 m2  – spolu 2x 19 m2,
ktoré sú zapísané na LV è. 1900 na Okresnom
úrade, katastrálnom odbore PiešJany, vo výluè-
nom vlastníctve mesta Vrbové, IÈO 00313
190, sídlo Ulica gen. M. R. Štefánika è. 15/4,
922 03 Vrbové – prièom minimálna cena za
1m2 bola stanovená na 30 eur/m2. 

za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 137/X/2017  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje v súlade s § 9a ods. 1 písm. a/ zákona è.
138/1991 Zb. o majetku obcí v�platnom znení
spôsob prevodu nehnute¾nosti vo vlastníctve
mesta Vrbové vedenej na LV 3369 v k. ú. Vr-
bové, 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 parcely reg. „E“
è. 3-430/4 – zastavané plochy a nádvoria o
výmere 323 m2, ïalej parcelu reg. „C“ è.
2515/27-diel è. 1 – zastavané plochy a nádvo-
ria 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 nádvoria o vý-
mere 1 m2, kde predmetom kúpnej zmluvy sú

novovytvorené nehnute¾nosti parcela registra
„C“ è. 2515/28 - diel è. 2 – zastavané plochy
a nádvoria o�výmere 1 m2 a parcela registra
„C“ è. 2515/29 - diel è. 3 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1 m2, ktoré sú zapísané
na LV è. 3369 na Okresnom úrade, katastrál-
nom odbore PiešJany, vo výluènom vlastníctve
mesta Vrbové, IÈO 00313 190, sídlo Ulica
gen. M. R. Štefánika è. 15/4, 922 03 Vrbové
– formou obchodnej verejnej súJaže za mini-
málnu cenu 30 eur/m2. 

za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 138/X/2017  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje v zmysle ustanovenia § 9, ods. 2, písm.
b) zákona è. 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov podmienky obchodnej verejnej súJa-
že na prevod nehnute¾ností - pozemky urèené
na výstavbu garáží v k. ú. Vrbové, vedené na
LV 3369: parcela registra „C“ è. 2515/28 -
diel è. 2 – zastavané plochy a nádvoria o vý-
mere 1 m2 a parcela registra „C“ è. 2515/
29-diel è. 3 – zastavané plochy a nádvoria
o�výmere 1 m2, ktoré sú zapísané na LV è.
3369 na Okresnom úrade, katastrálnom odbo-
re PiešJany, vo výluènom vlastníctve mesta Vr-
bové, IÈO 00313 190, sídlo Ulica gen. M. R.
Štefánika è. 15/4, 922 03 Vrbové – prièom
minimálna cena za 1m2 bola stanovená na 30
eur/m2. 

za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 139/X/2017  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje spôsob prevodu – prevod nehnute¾ností –
pozemky urèené na výstavbu garáží v k. ú. Vr-
bové, KN reg. „C“: 

1.) p. è. 325/90, o výmere 20 m2, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria;

2.) p. è. 325/91, o výmere 20 m2, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria;

3.) p. è. 325/92, o výmere 20 m2, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria;

4.) p. è. 325/93, o výmere 20 m2, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria;

5.) p. è. 325/94, o výmere 20 m2, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria;

6.) p. è. 325/95, o výmere 20 m2, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria;

7.) p. è. 325/96, o výmere 20 m2, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria;

8.) p. è. 325/97, o výmere 20 m2, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria;

11.) p. è. 325/98, o výmere 20 m2, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria;

12.) p. è. 325/99, o výmere 20 m2, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria;

13.) p. è. 325/100, o výmere 20 m2, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria;

14.) p. è. 325/101, o výmere 20 m2, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria;

15.) p. è. 325/102, o výmere 20 m2, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria;

16.) p. è. 325/103, o výmere 20 m2, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria;

17.) p. è. 325/104, o výmere 20 m2, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria;

18.) p. è. 325/105, o výmere 20 m2, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria;

19.) p. è. 325/106, o výmere 20 m2, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria;

ktoré sú zapísané na LV è. 1900 – formou
obchodnej verejnej súJaže za minimálnu cenu 

24,00 eur/m2. 
za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 140/X/2017
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom

schva¾uje podmienky obchodnej verejnej súJa-
že na prevod nehnute¾ností - pozemky urèené
na výstavbu garáží v k. ú. Vrbové, KN reg. „C“:

1.) p. è. 325/90, o výmere 20 m2, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria;

2.) p. è. 325/91, o výmere 20 m2, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria;

3.) p. è. 325/92, o výmere 20 m2, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria;

4.) p. è. 325/93, o výmere 20 m2, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria;

5.) p. è. 325/94, o výmere 20 m2, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria;

6.) p. è. 325/95, o výmere 20 m2, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria;

7.) p. è. 325/96, o výmere 20 m2, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria;

8.) p. è. 325/97, o výmere 20 m2, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria;

11.) p. è. 325/98, o výmere 20 m2, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria;

12.) p. è. 325/99, o výmere 20 m2, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria;

13.) p. è. 325/100, o výmere 20 m2, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria;

14.) p. è. 325/101, o výmere 20 m2, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria;

15.) p. è. 325/102, o výmere 20 m2, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria;

16.) p. è. 325/103, o výmere 20 m2, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria;

17.) p. è. 325/104, o výmere 20 m2, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria;

18.) p. è. 325/105, o výmere 20 m2, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria;

19.) p. è. 325/106, o výmere 20 m2, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria;

ktoré sú zapísané na LV è. 1900 na
Okresnom úrade, katastrálnom odbore PiešJa-
ny, vo vlastníctve mesta Vrbové – prièom mini-
málna cena za 1m2 bola stanovená na 24,00
eur. 

za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 141/X/2017  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje VZN è. 8/2017 o poplatkoch za zneèisJo-
vanie ovzdušia na území mesta Vrbové, s tým,
že VZN è. 8/2017 sa vynecháva § 5 ods. 4.

za: 8, proti: 1, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 142/X/2017  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje VZN è. 9/2017 o urèení výšky mesaèného
príspevku na èiastoènú úhradu nákladov v ško-
lách a školských zariadeniach v�zriaïovate¾-
skej pôsobnosti mesta Vrbové.

za: 8, proti: 1, zdržal sa: 0

Zo zápisnice z rokovania

Spomienka je trvalejšia
ako kvety najkrajšie.
Kvety uschnú, uvädnú, 
spomienky na Teba 
však zostanú.

Dòa 20. novembra si pripomenieme tretie
výroèie smrti našej manželky, mamy, starej
mamy a prastarej mamy 

Vlasty HORNÁÈKOVEJ z Prašníka.
S láskou a úctou spomínajú manžel a deti
s�rodinami.

P-No 2364/17
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Október  - mesiac úcty k�starším

Jeseò je obdobie roka, v ktorom nám
príroda predstavuje svoje najfarebnejšie
diela. Takýmto krásnym umeleckým die-
lom je aj èlovek v jeseni života. Tvaroval
a�formoval ho majster život svojimi skúš-
kami, radosJami, ale aj starosJami. V èlo-
veku sa zrkadlí láska a úprimnosJ k najbli-
žším, radosJ z práce a diela, ktoré ¾udia
vytvorili poèas celého života. Touto múd-
rosJou zrelého veku sa kompetentní za-
oberali v roku 1990, keï bol október vy-
hlásený za Mesiac úcty k starším. V na-
šom mesteèku už každoroène organizujú
èlenovia zo  ZO ÚŽS, MS SÈK a mesto
Vrbové stretnutie dôchodcov nad 70 ro-
kov v�rámci Mesiaca úcty k starším. Stret-
nutie sa uskutoènilo 18. októbra 2017
v�priestoroch jedálne ZŠ Komenského vo
Vrbovom. Túto krásnu udalosJ prišli pozd-
raviJ Dott. Mgr. Ema Maggiová – primátor-
ka nášho mesta, JUDr. Štefan Kubík – vi-
ceprimátor, PhDr. ¼ubomír Bosák, pred-
sedníèka Jednoty dôchodcov Vrbové – pa-
ni uèite¾ka Marta Raffayová, predsedníèka
SÈK – pani Viera Sabová, Mgr. Eva Juhá-
sová – riadite¾ka Domova dôchodcov Klas
a pani riadite¾ka UPSVaR -  PhDr. Zuzana
Komárková.  Stretnutie otvorila básòou a
slávnostným príhovorom pani uèite¾ka Bo-
ženka Kamenická. Pani primátorka Dott.
Mgr. Ema Maggiová sa prihovorila našim
starším spoluobèanom slovami, ktorými
vzdala úctu všetkým prítomným, tým,  kto-
rí tvrdo pracovali, ktorí s radosJou vycho-
vávali svoje deti, aby v láske a úcte mohli
prežívaJ jeseò života.  Následne pani Vier-
ka Sabová informovala o dôchodcoch nad
70 rokov v našom meste. Najstarším ob-
èanom Vrbového je  98-roèný pán Ján Bo-
rovský. Pani Gitke Kunikovej bola odo-
vzdaná kytica ako prejav vïaky za jej dlho-
roènú, aktívnu prácu èlenky ÚŽS. Po hre-

jivých slovách nasledoval  bohatý kultúrny
program v réžii CZUŠ pod vedením Mgr.
PaedDr. PeJky Breèe – Cmorkovej, Bc.
Danky Kubalovej, Mgr. Zuzany Snohovej,
Bc. Lenky Záhorcovej, pani uèite¾ky Radky
Šulovskej. Martinka Prievozníková, Ivanka
Èápová, Samko Cmarko, Terezka Vanèová
a Bianka Èerveòová potešili našich milých
spoluobèanov svojím spevom. Vivien Ma-
dunická, Karolínka Žažová, Dorotka Sno-
hová, Zuzanka Záhorcová, Zuzanka Valovi-
èová, Sárka Benková a Martinka Prievoz-
níková zatancovali „zajaèí tanec“ a „sum-
mer touch“. Na záver vystúpenia zatanco-
vala taneèné sólo - Veni Domine -  Vivien
Madunická. Deti svojím programom vyjad-

rili svoju lásku, vïaku a úctu k starším.
Na tvárach zúèastnených sa pri poh¾ade
na svoje vnúèa èi pravnúèa vynáral ús-
mev, ale aj slzy  dojatia. Vystúpenie všet-
kých  ve¾mi potešilo a snahu detí odmenili
ve¾kým potleskom. Záver kultúrneho pro-
gramu patril ¾udovému súboru Krakovèan-
ka pod taktovkou Danky Piscovej. Èleno-
via folklórneho súboru predviedli spevy a
tance z nášho regiónu, ktoré rozospievali
prítomných. Príjemný podveèer sa niesol
vo veselej a priate¾skej atmosfére.

Október je mesiacom úcty nás mlad-
ších k tým skôr narodeným. Úctu treba
prejavovaJ poèas celého roka... Nájdime
si èas, v¾údne slovo, úsmev pre starších
neustále, nielen poèas októbra. Nezabú-
dajme, že každému z nás pribúdajú roky.
Neúprosne a neomylne ich pride¾uje èas
zo svojho náruèia nám všetkým.

SM, foto Mária MADŽOVÁ

Èlovek je krásny nielen vtedy, keï má pružný krok. 
Èlovek je krásny pod¾a múdrosti, èo zraèí sa v oku, 
pod¾a vrások a bielych vlasov, 
keï ponára sa v rozhovore s de�mi do rokov, keï bol on mladý. 
Èlovek je krásny vtedy, keï ho ¾udia majú radi.
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Priblížila Beòovského ostrov
Pred nedávnom sme mali možnosJ navštíviJ výstavu fo-

tografií a pozrieJ si film o Madagaskare, ktorý pre galériu
PRO.LAIKA v Bratislave pripravila fotografistka a cestova-
te¾ka Katarína LÍŠKOVÁ. Takmer po 250 rokoch po Mórico-
vi objavovala na tomto štvrtom najväèšom ostrove našej
planéty èaro ostrova, ktorý je opradený mnohými legendami
a dávno opantal nejedného cestovate¾a, vrátane nášho Mó-
rica Beòovského, ktorý sa stal jeho krá¾om. Samozrejme,
navštívila mestá a miesta, kde našla ulice pomenované po
Móricovi - v Antalahe, v Antananarivo (v�hlavnom meste,
ktoré nazývaju jednoducho Tana) a�v�iných. S�precíznymi
znalosJami fauny a flóry objavovala zaujímavosti ostrova,
ktoré uložila na èiernobiele fotografie a farebný film. Bola
oèarená krásnymi stromami, baobabami s bujnou korunou,
akoby koreòmi stromu, obrátenymi k�nebu. Na ostrove ich
existuje šesJ druhov, ïalší druh rastie v Austrálii a dva dru-
hy v Afrike. Celý mesiac sledovala i�pestovanie vanilky, ry-
že, arašidov - najdôležitejších tamojších plodín. Zároveò
nadšene fotografovala vzácne živoèíchy ako lemury, chame-
leónov, korytnaèky. Filmom nás viedla k�nádhernej prírode,
ku pamiatkam, do obydlí Malgašov, snímala v nich domo-
rodcov, zábavu detí, najmä lásku chlapcov k futbalu a vyzý-
vala záujemcov k poznávaniu tohto Móricovho ostrova - a
tak i k rozvoju turistiky, ktorá by krajine hospodársky krajine
pomohla. Nadšene hodnotila i stopy našich nadšencov zo
Združenia Mórica Beòovkého a�ich èasté výpravy po sto-
pách nášho vrbovského rodáka na Magadaskare.

JUDr. Cecília KANDRÁÈOVÁ, CSc.

Na obrázku pravo stará knižná ilistrácua predstavujúca slávneho
rodáka z Vrbového Mórica Beòovského (1746 - 1786).
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Tekvicová paráda
Stalo sa už tradíciou, že sa v posledných októbrových dòoch zmení

predzáhradka Základnej školy na Školskej ulici na výstavu tekvicových
výtvorov. Každoroène sa do súJaže zapojí množstvo žiakov i rodièov,
ktorí svojim deJom pomáhajú so zdobením, s vyrezávaním i so samot-
nou inštaláciou tekvicových postavièiek. 

25. októbra prebehlo vyhodnotenie tohtoroènej súJaže s témou
Zvieratká. Množstvo úžasných maèiek, korytnaèiek, ježkov, tigrov, sovi-
èiek, sliepok, labutí, ve¾rýb a iných zvieratiek lákalo svojou krásou a
nápaditosJou nielen našich žiakov, ale aj okoloidúcich. Tvorivé stvárne-
nie, opäJ nové nápady i rozlièné techniky zdobenia boli charakteristika-
mi tekvicových výrobkov tejto jesene. Niektoré odhalia svoju krásu až
vo veèerných hodinách, kedy naplno vynikne ich krása po zapálení svie-
èok v ich vnútrach. 

DaJ hlasy len nieko¾kým vybraným tekviciam je èoraz obtiažnejšie.
O�prvenstvo sa uchádzalo ve¾mi ve¾a nádherných a precízne vytvorených
zvieracích tekvíc. Každý, kto sa prešiel a videl celú nádheru, uzná, že
by mali vyhraJ všetky. SúJaž je ale súJaž, preto aj tento rok porota udeli-
la avizované ceny:

Na prvom mieste sa umiestnil obrovský vyrezávaný tiger z 2. B trie-
dy, druhé miesto si za krásneho zajaca z prírodných materiálov odnies-
la 3. B trieda a na treJom mieste si spokojne mòauká roztomilá maèka
zo 6. B. Špeciálne boli ako najlepšie nápady ocenené také tekvice, kto-
ré nadchli svojím netradièným stvárnením. Zhodou okolností sa jednalo
o najpomalšie zvieratká z výstavy, ktorými boli korytnaèka z 2. A a sli-
mák z�2. B. Takisto špeciálne ocenenie za súsošie s rodinkou okolo
stola na tému dožinky získala 6. B trieda.

VíJazom srdeène blahoželáme a všetkým zúèastneným gratulujeme
ku krásnym výrobkom!

I. ZŠ
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„A poèul som hovori� hlas Pánov: Koho pošlem a kto nám pôjde?
Nato som povedal: Tu som ja, pošli mòa! A On riekol: Choï a hovor tomuto ¾udu!“

Evanjelický a. v. cirkevný zbor Vrbové Vám s radosJou oznamuje, že z milosti Božej sa 19. novembra 2017 usku-
toèní:

Inštalácia zborovej farárky Mgr. Dany Murínovej
Slávnostné služby Božie sa zaènú o 10.00 hod. v�chráme Božom vo Vrbovom. Slávnostným kazate¾om slova Božie-

ho bude doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., generálny biskup ECAV na Slovensku.
Inštaláciu vykoná doc. ThDr. Sidonia Horòanová, PhD. seniorka Bratislavského seniorátu.

Kultúrny dom Vrbové

Mikulášska

slávnos 
utorok 5. decembra o�16.00 h. 

- Príchod Mikuláša
- Kultúrny program
- Stretnutie s Mikulášom
- Sladkos� pre deti
- Rozsvietenie výzdoby vianoèného stromèeka na námestí
- Všetkých pozývame na kapustnicu (na námestí) 
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Šachové
sú�aže

V šachových súJažiach, ktoré už bežia
v�plnom prúde sa najviac zatial darí vrbovské-
mu B-mužstvu vo štvrtej lige, ktoré je po
troch kolách na prvom mieste, pred druhou
Skalicou a tretím mužstvom zo Štefanova.

V druhom kole naši šachisti vybojovali tri
body za víJazstvo v Špaèinciach v pomere
3,5:1,5, keï bodovali:

Michal Podjavorinský 0,5 bodu, Emanuel
Mièiak 1 b., Petra Janèovièová 1 b., Peter
Podjavorinský 0,5 b. a František Lányi 1 b.

Na zápas tretieho kola pricestovali na
derby zápas hráèi z ŠK Kúpele PiešJany ,,B“,
kde sa po bojovnom priebehu zrodila, pre
obe strany zaslúžená remíza. Za Vrbové bo-
dovali: Michal Podjavorinský 1 b., Dušan Laj-
da 1 b., Peter Podjavorinský 0,5 b.

V piatej lige odohralo naše C-éèko, druhý
zápas na šachovniciach v ŠK Kúpele PiešJa-
ny ,,C“, v ktorom pod¾ahli domácim 1,5: 3,5
bodu. Body za Vrbové: Rudolf Krchnák 0,5
b., Anton Madžo 1 b.

To odsúva naše mužstvo v tejto lige na
piate miesto.

V tretej lige je každý zápas pre naše
A-èko krst ohòom a zatial naši platia nováèi-
kovskú daò v tejto súJaži, v ktorej všetky
mužstvá potvrdzujú rozdiel medzi treJou a
štvrtou ligou na každej šachovnici.

Naše Á-èko, hoci zase tesne, prehralo aj
zápas druhého kola v Gbeloch 3:5. A to nás
priebežne radí na predposledné miesto ta-
bu¾ky, pred Hlohovec o lepšie skóre.

Za Vrbové bodovali: Miroslav Blatnický,
Ivan Mikudík, Michal Podjavorinský, Emanuel
Mièiak po pol bode a jediný celý bod vybojo-
vala Petra Janèovièová

Program najbližších zápasov v klubovni
v�dome kultúry vo Vrbovom:

5. liga
4. 11. 2017 ZŠK Vrbové C – Lokomotíva

Trnava G
2. 12. 2017 ZŠK Vrbové C – ŠK Hloho-

vec Juniori
3. liga
5. 11. 2017 ZŠK Vrbové A – ŠK

Dunajská Streda B
3. 12. 2017 ZŠK Vrbové A – ŠK Skalica
4.liga
26. 11. 2017 ZŠK Vrbové B – ŠK Skalica

B
10. 12. 2017 ZŠK Vrbové B – ŠK Štefa-

nov
Zaèiatok vždy o 10.00 hod.

PP

ZO ŠPORTU

OZNAMUJEME èitate¾om Hlasu Vrbového, že nasledujúce èíslo vyjde
už ako vianoèné 7. decembra. Záujemcov o inzerciu, žiadame, aby svoje
podklady doruèili najneskôr do 30. novembra.

Redakcia HV
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