
Hlas Vrbového
Ročník XXVIII.                11. januára 2018                  Cena 0,10 €                           číslo 1

Vážení spoluobčania, milí čitatelia,
som veľmi rada, že sa Vám môžem v týchto prvých dňoch nového roka 2018 prihovoriť, hoci čas beží 
neúprosne a už sme sa dostali do prvej polovice mesiaca. Svoj príhovor začínam prianím, aby rok 2018 
bol pre Vás všetkých lepší ako predchádzajúci.
Robím tiež malé poobhliadnutie a bilancovanie. Pre niekoho bol minulý rok šťastný, pre iného možno 
menej úspešný. Spomeňme v krátkosti čo priniesol, dal nám do vienka na úrovni mesta.

Investície významného charakteru v roku 2017: 
- odovzdanie do užívania 6 nájomných bytov v celkovej 
  hodnote 143 455,00 eur,
- do majetku mesta boli zaradené pozemky v hodnote
  65 000,00 eur,
- spolufi nancovanie    výstavby    nájomných    bytov    na 
  Šteruskej ceste - 25 000,00 eur,
- výmena chladiaceho boxu na cintoríne - 5 700,00 eur,
- rozšírenie kamerového systému - 15 000,00 eur,
- spevnenie    plôch    a    ohradenie    odpadových    nádob
  - 18 000,00 eur,
- rozšírenie       kapacity       MŠ       prebudovaním       voľných  
  priestorov na II. ZŠ - 14 000,00 eur,
- inštalácia klimatizácie v objekte Kúrie Beňovského
  - 10 000,00 eur,
- komunálny traktor Holder - mulitufunkčné vozidlo
  - 177 450,00 eur,
- oprava chodníkov, miestnych komunikácií, vybudovanie  
  spevnených plôch - 52 000,00 eur,
- dobudovanie Barcíkovej ul. výstavbou chodníka
  - 25 000,00  eur.
 

Prajem Vám zdravie, pretože je potrebné na to, aby sme na našej ceste vpred mohli kráčať bez 
prekážok. Želám Vám  úspechy v osobnom živote, práci a v medziľudských vzťahoch a v neposlednom 
rade prajem Vám  lásku v rodinách a úctu človeka k človeku.

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ, primátorka mesta Vrbové

Zábery z mestskej oslavy príchodu nového roku 2018 a oslavy 25. výročia samostatnosti SR vo Vrbovom. Foto PK
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Z rokovania Mestského zastupiteľstva
Uznesenia Mestského zastupi-

teľstva vo Vrbovom zo zasadnu-
tia konaného 30. novembra 2017

Uznesenie MsZ č. 143/XI/2017  
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje poskytnutie dotácie vo výške 
190,00 €  Slovenskému zväzu telesne po-
stihnutých na zabezpečenie ich spoločnej 
akcie – benefi čný koncert v Istropolise Brati-
slava. Finančné prostriedky budú vyplatené 
na bankový účet SZTP    a vyúčtovanie bude 
vykonané v mesiaci december 2017.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 9 za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č.  144/XI/2017  
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje poskytnutie dotácie vo výške 
300,00 €  Občianskemu združeniu – Umenie 
deťom vo Vrbovom pri CZUŠ na zabezpeče-
nie súťaže Sanremojunior v Prahe. Finančné 
prostriedky budú vyplatené na účet Občian-
skeho združenia
– Umenie deťom vo Vrbovom pri CZUŠ            
a vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci 
december 2017.
za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 145/XI/2017  
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne 
záväznému nariadeniu mesta Vrbové č. 
7/2017 o spôsobe určenia úhrady, výške 
úhrady a spôsobe platenia úhrady za 
sociálne služby poskytované v Domove Klas, 
n. o.
za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 146/XI/2017  
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje v zmysle § 73 ods. 9 zákona 
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
poskytnutie sociálnej pomoci vo výške 
1874,85 € Domovu Klas, n. o., na účel 
zabezpečenia dočasného umiestnenia             
p. Jozefa Vavrinca od 30. 6. 2017 – 31. 12. 
2017.
prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1

Uznesenie MsZ č.  147/XI/2017  
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje v zmysle § 73 ods. 9 zákona 
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
poskytnutie sociálnej pomoci Domovu 
Klas, n. o., za účelom úhrady nákladov za 
p. Jozefa Holána  vo výške 689,20 € z dôvodu, 
že nemá požadovaný príjem na úhradu 
nákladov v Domove Klas        a ani rodinných 
príslušníkov, ktorí by sanovali vzniknutý dlh.
prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č.  148/XI/2017  
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje v zmysle § 73 ods. 9 zákona 
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
poskytnutie sociálnej pomoci Domovu Klas, 
n. o., za účelom úhrady nákladov za  p. 
Ignáca Ševčíka  vo výške  656,68 € z dôvodu, 
že nemá požadovaný príjem na úhradu 
nákladov v Domove Klas       a ani rodinných 
príslušníkov, ktorí by sanovali vzniknutý dlh.  
za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 149/XI/2017  
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje prenájom časti pozemku 
na zriadenie prenosného predajného 
zmrzlinového stánku o rozmeroch           
20,04 m2, na parcele reg. „E“ parc. č. 673 o 
výmere 135 m2, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 3369, 
umiestnený na Ul. M. A. Beňovského  za  
cenu nájmu  vo výške  17 €/m2/rok, ako 
prenájom nehnuteľného majetku mesta 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa,                     
v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona 
SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov. Za dôvod hodný 
osobitného zreteľa mestské zastupiteľstvo 
považuje skutočnosť, že nájomca Alena 
Kráľová, Ul. Fraňa Kráľa č. 1082/25, 922 03 
Vrbové, IČO  447 09 170 uvedený pozemok  
užíva od roku 2009.
za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 150/XI/2017  
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje prenájom časti pozemku na 
zriadenie prenosného predajného stánku 
o rozmeroch  15,60 m2, na parcele reg. 
„E“ parc. č. 1103/1 o výmere 109 m2, druh 
pozemku vodné plochy, zapísaný na LV 
č. 3369, umiestnený na Cintorínskej ul. 
za cenu nájmu vo výške 17 €/m2/rok, ako 
prenájom nehnuteľného majetku mesta 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v 
súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona SNR  
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov. Za dôvod hodný 
osobitného zreteľa mestské zastupiteľstvo 
považuje skutočnosť, že nájomca p. Eva 
Čimová - SEVČ, Ul. M. A. Beňovského č. 
355/25, 922 03 Vrbové, IČO  374 75 444 
uvedený pozemok užíva od roku 2004.
za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 151/XI/2017  
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje prenájom časti pozemku na 
zriadenie prenosného predajného stánku o 
rozmeroch 8,00 m2, na parcele reg. „C“ parc. 
č. 1591 o výmere 1249 m2, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na 
LV č.  1900, umiestnený na Námestí slobody 
za cenu nájmu vo výške 17 €/m2/rok, ako 
prenájom nehnuteľného majetku mesta 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v 
súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona SNR  
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov. Za dôvod hodný 
osobitného zreteľa mestské zastupiteľstvo 
považuje skutočnosť, že nájomca Ivan Čáp 
STAV–MONT Vrbové, Námestie slobody č. 
500/8, Vrbové, IČO 352 38 291  uvedený 
pozemok užíva od roku 2016 po odkúpení 
od pôvodného prenajímateľa p. Minárika.
za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 152/XI/2017  
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje prenájom časti pozemku 
na zriadenie prenosného predajného 
novinového stánku o rozmeroch                        
8,00 m2, na parcele reg. „C“ parc. č. 1591 o 
výmere 1249 m2, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1900, 
umiestnený na Námestí slobody za  cenu

nájmu  vo výške 17 €/m2/rok, ako prená-
jom nehnuteľného majetku mesta z dôvo-
du hodného osobitného zreteľa, v súlade 
s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona SNR  č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskor-
ších predpisov. Za dôvod hodný osobitné-
ho zreteľa mestské zastupiteľstvo považuje 
skutočnosť, že nájomca Marcel Holán, Ul. 
8. marca č. 757/15, 922 03 Vrbové, uvedený 
pozemok užíva od roku 2008.
za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 153/XI/2017  
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje prenájom pozemku parc. reg. 
„C“ č. 1055/9 o výmere 102 m2, druh po-
zemku orná pôda, zapísaný na LV č. 
1900 oddeleného geometrickým plánom                                                        
č. 160/2017 zo dňa 17. 10. 2017 určeného  
na vybudovanie prístupovej cesty, ktorá 
bude spájať areál spoločnosti Nanotec, s. r. 
o., s  už existujúcou komunikáciou na Šterus-
kej ceste za  cenu nájmu  vo výške 17 €/m2/
rok, ako prenájom nehnuteľného majetku 
mesta z dôvodu hodného osobitného zre-
teľa, v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov. Za dôvod hodný oso-
bitného zreteľa mestské zastupiteľstvo po-
važuje skutočnosť, že nájomca spoločnosť 
Nanotec, spol. s r. o., sídlo Semenárska ul. 
č. 1760, 922 03  Vrbové, IČO 367 83 579 po-
trebuje uvedený pozemok na vybudovanie 
prístupovej cesty. Cesta bude spájať areál 
spoločnosti Nanotec, s. r. o., a už existujúcu 
komunikáciu na Šteruskej ceste a neexistuje 
žiadny iný spôsob na prepojenie uvedených 
komunikácií.
za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 157/XI/2017  
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 
10/2017 o tvorbe a použití fondu údržby, 
prevádzky a opráv nájomných bytov.
prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 158/XI/2017  
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje Dodatok č. 6 k Všeobecne 
záväznému nariadeniu mesta Vrbové č. 
5/2014 o určení výšky dotácie na mzdy                  
a prevádzku na dieťa/žiaka škôl a školských 
zariadení na území mesta Vrbové.
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 159/XI/2017  
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje zverenie do správy spôsobom 
obvyklým ZŠ Komenského 2, Vrbové /pre 
MŠ detašované pracovisko ZŠ Komenského,  
nasledovný majetok:
- Rekonštrukciu sociálnych zariadení                      
v obstarávacej cene 5878,31 € obstaranú 
10. 2. 2017/ číslo dodávateľskej faktúry /DF/ 
95/2017
- Rekonštrukcia miestnosti  v obstarávacej 
cene 5073,12 € obstaranú 2. 2. 2017 / DF 
70/2017
- Montáž zámočníckych výrobkov                                     
v obstarávacej cene 1596 € / DF 322/2017
- Žalúzie a siete proti hmyzu v obstarávacej 
cene 423,77 € / DF 394/2017

Pokračovanie na 10. strane.
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Daniela Stolárová
Ing. Jozef Sadlek
Emília Turanová
Anna Skočíková
Ján Kunic

Anna Dršková
Karol Adamec
Magdaléna Chovancová
Sr. Hyacinta Elena Stašová
Ladislav Klčo
Florian Nizner
Terézia Kubalová
Mgr. Silvester Boškovič
Anna Miezgová
Viera Brečová
Ing. Marián Kohutovič

Vincent Majkút
Viliam Kozák
Jozef Fuljer
Peter Krajčík

Oľga Gáblovská
Anton Šutvaj
Anna Lajdová

Helena Peterková

Mária Niznerová
Alžbeta Závodná

Františka Gondálová
Irena Sabová
Emília Vermešová

Melánia Zimová
Ľudmila Ferancová

Štefánia Svetlíková
František Vatrt

Viktor Kment

Mária Hazuchová

Margita Šutvajová

Anna Černá
Sr. Xavéria Sidónia
Rondošová
Karol Čavojský

Štefánia Pilková

60 rokov:

65 rokov:

70 rokov:

75 rokov:

80 rokov:

81 rokov:

82 rokov:

83 rokov:

84 rokov:

85 rokov:

86 rokov:

87 rokov:

89 rokov:

 

90 rokov:

  

    Naši jubilanti
v mesiaci január 2018

Srdečne blahoželáme !

†  Môžeš mať všetko hmotné,
    môžeš mať všetko cenné.
    Ak nemáš to, čo si mal rád, 
    len spomienku na Teba môžeme mať.

Kniha života zavrela sa 19. decembra 
2008, a tak sme si pripomenuli smutné 
9. výročie úmrtia

Jána SVITKA st.
 

Za tichú spomienku ďakuje nevesta 
Alena,    dcéra Anka s rodinami.

P1/P-No -3108/17

†  Život Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
     no v našich srdciach zostávaš stále žiť.

Dňa 16. januára si pri-
pomíname 4. výročie, 
keď nás navždy opustil 
náš drahý

Ján TVAROŠKA.

S láskou spomínajú 
manželka a deti                     
s rodinami. 

P1/P-No-2749/17

†  So stratou sa nedá vyrovnať, 
    so stratou sa dá len naučiť žiť.
Dňa 30. decembra uplynulo 7 smutných 
rokov od úmrtia našej milovanej mami, 
babini a prababičky
 

Amálie ŠVAROVEJ. 
 

S láskou spomínajú dcéra Alena, syn       
Miroslav, sestra Milka s rodinami.

P1/P-No -3108/17

†  Kto v srdciach žije, neumiera.

11. januára si pripo-
míname prvé smut-
né výročie úmrtia

Mirka KACLÍKA
z Vrbového.

Kto ste ho poznali, 
spomeňte si prosí-
me spolu s nami.
Smútiaca manželka, 
syn a dcéra s rodinou

- N -

† Dňa 13. januára uplynie rok, čo nás 
navždy opustil náš milovaný manžel                
a otec

Ľudovít VLHA

S láskou a úctou 
spomína Manželka, 
synovia a dcéra s ro-
dinami.
Kto ste ho poznali, 
Venujte mu tichú 
spomienku.

P-No  16/18

Nezomrel ten, čo žije v našich srdciach.
Dňa 12. januára uplynie 7 rokov, čo nás 
náhle opustil náš milovaný

Róbert JUST
z Vrbového.

S láskou spomína 
manželka, syn a dcé-
ra s rodinami, brat 
s rodinou, kamaráti 
a všetci, čo ťa mali 
radi.

- N -

†  Dňa 31. januára by sa môj otec 

Peter KLČO (31. 1. 1898 – 4. 3. 1962)

dožil 120 rokov.

Bol účastníkom bo-
jov v 1. svetovej voj-
ne v Srbsku, Rumun-
sku a Taliansku.  
V roku 1939 sa zú-
častnil bojov o se-
vernú časť Oravy       
a Spiša.
Spomienku venu-
je syn Marián Klčo           
s rodinou           

-N-

†  „Stíchli navždy srdcia zlaté, zhasol vo vašich očiach svit,
    ťažko sa nám bude teraz, naši najdrahší, bez vás žiť...“
Ďakujeme všetkým, ktorí prišli odprevadiť na poslednej ceste našich drahých rodičov, 
starých a prastarých rodičov

Michala BRAŠKU a Vilmu BRAŠKOVÚ
z Vrbového. 

Opustili nás krátko po sebe – 11. novembra      
a 11. decembra 2017 vo veku 82 rokov.
Zároveň ďakujeme za kvetinové dary a prejavy 
sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť náš 
hlboký žiaľ. Česť ich pamiatke!
Smútiaca rodina – dcéra Viera, synovia Peter, 
Ľubomír a Pavol s rodinami.

P-No 54/2018

Nezomrel. Spí, má len sen, je krásny,
sníva sa mu o tých, ktorých miloval a ktorí milovali jeho.

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom    
a známym, že nás dňa 3. januára navždy opustil náš drahý 
manžel, otec a dedko 

Mgr. Vladimír BEDNÁR

vo veku 89 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým, bývalým 
riaditeľom ZŠ vo Vrbovom bola 10. januára v obradnej sieni 
krematória v Bratislave.
Smútiaca rodina

-N-
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Pokračovanie v prácach na záchrane synagógy
Začiatkom roku 2017 sme informovali verejnosť  o tom, že mesto 

Vrbové sa zapojilo do výzvy Ministerstva kultúry SR, „Obnovme si 
svoj dom“. Podalo žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho 
rozpočtu na podporu projektu v roku 2017, v podprograme 1.1 
Obnova kultúrnych pamiatok. Mesto Vrbové bolo úspešné                          
a Ministerstvo kultúry SR  s ním uzatvorilo zmluvu o poskytnutie 
dotácie zo štátneho rozpočtu SR číslo MK SR č. MK-3083/2017/1.1              
z júna 2017 a Dodatok č. 1 k zmluve z augusta 2017. 
Prostredníctvom podaného projektu získalo dotáciu 3500 eur            
na statické zabezpečenie objektu. Spoluúčasť mesta Vrbové podľa 
zmluvy musí činiť  1198 eur.

Bol oslovený autorizovaný inžinier v odbore statika Ing. Kohút,             
aby nám vypracoval statický posudok, ktorý určil rozsah 
nevyhnutných zabezpečovacích prác. K posudku sa vyjadroval 
Krajský pamiatkový úrad Trnava a pod jeho dohľadom sa vykonali 
nevyhnutné zabezpečovacie práce. Išlo hlavne o:
- vydrevenie spodného ramena schodiska,  
- doplnenie chýbajúceho stĺpika vo výdreve stropu, 
- vyklinovanie trhlín v klenbových oblúkoch nad oknami  a vo veľkom 
oblúku na západnej stene empory dubovými klinmi a vyškárovanie 
vápennou maltou,
-  vydrevenie prepadnutého stropu nad južnou časťou empory,
- sanácia klenby vo vstupnej chodbe a segmentového záklenku  
 otvoru nad vstupnou chodbou a loďou. Bola domurovaná 
 chýbajúca časť muriva, vyklinovaná a hĺbkovo vyškárovaná 
   dubovými klinmi.
- určenie polohy meracích bodov na sledovanie posunu  muriva 

v horizontálnom a vertikálnom smere, počas jedného roka. 
V decembri roku 2017 bol vykonaný štátny pamiatkový dohľad               
na úseku ochrany kultúrnej pamiatky krajským pamiatkovým 
úradom Trnava, ktorý konštatoval, že práce boli vykonané v zmysle 
vydaného rozhodnutia a záväzného stanoviska  na patričnej úrovni. 
Koncom roka 2017 mesto Vrbové podalo ďalšiu žiadosť                                            
o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2018 s názvom 
„Komplexný statický a reštaurátorský výskum synagógy                                   
vo Vrbovom“. Ak budeme úspešní, budeme o tom 
priebežne informovať verejnosť. 
15. decembra 2017 nás navštívil štáb televízie Markíza, ktorý si 
pripravoval spravodajstvo o vrbovskej synagóge. Odvysielané bolo 
na Nový rok 1. januára 2018 v televíznych novinách pod názvom 
„Krása ukrytá pred verejnosťou“.

Útvar výstavby, územného plánovania, dopravy a ŽP mesta                     
Vrbové.

Nové priechody pre chodcov
Evidovali sme podnety od občanov 
ohľadne nebezpečnosti v križovatke 
ulíc Cintorínska, Hviezdoslavova, 
Hollého a taktiež pri I. Základnej 
škole na Školskej ulici.
V rámci doplňovania vodorovného 
dopravného značenia bol v roku 
2016 vypracovaný projekt Ing. 
Arestom, následne odsúhlasený          
na Okresnom dopravnom inšpek-
toráte v Trnave, ktorý riešil bezpeč-
né priechody pre chodcov v križo-
vatke pri cintoríne. Následne bola 
povolená stavebná úprava priesto-
ru. V tomto úseku boli dezoriento-
vaní vodiči, kde sa majú zaradiť i 
chodci, žiaci smerujúci do škôl, 
kade bezpečne prejsť. Zväčša cho-
dili všetci podľa intuície. Prvým bodom bolo, že sa križovatka dosta-
točne osvetlila v rámci projektu verejného osvetlenia. 
V druhej lokalite na Školskej ulici mali rodičia obavu o svoje deti 
prichádzajúce do školy a žiadali doplniť priechod pre chodcov. 
Rovnako musel byť vypracovaný a odsúhlasený projekt, vytýčené 
siete. Na tomto úseku bolo treba doplniť úsek chodníka, aby 
priechod končil na ňom.  
ČSOB nadácia spustila projekt na zvýšenie bezpečnosti na cestách. 
Mesto Vrbové cez Útvar výstavby, územného plánovania, dopravy            
a životného prostredia podalo žiadosť začiatkom leta 2017 do ČSOB 
nadácie o zaradenie projektu dvoch lokalít v našom meste                                   

o  odsúhlasenie grantu.  Boli nám 
pridelené fi nančné prostriedky vo 
výške 6 000 €. 
Bol spustený proces verejného 
obstarávania na dodávateľa stavby,         
v ktorom bol vybraný dodávateľ                    
– spoločnosť CS, s. r. o., Strojárenská 
5487, 917 02 Trnava, ktorá tieto 
projekty zrealizovala. 
Doplnili sa chodníky na Školskej ulici         
a na križovatke ulíc pri cintoríne, 
upravili sa pre bezbariérový priechod 
pre chodcov. Na križovatke ulíc pri 
cintoríne sa posunul chodník zo zám-
kovej dlažby k cintorínu  a vyasfalto-
valo sa parkovisko. Úprava chodníkov 
pri priechodoch je bezbariérová, po-
vrch chodníka je opatrený prvkami 

dlažby pre nevidiacich. 
Na obidvoch miestach  projektu sa osadilo zvislé a vodorovné 
dopravné značenie, tiež aj tri kusy reklamných značiek s logom ČSOB 
nadácie a sloganom „Pozor! Zebra na ceste“ Vznikli dva nové 
priechody cez komunikáciu na Školskej ulici a dva na križovatke ulíc 
pri cintoríne.
Zrealizovaním projektu sa zvýšila bezpečnosť hlavne pre žiakov, ktorí 
využívajú tieto komunikácie pri preprave do škôl.   

Útvar výstavby, územného plánovania, dopravy a životného 
prostredia
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fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo 
užíva;

3. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je 
osobitné užívanie verejného priestranstva;

4. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera 
užívaného verejného priestranstva v m2;

5. Sadzba dane za každý aj začatý m2 verejného priestranstva         
a každý aj začatý deň je:
a. 0,40 € za umiestnenie skládky akéhokoľvek druhu;
b. 0,15 € za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na 

poskytovanie služieb a predajného zariadenia - na všetkých 
parcelách patriacich mestu Vrbové;

c. 0,10 € za umiestnenie stavebného zariadenia,                  (napr. 
stavebné lešenie, štrk, veľkokapacitný kontajner 
umiestnený dočasne na stavebný odpad a pod.);

d. 0,20 € za umiestnenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií;
e. 0,08 € za umiestnenie posedenia s občerstvením na 

vyhradenom priestore priľahlom k reštauračnému, 
pohostinskému zariadeniu a inému zariadeniu 
poskytujúcemu občerstvenie celoročne;

f. 0,60 € za parkovanie vraku vozidla;
g. 0,10 € za parkovanie prívesu;
h. 0,03 € za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého 

parkoviska na vyhradených označených parkovacích 
miestach pre jedno osobné motorové vozidlo.

6. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania 
verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného 
užívania verejného priestranstva. Daňovník je povinný oznámiť 
svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva 
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. 
Správca dane vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku 
daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Správca dane môže 
v rozhodnutí určiť aj splátky dane a lehotu ich splatnosti. Ak 
daňová povinnosť zanikne a daňovník túto skutočnosť oznámi 
správcovi dane do 30 dní, vzniká daňovníkovi nárok na vrátenie 
pomernej časti dane. Nárok na vrátenie pomernej časti dane 
zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti 
neoznámi.

§ 4     Daň za ubytovanie
1. Daňovníkom dane za ubytovanie je fyzická osoba, ktorá sa                

v ubytovacom zariadení za odplatu prechodne ubytuje.
2. Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie podľa              

§ 754 – 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení 
(ďalej len „zariadenie“), ktorým je hotel, motel, hostel, penzión, 
apartmánový dom, turistická ubytovňa, chata, stavba na 
individuálnu rekreáciu, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom 
dome a pod. (presnú klasifi káciu ubytovacích zariadení 
stanovuje vyhl. č. 277/2008 Z. z.);

3. Základom dane za ubytovanie je počet prenocovaní.
4. Sadzba dane za ubytovanie je 0,30 € na osobu a prenocovanie.
5. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia. Platiteľ dane 

vyberá od daňovníka daň za ubytovanie, jej zaplatenie 
potvrdzuje dokladom s vyznačením počtu osôb, počtu 
prenocovaní a dátum odkedy – dokedy bolo prechodné 
ubytovanie poskytnuté. Prevádzkovateľ vedie evidenciu v 
„knihe ubytovaných“. Platiteľ dane je povinný predložiť 
správcovi dane na požiadanie pri kontrole knihu ubytovaných 
a účtovné doklady preukazujúce úhradu dane ubytovanými 
osobami. Ak nastane zmena v daňovej povinnosti alebo táto 
povinnosť zanikne, je daňovník povinný nové skutočnosti 
oznámiť správcovi dane do 30 dní odo dňa ich vzniku. Platiteľ je 
povinný doručiť štvrťročne správcovi dane hlásenie o počte 
prechodne ubytovaných osôb do 10 dní od skončenia štvrťroka. 
Daň je splatná bez vyrubenia do 15 dní od skončenia štvrťroka.

6. Od dane za ubytovanie sú oslobodené osoby ubytované                     
v Domove Klas a žiaci ubytovaní v školských zariadeniach.

§ 5     Daň za predajné automaty
1. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje                                      

a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len „predajné 
automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných 
verejnosti.

2. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá 
predajné automaty prevádzkuje.

3. Základom dane je počet predajných automatov.
4. Sadzba dane je 48,00 € za jeden predajný automat a kalendárny 

rok.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA VRBOVÉ č. 2/2018

o miestnych daniach
na území mesta Vrbové

Mesto Vrbové na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov vydáva pre územie 
mesta Vrbové toto VZN č. 2/2018 o miestnych daniach 
na území mesta Vrbové.

§ 1 Úvodné ustanovenia
 
1. Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravu-

je podrobne podmienky určovania a vyberania dane z nehnu-
teľnosti na území mesta Vrbové.

2. Správca miestnych daní - mesto Vrbové (ďalej len „správca 
dane“) na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a. daň za psa;
b. daň za užívanie verejného priestranstva;
c. daň za ubytovanie;
d. daň za predajné automaty;
e. daň za nevýherné hracie prístroje;
f. daň za jadrové zariadenie.

§ 2     Daň za psa
1. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je 

vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto 
psa vlastní.

2. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný 
fyzickou alebo právnickou osobou. Predmetom dane za psa 
nie je* pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes 
umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom, 
ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s 
ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej 
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

3. Základom dane je počet psov.
4. Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 35,00 €. 

Správca dane určuje zníženie sadzby dane za psa v prípade, že 
je pes:
a. chovaný v rodinnom dome o 77,14% t. j. 8,00 €                                           

za kalendárny rok na jedného psa;
b. kynologického klubu alebo poľovníckeho združenia                        

o 82,85 %, t. j. 6,00 € za kalendárny rok na jedného psa.
Takto určené sadzby platia za každého ďalšieho psa u toho istého 
daňovníka.
5. Daňová povinnosť:

a. vzniká: prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho 
po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane;

b. zaniká: posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal 
byť predmetom dane.

Oznamovacia povinnosť v oboch prípadoch je 30 dní, nárok na 
vrátenie zaplatenej pomernej časti dane za psa zaniká, ak daňovník 
nedodrží lehotu na podanie čiastkového priznania.

* Tieto skutočnosti musí daňovník preukázať.

§ 3     Daň za užívanie verejného priestranstva
1. Verejným priestranstvo na účely tohto nariadenia sú verejnosti 

prístupné pozemky vo vlastníctve mesta Vrbové, ktorými sa 
rozumejú najmä hlavné a všetky vedľajšie cestné komunikácie 
v celej svojej dĺžke a šírke od krajnice po krajnicu, vybudovaný 
chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na 
celom území mesta, námestia, športový areál, všetky 
neknihované parcely v zastavanom území mesta, trhovisko. 
Verejné priestranstvo je možné užívať len na základe povolenia 
na užívanie verejného priestranstva, ktoré vydáva útvar 
výstavby mestského úradu vo Vrbovom. Toto povolenie je 
platné príslušné zdaňovacie obdobie (t.j. kalendárny rok), príp. 
obdobie presne určené v povolení. Osobitným užívaním 
verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 
priestranstva. (jednotlivé formy užívania sú špecifi kované v § 3 
ods. 4. tohto VZN);

2. Daňovníkom dane za užívanie verejného priestranstva je
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5. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, 
v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká 
posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho 
prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho 
mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, 
vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene 
správcu dane.

6. Daňovník je povinný podať priznanie k dani za predajný 
automat správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho 
obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 
1. januáru zdaňovacieho obdobia. Ak vznikne daňová povinnosť 
k dani za predajný automat v priebehu zdaňovacieho obdobia, 
daňovník je povinný podať priznanie k dani za predajný 
automat, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej 
povinnosti. Ak daňovník podal priznanie k dani za predajný 
automat a daňová povinnosť k dani za predajný automat 
vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, 
daňovník je povinný správcovi dane podať čiastkové priznanie 
najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej 
povinnosti. V čiastkovom priznaní je povinný daňovník uviesť 
len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k dani za 
predajný automat.Správca dane vráti pomernú časť dane za 
predajný automat za zostávajúce mesiace zdaňovacieho 
obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie 
pomernej časti dane za predajný automat zaniká, ak daňovník 
nepodá čiastkové priznanie do 30 dní odo dňa zániku daňovej 
povinnosti.

7. Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat 
štítkom s uvedením týchto údajov: názov fi rmy alebo meno 
podnikateľa, adresa, dátum umiestnenia a začatia 
prevádzkovania.

§ 6     Daň za nevýherné hracie prístroje
1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie 

prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, 
pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú 
prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len 
„nevýherné hracie prístroje“).

2. Nevýherné hracie prístroje sú:
a. elektronické prístroje na počítačové hry;
b. mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty             

a iné zariadenia na zábavné hry.
3. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá 

nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
4. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
5. Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny 

rok je vo výške 48,00 €.
6. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, 

v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať                  
a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho 
prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho 
mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, 
vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene 
správcu dane.

7. Daňovník je povinný podať priznanie k dani za nevýherný hrací 
prístroj správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho 
obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu           
k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Ak vznikne daňová 
povinnosť k dani za nevýherný hrací prístroj v priebehu 
zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k 
dani za nevýherný hrací prístroj, najneskôr do 30 dní odo dňa 
vzniku tejto daňovej povinnosti. Ak daňovník podal priznanie          
k dani za nevýherný hrací prístroj a daňová povinnosť k dani za 
nevýherný hrací prístroj vznikne alebo zanikne v priebehu 
zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný správcovi dane 
podať čiastkové priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku 
alebo zániku daňovej povinnosti. V čiastkovom priznaní je 
povinný daňovník uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému 
priznaniu k dani za nevýherný hrací prístroj.  
Správca dane vráti pomernú časť dane za nevýherný hrací 
prístroj za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia,                   
za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti 
dane za predajný automat zaniká, ak daňovník nepodá 
čiastkové priznanie do 30 dní odo dňa zániku daňovej 
povinnosti.

§ 7     Daň za jadrové zariadenie
1. Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie,  

v ktorom prebieha štiepna reakcia v jadrovom reaktore                   
a vyrába sa elektrická energia (ďalej len „jadrové zariadenie“),        
a to aj po časť kalendárneho roka. 

2. Daňovníkom dane je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového 
zariadenia do prevádzky a povolenia na prevádzku jadrového 
zariadenia na výrobu elektrickej energie.

3. Základom dane je výmera katastrálneho územia mesta v m2, 
ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením 
schválenej Úradom jadrového dozoru SR. Na zmenu oblasti 
ohrozenia jadrovým zariadením v priebehu zdaňovacieho 
obdobia sa na účely tejto dane neprihliada.

4. Zastavané územie mesta Vrbové sa nachádza v oblasti 
ohrozenia jadrovým zariadením v Jaslovských Bohuniciach              
v pásme 2: nad 1/3 polomeru do 2/3 polomeru tejto oblasti.

5. Sadzba dane za jadrové zariadenie je 0,0013 € za m2.
6. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky 

jadrového zariadenia a zaniká dňom trvalého ukončenia 
výroby elektrickej energie v jadrovom zariadení.

7. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti 
správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti            
a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku daňovej 
povinnosti.

8. Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane rozhodnutím 
do 31. januára zdaňovacieho obdobia za predchádzajúci 
kalendárny rok. Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná 
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

9. Daň za jadrové zariadenie sa vypočíta ako súčin základu dane 
podľa ods. 3 a sadzby dane podľa ods. 5 tohto nariadenia (§ 73 
ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady).

§ 8     Spoločné ustanovenia
1. Daňovník je povinný označiť platbu miestnych daní 

identifi kátorom, t. j. variabilným symbolom, ktorý je uvedený v 
rozhodnutí.

2. Spôsoby platenia dane:
a. v hotovosti do sumy 300,00 € (§ 55 ods. 2 písm. b) bod 3 

zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov) do pokladnice 
mesta;

b. bezhotovostným prevodom na účet správcu dane;
c. poštovým poukazom na účet správcu dane;
d. bezhotovostne platobnou kartou v kancelárii pokladnice 

na MsÚ.

§ 9      Prechodné ustanovenia
1. Daňovník je povinný, v súlade s § 99c zákona podať dodatočné 

priznanie, ak zistí, že neuviedol správne údaje na vyrubenie 
dane najneskôr do štyroch rokov od konca roka, v ktorom 
vznikla povinnosť podať priznanie.

2. Správca dane na základe takéhoto dodatočného priznania 
vyrubí rozdiel dane za dotknuté obdobia, pričom pri vyrubení 
postupuje podľa VZN platných pre príslušné zdaňovacie 
obdobie.

§ 10     Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je 

podrobnejšia úprava odkazuje sa na zákon č. 582/2004 Z. z. o 
miestnych daniach a zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní 
(Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov.

2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení mesta Vrbové sa 
uznieslo Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom č. uznesenia 172/
XI/2017 zo dňa 30. 11. 2017.

3. 3. Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017  o miestnych 
daniach na území mesta Vrbové.

§ 11     Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  1. januára 
2018.

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ, primátorka mesta Vrbové
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K rekonštrukcií miestnych komu-
nikácií a chodníkov v roku 2017
V posledných týždňoch minulého roka postupne popri 

ostatných stavebných aktivitách dokončilo mesto Vrbové na 
kalendárny rok 2017 naplánované opravy miestnych 
komunikácií a chodníkov s cieľom zabezpečiť čo 
najkomfortnejší, najbezpečnejší a zároveň plynulý presun 
osôb a vozidiel ulicami nášho mesta. 
Po vybudovaní nových odstavných plôch pre stovky 
automobilov v rôznych lokalitách nášho mesta začali práce 
ešte v priebehu letných mesiacov minulého roka na základe 
uzatvorenej rámcovej zmluvy realizovať spoločnosť CS,              
s. r. o., Trnava.  
Objektívny výber úsekov určených k potrebnej rekonštrukcií 
bol vypracovaný na základe požiadaviek a podnetov občanov 
mesta Vrbové.
Upravené boli vjazdy do ulíc 8. marca, Strážovská, Súkennícka 
a prístupová cesta pri predajni automobilov smerom                           
k bytovým domom na Sídlisku 9. mája. 
K spokojnosti bola vyriešená mnohými hlasmi diskutovaná 
nebezpečná hlboká krajnica na križovatke ulíc Piešťanská          
a Družstevná pri obchodnom dome Lidl.
Opravené boli najkritickejšie úseky vozovky na Ulici                          
J. Zigmundíka. Napriek tomu sa medzi občanmi nesie názor 
nespokojnosti. V tejto súvislosti je však potrebné konštatovať, 
že nie je vo vlastných fi nančných možnostiach mesta popri 
viacerých rozbehnutých investičných akciách uskutočňovať 
v kalendárnom roku kompletnú obnovu ciest novým 
asfaltovým povrchom, do ktorých nebolo investované aj 
niekoľko desiatok rokov.

Vybudované a opravované boli aj úseky chodníkov                              
na miestnom mestskom cintoríne. Niektoré z tzv. zámkovej 
dlažby, ďalšie v pôvodnom profi le zhotovené z liateho 
asfaltu. Mesto touto investíciou chcelo prispieť k dôstojným 
presunom sprievodov cintorínom počas pohrebných 
obradov a tiež spohodlniť pravidelné návštevy hrobov 
našich zosnulých. Ďalej sa podarilo čiastočne obnoviť 
sídliskové chodníky vo vnútrobloku pri workoutovom ihrisku 
na sídlisku na Ulici 6. apríla, ktorých rovnosť a pevnosť určite 
ocenia najmä deti na bicykloch a kolieskových korčuliach.  
V priebehu roka boli miestne komunikácie tiež poškodené            
v dôsledku neplánovaných výkopových prác v súvislosti          
s haváriami v zemných energetických vedeniach. Takto 
poškodené miesta boli na Beňovského ulici a na 
Jantauschovej ulici nahradené novými tvrdenými povrchmi.
S obnovou chodníkov a miestnych komunikácií chce mesto 
Vrbové samozrejme pokračovať aj v aktuálnom kalendárom 
roku 2018. Plánuje sa napríklad rozsiahla rekonštrukcia 
chodníka na Šteruskej ceste a ďalších menších čiastkových 
úsekov, ktoré majú to najlepšie už takpovediac za sebou... 

Mgr. Matúš OPATOVSKÝ 
JUDr. Štefan KUBÍK

„Krakovianska vianočná kvapka 
krvi – 15. ročník“

Dňa 14. decembra m. r. sa v Krakovanoch v kultúrnom 
dome, tak ako po minulé roky uskutočnila krásna vianočná 
akcia zo zmyslom pomáhať všetkým ľuďom, ktorí potrebujú 
tú najdôležitejšiu a najvzácnejšiu tekutinu na svete – ľudskú 
krv!
Ráno o 8.00 hodine, keď sa táto pekná akcia začala, privítala 
predsedníčka MsSČK Krakovany p. Elena Krestová všetkých 
prítomných bezpríspevkových darcov krvi zo širokého okolia 
a aj od nás z Vrbového. Celá akcia sa niesla vo vianočnej 
atmosfére za príjemného občerstvenia v podobe 
vynikajúceho domáceho gulášu a rôznych sladkých a slaných 
vianočných pochutín. K príjemnému osvieženiu patrilo                     
i ovlaženie v podobe kávičky, chutného čaju a vianočného 
vínka v bielej aj červenej podobe. Za účasti krásneho 
kultúrneho programu sa darcovia pobrali domov s dobrým 
pocitom predvianočnej pomoci všetkým ľuďom, ktorí 
potrebujú krv od  našich darcov!
Všetkým účastníkom a hlavne hrdinom BDK, ktorí sa 
zúčastnili tejto úžasnej akcie patrí veľká vďaka z úprimného 
srdca! Touto cestou sa chceme ešte raz poďakovať aj                    
v mene VV MsSČK Vrbové a ľudí, ktorí vás, skvelých darcov 
potrebujú! 
Celkovo sa na Krakovianskej kvapky krvi  zúčastnilo 42 
bezpríspevkových darcov krvi a z toho občania Vrbového         
v počte 12! Sú to títo dobrovoľníci a darcovia krvi:

Ešte raz patrí veľká vďaka všetkým darcom krvi a prajeme 
Vám v mene VV MsSČK Vrbové do nového roka 2018 všetko 
najlepšie a hlavne veľa zdravia všetkým ľuďom dobrej vôle        
a mnoho ďalších odberov krvi.

S poďakovaním Miroslav HALAMA – člen VV Ms SČK 
Vrbové.

P.č. MENO
1. Jana FRANKOVIČOVÁ

2. Miroslav NOVOTA

3. Ivan TOKOŠ

4. Tomáš RIGO

5. Slavomír KELLER

6. Oľga BALIŠOVÁ

7. Pavol VALO

8. Ing. Vladimír TVAROŠKA

9. Tatiana GANEVA

10. Ing. Erika ČERVEŇANSKÁ

11. Ľudmila KLCHO

12. Miroslav HALAMA
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SKLO 1100l

PAPIER 1100l

KOMPOZITNÉ OBALY
(tetrapaky) 1100l

KOVY 1100l
KOVY

Január -
Február 21. streda
Marec -
Apríl 18. streda
Máj 16. streda
Jún 13. streda
Júl 11. streda
August 8. streda
September 5. streda
Október 3., 31. streda
November 28. streda
December -

Január 11. štvrtok

Február -
Marec 8. štvrtok
Apríl -
Máj 17. štvrtok
Jún 28. štvrtok
Júl -
August 9. štvrtok
September 20. štvrtok
Október -
November 1. štvrtok
December 13. štvrtok

Január 15. pondelok
Február -
Marec 12. pondelok
Apríl -
Máj 7. pondelok
Jún 4. pondelok
Júl 2., 30. pondelok
August 27. pondelok
September 24. pondelok
Október -
November 19. pondelok
December 17. pondelok

Január 2. utorok
Február 7. streda
Marec 21. streda
Apríl 23. pondelok
Máj 21. pondelok
Jún 18. pondelok
Júl 16. pondelok
August 13. pondelok
September 10. pondelok
Október 8. pondelok
November 5. pondelok
December 3., 31. pondelok

Január 4. štvrtok
Február 26. pondelok
Marec -
Apríl 23. pondelok
Máj -
Jún 18. pondelok
Júl 30. pondelok
August -
September 10. pondelok
Október 22. pondelok
November -
December 3. pondelok

TETRAPAKY SKLO

PAPIER

TERMÍN ODVOZOV TRIEDENÝCH ODPADOV  V ROKU 2018 V MESTE VRBOVÉ
PRE RODINNÉ DOMY

PET FĽAŠE
A OSTATNÉ PLASTY 120l vrecia
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KOMPOZITNÉ OBALY
(tetrapaky) 1100l

KOVY 1100l

PLASTY

SKLO 1100l

PAPIER 1100l
KOVY

Január -
Február 21. streda
Marec -
Apríl 18. streda
Máj 16. streda
Jún 13. streda
Júl 11. streda
August 8. streda
September 5. streda
Október 3., 31. streda
November 28. streda
December -

Január 11. štvrtok

Február -
Marec 8. štvrtok
Apríl -
Máj 17. štvrtok
Jún 28. štvrtok
Júl -
August 9. štvrtok
September 20. štvrtok
Október -
November 1. štvrtok
December 13. štvrtok

Január 15. pondelok
Február -
Marec 12. pondelok
Apríl -
Máj 7. pondelok
Jún 4. pondelok
Júl 2., 30. pondelok
August 27. pondelok
September 24. pondelok
Október -
November 19. pondelok
December 17. pondelok

Január 2. utorok
Február 7. streda
Marec 21. streda
Apríl 23. pondelok
Máj 21. pondelok
Jún 18. pondelok
Júl 16. pondelok
August 13. pondelok
September 10. pondelok
Október 8. pondelok
November 5. pondelok
December 3., 31. pondelok

Január 15. pondelok
Február 12. pondelok
Marec 12. pondelok
Apríl 9. pondelok
Máj 7. pondelok
Jún 4., 18. pondelok
Júl 2., 16., 30. pondelok
August 13., 27. pondelok
September 24. pondelok
Október 22. pondelok
November 19. pondelok
December 17. pondelok

TETRAPAKY SKLO

PAPIER

TERMÍN ODVOZOV TRIEDENÝCH ODPADOV V ROKU 2018 V MESTE VRBOVÉ
PRE BYTY

PET FĽAŠE
A OSTATNÉ PLASTY 1100l



1/2018strana 10

Z rokovania Mestského zastupiteľstva
Pokračovanie zo strany 2

- Vozík servírovací TS210 v obstarávacej 
cene 200,40 € / DF 151/2017
- Príborník a košíky v obstarávacej cene 
50,88 € / DF 151/2017
prítomní:8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 160/XI/2017  
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje zverenie do správy spôsobom 
obvyklým ZŠ Komenského 2, Vrbové 
nasledovný majetok:
- Dodanie a montáž vertikálnych žalúzií           
v obstarávacej cene 910,70 € (DF 333/2017);
za: 8, proti: 0,  zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 161/XI/2017  
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje zverenie do správy spôsobom 
obvyklým MŠ Sídlisko 9. mája 322, Vrbové 
nasledovný majetok:
- Rádio TRC 718 v obstarávacej cene 49,99 € 
/VPD333/2017/;
- JUNGLE Domček v obstarávacej cene 48,99 
€ /VPD 333/2017/;
- Písací stôl GENTOFTE  v obstarávacej cene 
72,50 € /VDP 333/2017/;
- Kancelárske kreslo DALMOSE v obstaráva-
cej cene 40 € /VPD 333/2017/;
za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 165/XI/2017  
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom berie 

na vedomie Výročnú správu a konsolido-
vanú výročnú správu mesta Vrbové za rok 
2016 a správu nezávislého audítora o ove-
rení konsolidovanej účtovnej závierky zosta-
venej k 31. 12. 2016.

Uznesenie MsZ č. 166/XI/2017  
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom berie 

na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky 
mesta  k Návrhu programového rozpočtu 
mesta Vrbové  na roky 2018 – 2020.

Uznesenie MsZ č. 167/XI/2017  
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje Programový rozpočet mesta 
Vrbové na roky 2018 – 2020 v zmysle 
ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov podľa priloženého návrhu.
prítomní: 9 za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1

Uznesenie MsZ č. 168/XI/2017  
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje odpísanie daňových nedoplatkov, 
ktoré neprevýšili jednotlivo sumu 3 €  za 
roky 2009 – 2016 vo výške 38,89 €.
za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 169/XI/2017  
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje odpísanie daňových nedoplatkov 
pre nevymožiteľnosť z dôvodu úmrtia 
daňovníkov za roky 2009 – 2016 vo výške 
82,38 €.
za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 154/XI/2017  
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje v zmysle § 151n  a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. 

v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“)  a na základe čl. 4., písm. A) bod 6. Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové  na pozemkoch spoločnosti FAVAB, 
spol. s r. o., IČO 313 31 378,  Ul. Jaskový rad  č. 217, 831 01 Bratislava v zastúpení p. Ondrej 
Beniak  a p. Viera Beniaková CKN:

odplatné zriadenie vecného bremena uloženia a ukotvenia inžinierskych sietí (kanalizač-
ného a plynového potrubia) a práva prechodu v prospech žiadateľa mesto Vrbové, IČO 
00313190, sídlo Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové, v zmysle vyhotoveného 
geometrického plánu 159/2017 zo dňa 10. 10. 2017 Geodetickou kanceláriou Romana Klča, 
Hviezdoslavova ul. č. 894/30, Vrbové za jednorazovú odplatu vo výške 100 €.
prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 155/XI/2017  
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje v zmysle § 151n  a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. 

v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“)  a na základe čl. 4., písm. A) bod 6. Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové  na pozemkoch p. Evelína  KOURAI-
CHI, trvale bytom:  Ul. Dr.  Josef  Zahn - Gasse č. 1,  Groβ - Enzerdorf,   PSČ 2301, Rakúsko, 
CKN:

odplatné zriadenie vecného bremena uloženia a ukotvenia inžinierskych sietí (kanalizač-
ného a plynového potrubia) a práva prechodu v prospech žiadateľa mesto Vrbové, IČO 
00313190, sídlo Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové, v zmysle vyhotoveného 
geometrického plánu č. 159/2017 zo dňa 10. 10. 2017 Geodetickou kanceláriou Romana 
Klča, Hviezdoslavova ul. č. 894/30, Vrbové za jednorazovú odplatu vo výške 100 €.
za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 156/XI/2017  
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje v zmysle § 151n  a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. 

v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“)  a na základe čl. 4., písm. A) bod 6. Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové  na pozemku spoločnosti FAVAB, 
spol. s r. o., IČO 313 31 378,  Ul. Jaskový rad  č. 217, 831 01 Bratislava v zastúpení p. Ondrej 
Beniak a p. Viera Beniaková, spoločný podiel ½  a na pozemku p. Evelína  KOURAICHI, trvale 
bytom: Ul. Dr. Josef Zahn-Gasse č. 1, Groβ-Enzerdorf,  PSČ 2301, Rakúsko, CKN:

odplatné zriadenie vecného bremena uloženia a ukotvenia inžinierskych sietí (kanalizač-
ného a plynového potrubia) a práva prechodu v prospech žiadateľa mesto Vrbové, IČO 
00313190, sídlo Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové, v zmysle vyhotoveného 
geometrického plánu č. 159/2017 zo dňa 10. 10. 2017 Geodetickou kanceláriou Romana 
Klča, Hviezdoslavova ul. č. 894/30, Vrbové za jednorazovú odplatu vo výške 100 €.
za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Katastrálne územie Parcela číslo, KN Druh pozemku List vlastníctva

Vrbové 2530 reg. „C“ zastavané plochy 
a nádvoria 4115

Vrbové 2532 reg. „C“ zastavané plochy 
a nádvoria 4115

Vrbové 2542/27 reg. „C“ zastavané plochy 
a nádvoria 4115

Katastrálne územie Parcela číslo, KN Druh pozemku List vlastníctva

Vrbové 2533 reg. „C“ zastavané plochy 
a nádvoria 2056

Vrbové 2542/29 reg. „C“ zastavané plochy 
a nádvoria 2057

Katastrálne územie Parcela číslo, KN Druh pozemku List vlastníctva

Vrbové 2542/16 reg. „C“ zastavané plochy 
a nádvoria 4116

Uznesenie MsZ č. 170/XI/2017  
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje odpis pohľadávky vo výške 770,76 
€ (t. j. 30 % z ceny bytu + opravná položka        
z ceny bytu p. Igor Leško). Návrh na 
odpísanie pohľadávky je súčasťou opatrení 
ÚIK k 31. 12. 2015.
za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 171/XI/2017  
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIA-
DENIE č. 1/2018 o dani z nehnuteľnosti

na území mesta Vrbové.
za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
 Uznesenie MsZ č. 172/XI/2017  

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
schvaľuje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADE-
NIE č. 2/2018 o miestnych daniach na území 
mesta Vrbové.  
za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 174/XI/2017  
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
schvaľuje plán zasadnutí MsZ na I. polrok 
2018. za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
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Uznesenie MsZ č. 162/XI/2017  
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 8

Uznesenie MsZ č. 163/XI/2017  
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 9

Uznesenie MsZ č. 164/XI/2017  
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 10

za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0    

Rozpočet schválený 
2017

Rozpočet po 
zmenách

Zmena rozpočtu 
č. 8

Rozpočet po zmenách

Bežné príjmy 4 403 100,00 4 451 498,00 15 114,00 4 466 612,00

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

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

Školstvo 51 000,00 58 954,11 58 954,11

PRÍJMY SPOLU 4 932 600,00 5 198 679,68 15 114,00 5 213 793,68

Bežné výdavky 2 469 911,00 2 390 852,51 2 390 852,51

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

Finančné operácie výdavkové 83 000,00 83 000,00 83 000,00

Školstvo 1 688 689,00 1 839 941,17 15 114,00 1 839 941,17

VÝDAVKY SPOLU 4 932 600,00 5 198 679,68 15 114,00 5 213 793,68

Rozpočet schválený 
2017

Rozpočet po 
zmenách

Zmena rozpočtu 
č. 9

Rozpočet po zmenách

Bežné príjmy 4 403 100,00 4 466 612,00 13 890,00 4 480 502,00

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

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

Školstvo 51 000,00 58 954,11 58 954,11

PRÍJMY SPOLU 4 932 600,00 5 213 793,68 13 890,00 5 227 683,68

Bežné výdavky 2 469 911,00 2 390 852,51 2 390 852,51

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

Finančné operácie výdavkové 83 000,00 83 000,00 83 000,00

Školstvo 1 688 689,00 1 839 941,17 13 890,00 1 853 831,17

VÝDAVKY SPOLU 4 932 600,00 5 198 679,68 20 437,15 5 227 683,68

Rozpočet schválený 
2017

Rozpočet po 
zmenách

Zmena rozpočtu 
č. 10

Rozpočet po zmenách

Bežné príjmy 4 403 100,00 4 480 502,00 -32 584,52 4 447 917,48

Kapitálové príjmy 152 000,00 261 000,00 355 365,31 507 365,31

Finančné operácie príjmové 326 500,00 427 227,57 -108 020,19 319 205,38

Školstvo 51 000,00 58 954,11 19 515,46 78 469,57

PRÍJMY SPOLU 4 932 600,00 5 227 683,68 234 276,06 5 352 957,74

Bežné výdavky (mesto + školy) 4 158 600,00 4 244 683,68 236 324,06 4 481 007,74

Kapitálové výdavky 691 000,00 900 000,00 - 129 250,00 770 750,00

Finančné operácie výdavkové 83 000,00 83 000,00 18 200,00 101 200,00

VÝDAVKY SPOLU 4 932 600,00 5 227 683,68 125 274,06 5 352 957,74

Uznesenie MsZ č. 173/XI/2017  
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADE-
NIE č. 3/2018 o miestnom poplatku za ko-
munálne odpady a drobné stavebné odpa-
dy na území mesta Vrbové.
za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1

Uznesenie MsZ č. 175/XI/2017  
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

v platnom znení odpredaj nehnuteľností       
– pozemok reg.“C“, parc. č. 3214  o výmere 
177 m2 , druh pozemku ostatné plochy, 
vedeného na LV č. 1900 v celosti pre RNDr. 
Vieru Juraničovú, rod. Gavorová, bytom  Ul. 
Saratovská č. 6/D, Bratislava IV., za cenu 
14 €/m2  z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa.  Za dôvod hodný osobitného zreteľa 
mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, 
že žiadateľka  RNDr. Viera Juraničová, bytom 
Ul. Saratovská č. 6/D, Bratislava IV. parcelu 
č. 3214 užíva  a  obhospodaruje nepretržite

od roku 1981.
za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 176/XI/2017  
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje po predaji nehnuteľnosti zriadiť  
na predmetnej nehnuteľnosti vecné 
bremeno na už uložené inžinierske siete 
vodovodu a verejného osvetlenia, ale aj 
vecné bremeno v prípade ďalšieho nového 
uloženia inžinierskych sietí, vecné bremeno 
práva prechodu a pohybu na parcele
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registra „C“ č. 3214 – ostatné plochy o 
výmere 177 m2  neobmedzene v prípade 
vykonania opráv uložených inžinierskych 
sietí.  RNDr. Viera Juraničová sa zmluvne 
zaväzuje, že  nevybuduje na predmetnej 
parcele žiadne budovy ani spevnené plochy, 
ani ploty a že bude rešpektovať právo 
predávajúceho a umožní jeho plynutie. 
Zánikom  zmluvných strán prechádzajú 
práva a povinnosti vyplývajúce z tejto 
zmluvy a zriadeného vecného bremena na 
ich právnych nástupcov.
za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 177/XI/2017  
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje žiadať obec Krakovany o zaradenie 
severného obchvatu Vrbového, cesty II/499, 
do zmien a doplnkov 12/2017 Územného 
plánu obce Krakovany, tak ako je uvedené
v záväznej časti Územného plánu Trnavského 
samosprávneho kraja pod bodom 9.3.5.8. 
chrániť územný koridor a realizovať cestu 
II/499, severný obchvat Vrbové a v kapitole 
II. verejnoprospešné stavby, kde pod 
bodom 13.1.12.1 medzi verejnoprospešné 
stavby je zaradený severný obchvat Vrbové 
cesty II/499. Žiadať obec Krakovany, aby 
prebrala z nášho konceptu ÚP z I. variantu 
trasu obchvatu, ktorá bude prechádzať 
katastrálnym územím Krakovany a k. ú.  
Stráže.
prítomní: 9
(tajné hlasovanie, uznesenie bolo schválené)

Uznesenie MsZ č. 178/XI/2017  
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje uhradiť formou čiastočnej úhrady 
fi nančných prostriedkov vynaložených 
mestom Piešťany na činnosť žiakov mesta 
Vrbové, ktorí navštevujú záujmové centrum 
v Piešťanoch vo výške 48 € mesačne.
za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 179/XI/2017  
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje umiestnenie cintorína v I. 
variante na Priehradnej ul. medzi miestnu 
komunikáciu a štátnu cestu II/499, vzhľadom 
na zachovanie  budúceho rozvoja  mesta v 
súvislosti s IBV smerom k Róchovej kaplnke.
prítomní: 9
(tajné hlasovanie, uznesenie bolo schválené)

Z rokovania Mestského    
zastupiteľstva
Uznesenia Mestského zastupiteľstva 
konaného 19. decembra 2017

Uznesenie MsZ č. 181/XII/2017  
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje použitie fi nančných prostriedkov 
vo výške 15 107,32 € na prebudovanie 
vodovodu a kanalizácie v priestorov 
WC  pre deti na II. Základnej škole vo 
Vrbovom. Mestské zastupiteľstvo súčasne 
odporúča vedeniu mesta poveriť riaditeľku 
II. Základnej školy  realizáciou procesu 
verejného obstarávania.
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 183/XII/2017  
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje účasť na projekte pre výzvu s 
názvom Zachovanie a obnova biodiverzity 
a ekosystémov a ich služieb mimo 
chránených území a zelená infraštruktúra

(kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2017-29)          
a zároveň aj spolufi nancovanie projektu vo 
výške 5 % z hodnoty predloženého projektu. 
za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 185/XII/2017  
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje nájom nebytového priestoru, 
ktorý sa nachádza v budove s. č. 495, 
orientačné číslo 2, a to v pasáži Beňovského 
na pravej strane v prednej časti od Ulice 
M. A. Beňovského vo Vrbovom, o celkovej 
výmere 55,20 m2, formou obchodnej 
verejnej súťaže na dobu určitú od 1. 3. 2018 
na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou 
lehotou.
prítomní: 9 za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 184/XII/2017  
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje prenájom nebytových priestorov 
bez príslušenstva na prevádzkovanie 
športových cvičení pre relax, regeneráciu 
a rekondíciu tela – Jumping Vrbové na  
prízemí dvojpodlažného domu na Ul. M. 
A. Beňovského, súp. č. 336 (Hačkovec)  
o celkovej rozlohe 72,00 m2  a ostatné 
priestory – sociálne zariadenie a chodba o 
rozlohe 3,70 m2, spolu 75,70 m2, postavené 
na parcele reg. C parc. č. 2526 o výmere 
467 m2, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria za  cenu nájmu nebytového 
priestoru – kancelárie vo výške 17 €/m2 

ročne a cenu nájmu ostatných  priestorov 
vo výške 3,50 €/m2 ročne, ako prenájom 
nehnuteľného majetku mesta z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, v súlade
s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov.      
Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské 
zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že 
nové nájomníčky  Mgr. Silvia Frajštáková, 
Družstevná ul. č. 1740/11, 922 03  Vrbové 
a Mgr. Monika Nedorostová, Sídl. 9. mája č. 
312/2, 922 03 Vrbové  už sídlia v uvedených 
priestoroch, kde prevádzkovali danú 
športovú činnosť spoločne s doterajšou 
nájomníčkou p. Zuzanou Szökeovou – SJU 
FITNESS PN, s. r. o., v zastúpení Zuzany 
Szökeovej, Winterova ul. č. 1752/10, 921 01 
Piešťany.
za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 186/XII/2017  
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje podmienky obchodnej verejnej 
súťaže s prílohou „vzor zmluvy o nájme 
nebytového priestoru“ na nájom 
nebytového priestoru, nachádzajúceho 
sa v pasáži Beňovského na pravej strane 
v prednej časti od Ulice M. A. Beňovského 
vo Vrbovom, o celkovej výmere 55,20 m2. 
Budova je vedená na LV 1900 vo vlastníctve 
mesta Vrbové, pričom minimálna výška 
nájomného je stanovená na  46 €/m2/rok.
za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 187/XII/2017  
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje nájom nebytového priestoru, 
ktorý sa nachádza v budove s. č. 292, a to na
prízemí v strednej časti Domu kultúry na 
Ul. SNP vo Vrbovom, o celkovej výmere 
17,90 m2, formou obchodnej verejnej
súťaže na dobu neurčitú od 1. 2. 2018                
s dvojmesačnou výpovednou lehotou.
za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 188/XII/2017  
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje podmienky obchodnej verejnej 
súťaže s prílohou „vzor zmluvy o nájme 
nebytového priestoru“ na nájom 
nebytového priestoru, nachádzajúceho sa 
v budove s. č. 292 na prízemí v strednej 
prednej časti Domu kultúry Ul. SNP vo 
Vrbovom o celkovej výmere 17,90 m2. 
Budova je vedená na LV 997 vo vlastníctve 
mesta Vrbové, pričom minimálna výška 
nájomného je stanovená na 35 €/m2/ rok.
za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 190/XII/2017  
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje riešenie individuálnej bytovej 
výstavby na Bočnej ulici, v ktorej bude 
miestna komunikácia upokojenej dopravy 
so vstupom zo Súkenníckej ulice.
prítomní: 9
(tajné hlasovanie, uznesenie bolo schválené)

Uznesenie MsZ č. 189/XII/2017  
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje umiestnenie individuálnej bytovej 
výstavby na Šteruskej ceste, za rodinnými 
domami, do nového územného plánu, 
označenie lokality BN-RD.10, s tým, že 
medzi nimi a areálom Semikron, s. r. o.,  
bude vysadená  izolačná zeleň. 
prítomní: 9
(tajné hlasovanie, uznesenie bolo schválené)

Uznesenie MsZ č. 191/XII/2017  
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje ponechať v novom územnom 
pláne zástavbu rodinnými domami                      
v priamom pokračovaní Pribinovej ulice 
za jestvujúcimi rodinnými domami Ulice 
oslobodenia – horná časť, označenie lokality 
BN-RD.10, s tým, že medzi nimi a areálom 
Semikron, s. r. o., bude vysadená  izolačná 
zeleň. 
prítomní: 9
(tajné hlasovanie, uznesenie bolo schválené)

Uznesenie MsZ č. 192/XII/2017  
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje odvolanie doterajšej zapisovateľky 
Komisie pre výstavbu, rozvoj mesta                           
a  životné prostredie Ing. Gabrielu Valovú         
a vymenovanie za zapisovateľku Komisie pre 
výstavbu, rozvoj mesta a  životné prostredie  
p. Ľubicu Babiarovú.
za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0

VYUŽÍVAJTE SLUŽBY

MESTSKEJ KNIŽNICE 
VRBOVÉ

pondelok – piatok
12.00 – 18.00 hod.
(vchod oproti kláštoru)
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Uznesenie MsZ č. 180/XII/2017  
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 11

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11, prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 182/XII/2017
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje bezodplatné zriadenie vecného bremena pre  stavbu  „TA_ Vrbové,  Nájomné byty  3x5 b. 

j. NNK“ pre úsek od bytového domu 15 b. j. po Šteruskú cestu, v ktorom bude zameranie vecného bremena ako koridor šírky 1 m, v pro-
spech prevádzkovateľa distribučnej sústavy, t. j. Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, v zmysle vyhotoveného 
geometrického plánu č. 426/2017, zo dňa 13. 12. 2017 Geodetickou kanceláriu Romana Klča, Hviezdoslavova 894/30, Vrbové, s dodržaním 
odstupu a rešpektovaním už jestvujúcich inžinierskych sietí v zmysle STN 73 6005  na pozemkoch CKN:

tiež s dodržaním odstupu a rešpektovaním už jestvujúcich inžinierskych sietí v zmysle STN 73 6005.
prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Rozpočet schválený 
2017

Rozpočet po 
zmenách

Zmena rozpočtu 
č. 11

Rozpočet po zmenách

Bežné príjmy 4 403 100,00 4 447 917,48 30 451,01 4 478 368,49

Kapitálové príjmy 152 000,00 507 365,31 507 365,31

Finančné operácie príjmové 326 500,00 319 205,38 319 205,38

Školstvo 51 000,00 78 469,57 3 124,40 81 593,97

PRÍJMY SPOLU 4 932 600,00 5 352 957,74 33  575,41 5 386 533,15

Bežné výdavky (mesto + školy) 4 158 600,00 4 481 007,74 33 575,41 4 514 583,15

Kapitálové výdavky 691 000,00 770 750,00 770 750,00

Finančné operácie výdavkové 83 000,00 101 200,00 101 200,00

VÝDAVKY SPOLU 4 932 600,00 5 352 957,74 33 575,41 5 386 533,15

Katastrálne územie Parcela číslo, KN Druh pozemku List
vlastníctva Výmera m2 Zaťažená

výmera m2

Vrbové 1577/1 reg. „C“ zastavané plochy a nádvoria 1900 1030 1

Vrbové 1581/1 reg. „C“ zastavané plochy a nádvoria 1900 575 29

Vrbové 1582 reg. „C“ zastavané plochy a nádvoria 1900 924 38

V Centre voľného času Ahoj v Piešťanoch pokračovali aj        
v závere roka súťaže. Najlepší futbalisti-futsálisti sú zo ZŠ, 
Školská, Vrbové.
Okresné kolo futsálu chlapcov ZŠ za účasti deväť základných 
škôl sa uskutočnilo vo dvoch telocvičniach. Skupina „A“:  ZŠ 
Vrbové, Komenského, ZŠ Sokolovce a ZŠ Vrbové, Školská, a 
skupina „B“: ZŠ Piešťany, Brezová ul., Cirkevná spojená ZŠ 
Piešťany, ZŠ Moravany odohrali svoje zápasy v telocvični II. 
ZŠ Vrbové a skupina „C“ (ZŠ Veľké Kostoľany, ZŠ Drahovce a 
ZŠ Chtelnica) odohrali zápasy v telocvični vo Veľkých 
Kostoľanoch. 

Výsledky
skupina „A“: ZŠ Vrbové, Komenského – ZŠ Vrbové, Školská 
0:2;
ZŠ Sokolovce – ZŠ Vrbové, Školská 1:8; ZŠ Vrbové, 
Komenského : ZŠ Sokolovce 5:4;
skupina „B“: ZŠ Piešťany, Brezová ul. – ZŠ Moravany 9:1; 
SCZŠ Piešťany – ZŠ Moravany 9:1; ZŠ Piešťany, Brezová ul.
– SCZŠ Piešťany 5:2;
skupina „C“: ZŠ V. Kostoľany – ZŠ Chtelnica 2:1; ZŠ Drahovce 
– ZŠ Chtelnica 3:1; ZŠ V. Kostoľany – ZŠ Drahovce 3:3. 
Traja víťazi skupín odohrali medzi sebou fi nále, ktoré sa 
hralo vo Vrbovom na ZŠ, Komenského ul., a hrali každý               
s každým. Najlepšie skončila ZŠ Vrbové, Školská ul. Zvíťazila 
nad ZŠ Piešťany, Brezová ul., 2:0 a nad ZŠ Drahovce 11:4, 
druhé miesto patrí ZŠ Piešťany, Brezová ul., ktorá zvíťazila 
nad ZŠ Drahovce 11:0. Drahovce skončili na 3. mieste.     
Najlepším hráčom turnaja bol vyhodnotený Tomáš Benuš         
z I. ZŠ Vrbové, Školská ul.

Peter SEDLÁČEK

Úspešní Vrbovčania Športu zdar!
Dňa 15. decembra 2017 sa uskutočnil v priestoroch 
telocvične II. Základnej školy vo Vrbovom  priateľský 
predvianočný futbalový zápas medzi Dobrovoľným 
hasičským zborom Vrbové a policajtami miestneho 
Obvodného oddelenia PZ.

Futbalový zápas sa hral za vylepšených podmienok:                         
s počtom mužov 5 + 1 bez prestávky 120 min. s občasným 
striedaním mužstva. Po rozpačitom začiatku sa zápas začal  
v prospech miestnych policajtov. Po urputnom boji 
dobrovoľných hasičov nakoniec podľahli policajtom                            
v pomere 38 : 13. Hasičom slúži ku cti, že aj keď prehrávali 
takýmto rozdielom gólov, tak bojovali až do poslednej 
sekundy na plné obrátky...
Futbalového zápasu sa za mesto Vrbové zúčastnil aj 
viceprimátor mesta, bývalý kolega policajtov, JUDr. Štefan 
Kubík, ktorý nakoniec uviedol, že v podobnom športovom 
duchu sa stretnú dobrovoľní hasiči a policajti z Vrbového aj  
v roku 2018.
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Vyhlásenie Obchodnej
verejnej súťaže č. 1/2018 

Mesto Vrbové v zmysle uznesení MsZ vo Vrbovom č. 187/XII/2017 a č. 188/
XII/2017 zo dňa 19. 12. 2017 a v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a), § 9a ods. 
1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien                      
a noviel a podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka týmto vyhlasuje

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na prenájom nebytového priestoru v budove Domu kultúry na Ul. SNP 

292/2 a vyzýva na podanie najvýhodnejšieho súťažného návrhu                          
k uzatvoreniu zmluvy o nájme (býv. realitné a fi nančné centrum).

Celková výmera nebytového priestoru na prenájom predstavuje 17,90 m2, 
minimálne nájomné stanovené uznesením MsZ č. 188/XII/2017 zo dňa 19.12.2017 
na 35 €/m2/rok.

Podrobné podmienky OVS č. 1/2018 (súťažné podklady) vrátane VZORU návrhu 
zmluvy o nájme sú zverejnené na webovej stránke mesta www.vrbove.sk                       
a v úradnej tabuli mesta.

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

A.T.TEXTIL, s.r.o.
Jána Zigmundíka 334, Vrbové

Medzinárodná fi rma, zaoberajúca 
sa výrobou ľahkej dámskej konfek-
cie, prijme do pracovného pomeru
• šičky
        prax min. 1 rok

• žehliarky
       bez praxe

Práca je jednozmenná vo Vrbovom.
Termín nástupu ihneď.

V prípade záujmu kontaktujte                              
p. Škultétyovú, Tel.: 0905 463 936
daniela.mekstone@gmail.com

Alebo osobne na prevádzke, ktorá sa 
nachádza v priestoroch bývalého 
odevného učilišťa TRIKOTA na prvom 
poschodí.

Na Nový rok v televízii
Televízia Markíza odvysielala 1. januára 
v rámci Televíznych novín príspevok 
Krása ukrytá pred verejnosťou, ktorý sa 
venuje vrbovskej synagóge. Pripravil 
ho redaktor Michal Bujna, účinkovali 
pracovníci mesta Vrbové: PaedDr. 
Patrik Kýška, Ing. Gabriela Valová, JUDr. 
Štefan Kubík, viceprimátor. Podľa 
sprievodného komentára, je vrbovská 
synagóga najkrajšia na Slovensku, 
druhé miesto vraj patrí trenčianskej       
a tretie lučeneckej. Príspevok je 
dostupný na webe:
http://videoarchiv.markiza.sk/video/
televizne-noviny/televizne-noviny/76763_
televizne-noviny

-rb-

Dňa 16. decembra sa uskutočnila 

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA 
VRBOVSKÝCH CHOVATEĽOV 

poštových holubov na ktorej sa 
zúčastnil aj viceprimátor mesta JUDr. 
Štefan Kubík.
Na schôdzi boli odovzdané hodnotné 
ceny, ktoré boli zakúpené s fi nančnou 
pomocou mesta Vrbové. Za rok 2017 
skončil na I. mieste chovateľ Zdenko 
Bielik ml. – na II. mieste skončil brat 
víťaza chovateľ Andrej Bielik a na III. 
mieste sa umiestnil chovateľ Ján Svitek. 
Členská schôdza bola vedená                                 
v priateľskom duchu a všetci holubári 
sa už pripravujú na budúcu  letovú 
sezónu roka 2018.

Letu zdar!

XVlll. Memoriál Emila Borovského

3. decembra m. r. usporiadalo ZŠK 
mesta Vrbové stolnotenisový turnaj 
dospelých. Zúčastnilo sa ho 53 
štartujúcich.
Prvé miesto obsadil Patrik Sýkora (STK 
ŠK Blava Jasl. Bohunice). Druhá priečka 
patrí Rastislavovi Hulmanovi (ŠK 
Hlohovec) a tretia Vladimírovi 
Tibenskému (STK ŠK Blava Jasl. 
Bohunice). Štvrté miesto obhájil Petr 
Šácha, reprezentant ZŠK mesta Vrbové 
STK.

BR
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Šachový Turnaj Karola Slováka
ovládol Tomáš Danada

       Napriek tomu, že na štarte 12. ročníka šachového Turnaja Karola Slováka 
2017, sa deň pred Silvestrom  postavili na štart aj dvaja obhajcovia víťazstva                   
z predchádzajúcich ročníkov, pohár pre víťaza a odmenu vo výške 150 eur si 
odniesol, premiérový víťaz turnaja Tomáš Danada z ŠK Nafta Gbely. Zo ziskom 7,5 
bodu nechal veľmi tesne za sebou IM Alojza Lanča z Lokomotívy Trnava. Aj súboj 
o tretie miesto rozhodlo až pomocné hodnotenie, nakoľko až traja hráči mali po 
7 bodov. Ale to mal najlepšie a tretie miesto obsadil FM Farkas Gábor (ŠK OU 
Russel Gabčíkovo). Zemiaková medaila tak zostala pre FM Martina Jablonického   
z ŠK Osuské. Celkovo sa tohto ročníka turnaj zúčastnilo 85 hráčov z celého 
Slovenska.
V turnaji, ktorý v repre-
zentatívnych priestoroch Kúrie 
Mórica Beňovského slávnostne 
otvorila primátorka mesta 
Vrbové Dott. Mgr.  Ema 
Maggiová, však boli ocenení  aj 
mnohí ďalší štartujúci                                
v rôznych kategóriách. Poháre, 
fi nančné odmeny a vecné ceny 
si z rúk Miroslava Slováka              
- syna Karola Slováka, prevzali     
v kateórii:
Najlepší hráč do 2000 Elo 
bodov Miloš Blažek, ŠK Trenčín 6 b
Najlepší hráč do 1800 Elo bodov Roman Gajarský, ŠK Hlohovec 5 b
Najlepší hráč do 1500 Elo bodov Záhorček Jakub, ŠK Považské Podhradie 5 b
Najlepší senior IM Peter Petrán, ŠK Slovan Bratislava 7 b
Najlepší junior Tibor Matiš ml., ŠK Dunajská Streda 5,5 b
Najlepšia žena Andrea Slabá, ŠK Kúpele Piešťany 5 b
Najlepší domáci hráč zo ZŠK Vrbové Miroslav Blatnický 5 b
Najlepšia žena z domáceho oddielu Petra Jančovičová 3,5 b

Vecnými cenami boli odmenení  aj najstarší účastník turnaja Ján Čuridlo                                    
a najmladší účastník Matej Krajčírik, medzi ktorými bol vekový rozdiel  76 rokov.
Nad priebehom celého turnaja dohliadal rozhodca Jožko Chebeň, ktorý ale 
našťastie nemusel riešiť žiadne väčšie spory.  Celý turnaj sa niesol v priateľskej              
a predsilvestrovskej nálade, k čomu tradične prispel aj výborný guláš od Jožka 
Matejíka.
Toto pekné a tradičné podujatie vzniká za podpory mesta Vrbové na čele s pani 
primátorkou Dott. Mgr. Emou Maggiovou, za podpory rodiny Karola Slováka, 
Jozefa Matejíka, fi rmy Chirosan, s. r. o., Mariána Bartuláka, Dušana Miezgu, Petra 
Majerníka, Igora Spála, Jozefa Šustera a Denisky Sabovej, za čo im patrí veľké 
ĎAKUJEME.
Viac info a foto na : http://vrbovesach.webnode.sk/

Ing. Peter PODJAVORINSKÝ, foto  Ing. Mária ŠTAUDEROVÁ

Tradičný Vianočný basketbalový 
turnaj – mix 17. ročník

Vo Vrbovom na sklonku roku 2017, 29. 
decembra, sa uskutočnil v telocvični ZŠ, 
Komenského ul., basketbalový turnaj  
– mix bez rozdielu veku, pohlavia                  
a váhy za účasti šiestich družstiev, 
hráčiek a hráčov z Piešťan, z Vrbového 
a okolia, na ktoré sa prišlo pozrieť veľa 
divákov z radov rodičov, detí a priateľov 
pohybu. Družstva boli rozdelené do 
dvoch skupín po troch, kde odohrali 
zápasy každý s každým a podľa 
umiestnenia hrali o 5. miesto, 3. miesto 
a fi nále. Na záver turnaja sa hral zápas 
hviezd proti víťazovi. Umiestnenie                 
v skupinách. „A“, bez prehry zvíťazil              
v oboch zápasoch HELIX, pred 
družstvami YETTIS a ASIČKY, v „B“ 
skupine zvíťazilo družstvo NIEČO PRE 
TEBA pred družstvom WHITE SWANS         
a družstvom OTÁZNIK. Výsledky                      
o umiestnenie: o 5. miesto zvíťazil 
OTÁZNIK nad LASIČKAMI 35:18, o 3. 
miesto WHITE SWANS (bývalé hráčky 
BKM Piešťany) nad YETTIS  37:10 a vo 
fi nále zvíťazil HELIX (bývalí muži MŠK 
Vrbové) nad družstvom NIEČO PRE 
TEBA (bývalé žiačky-kadetky posilnené 
o vedúceho družstva Pavla Majerníka), 
zvíťazili 36:25. V zápase hviezd proti 
víťazovi turnaja sa zrodila vzácna 
remíza 45:45. Ako najlepšia hráčka 
bola vyhodnotená Lucia Dzurová                     
z družstva White Swans a najlepší hráč 
bol Martin Kimerling z družstva Helix. 
Najstarším hráčom bol Peter Karlík, 
60-ročný z družstva Lasičky a naj-
mladšia hráčka bola Ema Vavrincová 
14-ročná, z družstva Otázník. Po 
vydarenom podujatí sa všetci zhodli, že 
zvíťazili všetci zúčastnení, basketbalist-
ky, basketbalisti, hráčky, hráči, rozhod-
covia, zapisovatelia, časomerač, 
sponzori a treba poďakovať hlavnému 
organizátorovi Majovi Berovi, Mirecovi 
Šandrikovi a Marcelovi Današovi, za 
telocvičňu vedeniu ZŠ, Komenského 
ul., sponzorom a všet-kým, ktorí sa 
pričinili o vydarený priebeh tohto 17. 
ročníka a hlavne spravili pohybom 
niečo navyše pre svoje zdravie. Všetci 
sa tešia na 18. ročník, a dúfame, že 
bude pravde-podobne v piatok 28. 
decembra 2018.

Peter SEDLÁČEK

Oznámenie o štruktúre vlastníckych vzťahov Hlasu Vrbového

V zmysle § 6 odsek 3 zákona číslo 167/ 2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom 
spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon), 
oznamujeme, že podľa stavu k 31. decembru m. r. je vydavateľom Hlasu 
Vrbového mesto Vrbové prostredníctvom Mestského úradu vo Vrbovom. 
Žiadna iná právnická ani fyzická osoba nemá k Hlasu Vrbového vlastnícky 
vzťah, ani v ňom nemá podiely a iné práva.

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ, primátorka mesta Vrbové
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Záver roka 2017 vo Vrbovom spestrili malé 
vianočné trhy, ktoré sa uskutočnili                          
v centre mesta. Boli spojené s kultúrnym 
programom, do ktorého prispeli aj 
miestne školy. K umocneniu atmosféry 
prispelo inovované sviatočné osvetlenie. 
Podujatie sa stretlo s dobrým ohlasom           
u verejnosti.

-rb-, PK

PF
201

8


