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Františka Prievoz-
níková sa v minu-
lých dňoch dožila 
krásneho a nevšed-
ného životného ju-
bilea – 95. narode-
nín. Pri tejto príle-
žitosti ju pozdravila 
a zablahoželala jej 
primátorka mesta 
Dott. Mgr. Ema 

Maggiová. Jubilantka prejavila radosť 
nad touto pozornosťou a srdečne sa 
poďakovala. Zároveň si zaspomínala 
na prežité roky naplnené prácou a sta-
rostlivosťou o rodinu.

-rb-

Významné
životné jubileum

Foto: Miroslav HALAMA
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V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E
č. 7/2018

Mesto Vrbové na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a na základe zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení 

neskorších predpisov
vydáva pre územie mesta Vrbové

V Š E O B E C N E   Z Á V Ä Z N É   N A R I A D E N I E   č. 7/2018
o vyhradení miest určených na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej 

kampane pre voľby do orgánov samosprávy mesta Vrbové

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
podľa § 6 a § 4 ods. 3 písm. n) zákona            
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení            
v znení neskorších predpisov a v súlade 
so zákonom č. 180/2014 Z. z. o pod-
mienkach výkonu volebného práva              
v znení neskorších predpisov vydáva
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 7/2018 o vyhradení miest urče-
ných na umiestňovanie volebných pla-
gátov na verejných priestranstvách po-
čas volebnej kampane pre voľby
do orgánov samosprávy mesta Vrbové

§ 1
Úvodné ustanovenia

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom              
v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb.             
o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a v súlade so zákonom              
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výko-
nu volebného práva v znení neskorších 
predpisov vydáva toto Všeobecne zá-
väzné nariadenie mesta Vrbové                       
č. 7/2018 o vyhradení miest určených 
na umiestňovanie volebných plagátov 
na verejných priestranstvách počas vo-
lebnej kampane pre voľby do orgánov 
samosprávy mesta Vrbové takto:

§ 2
Všeobecné ustanovenia

1. Účelom tohto všeobecne záväzné-
ho nariadenia je pri zachovaní zá-
sady rovnosti kandidujúcich sub-
jektov vyhradiť miesta určené na 
umiestňovanie volebných plagátov 
na verejných priestranstvách mes-
ta Vrbové v čase volebnej kampa-
ne pre voľby do orgánov samo-
správy mesta.

2. Mestské zastupiteľstvo vo Vrbo-
vom v súlade s § 6 zákona                             
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriade-
ní v znení neskorších predpisov            
a na základe zákona č. 180/2014 Z. 
z. o podmienkach výkonu volebné-
ho práva v znení neskorších pred-
pisov vydáva toto Všeobecne zá-
väzné nariadenie mesta Vrbové 
(ďalej len VZN) o vyhradení miesta 
na umiestňovanie volebných pla-
gátov na verejných priestranstvách 
počas volebnej kampane pre voľby 
do samosprávnych orgánov mesta 
Vrbové a ustanovení podmienok 

na umiestňovanie volebných pla-
gátov zaregistrovaných kandidujú-
cich subjektov. Zároveň sa stano-
vujú podmienky aj pre ďalšie 
spôsoby vedenia volebnej kampa-
ne.

3. Volebnú kampaň si jednotliví kan-
didáti a jednotlivé politické subjek-
ty, ktoré si zaregistrovali kandidač-
né listiny k samosprávnym voľbám 
(ďalej len „politické subjekty“), za-
bezpečujú vo vlastnej réžii, na 
vlastné náklady a na vlastnú zod-
povednosť.

§ 3
Všeobecné podmienky kampane

1. Umiestňovať volebné plagáty kan-
didujúcich subjektov počas voleb-
nej kampane na verejných prie- 
stranstvách je povolené len na 
miestach určených  v § 4 tohto vše-
obecne záväzného nariadenia. 
Mimo vyhradených miest je 
umiestňovanie volebných plagátov 
na verejnom priestranstve zakáza-
né.

2. Každý kandidujúci subjekt si 
umiestnenie a údržbu volebných 
plagátov zabezpečí sám a na vlast-
né náklady.

3. Mesto Vrbové nenesie zodpoved-
nosť za obsah volebných plagátov.

4. Mesto Vrbové poskytuje vyhrade-
né miesta na umiestňovanie voleb-
ných plagátov na území mesta Vr-
bové počas volebnej kampane 
bezodplatne.

§ 4
Vyhradené miesta kampane

1. Mesto Vrbové v súlade so záko-
nom (rovnosť podmienok) jednot-
livým politickým subjektom bez-
platne zabezpečí:

a. – priestor na vylepovacej ploche 
pred voľným pozemkom na Be-
ňovského ulici medzi domami súp. 
č. 453/68 a súp. č. 455/64;                           
– a priestor v mestských vitrínach 
na Námestí sv. Cyrila a Metoda. 
Tieto vitríny budú subjektom, kto-
ré ich majú od mesta Vrbové pre-
požičané v období volebnej kam-
pane odobraté.

b. Mesto Vrbové plochu rozdelí v rov-
nakom pomere podľa počtu kandi-
dátov a označí číslami jednotlivých 

kandidátov na funkciu primátora 
mesta a číslami kandidátov na 
funkciu poslanca Mestského za-
stupiteľstva mesta Vrbové.

c. Reálne rozdelenie vyhradených 
miest pre jednotlivých kandidátov               
na funkciu primátora mesta Vrbo-
vé a na funkciu poslanca Mestské-
ho zastupiteľstva vo Vrbovom 
mesto Vrbové vykoná bezodklad-
ne po uverejnení zoznamu zaregis-
trovaných kandidátov pre voľby do 
orgánov samosprávy mesta Vrbo-
vé.

d. Kandidát môže umiestniť svoj vo-
lebný plagát iba do príslušnej časti 
na miesto označené jeho číslom. 
Vylepenie plagátu na vylepovacej 
ploche si žiadateľ zabezpečí sám. 
Zverejnenie v mestskej vitríne si 
žiadateľ zabezpečí prostredníc-
tvom Mestského úradu vo Vrbo-
vom. Plagáty určené na zverejne-
nie v mestskej vitríne doručené 
Mestskému úradu Vrbové do 10.00 
hod. budú zverejnené na vyhrade-
nom mieste v mestskej vitríne                 
v ten istý pracovný deň, plagáty 
doručené po 10.00 hod. budú zve-
rejnené najneskôr v nasledujúci 
pracovný deň do 10.00 hod.

e. Miesto na zverejnenie plagátu 
bude kandidátovi k dispozícii až do 
skončenia volebnej kampane bez 
ohľadu na to, či kandidát svoje prá-
vo na umiestnenie volebného pla-
gátu využije, alebo nie. Na toto 
miesto nie je možné umiestniť 
žiadny iný volebný plagát.

2. Za obsah volebnej agitácie, ako aj 
za následné odstránenie plagátov 
po skončení volebnej kampane 
zodpovedá v plnej miere kandidát, 
resp. politický subjekt, za ktorý 
kandidoval.

3. Oznamy o mítingoch jednotlivých 
kandidátov počas trvania zákonné-
ho termínu volebnej kampane 
budú zverejňované aj prostredníc-
tvom mestského rozhlasu – bez-
platne. Tieto oznamy však nesmú 
obsahovať prvky volebnej agitácie. 
Pre jedného kandidáta budú odvy-
sielané v obvyklom čase vysielania 
mestského rozhlasu najviac 4 oz- 
namy. Písomnú predlohu potvrde-

Nasledujúce číslo Hlasu Vrbového vychádza 30. augusta.
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Pohrebná služba Vrbové
NON STOP

Nám. slobody 505/20 Vrbové
0907 520 813, 0908 528 501

Prevozy zosnulých Vrbové a okolie a do krematória 
ZDARMA.

Daniela Kraváriková
Mária Križanová
Stanislav Pastorek
Eva Gregušová
Peter Dobiáš
  

Jozef Križák
Ľudmila Radoská
Anna Nižnanská
Mária Slezáková
Dušan Klčo

Irena Kleinová
Janka Gondálová
Margita Miklovičová
Štefan Troják

Marcela Bubáková
Miroslav Lago
Sr. Anežka Anna Antalová

Mária Klčová
Valéria Máliková
Emília Amchová
Milan Pakan
Michal Pakan
Kristína Vajdová

Zdena Obuchová
Antónia Kraicová
Sr. Leonia Mária Tlačíková
Oľga Šimová
Viliam Marek
Mária Kraváriková
Emília Nosková

Helena Miháliková
Elena Táborská
Michal Havrlent
Jozefína Túryová

  

 

Srdečne blahoželáme !

30. júna umrel v Bratislave vo veku 
84 rokov významný slovenský jazy-
kovedec PhDr. Milan Majtán, DrSc., 
rodák z Vrútok, ktorý mal väzby na 
Myjavu. Bol dlhoročným pracovní-
kom Jazykovedného ústavu Ľudovíta 
Štúra SAV. Vo svojej vedeckej práci sa 
zameriaval najmä na oblasť onomas-
tiky, výskum dejín slovenského jazy-
ka a dialektológiu. Publikoval veľké 
množstvo prínosných odborných 
prác. Často je využívaná napr. jeho 
kniha Názvy obcí Slovenskej republi-
ky - Vývin v rokoch 1773 – 1997. Bol 
spoluautorom priekopníckeho diela 
- Historického slovníka slovenského 
jazyka. Pre nás je milé, že spolupra-
coval s našou redakciou, zaujímal sa 
o Hlas Vrbového, ba dokonca v ňom 
uverejnil aj svoj príspevok. 
Česť jeho pamiatke!

ĽB/IB

Dňa 8. augusta uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný 

Bohumír SEDLÁČEK.

S láskou spomína celá rodina.
P-No/P1-3012/18

nú kandidátom treba predložiť na 
sekretariáte MsÚ vo Vrbovom.

4. Pri organizovaní mítingov na mest-
skom priestranstve na nádvorí kú-
rie Mórica Beňovského mesto Vr-
bové zabezpečí bezplatne elek-
trickú prípojku na ozvučovaciu 
aparatúru (220V – 16A), prípadne 
nutné osvetlenie, a to v rozsahu 
maximálne 120 minút. Na iných ve-
rejných priestranstvách mesto ne-
bude poskytovať jednotlivým kan-
didátom žiadne služby.

5. Bezpečnostný dohľad na mítin-
goch politických subjektov, ktoré 
sú povinné zo zákona ohlásiť kona-
nie mítingu mestu Vrbové, si v pl-
nej miere zabezpečuje konkrétny 
kandidát. 

§ 5
Volebná kampaň v Hlase Vrbového

1. Mestský dvojtýždenník „Hlas Vrbo-
vého“ zverejní volebnú agitáciu 
jednotlivých kandidátov, ktorých 
zaregistrovala Mestská volebná 
komisia vo Vrbovom pre voľby do 
Mestského zastupiteľstva Vrbové.

2. O zverejnenie volebnej agitácie 
môžu požiadať kandidáti, ktorých 
zaregistrovala Mestská volebná 
komisia pre voľby do Mestského 
zastupiteľstva Vrbové a na funkciu 
primátora mesta. Žiadosť treba 
predložiť redakcii Hlasu Vrbového 
písomne, najlepšie v digitálnej for-
me.

3. Pre kandidátov na primátora 
mesta Vrbové je vyhradená v Hla-
se Vrbového plocha ½ tlačenej 
strany (vrátane hlavičky), t. j. cca 
jedna normalizovaná strojopisná 
strana, resp. 2000 znakov vrátane 
medzier. Je vhodné, aby kandidáti 
na primátora priložili aj portrétovú 
fotografi u.

4. Pre kandidátov na poslancov do 
Mestského zastupiteľstva Vrbo-
vé je v Hlase Vrbového vyhradený 
priestor, na ktorom bude uverej-
nená fotografi a kandidáta, číslo na 
kandidátnej listine, meno a priez-

visko, resp. titul, vek, povolanie           
a politická príslušnosť (podľa kan-
didátnej listiny). Je potrebné, aby 
jednotlivé politické subjekty, resp. 
priamo kandidáti, dodali redakcii 
portrétové fotografi e kandidátov 
(môžu byť aj     v digitálnej forme).

5. Za obsah volebnej agitácie zodpo-
vedá objednávateľ.

6. Texty budú zverejnené v uvede-
nom rozsahu bezodplatne.

7. Platenú reklamu obsahujúcu vo-
lebnú agitáciu Hlas Vrbového ne-
bude uverejňovať.

8. Až do volieb Hlas Vrbového nebu-
de uverejňovať správy ani oznamy 
o agitačných aktivitách jednotli-
vých kandidátov na funkciu primá-
tora.

§ 6
Sankcie

Porušenie povinností vyplývajúcich              
z tohto nariadenia môže byť posúdené 
ako priestupok podľa § 46 a 48 zákona 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov, alebo ako správ-
ny delikt podľa § 27b ods. 1 písm. a) zá-
kona Slovenskej národnej rady                           
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení                  
v znení neskorších predpisov.

§ 7
Záverečné ustanovenia

1. Otázky, ktoré nie sú upravené             
v tomto Všeobecne záväznom na-
riadení mesta č. 7/2018 - k voleb-
nej kampani pred voľbami do or-
gánov samosprávy mesta Vrbové 
sa spravujú príslušnými slovenský-
mi právnymi predpismi.

2. Návrh tohto VZN č. 7/2018 bol zve-
rejnený na úradnej tabuli mesta 
Vrbové 15 dní pred rokovaním 
MsZ, na uplatnenie pripomienok k 
návrhu dňa 7. mája 2018.

3. VZN č. 7/2018 bolo schválené dňa 
24. mája 2018, uznesením MsZ          
č. 112/V/2018 a nadobudne účin-
nosť dňa 15. júna 2018.

Vo Vrbovom dňa 25. mája 2018
 

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ
primátorka mesta

  

    Naši jubilanti
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Voľby do orgánov samosprávy obcí
Informácie pre voliča

I
Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí 
sa konajú
v sobotu 10. novembra 2018 od 7.00 
do 22.00 h.

II
Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy 
obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý 
pobyt v obci a najneskôr v deň konania 
volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom 
ustanovené obmedzenie osobnej slo-
body  z dôvodov ochrany verejného 
zdravia.

III
Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) 
zastupiteľstva, v hlavnom meste Slo-
venskej republiky Bratislave a v meste 
Košice aj miestneho zastupiteľstva, 
môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý 
má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandi-
duje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 
rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, 
starostu mestskej časti môže byť zvole-
ný obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt 
v obci a najneskôr v deň konania volieb 
dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je
• výkon trestu odňatia slobody,
• právoplatné odsúdenie za úmy-

selný trestný čin, ak odsúdenie 
nebolo zahladené,

• pozbavenie spôsobilosti na práv-
ne úkony.

IV
Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho tr-
valého pobytu vo volebnom okrsku,      
v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do vo-
lebnej miestnosti preukázať okrskovej 
volebnej komisii svoju totožnosť pred 

ložením občianskeho preukazu alebo 
dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia za-
krúžkuje poradové číslo voliča v zozna-
me voličov a vydá voličovi dva hlasova-
cie lístky - hlasovací lístok pre voľby do 
obecného (mestského) zastupiteľstva a 
hlasovací lístok pre voľby starostu obce 
(primátora mesta) a prázdnu obálku 
opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky 
obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov                      
a obálky potvrdí volič v zozname vo-
ličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním 
odobrať do osobitného priestoru urče-
ného na úpravu hlasovacích lístkov. Vo-
ličovi, ktorý nevstúpi do osobitného 
priestoru určeného na úpravu hlasova-
cích lístkov, okrsková volebná komisia 
hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby 
poslancov obecného (mestského 
alebo miestneho) zastupiteľstva 
môže volič zakrúžkovať najviac toľ-
ko poradových čísiel kandidátov, 
koľko poslancov má byť v prísluš-
nom volebnom obvode zvolených. 
(Počet poslancov, ktorý sa volí vo vo-
lebnom obvode je uvedený na hlasova-
com lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby 
starostu obce (primátora mesta ale-
bo starostu mestskej časti) môže vo-
lič zakrúžkovať poradové číslo len 
jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na 
úpravu hlasovacích lístkov vloží volič 
do obálky jeden hlasovací lístok pre 
voľby do obecného (mestského) zastu-
piteľstva a jeden hlasovací lístok pre 
voľby starostu obce (primátora mesta). 

Na požiadanie voliča mu okrsková 
volebná komisia vydá za nesprávne 
upravené hlasovacie lístky iné. 

Nesprávne upravené hlasovacie lístky

vloží volič do schránky na odloženie ne-
použitých alebo nesprávne upravených 
hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hla-
sovací lístok pre zdravotné postihnutie 
alebo preto, že nemôže čítať alebo pí-
sať a oznámi pred hlasovaním túto sku-
točnosť okrskovej volebnej komisii, má 
právo vziať so sebou do priestoru urče-
ného na úpravu hlasovacích lístkov inú 
spôsobilú osobu, aby podľa jeho poky-
nov a zákona upravila hlasovací lístok  
a vložila do obálky. Obidve osoby pred 
vstupom do osobitného priestoru na 
úpravu hlasovacích lístkov člen okrsko-
vej volebnej komisie poučí o spôsobe 
hlasovania a o skutkovej podstate 
trestného činu marenia prípravy a prie-
behu volieb. Členovia okrskovej voleb-
nej komisie nesmú voličom upravovať 
hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné 
postihnutie sám vložiť obálku do voleb-
nej schránky, môže požiadať, aby obál-
ku do volebnej schránky v jeho prítom-
nosti vložila iná osoba, nie však člen 
okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť                 
do volebnej miestnosti zo závažných, 
najmä zdravotných dôvodov, má právo 
požiadať obec a v deň konania volieb 
okrskovú volebnú komisiu o vykonanie 
hlasovania do prenosnej volebnej 
schránky, a to len v územnom obvode 
volebného okrsku, pre ktorý bola 
okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité 
alebo nesprávne upravené hlasova-
cie lístky do zapečatenej schránky 
na odloženie nepoužitých alebo ne-
správne upravených hlasovacích 
lístkov, inak sa dopustí priestupku, 
za ktorý mu bude uložená pokuta   
33 eur.

Poďakovanie mesta Vrbové
Mesto Vrbové týmto ďakuje sponzorom mestských 
podujatí Deň detí a Deň športu spoločnostiam: 
SEMIKRON, s. r. o., Vrbové; CHIROSAN, s. r. o., 
Vrbové; TYROS LOADING SYSTEMS SK, s. r. o.; 
HOPSALAND.COM, s. r. o.
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Rok v materskej škole
 Kamarátov zavolaj, za ruky sa pochy-

taj. Zaspievajme: „Ola, ola. Nech žije ma-
terská škola!“

Tieto slová z hymny materských škôl 
znejú v priestoroch našej MŠ veľmi 
často. Školský rok 2017/18 bol pre 180 
detí z deviatich tried  plný zábavy a ak-
cií. 

 Zorganizovali sme Týždeň zdravia, 
Deň mlieka, Deň vody. Na Deň Zeme 
sme zberali odpadky v okolí MŠ i poto-
ka. Lásku k prírode si deti rozvíjali be-
sedou s poľovníkom, kŕmením zveri, 
exkurziou v Plantexe i v PD Šterusy. 
Nechýbali ani  sokoliari, mobilné plane-
tárium, lampiónový sprievod na Deň 
materských škôl a vianočná kapustnica 
s besiedkou.

Lásku k ľudovým tradíciám sme bu-
dovali tým, že sme deti oboznamovali  
s ľudovými piesňami a zvykmi v regió-
ne. Nadanie a talent si deti rozvíjali vo 
folklórnom súbore Kolovrátok  a v sú-
bore moderného tanca Bambuľka. Zá-
ujem bol i o výučbu anglického jazyka. 

Zorganizovali sme už tradične Super-
star.
1. miesto:  Matej Macejech (Anka Anka  
     ja ťa ľúbim)
2. miesto:  Veronika Vangľová (Išlo dievča
    po vodu)
3. miesto: Dominika  Šintálová  (Bam-
     buľka)
                   Bianka Bublaveková  (V zá- 
  hradôčke pod oblôčkom)

Viedli sme  deti k chápaniu vhodného 
a nevhodného správania prostredníc-
tvom divadelných predstavení: O nepo-
slušnej Alici, Klauniáda, Abeceda zdra-
via, Danka a Janka, Emulienka.

Oslávili sme i Deň rodiny. Deti si spo-
ločne s rodičmi  zatancovali so šašom 
Máriom, posedeli pri ohníku a voňa-
vých špekáčikoch. Na Deň detí  sa zabá-
vali so  Simsalalou.  Školský rok sme 
zakončili rozlúčkou s predškolákmi.

Námaha celého kolektívu priniesla 
ovocie – šťastný úsmev na tvárach detí. 

Beáta POTROKOVÁ

Projekt  Adoptuj kravičku, v rámci 
kampane Slovenská mliečna rodina,  
oslovil aj škôlkárov vo Vrbovom. Adop-
tovali sme si jednu kravičku v PD Šteru-
sy. Volá sa Lienka a narodila sa 10. au-
gusta 2017.  O kravičku sa deti starajú 
virtuálne,  prostredníctvom aplikácie    
v PC. Zaregistrovaním kódov z mlieč-
nych výrobkov získavajú tzv. dukáty, za 
ktoré môžu svojej kravičke kúpiť potra-
vu, pitie, zábavu a čistotu. 

Najväčšiu  radosť však mali deti 22. 
júna, keď sa konal DOD na družstve

Adoptuj kravičku
v Šterusoch a oni kravičku navštívili 
osobne  v jej kravičkovskej škôlke.  Deti 
privítal predseda družstva Ing. Jozef  
Puvák, ukázal im kravičky aj iné zvierat-
ká, či už dospelé alebo mláďatká. Na 
záver nechýbalo pohostenie a mliečne 
výrobky, ktoré sa po registrácii zmenia 
na dukáty, ktoré použijú pre potreby 
adoptovanej kravičky. 

Ďakujeme rodine Puvákovej za prí-
jemne strávený deň.

Zdenka VRÁBLOVÁ

15. júna vydarená celookresná ope-
kačka členov JDS. Zúčastnilo sa 156 čle-
nov, z našej MO JDS 15.

21. júna vynikajúci debut „Zmiešané-
ho speváckeho zboru pri MsÚ vo Vrbo-
vom“ na Okresnej prehliadke spevác-
kych súborov JDS v Piešťanoch. Vedúca 
Mgr. A. Mosná.

13. – 21. júla dovolenka pri mori – Ta-
liansko, Lignano.

PRIPRAVUJEME:
5. august zájazd do Terchovej, od-

chod 6.00 hod. od veže.
18. august zájazd kúpalisko Dunajská 

Streda, odchod 7.00 hod. od veže. Po-
platok treba zaplatiť vopred, člen JDS            
8 €, nečlen 12 €, dieťa 8 €.

14. – 16. augusta Celoslovenské špor-
tové hry JDS v Bardejove, za okres Pieš-
ťany aj J. Madžo medzi súťažiacimi.

23. – 24. augusta Krajské športové hry 
JDS v Diakovciach, súťažiť budú aj J. 
Madžo a J. Drinka.

29. august SNP.
22. september – Celoslovenská pre-

hliadka speváckych súborov JDS v Ko-
márne.

September – beseda   „Ministerstvo 
vnútra“.

12. – 13. októbra Celoslovenská výsta-
va ručných prác členov JDS v Trenčíne.

Október členská schôdza.

M. RAFFAYOVÁ,
predsedníčka MO JDS Vrbové

Z „KUCHYNE“ 
MO JDS

Jubileum
Všetko najlepšie pani 

Oľge SEDLÁČKOVEJ 

k 95. narodeninám. Veľa zdravia, šťastia, 
radosti a spokojnosti praje dcéra, syn, 
nevesty s rodinami, vnúčatá, pravnúčatá. 
Všetci ju bozkávame.

-N-

OVEJ 

Otváracia doba knižnice
Oznamujeme čitateľskej verejnosti, 

že až do 10. augusta bude mestská 
knižnica (vchod oproti kláštoru) z dô-
vodu čerpania dovolenky zatvorená.

Od 13. augusta do konca mesiaca 
bude v pracovných dňoch otvorená 
od 12.00 – 16.00 hod.



1185. výročie integrovania staroslovenských kniežatstiev Moravského a Nitrianskeho do štátneho útvaru známeho v historiografi i pod menom Veľká Morava 833
1155. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Slovensko 863
1150. výročie schválenia staroslovenskej liturgie 868
905. výročie písomnej zmienky o dedine Počkovec, ležiacej v chotári Vrbového 1113
780. výročie povýšenia Trnavy na slobodné kráľovské mesto, prvé na Slovensku 1238
690. výročie založenia mincovne v Kremnici, jedného z najstarších, nepretržite vyrábajúcich podnikov na svete 1328
620. výročie prvej zmienky o Vrbovom ako o mestečku (oppidum) 1398

560. výročie ustanovenia vrbovského zemepána Michala Orsága z Gutu za palatína, najvyššieho krajinského  hodnostára Uhorska. Post zastával až do smrti, 
vyše štvrťstoročia. 1458

520. výročie prijatia zákona kráľa Vladislava II., v ktorom sa Vrbové (Verbo) uvádza ako fi liálka tridsiatkovej (colnej) stanice v Trenčíne 1498

490. výročie zverejnenia Lazarovej mapy Uhorska, najstaršieho kartografi ckého diela, na ktorom jen zachytené Vrbové (Vrbowe). Rukopis mapy bol dokončený 
v r. 1513. 1528

400. výročie založenia Kláštora sv. Kataríny pri Dechticiach, ktorý bol dlhé obdobie cieľom pútí Vrbovčanov 1618
355. výročie veľkého turko-tatárskeho plienenia Vrbového 1663
335. výročie defi nitívnej porážky Turkov pri Viedni, ktorí dovtedy viac ako 150 rokov ohrozovali, prípadne priamo okupovali naše územie 1683
290. výročie publikovanie prvej tlačou vydanej obrany Slovákov, ktorej autorom je Vrbovčan Ján Baltazár Magin 1728
215. výročie narodenia Vrbovčana Jozefa Emanuela, kňaza-národovca, básnika a osvetového pracovníka 1803
210. výročie narodenia Vrbovčana Juraja Obermajera, národovca a osvetového pracovníka, chtelnického dekana 1808
200. výročie plavby prvého parníka na Dunaji v Bratislave 1818

185. výročie

vydania eposu najväčšieho bernolákovského básnika Jána Hollého Svatopluk. Víťazská báseň ve dvanásti spevoch. V piatom speve (v. 258 – 263), 
keď sa hovorí o zvolávaní slovenského vojska z rôznych končín Slovenska a Moravy na boj proti Nemcom (r. 871), ktorých má viesť ľstivý Sväto-
pluk, sú Vrbovčania označení ako „pijáci Holešky“.

S ňím [Milínom] sa do vojni sipú víborní všecko junáci:
Ňitra čo najstaršá a zoborské vislaľi kopce,

Obdávní Močenek, veľkí na vinohradi Frašták, 
Čachťice, i Brezová, i Turá, i pijáci Hoľeški;

Píščani uzdravné, a Nové čo zrovna do Váhu
Mesto hľedí, i celá Novomestská rovňina krásná.

1833

175. výročie štúrovskej kodifi kácie spisovnej slovenčiny 1843

170. výročie

pádu feudalizmu

1848prvého ozbrojeného vystúpenia Slovákov v novodobej histórii za svoje národné práva

utvorenia Slovenskej národnej rady, prvého vrcholného politického a vojenského orgánu Slovákov

155. výročie založenia Matice slovenskej 1863
135. výročie dokončenia výstavby vrbovskej synagógy 1883
125. výročie založenia Muzeálnej slovenskej spoločnosti v Turčianskom Svätom Martine 1893
105. výročie umiestnenia slovenskej pamätnej tabule na Velehrade (Morava) 1913

100. výročie

Pittsburskej dohody o autonómnom postavení Slovenska v budúcom česko-slovenskom štáte

1918
vzniku Česko-Slovenska

Martinskej deklarácie, ktorou sa Slováci prihlásili k česko-slovenskému štátu

ukončenia Prvej svetovej vojny

95. výročie narodenia univ. prof. PhDr. Richarda Marsinu, DrSc., jedného z najvýznamnejších slovenských medievalistov a editorov prameňov 1923

90. výročie

narodenia univ. prof. PhDr. Jozefa Šimončiča, CSc., popredného slovenského historika, autora historického zdôvodnenia na povýšenie Vrbového 
za mesto (1966)

1928zriadenia Slovenskej krajiny

odhalenia mohyly Milana Rastislava Štefánika na Bradle

80. výročie

úmrtia Vrbovčana Jána Zigmundíka, priekopníka slovenskej pedagogiky a polyhistora

1938

narodenia Gregora Papučka, básnika, prekladateľa a organizátora krajanského života Slovákov v Maďarsku

úmrtia Andreja Hlinku

otvorenia novej budovy Meštianskej školy vo Vrbovom, terajšej Základnej školy na Školskej ulici

autonómie Slovenska. V rámci autonómneho štatútu Slovenska bol zriadený Snem Slovenskej krajiny ako najvyšší zákonodarný zbor

Viedenskej arbitráže, v dôsledku ktorej Slovensko muselo na základe rozhodnutia fašistických mocností Nemecka a Talianska odstúpiť horthyo-
vskému Maďarsku 10 390 štvorcových kilometrov územia, na ktorom žilo 853 670 obyvateľov (1930), z nich takmer tretinu tvorili Slováci

70. výročie prevzatia moci komunistami v Česko-Slovensku 1948

60. výročie odčlenenia vrbovských kopaníc od Vrbového a vytvorenia obce Prašník. Vrbové tým stratilo 2/3 svojho katastrálneho územia a okolo 1200 
obyvateľov 1958

55. výročie založenia Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme 1963

50. výročie
okupácie Slovenska vojskami štátov Varšavskej zmluvy

1968
prijatia zákona o česko-slovenskej federácii a o vzniku Slovenskej socialistickej republiky

40. výročie vyhlásenia Slovenskej cirkevnej provincie, ktoré sa uskutočnilo v Trnave. Tým Slovensko získalo cirkevnú samostatnosť 1978

30. výročie

úmrtia Štefana B. Romana, prvého predsedu Svetového kongresu Slovákov, ktorý bol ustanovený v r. 1971 ako celosvetová reprezentácia Slovák-
ov v zahraničí

1988Bratislavského Veľkého piatku, jedného z najdôležitejších verejných vystúpení občanov proti totalitnému režimu v Česko-Slovensku

otvorenia prvého pavilónu terajšieho areálu Základnej školy na Komenského ulici vo Vrbovom (pavilón II. stupňa)

25. výročie vyhlásenia samostatnosti Slovenskej republiky 1993

ĽB, PK

V roku 2018 si pripomíname

Slávni Slávi, slávne slávme slávnu slávu
slávnych Slávov slávnej slávy!



15 – 16/2018strana 8

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
prevádzkovateľa mesto Vrbové - Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika, Vrbové

Vážení občania,

v týchto podmienkach ochrany osob-
ných údajov vám chceme poskytnúť 
podrobné informácie o spracúvaní va-
šich osobných údajov z našej strany. 
Tieto podmienky ochrany osobných 
údajov vysvetľujú transparentným          
a prehľadným spôsobom informácie 
podľa článku 13 a 14 GDPR Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady EÚ 
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľ-
nom pohybe takýchto údajov (ďalej ako 
„GDPR“) príp. § 19 a 20 zákona                              
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov (ďalej len „Zákon“).

Kto je prevádzkovateľom vašich 
osobných údajov a kde sa na nás 
môžete obrátiť?
1. Prevádzkovateľom spracúvajúcim 

vaše osobné údaje, je: mesto Vr-
bové, so sídlom: Mestský úrad 
VRBOVÉ, Ul. gen. M. R. Štefánika 
15/4, 922 03 Vrbové, IČO: 
00313190 (ďalej len ako „Prevádz-
kovateľ“ alebo „my“).

2. Ak máte akékoľvek otázky alebo 
pripomienky týkajúce sa proble-
matiky ochrany osobných údajov, 
použite našu e-mailovú adresu 
sekretariat@vrbove.sk alebo  nám 
napíšte na vyššie uvedenú koreš-
pondenčnú adresu.

3. S cieľom posilňovať záruky a práv-
ne garancie vašich práv a slobôd 
pri spracúvaní vašich osobných 
údajov sme poverili do funkcie aj 
zodpovednú osobu, ktorá dohlia-
da na zákonnosť ich spracúvania, 
jej kontaktné údaje sú: Emília Be-
ličková, tel. +421 33 735 06 11,           
e-mail: sekretariat@vrbove.sk.

Na aké účely spracúvame vaše 
osobné údaje a na akom právnom 
základe?
4. Vaše osobné údaje spracúvame na 

skupiny účelov uvedených v tabuľ-
ke.

Komu poskytujeme vaše osobné 
údaje?
5. Pri spracúvaní Vašich osobných 

údajov využívame aj služby preve-
rených a zmluvne zaviazaných ex-
terných obchodných partnerov, 
ktorí nám pomáhajú spracúvať               
a chrániť Vaše osobné údaje. Ide o 
tzv. sprostredkovateľov, ktorí pre 
naše potreby spracúvajú Vaše 
osobné údaje spravidla pri dodá-
vaní služieb, ktoré sme si objedna-
li.

6. Príjemcami osobných údajov do-
tknutých osôb sú rôzne okruhy 
subjektov, ktorým poskytujeme 

vaše osobné údaje najčastejšie               
v rámci plnenia našich zákonných 
povinností a / alebo ide o našich 
vlastných zamestnancov, s ktorými 
prichádzate ako dotknuté osoby 
do styku. Nižšie nájdete zoznam 
kategórií príjemcov osobných úda-
jov:

• Dodávatelia cloudových služieb,                    
v rámci ktorých dochádza k spra-

Účel spracúvania osobných 
údajov Primárny právny základ

1. Personálne a mzdové 
účely

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 
písm. c) GDPR

2. Kontrolné mechanizmy 
zamestnávateľa

Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) 
GDPR)

3. Účtovné a daňové účely Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 
písm. c) GDPR)

4. Administratívne účely 
orgánov mesta

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 
písm. c) GDPR)

5. Plnenie zákonných 
povinností mesta

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 
písm. c) GDPR)

6.
Plnenie úloh vo verejnom 
záujme alebo pri výkone 
verejnej moci

Splnenie úlohy realizovanej vo verejnom 
záujme alebo pri výkone verejnej moci 
zverenej prevádzkovateľovi (čl. 6 ods. 1 písm. 
e) GDPR)

7.
Ochrana majetku, 
verejného poriadku a 
bezpečnosti

Ochrana oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 
písm. f) GDPR)

8.

Preukazovanie, uplatňo-
vanie a obhajovanie 
právnych nárokov 
(právna agenda)

Ochrana oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 
písm. f) GDPR)

9. Správne a iné konania Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 
písm. c) GDPR)

10. Vybavovanie sťažností Splnenie zákonných povinností (§ 13 ods. 1 
písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov

11. Slávnostné ceremónie Súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)

12.
Organizovanie kultúrnej, 
spoločenskej a športovej 
činnosti

Ochrana oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 
písm. f) GDPR)

13. Prevádzkovanie profi lov 
na sociálnych sieťach

Ochrana oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 
písm. f) GDPR)

14. Zasielanie marketingovej 
komunikácie (newsletter) Súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)

15. Marketingové a PR účely Ochrana oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 
písm. f) GDPR)

16. Plnenie zmlúv s fyzickými 
osobami Plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

17. Archívne účely Článok 89 GDPR v spojitosti so zákonom č. 
395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach

18. Štatistické účely Článok 89 GDPR

19. Žurnalistické účely § 78 ods. 2 Zákona o ochrane osobných 
údajov

20. Historické účely
Článok 89 GDPR v spojitosti s oprávnením 
podľa § 4 ods. 3 písm. s) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení

cúvaniu osobných údajov;
• Dodávatelia softvérového vybave-

nia  a technickej podpory mesta;
• Konzultačné a poradenské spoloč-

nosti;
• Poštoví doručovatelia a poštové 

podniky;
• Advokáti, exekútori, notári;
• Účtovníci, mzdové spoločnosti         

a audítori;



strana 915 – 16/2018

Vrbovské vetry

Medzi najväčsie lákadlá tohtoročných Vrbovských vetrov patrila moravská legenda - Mňága a Žďorp. Táto alter-
natívna rocková kapela, ktorá sa formovala už od roku 1983, zabávala fanúšikov ako starými hitmi, tak i novými 
skladbami.                       PK

• Zamestnanci Prevádzkovateľa;
• Zamestnanci organizácie v zriaďo-

vateľskej pôsobnosti Prevádzkova-
teľa s vlastnou pracovno-právnou 
subjektivitou;

• Zamestnanci mesta, ktorí sú prís-
lušníkmi mestskej polície;

• Poslanci mestského zastupiteľstva;
• Primátor zvolený do funkcie;
• Zvolení členovia odborných komi-

sií zriadených mestom;
• Externá správa účelových zariade-

ní vo vlastníctve mesta s možnos-
ťou ich ubytovania / prenájmu fy-
zickým osobám;

• Poskytovanie webhostingových 
služieb;

• Využívanie externých personál-
nych agentúr na vykonávanie vý-
beru vhodných zamestnancov              
a / alebo na participáciu na výbere 
vhodných uchádzačov o zamest-
nanie;

• Externí správcovia registratúry             
/ archivačné spoločnosti.

Do akých krajín prenášame vaše 
osobné údaje?
7. Štandardne (by default) obmedzu-

jeme akékoľvek cezhraničné pre-
nosy osobných údajov do tretích 
krajín mimo Európskeho hospo-
dárskeho priestoru (EÚ, Island, 
Nórsko a Lichtenštajnsko), ak to 
nie je nevyhnutné. Avšak, niektorí 
naši subdodávatelia a vyššie uve-
dení príjemcovia osobných údajov 
môžu byť usadení alebo ich servre 
sa môžu nachádzať v Spojených 
štátoch amerických, ktoré – ako 
také – predstavujú tretiu krajinu, 

ktorá nezaručuje ochranu osob-
ných údajov primeranú ochrane            
v EÚ. Avšak, spoločnosti, ktoré sa 
certifi kovali v rámci tzv. EU-US Pri-
vacy Shield mechanizmu sú podľa 
rozhodnutia Komisie EÚ považova-
né za poskytujúce primeranú 
ochranu osobných údajov ako v EÚ. 
Ak predsa len vykonávame prenos 
osobných údajov do tretích krajín, 
robíme tak len na základe rozhod-
nutia Komisie EÚ o primeranosti 
(ako napr. EU-US Privacy Shield) 
alebo vyžadujeme splnenie iných 
záruk na ochranu osobných údajov 
(napr. uzatvorenie tzv. zmluvných 
doložiek).

Dochádza k automatizovanému 
individuálnemu rozhodovaniu s prá-
vnym účinkom na vás?
8. Nie, podľa našich najlepších vedo-

mostí nedochádza v našich pod-
mienkach k rozhodovaniu, ktoré je 
založené výlučne na automatizo-
vanom spracúvaní, vrátane profi -
lovania, a ktoré by malo právne 
účinky, ktoré by sa vás týkali alebo 
by vás podobne významne ovplyv-
ňovali v zmysle čl. 22 GDPR.

Ako dlho uchovávame vaše osob-
né údaje?
9. Vaše osobné údaje sú spracúvané 

najviac dovtedy, kým je to potreb-
né na účely, na ktoré sa osobné 
údaje spracúvajú. vaše osobné 
údaje najčastejšie prestávame 
spracúvať po:

• uplynutí úložných lehôt stanove-
ných registratúrnym plánom pre 
registratúrne záznamy obsahujú- 

ce vaše osobné údaje a po schvá-
lení vyraďovacieho konania;

• uplynutí maximálnej doby uchová-
vania vašich osobných údajov 
spracúvaných na konkrétny účel, 
ktorú sme vymedzili v internej re-
tenčnej politike, ktorou sa spravuje 
uchovávanie vašich osobných úda- 
jov spracúvaných na konkrétne 
účely;

• úplnom vysporiadaní našich vzá-
jomných zmluvných záväzkov;

• odvolaní vášho súhlasu so spracú-
vaním osobných údajov.

10. Konkrétnejšie doby uchovávania 
osobných údajov vyplývajú z našej 
politiky uchovávania osobných 
údajov.

11. Akékoľvek náhodne získané osob-
né údaje v žiadnom prípade ďalej 
systematicky nespracúvame na 
žiadny účel vymedzený Prevádzko-
vateľom a / alebo ustanovený Pre-
vádzkovateľovi zákonom. Ak je to 
možné, informujeme dotknutú 
osobu, ktorej náhodne získané 
osobné údaje patria o ich náhod-
nom získaní a podľa povahy prípa-
du jej poskytneme potrebnú súčin-
nosť vedúcu k obnoveniu kontroly 
nad jej osobnými údajmi. Ihneď po 
týchto nevyhnutných úkonoch 
smerujúcich k vyriešeniu situácie 
všetky náhodne získané osobné 
údaje bezodkladne bezpečným 
spôsobom zlikvidujeme. 

Pokračovanie v budúcom čísle, kto-
ré vychádza 30. augusta.
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Ako je už našim pozorným čitateľom 
známe, Vrbovčan Ing. Vladimír Bzdušek 
objasnil životný príbeh Kataríny 
Chaszna, resp. Csassna (1818 - 1892), 
pochádzajúcej z Vrbového. Na výni-
močné osudy tejto sedemnásobnej 
vdovy narazil náhodou na internete. 
Novinový článok z roku 1880 z americ-
kého mestečka Brattleboro doplnil ďal-
šími správami a preveril svojim vý-
skumom vo vrbovskej matrike. 
Zaujímavé výsledky 
podrobného bádania 
sme uverejnili v Hlase 
Vrbového č. 2/2018 (s. 
4 - 5) v článku  Sedem-
násobná vdova – ďalší 
vrbovský rekord? (Pát-
ranie po neznámej his-
tórii).

Vladimír Bzdušek sa 
vďaka spolurodáčke 
Kataríne dostal do po-
vedomia i v susednom 
Česku, kde jeho objav

nedávno zapísali do Knihy rekordov. 
Agentúra Dobrý den z Pelhřimova mu 
udelila certifi kát o registrácii jeho práce 
do Českej knihy rekordov. To spustilo 
vlnu mediálneho záujmu nielen za rie-
kou Moravou, ale aj u nás. Najnovšie aj 
Piešťanský týždeň (č. 28/2018, s. 8 - 9) 
priniesol obsiahly článok na túto tému 
Unikát: Vrbovčanka pochovala sedem 
mužov, ôsmy ju prežil.

-rb-

VRBOVÉ V KNIHE REKORDOV

Na návšteve u mestského družobného partnera
na Spiši

V dňoch 22. až 24. júna sa zástupco-
via mesta Vrbové na základe pozvania 
MVDr. Michala Kapustu, primátora 
mesta Spišské Podhradie, zúčastnili 46. 
ročníka Spišských folklórnych slávnos-
tí. Toto každoročne organizované po-
dujatie, vsadené do prírodného pros-
tredia Spišského salaša patrí medzi vý-
znamné folklórne udalosti organizova-
né na Slovensku, slávnosti sú 
vrcholným podujatím v oblasti ľudovej 
kultúry na Spiši. 

Kultúrny festival na Spiši za účasti 
domáceho primátora Spišského Pod-
hradia a jeho priateľov - štatutárov dru-
žobných miest - mesto Vrbové (Sloven-
sko), mesto Ogrodzieniec (Poľsko)                
a mesto Perečin (Ukrajina) otvoril pred-
seda Košického samosprávneho kraja 
Ing. Rastislav Trnka.

V rámci otváracieho ceremoniálu 
slávností sa hosťom a návštevníkom 
podujatia za mesto Vrbové prihovorila 
primátorka Dott. Mgr. Ema Maggiová.

Tradične podnetná bola aj neformál-
na časť návštevy, ktorá priniesla upev-
nenie dlhoročných priateľstiev, prehĺ-
benie spolupráce i výmenu skúseností 
z praxe poslancov a zamestnancov 
družobných samospráv. 
Členovia delegácie z Vrbového                     

a účastníci družobného stretnutia sa 
vzájomne informovali o činnosti samo-
správ, fungovaní jednotlivých inštitúcií 
v oboch mestách, o možnostiach využí-
vania fi nančných prostriedkov z Európ-
skej únie. Vyslanci samospráv sa zhodli 
v názore, že medzi hlavné priority 
uspokojovania potrieb obyvateľstva 
patrí najmä výstavba bytových jedno- 
tiek, úprava a údržba miestnych komu-
nikácií. Občania tiež očakávajú vytvára-
nie podmienok pre kvalitný kultúrny            
a spoločenský život, vytváranie pod-
mienok pre rekreáciu, najmä budova-
ním cyklotrás.

Primátorka mesta Vrbové v závere 
návštevy poďakovala za srdečné prija-
tie, pripravený zaujímavý program          
a zároveň svojho družobného partne-
ra, primátora Spišského Podhradia po-
zvala na Dni mesta Vrbové 2018, ktoré 
sa tento rok uskutočnia počas druhého 
októbrového víkendu, a už tradične 
budú spojené s udeľovaním ocenenia 
Beňovského glóbus a jesenným jarmo-
kom.

Text a foto: Mgr. Matúš OPATOVSKÝ
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Upozornenie pre občanov – zákaz spaľovania
 Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov 

rastlín po zbere úrody a ostatného od-
padu zo záhrad a domácností je zaká-
zané a škodlivé. Tento zákaz upravujú 
tieto zákony:

– zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpa-
doch v znení neskorších predpisov,

– zákon NR SR č. 314/2001 Z. z.                      
o ochrane pred požiarmi v znení ne-
skorších predpisov,

– zákon č. 40/1964 Zb. (občiansky zá-
konník) v znení neskorších predpisov.

Tiež Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Vrbové č. 3/2018 o nakladaní              
s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území mesta 
Vrbové.

Pri spaľovaní odpadov na záhradách 
sa uvoľňujú toxické látky, ako napríklad 
oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľo-
vodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie 
zdraviu škodlivé látky. Uvoľňujú sa 
škodlivé látky v ešte vyšších koncentrá-
ciách, než je to v mnohých priemysel-
ných závodoch. Dôvodom je horenie za 
nízkych teplôt a nedostatočného okys-
ličovania.

Pálením zeleného odpadu, keď nad 
dedinami  sa vznášajú mračná bieleho 
zapáchajúceho a škodlivého dymu, do-
chádza k porušovaniu Občianskeho zá-
konníka. Podľa neho nikto nesmie nad 
mieru prípustnú pomerom obťažovať 

susedov hlukom, prachom, popolče- 
kom, dymom, plynmi, parami a podob-
ne. Spaľovanie odpadu predstavuje aj 
porušovanie zákona o odpadoch.

Zákon o ochrane pred požiarmi zase 
hovorí, že sa nesmie zakladať oheň 
tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu   
a že sa nesmú vypaľovať porasty bylín, 
kríkov.

 Ak teda niekto spaľuje odpad zo zá-
hrady – lístie, trávu, konáre…, odpad                
z domu – plastové fľaše, papiere, kartó-
ny, gumu… dopúšťa sa protiprávneho 
konania a hrozí mu pokuta až do výšky                    
1500 €.

Ak by sa však takéhoto priestupku 
dopustila právnická osoba alebo fyzic-
ká osoba – podnikateľ, pokuta môže 
dosiahnuť až do výšky od 1200 do               
120 000 €.

V meste Vrbové je pre občanov počas 
prevádzkových hodín k dispozícii Zber-
ný dvor, v ktorom sú vytvorené pod-
mienky na uskladnenie aj väčšieho 
množstva odpadov - zmesový komu-
nálny odpad, objemný komunálny od-
pad a drobný stavebný odpad. 

Zberný dvor sa nachádza v k. ú. Vr-
bové, Útvar miestneho hospodár-
stva na Ul. gen. M. R. Štefánika č. 
174/43, Vrbové. Do tohto zberného 
dvora je možné odviezť nasledovné 
druhy odpadu:
• väčšie množstvo papiera a lepenky

• väčšie množstvo skla šatstvo, textí-
lie

• jedlé oleje a tuky
• drevo
• väčšie množstvo plastov
• biologicky rozložiteľný odpad zo 

záhrad  (ako napríklad: tráva, kve-
ty, lístie, drevný odpad zo strihania 
a orezávania krovín a stromov)

• zeminu a kamenivo
• objemný odpad
• drobný stavebný odpad a elektro-

odpad.
Zberný dvor je otvorený v ponde-

lok, utorok, štvrtok a piatok od 9.00 
do 14.30 hod. (júl a august od 8.00 do 
14.00 hod.) každú stredu od 15.00 do 
17.00 hod a v sobotu od 9.00 do 12.00 
hod. (soboty december až február     
v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. iba     
v 1. sobotu v danom mesiaci). V ne-
deľu, sviatok, veľkonočné sviatky 
(Biela sobota), koniec roka (Silves-
ter) a v deň konania jarmoku je 
Zberný dvor zatvorený. 

Na základe uvedeného vyzývame 
obyvateľov k dodržiavaniu zákonných 
ustanovení.

V prípade zistenia zakladania 
ohňov na verejných priestranstvách, 
vypaľovania trávy alebo pálenia os-
tatkov v záhradách, ohláste zistenia 
na bezplatnú linku polície na číslo 
158!

Dňa 30. júna sa uskutočnil vo Vrbo-
vom futbalový turnaj mladších prípra-
viek za účasti mužstiev MFK Vrbové, TJ 
Družstevník Chtelnica a TJ Družstevník 
Zvončín.
Výsledky zápasov:

MFK Vrbové – TJ Družstevník Chtel-
nica  2 : 6

Góly: M. Holovič  2
TJ  Družstevník Chtelnica – TJ Druž-

stevník Zvončín  10 : 2
TJ Družstevník Zvončín – MFK Vrbo-

vé 6 : 1
Gól: M. Holovič

Poradie:
1. TJ Družstevník Chtelnica
2. TJ Družstevník Zvončín
3. MFK Vrbové

Poďakovanie patrí primátorke mesta 
Vrbové Dott. Mgr. Eme Maggiovej, kto-
rá pre hráčov zabezpečila vecné ceny – 
poháre, medaily, pamätné mince a ba-
líčky.  Na vyhodnotení  ich aj odovzdala.

Po skončení turnaja si všetci hráči              
a rodičia pochutnali na výbornom gulá-
ši, ktorý varil zástupca primátorky JUDr. 
Štefan Kubík  spolu s funkcionármi 
MFK.

ls

Turnaj prípraviek
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Maďari predstavili fi lm o „svojom“ Beňovskom
U našich južných susedov uviedli v minulých dňoch nový dokumentár-

ny fi lm     o Móricovi Beňovskom nazvaný Jeden maďarský hrob v pralese. 
Jeho slávnostná premiéra sa konala 28. júna o 18. hodine vo Veľkej sieni 
Maďarskej vedeckej akadémie v Budapešti. Organizátori – Národný pa-
mätný výbor Benyovszkého,  Spoločnosť a Maďarské zemepisné múzeum 
– na ňu pozvali aj slovenského básnika   a krajanského aktivistu žijúceho 
v Budapešti Gregora Papučka. V pozvánke, ktorú podpísal Géza Szőcs, 
hlavný protektor, poverenec predsedu ministrov a predseda Maďarské-
ho PEN CLUB-u, sa uvádza: „Považovali by sme za poctu, keby ste svojou 
osobnou účasťou na podujatí prispeli k dôstojnému pestovaniu pamiatky 
vynikajúcej maďarskej historickej osobnosti XVIII. storočia.“ Aktivita je 
úvodnou časťou jubilejných spomienok na Benyovszkého v r. 2021.

Film, ktorý má dĺžku 93 minút, pri-
pravil režisér Zsolt Cséke, ktorý bol už 
viac ráz i vo Vrbovom. V Maďarsku fi lm 
pri príležitosti premiéry takto predsta-
vili:

„Na štvrtom najväčšom ostrove našej 
zeme, na čarokrásnom Madagaskare, 
spisovateľ s geografi ckým vzdelaním               
a fi lmový režisér Zsolt Cséke, už tri de-
saťročia pátra po pamiatkach na Beny-
ovszkého. Tento tvorca bol posledný 
raz na exotickom ostrove vlani a uda-
losti tohto cestovania spracoval vo svo-
jom najnovšom dokumentárnom fi l-
me. Ako z produkcie vysvitá, Benyov-
szkého pamätník, ktorý tam v roku 
1995 postavil z betónu, bolo treba viac 
ráz obnoviť, no toto memento pred 
niekoľkými rokmi zbúrali. Pri jeho ceste 
r. 2017 znovu postavil tento symbolický 
náhrobný pomník. Po madagaskarskej 
expedícii sa Cséke vybral na Slovensko, 
kde predstavením dokumentov pra-
mennej hodnoty dokazoval, že Móric

Benyovszký sa narodil v roku 1741 [a 
nie v roku 1746], ako aj maďarskosť 
tohto svetového cestovateľa. Je to aj 
potrebné, lebo – ako na to aj vo fi lme 
poukáže – naši severní susedia [= Slo-
váci] neľutujúc námahu a materiálne 
prostriedky sa usilujú dokázať sloven-
skosť syna našej [= maďarskej] vlasti. Je 
tomu sotva dvadsať rokov, keď na Slo-
vensku „objavili” Benyovszkého, od tej 
doby jeho verbósky (vrbovský – pozn. 
GP) rodný dom pretvorili na múzeum, 
resp. v posledných desiatich rokoch 
nakrútili až šesť dokumentárnych fi l-
mov o živote „slovenského“ Benyovsz-
kého. Ba navyše na Madagaskare viac 
ráz pátrali hľadačmi kovov po mieste 
hrobu nášho [= maďarského] krajana.         
V nádeji, že ak ho nájdu, tak na Sloven-
sko odvezú pozostatky vojaka, ktorý po 
porážke poľského boja za slobodu bol 
odvlečený do zajateckého tábora na 
Kamčatke, odkiaľ bravúrne utiekol           
a pochodil pol sveta. Režisér, opierajúc

sa o historickú hodnovernosť, objasňu- 
je maďarské a slovenské stanovisko tý-
kajúce sa danej témy, pričom prelína 
udalosti svojho madagaskarského ces-
tovania s predstavením dobrodružné-
ho života Benyovszkého. Tak získame 
jemnejší obraz o živote nášho [= ma-
ďarského] dobrodružným osudom po-
žehnaného krajana, ktorý predbehnúc 
kapitána Cooka chodil v severnom 
priestore Tichého oceána, a medzi 
prvými písal nielen o Madagaskare, ale 
napríklad aj o zemi a ľuďoch Kamčatky. 
Dokonca tomuto mimoriadnemu mu-
žovi sa podarilo presvedčiť francúzske-
ho panovníka Ľudovíta XV.   o vytvorení 
osady na Madagaskare, a počas svojho 
dobrodružného života uzavrel celoži-
votné priateľstvo s takými chýrnymi 
osobnosťami ako bol Benjamin Fran-
klin. Je menej známe, že len málo chý-
balo, aby sme si v jeho osobe ctili aj 
hrdinu vojny za americkú nezávislosť, 
lebo počas jeho prvej americkej cesty 
Kongres len po dlhej debate neschválil 
Benyovszkého plán na postavenie lé-
gie, ktorú by viedol, pozostávajúcej              
z európskych dobrovoľníkov.                

V osobe Mórica Benyovszkého si ctí-
me svetáka, ktorý ďaleko predbehol 
svoju dobu a svojimi cestami po šty-
roch kontinentoch, opísaním tam zís-
kaných skúseností, si na večné časy za-
písal meno do radu najväčších 
cestovateľov XVIII. storočia.“

Maďarská verejná televízia fi lm odvy-
siela v troch častiach.

Podľa podkladov a prekladu
G. PAPUČKA pripravil: -rb-

29. júna primátorka mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová prija-
la na Mestskom úrade vo Vrbovom ICLic. Daniela Lukačoviča 
(na snímke) pri príležitosti ukončenia jeho pastoračného pô-
sobenia vo Vrbovom. Po deviatich rokoch strávených vo Vr-
bovom odchádza za farára na nové pôsobisko – do Voderád 
pri Trnave. Veriaci vo Vrbovom a Šípkovom sa s ním rozlúčili 
v rámci bohoslužieb.

4. júla sa zasa uskutočnilo prvé ofi ciálne stretnutie primá-
torky mesta s novoustanoveným administrátorom vrbov-
skej farnosti Mgr. Jaroslavom Hanzlíkom, ktorý kňazskú vy-
sviacku prijal 15. júna 2002 v Bratislave. Po nej sa na rok stal 
kaplánom vo farnosti Križovany nad Dudváhom. Potom ako 
kaplán slúžil v Nových Zámkoch, Piešťanoch a v Bratislave vo 
farnosti Modrý kostol. Od roku 2007  bol farárom vo Vese-
lom a súčasne spravoval aj farnosť v Borovciach a od 1. janu-
ára 2013 bol správcom Slovenskej katolíckej misie v Bruseli.

-rb-

ZMENA VO VEDENÍ FARNOSTI


