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Tohtoročný jarný vrbovský jarmok sa vydaril nad očakávanie. Nestabilné počasie sa na ten deň „umúdrilo“                   
a prispelo k dobrej a príjemnej atmosfére, ktorá na podujatí vládla. A vďaka tomu vyznel i pekný kultúrny 
program. Jarmočníkom sa predstavili nielen naši hudobníci, ale aj umelci z Nového Mesta nad Váhom: členovia 
detského folklórneho súboru Čakanka  a ľudová hudba Rovenec. O ďalšom programe sa viac dočítate na strane 
7. Tu len prezradíme, že išlo o vystúpenie Miešaného speváckeho zboru mesta Vrbové a Bratislavského chlapčen-
ského zboru.

-rb-, foto PK
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Z rokovania Mestského zastupiteľstva
Uznesenia Mestského zastupi-
teľstva vo Vrbovom zo zasadnu-
tia konaného 11. apríla 2019.
Uznesenie MsZ č. 26/IV/2019 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom berie 
na vedomie informáciu spoločnosti Peter 
Doskočil - PetroComp o stave hospodárenia 
a vývoji  na prenajatom majetku mesta 
Vrbové - televízneho káblového rozvodu               
za rok 2018.

Uznesenie MsZ č. 27/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

berie na vedomie informáciu spoločnosti 
Veolia Energia Slovensko, a. s., o stave 
tepelnotechnických zariadení mesta Vrbové, 
spotrieb primárnych médií, výroby tepla               
a vývoja opráv za rok 2018.

Uznesenie MsZ č. 28/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje
1. Použitie fi nančných prostriedkov na re-

konštrukciu strechy bytového domu                 
vo Vrbovom, Ul. M. A. Beňovského, 
súp. č. 353/13, 15, 17, 19 a 21. Mesto 
Vrbové je spolumajiteľom nebytových 
priestorov, ktoré sa budú rekonštruo-
vať vo veľkosti 904 m2. Podiel mesta na  
spolufi nancovaní rekonštrukcie stre-
chy je vo výške 22 500 €.

2. Vynaložené fi nančné prostriedky budú 
použité formou spolufi nancovania 
mesta vo výške 22 500 €, t. j. podľa 
vykonaného prepočtu celkovej plochy 
a nákladov na rekonštrukciu strechy na 
1 m2   z hodnoty predloženého projektu  
v sume 135 213,34 eur. Finančné 
prostriedky mesta budú zaslané po 
vykonanej rekonštrukcii strechy na 
účet fondu opráv č. IBAN: SK54 0900 
0000 0050 3352 5068 bytového domu 
súp. č. 353/13,15,17,19  a 21.

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 1

Uznesenie MsZ č. 29/IV/2019 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje nájom nebytového priestoru, 
ktorý sa nachádza v budove s. č. 497, a to              
v pasáži Beňovského na pravej strane                        
v prednej časti od Ulice M. A. Beňovského  
vo Vrbovom, o celkovej výmere 30,60 m2, 
formou obchodnej verejnej súťaže od 1. 6. 
2019 na dobu neurčitú s trojmesačnou 
výpovednou lehotou.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 30/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje podmienky obchodnej verejnej 
súťaže s prílohou „vzor zmluvy o nájme ne-
bytového priestoru“  na nájom nebytového 
priestoru, nachádzajúceho sa  v pasáži Be-
ňovského na pravej strane v prednej časti 
od Ulice M. A. Beňovského  vo Vrbovom,          
o celkovej výmere 30,60 m2. Budova je vede-
ná na LV 1900 vo vlastníctve mesta Vrbové, 
pričom minimálna výška nájomného je sta-
novená na  46 €/m2/rok.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 31/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje nájom nebytového priestoru, kto-
rý sa nachádza v budove s. č. 292  na príze-
mí 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. 6. 2019 s dvojmesačnou vý-
povednou lehotou.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 32/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje podmienky obchodnej verejnej 
súťaže s prílohou „vzor zmluvy o nájme ne-
bytového 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 celko-
vej 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, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 33/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje prenájom nebytového priestoru, 
ktorý sa nachádza v budove s. č. 12/20 na 
Námestí sv. Cyrila a Metoda na prízemí              
v prednej časti Domu služieb vo Vrbovom,            
o celkovej výmere nebytového priestoru 
(celkovo 4 miestnosti) je 33,00 m2, t. j. pre-
vádzka 27 m2, šatňa 3,00 m2, sklad 1,40 m2   
a WC 1,60 m2, formou obchodnej verejnej 
súťaže od 1. 7. 2019 na dobu neurčitú s troj-
mesačnou výpovednou lehotou.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 34/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje podmienky obchodnej verejnej 
súťaže s prílohou „vzor zmluvy o nájme ne-
bytového priestoru“  na nájom nebytového 
priestoru, nachádzajúceho sa  v budove s. č. 
12/20 na Námestí sv. Cyrila a Metoda na prí-
zemí v prednej časti Domu služieb vo Vrbo-
vom, o celkovej výmere za prevádzku - 27,00 
m2, pričom minimálna výška nájomného je 
stanovená na  45 €/m2/rok  a  za ostatnú plo-
chu, šatňa, sklad  a  WC - 6,00 m2, pričom 
minimálna výška nájomného je stanovená 
na 25 €/m2/rok. Budova je vedená na LV 
1900 vo vlastníctve mesta Vrbové.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 35/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

nájom nebytového priestoru, ktorý sa nachádza 
v budove „Hačkovec“, s. č. 336,  a to na prízemí            
od Ulice M. A. Beňovského  vo Vrbovom  o celko-
vej výmere 30,00 m² + ostatné plochy o celkovej 
výmere 3,70 m², formou obchodnej verejnej sú-
ťaže na dobu neurčitú  od 1. 6. 2019  s dvojmesač-
nou výpovednou lehotou.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 36/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

podmienky obchodnej verejnej súťaže s prílohou 
„vzoru zmluvy o nájme nebytového priestoru“ na 
nájom nebytového priestoru, nachádzajúceho sa 
v budove „Hačkovec“, s. č. 336, a to na prízemí od 
Ulice  M. A. Beňovského  vo Vrbovom. Celková 
výmera nebytových priestorov je: priestor na prí-
zemí + ostatné plochy:  30,00 m2 + 3,70 m2. 

Budova je vo vlastníctve mesta Vrbové, pričom 
minimálna výška nájomného je stanovená na     
17 €/m2/ročne  a  cenu nájmu ostatných  priesto-
rov vo výške  3,50 €/m2/ročne.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 37/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

prenájom časti pozemku na zriadenie prenosné-
ho predajného zmrzlinového stánku o rozme-
roch  20,04 m2, na parcele reg. „E“ parc. č. 673                
o výmere 135 m2, druh pozemku zastavané plo-
chy a nádvoria, zapísaný na LV č. 3369, umiestne-
ný na Ul. M. A. Beňovského za  cenu nájmu                   
vo výške  17 €/m2/rok, ako prenájom nehnuteľné-
ho majetku mesta z dôvodu hodného osobitné-
ho zreteľa, v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona 
SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení ne-
skorších predpisov.      

Za dôvod hodný osobitného zreteľa mestské 
zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že nájomca 
Sefer ASIPI Liptovský Mikuláš – Staré Mesto,              
IČO 521 36 647 uvedený pozemok bude užívať 
po dohode s majiteľkou zmrzlinového stánku             
od 1. 4. 2019.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 38/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

prenájom časti pozemku na vonkajšie posedenie 
na verejnom priestranstve o rozmeroch  4 m2, na 
časti parcely reg. „E“ parc. č. 673 o výmere 135 m2, 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, za-
písaný na LV č. 3369, umiestnený na Ul. M. A. Be-
ňovského  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 
Sefer ASIPI Liptovský Mikuláš – Staré Mesto,              
IČO 521 36 647 uvedený pozemok bude užívať 
po dohode s majiteľkou zmrzlinového stánku             
od 1. 5. 2019.

V nájomnej zmluve je potrebné vymedziť pod-
mienky, v akom období (máj až október)  a za 
akých okolností bude tento verejný priestor vyu-
žívať mesto Vrbové na svoje kultúrne a spoločen-
ské akcie.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 1

Uznesenie MsZ č. 39/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

prenájom časti pozemkov na vonkajšie posede-
nie na verejnom priestranstve v zriadenej terase 
o rozmeroch 15,00 m2, na časti parcely reg. „C“ 
parc. č. 2392/1 o výmere 14 128 m2, druh pozem-
ku zastavané plochy a nádvoria  a na časti parcely 
reg. „C“ parc. č. 2383 o výmere 1 325 m2, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísané 
na LV č. 1900, umiestnené   na verejnom chodní-
ku na Ul. M. A. Beňovského, a to pri bistre Hanka 
za  cenu nájmu  vo výške 17 €/m2/rok, ako prená-
jom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hod-
ného osobitného zreteľa, v súlade s § 9a, ods. 9, 
písm. c) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov v čase od 1. 
mája – 31. októbra bežného roka.      

Za dôvod hodný osobitného zreteľa mestské 
zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že nájomca  
užíva nebytový priestor mesta pri citovanom ve-
rejnom priestore.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Pokračovanie na strane 4.
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Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy,
Komenského ul. 1120/2, 922 03 Vrbové, s nástupom od 1. 8. 2019
Mesto Vrbové v zastúpení primátorkou 

Dott. Mgr. Emou Maggiovou
v y h l a s u j e

podľa ustanovení § 3 a § 4 zákona č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 
o výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov výberové konanie na 
obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy 
– Komenského ul. 1120/2, 922 03 Vrbové.

Požadované kvalifi kačné predpoklady 
a iné kritériá a požiadavky:
• kvalifi kačné predpoklady a osobitné kvali-

fi kačné požiadavky na druh a typ školy, na 
výkon pedagogickej činnosti podľa  zákona  
317/2009 Z. z.  o pedagogických zamest-
nancoch a odborných zamestnancoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov               
v súlade s § 34 ods. 2 citovaného zákona           
a v zmysle Vyhlášky 437/2009 Z. z., ktorou 
sa ustanovujú kvalifi kačné predpoklady            
a osobitné kvalifi kačné požiadavky pre 
jednotlivé kategórie pedagogických za-
mestnancov a odborných zamestnancov,

• absolvovaná 1. atestácia alebo jej ná-
hradná forma v zmysle § 61 ods. 7 záko-
na 317/2009 Z. z. o pedagogických za-
mestnancoch a odborných zamestnan-
coch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov,

• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
• občianska a morálna bezúhonnosť,
• riadiace, organizačné, komunikačné 

schopnosti,
• zodpovednosť, spoľahlivosť, fl exibilita
• vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaže-

niu predloženie písomného návrhu kon-
cepcie rozvoja školy (rozsah maximálne 
3 strany). 

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o účasť na výberovom 

konaní,
• overené kópie dokladov o vzdelaní,
• doklad o absolvovaní 1. atestácie, alebo 

jej náhrady,
• doklad o dĺžke odbornej praxe,
• štruktúrovaný profesijný životopis,
• písomný návrh koncepcie rozvoja školy 

(1 – 3 strany A4),
• aktuálny výpis z registra trestov (nie 

starší ako 3 mesiace),
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
• písomný súhlas na použitie osobných 

údajov pre potreby výberového konania 
v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z.            
o ochrane osobných údajov v znení ne-
skorších predpisov.

Ďalšie informácie:
Prihlášku do výberového konania s uve-

denými dokladmi je potrebné doručiť osob-
ne alebo poštou s doručenkou s dátumom        
v termíne do 21. 6. 2019 vrátane, na adresu:

Mesto Vrbové, Ulica gen. M. R. Štefánika 
15/4, 922 03  Vrbové.

Obálka musí byť označená heslom „Výbe-
rové konanie RZŠ - neotvárať!“

Termín a miesto výberového konania 
oznámi rada školy prihláseným uchádza-
čom, ktorí spĺňajú požadované predpokla-
dy.

Vo Vrbovom, 16. mája 2019
 Dott. Mgr.Ema MAGGIOVÁ,

primátorka mesta

Odišla si mamička, neznámo kam,
spomienka na Teba, zostane nám,
spomienka krásna, mamička milá,
Ty, že si pre nás stále len žila.
S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým 
príbuzným, priateľom a známy smutnú 
správu, že nás navždy opustila naša milo-
vaná maminka, babička, prababička, ses-
tra, svokra, teta a kamarátka

pani Božena MATUŠOVIČOVÁ.

Zomrela po krátkej chorobe dňa 6. mája 
vo veku 83 rokov. S našou drahou zomre-
lou sme sa rozlúčili v úzkom rodinnom 
kruhu. Ďakujeme všetkým, ktorí tichou 
spomienkou uctia jej pamiatku.

Smútiaca rodina -N-

BLAHOŽELANIE
Milá

Editka KOSTADINOV GANEVOVÁ,

všetko najlepšie k Tvojmu krásne-
mu sviatku, hlavne veľa úprimnej 
lásky, ktorá vždy príjemne zohreje, 
pevné zdravie pre Teba a všetkých 
Tvojich blízkych, ži-
vot plný naplnených 
snov a každý deň 
úsmev žiariaci na 
tvári Ti želajú kole-
govia z Mestkého 
úradu vo Vrbovom

Základná organizácia Únie žien Slo-
venska vo Vrbovom organizuje k MDD 
zbierku pre deti v Centrách pre deti              
a rodinu v Pečeňadoch a Trebaticiach.

Zbierka nového alebo zachovalého 
čistého letného a športového obleče-
nia, hygienických, školských a kreslia-
cich potrieb, tiež potravín, ako sú ces-
toviny, strukoviny, cukor, múka, čaj, 
granko, mak, orechy, ovocie, zelenina, 
hračky, sladkosti a podobne, sa usku-
toční dňa 30. mája v čase od 14.00               
do 16.00 hod. v Dome kultúry vo Vrbo-
vom, vchod od Zigmundíkovej ulice 
kvôli predajnej akcii vo vestibule Domu 
kultúry.

ZO ÚŽS už vopred ďakuje všetkým 
ochotným darcom za nezištnú pomoc 
a úsmevy radosti a šťastia na tvárič-
kách detí ochudobnených o rodičovskú 
lásku. Vďaka vám.

ZO ÚŽS Vrbové

POMOC DEŤOM
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Z rokovania Mestského zastupiteľstva
Pokračovanie zo strany 2.

Uznesenie MsZ č. 40/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje
a. prenájom časti pozemku na vonkajšie 

posedenie na verejnom priestranstve v 
zriadenej terase o rozmeroch 37,00 m2, 
na časti parcely reg. „C“ parc. č. 2545/1 
o výmere 11 695 m2, druh pozemku za-
stavané plochy a nádvoria, zapísaná na 
LV č. 1900, umiestnená  na verejnom 
chodníku na Námestí slobody, a to pri 
budove súp. č. 264/27 za  cenu nájmu 
vo výške 17 €/m2/rok, ako prenájom 
nehnuteľného majetku mesta z dôvo-
du hodného osobitného zreteľa, v sú-
lade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov v čase od  1. mája 
– 31. októbra bežného roka. 

b. prenájom časti pozemku na parkova-
nie vozidiel pre potreby spoločnosti 
Your Space, spol. s r. o., vybudované na 
verejnom priestranstve o rozmeroch 
35,00 m2, na časti parcely reg. „C“ parc. 
č. 2545/1 o výmere 11 695 m2, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
zapísaná na LV č. 1900, umiestnená  na 
verejnom priestranstve na Námestí 
slobody za  budovou k Ul.  SNP, súp. 
č. 264/27 za  cenu nájmu vo výške 17 
€/m2/rok, ako prenájom nehnuteľné-
ho 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  celoročne.      

Za dôvod hodný osobitného zreteľa mest-
ské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, 
že nájomca spoločnosť Your Space, spol.                     
s r. o., sídlo Ul. M. R. Štefánika č. 41/48, 922 
03 Vrbové, IČO  502 31 707 užíva nebytový 
priestor – budovu súp. č. 264/27 pri uvede-
nom verejnom priestore.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 41/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje bezodplatnú výpožičku časti po-
zemku, parc. reg. „C“ č. 478/2, ktorý sa na-
chádza v k. ú. Vrbové vo vlastníctve mesta 
Vrbové, je vedený na  LV 1900  -  zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 858 m² a zá-
roveň MsZ  dáva  súhlas  spoluvlastníkom 
bytového domu súp. č. 1056/1 na Hviezdo-
slavovej ul.  vybudovať na uvedenej parcele 
nové odstavné plochy pre motorové vozidlá 
a vykonať opravu oplotenia bytového domu.  

Odstavné plochy pre motorové vozidlá              
a opravu oplotenia bytového domu je mož-
né vybudovať  na základe žiadosti a dolože-
nia jednoduchej projektovej dokumentácie 
predloženej prostredníctvom správcu Byto-
vého družstva so sídlom v Trnave pre spolu-
vlastníkov bytového domu súp. č. 1056/1 na 
Hviezdoslavovej ul. po schválení stavebným 
úradom mesta Vrbové.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 42/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje bezodplatnú výpožičku časti 
pozemku, parc. reg. „E“  č. 1300/21, ktorý sa 
nachádza v k. ú. Vrbové vo vlastníctve mesta 

Vrbové je vedený na  LV 3369  -  orná pôda  
o výmere 531 m², a zároveň MsZ  dáva  
súhlas  na uvedenej parcele  Ondrejovi 
Šimončíkovi na vlastné náklady vybudovať 
detské ihrisko.  Detské ihrisko je možné 
vybudovať len za podmienok, ktoré určí                
v Zmluve o výpožičke stavebný úrad mesta 
Vrbové.  

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 43/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2  Zásad hospodáre-
nia a nakladania s majetkom mesta Vrbové a na 
základe § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka od-
kúpenie nehnuteľnosti: pozemok parcela regis-
tra „E“ č. 1295/14 o výmere 22 m², zapísaný na LV 
č. 3564, druh pozemku – zastavané plochy a ná-
dvoria  za cenu  5 €/m2  podiel 1/1 v celosti za 
sumu vo výške 110 €: od Tatiana Šimončíková, 
bytom Vrbové.

prítomní: 8 , za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 44/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnému ma-
jetku – vybudovanej infraštruktúry do majetku 
mesta Vrbové, IČO 003 13190, sídlo Ulica gen. M. 
R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové od spoločnos-
ti Stavoprac, spol. s r. o., so sídlom 029 56 Záka-
menné č. 26, a to vybudovanú miestnu komuni-
káciu a spevnené plochy, t. j. prístupový chodník,  
vybudované na parcele reg. „C“ č. 1601/15 o vý-
mere 982 m2, druh pozemku zastavané plochy              
a nádvoria 1601/15 v celkovej výške 60 % nákla-
dov stavby  vo výške 33 824,92 €  za sumu 0,60 € 
s DPH.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 45/IV/2019 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnému ma-
jetku – zrekonštruovanú infraštruktúru do majet-
ku mesta Vrbové, IČO 003 13 190, sídlo Ulica gen. 
M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové od spoloč-
nosti Stavoprac, spol. s r. o., so sídlom 029 56 Záka-
menné č. 26, a to zrekonštruovanú kanalizačnú 
sieť s prípojkami vybudovanú na parcele reg. „C“ 
1601/15 o výmere 982 m2, druh pozemku zastava-
né plochy a nádvoria č. 1601/15 v celkovej výške 60 
%  nákladov stavby  vo výške 10 184,01 €  za sumu 
0,60 € s DPH.

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

Uznesenie MsZ č. 46/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2  Zásad hospodáre-
nia a nakladania s majetkom mesta Vrbové a na 
základe § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka od-
kúpenie nehnuteľnosti vedenej na LV č. 416: par-
cela registra „C“  č.  428/2  o výmere 13 m², druh 
pozemku – záhrada, ktorá je vo výlučnom vlast-
níctve  Anton Halama, bytom Piešťany, podiel 1/1 
za sumu vo výške  65 eur.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 47/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2  Zásad hospodáre-
nia a nakladania s majetkom mesta Vrbové a na 
základe § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka od-
kúpenie nehnuteľnosti: parcela registra „C“  č.  
389/12 o výmere 30 m², druh pozemku – zastava-
né plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 3523,  kto-

rá  je  v podielovom spoluvlastníctve:
1. Ing. Miroslav Machel, bytom Banská Bys-

trica 4, podiel 1/3 (t. j. 10,00 m2) v celosti  za 
sumu  vo výške 50,00 EUR;

2. Tibor Machel, bytom Vrbové, podiel 2/3 (t. 
j. 20,00 m2) v celosti  za sumu  vo výške  
100,00 EUR.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 48/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje v súlade s čl. 4,  písm. A), bod 2  
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Vrbové a na základe § 588 a nasl. 
Občianskeho zákonníka odkúpenie nehnuteľ- 
nosti: parcela registra „C“ č. 389/15 o výmere 8 
m², druh pozemku – zastavané plochy                           
a nádvoria, zapísaná na LV č. 4015,  ktorá   je   
v podielovom spoluvlastníctve:
Ing. Miroslav Machel, bytom Banská Bystrica 4, 
podiel 1/3 (t. j. 2,66 m2) v celosti  za sumu  vo výške 
13,30 EUR.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 49/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

Zámenu pozemku v súlade s čl. 4, písm. B), bod 5 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Vrbové, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 
písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí             
a  na základe  § 611 a  nasl. Občianskeho zákonní-
ka v k. ú. Vrbové,  parcela reg. „C“ č. 2949 o celko-
vej výmere 58 m², druh pozemku – záhrada, ktorý 
je zapísaný na LV č. 1900 na Okresnom úrade, 
katastrálnom odbore Piešťany, vo vlastníctve 
mesta Vrbové, IČO 003 13 190, sídlo Ulica gen. M. 
R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové za časť pozem-
ku v k. ú. Vrbové,  KN reg. „C“, p. č. 2946 o celkovej 
výmere 275 m², druh pozemku – záhrada. Na 
základe geometrického plánu číslo 27/2019              
zo dňa 27. 2. 2019 bola uvedená parcela rozdele-
ná na parcely reg. „C“  č. 2946/1 – záhrada o vý-
mere 196 m2   a  parcelu č. 2946/2 – záhrada o 
výmere 79 m2, kde predmetom zámennej zmlu-
vy je novovytvorená nehnuteľnosť parcela regis-
tra „C“ č. 2946/2 - záhrada o výmere 79 m2, ktorá 
je zapísaná na LV č. 3256 na Okresnom úrade, 
katastrálnom odbore Piešťany, v bezpodielovom 
spoluvlastníctve manželov Marián Omelka, by-
tom Chynorany a Ľubica Omelková, bytom Vrbo-
vé, a to s povinnosťou ďalšej úhrady vo výške 
rozdielu výmery, t. j. 79 m2  - 58 m2  =  21 m2/x 5 €  
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ pova-
žuje skutočnosť, že parcela č. 2946/2 sa v budúc-
nosti využije na účely vybudovania cestného tele-
sa.  Z uvedeného dôvodu je v záujme mesta mať 
aj túto časť pozemku vo svojom vlastníctve.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 50/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

VZN č. 1/2019  o určení výšky fi nančných pros-
triedkov na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka škôl  
a  školských zariadení na území mesta Vrbové.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 51/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

prijatie daru a zaradenie do majetku mesta – 
nový vybudovaný chodník a vykonané stavebné 
práce na chodníku na Družstevnej ulici vo Vrbo-
vom v hodnote 5 727,16 eur,  ktorý daruje mestu 
Vrbové  Dušan Miezga na základe darovacej 
zmluvy.   
prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0
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Uznesenie MsZ č. 52/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje prijatie daru a zaradenie do ma-
jetku mesta – časť vybudovaného oplotenia 
a vykonané stavebné  práce na oplotení            
a prístupovom chodníku  I. základnej školy 
vo Vrbovom v hodnote 2 440 eur,  ktoré da-
rujú mestu Vrbové p. Ivan Čáp  so  synom 
Bc. Matejom Čápom na základe darovacej 
zmluvy.   

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 53/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje poskytnutie účelovej dotácie                 
vo výške 2000 € na zabezpečenie vybavenia 
rehabilitačného oddelenia (FRO) Vrbové na 
zdravotnom stredisku vo Vrbovom. Vyúč-
tovanie bude vykonané k termínu 30. 11. 
2019. V prípade porušenia povinnosti zúčto-
vania dotácie k stanovenému termínu bude 
povinnosť prijímateľa poskytnutú dotáciu 
vrátiť v celom rozsahu.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 54/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo mesta Vrbové, ako 

obstarávateľ územnoplánovacích podkladov 
a územnoplánovacej dokumentácie mesta, 
v zmysle §17 a §30 zákona č. 50/1976 Zb. 
Stavebného zákona v znení neskorších 
predpisov

A. Vzalo na vedomie:
• žiadosť spoločnosti TANEX, spol. s r. o., 

Nitrianska cesta č. 25, 917 01 Trnava               
v zastúpení konateľom Vladimírom 
Tanečkom;

• žiadosť  Stanislava Masarecha, bytom 
Vrbové;

• žiadosť Vincenta Stopiaka, bytom 
Vrbové;

a preskúmalo schválený Územný plán 
mesta (ÚPN-M) Vrbové (schválený mestským 
zastupiteľstvom dňa 28. 6. 2018, uznesením 
č. 155/VI/2018).

B. Schvaľuje obstaranie Zmien a dopln-
kov č. 1 ÚPN-M Vrbové. Dôvodom sú 
zmenené predpoklady, za ktorých bol 
vypracovaný pôvodný územný plán.

Predmetom ZaD č. 1 ÚPN-M Vrbové bude:
• Lokalita CMČ-BVZ.1B

predmetom je:
- zmena záväzných regulatívov;

• Lokalita Hačky
predmetom je:
- zmena funkčného využitia z poľnohos-
podárskej pôdy na plochy rekreácie so 
záhradnými chatkami;  

• Lokalita nad štadiónom
• predmetom je:
- zmena funkčného využitia z poľnohos-
podárskej pôdy na plochu pre výstavbu 
rodinných domov;  

• V katastri mesta Vrbové
- posilnenie dopravných a parkovacích 
kapacít pre šport, cykloturistiku;
- rozšírenie oddychových zón v meste                     
s výsadbou drevín;

C. Ukladá mestu Vrbové zabezpečiť 
obstarávateľa ZaD č. 1 ÚPN-M podľa 
§2a zákona č. 50/1976 Zb. Stavebného 
zákona, v znení neskorších predpisov   
a spracovateľa ZaD č. 1 ÚPN-M s tým, 
že žiadatelia o zmenu Územného plánu 
sa budú spolupodieľať na fi nancovaní 
vypracovania tejto zmeny.

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

Uznesenie MsZ č. 55/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom ruší:
uznesenie č. 198/XII/2016 z 20. 12. 2016
uznesenie č. 199/XII/2016 z 20. 12. 2016
uznesenie č. 132/X/2017 z 26. 10. 2017
uznesenie č. 192/VIII/2018 z 8. 8. 2018
uznesenie č. 221/X/2018 zo 4. 10. 2018
uznesenia č. 233/X/2018 až 237/X/2018 zo 4. 

10. 2018
za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 56/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom odvoláva

z funkcie kronikárky mesta Vrbové p. Sylviu Čega-
novú a vymenúva na základe návrhu primátorky 
mesta Vrbové v zmysle paragrafu 12 b Štatútu 
mesta Vrbové, bod 3 a na základe odporúčania 
Komisie kultúry, mládeže, športu a vzdelávania 
MsZ Vrbové Mgr. Editu Kohutovičovú za kronikár-
ku mesta Vrbové s tým, že prvý zápis do kroniky 
mesta Vrbové spracuje  a zapíše za rok 2018.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 57/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom odvoláva 

Gabrielu Haršániovú, ako zástupcu zriaďovateľa             
z Rady školy MŠ so sídlom na Sídlisku 9. mája č. 
322 a deleguje PaedDr. Patrika Kýšku, ako zástup-
cu zriaďovateľa do Rady školy MŠ so sídlom na 
Sídlisku 9. mája č. 322.

prítomní: 8,  za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 58/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

pre Mgr. Reného Justa - organizátora podujatia 
„Vrbovské pivničky“, ktoré sa bude konať 18. 5.  
2019, možnosť využitia mestského majetku – piv-
ničný priestor v pasáži Kúrie Mórica Beňovského 
pri terase prevádzkovateľa pivárne Marcela Sto-
lára a taktiež pivničný priestor v pasáži Kúrie Mó-
rica Beňovského - bývalá pivnica JRD Vrbové, za 
dodržania príslušných bezpečnostných a hygie-
nických predpisov.

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

Uznesenie MsZ č. 59/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

vyslanie mestskej delegácie na štvordňovú slu-
žobnú cestu do Bruselu v máji 2019 za účelom 
reprezentácie mesta na výstave hendikepovanej 
umelkyne Daniely Pekarovičovej a návštevy eu-
rópskych inštitúcií. Zloženie delegácie: Dott. Mgr. 
Ema Maggiová, JUDr. Štefan Kubík a  PhDr. Ľubo-
mír Bosák v sume cca 3 000 €.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 1

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ,
primátorka mesta

Mesto Vrbové v zmysle Uznesení MsZ vo Vr-
bovom č. 29/IV/2019 a č. 30/IV/2019 zo dňa 
11. 4. 2019 a v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 
písm. a), § 9a ods. 1 písm. a) zákona                                   
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení ne-
skorších zmien a noviel a podľa ust. § 281 až 
288 Obchodného zákonníka týmto

vyhlasuje
Obchodnú verejnú súťaž č. 3/2019

na nájom nebytového priestoru s výmerou 30,60 m2               
v Beňovského pasáži 497, Vrbové 

  a vyzýva na podanie najvýhodnejšieho súťažného 
návrhu k uzavretiu zmluvy o nájme.

Predkladanie súťažných návrhov do 28. mája 2019,                       
do 12.00 hod.

Podrobné Podmienky OVS č. 3/2019 (súťažné podklady) 
sú zverejnené na webovej stránke mesta www.vrbove.sk                 
a vyvesené v úradnej tabuli mesta Vrbové.

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ,
primátorka mesta

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
Mesto Vrbové v zmysle Uznesení MsZ vo Vr-

bovom č. 33/IV/2019 a č. 34/IV/2019 zo dňa 
11. 4. 2019 a v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 
písm. a), § 9a ods. 1 písm. a) zákona                                    
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení ne-
skorších zmien a noviel a podľa ust. § 281 až 
288 Obchodného zákonníka týmto

vyhlasuje
Obchodnú verejnú súťaž č. 4/2019

na nájom nebytového priestoru s výmerou 33,00 m2              
na Nám. sv. Cyrila a Metoda 12/20, Vrbové 

  a vyzýva na podanie najvýhodnejšieho súťažného 
návrhu k uzavretiu zmluvy o nájme.

Predkladanie súťažných návrhov do 28. mája 2019,               
do 12.00 hod.

Podrobné Podmienky OVS č. 4/2019 (súťažné podklady) 
sú zverejnené na webovej stránke mesta www.vrbove.sk                
a vyvesené v úradnej tabuli mesta Vrbové.

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ,
primátorka mesta

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
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OKTÓBER 2018
Natália UKROPCOVÁ 4. október 2018

Šimon ŠUTÁK 15. október 2018

Filip ROJKO 18. október 2018

Nina KLIMEKOVÁ 21. október 2018

NOVEMBER 2018

Dominik DROBNÝ 31. november 2018

Tadeáš PINTEŠ  5. november 2018

Filip OBUCH 23. november 2018

Tereza VARTÍKOVÁ 25. november 2018

Jakub BEDNÁR 28. november 2018

Melánia LUKÁČOVÁ 28. november 2018

DECEMBER 2018
Šimon POLÁK 3. december 2018

Jakub KRIHO 6. december 2018

Viktória ZÁVODNÁ 11. december 2018

Mia HONIGOVÁ 13. december 2018

Ema ILENČÍKOVÁ 28. december 2018

JANUÁR 2019
Alžbeta MADŽOVÁ 1. január 2019

Paulína KUNICOVÁ 9. január 2019

Leo DANAŠ 10. január 2019

Natália BIRČÁKOVÁ 13. január 2019

Marko NETSCH  30. január 2019

FEBRUÁR 2019
Lilien BUČKOVÁ 19. február 2019

Júlia REMIAŠOVÁ 21. február 2019

MAREC 2019
Samuel KOYŠ 6. marec 2019

Kryštof GABLOVSKÝ 10. marec 2019

Leo KAHÁT 12. marec 2019

Melisa KRATOCHVÍLOVÁ 14. marec 2019

Vitajte medzi nami!

VRBOVČANIA NARODENÍ
V 4. ŠTVRŤROKU 2018

A V 1. ŠTVRŤROKU 2019
Po zimnej prestávke sa netrpezliví rybári, samozrejme naj-

skôr tí najmenší, konečne dočkali prvého májového lovu rýb 
na Čerenci.

V stredu 8. mája sa od rána za reštauráciou zhromažďova-
li mladé rybárky a rybári, aby si zmerali svoje rybárske lovec-
ké zručnosti na už 7. ročníku detských rybárskych pretekov  
ROBINSON® FEEDER CUP.

Organizátori Robinson Slovensko, DRK Jaroslava Helera, 
mesto Vrbové, SRZ MO Vrbové, ROYALDOM, s. r. o. a ZDRU-
ŽENIE PRIAZNIVCOV ŠPORTOVÉHO RYBOLOVU nenechali nič 
na náhodu. Dobre pripravená vykosená trať, skvele zarybne-
ná  voda a super ceny pre všetkých 40 pretekárov.  Spolu 
dievčatá a chlapci ulovili 221kg rýb. Najviac rýb chytil                    
Oldřich Křenek - 17960 g! Najviac lovenou rybou bol kapor              
a karas. Chytali sa aj pleskáče a plotice, ale aj krásny ostriež 
a aj lieň.

Po úspešnej generálke  bolo v nedeľu 12. mája od skorých 
ranných hodín na brehoch Čerenca opäť rušno. Od briežde-
nia sa k lovu pripravovalo 160 dospelých  pretekárov  s cieľom 
uloviť najväčšiu rybu a získať tak 1. cenu dnešných pretekov. 
Všetok um a zručnosť prípravám na preteky nevenovali len 
rybári–lovci, ale aj organizátori. Ich činnosť bola nielen vi-
dieť, ale aj cítiť. Najskôr ešte pred začiatkom lovu od 6. hodi-
ny rozvoniaval chutný guláš a postupne sa slinky všetkým 
prítomným zbiehali aj na voňajúce, chrumkavé, vyprážané 
pstruhy. 

To, že počasie nebolo ideálne, prítomným neprekážalo. 
Dobre si zarybárčili, aj sa chutne napapali a tí šťastnejší aj čo 
to vyhrali. 

Najviac ostatných druhov rýb  ulovil P. Lukáč  z Chtelnice, 
30,50 kg a získal 4 cenu. Tretiu najťažšiu rybu–kapra chytil J. 
Šutvaj 4,40 kg z Vrbového. Druhú najťažšiu rybu ulovil J. Uvá-
čik 6,04 kg z Boroviec. Najväčšiu rybu zdolal a víťazom sa stal  
Vrbovčan V. Gondál s kaprom o váhe 7,98 kg.

Poďakovanie patrí lovcom, ktorí ulovené ryby vrátili na-
späť do  Čerenca.

Vydarenú akciu nielen pre rybárov pripravili SRZ MO Vrbo-
vé, Slávia, rybárska predajňa Piešťany a členovia SRZ, členo-
via MO SRZ Vrbové a významnou mierou mesto Vrbové, kto-
rému toto cestou ďakujeme.

Výbor SRZ MO Vrbové

RYBAČKA NA ČERENCI SA ZAČÍNA

P O Z V Á N K A

Srdečne Vás pozývame na 
oslavu

80. výročia otvorenia

Základnej školy na Školskej ulici 
vo Vrbovom dňa 7. júna                       
v Dome kultúry o 16. hodine.



strana 710/2019

POSVIACKA SOCHY SV. FLORIÁNA
V priebehu minulého roka – 2018 

boli z fi nančných prostriedkov mesta 
Vrbové zreštaurované viaceré sochy             
v našom meste. Medzi nimi aj socha sv. 
Floriána – patróna hasičov. V piatok 10. 
mája pripravil DHZ Vrbové skromnú 
akciu, na ktorej za účasti primátorky 
mesta Dott. Mgr. Emy Maggiovej, vice-
primátora JUDr. Štefana Kubíka, farár-
ky ECAV Mgr. Dany Murínovej, vdp.
Mgr. Jaroslav Hanzlík, rímskokatolícky 
farský administrátor, sochu posvätil.

 Spolu so sochou sv. Floriána bola po-
svätená aj socha sv. Jána Nepomucké-
ho. Všetci prítomní hostia predniesli 
povzbudivé príhovory smerované pre-
dovšetkým na členov DHZ. Za členov 
DHZ Vrbové, ale aj občanov mesta vy-
jadrujeme vedeniu a zamestnancom 
mestského úradu úprimné poďakova-
nie.

„Bohu na slávu, blížnemu na pomoc.“ 

FG

NEOBYČAJNÝ DEŇ
Jedenásteho mája sa konal v našom 

meste tradičný jarmok. Počasie nám 
prialo, slniečko nás vyhrievalo a pri srd-
ci nás hriala pekná hudba, pekné spevy 
a tance. Chceme poďakovať predstavi-
teľom mesta Vrbové za to, že sa posta-
rali o hodnotný a pekný umelecký 
program.

Miešaný spevácky zbor mesta Vr-
bové bol zvlášť nadšený a poctený, že 
si mohol zaspievať spolu s výnimoč-
ným Bratislavským chlapčenským 
zborom. Koncert zaznel najmä vďaka 
Fondu na podporu umenia. Pod tak-
tovkou Mgr. Art. Magdalény Rovňáko-
vej ArtD Bratislavský chlapčenský zbor-
reprezentuje o. i. naše Slovensko po 
celom svete a žne pre nás nádherné 
popredné ocenenia na svetových festi-
valoch v Japonsku, Moskve, v USA             
a v mnohých ďalších. Druhým zbormaj-
strom je jej syn MgA Gabriel Rovňák 
Ph.D. a korepetítorkou je klaviristka 
pani Hajóssyová.

Hoci sme s chlapcami spievali iba dve 
úvodné ľudové piesne, ktoré sme pocti-
vo nacvičovali, aby sme spev (ako sa im 
hovorí:) Anjelským hlasom zo Sloven-
ska nepokazili, mali sme trošku strach. 
Možno si niektorí poviete: „No nevída-
li!“, - lenže náš spevácky zbor bol zalo-
žený iba v marci minulého roka.

Nášmu mestu ešte raz ďakujeme

ktoré modely naše speváčky aj predvá-
dzali.

Naozaj 11. máj nebol pre nás taký 
obyčajný. Bol to deň neobyčajný.

Mgr. Anna MOSNÁ

KONCERT Z VEREJNÝCH ZDROJOV 
PODPORIL FOND NA PODPORU  
UMENIA

Fondu na podporu umenia a v nepo-
slednom rade Bratislavskému chlap-
čenskému zboru. Bolo to pre nás                   
v mnohom inšpiratívne.

Po obede sa náš spevokol odobral na 
svoje koncertné vystúpenie do Rakovíc, 
kde sa konal Medzinárodný festival 
paličkovanej čipky. Riaditeľkou festi-
valu bola pani Daniela Piscová z Krako-
vian, ktorá sa stará o to, aby tradícia 
paličkovanej čipky nezanikla. Mali sme 
možnosť vidieť krásu, jemnú prácu sa-
mozrejme z Krakovian, ale aj z iných 
miest, z Čiech, Moravy, Ruska, Francúz-
ska, Nemecka, Poľska, ... a dokonca nie- 

14. mája navštívila útvar kultúry 
Mestského úradu vo Vrbovom Zuzana 
Kalinčiaková, kurátorka z Múzea bábkar-
ských kultúr a hračiek – hrad Modrý Ka-
meň, ktorá zbierala informácie o tradíci-
ách bábkarského divadla vo Vrbovom.

-rb-

Časopis Pezinčan vo svojom štvrtom 
tohtoročnom čísle (apríl 2019, s. 10) 
uverejnil článok nášho občana Františka 
Babušku s názvom Poďakovanie pezin-
ským baníkom a mestu Pezinok.

-rb-

KRÁTKE SPRÁVY

OZNÁMENIE o čase a mieste konania 
volieb do Európskeho parlamentu.
Deň a čas konania volieb: 25. mája 

2019 od 7.00 h do 22. h.
Vo Vrbovom sa volí v štyroch voleb-

ných okrskoch. Príslušnosť k okrsku je 
daná adresou trvalého pobytu. Každej 
domácnosti bol doručený oznam s uve-
dením konkrétneho okrsku a adresou 
volebnej miestnosti. Takisto bol doruče-
ný Zoznam zaregistrovaných kandidátov 
do volieb do Európskeho parlamentu, 
kde sú zverejnené aj kompletné kandi-
dačné listiny, ktorých je dovedna 31.

mesto Vrbové
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HOGO CUP 2019
Aj tento rok sa v našom meste usku-

točnil tradičný Hogo Cup 2019. Ide                   
o nohejbalový turnaj, ktorý organizuje 
naše nohejbalové družstvo s pomocou 
mesta Vrbové.

Zúčastňujú sa ho po väčšine družstvá 
II. Nohejbalovej ligy západ. Turnaj je 
pozývací, a tak sme v tomto roku mohli 
vidieť v našej telocvični II. ZŠ Komen-
ského tieto družstvá:

Adamovské Kochanovce (AK), Turzov-
ka, Mojmírovce, Moravany nad Váhom 
(MV),  Bratislava, Vinodol, Vrbové A 
(hralo v zložení: L. Grivalský, P. Krch-
nák, P. Urban, M. Markech) a Vrbové B              
( v zložení: Z. Varga, L. Šteruský, P. Foro, 
O. Mikuš, ).

Družstvá boli rozdelené do dvoch 
skupín:
A. Vinodol, Bratislava, Vrbové B, Ada-

movské Kochanovce
B. Turzovka, Moravany nad Váhom, 

Mojmírovce, Vrbové A
Po tradičnej uvítacej reči primátorky 

mesta Vrbové Dott. Mgr. Emy Maggio-
vej, ktorá privítala družstvá na pôde 
mesta Vrbové a popriala im veľa úspe-
chov, sa mohol turnaj začať otváracími 
zápasmi Turzovka vs Moravany. Favorit 
turnaja vstúpil do zápasu veľmi ne-
sústredene a Moravany im uštedrili 
príučku 11:5, v druhom sete sa však 
karta obrátila a príučku si tentoraz od-
nášali Moravany 4:11.

Druhý zápas Vinodol  vs Bratislava. 
Tu sa čakal vyrovnaný zápas, ale Vino-
dol sfúkol súpera jednoznačne 11:4, 
11:6. Impozantný vstup do turnaja.

V treťom zápase sa predviedlo už 
naše družstvo Vrbové B vs Mojmírovce. 
Iný výsledok sme ani neočakávali ako 
2:0. A tak sa aj stalo po setoch 11:3, 
11:6.

Po tom nastúpilo družstvo Vrbové A 
proti neznámemu družstvu z AK. Potre-
bovali sme 3 body a aj sme ich získali 
po setoch 11:9, 11:10.
Ďalšie naše výsledky v skupine A boli 

dosť kolísavé:
Vrbové B vs Moravany 5:11, 11:7 – tu 

sme očakávali naše víťazstvo, ale úvod 
zápasu sme nezachytili. Strata bodov 
nás mohla mrzieť.

Vrbové B vs Turzovka 11:8, 5:11 – veľ-
mi dobrý zápas dvoch rovnocenných 
súperov sa skončil v náš neprospech 
vzhľadom na horšie skóre.

Ostatné zápasy v skupine: Moravany 
vs Mojmírovce 11:8, 11:3, Turzovka                
vs Mojmírovce 11:4, 11:8.

V skupine B naše družstvo mal preve-
riť favorit turnaja družstvo Vinodolu.           
V prvom sete sme ťahali za kratší ko-
niec, a tak sme podľahli 8:11, no v dru-
hom sete sme zabrali a tesne sme zví-
ťazili 11:10. Veľmi dobrý výkon.                             
V poslednom zápase v skupine mal 
naše družstvo preveriť nepríjemný sú-
per z Bratislavy. Tento súper nám dlho-
dobo nesedí a ukázalo sa to aj teraz, 
keď sme podľahli 6:11, 10:11.

Ostatné zápasy v skupine: Vinodol                
vs AK 11:6, 11:5, Bratislava vs. AK 11:6, 
11:7.

Do vyraďovacích bojov po základnej 
časti proti sebe nastúpili: Turzovka               
vs AK. Výsledok 11:4, 10:11 a 7:11 bol 
šokom pre každého. Družstvo, ktoré sa 
malo pobiť o fi nále, išlo veľmi rýchlo do-
mov. Bratislava vs Vrbové B. Tradičný 
súper s tradičným výsledkom 10:11, 
10:11. S našim najlepším smečiarom             
a blokárom si Bratislava nevie dať rady 
už dlhšiu dobu. A tak sa tiež lúčila s tur-
najom. Moravany vs Vrbové A. Najlepšie 
poznáme hru tohto súpera, a tak sme 
boli spokojní, že sme sa vo vyraďovacej 
fáze stretli práve s Moravanmi. Víťaz-
stvo 11:4, 11:9 bolo po dobrom výkone 
zaslúžené. Zápas Vinodol vs Mojmírov-
ce bol zápasom, kde iný výsledok ako 
2:0 nikto neočakával (11:4,11:5).

AK vs Vrbové B – po prvom sete 3:11 
sme sa už videli vo fi nále, ale čo sa odo-
hralo potom, bolo strašné prekvape-
nie. Prehra v ďalších dvoch setoch 
11:10 a 11:7 odsunula naše družstvo 
na boj o 3. – 4. miesto. Jednoducho šok!

Vrbové A vs Vinodol – prvý set bola 
deštrukcia nášho družstva 2:11. Musel 
prísť zásah do koncepcie hry a v dru-
hom sete sme vyhrali 11:9. Škoda,               
že sme v treťom sete nezachytili úvod                 
a prehrali sme potom už hladko 4:11.

Vedeli sme, že jedno naše družstvo 
získa bronzovú medailu, ale ktoré, nám 
povedal ich vzájomný zápas, kde tra-
dične dominovali hráči okolo smečiara 
Z. Vargu (Vrbové B vs Vrbové A 11:7, 
11:8).

Finálový zápas bol stretnutím favori-
ta turnaja s čiernym koňom turnaja. 
Vinodol vs AK. Skúsenosti a herná kva-
lita boli na strane Vinodolu a ten aj pre-
svedčivo vyhral zápas 11:7, 11:6 a aj 
celý turnaj. Gratulujeme!

Krásny deň okorenený skvelými vý-
konmi a prekvapeniami na úkor niekto-
rých favoritov, tak by sa dal charakteri-
zovať HOGO CUP 2019.

Dúfame, že všetci účastníci, diváci                
a priaznivci nohejbalu si prišli na svoje. 
A budúci rok sa tu stretneme opäť.

Autori: NK Vrbové


