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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Uznesenia Mestského zastupi-
teľstva vo Vrbovom zo zasadnu-
tia konaného 29. mája 2019.
Uznesenie MsZ č. 60/V/2019 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom berie 
na vedomie správu o hospodárení a činnosti 
DHZ za rok 2018.

Uznesenie MsZ č. 61/V/2019 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom berie 

na vedomie výročnú správu Domova Klas,  
n. o.,  za rok 2018.

Uznesenie MsZ č. 62/V/2019 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje poskytnutie fi nančných prostried-
kov z rozpočtu mesta na sanačné práce                      
v zmysle záverov kontroly Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva na budove 
Domova Klas, n. o., ktorá je vo vlastníctve 
mesta Vrbové, do sumy 40 000,00 €. Výber 
dodávateľa v zmysle zákona o verejnom 
obstarávaní zabezpečí riaditeľka Domova 
Klas, n. o.

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

Uznesenie MsZ č.  63/V/2019 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje predaj nehnuteľností –  pozemkov, 
zapísaných na LV č. 2168 nasledovne:
• pozemok, parcela registra „C“ č. 

11713/4 o výmere 139 m2  – zastavané 
plochy a nádvoria;

• pozemok, parcela registra „C“ č. 
11713/19 o výmere 1429 m2                                      
– zastavané plochy a nádvoria;

• pozemok, parcela registra „C“ č. 
11713/22 o výmere 105 m2  – zastavané 
plochy a nádvoria;

• pozemok, parcela registra „C“ č. 
11713/23 o výmere 180 m2  – zastavané 
plochy a nádvoria;     

do majetku Ing. Zdeňka Málika, rod. Málika, 
ako aj všetky zákonné príslušenstvá                            
a súčasti k predmetným nehnuteľnostiam,  
a to najmä vonkajšie úpravy, oplotenia, 
prípojky, trvalé porasty a podobne, ktorých 
výlučným vlastníkom je mesto Vrbové, Ulica 
gen. M. R. Štefánika  č. 15/4, 922 03  Vrbové,  
IČO:  003 13 190, v zastúpení Dott. Mgr. Ema 
Maggiová, primátorka mesta  za cenu                               
vo výške 12 €/m2.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa 
mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, 
že kupujúci Ing. Zdeněk Málik, má postavený 
na týchto parcelách rodinný dom, ďalšie 
hospodárske budovy, uvedené pozemky 
užíva a udržiava od roku 1996.

za: 7, proti: 0, zdržali sa: 2

Uznesenie MsZ č. 64/V/2019 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom                     

v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 1, písm. a) 
zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov schvaľuje prevod nehnuteľností  
– pozemkov určených na výstavbu chatky               
v rekreačnej oblasti  „Čerenec“  v k. ú. Vrbo-
vé,  KN reg. „C“:
1. parcela   registra  „C“ č.  3179/2  – za-

stavané plochy a nádvoria o výmere 
66 m2;

2. parcela   registra  „C“ č.  3179/3  – zasta-
vané plochy a nádvoria o výmere  72 m2;

3. parcela   registra  „C“ č.  3225/1  – ostatné 
plochy o výmere 161 m2;

4. parcela   registra  „C“ č.  3225/2  – ostatné 
plochy o výmere  95 m2;

ktoré sú zapísané na LV č. 1900 – formou ob-
chodnej verejnej súťaže za minimálnu cenu  
25,00 €/m².

za: 8, proti: 1, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 65/V/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom v zmysle 

ustanovenia § 9, ods. 2, písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže 
na prevod nehnuteľností - pozemkov určených 
na výstavbu chatky v rekreačnej oblasti  „Čere-
nec“ v k. ú. Vrbové,  KN reg. „C“:
1. parcela   registra  „C“ č.  3179/2  – zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 66 m2;
2. parcela   registra  „C“ č.  3179/3  – zastavané 

plochy a nádvoria o výmere  72 m2;
3. parcela   registra  „C“ č.  3225/1  – ostatné 

plochy o výmere 161 m2;
4. parcela   registra  „C“ č.  3225/2  – ostatné 

plochy o výmere  95 m2;
ktoré sú zapísané na LV č. 1900 na Okresnom 
úrade, katastrálnom odbore Piešťany, vo vlastníc-
tve mesta Vrbové – pričom  minimálna  cena za             
1 m2   bola  stanovená  na 25,00 €.

za: 8, proti: 1, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 66/V/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom v zmysle 

ustanovenia § 9a, ods. 1, písm. a) zákona  č. 
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
schvaľuje prevod nehnuteľnosti – pozemku 
určeného na výstavbu garáže v k. ú. Vrbové,  KN 
reg. „C“:
• p. č. 325/89  o výmere 20 m², druh pozemku 

– zastavané plochy a nádvoria;
ktorý je zapísaný na LV č. 1900 – formou 
obchodnej verejnej súťaže za minimálnu cenu 
25,00 €/m².

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 67/V/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom v zmysle 

ustanovenia § 9, ods. 2, písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže 
na prevod nehnuteľnosti – pozemku určeného 
na výstavbu garáže  v k. ú. Vrbové,  KN reg. „C“:
• p. č. 325/89  o výmere 20 m², druh pozemku 

– zastavané plochy a nádvoria;
ktorý  je zapísaný na LV č. 1900 na Okresnom úra-
de, katastrálnom odbore Piešťany, vo vlastníctve 
mesta Vrbové – pričom  minimálna  cena za  1m2   
bola  stanovená  na 25,00 €.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 68/V/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 „E“  č.  3705/1  o výmere                 

1 256 m², zapísaná na LV č. 2241, druh po-
zemku – orná pôda, ktorá bola na základe 
geometrického plánu číslo 102/2019 zo dňa 
10. 4. 2019  rozdelená  nasledovne:

• parcela reg. „C“  č.  2746/12, diel č. 2 – zastava-
né plochy a nádvoria o výmere 164 m2                      
– evidovaná v CKN ako parc. č. 2746/1 v do-
posiaľ nezaloženom liste vlastníctva ako za-

stavané plochy a nádvoria o výmere                               
9 255 m2;

• parcela reg. „C“ č.  2992/3, diel č. 1 – ostatné 
plochy o výmere 1 005 m2  –evidovaná ako 
parc. č. 2992/1 v CKN v doposiaľ nezalože-
nom liste vlastníctva ako ostatná plocha              
o výmere 39 722 m2;

• parcela reg. „C“  č.  2993/2, diel č. 4 – ostat-
né  plochy o výmere 17 m2  – evidovaná 
ako parc. č. 2992/1 v CKN v doposiaľ neza-
loženom liste vlastníctva ako ostatná plo-
cha o výmere 39 722 m2;

• parcela reg. „C“ č. 3005/4, diel č. 3 – orná 
pôda o výmere 67 m2  – evidovaná v CKN, 
ako parc. č. 3005/2 v doposiaľ nezalože-
nom liste vlastníctva ako orná pôda o vý-
mere 122 m2; kde predmetom  kúpnej  
zmluvy  sú   novovytvorené   nehnuteľnosti:

• parcela reg. „C“ č.  2746/12, diel č. 2 – zasta-
vané plochy a nádvoria o výmere 164 m2;

• parcela reg. „C“ č.  2992/3, diel č. 1 – ostatné 
plochy o výmere 1 005 m2;

• parcela reg. „C“ č.  2993/2, diel č. 4 – ostatné  
plochy o výmere 17 m2;

• parcela reg. „C“ č. 3005/4, diel č. 3 – orná 
pôda o výmere 67 m2;

spolu vo výmere  1 253 m2,   ktoré sú v podielo-
vom spoluvlastníctve:
Karol Grék, rod. Grék, (podiel ½ – 626,50 m2)                    
– suma  vo výške  3 132,50 €;
Marcela Piatková, rod. Gréková,  (podiel 2/6                      
– 417,66 m2) – suma  vo výške  2 088,30 €;
Jarmila Tomíková, rod. Gréková, (podiel 1/6                    
– 208,84 m2) – suma  vo výške  1 044,20 €;
t. j. podiel 1/1 v celosti  za sumu vo výške                           
6 265,00 €.  

za: 9, proti: 0,  zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 69/V/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 
odkúpenie nehnuteľnosti:
• parcela registra „E“  č.  3705/2  o výmere                 

7 858 m², zapísaná na LV č. 2241, druh 
pozemku – orná pôda, ktorá bola na základe 
geometrického plánu číslo 102/2019 zo dňa 
10. 4. 2019  rozdelená  nasledovne:

• parcela reg. „E“  č.  3705/2 – orná pôda              
o výmere 7 451 m2 – evidovaná v CKN ako 
parc. č. 13745/12 v doposiaľ nezaloženom 
liste vlastníctva ako orná pôda o výmere 
355 034 m2;

• parcela reg. „C“ č.  13745/100, diel č. 5 – orná 
pôda o výmere 407 m2  – evidovaná ako 
parc. č. 13745/12 v CKN v doposiaľ 
nezaloženom liste vlastníctva ako orná 
pôda o výmere 355 034 m2;

predmetom kúpnej zmluvy je novovytvorená 
nehnuteľnosť parcela registra  „C“ č. 13745/100 
orná pôda  o výmere  407 m2,  ktorá   je v podie- 
lovom spoluvlastníctve:

Karol Grék, rod. Grék, (podiel ½  – 203,50 m2)            
– suma  vo výške  1 017,50 €;

Marcela Piatková, rod. Gréková, (podiel 2/6                
–135,66 m2) – suma  vo výške  678,30 €;

Jarmila Tomíková,  rod. Gréková, (podiel 1/6               
– 67,84 m2) – suma  vo výške  339,20 €;
t. j. podiel 1/1 v celosti  za sumu vo výške                            
2 035,00 eur.  

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

Pokračovanie na strane 4.
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Oznamujeme podnika-
teľským subjektom a ob-
čanom mesta Vrbové, 
ktorí disponujú nadmer-
ným množstvom sta- 
rého (odpadového) pa-  
piera, aby od 1. júla 

tento papier bezodplatne odovzdávali 
v rámci otváracích hodín na Zbernom 
dvore, do pristaveného veľkokapacit-
ného kontajnera.

 
S revolučným pozdravom a heslom 

„nech už konečne zmiznú tie haldy pa-
piera z ulíc Vrbového“.

 
vedenie mesta Vrbové

USMERNENIE K ZBERU 
NADMERNÉHO MNOŽSTVA 

STARÉHO PAPIERA

SPOMIENKA
Z Tvojich očí žiarila láska a dobrota,
budeš nám chýbať do konca života.
Hoci si odišla, stále žiješ, naša milovaná,
lebo nezomiera ten, kto žije v srd-
ciach tých, ktorí ho milovali.

Dňa 30. júna uplynie osem 
rokov od smrti mojej 
milovanej manželky, mamin-
ky a babičky

Anny BABUŠKOVEJ

Manžel František, dcéra Draho- 
míra a syn Ferko s rodinou.

Ďakujeme priateľom, príbuzným 
a známym, ktorí na ňu spomínajú.

-N-

†

Bol si skromný v živote,
veľký vo svojej láske.
Zavrel si oči, utíchol Tvoj hlas,
mal si nás a život rád.

Dňa 15. júna sme si pripomenuli 3. výročie, čo nám navždy 
odišiel náš milovaný manžel, otec, starý otec a svokor 

Jaroslav KRÁL.

S láskou spomínajú manželka, syn a dcéra s rodinou. Taktiež                 
i ostatná rodina.
Ďakujeme P/P1-No 2206/19

†

Už 10 rokov nepočuť, otec náš, Tvoj hlas,
ale spomienka na Teba stále žije v nás.

30. 6. 2009
Vojtech MACHO†

Mama naša, očiam si odišla,
ale v našich srdciach si ostala.

6. 7. 2006
Anka MACHOVÁ†

Úsmev mali na perách,
dobrotu v srdci
a lásku v duši.

Nikdy nezabudnú, s láskou spo-
mínajú deti Igor, Evka a Radovan 
s rodinami.

P/P1-No 2292/19

3. júna sa vo Vrbovom uskutočnilo vy-
hodnotenie 9. ročníka umeleckej súťaže  
žiakov škôl Trnavskej arcidiecézy Buzal-
kova Trnava. Na úvod odslúžil sv. omšu 
riaditeľ arcibiskupského školského úradu 
Trnava, kanonik a asesor Mgr. Ing. Ján 
Hallon spolu s vdp. PhDr. PaedDr. Ľubo-
šom Hašanom, MBA, LL.M, vrbovským 
farským administrátorom Mgr. Jarosla-
vom Hanzlíkom a výpomocným duchov-
ným Pavlom Böhmom.

Po bohoslužbe pripravili žiaci a peda-
gógovia Cirkevnej základnej umeleckej 
školy sv. Gorazda vo Vrbovom krátky hu-
dobný program. Nato si súťažiaci prevzali 
diplomy a vecné ceny. Primátorka mesta 
Vrbové Dott. Mgr. Ema Maggiová venova-
la všetkým oceneným vrbovský dukát                 
s podobizňou významného Vrbovčana, 
misionára a pedagóga Karola Nižňanské-
ho SDB, PhD., ktorého sté výročie naro-
denia si tento rok pripomíname.

-rb-

BUZALKOVA TRNAVA 2019

Našich čitateľov sme už informovali              
o výsledkoch volieb do Európskeho par-
lamentu, ktoré sa konali v sobotu, 25. 
mája. V ten deň sme na Slovensku volili 
štrnástich zástupcov do Európskeho par-
lamentu, ktorí v ňom budú hájiť naše zá-
ujmy nasledujúcich päť rokov. Pre obča-
nov Slovenska to boli už štvrté európske 
voľby od nášho vstupu do Európskej 
únie. Hoci volebná účasť vo voľbách do 
Európskeho parlamentu 2019 na Sloven-
sku narástla oproti voľbám spred piatich 
rokov o viac ako deväť percent, opäť bola 
najnižšia v rámci celej Európskej únie. 
Účasť vo Vrbovom sa dokonca zdvojná-
sobila, v roku 2014 bola 12,17 %, v roku 
2019 24,59 %.

-rb-

ÚČASŤ SA ZDVOJNÁSOBNILA

Na poslednom rokovaní Mestského 
zastupiteľstva vo Vrbovom, ktoré sa ko-
nalo 29. mája, bol okrem bohatého pra-
covného programu aj jeden slávnostný 
bod. Primátorka mesta Dott. Mgr. Ema                  
Maggiová, viceprimátor JUDr. Štefan Ku-
bík, vedúci mestskí pracovníci a členovia 
poslaneckého zboru zablahoželali po-
slankyni Mgr. Daniele Drobnej k jej ne-
dávnemu životnému jubileu a poďakova-
li jej za prácu, ktorú koná  vo verejnom 
záujme.

Jubilantka profesionálne pôsobí od 
roku 1987 v školských službách, v po-
sledných rokoch ako učiteľka na prvom 
stupni Základnej školy na Školskej ulici 
vo Vrbovom. V roku 2019 získala ako 
vzorná pedagogička mestské ocenenie. 
Dlhoročne sa tiež angažuje v komunálnej 
oblasti. Za poslankyňu Mestského zastu-
piteľstva bola zvolená v rokoch 2014                
a 2018. Už druhé funkčné obdobie je 
podpredsedníčkou Komisie kultúry, špor- 
tu mládeže a vzdelávania pri Mestskom 
zastupiteľstve vo Vrbovom.

-rb-, PK

JUBILEUM POSLANKYNE
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Pokračovanie zo strany 2.

Uznesenie MsZ č. 70/V/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2  Zá-
sad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Vrbové a na základe § 588 a nasl. Ob-
čianskeho zákonníka odkúpenie nehnuteľ-
nosti:
• parcela registra „C“  č.  2972  o výmere  

286 m², druh pozemku – zastavané plo-
chy a nádvoria, zapísaná  na LV č. 1677,  
ktorá  je  v podielovom spoluvlastníc-
tve:

Karol Grék, rod Grék, (podiel 1/4 – 71,50 m2) 
– suma  vo výške  357,50 €;

Marcela Piatková, rod. Gréková, (podiel 
1/8 – 35,75 m2) – suma  vo výške  178,75 €;

Jarmila Tomíková,  rod. Gréková, (podiel 
1/8 – 35,75 m2) – suma  vo výške  178,75 €;
t. j. príslušné podiely  v celosti  za sumu             
vo výške  715,00 €.  

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 71/V/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 nehnuteľnosti:
• parcela registra „C“  č.  2973  o výmere               

1 077 m², druh pozemku – záhrada, 
zapísaná  na  LV č. 1677,  ktorá  je                      
v podielovom spoluvlastníctve:

Karol Grék, rod. Grék, (podiel 1/4 - 269,25 m2) 
– suma  vo výške  1 346,25 €;

Marcela Piatková, rod. Gréková,  (podiel 
1/8 – 134,62 m2) – suma  vo výške  673,12 €;

Jarmila Tomíková,  rod. Gréková, (podiel 
1/8 – 134,62 m2) – suma  vo výške  673,12 €;
t. j. príslušné podiely  v celosti  za sumu              
vo výške  2 692,49 €.  

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 72/V/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 registra „E“ č. 1297/9                   

o výmere  29 m², zapísaný na LV č. 837, druh 
pozemku – zastavané plochy a nádvoria za 
cenu 5 €/m2 v celosti za sumu vo výške 
145,00 € od spoluvlastníkov:

MUDr. Viliam Šimo, rod. Šimo,  podiel ½;                     
a Iveta Fajnorová, rod. Šimová,  podiel ½;  
prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 73/V/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 zapísanej na LV č. 3292:
• parcela registra „C“  č.  427/2  o výmere 

11 m², podiel vo veľkosti 27/48 (t. j. 6,18 m2), 
druh pozemku – záhrada, ktorá je v podielo-
vom spoluvlastníctve Miloša Hulvana, za 
sumu vo výške  30,93 €.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 74/V/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2  Zá-
sad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Vrbové a na základe § 588 a nasl. Ob-
čianskeho zákonníka odkúpenie nehnuteľ-
nosti:

• parcela registra „C“ č.  389/22 o výmere 
56 m², druh pozemku – zastavané plo-
chy a nádvoria, zapísaná na LV č. 4213,  
ktorá   je  v podielovom spoluvlastníc-
tve:

Rastislav Bočinec, rod. Bočinec, podiel 
28/80 (t. j. 19,60 m2)  v celosti  za sumu                
vo výške 98,00 €.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 75/V/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. 385 – záhrady o výme-

re 579 m2, zapísaná na LV č. 1661, ktorá bola 
na základe Geometrického plánu č. 12/2019 
zo dňa  10. 1. 2019 rozdelená na parcelu 
reg. „C“ č. 385/1– záhrada o výmere 565 m2  
a na parcelu reg .„C“ č. 385/2 – záhrada                   
o výmere 14 m2, kde predmetom  kúpnej  
zmluvy   je   novovytvorená   nehnuteľnosť  
parcela   registra  „C“ č.  385/2

– záhrada  o výmere  14 m2,  ktorá   je  v podielo-
vom spoluvlastníctve:       

Rastislav Bočinec, rod. Bočinec, podiel 28/80           
(t. j. 4,90 m2)  v celosti  za sumu vo výške  24,50 €.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 76/V/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. 386 – záhrady o výme-

re 491 m2, zapísaná na LV č. 1661, ktorá  
bola na základe Geometrického plánu č. 
12/2019 zo dňa  10. 1. 2019 rozdelená na 
parcelu reg. „C“ č. 386/1 – záhrada o výmere  
478 m2   a   na parcelu reg. „C“ č. 386/2 – zá-
hrada o výmere 13 m2, kde     

predmetom  kúpnej  zmluvy   je   novovytvorená   
nehnuteľnosť  parcela   registra  „C“ č. 386/2  – zá-
hrada  o výmere  13 m2,  ktorá   je  v podielovom 
spoluvlastníctve:

Rastislav Bočinec, rod. Bočinec, podiel 28/80             
(t. j. 4,55 m2)  v celosti  za sumu  vo výške  22,75 €.  

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Pokračovanie v budúcom čísle.
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Prevencia detskej dopravnej nehodo-
vosti v najširšom slova zmysle má mimo-
riadny význam. Výchovný a vzdelávací 
systém sa aj v tejto oblasti neustále zdo-
konaľuje a pripravuje žiakov na život               
v cestnej premávke. Škola je základnou            
a najdôležitejšou zložkou tohto systému. 
Základné vedomosti, zručnosti a návyky 
zamerané na bezpečné správanie sa                
v rôznych dopravných situáciách získava-
jú žiaci najmä prostredníctvom školskej 
dopravnej výchovy a praktického výcviku 
na detských dopravných ihriskách. Tak 
ako v predchádzajúcich rokoch aj v roku 
2019 Ministerstvo školstva, vedy, výsku-
mu a športu Slovenskej republiky vyhlási-
lo Detskú dopravnú súťaž Na bicykli bez-
pečne 2019, ktorá je postupovou súťažou 
do Európskej dopravno-výchovnej súťaže 
FIA. Súťaž má tímový charakter. V rámci 
Slovenskej republiky sa organizuje celo-
plošne ako postupová súťaž pre žiakov 
základných škôl, cez školské, okresné, 
krajské a celoslovenské kolá.“

Tieto slová môžeme čítať na minis-
terskej stránke.

A práve vo Vrbovom sa vo štvrtok 23. 
mája na dopravnom ihrisku pod hrá-
dzou priehrady Čerenec konali krajské 
majstrovstvá uvedenej súťaže za účasti 
troch družstiev (ZŠ, Komenského ul., Vr-
bové; SZŠ Sládkovičovo; ZŠ, Ulica V. Pau-
línyho-Tótha, Senica). V rámci nich žiaci 
skladali skúšku zručnosti jazdy, teoretic- 

BEZPEČNE NA BICYKLI
kej prípravy, jazdy podľa pravidiel cestnej 
premávky a z technickej výbavy bicykla.

Na základe víťazstva na majstrov-
stvách Senického okresu v dopravnej 
súťaži Na bicykli bezpečne družstvo Zá-
kladnej školy, Ulica Viliama Paulínyho-
-Tótha 32, Senica, v zložení Sante Kle-
nová, Karolína Oslejová, Oliver Horvát 
a Juraj Prokeš z 5. ročníka postúpilo na 
majstrovstvá Trnavského kraja. V tejto 
skúške Seničania obstáli veľmi dobre, 
pretože obsadili prvé miesto. Tým sa 
stali majstrami Trnavského kraja s po-
stupom na majstrovstvá Slovenskej re-
publiky, ktoré sa následne konali v júni 
v Liptovskom Mikuláši. Zároveň v súťaži 
jednotlivcov sa najúspešnejšou dievči-
nou v celkovom hodnotení stala Karolí-
na Oslejová a najúspešnejším chlap-
com Jurko Prokeš. 

Základná škola, Komenského ul., Vrbo-
vé, ktorú reprezentovali Ester Dérová, 
Anabela Bugárová, Michal Karlík a Marek 
Dunajčík, obsadila druhé miesto. 

Pplk. Ing. Jozef Vrbovský v mene Det-
ského dopravného ihriska Čerenec              
vo Vrbovom poďakoval mestu Vrbové za 
podporu pri organizovaní krajského kola 
súťaže Bezpečne na bicykli 2019. Knižné 
ceny, ktoré mesto Vrbové venovalo, sú-
ťažiacim odovzdal Ing. Stanislav Hužovič.

Veľká vďaka za poskytnutie priesto-
rov a za technické a organizačné zabez-
pečenie podujatia patrí vlastníkom 
Detského dopravného ihriska vo Vrbo-
vom: Autoškole Királ, Autoškole Bo-
hunický, Autoškole Horúcka a Autoško-
le Baán.

-rb-

Tento ďakovný list od riaditeľky Det-
ského domova v Pečeňadoch patrí všet-
kým ďalej menovaným ochotným dar-
com, ktorí prispeli do zbierky pre deti 
tohto domova k MDD. Zorganizovala ju 
ZO ÚŽS vo Vrbovom, ktorá im tiež úprim-
ne ďakuje za prejavené empatické cíte-
nie voči deťom ochudobneným o rodi-
čovskú lásku.

DETSKÝ DOMOV V PEČEŇADOCH
Vďaka za pomoc patrí týmto podnika-

teľom z fi riem, predajní, reštaurácií i or-
ganizácií a jednotlivcom z nášho mesta:

Plynoinštalácie – O. Horňáková s rodi-
nou, PD Lopašov – Ing. J. Šmachová, Mä-
sovýroba – JUDr. Koreň, Silverman – M. 
Bartulák, Kovospal – I. Spál, Fénix – M. 
Boor, Movak – D. Miezga, Trinity – Ing. 
M. Siblík, Hanka – J. Matejík, Bajo – Bran-
dejs, Potraviny – Š. Bielko, Drobný tovar 
– M. Cingel, Zelovoc – M. Zemko, Kvety 
– M. Košinárová, Vinotéka – Ing. D. Sa-
bová, Odevy – galantéria – M. Figedyo-
vá, Elspo – Ing. Š. Kojnok, Drogéria – M. 
Holán, Aquashop – J. Kubicová, Drogéria 
– J. Netschová, Hračky – papier – E. Feke-
teová, Odevy – Jan Hung Nguyen Khoc, 
MsÚ Vrbové, ZO ÚŽS Vrbové.

Jednotlivci: G. Sabová, S. Tavačová, N. 
Vagovičová, M. Petríková, T. Majkutová, 
M. Klčová, D. Balcírová, M. Vagovičová, 
M. Haulišová, S. Gajarová, E. Madunická, 
D. Dugová, A. Juríčková, Z. Zimmerman-
nová, D. Slováková, D. Bieliková,  M. 
Adamcová, B. Kamenická, M. Madžová, 
T. Angušová, M. Ševčíková, D. Marenčí-
ková, A. Skladanová, M. Meierová, A. 
Hrašná, M. Škodáčková, M. Bajcarová, P. 
Mišechová, E. Drevenáková, P. Kubran, 
Ž. Petríková, M. Kunicová, Z. Lagová, B. 
Obuchová a Ľ. Dunajčík.
Vďaka Vám!

AM

„Kto je priateľ?“ Spýtal sa raz malý 
chlapček dievčatka, ktoré múdro odpo-
vedalo: „Vieš, priateľ je ten, kto ťa postaví 
na nohy, aj keď si zabudol, čo je to stáť!“ 
Ozajstný priateľ je ten, ktorý vezme 
Tvoju ruku a dotkne sa Tvojho srdca.
Ďakujeme, že s nami kráčate po 

chodníkoch a cestičkách nášho života. 
Ďakujeme, že nám nezištne pomáhate  
v našom neľahkom osude, že máte pre 
nás otvorené srdcia.

Želáme Vám, nech každý deň je pre 
Vás slávnostný a úsmev z pier nezmiz-
ne radostný.

Zdravie nech Vám slúži ešte dlhé 
roky, šťastné nech sú všetky Vaše kro-
ky, nech život Vám dá všetko krásne, čo 
v sebe skrýva.

S úctou a vďakou v mene detí

Mgr. Eva MARTINKOVIČOVÁ
riaditeľka Detského domova

v Pečeňadoch

Pozývame Vás na
 

TRIEDNY KONCERT
 

žiakov učiteľky CZUŠ sv. Gorazda
Daniely Grančarovovej.
Vrbové, Beňovského kúria
piatok 21. júna o 17.00 hod.

VYUŽÍVAJTE SLUŽBY
MESTSKEJ KNIŽNICE

VRBOVÉ 
pondelok – piatok
12.00 – 18.00 hod.
(vchod oproti kláštoru)

Zápisné na kalendárny rok:
• 1 euro
• 50 centov pre dôchodcov, 

deti a študentov
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V nedeľu 9. júna o 18.30 hod. sa                   
v Kostole sv. Martina vo Vrbovom usku-
točnil prvý zo štvorice koncertov vážnej 
hudby, ktoré sú vo Vrbovom naplánova-
né v rámci druhého ročníka Festivalu 
Móric Beňovský Vrbové 2019.

Na úvod sa prítomným prihovorila 
Dott Mgr. Ema Maggiová, primátorka 
mesta Vrbové.

„Dovoľte mi, aby som vás privítala na 
dnešnom otvorení druhého ročníka Festi-
valu klasickej hudby Móric Beňovský Vr-
bové 2019, ktorý sa koná s podporou 
mesta Vrbové a pod mojou záštitou. Naše 
priestory sú na to veľmi vhodné. Kostol sv. 
Martina vo Vrbovom, kde sme sa zhro-
maždili, je najstaršou stavebnou pamiat-
kou nášho mesta. Tu sa stretali generácie 
našich predkov, aby tu hľadali duševnú 
posilu a osvieženie. A toto miesto dodnes 
vyžaruje osobitnú duchovnú energiu a má 
svoju príťažlivosť. Je to vhodné aj vzhľa-
dom k pomenovaniu nášho festivalu                
a dnešnej našej témy. Tu v týchto priesto-
roch, v krypte pred oltárom, totiž spočíva-
jú predkovia Mórica Beňovského z matki-
nej strany. O jeho prastarom otcovi 
Alexejovi Révaiovi tiež vieme, že vo Vrbo-
vom postavil svoj kaštieľ. Dnes už síce ne-
stojí, zato atmosféru a hudobnú kultúru 
slovenských kaštieľov Ľupča, Litmanová  
a Kežmarok nám predvedú umelci, ktorí 
zavítali medzi nás. Sú to členovia vynikajú-
ceho zoskupenia Collegium Wartberg. Nám

OTVORILI FESTIVAL MÓRIC BEŇOVSKÝ VRBOVÉ 2019
nie sú už neznámi, preto ich 
tu ešte srdečnejšie vítam. 
Naša vďaka tiež patrí nášmu 
vrbovskému umelcovi Mgr. 
art. Jánovi Prievozníkovi za 
sprostredkovanie podujatia. 

Želám Vám všetkým prí-
jemné umelecké zážitky a prí-
jemne strávené chvíle na 
týchto vzácnych miestach             
v spoločnosti vzácnych ľudí.“

Collegium Wartberg 415 
účinkovalo v zložení Ján 
Krigovský – umelecký ve-
dúci, g violone (SK), Wolfram 
Fortin – viola (AT), Ján Kruž-
liak - husle (SK) a Marek 
Čermák – čembalo (CZ). 
Predviedlo skladby Danie-
la Georga Speera, Georga 
Phillipa Telemanna, Heinricha Ignaza 
Franza Bibera, Karla Ditters von Ditters-
dorf, Johanna Mathiasa Spergera a Jose-
pha Puschmanna.

Milovníci klasickej hudby sa môžu te-
šiť na ďalší koncert Festivalu. Uskutoční 
sa 12. júla o 19.30 na nádvorí Kúrie M.  
Beňovského.

Collegium Wartberg predvedie Stvo-
renie Prometea pre sláčikové kvarteto 
od Ludwiga van Beethovena.

ĽB, PK

LETNÉ DETSKÉ TÁBORY
Mesto Vrbové a Základná organizácia Únie žien Slovenska                 

vo Vrbovom organizujú

MESTSKÉ LETNÉ TÁBORY PRE DETI
so stravovaním, celodenným programom a výletmi.
Tábory budú organizované v nasledovných termínoch:

• 1. turnus: od 15. do 19. júla,
• 2. turnus: od 22. do 26. júla,
• 3. turnus: od 29. júla do 2. augusta,
• 4. turnus: od 19. do 23. augusta.

Poplatok 30 €.
Tlačivo prihlášky je k dispozícii na www.vrbove.sk,  alebo na sekre-
tariáte Mestského úradu Vrbové, kde treba aj vyplnené prihlášky 
odovzdávať.

13. júna sme si pripomenuli 10. výročie 
kňazskej vysviacky nášho rodáka Mgr. 
Ing. Ľudovíta Kubána, farského admi-
nistrátora v Bzinciach pod Javorinou.

22. júna oslávi zlaté kňazské jubileum 
bývalý vrbovský kaplán Miloslav Mrva. 
Pripomíname, že jubilant sa narodil 18. 
decembra 1936 v Šúrovciach, okres Tr-
nava. Po kňazskej vysviacke bol kaplá-
nom v Šuranoch, od r. 1970 v Piešťanoch 
a v roku 1971 v Leviciach. V roku 1971 ho 
ustanovili za kaplána do Vrbového. Tu 
zotrval dva roky. Jeho kaplánske roky sa 
v r. 1973 – 1974 zavŕšili v Hlohovci.                       
V r. 1974 ho vymenovali za farára v Dol-
ných Orešanoch a v rokoch 1977 – 1993 
tento post zastával v Smoleniciach. V r. 
1994 ho povolali za špirituála Kňazského 
seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratisla-
ve. Od 1. júla 2000 bol farárom v Hor- 
ných Orešanoch, kde ho 22. júna 2009 
povýšili za dekana. V r. 2013 sa stal výpo-
mocným duchovným v Hlohovci. V súčas-
nosti žije na odpočinku v Nitre. 7. januára 
2017 bol povýšený za „kaplána Jeho Svä-
tosti“ s právom nosiť titul Monsignor.

Hoci už nepatrí k najmladším, pamäť 
mu spoľahlivo slúži, veľmi rád si spomína 
na pôsobenie vo Vrbovom, na principála 
vdp. Augustína Slobodu, na mládež                    
a mnohých Vrbovčanov, na vrbovské vý-
letné miesta – Malú a Veľkú pec.

Aj vo Vrbovom napriek dlhému odlú-
čeniu si na tohto skromného, priateľské-
ho a láskavého jubilujúceho kňaza mno-
hí vďačne spomínajú.

Do ďalších rokov obom jubilantom zo 
srdca želáme a vyprosujeme hojné ne-
beské a pozemské požehnanie.

Veriaci z Vrbového

-rb-

NAŠI JUBILANTI
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