
HV
LAS

RBOVÉHO
Ročník XXIX.

15–16 
1. augusta 2019
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Na turnaji Red Bull Neymar Jr´s Five 
sa futbalistky Spartaka Myjava, repre-
zentujúce Slovensko, premiérovo pred-
stavili už v minulom roku a hneď obsa-
dili krásne tretie miesto. No teraz sa             
s bronzovou priečkou neuspokojili.             

Z Praia Grande, rodného mesta naj-
jagavejšej hviezdy brazílskeho futbalu 
Neymara (27), si domov priviezli trofej 
za svetové prvenstvo, keďže v malom 
futbale piati proti piatim a bez branká-
ra nenašli premožiteľky. Cenu im odo-
vzdal sám Neymar.

Slovenky si v semifi nále poradili                  
s USA 5:0. Vo fi nále zdolali Japonsko 2:1 
a stali sa tak šampiónkami. Výnimočný 
úspech dosiahla naša Vrbovčanka An-
drea Bogorová, ktorá dvoma presnými 
zásahmi rozhodla o celkovom triumfe 
na šampionáte. Vyhlásili ju za najužitoč-
nejšiu hráčku svetového fi nále. Neymar 
jej odovzdal cenu v podobe špeciálneho 
prsteňa (na dolnej snímke).

B-skupina:
Slovensko – Japonsko 5:0
Slovensko – Taliansko 0:1
Slovensko – Anglicko 5:1
Slovensko – Brazília 0:0 

Semifi nále:
Slovensko – USA 5:0
 
Finále:
Slovensko – Japonsko 2:1

Tento skvelý úspech našej rodáčky 
neostal bez odozvy ani vo Vrbovom. 
24. júla ju prijala na Mestskom úrade 
primátorka mesta Dott. Ema Maggiová 
a za vzornú reprezentáciu mesta Vrbo-
vé a Slovenska jej odovzdala Pamätnú 
medailu. K symbolickému oceneniu 
pridala aj vecný dar. Mladej a úspešnej 
vrbovskej športovkyni zaželala peknú 
športovú kariéru a všetko dobré                         
v osobnom živote. Predpoklady na spl-
nenie týchto pekných želaní dáva aj 
skutočnosť, že Andrea od nového aka-
demického roku nastupuje na štúdium 
na Fakulte telesnej výchovy a športu 
Univerzity Komenského v Bratislave.

-rb-, PK

VRBOVČANKA ROZHODLA
O VÍŤAZSTVE SLOVENSKA
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Uznesenia Mestského zastupi-
teľstva vo Vrbovom zo zasadnu-
tia konaného 24. júna 2019.

Uznesenie MsZ č. 103/VI/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom berie 

na vedomie Správu nezávislého audítora             
z auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2018.

Uznesenie MsZ č. 104/VI/2019 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom berie 

na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky 
mesta  k návrhu záverečného účtu za rok 
2018.

Uznesenie MsZ č. 105/VI/2019 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je v súlade s § 16 zákona  č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších zmien a doplnkov Záverečný 
účet mesta Vrbové a celoročné hospodárenie 
mesta Vrbové s vyhodnotením programového 
rozpočtu za rok 2018 bez výhrad.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11

prítomní: 10, za: 10, proti: 0 , zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 106/VI/2019  
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje použitie prebytku rozpočtového 
hospodárenia na tvorbu rezervného fondu 
vo výške 22 717,27 €.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 107/VI/2019 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje plán zasadnutí MsZ na II. polrok 
2019.

za: 9, proti: 1, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 108/VI/2019 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje Plán činnosti hlavnej kontrolórky na 
II. polrok 2019.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 109/VI/2019 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje odpredaj pozemkov zapísaných na 
LV č. 3369 nasledovne: 
• parcela  registra  „C“ č. 1223/2 – zastavané 

plochy a nádvoria  o  výmere 68 m2;
• parcela  registra  „C“ č. 1187/12 – 

zastavané plochy a nádvoria o  výmere 
216 m2;

• parcela  registra  „C“ č. 1222/11 – 
zastavané plochy a nádvoria  o  výmere 
382 m2;

spôsobom hodným osobitného zreteľa;
do majetku PD Vrbové, so sídlom 

Družstevná ul. č. 641/6, 922 03 Vrbové, IČO 
314 33 855, v zastúpení: Ing. Peter Nižnanský, 
predseda predstavenstva a  Ing. Rastislav 
Kopko, 2. podpredseda predstavenstva, 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 kupu-
júci PD Vrbové, sídlo Družstevná ul. č. 641/6, 
922 03 Vrbové, IČO 314 33 855, v zastúpení: 
Ing. Peter Nižnanský, predseda predstaven-
stva a  Ing. Rastislav Kopko, 2. podpredseda 
predstavenstva,  obhospodaruje tieto parcely 
už od svojho vzniku.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 1 

Uznesenie MsZ č. 110/VI/2019 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

v súlade s § 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení odpredaj čas-
ti nehnuteľnosti – pozemku reg. “C“, parc. č. 
2202/1 o výmere 4 421 m2, druh pozemku zasta-
vané plochy a nádvoria, v k. ú. Vrbové  zapísané-
ho na LV č. 1900, na ktorej je postavená garáž              
vo vlastníctve žiadateľa. Na základe Geometrické-
ho plánu č. 181/2019 zo dňa 27. 5. 2019 bola par-
cela č. 2202/1 o výmere 4 421 m2, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria   rozdelená na par-
celu č. 2201/1 o výmere 4 401 m2, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria   a   parcelu č. 2202/30 
o výmere 20 m2, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, kde predmetom predaja je 
• parcela reg. „C“ č. 2202/30 o výmere 20 m2, 

druh pozemku zastavané plochy a nádvo-
ria, v celosti podiel 1/1  pre:

 - Milan Foksa, bytom Vrbové 
 - a manželku Silvia Foksová, rod. Dršková, by-

tom Vrbové  za  cenu  25 €/m2.  
za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č.  111/VI/2019 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

prenájom nasledovných nehnuteľností vo vlast-
níctve mesta Vrbové:
• nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1900: 

parcela  registra  „C“ č. 3136/2 – orná pôda   
o  výmere 11 465 m2;

• parcela  registra  „E“ č. 3678/2 – orná pôda           
o  výmere 2 909 m2;

• parcela  registra  „E“ č. 3678/1 – orná pôda           
o  výmere  400 m2;

• parcela  registra  „E“ č. 3679/1 – orná pôda          
o  výmere  405 m2;

• parcela  registra  „E“ č. 3679/2 – orná pôda   
o  výmere  4 318 m2;

• parcela  registra  „E“ č. 3681/3 – orná pôda   
o  výmere  155 m2;

• parcela  registra  „E“ č. 3681/2 – orná pôda   
o  výmere  5 686 m2;

• parcela  registra  „E“ č. 3681/1 – orná pôda   
o  výmere  169 m2;

• parcela  registra  „E“ č. 3680  – orná pôda       
o  výmere  6 461 m2;

• nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 3369: 
parcela  registra „E“ č. 3551/1 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 2 084 m2;

spolu t. j. 34 052 m2;
v zmysle Geometrického plánu č. 116/2019            

zo dňa 20. 5. 2019, overený Okresným úradom 
Piešťany, katastrálny odbor dňa 28. 5. 2019 pod 
číslom 61-358/2019, ktoré sú vo výlučnom vlast-
níctve mesta Vrbové, Ulica gen. M. R. Štefánika č. 
15/4, 922 03 Vrbové, IČO: 003 13 190, v zastúpení:   
Dott. Mgr. Ema Maggiová, primátorka mesta, 
spôsobom hodným osobitného zreteľa, za cenu 
nájmu 34 052 m2  x  0,035 €/m2/rok  - t. j. 1 191,82 
€/rok, s 9-mesačnou výpovednou lehotou.

Ide o prenájom nehnuteľného majetku mesta 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade     
s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.                
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
ďalej v súlade  s ustanovením § 720 Občianskeho 

zákonníka a zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľ-
nohospodárskych pozemkov, poľnohospodár-
skeho podniku a lesných pozemkov v znení ne-
skorších predpisov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa mestské 
zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že nájomca 
Ing. Tomáš Miezga, bytom Vrbové, IČO: 412 95 
111 obhospodaruje uvedené parcely už od roku 
2013.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 112/VI/2019 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

zmenu  uznesenia č.  87/V/2019 zo dňa 29. 5. 
2019  nasledovne: 
ruší sa pôvodný text v plnom rozsahu, a to:

prenájom časti pozemku na osadenie železo-
betónového stĺpu za účelom osadenia sirény 
VAR-VYR pre EBO Jaslovské Bohunice, na ktorom 
bude umiestnené toto zariadenie civilnej ochra-
ny MVSR.

Ide o prenájom časti pozemku o rozmere 2 m2, 
na časti parcely reg. „C“ parc. č. 2516/1 o výmere 
1 131 m2, druh pozemku ostatné plochy, zapísa-
ný na LV č. 1900, umiestnený na Námestí Jozefa 
Emanuela vo Vrbovom podľa vyznačenia v situač-
nom pláne za  cenu nájmu  vo výške 30 €/rok  na 
dobu neurčitú, ako prenájom nehnuteľného ma-
jetku mesta z dôvodu hodného osobitného zre-
teľa, v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona SNR  č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov.      

Za dôvod hodný osobitného zreteľa mestské 
zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že nájomca 
Slovenské elektrárne, a. s.,  so sídlom Mlynské 
Nivy č. 47, 821 09 Bratislava, IČO 358 29 052 v za-
stúpení: Ing. Michal Kremeň, riaditeľ úseku bez-
pečnosti, dohľadu a služieb at interim,  umiestňu-
je železobetónový stĺp za účelom osadenia sirény 
VAR-VYR pre EBO Jaslovské Bohunice vo verej-
nom záujme v zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 
42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení neskorších 
noviel
a nahrádza sa novým znením, a to:

prenájom časti pozemku na osadenie železo-
betónového stĺpu za účelom osadenia sirény 
VAR-VYR pre EBO Jaslovské Bohunice, na ktorom 
bude umiestnené zariadenie civilnej ochrany 
MVSR.

Ide o prenájom časti pozemku o výmere 2 m2, 
na časti parcely reg. „E“ parc. č. 3-426/9 o výmere 
204 m2, druh pozemku zastavané plochy a ná-
dvoria, zapísaný na LV č. 3369, umiestnený na 
Námestí Jozefa Emanuela vo Vrbovom podľa vy-
značenia v situačnom pláne  za  cenu nájmu                
vo výške 30 €/rok na dobu neurčitú, 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.      

Za dôvod hodný osobitného zreteľa mestské 
zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že nájomca 
Slovenské elektrárne, a. s.,  so sídlom Mlynské 
Nivy č. 47, 821 09 Bratislava, IČO  358 29 052                    
v zastúpení: Ing. Michal Kremeň, riaditeľ úseku 
bezpečnosti, dohľadu a služieb at interim,  
umiestňuje železobetónový stĺp  za účelom osa-
denia sirény VAR-VYR pre EBO Jaslovské Bohuni-
ce vo verejnom záujme v zmysle § 16 ods. 6 záko-
na č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení 
neskorších noviel.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Pokračovanie na strane 4
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Mária TOMAŠOVIČOVÁ
Ing. Ľuboš MACHÁČ
Daniela STREČANSKÁ
Anton KOŠINÁR
Zdenek ŠVIHORÍK
Libuša BOROVSKÁ
Viliam  REHÁČEK
Stanislav FLOREK
Daniela HADÁROVÁ
Paulína PUVÁKOVÁ

Peter POTROK
Elena HALUŠKOVÁ
Anna HALAMOVÁ
Božena NIŽNANSKÁ
Marta STRAPATÁ
Ing. Lýdia KOŠECOVÁ
Ing. Ladislav KUNIC
Emil BUČKA
Ľudmila MEŠENCOVÁ
Juraj FAJNOR
Ján NIŽNANSKÝ

MUDr. Eva KLESKEŇOVÁ
Agneša JURICOVÁ
Stanislav BABIAK
Sr. Mgr. Veronika Mária
PLEVKOVÁ

Mária KUNIKOVÁ
Ing. Drahomír ZETEK
Ing. Marian KELLER

Anna PSOTOVÁ
Mária REHÁČKOVÁ
Helena POLEŠENSKÁ
Valéria MÁLIKOVÁ
Zdenka MACEJECHOVÁ
Emília AMCHOVÁ
Mária TARKOŠOVÁ

Milan PAKAN
Michal PAKAN
Kristína VAJDOVÁ
Zdena OBUCHOVÁ
Antónia KRAICOVÁ
Sr. Leónia Mária TLAČÍKOVÁ
Oľga ŠIMOVÁ
Viliam MAREK
Mária KRAVÁRIKOVÁ

Emília NOSKOVÁ
Elena TÁBORSKÁ

Jozefína TÚRYOVÁ

  

 

Srdečne blahoželáme!

  

    Naši jubilanti

Prinášame biele ruže,
majú biele lupienky,
my sme do nich uložili,
všetky naše spomienky.
Odišla, už nie je medzi nami,
no v našich srdciach stále žije
spomienkami.

Dňa 30. júla sme si pripomenuli 10. výročie, čo nás navždy opus-
tila naša drahá mamička a babička 

Anna GABRIŽOVÁ. 
Nech s nami spomína každý, kto ju mal rád.
Deti s rodinami P/P2-No 789/19

Chorobou unavená tíško si zaspala,
zanechala si všetkých, ktorých rada si mala.
Už len kytičku kvetov na hrob
Ti môžeme dať a s láskou na Teba spomínať.

Ďakujeme rodine, príbuzným a známym, ktorí sa prišli roz-
lúčiť s našou mamou, starou a prastarou mamou

JULIANOU DRINKOVOU,
ktorá nás opustila vo veku 95 rokov.
Poďakovanie patrí vedeniu domova Klas vo Vrbovom za starost-
livosť. Taktiež Mgr. Márii Adamcovej a Magdaléne Bajcarovej, 
ktoré sa prišli rozlúčiť s ich bývalou členkou a členkou výboru Slovenského zväzu žien.
Ďakujeme aj cirkevnému spevokolu, pohrebnej službe Kvars, ako i Zuzane Halamovej za 
zorganizovanie dôstojného pohrebného obradu. Všetkým ďakujeme za prejavy sústrasti          
a kvetinové dary.
Synovia Jozef a Milan s rodinami. -N-

Mestský úrad vo Vrbovom
pozýva občanov na pietny akt, ktorý 
sa uskutoční v utorok 27. augusta            
o 15.00 h pri pomníku padlých vo Vr-
bovom pri príležitosti 75. výročia 
SNP.

†

V blízkych dňoch si pripomenieme nedožité sté narodeniny náš-
ho príbuzného

Ľudovíta DREVENÁKA 
(19. august 1919 – 5. apríl 1993).

Kto ste ho poznali, venujte mu, prosíme, spolu s nami tichú spo-
mienku.
Spomínajú netere Mária a Anna Nižnanské a synovec Eugen              
s rodinou.

-N-

Storočnica krajanského aktivistu
V týchto dňoch – 14. augusta – by sa bol dožil stých naro-

denín Vrbovčan Anton Polák, ktorého radíme medzi vý-
znamné osobnosti nášho mesta. Väčšinu života nútene 
prežil v odlúčení od svojej vlasti, predsa však jeho srdce 
bilo pre Slovensko a duchom bol vo svojej podtatranskej 
vlasti. V Belgicku sa všemožne v tomto duchu angažoval, 
napríklad vydávaním publikácií o Slovensku, v pomoci ute-
čencom, prácou v krajanskom spoločenstve atď. Tam aj            
vo vysokom veku 20. júna 2016 zomrel.
Česť jeho pamiatke.     

     -rb-

MEDVEĎ PRI VRBOVOM
V ostatnom čase médiá častejšie in-

formujú o výskyte medveďov v lokali-
tách, kde sa tradične nezdržiavali.                 
V súčasnosti sú zdokumentovaní už aj   
v našej oblasti, v Považskom Inovci             
i Malých Karpatoch. Začiatkom júla bol 
zaznamenaný pohyb medveďa hnedé-
ho nad Prašníkom v katastrálnom úze-
mí obce Košariská pri osade U Šinde-
lov. Medveď má veľku mobilitu, za deň 
sa dokáže presunúť aj desiatky kilo-
metrov.

Podľa tvrdenia odborníkov nie je dô-

vod na obavy verejnosti. Ide však              
o šelmu, preto nemôžeme podceňovať 
nebezpečenstvo. Pri pohybe v lese je 
potrebné dodržiavať isté bezpečnostné 
zásady. Ak by sme zaregistrovali tieto 
zvieratá, nepribližujme sa k nim. Útočia 
pri pocite vlastného ohrozenia. Nevstu-
pujme do neprehľadného terénu                    
a húštin. Keďže medvede sú plaché, aj 
primerane hlasitý hovor či spev ich 
môže včas odplašiť, a tak nepríde k ne-
predvídanému stretnutiu.

-rb- 

†
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Pokračovanie zo strany 2.

Uznesenie MsZ č. 113/VI/2019 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2  Zásad hospodá-
renia a nakladania s majetkom mesta Vrbové            
a na základe § 588 a nasl. Občianskeho zákonní-
ka odkúpenie nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 
63:
parcela registra „C“  č.  346 o výmere 1 702 m², 
druh pozemku – záhrada, bola rozdelená                    
na základe Geometrického plánu č. 164/2019  
zo dňa 28. 5. 2019 na parcelu reg. „C“ č. 346/1             
o výmere 1 640 m2  a na parcelu reg. „C“ č. 346/2  
o výmere  62 m2, kde predmetom kúpy je novo-
vytvorená parcela reg. „C“ č. 346/2 o výmere 62 
m2, druh pozemku záhrada, ktorá je vo výluč-
nom vlastníctve Zuzany Klátikovej, bytom Vrbo-
vé, za sumu vo výške  310,00 €.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 114/VI/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 zapísanej  na LV č. 63:
parcela registra „C“  č.  349 o výmere 84 m², 
druh pozemku – ostatné plochy, bola rozdelená 
na základe Geometrického plánu č. 164/2019 zo 
dňa 28. 5. 2019 na parcelu reg. „C“ č. 349/1 o vý-
mere 59 m2  a na parcelu reg. „C“ č. 349/2  o výme-
re  25 m2, kde predmetom kúpy je novovytvore-
ná parcela reg. „C“ č. 349/2 o výmere 25 m2, druh 
pozemku ostatné plochy, ktorá je vo výlučnom 
vlastníctve  Zuzany Klátikovej, bytom Vrbové, za 
sumu vo výške  125,00 €.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 115/VI/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. 3946:
• parcela registra „C“  č.  13745/10  o výmere  

5 653 m², druh pozemku – orná pôda bola  
na základe geometrického plánu číslo 
200/2019 zo dňa 11. 6. 2019  rozdelená   na 
parcely reg. „C“  č. 13745/10 – zastavané plo-
chy a nádvoria o výmere 2 605 m2,  parcelu 
reg. „C“ č.  13745/106 – orná pôda  o výmere  
1 603 m2  a  parcelu reg. „C“  č.  13745/107 
– orná pôda o výmere 1 445 m2, kde

 - predmetom  kúpnej  zmluvy   je   novovytvo-
rená  nehnuteľnosť  parcela   reg. „C“  č. 
13745/106 – orná pôda  o výmere 1 603 m2,  
ktorá je v podielovom spoluvlastníctve:

a. Ing. Ján TURAN, rod. Turan, bytom Beckov 
(podiel ½  – 801,50 m2) - suma  vo výške                  
4 007,50 €;

b. Ing. Vladimír TURAN, rod. Turan, bytom Mo-
ravany nad Váhom, (podiel ½ - 801,50 m2)        
– suma  vo výške  4 007,50 €;

t. j. v súlade s dohodou spoluvlastníkov mesto 
odkúpi  pozemok za dohodnutú cenu 5,00 €/m2, 
čo pri výmere príslušných podielov parcely v ce-
losti (podiel 1/1) predstavuje sumu vo výške                   
8 015,00 €.  

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 116/VI/2019 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

VZN č. 3/2019  o určení výšky dotácie na mzdy              
a prevádzku na dieťa/žiaka škôl a školských zaria-
dení na území mesta Vrbové. 

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

Uznesenie MsZ č. 117/VI/2019 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

Program odpadového hospodárstva  mesta Vr-
bové.
za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0 

Uznesenie MsZ č. 118/VI/2019 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

v súlade s čl. I., §2, ods. 10  -  dodatku č. 1 k Vše-
obecne záväznému nariadeniu č. 4/2017 o nakla-
daní s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom 
dome na Ul. J. Zigmundíka  č. 295/4,  Sídl. 9. mája 
č. 322/25, na Nám. sv. Cyrila a Metoda č. 12/20               
a  ostatnými nájomnými bytmi  v meste VRBOVÉ  
pridelenie voľného nájomného dvojizbového 
bytu II. kategórie č. 1 na prízemí v bytovom dome 
na  Školskej ul. č. 1005/2 novému nájomníkovi:
 - Martin POLÁK, bytom  922 03 Vrbové 0  

(prechodne Sadová ul.).
prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0 

Uznesenie MsZ č. 119/VI/2019 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

v súlade s čl. I., §2, ods. 10  -  dodatku č. 1 k Vše-
obecne záväznému nariadeniu č. 4/2017   o na-
kladaní s nájomnými bytmi pre občanov v byto-
vom dome na Ul. J. Zigmundíka  č. 295/4,  Sídl. 9. 
mája č. 322/25, na Nám. sv. Cyrila a Metoda č. 
12/20  a  ostatnými nájomnými bytmi  v meste 
VRBOVÉ  pridelenie voľného nájomného dvojiz-
bového bytu č. 32 na druhom poschodí vľavo          
v bytovom dome na  Ul. J. Zigmundíka č. 295/4 
novému nájomníkovi:
 - Ilona Marzena KITA, bytom Vrbové.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Mesto Vrbové v súlade s Uznesením MsZ           
vo Vrbovom č. 66/V/2019 zo dňa 29. mája 2019            
a v zmysle ustanovení § 9 ods. 2 písm. b); § 9a 
ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majet-
ku obcí v znení neskorších zmien a noviel                   
a podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákon-
níka za podmienok schválených Uznesením 

MsZ vo Vrbovom č. 67/V/2019 zo dňa 29. mája 2019 týmto 

VYHLASUJE
Obchodnú verejnú súťaž č. 8/2019 

na predaj pozemku pod garáže

lokalita Hoštáky, Vrbové (4. kolo) p. č. 325/89, o výmere 
20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria.

 Predkladanie súťažných návrhov do 20. augusta 2019, 
do 12.00 hod.

Podrobné podmienky OVS č. 8/2019 (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 súlade s Uznesením MsZ             

vo Vrbovom č. 64/V/2019 zo dňa 29. mája 2019             
a v zmysle ustanovení § 9a ods. 1 písm. a) a § 9 
ods. 2 písm. b); zákona č. 138/1991 Zb. o ma-
jetku obcí v znení neskorších zmien a noviel             
a podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákon-
níka za podmienok schválených Uznesením 

MsZ vo Vrbovom č. 65/V/2019 zo dňa 29. mája 2019 týmto 
 

VYHLASUJE
Obchodnú verejnú súťaž č. 7/2019 

na predaj pozemkov pod výstavbu chatky v rekreačnej 
oblasti „Čerenec“ v k. ú.  Vrbové

1. parcela reg. „C“ číslo: 3179/2 - zastavané plochy                   
a nádvoria o výmere 66 m²;

2. parcela reg. „C“ číslo: 3179/3 - zastavané plochy                    
a nádvoria o výmere 72 m²;

3. parcela reg. „C“ číslo: 3225/1 - ostatné plochy o vý-
mere 161 m²;

4. parcela reg. „C“ číslo: 3225/2 - ostatné plochy o vý-
mere 95 m².

* Poznámka: Parcely, ktoré sú predmetom OVS sa pre-
dajú iba spolu, v súčte = 394 m2. Nie jednotlivo.

 Predkladanie súťažných návrhov do 20. augusta 2019, 
do 12.00 hod.

Podrobné podmienky OVS č. 7/2019 (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

Oznam
Oznamujeme verejnosti, že Mestský úrad Vrbové bude            
v piatok 30. augusta z technických príčin zatvorený. 
Prosíme občanov, aby si svoje záležitosti vybavili buď 
pred týmto termínom (do 28. augusta), alebo po tomto 
termíne (od 2. septembra).
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VIVAT, HORNÁ ŠKOLA!

V roku 1948 bola meštianska škola 
premenovaná na Strednú  školu vo Vr-
bovom. O tri roky neskôr v rámci reor-
ganizácie školstva boli vo Vrbovom zlú-
čené dve národné školy s meštianskou 
(strednou) školou a boli vytvorené dve 
deväťročné školy. Systém dvoch zák-
ladných škôl sa s istými zmenami za-
choval dlhšiu dobu. Školy boli počas 
svojho jestvovania  niekoľkokrát pre-
menované. Od roku 1988 niesla naša 
škola názov I. základná škola na Škol-
skej ulici až do roku 2002 , kedy sa stala 
samostatným právnym subjektom. 

V uplynulých rokoch niekoľkokrát 
zmenila svoje meno, no jej funkcia, slú-
žiť ako vzdelávacia inštitúcia, stredisko 
vzdelania a výchovy, ostala za celé roky 
nezmenená. V súčasnosti  ju navštevu-
je 307 žiakov z Vrbového a blízkeho 
okolia.

Na sklonku jubilejného školského 
roka, dňa 7. júna 2019 sme spomínané 
výročie dôstojne oslávili. Pripravili sme 
krásny deň, počas ktorého sa stretli bý-
valí žiaci so svojimi učiteľmi, bývalí za-
mestnanci so súčasnými. Počasie nám 
prialo a o to viac sa mohlo zdať, že ško-
la, navonok i tak žltá, sa celá ponorila 
do slnečného svitu a v odleskoch zlatis-
tej farby sa celá rozžiarená usmievala.  
Akoby aj nie! Do jej priestorov zavítalo 
množstvo hostí z Vrbového, z blízkeho 
okolia i zďaleka. Ocenili výzdobu, vyno-
vené priestory, veľmi dobrú vybave-

17. máj 1936. V tento deň bol položený základný kameň vrbovskej 
meštianskej školy – dnes našej Základnej školy na Školskej ulici. Pred 
osemdesiatimi rokmi, 1. septembra 1938, otvorila terajšia ZŠ na Škol-
skej ulici vo Vrbovom svoje brány po prvýkrát. V tom čase bola moder-
nou budovou so 7 učebňami, kabinetmi, kresliarňou, telocvičňou, pra-
covňou pre ručné práce dievčenské i chlapčenské i s kuchyňou. Chýbať 
nemohla ani zborovňa a riaditeľňa. Škola vo Vrbovom dostala dôstojný 
stánok...

nosť školy technikou. Bývalí učitelia sa 
pýtali na počty žiakov v triedach, na to, 
ako sa dnes učí, nostalgicky spomínali 
na časy, keď oni sami opravovali pí-
somné práce v zborovni. Pozitívne 
ohlasy  a chvály sa niesli i telocvičňou, 
kde boli vystavené vybrané práce žia-
kov, staré aj nové fotografi e, projekty            
z rôznych vyučovacích predmetov, nie-
koľko čísel školského časopisu i kronika 
školy. Hostia mali možnosť občerstviť 
sa v školskej jedálni.

Nielen pre pozvaných, ale i pre verej-
nosť bola určená slávnostná akadémia. 

Plné hľadisko kinosály bolo dôka-
zom, že žiaci, súčasní i bývalí, ich rodi-
čia a hostia sa na program tešili.

Na úvod sa im prihovorila samotná 
škola. Hovorené slovo bolo sprevádza-
né fotografi ami školy, historickými i sú-
časnými. Moderátori, žiaci našej školy, 
uviedli svojich spolužiakov, žiakov 1.            
a 2. stupňa, ktorí program vhodne oži-
vili piesňami, tancom i športovým vy-
stúpením. Keďže škola má za pomerne 
dlhý čas svojej existencie i množstvo 
šikovných absolventov, dali sme prie- 
stor aj im.

S radosťou sme sledovali, akí šikovní 
umelci sa z nich stali a boli sme nes-
mierne šťastní, že vďačne prijali naše 
pozvanie. Kinosála tlieskala a rozžiare-
né deti sa s úsmevom pozerali na svoje 
pani učiteľky, ktoré ich na program pri-
pravovali. Oplatilo sa. Mnohí prítomní 
ocenili skvelý scenár i výkony všetkých 
účinkujúcich.

Po programe sa pozvaní hostia pre-
sunuli na posedenie do neďalekej je-
dálne. A mali si čo povedať, na čo za-
spomínať. Pri príležitosti 80. výročia 
otvorenia ZŠ na Školskej ulici bola vy-
tvorená pamätnica, ktorú budú mnohí 
ešte doma listovať, hľadať  v nej mená 
svojich učiteľov, kolegov, spolužiakov...
Čo dodať? Celý program, ako aj celý 

slávnostný deň, by sa len ťažko realizo-
val bez pomoci sponzorov. Ďakujeme 
všetkým sponzorom a priateľom školy, 
ktorí fi nančne alebo materiálne prípra-
vu nášho slávnostného dňa podporili, 
zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom na príprave 
osláv podieľali.

Neostáva nám nič iné, len si želať, 
aby naša Horná škola ešte dlho a dobre 
slúžila svojmu zámeru naďalej.

ZŠ Školská 4 Vrbové

Na oslavách výročia školy vystúpili súčasní žiaci so svojím programom.

Slávnostne vyzdobené priestory školy.
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VRBOVSKÉ VETRY 2019
Medzi tradičné letné podujatia vo Vr-

bovom patria Vrbovské vetry. Ich sprie-
vodné podujatia sa tento rok uskutoč-
nili vo štvrtok a piatok 4. a 5. júla pred 
Domom kultúry. Novinkou boli progra-
my pre deti, no na svoje si prišli i do-
spelí. Zaujal zvlášť koncert Vrbovča-
nom už dobre známeho zoskupenia 
Art Music Orchestra. Vyvrcholenie fes-

tivalu sa uskutočnilo popoludní a v noci 
6. júla na mestskom štadióne vo Vrbo-
vom. Okrem vystúpenia známych ka-
piel program zahŕňal i rôzne súťaže              
a zábavné výstupy. Hlavnou hviezdou 
bol známy český spevák David Koller so 
svojou kapelou. Tak ako po minulé 
roky, aj teraz sa všetko dialo pod drob-
nohľadom pána preccedu húpacého 

koníka, taktovku však v rukách držal 
hlavný organizátor Branislav Jobus. 
Ten pri tejto príležitosti predstavil aj 
svoju novú knihu Zberný dvor, napísa-
nú na aktuálnu tému separovania a re-
cyklovania odpadu. Vďaka za sponzo-
rovanie podujatia patrí najmä mestu 
Vrbové.

-rb-, PK

Ťahavé, boľavé, bujaré, o srdci, o láske 
rozliehali sa 11. júla mestským parkom              
v Piešťanoch.

Na pódiu hudobného pavilónu sa vy-
striedali a reprezentovali svoje mestá, 
dediny: ženská spevácka skupina Roz-
marínky z Piešťan, folklórna skupina Ho-
leška z Prašníka, speváci z Rakovíc, fol-
klórna skupina Kapustár z Trebatíc                   
- a nechýbal ani náš Miešaný spevácky 
zbor mesta Vrbové.

Prehliadka speváckych súborov bola             
o priateľstve, o radosti..., ale najmä bola 
dôkazom toho, že plamienku ľudových 
piesní z Piešťan a okolia sa darí horieť. 
Nezhasína!

Nezhasína, vďaka všetkým naším spe-
vákom a organizátorom takýchto pek-
ných podujatí.

Veľká vďaka!
Mgr. Anna MOSNÁ

TIE SLOVENSKÉ PIESNE
V dňoch 28. – 30. júna sa uskutočnil 

zájazd Vrbovčanov na Spiš. Pri príleži-
tosti 47. Spišských folklórnych slávnos-
tí ich do nášho družobného mesta 
Spišské Podhradie pozval tamojší pri-
mátor MVDr. Michal Kapusta. Vedením 
našej mestskej delegácie poverila vr-
bovská primátorka mesta Dott. Mgr. 
Ema Maggiová pre zaneprázdnenosť 
vedúceho útvaru kultúry MsÚ Vrbové. 
Súčasťou návštevy bol i futbalový zá-
pas internacionálov Vrbového a inter-
nacionálov hostiteľského mesta.

Pre Spišské Podhradie je rok 2019

NAŠI NA SPIŠI
jubilejný – pripomínajú si 770. výročie 
prvej písomnej zmienky o meste. Oso-
bitnú slávnosť plánujú na koniec au-
gusta. Účastníci zájazdu z Vrbového              
– mestská delegácia i futbalisti, vrátane 
zakladateľa partneských vzťahov Mgr. 
Stanislava Kamenického s manželkou 
– i touto cestou srdečne ďakujú vede-
niu mesta Spišské Podhradie, zamest-
nancom mesta, poslancom a tamojším 
obyvateľom – za veľmi milé prijatie, prí-
jemné strávené chvíle a príslovečnú 
pohostinnosť.

-rb-

MESTSKÁ KNIŽNICA VRBOVÉ 
oznamuje, že až do 9. augusta bude 
knižnica zatvorená z dôvodu čerpa-
nia dovolenky.

MESTSKÉ LETNÉ TÁBORY PRE DETI
4. turnus: od 19. do 23. augusta.

Poplatok 30 €.
Tlačivo prihlášky je k dispozícii na www.vr-
bove.sk,  alebo na sekretariáte MsÚ Vrbové, 
kde treba aj vyplnené prihlášky odovzdávať.
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VRBOVSKÁ PÄTNÁSTKA 2019
V sobotu 13. júla sa v našom meste 

uskutočnil ďalší ročník bežeckých pre-
tekov Vrbovská pätnástka – Memoriál 
Štefana Kalužu a Beh zdravia Vrbovča-
nov na päť kilometrov. Podujatie orga-
nizovalo Združenie športových klubov 
mesta Vrbové a mesto Vrbové pod ve-
dením Mgr. Reného Justa, predsedu 
uvedeného združenia. Na vyhodnote-
nie výsledkov bola prvý raz použitá 
elektronická časomiera.

Na štartovaciu čiaru sa postavilo cel-

kovo 106 bežcov, z toho 24 žien. V súťa-
ži beh na 15 kilometrov, ktorú absolvo-
valo 43 mužov a 6 žien, sa zápolilo              
v kategóriách muži, muži nad 40 rokov, 
muži nad 50 rokov, muži nad 60 rokov, 
ženy a ženy nad 35 rokov. Na prvých 
troch priečkach skončili títo bežci:
1. Filip Moravec z TJ Spartak Myjava,
2. Marek Štefanka zo Šípkového,
3. Pavol Žažo z Kopaničiarskej 52-ky.

V súťaži beh zdravia na 5 km, do kto-
rej sa zapojilo 39 mužov a 18 žien, boli

po dve mužské a ženské kategórie 
(muži a muži nad 70 rokov, ženy a ženy 
nad 60 rokov). Na prvých troch prieč-
kach sa umiestnili títo bežci:
1. Richard Moravec z TJ Spartak Myjava,
2. Henrich Pršek z Beháme.sk,
3. Daniel Kazík z Triatlonu Team Tr-

nava.
Podrobné výsledky nájdete na:

http://vysledky.vysledkovyservis.sk/re-
sults.aspx.

-rb-, foto: Pavel PLENCNER

V dňoch 21. –  26. júla sa v Modre-Har-
mónii uskutočnila Letná škola sloven-
ských reálií a anglického jazyka. Organi-
začne ju zabezpečovalo Centrum 
ďalšieho vzdelávania Univerzity Komen-
ského v Bratislave. Bola určená pre slo-
venských študentov zo zahraničia                    
vo vekovej  kategórii  od 15 do 18 rokov. 
Aktivita mala za cieľ zoznámiť sa so živo-
tom a pôsobením  vybraných osobností 
slovenskej histórie a kultúry v  prirodze-
nom jazykovom prostredí v slovenskom 
jazyku. Spoznať historické pamiatky               
a súčasné reálie Dolného Považia. Roz-
šíriť slovnú zásobu pri komunikácii                     
o historických faktoch a osobnostiach  
spojených s týmto regiónom v anglic-
kom jazyku. Zlepšiť prezentačné zruč-
nosti v slovenskom a anglickom jazyku.

V rámci programu sa 24. júla uskutoč-
nila pod vedením PhDr. Silvie Blaškovej, 
PhD., exkurzia do Trnavy, Hlohovca                

MLADÍ ZAHRANIČNÍ SLOVÁCI VO VRBOVOM
a Vrbového. Vo Vrbovom na-
šich mladých krajanov zo Srb-
ska, Rumunska, Maďarska             
a Ukrajiny a ďalších účastní-
kov zájazdu privítala primá-
torka Dott. Mgr. Ema Maggio-
vá. Zaželala im príjemný 
pobyt u nás, veľa pekných zá-
žitkov a upevnenie zväzkov             
s ich materskou krajinou                   
- Slovenskom. Na pamiatku si 
z Vrbového odnášali vrbovský 
dukát. Výklad o dejinách mes-
ta a o našej najslávnejšej 
osobnosti -  Móricovi Beňov-
skom - im podali pracovníci 
útvaru kultúry Mestského 
úradu vo Vrbovom.

-rb-, PK


