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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Uznesenia Mestského zastupi-
teľstva vo Vrbovom zo zasadnu-
tia konaného 18. septembra.

Uznesenie MsZ č. 120/VIII/2019  
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje prenájom pozemku parc. reg. „C“ 
č. 1600/1 o výmere 7 299 m2, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na 
LV č. 1900  určený  na vybudovanie novej 
kotolne pre gymnázium Vrbové za cenu 
jednorazového nájmu vo výške 100 €, 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. 

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

Uznesenie MsZ č.  121/IX/2019 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

vyhovuje protestu prokurátora proti VZN            
č. 11/2018.

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 10 
za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 122/IX/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom ruší 

VZN č. 11/2018 o podmienkach poskytovania 
dotácií rozpočtu mesta Vrbové

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 123/IX/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie           
č. 4/2019 o podmienkach poskytovania do-
tácií z rozpočtu mesta.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 124/IX/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje Zásady hospodárenia s fi nančný-
mi prostriedkami mesta Vrbové.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 125/IX/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje Zásady hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Vrbové.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 126/IX/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje predaj pozemkov, kde predmetom 
predaja sú nasledovné parcely:
• pozemok, parcela registra „C“ č. 

11735/2 o  výmere 153 m2  – zastavané 
plochy a nádvoria, podiel 1/1, LV č. 
3369 za cenu vo výške 5 €/m2;

• pozemok, parcela registra „E“ č. 1803           
o  výmere 5 032 m2 – orná pôda, podiel 
½, (t.j. 2 516 m2), LV č. 3694 za cenu        
vo výške 2 €/m2;

do majetku spoločnosti IFF spoločnosť, a. s.,  
so sídlom Žilinská cesta č. 130, 921 01 
Piešťany, IČO 362 75 590, predseda 
predstavenstva JUDr. Branislav JURGA ako 
aj všetky zákonné príslušenstvá a súčasti  k 
predmetným nehnuteľnostiam a to najmä 
vonkajšie úpravy, oplotenia, prípojky, trvalé 
porasty a podobne, ktorých vlastníkom je 
mesto Vrbové.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 2

Uznesenie MsZ č. 127/IX/2019 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje predaj pozemkov, zapísaných na 
LV č. 3369 a to:
• parcela registra „C“ č. 1223/2 – zasta- 

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

vané plochy a nádvoria o  výmere 216 m2;
• parcela registra „C“ č. 1222/11 – zasta- 

vané 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, za cenu                     
vo výške 5,- €/m2.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 128/IX/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje prenájom časti pozemku                             
na osadenie železobetónového stĺpu za 
účelom zabezpečenia prevádzky internetu   
v danej lokalite od 1. 10. 2019 o výmere               
2 m2, na časti parcely reg. „E“ parc. č. 3324/4 
o výmere 574 m2, druh pozemku ostatné 
plochy, zapísaný na LV č. 3369 - evidovaná           
v CKN ako parc. č. 3199 v doposiaľ 
nezaloženom liste vlastníctva ako ostatná 
plocha o výmere 1 889 m2, ktorý sa nachádza 
na priehrade Čerenec vo Vrbovom podľa 
vyznačenia v situačnom pláne za cenu 
nájmu vo výške 120 €/rok na dobu neurčitú, 
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: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 129/IX/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. 427/2 o výmere 

11 m², druh pozemku – záhrada, 
zapísaná na LV č. 3292, ktorá je                           
v podielovom spoluvlastníctve:

Lenka Studničková, (podiel 1/48 – 0,23 m2)  
- suma vo výške 1,15 €;
Věra Pospěchová, (podiel 2/48 – 0,46 m2)              
- suma vo výške 2,30 €;
t.j. príslušné podiely v celosti za sumu                  
vo výške vo výške 3,45 €. 

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 130/IX/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schva-

ľuje v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2 Zásad hos-
podárenia a nakladania s majetkom mesta 
Vrbové a na základe § 588 a nasl. Občianske-
ho zákonníka odkúpenie nehnuteľnosti:
• predmetom kúpnej zmluvy je 

novovytvorená nehnuteľnosť parcela 
registra „C“ č. 1164/4, diel č. 1                                     
– zastavané plochy a nádvoria o  výmere 
9 m2 - evidovaná v  CKN ako parc.                       

č. 1164/2 v doposiaľ nezaloženom liste 
vlastníctva ako zastavané plochy a  nádvoria 
o výmere 2 618 m2, ktorá je v podielovom 
spoluvlastníctve: 
Lenka Studničková, (podiel 1/36 – 0,25 m2)             
- suma vo výške 1,25 €;
Věra Pospěchová, (podiel 2/36 – 0,50 m2)               
- suma vo výške 2,50 €;

t.j. príslušné podiely v celosti za sumu                       
vo výške vo výške 3,75 €. 

a ďalej je
• predmetom kúpnej zmluvy je 

novovytvorená nehnuteľnosť parcela 
registra „C“ č. 1381/2, diel č. 2 – zastavané 
plochy a nádvoria o  výmere 9 m2                          
- evidovaná ako parc. č. 1381 v  CKN                 
v doposiaľ nezaloženom liste vlastníctva 
ako zastavané plochy a nádvoria                         
o výmere 509 m2, ktorá je v podielovom 
spoluvlastníctve: 

Lenka Studničková (podiel 1/36 – 0,25 m2)                  
- suma vo výške 1,25 €;
Věra Pospěchová, (podiel 2/36 – 0,50 m2)                  
- suma vo výške 2,50 €;
t. j. príslušné podiely v celosti  za sumu                       
vo výške vo výške 3,75 €.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0 

Uznesenie MsZ č. 131/IX/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. 427/2 o výmere 

11 m², druh pozemku – záhrada, zapí-
saná na LV č. 3292, ktorá je v podielo-
vom spoluvlastníctve:

Jana Chnapková, (podiel 3/48 – 0,69 m2)                 
- suma vo výške 3,45 €.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 132/IX/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:
• predmetom kúpnej zmluvy je novovy-

tvorená nehnuteľnosť parcela registra 
„C“ č. 1164/4, diel č. 1 – zastavané plo-
chy a nádvoria o  výmere 9 m2 - evido-
vaná v  CKN ako parc. č. 1164/2 v dopo-
siaľ nezaloženom liste vlastníctva ako 
zastavané plochy a  nádvoria o výmere 
2 618 m2, ktorá je v podielovom spolu-
vlastníctve: 

Jana Chnapková, (podiel 1/12 – 0,75 m2)            
- suma vo výške 3,75 €;

a ďalej je 
• predmetom kúpnej zmluvy je novovy-

tvorená nehnuteľnosť parcela registra 
„C“ č. 1381/2, diel č. 2 – zastavané plo-
chy a nádvoria o  výmere 9 m2 - evido-
vaná ako parc. č. 1381 v CKN v doposiaľ 
nezaloženom liste vlastníctva ako za-
stavané plochy a nádvoria o výmere 
509 m2, ktorá je v podielovom spolu-
vlastníctve: 

Jana Chnapková, (podiel 1/12 – 0,75 m2)                
- suma vo výške 3,75 €.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Pokračovanie na strane 4
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NAŠI ZOSNULÍ
V PRVOM POLROKU 2019

Česť ich pamiatke !

S láskou v srdci
sme sa rozlúčili s našim milovaným manželom, otcom a deduškom

Františkom ZIMMERMANNOM

ktorý nás opustil dňa 8. septembra 2019 vo veku 85 rokov.

Veľmi pekne ďakujeme rodine, priateľom a všetkým, ktorí sa                  
s ním prišli rozlúčiť, za prejavy sústrasti, slová útechy a kvetinové 
dary. Osobitne z celého srdca ďakujeme sestre Pavle z mobilné-
ho hospicu Dotyk života, ktorá svojím úžasným prístupom a od-
bornou pomocou uľahčila našej rodine možnosť dôstojného               
doopatrovania nášho manžela a otca v kruhu rodiny.

Za duchovnú pomoc ďakujeme vdp. Dott. Mgr. Petrovi Juhásovi i sestre Vojteche z kláš-
tora premonštrátok.

Lúčia sa a navždy nezabudnú manželka a dcéry Zitka, Jelka a Majka s rodinami. 

P/No 3146

JANUÁR
Miroslav TRÚCHLY 2. január 48 rokov

Helena DRŽÍKOVÁ 5. január 74 rokov

Jozef FLOREK 7. január 72 rokov

Alica JEŽKOVÁ 11. január 90 rokov

Pavel RANUŠA 18. január 74 rokov

Helena LAGOVÁ 20. január 84 rokov

Štefan BALCÍR 24. január 65 rokov

FEBRUÁR

Vladimír VANEK 8. február 64 rokov

Helena KUBALOVÁ 10. február 69 rokov

Anna LIKEOVÁ 11. február 74 rokov

Mária KOCHANOVÁ 14. február 71 rokov

Jozef FULJER 14. február 71 rokov

Martin NIŽNANSKÝ 16. február 44 rokov

Helena MIHÁLIKOVÁ 17. február 90 rokov

Alžbeta KUBALÁKOVÁ 26. február 83 rokov

MAREC

Vladimír KOZÁK 2. marec 89 rokov

Jozef KOŠTÁL 4. marec 74 rokov

Miroslav HARŠÁNI 15. marec 72 rokov

MAREC
Oľga TOMČÍKOVÁ 27. marec 87 rokov

Ladislav BAHN 30. marec 62 rokov

APRÍL
Ján ČÁP 13. apríl 73 rokov

Jiřina MICHALCOVÁ 15. apríl 87 rokov

Marta JANDOVÁ 18. apríl 72 rokov

Oľga BJELOVÁ 19. apríl 76 rokov

Anna BOSÁKOVÁ 20. apríl 89 rokov

Juraj PETERKA 22. apríl 19 rokov

Žaneta ČÁPOVÁ 25. apríl 47 rokov

Irena SNOHOVÁ 26. apríl 88 rokov

MÁJ
Božena MATUŠOVIČOVÁ 6. máj 83 rokov

Peter PRVÝ 8. máj 66 rokov

Anna MITTEROVÁ 29. máj 80 rokov

JÚN
Marta RAFFAYOVÁ 14. jún 88 rokov

Anna HAŽÍKOVÁ 15. jún 52 rokov

Jozef ZEMKO 16. jún 55 rokov

Anna PAGÁČOVÁ 18. jún 87 rokov

Valéria HONIGOVÁ 30. jún 79 rokov

MESTSKÁ KNIŽNICA
VRBOVÉ 

od 3. októbra funguje
v riadnom čase

pondelok – piatok
12.00 – 18.00 hod.

(vchod oproti kláštoru)
Staňte sa členom knižnice

Zápisné na kalendárny rok:

• 1 euro
• 50 centov pre dôchodcov, 

deti a študentov

†
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Pokračovanie zo strany 2.

Uznesenie MsZ č. 133/IX/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:
• pozemok parcela registra „E“ č. 1299/5 

o  výmere 29 m², zapísaný na LV č. 
3578, druh pozemku – zastavané plo-
chy a nádvoria za cenu 5 €/m2 podiel 
1/1 v celosti za sumu vo výške 145 €            
od spoluvlastníka: 

Bohuš PAKÁN
za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 134/IX/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:
• pozemok parcela registra „E“ č. 251              

o  výmere 32 m², zapísaný na LV č. 3387 
- druh pozemku zastavané plochy a ná-
dvoria za cenu 5 €/m2 - podiel 6/8 (t. j.  
24 m2) v celosti za sumu vo výške 120 €          
od spoluvlastníka: 

Bohuš PAKÁN. 
za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 135/IX/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:
- pozemok parcela registra „E“ č. 253/1 o  vý-
mere 20 m², zapísaný na LV č. 3389, druh 
pozemku – orná pôda za cenu 5 €/m2 podiel 
1/1 v celosti za sumu vo výške 100 € od bez-
podielových spoluvlastníkov – manželov:
Ján Višňovský
a manželka Anna Višňovská. 

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 1

Uznesenie MsZ č. 136/IX/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2 Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mes-
ta Vrbové a na základe § 588 a nasl. Občian-
skeho zákonníka odkúpenie nehnuteľnosti 
vedenej na LV č. 58:
• predmetom kúpy je novovytvorená par-

cela reg. „C“ č. 363/2 o výmere 66 m2, 
druh pozemku záhrada, ktorá je vo vý-
lučnom vlastníctve p. Daniely Holanovej, 
za sumu vo výške 330,00 €

a ďalej je 
• predmetom kúpy je novovytvorená par-

cela reg. „C“ č. 363/3 o výmere 10 m2, 
druh pozemku záhrada, ktorá je vo vý-
lučnom vlastníctve p. Daniely Holanovej, 
za sumu 50,00 €.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 137/IX/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schva-

ľuje v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2  Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mes-
ta Vrbové a na základe § 588 a nasl. Občian-
skeho zákonníka odkúpenie nehnuteľnosti 
vedenej na LV č. 781:
• predmetom kúpy je novovytvorená par-

cela reg. „C“ č. 343/2 o výmere 47 m2, 
druh pozemku záhrada, ktorá je v podie-
lovom spoluvlastníctve p. Milady Lukáči-

Uznesenie MsZ č. 142/IX/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:
• predmetom kúpnej zmluvy je novovy-

tvorená nehnuteľnosť parcela registra 
„C“ č. 11240/3 – orná pôda o  výmere 
230 m2, ktorá je vo výlučnom vlastníc-
tve:

LOUE AIR, spol. s. r. o., podiel 1/1 v celosti 
za sumu vo výške 1 150,00 €.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 143/IX/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. 389/3 o výmere 76 m², 
druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, 
zapísaná na LV č. 3326, ktorá je vo výlučnom 
vlastníctve:

LOUE AIR, spol. s. r. o., podiel 1/1 v celosti 
za sumu vo výške 380,00 €.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 144/IX/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: 
• predmetom kúpnej zmluvy je novovy-

tvorená nehnuteľnosť parcela registra 
„C“ č. 11239/3 – orná pôda o  výmere       
7 m2, ktorá je vo výlučnom vlastníctve:

LOUE AIR, spol. s. r. o., podiel 1/1 v celosti 
za sumu vo výške 35,00 €.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 145/IX/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje Zrušenie predkupného práva zria-
deného v prospech mesta Vrbové                             
(IČO 003 13 190) zapísaného vkladom                      
– V 1080/04-vz. 277/04 na pozemok:
• parcela registra „C“ č. 1067/4 o  výmere 

2 310 m², druh pozemku – ostatné plo-
chy, zapísané a LV č. 2956 v podiele 1/1 
v celosti, ktorý je vo výlučnom vlastníc-
tve Ing. Tomáš Miezga 

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 146/IX/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schva-

ľuje v súlade s čl. 4, písm. B), bod 5 Zásad hos-
podárenia 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 
zákonníka zámenu pozemku v  k. ú. Vrbové 
nasledovne:
• parcela reg. „C“ č. 1161 o výmere o vý-

mere 125 m², zapísaná na LV č. 2685, 
druh pozemku – orná pôda, ktorá bola 
na základe geometrického plánu číslo 
196/2019 zo dňa 12. 6. 2019 rozdelená 
na:

 - parcela reg. „C“ č. 1161/5 – orná pôda  
o výmere 27 491 m2;

 - parcela reg. „C“ č. 1161/6 - orná pôda        
o výmere 5 m2, kde

kovej, podiel ½ a p. Jaroslava Motlocha, 
podiel ½, za sumu vo výške 235,00 €

 a ďalej je
predmetom kúpy novovytvorená parcela-
reg. „C“ č. 343/3 o výmere 95 m2, druh 
pozemku záhrada, ktorá je v podielo-
vom spoluvlastníctve p. Milady Lukáči-
kovej, podiel ½ a p. Jaroslava Motlocha, 
podiel ½, za sumu za sumu 475,00 €.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 138/IX/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:
• pozemok parcela registra „C“ č. 342/2              

o  výmere 58 m², zapísaný na LV č. 299, 
druh pozemku – záhrada za cenu 5 €/m2 
podiel 1/1 v celosti za sumu vo výške             
290 € od bezpodielových spoluvlastníkov           
- manželov:

Ivan Ušák
a manželka Anna Ušáková.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 139/IX/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:
• pozemok parcela registra „C“ č. 342/3  

o  výmere 103 m², zapísaný na LV č. 
299, druh pozemku – záhrada   za cenu 
5 €/m2 podiel 1/1 v celosti za sumu            
vo výške 515 € od bezpodielových spo-
luvlastníkov – manželov: 

Ivan Ušák
 a manželka Anna Ušáková. 

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 140/IX/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 :
• predmetom kúpnej zmluvy je novovy-

tvorená nehnuteľnosť parcela registra 
„C“ č. 11244/14 – orná pôda o  výmere 
1 149 m2, ktorá je vo výlučnom vlastníc-
tve:

LOUE AIR, spol. s.r.o., so sídlom Lúčna ul. 
č. 484/3, 922 21 Moravany nad Váhom,             
IČO 518 13 483, štatutárny zástupca konateľ 
Bc. Karim Hussein, podiel 1/1 v celosti za 
sumu vo výške 5 745,00 €.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 141/IX/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. 
Občianskeho zákonníka odkúpenie nehnu-
teľnosti:
• parcela registra „C“  č.  331/3  o výmere 

18 m², druh pozemku – zastavané plo-
chy a nádvoria, zapísaná na LV č. 2094,  
ktorá  je  vo výlučnom vlastníctve:

LOUE AIR, spol. s. r. o., podiel 1/1 v celosti   
za sumu  vo výške  90,00 €. 

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0
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• predmetom zámennej zmluvy je novo-
vytvorená nehnuteľnosť parcela regis-
tra „C“ č. 1161/6 – orná pôda o výmere          
5 m2  v celosti podiel 1/1 vo vlastníctve 
mesta Vrbové, IČO 003 13 190, sídlo Uli-
ca gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 
Vrbové

za pozemok 
• parcela reg. „C“ č. 1428 o výmere 1 553 

m², zapísaná na LV č. 182, druh pozem-
ku – záhrada, ktorá bola na základe ge-
ometrického plánu číslo 196/2019 zo 
dňa 12.6.2019 rozdelená na:

 - parcela reg. „C“ č. 1428/1 – záhrada o vý-
mere 1 548 m2;

 - parcela reg. „C“ č. 1428/2 - záhrada o vý-
mere 5 m2, kde 

• predmetom zámennej zmluvy je novo-
vytvorená nehnuteľnosť parcela regis-
tra „C“ č. 1428/2 – záhrada o výmere          
5 m2 v celosti podiel 1/1 vo vlastníctve:

Dagmar Potroková, bez povinnosti ďalšej 
úhrady, a to z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 147/IX/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schva-

ľuje zámenu časti pozemku v súlade s čl. 4, 
písm. B), bod 5 Zásad hospodárenia a nakla-
dania 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 zákonníka  v k. ú, 
Vrbové, KN reg. C, p. č. 176/3 o celkovej vý-
mere 194 m², druh pozemku – zastavané plo-
chy a nádvoria, ktorý je zapísaný na LV č. 
1900 – pôvodná parcela č. 176/3 bola rozde-
lená geometrickým plánom č. 290/2019 zo 
dňa 25. 7. 2019 na parcelu č. 176/3 o celkovej 
výmere 136 m², druh pozemku – zastavané 
plochy a nádvoria a parcelu č. 176/10 o celko-
vej výmere 58 m², druh pozemku – zastavané 
plochy a nádvoria, kde predmetom zámeny 
bude
• parcela reg. C č. 176/3 o celkovej výme-

re 136 m², druh pozemku – zastavané 
plochy a nádvoria vo vlastníctve mesta 
Vrbové, IČO 003 13 190, sídlo Ulica gen. 
M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové

za časť pozemkov
• v k. ú, Vrbové, KN reg. C, p. č. 375/3              

o celkovej výmere 507 m², druh pozem-
ku – záhrada, ktorý je zapísaný na LV č. 
1694 – pôvodná parcela č. 375/3 bola 
rozdelená geometrickým plánom č. 
137/2018 zo dňa 20. 4. 2018 na parcelu 
č. 375/3 o celkovej výmere 408 m², 
druh pozemku – záhrada a parcelu č. 
375/7 o celkovej výmere 99 m², druh 
pozemku – záhrada, kde predmetom 
zámeny bude

• parcela reg. C č. 375/7 o celkovej výme-
re 99 m², druh pozemku – záhrada;
a za časť pozemku v  k. ú, Vrbové,  KN 
reg. C, p. č. 376/3 o celkovej výmere 
134 m², druh pozemku – záhrada, ktorý 
je zapísaný na LV č. 1694 – pôvodná 
parcela č. 376/3 bola rozdelená Geo-
metrickým plánom č. 138/2019 zo dňa 
20. 4. 2018 na parcelu č. 376/3 o celko-
vej výmere 97 m², druh pozemku – zá-
hrada a  parcelu č. 376/4 o celkovej vý-
mere 37 m², druh pozemku – záhrada, 
kde predmetom zámeny bude

• parcela reg. C č. 376/4 o celkovej výmere 
37 m², druh pozemku – záhrada vo vlast-
níctve: 

 - Ľubomír Braško a Marta Brašková, bez 
povinnosti ďalšej úhrady, a to z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Katastrálne územie Parcela číslo Výmera / m2 Číslo listu vlastníctva

Vrbové EKN  1319/1 969 3369

Vrbové EKN  1320 557 3369

Vrbové CKN  1324 3 219 1900

Vrbové CKN  1222/12 246 3369

Uznesenie MsZ č. 148/IX/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje

zriadenie vecného bremena v prospech ZSD, a. s. za navrhnutú jednorazovú odplatu - 
cenu 12,00 €/m2  koridoru.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 149/IX/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje bezplatnú výpožičku časti pozem-
ku, parc. reg. „C“ č. 2265/1, ktorý sa nachá-
dza v k. ú. Vrbové vo vlastníctve mesta Vrbo-
vé, ktorý je zapísaný na LV 1900 - zastavaná 
plocha a nádvoria o výmere 22 247 m² a zá-
roveň MsZ dáva súhlas na uvedenej parcele 
p. Jane Melicherovej na vlastné náklady vy-
budovať ohrádku o veľkosti 20 m2, a to aj          
v prospech občanov bývajúcich na Sídl. 9. 
mája. Ohrádku pre psov je možné vybudo-
vať len za podmienok, ktoré výlučne určí               
v Zmluve o výpožičke stavebný úrad mesta 
Vrbové.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 150/IX/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje 
predloženie žiadosti o poskytnutie dotá-

cie z investičného plánu spoločnosti TA-
VOS, a. s. na rok 2020 na projekt pod 
názvom „Vybudovanie verejného vodo-
vodu na Šteruskej ceste“, kde ide o roz-
počtovaný investičný náklad vo výške  
80 090,09 €;

2. Text návrhu „Zmluvy o spolupráci pri 
realizácii investície“ spoločnosti TAVOS, 
a. s. pod názvom „Vybudovanie verej-
ného vodovodu vo Vrbovom na ul. Šte-
ruská cesta“; 

3. zabezpečenie 20%-nej fi nančnej spolu-
účasti z rozpočtu mesta na fi nancovaní 
uvedeného projektu. 

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 1

Uznesenie MsZ č. 151/IX/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje
1. predloženie žiadosti o poskytnutie nená-

vratného fi nančného príspevku z fondov 
EÚ v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-
-SC441-2018-39 zameranú na Podporu 
nízkouhlíkových stratégií na projekt s ná-
zvom Vypracovanie nízkouhlíkovej stra-
tégie pre mesto Vrbové kód projektu            
NFP310040Y789.

2. zabezpečenie 5%-nej fi nančnej spolu-
účasti z rozpočtu mesta na fi nancovaní 
uvedeného projektu v sume 750,00 €.  

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 152/IX/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schva-

ľuje udeliť Beňovského glóbus 2019 za záslu-
hy o propagáciu Mórica Beňovského a spolu-
prácu s mestom Vrbové RNDr. Františkovi 
Kelemu, CSc. (1936 – 2014), geografovi, peda-
gógovi, horolezcovi, cestovateľovi a publicis-
tovi  -  in memoriam, pri príležitosti 5. výročia 
jeho úmrtia.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 154/IX/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje odvolanie doterajšieho zapisova-
teľa Ing. Stanislava Hužoviča  

a navrhuje 
na vymenovanie za zapisovateľa Komisie 

dobrovoľného hasičského zboru a  komisie 
verejného poriadku pracovníka útvaru eko-
nomiky Lenku Tomčíkovú.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 155/IX/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom odvo-

láva na základe vlastnej žiadosti PaedDr. 
Patrika Kýšku, ako zástupcu zriaďovateľa             
z Rady Materskej školy s elokovaným praco-
viskom na Sídl. 9. mája č. 322 a  Súkenníckej 
ul. č. 256 vo Vrbovom;

a
Mgr. Juraja Koreňa, ako zástupcu zriaďo-

vateľa z Rady Materskej školy s elokovaným 
pracoviskom na Sídl. 9. mája č. 322 a  Súken-
níckej ul. č. 256 vo Vrbovom.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 156/IX/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom dele-

guje Mgr. Janu Cifrovú, ako zástupcu zriaďo-
vateľa do Rady Materskej školy s elokovaným 
pracoviskom na Sídl. 9. mája č. 322  a  Súken-
níckej ul. č. 256 vo Vrbovom;

a
Tatianu Prievozníkovú, ako zástupcu zria-

ďovateľa do Rady Materskej školy s elokova-
ným pracoviskom na Sídl. 9. mája č. 322                 
a  Súkenníckej ul. č. 256 vo Vrbovom.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 1

Uznesenie MsZ č. 157/IX/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom ruší  

uznesenie MsZ č. 75/IV/2018 z 26. 4. 2018  - Braško
uznesenie MsZ  č. 76/IV/2018 z 26. 4. 2018 - Braško
uznesenie MsZ  č. 109/VI/2019 z 24. 6. 2019  
(PD Vrbové).

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 158/IX/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schva-

ľuje v súlade s čl. I., § 2, ods. 10 - dodatku č. 1 
k Všeobecne záväznému nariadeniu                             
č. 4/2017 o nakladaní s nájomnými bytmi pre 
občanov v bytovom dome na Ul. J. Zigmundí-
ka č. 295/4,  Sídl. 9. mája č. 322/25, na Nám. 
sv. Cyrila a Metoda č. 12/20 a ostatnými ná-
jomnými bytmi v meste Vrbové pridelenie 
voľného nájomného jednoizbového bytu             
č. 25 na druhom poschodí v bytovom dome 
na Ul. J. Zigmundíka č. 295/4 novému nájom-
níkovi:

 - Katarína Bieliková.
za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Dokončenie na strane 8

Uznesenie MsZ č. 153/IX/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje udeliť Cenu mesta 2019 Táni Kele-
ovej-Vasilkovej, dcére RNDr. Františka Kele-
ho, CSc., poprednej slovenskej spisovateľke, 
pri príležitosti životného jubilea.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0
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Na Kapustných hodoch v Trebaticiach malo 14. septembra svoj kuchársky tím aj 
Vrbové. Podľa ohlasov vrbovská kapustnica všetkým veľmi chutila.

-rb-

MÓRIC BEŇOVSKÝ ŽIJE 2019
Združenie Mórica Beňovského 19. 

septembra, symbolicky v predvečer vý-
ročia narodenia Mórica Beňovského            
(* 20. 9. 1746), v umeleckom klube 
UMELKA v Bratislave organizovalo druhý 
ročník podujatia pod názvom Móric Be-
ňovský žije 2019, na ktorom oceňovalo 
pamätnou medailou Združenia Mórica 
Beňovského osobnosti kultúrneho a spo-
ločenského života.

Na základe štatútu ceny bola v roku 
2019 udelená pamätná medaila Mórica 
Beňovského týmto trom osobnostiam: 

Anežke Boriovej, fi lantropke, dobro-
voľníčke a zakladateľke školy na Mada-
gaskare, za charitatívnu činnosť a ne-
zištú pomoc ľuďom na Madagaskare.

Daliborovi Mikulíkovi, riaditeľovi mú-
zea a hradu Stará Ľubovňa, za neúnavnú 
energiu pri zveľaďovaní hradu Ľubovňa, 
za kreatívne počiny a zviditeľňovanie Be-
ňovského pôsobenia na Spiši.

Estere Mlch, spoluzakladateľke a pre-
zidentke Českej a slovenskej asociácie             
v Bostone, v ktorej žilách koluje aj Be-
ňovského krv, za zviditeľňovanie odkazu 
Mórica Beňovského a za zachovávanie 
kultúry Slovákov a Čechov v zahraničí.

Pri odovzdávaní ocenení sa uskutoč-
nila premiéra fi lmového dokumentu 
BICYKEL režiséra Viliama Bendíka,               
o projekte Anežky Boriovej Daj bicyklu 
novú dušu, ktorý sa uskutočnil na

Slovensku aj na Madagaskare.
Na podujatí Móric Beňovský žije 2019 

bol tiež predstavený prvý diel životopis-
ného komiksu o Móricovi Beňovskom  
s názvom MÓRIC – IN ADVERSIS ET 
PROSPERIS, ktorý vznikol z iniciatívy 
Združenia Mórica Beňovského.

Autori ilustrácií sú kremnickí výtvar-
níci Matúš Szalontai a Martin Schwarz. 
Námet, scenár a dialógy spracovali Vla-
dimír Dudlák a Mário Drgoňa. Na tvor-
be prvého dielu komiksu sa podieľali aj  
Ľubomír Bosák, Jozef Dermek, Peter 
Serina, Dominik Šuplata a ďalší. Komiks 
MÓRIC bude postupne vychádzať                   
v priebehu niekoľkých rokov s cieľom 
spracovať komiksovou formou celý ži-
votný príbeh Mórica Beňovského. 

Prvý diel komiksu bol „pokrstený“ hli-
nou z ostrova Madagaskar a malgaš-
ským rumom. V rámci krstu sa pre-
mietla aj krátka reportáž RTVS o vzniku 
komiksu v réžii Mareka Kupča s mode-
rátorkou Oľgou Belešovou. 

Na podujatí sa zúčastnili osobnosti, 
ktoré majú prienik s Móricom Beňov-
ským, malgašskí partneri žijúci na Slo-
vensku, režiséri, historici, účastníci ex-
pedícií na Madagaskare, Beňovského 
priamy potomok a ďalší vzácni hostia             
a partneri Združenia Mórica Beňovské-
ho. Spoločenský večer bol obohatený 
klavírnym sprievodom a spevom v po-
daní Márie Šuplatovej. 

Ing. Vladimír DUDLÁK, PMP
riaditeľ Združenia Mórica Beňovského
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EKOTOPFILM – ENVIROFILM
ZMENÍME PLANÉTU ALEBO SEBA?

NENECHAJTE SI UJSŤ FILMY, KTORÉ VÁM ZMENIA POHĽAD NA SVET

Filmový festival Ekotopfi lm – Enviro-
fi lm na Slovensko každoročne prináša 
široký výber celosvetovo oceňovaných 
dokumentárnych fi lmov zahraničnej             
i domácej produkcie. V rámci celoroč-
nej TOUR je snahou organizátorov pro-
stredníctvom dokumentárnych snímok 
a sprievodných aktivít zvyšovať v regió- 

Nadmerná spotreba, neuvedomelé správanie, neúcta k prostrediu, ne-
gatívny dopad priemyselného pokroku v kontraste s nedotknutou divoči-
nou, prírodou, ktorá je dokonalým architektom a zároveň tichým svedkom 
zániku. Filmový festival Ekotopfi lm - Envirofi lm prináša v pondelok 14. ok-
tóbra 2019 do Domu kultúry vo Vrbovom dokumentárne fi lmy, ktoré vás 
motivujú k zmene. Nebude chýbať sprievodná diskusia venovaná proble-
matike pytliactva, inšpiratívni rečníci, či Junior festival pre základné                      
a stredné školy. Vstup na festival je voľný.

noch Slovenska environmentálne po-
vedomie.
„Festivalové fi lmy ukazujú nielen krásu            
a moc prírody, odľahlé miesta doposiaľ 
nepoznačené ľudskou činnosťou, ale aj 
presný opak, negatívny dopad našej kaž-
dodennej spotreby na životné prostredie. 
Ľudí však nechceme strašiť, chceme im

priniesť informácie a motivovať ich k zme-
ne, možno trošku varovať. Je potrebné sa 
poučiť zo zlých návykov a naštartovať                
v sebe zmenu,‘‘ informuje o charaktere 
podujatia riaditeľ festivalu Peter Lím. 

Filmový festival Ekotopfi lm – Envi-
rofi lm odštartuje v pondelok ráno    
14. októbra 2019 v Dome kultúry 
programom pre vopred prihlásené 
základné a stredné školy. V rámci 
Junior festivalu sa deti pomocou fi lmo-
vého plátna a sprievodných aktivít nau-
čia ako chrániť životné prostredie. Festi-
val pokračuje večerným programom 
pre širokú verejnosť. 

Filmový program od 16.00 do 21.30 
prináša široké spektrum tém. Nene-
chajte si ujsť jedinečné zábery vlčej 
svorky v nehostinnej tundre, naučte sa 
predchádzať vzniku odpadov, vyriešte 
dilemu udržateľného stravovania, pred-
stavte si život bez hmyzu alebo sa inšpi-
rujte príbehom odhodlanej aktivistky, 
novodobej Johanky z Arku.

Program je doplnený o diskusiu Pal-
mový olej a pytliactvo, Je Sumatra 
raj, alebo peklo na zemi?, kde sa náv-
števníci o 18.00 vďaka Tomášovi Šmát-
ralovi dozvedia viac o projekte Green 
Life a situácii v sumatrianskych prale-
soch. 

Vstup na festival je voľný.

Viac informácií o programe nájdete 
na: www.ekotopfi lm.sk/vrbove

Projekt je spolufi nancovaný 
Európskou úniou a Kohéznym 
fondom.

V talianskych Benátkach sa v dňoch 
5. až 15. septembra uskutočnili vete-
ránske majstrovstvá Európy v atletike 
(EMAC 2019).

Táto správa je pre nás zaujímavá pre-
to, lebo náš rodák Branislav Puvák získal 
na týchto pretekoch svoju, už ôsmu, 
viacbojársku medailu. V desaťboji v me-
dzinárodnej konkurencii dvanástich vr-
cholových športovcov zvíťazil a odniesol 
si zlato.

Branislavovi k úspechu blahoželáme 
a prajeme hodne podobných výsled-
kov.

VS

SPRÁVA Z BENÁTOK
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3. –  10. septembra bolo 50 ľudí našej 
farnosti a z okolitých obcí na púti vo 
Svätej zemi. Krajina, ktorá má pre nás 
posvätný charakter, pretože je spojená 
so životom a pôsobením Ježiša Krista, 
jeho Matky Márie, apoštolov, proro-
kov… Púťou sa nazýva z dôvodu túžby 
vyznať vieru a povzbudiť sa v nej. Pri-
niesla nám nový uhol pohľadu na reálie 
života Božieho Syna aj vďaka fundova-
nému duchovnému výkladu nášho 
sprievodcu Tomáša Torkoša, ktorému 
vyprosujeme hojné Božie požehnanie. 
Bol to aj dobrý prostriedok na zblíženie 
sa duchovného otca s farnosťou. Atmo-
sféra bola rodinná a radostná. To je 
jedno z najlepších svedectiev viery.

Navštívili sme miesta ako Getseman-
ská záhrada, v ktorej sa Pán Ježiš stre-
tával so svojimi apoštolmi, kde sa potil 
krvou a kde bol tiež zradený. Z nápro-
tivnej strany žiarila Chrámová hora,            
na ktorej vrchole je dnes zlatá kupola

VRBOVSKÁ PÚŤ DO SVÄTEJ ZEME
Skalnej mešity. Uprostred údolie Cedron 
pripomínajúce posledný súd, dotvore-
né kamennými cintorínmi tých, ktorí 
chcú byť prví pri príchode Mesiáša.              
V Jeruzaleme v bazilike hrobu sme si 
uctili posvätné miesta Golgoty, miesta 
ukrižovania Pána Ježiša, tiež jeho hrob, 
ktorý je svedkom jeho zmŕtvychvsta-
nia. Pri ňom sme mali možnosť sláviť 
sv. omšu. V Betleheme v Bazilike Naro-
denia Pána sme mohli rozjímať nad ta-
jomstvom Vianoc, blízkosťou Boha,               
ale tiež kontrastom ľudského sebectva                
a netrpezlivosti, cirkevnej nejednoty             
(a nie len tu) v čakaní v zástupe. V Káne 
Galilejskej si manželia obnovili manžel-
ské sľuby a tiež si priniesli víno zrejúce                 
v tejto krajine a pripomínajúce prvý zá-
zrak, ktorý Ježiš urobil na svadbe. Bolo 
toho ešte mnoho a človek bude rozjí-
mať nad tým, čo zažil, ešte dlho. Osob-
ná skúsenosť je neprenosná, možno             
o nej len svedčiť.       

Ale boli tu aj silné dojmy z krajiny,              
v ktorej je neustále napätie izraelsko-pa-
lestínskych vzťahov, prítomnosť ozbroje-
ných vojakov, bohatstvo a chudoba, 
úroda a sucho, vodné zdroje a Mŕtve 
more, sloboda s neslobodou. Tieto 
kontrasty pripomínajú dôležitosť ne-
ustálej snahy o nápravu, o zmenu 
zmýšľania. A tiež vďaku za slobodu               
a život bez vojny, ktoré môžeme žiť               
v Európe, na Slovensku. 

Mňa povzbudila púť v prežívaní viery, 
modlitby, vo vedomí blízkosti Boha,           
vo vďačnosti za to, že ho môžem po-
znať a ctiť si ho, že som kresťan. Aj zblí-
ženie sa s farníkmi prinieslo a verím, že 
ešte prinesie svoje ovocie. Áno, po-
chybnosti všetkého druhu sú a budú 
súčasťou života až do konca, ale spolo-
čenstvo viery a bratskej lásky nám ich 
pomáha prekonať. Bohu vďaka!

Mgr. Jaroslav HANZLÍK,
administrátor r. k. farnosti Vrbové

Rozpočet schválený 
2019

Rozpočet po 
zmenách Zmena rozpočtu č. 4 Rozpočet po zmenách

Bežné príjmy 4 961 980,72 5 227 908,81 32 291,32 5 260 200,13

Kapitálové príjmy 105 000,00 263 000,00 263 000,00

Finančné operácie príjmové 10 300,00 47 145,46 600 000,00 647 145,46

Školstvo 237 660,00 246 765,77 246 765,77

PRÍJMY SPOLU 5 314 940,72 5 784 820,04 632 291,32 6 417 111,36

Bežné výdavky 2 570 225,92 2 686 809,60 22 291,32 2 709 100,92

Kapitálové výdavky 464 000,00 658 117,33 600000,00 1 258 117,33

Finančné operácie výdavkové 94 500,00 97 400,00 97 400,00

Školstvo 2 186 214,80 2 342 493,11 10 000,00 2 352 493,11

VÝDAVKY SPOLU 5 314 940,72 5 784 820,04 632 291,32 6 417 111,36

Dokončenie zo strany 5

Uznesenie MsZ č. 159/IX/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 4/2019  (RO č. 4)

Uznesenie MsZ č. 160/IX/2019 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schva-

ľuje  
1. predloženie žiadosti o poskytnutie fi nanč-

ného príspevku v zmysle výzvy Slovenského 
futbalového zväzu na projekt rekonštrukcie 
strechy na budove futbalového štadióna 
mesta Vrbové v celkovej výške 70 023,43 €;

2. zabezpečenie 25%-nej fi nančnej spolu-

účasti  (12 500 €) z poskytnutej sumy dotá-
cie 50 000 € z rozpočtu mesta pri fi nanco-
vaní uvedeného projektu;

3. zabezpečenie dofi nancovania celého pro-
jektu nad rámec dotácie vo výške 7 523,43 €.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Krátené. Plné znenie uznesení nájdete 
na webovom sídle mesta www.vrbove.sk.

VÝROČIE CHRÁMU
Na 6. októbra pripadá 90. výročie 

pamiatky posvätenia evanjelického 
chrámu vo Vrbovom. Slávnosť k tomu-
to jubileu sa uskutoční podľa liturgic-
kého kalendára v nedeľu 27. októbra.
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Hoci významnému vrbovskému rodá-
kovi, známemu hudobníkovi saxofonis-
tovi Karolovi Lagovi nebolo dopriate dlho 
žiť, jeho meno neupadlo do zabudnutia. 
Svedčí o tom skutočnosť, že Karolovi 
priatelia a fanúšikovia pripravili pri príle-
žitosti jeho nedožitej sedemdesiatky 
spomienkové podujatie, na ktoré pozvali 
aj jeho príbuzných.

Stalo sa tak 18. septembra na verejnej 
rozhlasovej nahrávke Rádia Regina v Štú-
diu 5 Slovenského rozhlasu v Bratislave. 
Tým si pripomenuli aj pamätnú éru Big 
Bandu Radio Bratislava, s ktorým bol i on 
spätý.

Popri Orchestre Pavla Zajáčka, v kto-
rom dodnes účinkujú i niekdajší členovia 
rozhlasového bigbandu, podujatie poctili 
svojou prítomnosťou  Adriena Bartošo-
vá, Berco Balogh, Ľudovít Nosko, Dušan 
Grúň, Anka Repková, Karol Malý, Marika

NEDOŽITÉ 70. NARODENINY
MENO KAROL LAGO NEUPADLO DO ZABUDNUTIA

Škultétyová a saxofonista a fl autista Du-
šan Húščava.

Patrick Španko Karola Lagu charakteri-
zoval: „Skvelý človek, výborný hudobník 
– saxofonista. Bol dlhoročným členom 
TOČR-u (Tanečný orchester Česko-slo-
venského rozhlasu v Bratislave), VV Sys-
tému Vlada Valoviča, Orchestra Pavla 
Zajáčka a jeho soprán a alt saxofón zneli 
na mnohých albumoch od Petra Lipu, 
cez Adrienu Bartošovú až po Antona Jara 
a mnohých iných. Bol vyhľadávaným štú-
diovým hráčom a naposledy sa na verej-
nosti predstavil na 40. Bratislavských jaz-
zových dňoch 2014 v skupine Antona 
Jara.“

Hru Karola Lagu poznali nadšenci or-
chestrálnych skladieb nočných vysiela-
cích frekvencií, milovníci džezu i world 
music. Jeho hudobnícke aktivity mali veľ-
mi široký rozptyl. A kedže bol nielen vý-

borným hudobníkom, ale aj príjemným 
spoločníkom, kolegovia ho radi pozývali 
na spoluprácu.

Pripomíname, že Karol sa narodil                 
vo Vrbovom 18. septembra 1949 rodi-
čom Emílii a Karolovi Lagovcom. Mal ses-
try Danku a Martu. Už v útlom detstve sa 
v ňom prebudila veľká láska k hudbe, 
ktorou pokračoval v rodinnej tradícii 
(otec hral vo vrbovskej dychovke). V roku 
1975 si vzal za manželku Oľgu Kramári-
kovú z Vrbového, s ktorou vychovali dve 
deti: syna Richarda a dcéru Carmen. 
Krátko pred smrťou predviedol svoje 
umenie aj svojim spolurodákom vo Vr-
bovom (v evanjelickom kostole). Zomrel 
6. apríla 2015 v Bratislave. Vo Vrbovom 
sa nielen narodil, ale tu našiel aj miesto 
posledného odpočinku.

ĽB

Karol Lago s rodičmi a sestrami
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Po mesiacoch a týždňoch intenzívneho 
pripravovania sme v sobotné slnečné 
ráno mohli privítať prvých rodičov, ktorí 
prišli zaregistrovať svoje deti. Už pred 
pretekmi bolo prihlásených 75 detí, ku 
ktorým sa pridalo ešte ďalších 80 detí,           
a to znamenalo, že pretekať prišlo 155 
detí, ktorých doplnilo 5 dospelých. Každý 
pretekár si pripol na svoj bicykel štartov-
né číslo, nasadil prilbu a preteky mohli 
začať! Po privítaní vdp. farára Jaroslava 
Hanzlíka, ako prví vyštartovali na 150 m 
trať, za búrlivého povzbudzovania, naj-
menšie dievčatá a chlapci na odrážad-
lách a po nich štvorročné deti na bicyk-
loch s pomocnými kolieskami. Potom už 
súťažili deti na bicykloch v kategórii mik-
ro, mili, mini, mladší žiaci a starší žiaci. 
Pretekalo sa na zaujímavej trati, ktorá 
ponúkala rovinky, ostré zákruty, stúpa-
nie ku gymnáziu a rôzne technické úse-
ky, vďaka ktorým sme sledovali zaujíma-
vé cyklistické divadlo. Preteky ukončila 
kategória dospelákov. V cieli na každé 
dieťa čakala účastnícka medaila a víťazi 
sa mohli tešiť z pekných cien. Počas pre-
tekov bol pre deti a rodičov pripravený

DETSKÉ CYKLOPRETEKY MALI DOBRÚ ODOZVU

bohatý sprievodný program. Deti si 
mohli spolu s rodičmi zasúťažiť na zaují-
mavých stanovištiach, zaskákať si na 
jumpingu, pomaľovať si tvár a spraviť 
účesy. Hasiči si pre deti pripravili tiež pre-
hliadku svojich vozidiel a techniky.                      
K tomu všetkému bolo pripravené 
skvelé občerstvenie ako guláš, hot-dog, 
pivo, kofola, kváskové chleby s domá-
cou nátierkou, domáce koláčiky a stán-
ky s ručne robenými výrobkami. 

Po obede sa všetky deti mohli zabaviť 
na jedinečných pesničko-hrách Mira Jila. 
Za tento krásny deň sme potom spoloč-
ne poďakovali na svätej omši, ktorá

bola netradične vonku. Bodku za týmto 
dňom dala večerná DISCO s bohatou 
tombolou. Všetkým víťazom gratuluje-
me! Ďakujeme mestu Vrbové a všetkým 
sponzorom, ktorí nám pomohli fi nanč-
ne alebo hmotne zorganizovať túto 
krásnu akciu. Zisk v podobe 2000,02 € je 
venovaný na opravu Kostola sv. Go-
razda. Veríme že všetky rodiny strávili 
pekný deň so svojou rodinou, upevnili 
rodinné puto a prehĺbili priateľstvá s os-
tatnými.

Dovidenia o rok!

ORGANIZÁTORI

,,Zorganizujme detské cyklistické 
preteky!“ napadlo dvom nadšen-
com cyklistiky. Pridali sa ďalší ot-
covia, matky a mladí z OZ Goraz-
dík, ktorých túžbou bolo pripraviť 
pre rodiny deň plný športu, zábavy 
a spoločných chvíľ.
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V mesiaci september už tradične 
Gymnázium J. B. Magina  organizuje 
športovú akciu pre žiakov základných 
škôl z okresu Piešťany pri príležitosti 
Dňa európskych športov. Tentoraz ak-
cia bola organizovaná 20. septembra           
v priestoroch telocvične Základnej ško-
ly na Komenského ulici vo Vrbovom 
pod názvom „Deň netradičných európ-
skych športov“. Cieľom tejto akcie bolo 
nielen získať vedomosti z netradičných 
športov ako korfball či frisbee, ale naj-
mä ukázať mladším rovesníkom dôleži-
tosť tímovej spolupráce a  byť  športo-
vo aktívny.  Žiaci základných škôl nás 
veľmi prekvapili svojou neuveriteľnou 
energiou a zápalom pre tieto športy             
a spolu so svojimi učiteľmi skonštato-
vali, že sa naučili niečo úplne iné, nové. 
No ako to už pri športových súťažiach 
chodí, určujú sa len traja víťazi. V dru-
hom ročníku Dňa netradičných európ-
skych športov bolo poradie nasledov-
né:

1. miesto ZŠ  Školská ulica 4, Vrbové
2. miesto ZŠ Komenského 2, Vrbové
3. ZŠ s MŠ, Nám. 1. mája 3, Chtelnica
 Na záver by sme chceli poďakovať 

tým, ktorí poskytli nenahraditeľnú po-
moc pri organizovaní tejto akcie  a dopo-
mohli k jej úspešnej realizácii. Úprimné 
poďakovanie patrí Trnavskému samo-
správnemu kraju, mestu Vrbové a taktiež 
vedeniu Základnej školy na Komenského 
ulici vo Vrbovom, že dopomohli v úsilí 
viesť deti k aktívnemu športovému živo-
tu. Ďakujeme!

Žiaci základných  škôl
a Gymnázia vo Vrbovom

DEŇ EURÓPSKYCH ŠPORTOV
ORGANIZOVANÝ VO VRBOVOM OPÄŤ NETRADIČNE

27. a 28. augusta sa členovia MO JDS vo Vrbovom zúčastnili župnej 
olympiády dôchodcov v Dunajskej Strede. Náš člen Jozef Drinka získal             
1. miesto v hode granátom do diaľky a dve tretie miesta, a to vo vrhu gu-
ľou a v hode granátu na cieľ.

Mária MADŽOVÁ

JEDNOTA DÔCHODCOV 
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V dňoch 19. a 20. septembra žiaci 
Gymnázia J. B. Magina, Vrbové sa roz-
behli do ulíc a škôl nášho mesta, aby 
pomohli zrealizovať verejnú zbierku 
„Biela pastelka“. Únia slabozrakých                
a nevidiacich organizuje túto zbierku 
od roku 2002 a je najväčšou organizáci-
ou svojho druhu na Slovensku pre ľudí 
so zrakovým postihnutím. Vďaka ocho-
te žiakov a občanov mesta Vrbové a ich 
dobrovoľným príspevkom sme pomohli

MESTO VRBOVÉ A ŽIACI GYMNÁZIA J. B. MAGINA
POMÁHAJÚ NEVIDIACIM A SLABOZRAKÝM

nevidiacim a slabozrakým v nasledujú-
cich aktivitách:
• S výučbou čítania a písania Braillovho 

písma
• S nácvikom samostatného pohybu           

s bielou palicou
• S kurzami práce s kompenzačnými 

pomôckami
• S nácvikom sebaobslužných činností
• So špecializačným sociálnym pora-

denstvom

Svojou nezištnou podporou ste opäť 
pomohli urobiť život krajší tým ľuďom, 
ktorí sa potrebujú o niekoho oprieť. 

Ďakujeme všetkým, ktorí si bielu pas-
telku zakúpili a prejavili tak úctu spolu-
patričnosti!!!

Zamestnanci a študenti
Gymnázia J. B. Magina

V piatok 20. septembra sa uskutočnil v telocvični II. ZŠ Vrbové už tradičný futbalový turnaj. Zápolili v ňom dve 
naše futbalové mužstvá – dobrovoľní hasiči a príslušníci Obvodného oddelenia Policajného zboru SR vo Vrbovom. 
Spolu s policajtami si zahral aj vrbovský viceprimátor JUDr. Štefan Kubík. A práve im patrilo aj víťazstvo v pome-
re 27:13.

-šk-/-rb-

FUTBALOVÝ TURNAJ HASIČOV A POLICAJTOV


