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DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL

Deň materských škôl vo Vrbovom 
sme oslávili lampiónovým sprievodom 
4. novembra. Organizovanú akciu otvo-
rila podvečer  riaditeľka školy Sylvia 
Vargová a srdečne privítala našich škôl-
karov a ich rodiny. Hneď na úvod vystú-
pili na tajomne vyzdobenom námestí 
deti s krátkym pásmom básní a piesní 
za sprievodu gitár. Bolo naozaj príjem-
né pozorovať rozžiarené oči detí, ktoré                 
s nadšením očakávali prechádzku 
mestom so svietiacimi lampiónmi. 
Mnohé lampióny boli čarovné, vlastno-
ručne vyrobené. S veľkou účasťou, na 

čele so zástavou MŠ Vrbové sa pobral 
sprievod dolu mestom. Zo šťastných det-
ských tvárí sa dalo vyčítať, že sa im lam-
piónový sprievod veľmi páčil. Mestom sa 
rozliehal spev detí „lampión farebný, 
dnešný deň je nádherný“. Na záver  na-
sledovalo vypúšťanie farebných svetlíc, 
chutný teplý čajík a sladká odmena. Veľ-
ké poďakovanie patrí všetkým zúčastne-
ným ako aj primátorke mesta Dott. Mgr. 
Eme Maggiovej, ktorá sa spolu so za-
mestnancami Mestského úradu Vrbové 
aktívne a sponzorsky podieľala na tomto  
úspešnom lampiónovom sprievode.

Trocha z histórie:
4. novembera 1829 bola založená               
v Banskej Bystrici prvá detská opatrov-
ňa na území Slovenska. Jej zakladateľ-
kou bola grófka Mária Terézia Brunswic-
ká. Česť a vďaka patrí tejto grófke za to, 
že vystihla špecifi kum didaktiky mater-
skej školy už v jej počiatkoch: „Tieto malé 
deti tak vyučujú, že ani nevedia, že sa učili, 
a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa len 
hrali.“

Z iniciatívy Slovenského výboru Sveto-
vej organizácie pre predškolskú výcho-
vu (SV OMEP) vznikla myšlienka usporia-
dať Deň materských škôl na Slovensku 
práve v tento deň.

Vďaka patrí mestu Vrbové, ktoré pre 
deti pripravilo čaj i sladkú odmenu.

MATERSKÁ ŠKOLA

Už štvrtý raz sa deti materskej školy spolu s rodičmi a učiteľkami stretli na hlavnom námestí vo Vrbovom, aby 
oslávili Deň materských škôl spevom a lampiónovým sprievodom. Mesto ožiarili nielen svetlá lampiónov, ale aj 
rozžiarené očká detí.

Naša škola má svoj deň, dnes spievame iba preň. 
Tancuj, spievaj, uč sa, hraj sa, tento deň sláv, zabávaj sa. 
Deti kričia: „veď to bol super Deň materských škôl!“ 
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Mesto Vrbové v zmysle Uznesení MsZ vo Vr-
bovom č. 167/X/2019 a č. 168/X/2019 zo dňa 
30. 10. 2019 a v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 
písm. a, b), § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskor-
ších zmien a noviel a podľa ust. § 281 až 288 
Obchodného zákonníka týmto

VYHLASUJE

Obchodnú verejnú súťaž č. 10/2019
na predaj rodinného domu súp. č. 1005, ktorý je posta-
vený na parcele reg. „C“ č. 465/1 - zastavané plochy                    
a nádvoria o výmere 568 m2,
a vyzýva na podanie najvýhodnejšieho súťažného návr-
hu k uzavretiu kúpnej zmluvy.

• Lokácia nehnuteľnosti: Školská ul. 1005, 922 03 Vrbové 
• Minimálna cena za uvedené nehnuteľnosti, resp. vše-

obecná hodnota nehnuteľností je určená na základe 
znaleckého posudku č. 202/2019 na sumu 71 200,00 €.  

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

Podrobné podmienky OVS č. 10/2019 (súťažné podklady) 
vrátane VZORU kúpnej zmluvy sú zverejnené na webovej 
stránke mesta www.vrbove.sk a vyvesené v úradnej tabuli 
mesta.

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ,
primátorka mesta

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

bovom č. 162/X/2019 a č. 163/X/2019 zo dňa 
16. 10. 2019 a v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 
písm. a), § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskor-
ších zmien a noviel a podľa ust. § 281 až 288 
Obchodného zákonníka týmto

VYHLASUJE

Obchodnú verejnú súťaž č. 9/2019
na nájom nebytových priestorov s celkovou výmerou 1 
248,95 m2 na Ul. M. A. Beňovského 353/15, Vrbové
a vyzýva na podanie najvýhodnejšieho súťažného návr-
hu k uzavretiu zmluvy o nájme.

(Poznámka: primárnym zámerom vyhlasovateľa pri bu-
dúcom zmluvnom využívaní nebytových priestorov je 
zriadenie obchodnej prevádzky - predajňa potravín/su-
permarket.) 

Predkladanie súťažných návrhov do 21. novembra 2019, 
do 12.00 hod.

Podrobné podmienky OVS č. 9/2019 (súťažné podklady) vrá-
tane VZORU návrhu zmluvy o nájme sú zverejnené na webo-
vej stránke mesta www.vrbove.sk a vyvesené v úradnej ta-
buli mesta.

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ,
primátorka mesta

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

Z rokovania mestského zastupiteľstva
Uznesenia Mestského zastupi-
teľstva vo Vrbovom zo zasadnu-
tia konaného 30. októbra.
Uznesenie MsZ č. 165/X/2019  

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schva-
ľuje prenájom lesného pozemku, ktorý sa na-
chádza v katastri obce Šípkové, parcela reg. „C“             
č. 1448, druh pozemku lesný pozemok o výme-
re 321 967 m2 - zapísaná na LV č. 701 formou 
obchodnej verejnej súťaže na dobu určitú od 1. 
1. 2020 do 31. 12. 2023 s 12-mesačnou výpo-
vednou lehotou.

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

Uznesenie MsZ č. 166/X/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je podmienky obchodnej verejnej súťaže s prí-
lohou „vzor - zmluva uzavretá v zmysle ustano-
venia § 9a ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí, ďalej § 720 Občianskeho 
zákonníka a zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme 
poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospo-
dárskeho podniku a lesných pozemkov v znení 
neskorších predpisov na nájom lesného po-
zemku v katastri obce Šípkové, parcela reg. „C“ 
č. 1448, druh pozemku lesný pozemok o výme-
re 321 967 m2 zapísaná na LV č. 701, pričom 
minimálna výška nájomného za nehnuteľnosť 
je stanovená na 0,0047 €/m2 /rok.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 167/X/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2, písm. a, b) záko-
na č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
spôsob prevodu - prevod nehnuteľností v katastri 
mesta Vrbové, ktoré sú zapísané na LV č. 1900 na 
Okresnom úrade, katastrálny odbor Piešťany,              
vo vlastníctve mesta Vrbové nasledovne:
1. rodinný dom súp. č. 1005;
2. parcela registra „C“ č. 465/1 — zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 568 m2, na kto-
rej je tento rodinný dom postavený;

formou obchodnej verejnej súťaže za minimálnu 
cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 202/2019 
zo dňa 20. 8. 2019, ktorý vypracoval Ing. Dezider 
Csenky, vo výške 71 200 €.

za: 8, proti: 0,zdržali sa: 0
Pokračovanie na strane 6.
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TRADIČNÉ SADENIE STROMČEKOV
V stredu 30. októbra sa stretli rodičia 

vrbovských detí narodených v druhom 
a treťom štvrťroku 2019, aby zasadili 
stromčeky, ktoré budú niesť mená ich 
malých ratolestí. Pred mestskou knižni-
cou ich privítala primátorka Dott. Mgr. 

Ema Maggiová. Mesto zároveň venova-
lo rodičom fi nančný príspevok, ktorý si 
prevzali v mestskej knižnici.

Účastníci milej slávnosti sa spoločne 
presunuli na Ulicu 6. apríla, kde boli pri-
pravené stromčeky pre dievčatá a na

Jakub Adiel Holguin 5. apríla Myjava

Nela Štefanková 26. apríla Piešťany

Noemi Vozárová 24. mája Piešťany

Klára Hasilová 30. mája Piešťany

Nina Stolárová 17. júna Piešťany

Timotej Tužinský 26. júna Bratislava 
- Nové Mesto

Michael Londák 16. júla Piešťany

Amelie Rose Marta Fletscher 17. júla Trenčín

Samuel Kondač 15. augusta Myjava

Filip Macháč 28. augusta Piešťany

Lukáš Micháč 30. augusta Piešťany

Eliška Šutvajová 4. septembra Myjava

Lujza Kubranová 9. septembra Piešťany

Tomáš Miezga 15. septembra Piešťany

Samuel Boor 16. septembra Myjava

Timea Balcírová 28. septembra Myjava

Zara Konečná 30. septembra Piešťany

Vrbovčania narodení v 2. a 3. štvrťroku 
2019

Vitajte medzi nami !

Sídlisko 9. mája, kde pokračovali vo  vý-
sadbe sadeníc pre chlapcov. Prajeme, 
tak našim deťom ako aj stromčekom, do 
života ktorý majú pred sebou, všetko 
dobré.

GD

BLAHOŽELANIE
K NARODENINÁM

Milý Jaro,

maj vždy zdravia celé hory,
šťastia ako kvapiek v mori,
spokojnosti nech Ti toľko patrí,
ako snehu majú Alpy.

Všetko najlepšie k Tvojim 72. naro-
deninám Ti želá Edita.

-N-
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AKÉ SÚ MILÉ TVOJE PRÍBYTKY, Ó HOSPODINE MOCNOSTÍ!

Kazateľom Slova Božieho bol dôstoj-
ný brat biskup Západného dištriktu 
Mgr. Ján Hroboň. Vzácnymi hosťami 
boli aj primátorka Dott. Mgr. Ema Mag-
giová, brat katolícky farár Mgr. Jaroslav 
Hanzlík, sestra predstavená Michaela   
a sestra Samuela z komunity sestier 
premonštrátok vo Vrbovom, riaditeľka 
Domova Klas Mgr. Eva Juhásová a moji 
kolegovia.

Služby Božie boli obohatené i sprie-
vodným programom. Vystupoval spe-
vokol Holeška z Prašníka, na saxofóne 
hral Martin Gavurník, na husliach Matej 
Borovský a básňou do programu 
prispela Mgr. Božena Kamenická.

Za túto slávnosť ďakujem predovšet-
kým našim predkom, ktorí s veľkou 
ochotou a obetavosťou postavili chrám 
za jeden rok. Bez nich by sme nemali

tento nádherný chrám, v ktorom cítiť 
pokoru, vďačnosť a srdečnosť našich 
predkov. Veľká moja poklona a vďaka 
patrí aj všetkým tým veriacim, ktorí pri-
ložili ruku k dielu a pomohli, aby sa 
všetci prítomní cítili dobre. 

Milí bratia a sestry, všetci ste Božie 
deti a výnimočne stvorení na Boží ob-
raz. Vážim si každého jedného z vás za 
vaše dary a schopnosti a som rada, že 
som vás vôbec stretla. Prajem mnoho 
zdravia, pokoja, radosti a lásky.

Mgr. Dana MURÍNOVÁ
zborová farárka vo Vrbovom

Pán Boh nám doprial, aby sme sa 27. októbra dožili 90. výročia posvätenia 
Evanjelického a. v. chrámu Božieho vo Vrbovom. Na túto slávnosť sme sa 
tešili a zároveň pripravovali celý rok. Dobrý Pán Boh videl naše snahy               
a požehnal ich.

POZDRAV PRIMÁTORKY MESTA
Slávnostné kresťanské zhromaždenie, 

bratia a sestry, dámy a páni,
tento jubilujúci kostol bol takpovediac 

vytúženým dieťaťom predchádzajúcich 

generácií evanjelikov z Vrbového, ale aj 
Prašníka, Pustej Vsi, Piešťan a celého 
okolia. 

Keď sa im ho podarilo postaviť, napl-

nila ich radosť i hrdosť. Aj my dnešnou 
slávnosťou dávame najavo, že si tento 
chrám Boží vážime, že je nám vzácny              
a drahý a mnoho pre nás znamená, ako 
sme to tu už dnes z úst predrečníkov 
počuli: je pre nás miestom zhromažďo-
vania, ale aj stretania sa s Bohom, jeho 
slovom a sviatosťami. Dovoľte mi pri tej-
to slávnostnej príležitosti pozdraviť hos-
ťa najvzácnejšieho, dôstojného pána 
biskupa Západného dištriktu Mgr. Jána 
Hroboňa a vysloviť mu vďaku za svedec-
tvo živej viery a obranu autentického 
kresťanstva. Srdečne pozdravujem 
miestnu zborovú farárku Mgr. Danu 
Murínovú, ktorá sa vo Vrbovom napriek 
krátkosti svojho pôsobenia už veľmi 
dobre osvedčila.

V mene našej mestskej samosprávy 
takisto zdravím bývalého pána farára, 
katolíckeho pána farára, ctihodné re-
hoľné sestry, všetkých vzácnych hostí           
z domova i zahraničia (Dánska), ako aj 
vás, milí členovia a členky vrbovského 
cirkevného zboru.

Nech nás dnešná slávnosť zároveň 
povzbudí budovať živý chrám Boží.

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ,
primátorka mesta Vrbové

Pred záverom bohoslužieb prítomných pozdravila primátorka mesta Vr-
bové Dott. Mgr. Ema Maggiová (príhovor tu uverejňujeme). Zároveň jej    
pani farárka Mgr. Dana Murínová poďakovala za spoluprácu a odovzdala
jej veľkú kyticu i v mene svojho otca z Rumunska a jeho tamojších priate-
ľov, ktorí krátko pred slávnosťou navštívili Vrbové i miestny cirkevný 
zbor. Ich pozdrav reprodukovala po rumunsky i slovensky

Duchovní sa uberajú do jubilujúceho chrámu k sláv-
nostným službám Božím.

Služby Božie boli spojené aj s prisluhovaním Večere Pá-
novej. Na snímke zľava: ThDr. Branislav Dolinský, pieš-
ťanský zborový farár, Mgr. Dana Murínová, vrbovská 
zborová farárka, Mgr. Andrej Žitňan, PhD., pedagóg 
Evanjelického lýcea v Bratislave a Mgr. Ján Hroboň, bis-
kup Západného dištriktu ECAV.
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HLAVNÉ AKCIE V MESTE VRBOVÉ V ROKU 2019

a k c i a suma 
spolu:

z toho zdroje: 
poznámka

vlastné cudzie

prestavba SOU na byty 67 772,94 67 772,94

rekonštrukcia SOU na hasičskú zbrojnicu              
+ 2 byty 181 509,12 152 391,79 29 117,33 MV SR - rekonštrukcie 

požiarnych zbrojníc

doplnenie kamerového systému 11 864,41 4 864,41 7 000,00 MV SR - prevencia kriminality

nákup 1100 l kontajnerov na separovaný               
a zmesový  zber 10 062,00 10 062,00

zberný dvor 181 971,32 31 971,32 150 000,00 dotácia Environmentálny fond

kontajnerové státia (vybudovanie, rozšírenie, 
oplotenie, preloženie) 14 725,73 14 725,73

rekonštrukcia kanalizačnej prípojky
(za rezidenciou Beňovského) 16 000,56 16 000,56

chodník Šteruská (práce v r. 2019) 17 912,60 17 912,60

chodník M. R. Štefánika (práce v r. 2019) 91 575,05 91 575,05

konvektomat pre I. ZŠ 6 958,80 6 958,80

závlahový systém na štadióne 6 218,97 6 218,97

výmena okien na Domove Klas 34 953,66 34 953,66

výmena okien na MsÚ 16 998,99 8 998,99 8 000,00 Úrad vlády

elektrická panvica pre II. ZŠ 4 929,60 4 929,60

rekonštrukcia sociálnych zariadení v Kúrii 
Beňovského 27 238,93 27 238,93

690 692,68 496 575,35 194 117,33

VEĽAVRAVNÁ REČ ČÍSIEL
Kto chodí po Vrbovom s otvorenými očami vidí, že stále sa niečo deje aj v investičnej oblasti. Prehľad o hlavných aktivi-

tách mesta Vrbové v tejto oblasti podáva nasledujúca tabuľka.

Mgr. Helena URBANOVÁ,
vedúca ekonomického útvaru MsÚ Vrbové

VÝMENA OKIEN NA MESTSKOM ÚRADE
V mesiaci október sa uskutočnila vý-

mena okien na priečelí budovy Mest-
ského úradu Vrbové, ktoré je situované 
na Štefánikovej ulici.

Doterajšie drevené okná pochádzajúce     
z čias výstavby objektu nahradili po 116 ro-
koch nové plastové okná štýlovo prispôso-
bené architektúre budovy. Mestu Vrbové 

sa podarilo na akciu získať 8 000 eur z pro-
striedkov Úradu vlády, čo predstavuje 
47 % skutočných nákladov.

Tým sa odstránili problémy s  funkč-
nosťou okien. Trojsklo s dvojitým dvojko-
morovým tesnením zabezpečuje navyše 
tepelnoizolačnú schopnosť neporovna-
teľnú so starými oknami. Nezanedba-
teľný je i estetický efekt.

Práce bez prerušenia fungovania 
úradu realizovala fi rma Probau plus,              
s. r. o., Trnava.

Výmenou okien sa splnil jeden                       
z predpokladov na obnovu fasády                 
a celkovú renováciu exteriéru budovy, 
ktorá je už nevyhnutná.

-rb-, foto VS
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MESTO ZÍSKA TAKMER 61 000 EUR

 Na prípojky si musia potenciálni odbe-
ratelia dať vypracovať samostatne pro-
jektovú dokumentáciu, dať ju odsúhlasiť 
spoločnosťou TAVOS, a. s., ako budúce-
mu správcovi vodovodnej siete. S takto 
pripravenou projektovou dokumentá-
ciou občania prídu na Mestský úrad               
vo Vrbovom a požiadajú o drobnú stavbu 
vodovodnej prípojky. Projektovú doku-
mentáciu je potrebné si nachystať                
v priebehu zimných mesiacov. 

S realizáciou hlavného vodovodného 
potrubia mesto Vrbové začne na jar                     
v roku 2020.               

  Až po skolaudovaní hlavného potru-
bia následne môže spoločnosť TAVOS,          
a. s., pripájať vodovodné prípojky, uza-
tvárať s individuálnymi žiadateľmi zmlu-
vy o dodávke vody. 

Mesto Vrbové podalo do spoločnosti TA-
VOS, a. s., žiadosť o zaradenie projektu 
„Rozšírenie verejného vodovodu Vrbové, 
Šteruská cesta“ medzi investičné akcie spo-
ločnosti TAVOS, a. s., v zmysle Metodické-
ho pokynu MP-H7-1_1. Mestské zastupiteľ-
stvo Vrbové, zasadajúce  18. septembra 
2019 odsúhlasilo podanie žiadosti
o dotáciu a bola schválená spoluúčasť

mesta Vrbové vo výške 20 % z  ceny po-
danej žiadosti na hlavné vodovodné po-
trubie. Rozpočtový náklad na hlavný vo-
dovodný rad bol 80 090,09 €. Realizácia 
diela bola vysúťažená spoločnosťou CS, 
s. r. o., na 75 910,03 €. Na základe pred-
bežnej zmluvy o spolupráci pri realizácii 
investície medzi a. s. TAVOS a mestom 
Vrbové, sme sa zaviazali k spoluúčasti 20 
% z ceny realizácie hlavného vodovodné-
ho potrubia, t. j. 15 182,006 €. TAVOS,            
a. s., uhradí 60 728,024 €.

Mesto  zmluvou o spolupráci zobralo 
na seba aj záväzok, že sa obyvatelia uve-
denej lokality pripoja na vodovod. Inak 
za nich bude znášať sankcie zo strany             
a. s. TAVOS.

Ing. Gabriela VALOVÁ, 
vedúca Útvaru výstavby územného 
plánovania, dopravy a životného 
prostredia Mestského úradu Vrbové

Pokračovanie zo strany 3.

Uznesenie MsZ č. 168/X/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2, písm. a, b) 
zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov podmienky obchodnej verejnej sú-
ťaže na prevod nehnuteľností v katastri mesta 
Vrbové nasledovne:
1. rodinný dom súp. č. 1005;
2. parcela registra „C“ č. 465/1 – zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 568 m2, na 
ktorej je tento rodinný dom postavený;

ktoré sú zapísané na LV č. 1900 na Okresnom 
úrade, katastrálny odbor Piešťany, vo vlastníc-
tve mesta Vrbové pričom minimálna cena za 
uvedené nehnuteľnosti je stanovená znalec-
kým posudkom č. 202/2019 zo dňa 20. 8. 2019, 
ktorý vypracoval Ing. Dezider Csenky, vo výške 
71 200 €.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 169/X/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je odpredaj hnuteľného majetku – nákladné 
motorové špeciálne vozidlo, zn. AVIA 30 – typ 
DVS 12, E. č. – PN-401BE, ktorý má v súčasnej 
dobe hodnotu vo výške 1000 €, kde odborné 
ohodnotenie vozidla vykonala fi rma S AUTO, 
spol. s r. o., so sídlom na Valovej ulici, č. 4260/8, 
921 01 Piešťany. Predaj vozidla sa uskutoční 
formou obchodnej verejnej súťaže.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 170/X/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

podmienky obchodnej verejnej súťaže s prílohou 
„vzoru Kúpnej zmluvy“ na odpredaj hnuteľného 
majetku – nákladné motorové špeciálne vozidlo, 
zn. AVIA 30 – typ DVS 12, E. č. – PN-401BE. Na zá-
klade odborného ohodnotenia nákladného mo-
torového špeciálneho vozidla AVIA 30 - typ DVS 
12 je v súčasnej dobe minimálna hodnota hnuteľ-
ného majetku mesta vo výške 1000 €.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 171/X/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona                          
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
odpredaj nehnuteľnosti – pozemok reg. „C“, 
parc. č. 3225 o výmere 256 m2, druh pozemku 
ostatné plochy, vedeného na LV č. 1900, ktorý 
bol na základe geometrického plánu číslo 
4/2018 zo dňa 30. 1. 2018 rozdelený na parcely

reg. „C“ č. 3225/1 – ostatné plochy o výmere 161 m2 
a parcelu reg. „C“ č. 3225/2 o výmere 95 m2   – os-
tatné plochy, kde predmetom kúpnej zmluvy je 
novovytvorená nehnuteľnosť parcela registra „C“ 
č. 3225/1 – ostatné plochy o výmere 161 m2, ktorá 
je vo výlučnom vlastníctve mesta Vrbové, sídlo Ul. 
gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové,                 
IČO 003 13 190, v celosti pre Ing. Erika Jasovská, 
PhD., rod. Jasovská, za cenu 11 €/ m2 z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa mestské 
zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že žiadateľka 
Ing. Erika Jasovská, PhD., rod. Jasovská, parcelu           
č. 3225/1 užíva a obhospodaruje od roku 2012.

za: 6, proti: 0, zdržali sa: 2

Uznesenie MsZ č. 172/X/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2 Zásad hospo-
dárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbo-
vé a na základe § 588 a nasl. Občianskeho 
zákonníka odkúpenie nehnuteľnosti evidova-
nej na LV č. 3946:
– pozemok parcela registra „E“ č. 3688/1, o vý-
mere 15 443 m2, druh pozemku – orná pôda, 
evidovaná v CKN ako parc. č. 13745/9 v dopo-
siaľ nezaloženom liste vlastníctva ako orná 
pôda o výmere 15 687 m2, bola na základe         
geometrického plánu číslo 197/2019 zo dňa  
11. 6. 2019 rozdelená nasledovne:
parcela reg. „E“ č. 3688/1– orná pôda o výmere 
14 257 m2;
• parcela reg. „C“ č. 13745/9 - orná pôda o vý-

mere 9 803 m2;
• parcela reg. „C“ č. 13745/104 - orná pôda 

výmere 4 698 m2;
• parcela reg. „C“ č. 13745/105, diel č. 1 - orná 

pôda o výmere 1 186 m2;
kde predmetom kúpnej zmluvy je novovytvo-
rená nehnuteľnosť:
• parcela reg. „C“ č. 13745/105, diel č. 1                  

– orná pôda o výmere 1 186 m2, pôvodne 
evidovaná v CKN ako parc. č. 13745/9                
v nezaloženom liste vlastníctva ako orná 
pôda o výmere 15 687 m2, ktorá je v po-
dielovom spoluvlastníctve:

a. Eva Stopiaková, rod. Stopiaková, (podiel ½ 
– 593,00 m2) - suma vo výške 2 965,00 €;

b. Vincent Stopjak, rod. Stopjak, (podiel 3/10 
– 355,80 m2) - suma vo výške 1 779,00 €;

c. Ivana Heribanová, (podiel 1/30 – 39,53 m2) 
– suma vo výške 197,67 €;

d. Marián Sabo, rod. Sabo, (podiel 1/30                   
– 39,53 m2) – suma vo výške 197,67 €;

e. Stanislava Jankovičová, rod. Sabová, (po-

diel 1/30 - 39,53 m2) - suma vo výške 
197,67 €;

t. j. v súlade s dohodou spoluvlastníkov 
mesto odkúpi pozemok za dohodnutú cenu 
5,00 € / m2, čo pri výmere príslušných podielov 
parcely v celosti (podiel l/l) predstavuje sumu 
vo výške 5 336,95 eur.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 173/X/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2 Zásad hospodáre-
nia a nakladania s majetkom mesta Vrbové a na 
základe § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka od-
kúpenie nehnuteľnosti vedenej na LV č. 3505:
– parcela registra „C“ č. 389/18 o výmere 25 m2, 
druh pozemku – zastavaná plocha a nádvoria, 
ktorá je v podielovom spoluvlastníctve Antona 
Sabu, rod. Sabo, podiel 3/4 (t. j. 18,75 m2) za sumu 
vo výške 93,75 € a Magdalény Sabovej, podiel 1/4 
(t. j. 6,25 m2 ) za sumu vo výške 31,25 €.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 174/X/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2 Zásad hospodáre-
nia a nakladania s majetkom mesta Vrbové a na 
základe § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka od-
kúpenie nehnuteľnosti vedenej na LV č. 3505:
– parcela registra „C“ č. 389/19 o výmere 46 m2, 
druh pozemku – zastavaná plocha a nádvoria, 
ktorá je v podielovom spoluvlastníctve Antona 
Sabu, rod. Sabo, podiel 3/4 (t. j. 34,50 m2) za sumu 
vo výške 172,50 € a Magdalény Sabovej, podiel 
1/4 (t. j. 11,50 m2) za sumu vo výške 57,50 €.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 175/X/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. 12668/11 o výmere                
193 m2, druh pozemku – zastavané plochy a ná-
dvoria, zapísaná na LV č. 2776, ktorá je v bezpo-
dielovom spoluvlastníctve manželov:
– Stanislav Masarech, rod. Masarech,
– Anna Masarechová, rod. Sučičová,

t. j. príslušné podiely v celosti za sumu vo výške 
965,00 €.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Dokončenie v nasledujúcom čísle
Hlasu Vrbového.

Na základe dlhodobých problémov so zásobovaním vodou na Šteruskej 
ceste mesto Vrbové v roku 2016 dalo vypracovať projekt  „Rozšírenie ve-
rejného vodovodu Vrbové, Šteruská cesta“. Hlavný vodovodný rad  bude 
z potrubia HDPE 110 x 6,6 v dĺžke 480 m. Trasa bude viesť od Cintorínske-
ho potoka  po posledné dvojdomy. Prípojky k nehnuteľnostiam nie sú  sú-
časťou projektu, keďže spoločnosť TAVOS vo svojom vyjadrení zdôraznila, 
že sa vyjadruje  k stavebnému povoleniu hlavného potrubia. 
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Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 
anglické a ruské bilingválne gymnázium – jediné v Trnavskom a Trenčianskom kraji 

študijný odbor 7902 J 74 
päťročné bezplatné štúdium s možnosťou ubytovania v internáte v Piešťanoch, Rakoviciach 

ANGLICKÁ SEKCIA
prijímacie konanie: marec 2020 

zápis do prvého ročníka: do 30. 3. 2020 
ukončenie štúdia: 
• maturitná skúška v anglickom 

jazyku C1
• štátna jazyková skúška 
• Cambridge certifi kát 
výmenné jazykové pobyty v zahraničí 
výučba a krúžky so zahraničnými 
lektormi 
medzinárodné projekty 

RUSKÁ SEKCIA
 prijímacie konanie: marec 2020 

zápis do prvého ročníka: do 30. 3. 2020 
ukončenie štúdia: 
• maturitná skúška v ruskom jazyku C1 
• štátna jazyková skúška 
• jazykový certifi kát 
výmenné jazykové pobyty v zahraničí 
výučba a krúžky so zahraničnými 
lektormi 
spolupráca s gymnáziom vo Votkin-
sku

termín podania prihlášky: 20. 2. 2020

DNI OTVORENÝCH DVERÍ 
prehliadka školy pre žiakov ZŠ, rodičov a výchovných poradcov 

27. 11. 2019 (streda) + súťaž o voľné vstupenky na prípravné kurzy 
30. 11. 2019 (sobota) - spojené s prípravnými kurzami k prijímaciemu konaniu 
18. 1. 2020 (sobota) - spojené s prípravnými kurzami k prijímaciemu konaniu 

PREČO K NÁM? 
U nás zažiješ:

Stredoškolskú odbornú činnosť (úspechy na medzinárodnej úrovni), Študentskú vedeckú konferenciu, dobrovoľnícku 
činnosť, príjemné – rodinné prostredie, študentský klub 

športové turnaje, otvorenú komunikáciu, podnikanie v žiackej školskej fi rme Ja Slovensko, 
prepojenie teórie s praxou v špičkových laboratóriách výskumných ústavov a partnerských univerzít UCM a MTF Trnava, 

realizáciu rozvojových projektov, letné zahraničné jazykové kempy.

PRIDAJ SA! 
e-mail: gymvrbove@gymvrbove.sk, t.č.: 033/7791495 

výchovný poradca: jamrichova.m@gymvrbove.sk

GY
MN

ÁZIUM J. B. MAGINA
V R B O V É

www.gvrbove.sk PRIDAJ SA K NÁM

GY
MN

ÁZIUM J. B. MAGINA

V R B O V É

Gymnázium Jána Baltazára Magina 
Vrbové

organizuje prvý ročník súťaže
tvorivého dramatického spracovania 

literárnych diel

LETʼS PLAY IT OUT!
NA TÉMU SHAKESPEARE

SÚŤAŽ SA USKUTOČNÍ V  DOME KULTÚRY 
14. novembra od 9.00 hod.

V rámci súťaže vystúpia žiaci 1. – 4. ročníka bilingválnych slovensko-
-anglických tried.

Súťažiť budú v tvorivom dramatickom spracovaní literárneho diela 
určeného autora v rozsahu do 20 min.

Odborná porota hodnotí vystúpenia jednotlivých škôl podľa presne 
stanovených kritérií:
• originalita spracovania literárneho diela,
• náročnosť spracovania (kulisy, kostýmy, atď.),
• jazykový prejav,
• celkový dojem.

ZÁJAZD DO DOMU UMENIA
Oznamujeme tým, ktorí sú prihlá-

sení na zájazd na vystúpenie Lúčni-
ce v Dome umenia v Piešťanoch 
25. novembra, ktorý organizuje 
mesto Vrbové, že autobus odchádza 
z parkoviska pri predajni potravín 
Bielko o 18.00 hod.

-rb-

Mesto Vrbové plánuje aj tento rok 
organizovať vianočné trhy, a to 
opäť v rozšírenej forme.

Uskutočnia sa od utorka 17. de-
cembra do nedele 22. decembra. 

O možnosti aktívne sa do nich zapo-
jiť, sa môžete informovať na Útvare 
kultúry Mestského úradu vo Vrbo-
vom.
V prípade záujmu o predaj „vianočné-
ho“ tovaru na telefónnom čísle
033 73 506 43 – Ing. Beáta Gúčiková.
V prípade ponuky kultúrneho progra-
mu na telefónnom čísle
0915 769 374 – PhDr. Ľubomír Bosák.

MALÉ VIANOČNÉ 
VRBOVSKÉ TRHY
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P-No 3477

Z nápadu sa stala tradícia. Tak ako sa 
obyvatelia rodinných domov chvália 
peknými či veľkými tekvicami vo svojich 
predzáhradkách, my sme naše výtvory 
vystavili v predzáhradke Základnej ško-
ly na Školskej ulici vo Vrbovom. Počas 
jesenných prázdnin i po nich sa okolo-
idúci mohli potešiť pohľadom na diela 
našich detí. Je rok čo rok ťažšie nielen 
vymyslieť niečo nové, pútavé, zaujíma-
vé alebo vtipné, čo v našej predzáhrad-
ke ešte nebolo. V priebehu posledných 
rokov ju totiž na striedačku obsadzova- 
li príšery, strašidlá, rozprávkové posta-
vičky, roztomilé zvieratká i celé kompo-
zície z tekvíc. Vystriedali sa nepochybne 
všetky farby tekvíc, aké sme ešte nevy-
stavovali. Odborná porota vybrala aj 
tento rok zo všetkých diel tie najúspeš-
nejšie. Za prvé miesto boli odmenení 
tretiaci s veľkým, vyrezávaným svetlo-
nosom. Veľkú tortu si podelili so štvr-
tákmi, ktorých E. T. mimozemšťan do-

stal mimoriadnu odmenu za nápad. 
Druhé miesto obsadili prváci z 1. B, kto-
rých reprezentovala roztomilá žirafa a 
na treťom mieste skončili ôsmaci z 8. B 
s krásne prepracovanou sovou. Najviac 
tekvíc do súťaže priniesli žiaci z 1. A. Za 
najlepší nápad bola vyhlásená sovia ro-
dinka z 2. A triedy. 

Triedy s výhernými tekvicami boli sa-
mozrejme odmenené jesennými slad-
kosťami. Keďže nie všetci môžu stáť na 
stupňoch víťazov, hoci ich diela sú vtip-
né, milé či náročné na realizáciu, aj os-
tatní žiaci dostali sladkosti. Zaslúžene. 
Veď vymyslieť námet, zohnať materiál, 
zrealizovať dielo, to si odmenu zaslúži. 

A tak posmelení krásnymi výrobkami 
a rôznorodými tvorivými nápadmi dú-
fame, že ste sa aj vy pokochali jesen-
nou krásou, na chvíľu ste zastali, poroz-
mýšľali, možno pospomínali na chvíle, 
keď ste do školy chodili vy sami.

I. ZŠ

ZNOVU JE ČAS TEKVÍC...
Jeseň obyčajne hýri farbami. Tá tohtoročná bola zatiaľ veľmi príjemná, pek-

né počasie nám doslova prialo. Aj napriek tomu listy na stromoch strácali ze-
lenú farbu a ostávali pestrejšie, pestrejšie, až napokon všetky zhnednú, opad-
nú. Kým však príroda zaspí zimným spánkom, opäť nám daruje potešenie                 
v podobe tekvíc. Tešíme sa,  keď sú typicky oranžové, ale aj zelené, béžové                   
a žlté. Samozrejmosťou sú najrôznejšie tvary i veľkosti tekvíc či tekvičiek. 


