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LAS

RBOVÉHO

Vážení spoluobčania,
zo srdca želám všetkým Vám, aby ste v novom roku 2020  boli hlavne zdraví, aby sa Vám čo naj-

viac darilo v súkromnom i pracovnom živote a aby ste, keď príde ten čas, mali pri jeho hodnotení 
čo najviac dôvodov na spokojnosť.

Prajem: lásku v rodinách, zdravie, porozumenie medzi blízkymi, priateľmi a kolegami, ľudskosť 
a harmóniu okolo nás!

Prajem, aby sme sa v priebehu celého roka vedeli s našou pozornosťou podeliť aj s tými, ktorí 
mali v živote menej šťastia. Pre ktorých je možno ich najväčším a jediným očakávaním od nového 
roka trochu ľudskosti a porozumenia od svojho okolia a od spoločnosti.

 
                     Vaša

Ema MAGGIOVÁ,
primátorka mesta Vrbové

Ročník XXX.

1
16. januára 2020

cena: 0,10 €  

Uplynulé sviatočné obdobie bolo vo Vrbovom spojené s množstvom podujatí, od mikulášskych stretnutí cez malé 
vianočné trhy, koncerty až po silvestrovský ohňostroj. Vznikli aj nové zaujímavé nápady. O jednom z nich, ktorý 
dokumentuje naša snímka, vás informujeme na strane 12.



1/2020strana 2

Uznesenia Mestského zastupi-
teľstva vo Vrbovom zo zasadnu-
tia konaného 11. decembra 2019.
Uznesenie MsZ č. 200/XII/2019 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
schvaľuje členstvo mesta Vrbové v organizácii 
zabezpečujúcej cestovný ruch v okrese 
Piešťany – Rezort Piešťany od 1. januára 2020  
a dobrovoľný členský príspevok vo výške              
1000 €.

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

Rozpočet
schválený 2019

Rozpočet
po zmenách

Zmena rozpočtu 
č. 5

Rozpočet po zmenách

Bežné príjmy 4 961 980,72 5 260 200,13 858,00 5 261 058,13

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

Finančné operácie príjmové 10 300,00 647 145,46 647 145,46

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

PRÍJMY SPOLU 5 314 940,72 6 417 111,36 858,00 6 417 969,36

Bežné výdavky 2 570 225,92 2 709 100,92 2 709 100,92

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

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

Školstvo 2 186 214,80 2 352 493,11 858,00 2 353 351,11

VÝDAVKY SPOLU 5 314 940,72 6 417 111,36 858,00 6 417 969,36

Uznesenie MsZ č. 201/XII/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 5/2019  (RO č. 5)

Rozpočet
schválený 2019

Rozpočet
po zmenách

Zmena rozpočtu 
č. 6

Rozpočet po zmenách

Bežné príjmy 4 961 980,72 5 261 058,13 13 128,00 5 274 186,13

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

Finančné operácie príjmové 10 300,00 647 145,46 647 145,46

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

PRÍJMY SPOLU 5 314 940,72 6 417 969,36 13 128,00 6 431 097,36

Bežné výdavky 2 570 225,92 2 709 100,92 2 709 100,92

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

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

Školstvo 2 186 214,80 2 352 493,11 13 128,00 2 366 479,11

VÝDAVKY SPOLU 5 314 940,72 6 417 111,36 13 128,00 6 431 097,36

Uznesenie MsZ č. 202/XII/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 6/2019  (RO č. 6)

Rozpočet
schválený 2019

Rozpočet
po zmenách

Zmena rozpočtu 
č. 7

Rozpočet po zmenách

Bežné príjmy 4 961 980,72 5 274 186,13 175 496,58 5 449 682,71

Kapitálové príjmy 105 000,00 263 000,00 - 25 000,00 238 000,00

Finančné operácie príjmové 10 300,00 647 145,46 - 40 000,00 607 145,46

Školstvo 237 660,00 246 765,77 -57 440,31 189 325,46

PRÍJMY SPOLU 5 314 940,72 6 431 097,36 53 056,27 6 484 153,63

Bežné výdavky 2 570 225,92 2 709 100,92 71 644, 61 2 780 745,53

Kapitálové výdavky 464 000,00 1 258 117,33 - 53 667,55 1 204 449,78

Finančné operácie výdavkové 94 500,00 97 400,00 - 418,00 96 982,00

Školstvo 2 186 214,80 2 366 479,11      35 497,21 2 401 976,32

VÝDAVKY SPOLU 5 314 940,72 6 431 097,36 53 056,27 6 484 153,63

Uznesenie MsZ č. 203/XII/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 7/2019  (RO č. 7)

Uznesenie MsZ č. 204/XII/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom berie na 

vedomie rozpočtové opatrenie č. 8/2019  (RO 
č. 8)

Uznesenie MsZ č. 205/XII/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 9/2019  (RO č. 9).
za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 206/XII/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020               
o dani z nehnuteľnosti na území mesta Vrbové.

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

Uznesenie MsZ č. 207/XII/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020               
o miestnych daniach na území mesta Vrbové.  

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

Uznesenie MsZ č. 208/XII/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o 
miestnom poplatku za komunálne odpady          
a drobné stavebné odpady na území mesta Vr-
bové.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0
Pokračovanie na strane 6.

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0
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Dňa 22. januára 2020 si pripomíname nedožitých 30 rokov 
nášho syna 

Šimona PUVÁKA.

S láskou rodičia, sestra a brat s rodinami. P-No 3810/19

Dňa 5. januára sme si pripomenuli prvé výročie, čo nás             
navždy opustila naša mamička, babička a sestra

Helena DRŽÍKOVÁ.
S láskou spomína dcéra Iveta s rodinou a sestry Jarmila               
a Marta.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. P-No 3893/2019

†

Nezomrel ten, čo žije v našich srdciach.
Dňa 12. januára uplynulo 9 rokov, čo nás náhle opustil náš
milovaný

Róbert JUST
z Vrbového.

S láskou spomína manželka, syn a dcéra s rodinami, brat 
s rodinou, kamaráti a všetci, čo Ťa mali radi. P-No 60/20

S láskou v srdci sme sa  22. novembra 2019 rozlúčili s našim drahým

Vincentom STOPJAKOM,

ktorý nás opustil  dňa 19. novembra 2019 vo veku 77 rokov.
Veľmi pekne ďakujeme rodine, priateľom a všetkým, ktorí sa s ním prišli roz-
lúčiť, za prejavy sústrasti, slová útechy a kvetinové dary.
Smútiaca rodina. P-No 3893/19

†

V našom meste sa kampaň  k voľbám 
do Národnej rady SR riadi príslušnými 
zákonmi a všeobecne záväzným naria-
dením mesta Vrbové č. 6/2017 k voleb-
nej kampani pred voľbami do Národnej 
rady Slovenskej republiky, Európskeho 
parlamentu a orgánov samosprávy Tr-
navského samosprávneho kraja.

Volebnú kampaň si jednotlivé politic-
ké subjekty, ktoré si zaregistrovali kan-
didačné listiny k voľbám, zabezpečujú 
vo vlastnej réžii, na vlastné náklady               
a na vlastnú zodpovednosť.  

Mesto Vrbové v súlade so zákonom 
(rovnosť podmienok) jednotlivým poli-

tickým subjektom bezplatne zabezpečí:

a. priestor na vylepovacej ploche 
pred voľným pozemkom na Be-
ňovského ulici medzi domami súp. 
č. 453/68 a súp. č. 455/64, a to                   
v rozsahu plagátu formátu A3;

b. mesto Vrbové plochu rozdelí a označí 
číslami kandidujúcich subjektov; 

c. vylepenie plagátov na príslušnú 
plochu označenú číslom žiadate-
ľovho kandidujúceho politického 
subjektu si žiadateľ zabezpečí sám;

d. miesta vyhradené pre politické 
subjekty, ktoré možnosť vylepenia 
plagátu nevyužijú, ostanú prázd-
ne. Na toto miesto nie je možné 

KAMPAŇ K VOĽBÁM DO NÁRODNEJ RADY SR
umiestniť žiadny iný volebný pla-
gát iného politického subjektu.

Za obsah volebnej agitácie, ako aj za 
následné odstránenie plagátov po 
skončení volebnej kampane zodpove-
dá v plnej miere zverejňovateľ (politický 
subjekt).

Celé nariadenie je zverejnené na: 
https://www.vrbove.sk/vseobecne-za-
vazne-nariadenia/

Mesto Vrbové informuje, že zo svojej 
strany pripravilo podmienky, aby sa vo-
lebná kampaň mohla realizovať.

-rb-

Nezomrel som, pretože viem,
že budem stále žiť v srdciach tých,
ktorí ma milovali...
 

Dňa 18. januára uplynie rok od smrti nášho milovaného 
manžela, otca a dedka

Pavla RANUŠU.

S láskou, úctou a vďačnosťou spomínajú manželka Anka, deti Martin a Majka s rodinami.
Venujte mu prosím i vy, ktorí ste ho poznali a mali radi, tichú modlitbu a spomienku.

-N-

†

†

Oľga GENŠINIAKOVÁ
Mária KOŠŤÁLOVÁ
Janka POTROKOVÁ
Emília BREČE
Anna TOMÁŠIKOVÁ
Katarína GRLÁKOVÁ
Rastislav VIČAN

Ľubomír NESTEŠ
Oto BROLL
Pavol DRŠKA
Vladimír MOCKOVČIAK
Edita DLHÁ

Alžbeta HANKÓCYOVÁ

Anna GERÁTOVÁ
Silvester KRIŠTOFEC
Sr. Šebastiána Alena IVANIČOVÁ
Ing. Peter ADAMEC
Ladislav SABO

Jaroslav ZELENAY
Helena PETERKOVÁ
Alžbeta ZÁVODNÁ
Františka GONDÁLOVÁ
Irena SABOVÁ

Melánia ZIMOVÁ
Ľudmila FERANCOVÁ
Štefánia SVETLÍKOVÁ
Viktor KMENT

Anna ČERNÁ

  

    Naši jubilanti

Srdečne blahoželáme !

Našej milej kolegyni
Oľge GENŠINIAKOVEJ

k životnému jubileu a do ďalších ro-
kov želáme všetko dobré.

spolupracovníci z MsÚ

Za dlhoročnú svedomitú prácu jej 
primátorka mesta Dott. Mgr. Ema 
Maggiová pri tejto príležitosti udeľu-
je Pamätnú medailu mesta Vrbové.
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VRBOVSKÁ REHABILITÁCIA OTVORENÁ

Riaditeľ Nemocnice Alexandra 
Wintera v Piešťanoch MUDr. Štefan 
Kóňa (na snímke vľavo) a súčasne 
primár ortopédie:

„Dohodli sme sa na tom, že by bolo 
dobré pomôcť pacientom z Vrbového  
a okolia, aby nemuseli prichádzať na 
liečebné procedúry k nám do Piešťan, 
ale aby táto starostlivosť bola poskyto-
vaná priamo v regióne a keďže tu 
máme vysunuté pracovisko, tak sme si 
povedali, že tie priestory obnovíme              
a čo je najdôležitejšie, kúpime potreb-
né prístroje.

Prístroje, ktoré sme získali, sú v sú-
časnosti to najnovšie, čo na trhu je. Sú 
od spoločnosti BTL Slovakia, ktorá má 
veľkú tradíciu. Teraz sme trocha viac 
investovali, aby sme sa vyrovnali iným 
ambulanciám, ale verím, že v blízkej 
dobe sa nám to vráti, pretože my po-
trebujeme – ako sa hovorí – ruky fyzio-
terapeuta, aby poskytoval individuál-
nu starostlivosť, to znamená 
individuálny telocvik. Toho času máme 
vo Vrbovom iba jedného pracovníka, 
preto sme týmto spôsobom chceli od-
ľahčiť jeho prácu.

Samozrejme takýto projekt sa nedal 
robiť len v rámci vlastných fi nancií. 
Stálo to vyše 8000 eur, čo je dosť veľká 
suma. Mesto Vrbové nám prispelo 
sumou 2000 eur, Trebatice dali 
200 eur.

Verím tomu, že keď Vrbové našlo ta-
kúto, ja hovorím, veľkú sumu, tak 
mesto Piešťany nájde sumu ešte s jed-
nou nulou navyše. Stále hovorím, kto 
chce, peniaze nájde. Nie je to pre ne-
mocnicu, v konečnom dôsledku je to 
pre pacientov.“

MUDr. Martin Riška (na sníme 
vpravo), primár Fyziatricko-rehabili-
tačného oddelenia predstavil priesto-
ry rehabilitačnej ambulancie.

„Najdôležitejšie, čo je tu potrebné, 
to je stôl na individuálny telocvik, kde 
sa robia cvičenia, ktoré sú špecifi cké 
pre to-ktoré oddelenie. Plus tu bude-
me mať fyzikálnu liečbu. Máme mo-
derné prístroje na podávanie rôznych 
foriem elektroterapie, ktorá sa dá 
nadstavovať podľa druhu ochorenia          
a podľa toho či je akútne alebo chro-
nické. Ďalej tu máme dve formy ul-
trazvuku, ktoré sa môžu podávať, bio-
lampu, ktorá vytvára polarizované 
svetlo a magnetoterapiu.

Pacienti budú chodiť naďalej na vy-
šetrenie do piešťanskej nemocnice              
a vo Vrbovom absolvujú samotnú re-
habilitáciu. Na základe vyšetrenia na 
našej ambulancii dostane pacient pre-
ukaz, s ktorým chodí na rehabilitáciu. 
Tam má predpísané procedúry, špeci-
fi káciu koľko a ako dlho to bude trvať. 
Po vyčerpaní určitého množstva musí 
prísť znovu na kontrolu do Piešťan,             
s tým, že sa rehabilitácia predĺži, alebo 
ukončí.

Toto vrbovské pracovisko je obrov-
skou výhodou, pretože, ak povieme, že 
treba ísť na rehabilitáciu do Piešťan, na 
polikliniku, prípadne inde, mnohí majú 
s tým problém. Keď ide niekto na jedno 
vyšetrenie, nie je to problém, zájde aj 
do Bratislavy, ale keď sa má chodiť opa-
kovane, stále, to už je iné. Som veľmi 
rád, že sa to tu skultúrnilo a že sa vyba-
vili tie prístroje.“

Vedúca fyzioterapeutka Nemoc-
nice Alexandra Wintera Piešťany 
PhDr. Jana Stanová (na snímke dru-
há sprava) o pôsobnosti ambulan-
cie povedala:

„Máme tu zmiešaný elektroliečebný 
prístroj, je tuná ultrazvuk a prístroj na 
podávanie elektroterapie s rozmani-

tým množstvom elektrických procedúr 
a prúdov. Čo je veľmi dobré, je zakú-
pený ultrazvuk, ktorý je pulzový a dá 
sa priamo pripevniť na telo pacienta. 
Čiže je to priamy kontakt, ako aj pred-
tým, ale nemusí byť počas procedúry 
neustále prítomný fyzioterapeut. Je to 
akoby ruky šetriaca procedúra.

Vo vedľajšom boxe je magnetotera-
peutický prístroj, kde je prstenec na 
lepšiu lokalizáciu jednotlivých kĺbov: 
zápästných, členkových, lakťových, ra-
menných a potom je tam plošný apli-
kátor, ktorý sa väčšinou využíva pri 
vertebrogénnych pacientoch a ocho-
reniach.“

Dott. Mgr. Ema Maggiová, primá-
torka mesta Vrbové, sa pri príleži-
tosti otvorenia ambulancie vyjadri-
la:

„My z mestskej samosprávy sa veľmi 
tešíme z tohto nového rehabilitačné-
ho centra, a to najmä z toho dôvodu, 
že naši občania, ale aj občania okoli-
tých obcí môžu prísť priamo sem a ne-
musia cestovať do Piešťan, pričom do-
pravou stratia dve-tri hodiny. Je to 
veľká výhoda najmä pre starších ľudí. 
Samozrejme prínosom sú nové kvalit-
né prístroje. Čiže tešíme sa z nového 
centra v prvom rade najmä kvôli na-
šim občanom, ale samozrejme bude 
slúžiť pre všetkých, ktorí to potrebujú.“

Podľa TVK -rb-

Ako sme už avizovali, 19. decembra sa uskutočnilo slávnostné otvorenie 
vynovenej ambulancie rehabilitácie na Zdravotnom stredisku vo Vrbo-
vom. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia piešťanskej nemocnice, vrbovskej 
samosprávy, vrbovskí lekári a zdravotníci, ako i ďalší hostia. Niekoľkí               
z nich nám poskytli svoje vyjadrenia.
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INVESTIČNÉ AKCIE V ROKU 2019
V roku 2019 boli v meste Vrbové zrea-
lizované nasledovné investičné akcie 

Mestské budovy
Nad novobudovanou hasičskou zbroj-

nicou na Ulici J. Zigmundíka boli prestav-
bou na 3. nadzemnom podlaží vytvore-
né dva byty  pre dobrovoľných hasičov.

V domove dôchodcov sa opravovali 
detaily strechy, vymieňali okná  v pod-
kroví a prístavbe  za plastové s izolač-
ným trojsklom. Celková investícia bola 
zazmluvnená  na  37 539,30 €.

Na mestskom úrade smerom do Uli-
ce gen. M. R. Štefánika pôvodné dvojité 
okná sú nahradené  oknami s izolač-
ným trojsklom. Taktiež sa vymenil starý  
kotol za nový, úspornejší.

Kultúrne pamiatky
Mesto Vrbové bolo úspešné pri pred-

kladaní žiadosti o dotáciu na Minister-
stvo kultúry SR v rámci Programu 1.1 
Obnovme si svoj dom. Podalo žiadosť   
o dotáciu na vypracovanie projektu  
pre stavebné povolenie na objekt syna-
gógy vo Vrbovom. Z požadovanej dotá-
cie 79 762 € mu bola poskytnutá čiast-
ka 35 000 €. 

Bola vybraná organizácia na spraco-
vanie projektovej dokumentácie, ktorá 
bude podkladom pre  stavebné povole-
nie,  ďalšie žiadosti do fondov a realizá-
ciu opráv budovy synagógy.

Veža stojaca na Námestí sv. Cyrila              
a Metoda má  opravené vežové hodiny 
(Hlas Vrbového č. 24-25/2019, s. 24). 

Odpadové hospodárstvo
Mesto Vrbové nachystalo projektovú 

dokumentáciu na nový zberný dvor na 
Sietnej ulici, smerom na Baraní dvor. 
Na jeho vybudovanie sa uchádzalo               
o dotáciu z Environmentálneho fondu 
SR, kde bolo úspešné. 

Rozhodnutím  Ministerstva životné-
ho prostredia SR  bola z Environmen-
tálneho fondu poskytnutá dotácia na 
projekt „Zberný dvor vo Vrbovom“ na 
sumu 150 000 € a spoluúčasť mesta 
tvorila čiastka 7 894,74 €. Prostriedky  
boli použité na SO 01 Spevnené a od-
stavné plochy, SO 03 Vodovodná prí-
pojka, areálový vodovod a požiarna 
nádrž, SO 10 Spevnená príjazdová ko-
munikácia v lokalite Sietna.

V meste sa budovali kontajnerové 
státia s kovovými ohradami.

Šport
Na mestskom futbalovom štadióne 

bol vytvorený nový závlahový systém 
trávnatej futbalovej plochy. 
Počas roka sa vysporadúvali pozemky 
pod štadiónom. 

Zeleň
V rámci akcie výsadby stromčekov pre 

novorodencov mesto vysadilo 44 strom-
čekov, ďalšia výsadba bola realizovaná  
v areáli mestského futbalového štadió-
na a v okolí Kostola sv. Gorazda. V okolí 
Kostola sv. Gorazda mala určenú výsad-
bu spoločnosť Semikron od Okresného 
úradu Piešťany, odbor životného pros-
tredia. Ing. Tomáš Miezga venoval sade-
nice tují na výsadbu v areáli cintorína. 

 
Inžinierske siete 

Na základe dlhodobých problémov so 
zásobovaním vodou na Šteruskej ceste 
mesto Vrbové dalo vypracovať projekt 
„Rozšírenie verejného vodovodu Vrbo-
vé, Šteruská cesta“.    

Následne podalo do spoločnosti TA-
VOS, a. s., žiadosť  o zaradenie projektu 
„Rozšírenie verejného vodovodu Vrbo-
vé, Šteruská cesta“ medzi investičné ak-
cie  spoločnosti TAVOS, a. s. Mestským 
zastupiteľstvom Vrbové bolo odsúhla-
sené podanie žiadosti o dotáciu a bola 
schválená spoluúčasť mesta Vrbové                 
vo výške 20 % z ceny podanej žiadosti 
na hlavné vodovodné potrubie. Rozpoč-
tový náklad na hlavný vodovodný rad 
bol 80 090,09 €. Realizácia diela bola vy-
súťažená spoločnosťou CS, s. r. o., na             
75 910,03 €. Na základe predbežnej 
zmluvy o spolupráci pri realizácii investí-
cie medzi TAVOS, a. s. a mestom Vrbo-
vým, 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 €. Realizácia bude 
v jarných mesiacoch roku 2020.

Mesto Vrbové bolo nápomocné s vy-
sporiadavaním pozemkov v chodníku 
na Ulici oslobodenia a poskytnutím 
vlastných pozemkov pre elektrický dis-
tribučný rozvod od trafostanice na Siet-
nej ulici k bytovému domu „Zelené bý-
vanie“ na Pribinovej ulici. V bytovom 
dome je spoločnosťou Real Market,               
s. r. o., vytvorených 24 bytov.

Mesto Vrbové odovzdalo do prevádz-
ky  spoločnosti TAVOS, a. s., zrekonštru-
ovanú kanalizačnú vetvu DN 300 za 

Rezidenciou Beňovského, na ktorej re-
konštrukcii sa fi nančne spolupodieľalo 
so spoločnosťou STAVOPRAC, s. r. o.,             
v sume 16 000,56 €.

Doprava
Bol vypracovaný realizačný  projekt 

na rekonštrukciu miestnej komuniká-
cie Mikulášska ulica.

Na Ulici  6. apríla sa vyasfaltovalo pô-
vodné betónové parkovisko vo vnút-
robloku medzi bytovými domami                    
a prevádzkami v sume 101 077,5 €.

Odkúpil sa pozemok medzi synagó-
gou a bytovými domami na Ul. 6. aprí-
la. Vybudoval sa naň nájazd, čím sa vy-
tvorili nové parkovacie miesta pre 
potreby obyvateľov  bytových domov. 
Nájazd a vyasfaltovanie rampy pri pre-
vádzkach stálo mesto  9 490,80 €. Tieto 
akcie  realizovala fi rma CS, s. r. o.

Za bytovým domom na Hollého ulici 
pri trafostanici sa vytvorilo parkovanie 
pre občanov so ZŤP.

Pokračovalo sa v realizácii doprav-
ných značení na miestnych komuniká-
ciách.

Mesto Vrbové sa spolupodieľalo 
sumou 37 159,44 € na rekonštrukcii ko-
munikácií a spevnených plôch za Be-
ňovského rezidenciou. 

Odkupovali sa  časti pozemkov pre 
budúce miestne komunikácie na Sado-
vej II, hornej časti Hrabinskej ulice aj 
pod inými miestnymi komunikáciami 
vo Vrbovom. 
Ďakujem všetkým spoluobčanom, 

ktorí boli nápomocní pri príprave a rea-
lizácii uvedených činností a investícií. 
Kde sa buduje, vzniká aj nepohodlie           
vo forme znečistenia komunikácií, ko-
ordinácie, obťažovania obyvateľov ne-
gatívnymi prejavmi staveniska. Sme 
husto zastavané mesto. Preto chcem 
všetkým poďakovať za trpezlivosť.                  
V uplynulom roku investovali v našom 
meste aj cudzie organizácie, ktoré si 
budujú svoje inžinierske siete.  Naprí-
klad Slovak Telekom, Západoslovenská 
distribučná, a. s. Buďme navzájom                
k sebe tolerantní, buduje sa pre našich 
občanov.

Ing. G. VALOVÁ,
vedúca Útvaru výstavby územného 
plánovania, dopravy a životného 
prostredia Mestského úradu vo Vr-
bovom

Oznámenie o štruktúre vlastníckych vzťahov Hlasu Vrbového
V zmysle § 6 odsek 3 zákona číslo 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (tlačový zákon), oznamujeme, že podľa stavu k 31. decembru m. r. je vydavateľom Hlasu Vrbového 
mesto Vrbové prostredníctvom Mestského úradu vo Vrbovom. Žiadna iná právnická ani fyzická osoba nemá k Hlasu 
Vrbového vlastnícky vzťah, ani v ňom nemá podiely a iné práva.

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ, primátorka mesta Vrbové
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Uznesenie MsZ č. 209/XII/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom berie 

na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky 
mesta k Návrhu programového rozpočtu 
mesta Vrbové na roky 2020 – 2022.

Uznesenie MsZ č. 210/XII/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

programový rozpočet mesta Vrbové na rok 2020 
v zmysle ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z.           
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 211/XII/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom berie na 

vedomie programový rozpočet mesta Vrbové na 
roky 2021 – 2022 v zmysle ustanovení zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územ-
nej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov podľa pri-
loženého návrhu.

Uznesenie MsZ č. 212/XII/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

zámenu časti pozemku v súlade s čl. 4, písm. B), 
bod 5 Zásad hospodárenia a nakladania s majet-
kom 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. E, p. č. 1286/1 
o celkovej výmere 809 m², druh pozemku – vod-
ná plocha, ktorý je zapísaný na LV č. 3369 – evido-
vaný v CKN ako parc. č. 800 v doposiaľ nezalože-
nom liste vlastníctva ako zastavaná plocha                         
a nádvoria o výmere 3129 m2 vo Vrbovom.  Uve-
dená parcela č. 1286/1 bola rozdelená Geomet-
rickým plánom č. 397/2019 zo dňa 24. 10. 2019 
na parcelu reg. „E“ č. 1286/1 o celkovej výmere 
751 m², druh pozemku – vodná plocha, parcelu 
reg. „C“ č. 800/2, diel č. 1 o celkovej výmere 58 m², 
druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria                
a  parcelu reg. „C“ č. 800/1 o celkovej výmere  
3071 m², druh pozemku – zastavané plochy a ná-
dvoria, kde predmetom zámeny bude
• parcela č. 800/2, diel č. 1 o celkovej 

výmere 58 m², druh pozemku – zasta-
vané plochy a nádvoria - pôvodne evi-
dovaná v CKN ako parc. č. 800 v dopo-
siaľ nezaloženom liste vlastníctva ako 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 
3129 m2;          

vo vlastníctve mesta Vrbové, IČO 003 13 
190, sídlo Ulica gen. M. R. Štefánika  č. 15/4, 
922 03 Vrbové;
za časť pozemku 
v  k. ú. Vrbové,  KN reg. „C“, p. č. 798 o cel-
kovej výmere 528 m², druh pozemku – za-
stavané plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný 
na LV č. 1139 – pôvodná parcela č. 798 bola 
rozdelená Geometrickým plánom č. 
397/2019 zo dňa 24. 10. 2019 na parcelu č. 
798/1, diel č. 2 o celkovej výmere 526 m², 
druh pozemku – zastavané plochy a nádvo-
ria  a  parcelu č. 798/2, diel č. 3 o celkovej 
výmere 2 m², druh pozemku – zastavané 
plochy a nádvoria, kde predmetom zámeny 
bude
• parcela č. 798/2, diel č. 3 o celkovej 

výmere 2 m², druh pozemku – zastava-
né plochy a nádvoria;           

vo vlastníctve:
– Jozef Pilka, 922 03 Vrbové,    
– Martin Pilka, 922 03 Vrbové   
– a   Lucia Pilková, 831 01 Bratislava – Nové 
Mesto, s povinnosťou ďalšej úhrady z dôvo-

dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Po schválenej zámene rodina Pilková zamení 

časť pozemku parc. č. 798/2  a  zvyšok - novovy-
tvorenú nehnuteľnosť parcelu registra „C“ č. 
800/2, kde sa odpočítajú 2 m2   za zamenenú par-
celu č. 798/2 o výmere 2 m2  odkupuje za cenu           
vo výške  15 €/m2  z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa,  čiže  56 m2  x  15 €,  t. j. za sumu vo výške 
840 €, s podmienkou uhradenia sumy za vyhoto-
venie GP č. 397/2019 vo výške 227 €.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ pova-
žuje skutočnosť, že na uvedenej parcele č. 800/2 
má rodina Pilková ohradený dvor pri svojej 
nehnuteľnosti, ktorý užíva nepretržite od roku 
2002 po kolaudácii svojho rodinného domu.

za: 7, proti: 0, zdržali sa: 2

Uznesenie MsZ č. 213/XII/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

po zámene nehnuteľnosti zriadiť na nehnuteľ-
nosti   parcela reg. „C“ 800/2, diel č. 4 vecné bre-
meno v prospech mesta Vrbové, sídlo Ulica gen. M. 
R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové, IČO 003 13 190, 
na inžiniersku sieť (splaškovú kanalizáciu).  Vecné 
bremeno bude zriadené bezodplatne v koridore, 
ktorý je vymedzený Geometrickým plánom č. 
397/2019  zo dňa 24. 10. 2019,  kde ide o  10 m2            
a  ďalej by malo vecné bremeno spočívať   v mož-
nosti prechodu a pohybu na parcele registra „C“ 
č. 800/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 
58 m2 neobmedzene v prípade vykonania opráv 
uložených inžinierskych sietí.  Spoluvlastníci Jozef 
Pilka, Martin Pilka a Lucia Pilková  sa zaväzujú ne-
budovať  na  uvedenej  parcele  žiadne  budovy  
ani  spevnené  plochy,  ani  ploty,  kde  v  povinnos-
ti zamieňajúceho je toto právo rešpektovať                       
a umožniť jeho plynutie.  Zánikom zmluvných 
strán prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce 
z tejto zmluvy a zriadeného vecného bremena na 
ich právnych nástupcov.

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

Uznesenie MsZ č. 214/XII/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

zámenu časti pozemku v súlade s čl. 4, písm. B), 
bod 5 Zásad hospodárenia a nakladania s majet-
kom 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. 227/1 
o celkovej výmere 2181 m², druh pozemku – za-
stavaná plocha a nádvoria, ktorý je zapísaný na 
LV č. 1900 vo Vrbovom.  Uvedená parcela č. 227/1 
bola rozdelená Geometrickým plánom č. 
409/2019 zo dňa 25. 10. 2019 na parcelu reg. „C“ 
č. 227/1 o celkovej výmere 2162 m², druh pozem-
ku – zastavané plochy a nádvoria a  parcelu reg. 
„C“  č. 227/5 o celkovej výmere 19 m², druh po-
zemku – zastavané plochy  a nádvoria, kde pred-
metom zámeny bude
• parcela č. 227/5  o celkovej výmere 19 m², 

druh pozemku – zastavané plochy a nádvo-
ria;          

vo vlastníctve mesta Vrbové, IČO 003 13 190, 
sídlo Ulica gen. M. R. Štefánika  č. 15/4, 922 03 
Vrbové
za časť pozemku 
v  k. ú. Vrbové, KN reg. „C“, p. č. 338 o celkovej 
výmere 418 m², druh pozemku – zastavané plo-
chy a nádvoria, ktorý je zapísaný na LV č. 418, kde 
pôvodná parcela č. 338 bola rozdelená Geomet-
rickým plánom č. 409/2019 zo dňa 25. 10. 2019 
na parcelu reg. „C“  č. 338/1 o celkovej výmere 
287 m², druh pozemku - zastavané plochy a ná-
dvoria  a  parcelu reg. „C“  č. 338/2 o celkovej vý-
mere 131 m², druh pozemku – zastavané plochy  
a nádvoria, kde predmetom zámeny bude
parcela č. 338/2 o celkovej výmere 131 m², 
druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria;           
vo vlastníctve:

– Emília Madunická, 922 03 Vrbové s  povinnos-
ťou mesta Vrbové ďalšej úhrady z dôvodu hodné-
ho osobitného zreteľa; a ďalej 
za časť pozemku
v  k. ú. Vrbové,  KN reg. „C“, p. č. 339 o celkovej 
výmere 1965 m², druh pozemku – záhrada, ktorá 
je zapísaná na LV č. 452, ktorá bola rozdelená Ge-
ometrickým plánom č. 409/2019 zo  dňa  25. 10. 
2019  na parcelu reg. „C“ č. 339/1 o celkovej výme-
re 1882 m², druh pozemku – záhrada a parcelu 
reg. „C“ č. 339/2 o celkovej výmere 83 m², druh 
pozemku – záhrada, kde predmetom zámeny 
bude
• parcela č. 339/2 o celkovej výmere 83 m², 

druh pozemku - záhrada; vo vlastníctve:
– Emília Madunická, 922 03 Vrbové s  povinnos-
ťou mesta Vrbové ďalšej úhrady z dôvodu hodné-
ho osobitného zreteľa.
Po schválenej zámene mesto Vrbové zamení časť 
pozemku parc. reg. „C“ č. 227/5 a zvyšok  novovy-
tvorených nehnuteľností, t. j. parcelu registra „C“ 
č. 338/2  a  parcelu reg. „C“  č. 339/2, kde sa odpo-
číta 19 m2 za  zamenenú parcelu č. 227/5  o výme-
re 19 m2  odkupuje za cenu vo výške 5 €/m2                   
z  dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktoré sú 
vo výlučnom  vlastníctve Emílie Madunickej,  čiže 
131 m2 + 83 m2  = 214 m2  - 19 m2   =  195 m2  x  5 €, 
t. j. za sumu vo výške 975,00 €.

Za  dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ pova-
žuje skutočnosť, že na susednej parcele č. 227/5 
má rodina Madunická postavený rodinný dom, ku 
ktorému je potrebný prístup  zo strany mestskej 
parcely par. č. 227/5.  Z uvedeného dôvodu je po-
trebné vysporiadať tieto nehnuteľnosti.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 215/XII/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

po zámene nehnuteľnosti zriadiť na dotknutej  
nehnuteľnosti parcela reg. „C“ č. 227/5  vecné bre-
meno v prospech mesta Vrbové, sídlo Ulica gen. 
M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové, IČO 003 13 
190  na už vybudované inžinierske siete (teleko-
munikačný kábel, plynové a vodovodné potru-
bie). Vecné bremeno bude zriadené bezodplatne 
na novovytvorenej parcele reg. „C“ č. 227/5 – za-
stavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2                      
a   bude spočívať v možnosti prechodu a pohybu 
na parcele neobmedzene v prípade vykonania 
opráv uložených inžinierskych sietí. Výlučná vlast-
níčka Emília Madunická sa zaväzuje nebudovať  
na  tejto  parcele  žiadne  budovy  ani  spevnené  
plochy,  ani  ploty a jej  povinnosťou je toto vecné 
bremeno rešpektovať a umožniť jeho plynutie. 
Zánikom zmluvných strán prechádzajú práva               
a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy a zriade-
ného vecného bremena na ich právnych nástup-
cov.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 216/XII/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

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, 
ktorý je zapísaný na LV č. 1900, ktorý bol na zákla-
de  geometrického  plánu  číslo  4/2018  zo dňa 
30. 1. 2018  rozdelený  na parcelu  reg.  „C“  č.  
3225/1 
- ostatné plochy  o výmere 161 m2 a parcelu reg. 
„C“ č. 3225/2 o výmere 95 m2 - ostatné plochy, 
kde
–  predmetom  kúpnej zmluvy je novovytvore-
ná 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., 922 03 Vrbové za cenu 
11 €/m2

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
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z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mest-

ské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že 
žiadateľka Ing. Erika  Jasovská,  PhD.,  922 03 
Vrbové parcelu č. 3225/1 užíva a udržiava              
od roku 2012.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 217/XII/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

– 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. 3179            
o výmere 891 m2, druh pozemku zastavané plo-
chy a nádvoria,  zapísaný na LV č. 1900, a ktorý bol 
na základe geometrického plánu číslo 4/2018 zo 
dňa 30. 1. 2018 rozdelený na parcelu reg. „C“ č. 
3179/1 – zastavané  plochy a nádvoria  o výmere 
753 m2, parcelu  reg.  „C“  č.   3179/2 – zastavané  
plochy  a nádvoria o výmere 66 m2 a parcelu reg. 
„C“ č. 3179/3 o výmere 72 m2 – zastavané plochy  
a nádvoria, kde
–  predmetom   kúpnej  zmluvy   je   novovytvo-
rená   nehnuteľnosť -  parcela   registra  „C“ č. 
3179/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 
66 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.,  922 03 Vrbové za cenu 
11 €/m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa mestské 
zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že žiadateľka 
Ing. Erika  Jasovská,  PhD.,  922 03 Vrbové parcelu 
č. 3179/2  užíva a udržiava od roku 2012.  

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 218/XII/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

po predaji nehnuteľnosti zriadiť na predmetnej 
nehnuteľnosti vecné bremeno v prospech mesta 
Vrbové, sídlo Ul. gen. M. R. Štefánika č. 15/4,              
922 03 Vrbové, IČO 003 13 190, na už uložené in-
žinierske siete vodovodu, ale aj vecné bremeno           
v prípade ďalšieho nového uloženia inžinierskych 
sietí a vecné bremeno spočívajúce v možnosti 
prechodu a pohybu na parcele registra „C“ č. 
3225/1 – ostatné plochy o výmere 161 m2  neob-
medzene v prípade vykonania opráv uložených 
inžinierskych sietí.

Ing. Erika Jasovská, PhD., sa zaväzuje nebudo-
vať  na  predmetnej  parcele  žiadne  budovy ani  
spevnené  plochy,  ani  pevné ploty, zriadené vec-
né bremeno  rešpektovať  a  umožniť jeho plynu-
tie.  Zánikom zmluvných strán prechádzajú práva 
a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy a zriadeného 
vecného bremena na ich právnych nástupcov.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 219/XII/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje              

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,  
zapísaného  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 - ostatné plochy,  
kde
–  predmetom  kúpnej   zmluvy   je   novovytvo-
rená   nehnuteľnosť’  parcela    registra   „C“ č. 
3225/2 – ostatné plochy o výmere 95 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. Rastislava Slabé-
ho, 922 03 Vrbové za cenu 11 €/m2 z dôvodu hod-
ného osobitného zreteľa.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa mestské 
zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že žiadateľ 
Ing. Rastislav Slabý, 922 03 Vrbové parcelu č. 
3225/2 užíva a udržiava od roku 2012.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 220/XII/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

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. 3179             
o výmere 891 m2, druh pozemku zastavané plo-
chy a nádvoria zapísaného na LV č. 1900, ktorý 
bol na základe geometrického plánu číslo 4/2018 
zo dňa 30. 1. 2018 rozdelený na parcelu reg. „C“  č. 
3179/1 – zastavané  plochy a nádvoria  o výmere  
753 m2, parcelu  reg.  „C“ č. 3179/2 – zastavané  
plochy  a nádvoria o výmere 66 m2 a parcelu reg. 
„C“ č. 3179/3  o výmere 72 m2 - zastavané plochy 
a nádvoria, kde
– predmetom kúpnej zmluvy je novovytvorená 
nehnuteľnosť parcela registra „C“ č. 3179/3 – za-
stavané plochy a nádvoria o výmere 72 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. Rastislava Slabé-
ho, 922 03 Vrbové za cenu 11 €/m2  z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa. 

Za dôvod hodný osobitného zreteľa mestské 
zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že žiadateľ 
Ing. Rastislav Slabý, 922 03 Vrbové parcelu č. 
3179/3 užíva a udržiava od roku 2012.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 221/XII/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

po predaji nehnuteľnosti zriadiť na predmetnej 
nehnuteľnosti vecné bremeno v prospech mesta 
Vrbové, sídlo Ul. gen. M. R. Štefánika č. 15/4,               
922 03 Vrbové, IČO 003 13 190, na už uložené in-
žinierske siete vodovodu, ale aj vecné bremeno           
v prípade ďalšieho nového uloženia inžinierskych 
sietí a vecné bremeno spočívajúce v možnosti 
prechodu a pohybu na parcele registra „C“ č. 
3225/2 – ostatné plochy o výmere 95 m2, vecné 
bremeno spočívajúce v možnosti prechodu a po-
hybu na parcele registra „C“ č. 3179/3 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 72 m2  neobmedze-
ne v prípade vykonania opráv uložených inžinier-
skych sietí. 

Ing. Rastislav Slabý sa zaväzuje nebudovať na 
predmetnej parcele žiadne budovy ani spevnené  
plochy,  ani  pevné ploty a rešpektovať  zriadené 
vecné bremeno a umožniť jeho plynutie. Záni-
kom zmluvných strán prechádzajú práva a povin-
nosti vyplývajúce zo zmluvy a zriadeného vecné-
ho bremena na ich právnych nástupcov.

prítomní: 7
za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 222/XII/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

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

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

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 223/XII/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

v zmysle ustanovenia § 9, ods. 2, písm. b) zákona  
č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod 
nehnuteľnosti - pozemok určený na výstavbu ga-
ráže  v  k. ú. Vrbové,  KN reg. „C“:
• p. č. 325/89  o výmere 20 m², druh pozem-

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

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 224/XII/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2, písm. a, b)  záko-
na   č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisu 
spôsob prevodu – prevod nehnuteľností v ka-
tastri mesta  Vrbové, ktoré sú zapísané na LV č. 
1900 na Okresnom úrade, katastrálny odbor 
Piešťany, vo vlastníctve mesta Vrbové nasledov-
ne:
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

Uznesenie MsZ č. 225/XII/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2, písm. a, b)  záko-
na      č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpi-
sov podmienky obchodnej verejnej súťaže 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 kto-
rej je tento rodinný dom postavený;

ktoré sú zapísané na LV č. 1900 na Okresnom 
úrade, katastrálny odbor Piešťany, vo vlastníctve 
mesta Vrbové pričom minimálna cena za uvede-
né nehnuteľnosti je stanovená znaleckým posud-
kom č. 202/2019 zo dňa 20. 8. 2019, ktorý vypra-
coval Ing. Dezider Csenky vo výške 71 200 €.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 226/XII/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

zverenie do správy spôsobom obvyklým,  I. Zák-
ladnej škole, Školská ul. č. 4, Vrbové nasledovný 
majetok:
– konvektomat Elektrolux AOS – 101EBA2 v ob-
starávacej cene 6958,80 € s DPH, zakúpený od 
dodávateľa: Stanislav Púdela PaP.  Číslo karty 
drobného majetku v evidencii OTE/0670;

prítomní: 7
za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 227/XII/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

zverenie do správy spôsobom obvyklým Základ-
nej škole, Komenského ul. č. 2, Vrbové   nasledov-
ný majetok:
– panvica elektrická BR 120 – nehrdzavejúca oceľ 
v obstarávacej cene 4929,60 € s DPH, zakúpená 
od dodávateľa:  Elena Gajdošíková G-Gastro. Čís-
lo karty drobného majetku v evidencii 028/0673.

za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 228/XII/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

vyradenie majetku podľa priloženého zoznamu.
prítomní: 8
za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 229/XII/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

odpísanie daňových nedoplatkov na dani                       
z nehnuteľnosti vo výške 55,44 €

odpísanie daňových nedoplatkov na poplat-
koch za komunálny odpad  vo výške 34,91 €.

spolu vo výške: 90,35 €
z dôvodu ich nevymožiteľnosti.
za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 230/XII/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

plán zasadnutí MsZ na I. polrok 2020.
za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0
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Uznesenie MsZ č. 231/XII/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schva-

ľuje prenájom nebytového priestoru za úče-
lom inštalácie 1 ks peňažného bankomatu           
o rozmere 1,50 m2 – na priečelí bytového 
domu na Ul. M. A. Beňovského, súp. č. 353, za-
písaného na LV č. 2921, postaveného na par-
cele reg. „C“ parc. č. 2392/2  o výmere  2181 m2 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria za 
cenu nájmu vo výške 1500 €/rok,  ako prená-
jom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, v súlade s § 9a, 
ods. 9, písm. c)  zákona SNR č. 138/1991 Zb.               
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.      

Za dôvod hodný osobitného zreteľa mest-
ské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že ná-
jomca Prima banka Slovensko, a. s.,  sídlo 
Hodžova ul. č. 11, 010 11 Žilina,  IČO  315 75 
951 už uvedený priestor na peňažný banko-
mat užíva a mesto Vrbové získalo danú nehnu-
teľnosť späť po ukončení nájmu spoločnosťou 
Potraviny Kačka, kde bol tento bankomat                  
v podnájme u menovanej spoločnosti so sú-
hlasom mesta Vrbové.

prítomní: 7
za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 232/XII/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schva-

ľuje prenájom nebytového priestoru za úče-
lom inštalácie 1 ks peňažného bankomatu              
o rozmere 1,50 m2 – na priečelí bytového 
domu na Ul. M. A. Beňovského, súp. č. 353, evi-
dovaného na LV č. 2921, postaveného na par-
cele reg. „C“ parc. č. 2392/2  o výmere  2181 m2 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria za  
cenu nájmu  vo výške  1500 €/rok,  ako prená-
jom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, v súlade s § 9a, 
ods. 9, písm. c)  zákona SNR č. 138/1991 Zb.             
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa mestské

ské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že ná-
jomca ČSOB banka, a. s.,  sídlo Žiškova ul. č. 11, 
811 02 Bratislava,  IČO  368 54 140 už uvedený 
priestor na peňažný bankomat užíva a mesto 
Vrbové získalo danú nehnuteľnosť späť po 
ukončení nájmu spoločnosťou Potraviny Kač-
ka, kde bol tento bankomat v podnájme u me-
novanej spoločnosti so súhlasom mesta Vrbo-
vé.

za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 233/XII/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schva-

ľuje prenájom časti pozemku na zriadenie pre-
nosného predajného stánku o rozmeroch 
15,36 m2, na parcele reg. „E“ parc. č. 673 o vý-
mere 135 m2, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, zapísaný na LV č. 3369, umiestne-
ný na Ul. M. A. Beňovského  za  cenu nájmu  vo 
výške 17 €/m2/rok, ako prenájom nehnuteľné-
ho majetku mesta z dôvodu hodného osobit-
ného 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 mest-
ské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že ná-
jomca spoločnosť Eff ective, s. r. o., so sídlom 
Ostrov č. 376, 922 01 Ostrov, IČO  448 98 878 
uvedený pozemok bude užívať po dohode              
s majiteľom predajného stánku  od 1. 1. 2020.

(NESCHVÁLENÉ)

Uznesenie MsZ č. 234/XII/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schva-

ľuje čiastočnú úhradu fi nančných prostriedkov 
vynaložených mestom Piešťany na činnosť žia-
kov mesta Vrbové, ktorí navštevujú záujmové 
centrum v Piešťanoch vo výške 104 € mesač-
ne.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 235/XII/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schva-

ľuje v súlade  s  čl. I., § 2, ods. 9 Všeobecne zá-
väzného nariadenia č. 6/2018 o nakladaní                
s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom 
dome na Hrabinskej ulici a na Šteruskej ceste 
- KOŠIAR v meste Vrbové pridelenie voľného 
nájomného dvojizbového bytu č. 3 na prvom 
poschodí v bytovom dome na  Šteruskej ceste 
– KOŠIAR  č. 675/6A novému nájomníkovi:
- Zuzana MIHALOVIČOVÁ, 922 03 Vrbové.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 236/XII/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom berie na 

vedomie vyslanie trojčlennej mestskej delegá-
cie na služobnú cestu na Madagaskar v marci 
2020 za účelom reprezentácie mesta pri príle-
žitosti slávnosti pomenovania ulice v meste 
Antalaha podľa vrbovského rodáka Mórica Be-
ňovského, ktorý v tejto oblasti pôsobil                               
a zomrel. Náklady na dopravu a ubytovanie 
budú hradené sponzorsky. Zloženie delegácie: 
Dott. Mgr. Ema Maggiová, JUDr. Štefan Kubík            
a PhDr. Ľubomír Bosák.

Uznesenie MsZ č. 237/XII/2019
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schva-

ľuje zhotovenie pamätnej tabule mestom Vr-
bové na počesť Mórica Beňovského, ktorá 
bude umiestnená v meste Antalaha na Mada-
gaskare pri príležitosti pomenovania tamojšej 
ulice podľa Mórica Beňovského v marci 2020 
za účasti delegácie mesta Vrbové.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Zo zápisnice z rokovania.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA VRBOVÉ č. 1/2020

o dani z nehnuteľnosti
na území mesta Vrbové

Mesto Vrbové na  základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov                               
a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach                                        
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov

vydáva pre územie mesta Vrbové

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É   N A R I A D E N I E
č. 1/2020

o dani z nehnuteľnosti
na území mesta Vrbové

§ 1 Úvodné ustanovenia

1. Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) 
upravuje podrobne podmienky určovania a vyberania 
dane z nehnuteľností na území mesta Vrbové.

2. Správcom dane je mesto Vrbové (ďalej len „správca 
dane“). Daň z nehnuteľností zahŕňa 

• daň z pozemkov;
• daň zo stavieb;
• daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 

(ďalej len daň z bytov).

§ 2 Daň z pozemkov

1. Daňovníkmi z dane z pozemkov sú tí, ktorí sú uvedení              
v § 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach                      
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon“).

2. Predmetom dane z pozemkov sú pozemky v katastrál-
nom území mesta Vrbové v členení podľa § 6 ods. 1 
zákona.

3. Základom dane z pozemkov, na ktorých sú:
a. orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé 

trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov ur-
čená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty 
pôdy       za 1 m2 podľa prílohy č. 1 zákona;

b. záhrady, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy 
je hodnota pozemku určená vynásobením výmery po-
zemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 podľa prílohy č. 2 
zákona;

c. lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybní-
ky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vod-
né plochy je hodnota pozemku bez porastov určená 
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy 
za 1 m2 0,0783 €. Takto ustanovená hodnota pozemku 
sa použije len ak daňovník hodnotu pozemku nepreu-
káže znaleckým posudkom;

d. stavebné pozemky je hodnota pozemku určená vyná-
sobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za             
1 m2 podľa prílohy č. 2 zákona. (Celkovú výmeru sta-
vebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čís-
la sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení až 
do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stav-
bu, ktorá je predmetom dane zo stavieb, alebo z bytov 
podľa zákona.)

4. Sadzba dane, daň
a. správca dane určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov            

vo výške 0,70%.
b. daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane 

podľa § 2 ods. 3 a ročnej sadzby dane z pozemkov pod-
ľa § 2 ods. 4 tohto nariadenia (viď. tabuľka č. 1).
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TABUĽKA Č. 1
druhy

pozemkov
hodnota pôdy           

a pozemkov v €/
m2

sadzba dane
v %

orná pôda, chmeľnice, 
vinice, ovocné sady 0,4534 0,70

trvalé trávnaté porasty 0,0302 0,70

záhrady, zastavané 
plochy a nádvoria, 
ostatné plochy 

v zmysle prílohy 
č. 2 zákona 0,70

lesné pozemky, na 
ktorých sú hospodárske 
lesy, rybníky s chovom 
rýb, ostatné hosp. 
využívané vodné plochy

0,0783 0,70

stavebné pozemky v zmysle prílohy 
č. 2 zákona 0,70

§ 3 Daň zo stavieb

1. Daňovníkmi dane zo stavieb sú tí, ktorí sú uvedení                  
v ustanovení § 9 zákona.

2. Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území mes-
ta Vrbové, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných 
alebo podzemných podlaží, so zemou spojené pevným 
základom alebo ukotvené pilótami v členení podľa § 10 
zákona. Na daňovú povinnosť nemá vplyv, že stavba sa 
prestala užívať.

3. Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plo-
chy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys 
stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stav-
by, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava pre-
čnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby. Základom 
dane pri stavbe hromadných garáží umiestnenej pod 
zemou je výmera zastavanej plochy v m2, pričom zasta-
vanou plochou sa rozumie pôdorys na úrovni najroz-
siahlejšej podzemnej časti stavby.

4. Ročná sadzba dane zo stavieb na území mesta Vrbové 
je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy určená                    
vo výške (tabuľka č. 2):

a. 0,140 eur za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré 
majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu;

b. 0,160 eur za stavby na pôdohospodársku produkciu, 
skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využí-
vané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej pro-
dukcie vrátanie stavieb na vlastnú administratívu;

c. 0,450 eur za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, 
za samostatne stojace garáže, za stavby hromadných 
garáží, za stavby hromadných garáží umiestnené pod 
zemou; garáže umiestnené v pôdoryse bytového 
domu;

d. 1,100 eur za priemyselné stavby, stavby slúžiace ener-
getike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané 
na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb            
na vlastnú administratívu;

e. 1,300 eur stavby na ostatné podnikanie a na zárobko-
vú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu                  
s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou;

f. 0,650 eur  za ostatné stavby, neuvedené v písm. a) až 
e).

5. Príplatok za podlažie stanovuje správca dane pri viac-
podlažných stavbách v sume 0,060 eur za každé ďalšie 
podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

6. Daň zo stavieb sa vypočíta podľa § 12a zákona s pou-
žitím ustanovení § 3 ods. 3, 4 a 5 tohto nariadenia.

TABUĽKA Č. 2

druhy stavieb sadzba dane
v eur/m2

príplatok za 
ďalšie 

podlažie            
v eur/m2 

stavby na bývanie, ... (4a) 0,140 0,060

stavby na pôdohospodársku 
produkciu, ... (4b) 0,160 0,060

chaty, stavby na individuálnu 
rekreáciu, stavby garáží (4c) 0,450 0,060

priemyselné stavby,  (4d) 1,100 0,060

stavby na ostatné podnika-
nie a zárobkovú činnosť ... 
(4e) 

1,300 0,060

ostatné stavby (4f) 0,650 0,060

§ 3 Daň z bytov

1. Daňovníkom dane z bytov sú tí, ktorí sú uvedení                       
v ustanovení § 13 zákona.

2. Predmetom dane z bytov v bytovom dome na území 
mesta Vrbové, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebyto-
vý priestor nadobudli do vlastníctva fyzické alebo práv-
nické osoby, sú byty a nebytové priestory.

3. Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy 
bytu alebo nebytového priestoru v m2.

4. Ročná sadzba dane z bytov na území mesta Vrbové je 
určená vo výške 0,200 eur za každý aj začatý m2 
podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.

5. Ročná sadzba nebytových priestorov, ktoré slúžia ako 
garáž na území mesta Vrbové je určená vo výške 
0,450 eur  za každý aj začatý m2 podlahovej plochy ne-
bytového priestoru.

6. Ročná sadzba nebytových priestorov, ktoré slúžia na 
podnikateľské účely, alebo inú zárobkovú činnosť na 
území mesta Vrbové je určená vo výške 1,300 eur za 
každý aj začatý m2 podlahovej plochy.

7. Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa  
§ 4 ods. 3 a ročnej sadzby dane podľa § 4 ods. 4 tohto 
nariadenia (v súlade s § 16a zákona).

§ 5
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností

§ 5a Oslobodenie od dane a zníženie dane

1. Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov sú 
oslobodené pozemky, na ktorých sú cintoríny, pozem-
ky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk                
a pozemky užívané školami a školskými zariadeniami.

2. Správca dane ustanovuje zníženie dane zo stavieb                
a zníženie dane z bytov o 30 % za stavby na bývanie              
a byty v bytovom dome, ktoré sú vo vlastníctve fyzic-
kých osôb starších ako 70 rokov, ak slúžia na ich trvalé 
bývanie.

3. Správca dane ustanovuje, že od dane zo stavieb a dane 
z bytov sú oslobodené stavby alebo byty slúžiace ško-
lám, školským zariadeniam, knižnice, kiná, stavby uží-
vané na účely sociálnej pomoci.

§ 5b Vyrubovanie dane

1. Správca dane vyrubuje daň každoročne podľa stavu              
k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia roz-
hodnutím za celé zdaňovacie obdobie.

§ 5c Platenie dane

1. Daňovník je povinný označiť platbu dane identifi káto-
rom t. j. variabilným symbolom, ktorý je uvedený v roz 
hodnutí. Pri neoznačenej platbe postupuje správca 
dane v súlade  s § 98a zákona, t. j. platbu použije na 
splátku pohľadávky daňovníka vzniknutej na základe zá
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kona a súvisiacich VZN mesta (poplatky a miestna daň 
po lehote splatnosti, úhrada exekučných nákladov a i.). 
Takýto istý postup sa použije pri vysporiadaní daňového  
preplatku.

2. Ak nemožno takúto platbu (ods. 1 § 5c) použiť, správca 
dane ju na základe žiadosti daňovníka vráti do 60 dní od 
doručenia žiadosti. 

3. Správca dane môže určiť platenie dane v splátkach. 
Splátky dane  sú splatné v lehotách určených správcom 
v rozhodnutí, ktorým sa daň vyrubuje. Daňovník môže 
daň určenú v splátkach zaplatiť aj naraz, najneskôr v le-
hote splatnosti prvej splátky.

4. Daň mesto vyberá nasledovným spôsobom:
a. v hotovosti do sumy 300,00 eur (§ 55 ods. 2 písm. b) bod 

3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poria-
dok) a  o zmene a  doplnení niektorých zákonov)                     
do pokladnice mesta;

b. bezhotovostným prevodom na účet správcu dane;
c. poštovým poukazom na účet správcu dane;
d. bezhotovostne platobnou kartou v kancelárii pokladni-

ce na MsÚ.

§ 5d Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho ob-

dobia po zdaňovacom období, v ktorom sa fyzická alebo 
právnická osoba stala daňovníkom dane z nehnuteľnos-
ti podľa zákona.

2. Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho 
obdobia, v ktorom fyzická alebo právnická osoba pre-
stala byť daňovníkom dane z nehnuteľnosti podľa záko-
na.

3. Pri nehnuteľnostiach získaných vydražením alebo dede-
ním daňová povinnosť vzniká:
– vydražiteľovi prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 
vydražení nehnuteľnosti, alebo prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom; 
– dedičovi prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni 
právoplatnosti osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnu-
tia o dedičstve; 
– pri vydražení nehnuteľnosti daňová povinnosť zaniká 
posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli daňovníkovi 
vlastnícke práva k nehnuteľnosti.

§ 5e Oznamovacia povinnosť
Daňovník má v súlade so zákonom v prípadoch podľa:
a. nariadenia § 5d ods. 1 a 2 oznamovaciu povinnosť pri 

vzniku, ale aj pri zániku daňovej povinnosti do 31. januá-
ra po zdaňovacom období kedy k vzniku alebo zániku 
došlo;

b. nariadenia § 5d ods. 3 do 30 dní od rozhodujúcich sku-
točností.

§ 5f Prechodné  ustanovenia

1. Daňovník je povinný, v súlade s § 99c zákona podať do-
datočné priznanie, ak zistí, že neuviedol správne údaje 
na vyrubenie dane najneskôr do štyroch rokov od konca 
roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie.  
Správca dane na základe takéhoto dodatočného prizna-
nia vyrubí rozdiel dane za dotknuté obdobia, pričom pri 
vyrubení postupuje podľa VZN platných pre príslušné 
zdaňovacie obdobie.  

§ 6 Zrušovacie a záverečné ustanovenia

1. Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o dani 
z nehnuteľnosti na území mesta Vrbové, prijaté Uznese-
ním MsZ č. 171/XI/2017 zo dňa 30. 11. 2017.

2. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je 
podrobnejšia úprava,  odkazuje sa na zákon č. 582/2004 
Z. z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za ko-
munálne odpady a drobné stavebné odpady v znení ne-
skorších predpisov a zákon č. 563/2009  Z. z. o správe 
daní (Daňový poriadok) a  o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v  znení neskorších predpisov.

3. Na tomto všeobecne záväznom nariadení mesta Vrbové 
sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  č. uzne-
senia   206/XII/2019 zo dňa 11. 12. 2019.

§ 7 Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť               
1. januára  2020.

Vrbové dňa  11. 12. 2019
       

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ
primátorka mesta

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA VRBOVÉ č. 3/2020

o miestnom poplatku za komunálne odpady              
a drobné stavebné odpady na území mesta Vrbové

Mesto Vrbové na  základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov                          
a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach                                         
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona 
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov

vydáva pre územie mesta Vrbové
V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É   N A R I A D E N I E

č. 3/2020
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 
na území mesta Vrbové

§ 1 Úvodné ustanovenia

1. Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) 
upravuje podrobne podmienky určovania a vyberania  
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území mesta Vrbové.

2. Správcom  miestneho poplatku je mesto Vrbové (ďalej 
len „správca dane“).

§ 2 Všeobecné ustanovenia
1. Poplatok sa platí za (§ 77 ods. 1 zákona č. 582/2004               

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunál-
ne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskor-
ších predpisov – ďalej len „zákon“):

a. činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpa-
dom;

b. činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunál-
nym odpadom;

c. triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa 
nevzťahuje rozšírená  zodpovednosť výrobcov;

d. náklady spojené nedôsledným triedením oddelene 
zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa 
vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov;

e. náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa 
osobitného predpisu (§ 59 ods. 8 zákona o odpadoch             
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  ďalej „zákon              
o odpadoch)

f. a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“), ktoré 
vznikajú na území mesta.

2. Poplatník je (§ 77 ods. 2 zákona):
a. fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný 

pobyt alebo je na území mesta oprávnená užívať alebo 
užíva nehnuteľnosť;

b. právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva 
nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podni-
kanie;
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c. podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva 
nehnuteľnosť na území mesta na  podnikanie.

3. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre mesto 
môže vyberať a  za vybraný poplatok ručí:

a. vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlast-
níctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový 
dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zá-
stupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výbe-
rom zástupca alebo správca súhlasí;

b. správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územ-
ný celok alebo mesto (ďalej len „platiteľ“) Platiteľ a poplat-
ník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok mestu od-
vedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku mestu 
ručí platiteľ. 

4. Ak viacero poplatníkov podľa § 2 odsek 2 písm. a) žije              
v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatní-
ka môže  za ostatných členov tejto domácnosti na seba 
prevziať jeden z nich. 

5. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony              
v plnom rozsahu, plní povinnosti jeho zákonný zástup-
ca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie 
za iného prevziať alebo plniť fyzická osoba, ktorá sa dl-
hodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky 
alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny 
je fyzická osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatní-
ka, povinná oznámiť mestu. 

6. Poplatková povinnosť:
a. vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 2 

ods. 2 tohto nariadenia; 
b. zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť uvedená v § 2 

tohto nariadenia.
7. Oznamovacia povinnosť – poplatník je povinný v prie-

behu zdaňovacieho obdobia oznámiť do 30 dní vznik           
(zánik) poplatkovej povinnosti s uvedením údajov roz-
hodujúcich na určenie poplatku, jeho zníženie alebo od-
pustenie.

8. Zdaňovacím  obdobím je príslušný kalendárny rok.

§ 3 Poplatok, vyrubenie a splatnosť poplatku

1. Sadzba poplatku je:
1.1. pre poplatníka podľa § 2 ods. 2 písm. a) tohto nariade-

nia:
a. za komunálny odpad 0,082 € za osobu a kalendárny deň 

(0,082 x 365 = 29,930 €, resp. 0,082 x 366 = 30,012 €);
b. za drobný stavebný odpad  0,078 €/kg  v znení ustano-

vení platného VZN  o odpadoch.
1.2. pre poplatníka podľa  § 2 ods. 2 písm. b) a  c) tohto na-
        riadenia:
a. 0,011 €/l (kuka nádoba vývoz 1 x týždenne - 0,011 x 52          

x 120 = 68,64 €);
b. 0,011 €/l (1100 l nádoba vývoz 2 x týždenne - 0,011 x 104 

x 1100 = 1258,40 €).
2. Poplatok pre fyzickú osobu podľa ods. 1.1 písm. a) sa 

určí ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych 
dní v zdaňovacom období, počas ktorých má v meste 
poplatník trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo uží-
va nehnuteľnosť alebo je oprávnený ju užívať.

3. Poplatok za množstvový zber (ods. 1.2.) sa určí ako súčin 
frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, 
ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom 
zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných od-
padov.

4. Správca dane poplatok vyrubí rozhodnutím na celé zda-
ňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 
dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

5. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacie-
ho obdobia, správca dane vyrubí pomernú časť poplatku 
rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povin-
nosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

6. Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastu-
puje jeden z nich, správca dane vyrubí poplatok rozhod-
nutím v celkovej výške tomuto zástupcovi podľa § 3 
ods.1 alebo ods. 2. 

7. Správca dane môže určiť platenie poplatku v splátkach. 
Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených správ-
com v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplat-
ník môže poplatok určený v splátkach zaplatiť aj naraz, 
najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

8. Správca dane vyrubuje poplatok každoročne podľa sta-
vu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na 
celé zdaňovacie obdobie, prípadne odo dňa vzniku po-
platkovej povinnosti do konca zdaňovacieho obdobia 
rozhodnutím.

9. Poplatok za drobný stavebný odpad podľa ods. 1.1. 
písm. b) uhrádza poplatník v hotovosti poverenému za-
mestnancovi obce. Tento poplatok sa platí za skutočne 
odovzdané množstvo drobného stavebného odpadu na 
mieste na to určenom (úprava v samostatnom VZN).           
Pri realizácii platby dostane poplatník príjmový poklad-
ničný doklad ako potvrdenie o zaplatení poplatku. 

§ 4 Zníženie a odpustenie poplatku a zánik poplatkovej 
povinnosti

1. Mesto Vrbové  poplatok za komunálne odpady zníži ale-
bo odpustí poplatníkovi, ktorý preukáže, že sa v zdaňo-
vacom období viac ako 90 dní  nezdržiaval alebo sa ne-
zdržiava na území mesta.

2. Poplatník k žiadosti o odpustenie poplatku predloží  ak-
tuálne potvrdenie, ktorým je:

a. potvrdenie o ubytovaní v internáte alebo potvrdenie             
o prechodnom pobyte a zaplatení poplatku (študenti 
stredných a vysokých škôl, nadstavbových štúdii s pre-
chodným pobytom v mieste školy);

b. potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pome-
ru, resp. potvrdenie o prechodnom pobyte prípadne 
potvrdenie o zaplatení poplatku v mieste prechodného 
pobytu (pracovníci s výkonom práce mimo trvalého 
bydliska, obyvatelia  s prechodným pobytom, vodiči ka-
miónovej prepravy); 

c. potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pra-
covného pomeru, potvrdenie o štúdiu v zahraničí, pra-
covné víza; 

d. potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb, 
detskom domove, domove dôchodcov, reedukačnom 
zariadení, dlhodobej hospitalizácii;

e. potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody;
f. potvrdenie o výkone služby v ozbrojených silách;
g. prípadne iné doklady, v ktorých bude uvedený dátum 

preukazujúci nárok na uplatnenie odpustenia poplatku 
a dátum, kedy nárok na odpustenie zaniká.
V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo čes-
kom jazyku je potrebný k dokladom priložiť aj  preklad.

3. Doklady uvedené v § 4 ods. 2 nie je možné nahradiť 
čestným prehlásením. Všetky požiadavky na zníženie 
alebo odpustenie poplatku od 1. januára musia byť do-
ložené písomným potvrdením najneskôr do 31. januára 
bežného zdaňovacieho obdobia. Zníženie alebo odpus-
tenie poplatku na základe žiadosti predloženej v priebe-
hu roka sa priznáva odo dňa vzniku tejto skutočnosti. 
Údaje uvedené v žiadosti doloží žiadateľ hodnovernými 
dokladmi do 30 dní od ich vzniku.

4. Mesto Vrbové poplatok za komunálne odpady na zákla-
de individuálnej žiadosti zníži o 50 % poplatníkovi, ktorý 
preukáže, že v zdaňovacom období je fyzickou osobou  
v hmotnej núdzi. Túto skutočnosť preukazuje právoplat-
ným rozhodnutím Úradu práce, sociálnych vecí a rodi-
ny.
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§ 6 Záverečné  ustanovenia

1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je 
podrobnejšia úprava,  odkazuje sa na zákon č. 582/2004 
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za ko-
munálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe 
daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon             
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpi-
sov.

2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení mesta Vrbo-
vé sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom                
č. uznesenia  208/XII/2019  zo dňa  11. 12. 2019.

§ 7 Zrušovacie a prechodné ustanovenia

1. Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018                       
o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné 
stavebné odpady na území mesta Vrbové, prijaté 
Uznesením MsZ č. 173/XI/2017  zo dňa  30. 11. 2017.

2. Dodatočne zistená, resp. oznámená poplatková povin-
nosť za obdobie, za ktoré je možné vyrubiť poplatok              
(§ 69 ods. 1 daňového poriadku) bude posudzovaná               
a vyrubená v súlade s VZN platným v príslušnom zda-
ňovacom období.

§ 8 Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť              
1. januára  2020.

Vrbové dňa 11. 12. 2019

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ
primátorka mesta

5. Ak poplatníkovi zanikla povinnosť platiť poplatok v prie-
behu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie pod-
mienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, 
mesto poplatok alebo jeho pomernú časť vráti.

6. Doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 5 na 
vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti:
1. potvrdenie o zmene trvalého pobyt;
2. kópia úmrtného listu;
3. potvrdenie o ukončení prechodného pobytu na 
        území mesta.
Poplatníkovi, ktorému bolo priznané zníženie poplatku 
rozhodnutím mesta Vrbové vráti správca rozdiel medzi 
zaplateným poplatkom a priznaným znížením poplatku 
do konca kalendárneho roka. 

§ 5 Spoločné ustanovenia

1. Poplatok mesto vyberá nasledovným spôsobom:
a. v hotovosti do sumy 300,00 € (§ 55 ods. 2 písm. b) bod 3 

zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poria-
dok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov) do po-
kladnice mesta;

b. bezhotovostným prevodom na účet správcu dane;
c. poštovým poukazom na účet správcu dane;
d. bezhotovostne platobnou kartou v kancelárii pokladni-

ce na MsÚ.
2. Poplatník je povinný označiť platbu poplatku identifi ká-

torom t. j. variabilným symbolom, ktorý je uvedený                   
v rozhodnutí. Pri neoznačenej platbe postupuje správca 
dane v súlade s § 98a zákona, t. j. platbu použije na 
splátku pohľadávky poplatníka vzniknutej na základe 
zákona a súvisiacich VZN mesta (poplatky a miestna daň 
po lehote splatnosti, úhrada exekučných nákladov a i.). 
Rovnaký postup sa použije pri použití daňového pre-
platku miestnej dane a poplatku. 

3. Ak nemožno takúto platbu (ods. 2 § 5) použiť, správca 
dane ju  na základe žiadosti vráti do 60 dní od doručenia 
žiadosti poplatníka.

Ak oželiete vôňu ihličia a pohľad na ze-
lené konáriky, môže vianočný stromček 
vyzerať skutočne originálne. Voňavé, živé 
vianočné stromčeky sú zaiste nenahradi-
teľné, no občas nezaškodí trocha vybočiť 
z tradícií a vymyslieť niečo nové. Toto si 
povedal aj obyvateľ nášho mesta, Dušan 
Ladányi (na snímke na 1. strane).    

Uplynulé adventno-vianočné obdo-
bie bolo vo fi tnescentre Dandy, ktoré 
sídli v nebytových priestoroch Domu 
kultúry Vrbové ozvláštnené netradič-
nou dekoráciou – 250 centimetrov vy-
sokou siluetou vianočného stromu, 
zhotoveného z plastových fl iaš od mlie-
ka a plastových téglikov z jogurtov.

Trpezlivá výrobná činnosť trvala tvor-
covi netradičnej dekorácie 10 mesia-
cov. Na zhotovenie bolo vo fi nálnej po-
dobe použitých 210 bielych plastových 
litrových fl iaš od mlieka, 210 bielych 
plastových téglikov z biojogurtov, 30 le-
piacich tyčiniek do tavnej pištole, 10 
túb bieleho silikónu, 60 metrov ozdob-
nej červenej retiazky, 18 metrov svietia-
cej LED-reťaze, 2 balenia červenej far-

by v plechovke. Finančné náklady za 
spotrebované balenia potravín, za ma-
teriálno-technické komponenty a es-
tetické doplnky prekročili hranicu šty-
roch stoviek eur. 

K téme vzniku tohto nápadu sa au-
tor diela vyjadril: „Ja som len tak začal 
tie fľašky a tégliky odkladať. Až postupne 
sa mi v mysli zrodil nápad čo s nimi,                        
a následne prichádzali myšlienky ako 
môj výtvor ešte viac vylepšiť do krásy. Vy-
naložené náklady neľutujem. Veď tento 
vianočný stromček priniesol úžitok hneď 
trikrát. Prvýkrát z konzumácie zdravých 
mliečnych potravín, druhýkrát – keď 
obaly z nich poslúžili ako materiálová 
základňa pre výrobu vianočného stro-
mu, a po tretíkrát – keď kreatívne estetic-
ké dielo potešilo svojím vzhľadom čo                
i len jedného človeka.“  

V rámci predstavenia výsledku svo-
jej tvorivej činnosti sa na sviatok sv. 
Mikuláša sám prevádzkar fi tnescentra 
prezliekol do mikulášskeho kostýmu,                
a tak vítal prichádzajúcich návštevní-
kov. Úloh strachvzbudzujúceho čerta 

a milého usmievavého anjela sa chopili 
športovkyne navštevujúce fi tnescen-
trum - Mária a Dominika. 
      
„Kulturistika je moje celoživotné hobby, 
venujem sa jej 46 rokov, a aj napriek 
mnohým zdravotným problémom a ne-
priazni ďalších okolností sa snažím pre-
vádzku fi tnescentra udržať otvorenú pre 
verejnosť čo najdlhšie. Sme fi tnescentrum 
rodinného typu, okrem cvičení na získa-
vanie dobrej telesnej kondície a formova-
nie celého tela správnym posilňovaním 
sa každý zákazník dozvie i zásady správ-
neho stravovania, a ako bonus tu nikdy 
nechýba veselá nálada,“ uzavrel Dušan 
Ládanyi.   

Vrbovský fi tnestréner sa v závere 
rozhovoru vyjadril, že už teraz rozmýš-
ľa čo nové by mohol vytvoriť – akú ne-
zvyčajnú okrasu sa mu podarí do ďal-
ších vianočných sviatkov v priebehu 
kalendárneho roka zhotoviť.

Text: Mgr. Matúš OPATOVSKÝ
Foto: archív D. LADÁNYIHO

VIANOČNÝ STROMČEK Z FLIAŠ VO FITNESCENTRE DANDY
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Presne 6. decembra 2019 ženy ZO 
ÚŽS vo Vrbovom usporiadali zbierku 
darčekov pre tieto deti, ktorú realizuje 
ženská organizácia už viac ako 50 ro-
kov. V posledných 15 rokoch deťom 
darčeky odovzdáva Mikuláš (prevažne 
J. Madžo), ktorému deti pripravia                   
i hodnotný kultúrny program. Neraz 
sa všetkým návštevníkom rosia oči, 
keď vidia tieto milé, zdravé a šikovné 
deti spievať vianočné koledy, recitovať 
vinše či tancovať ako snehové vločky, 
alebo túliť sa k nim, keď sa im usadia 
na kolenách. 

Všetko toto stojí za vynaloženú ná-
mahu a obetovanie voľného času v ich 
prospech. 

Preto mi dovoľte úprimne poďako-
vať všetkým ľuďom dobrého srdca               
– ochotným darcom, ktorí darčekmi 
prispeli do zbierky, nielen za organizá-
torky, ale pridať i výňatok z listu od ve-
denia centra. Citujeme:

MIKULÁŠ V CENTRE PRE DETI A RODINY V PEČEŇADOCH

V predvianočnom a vianočnom čase 
majú ľudia k sebe akosi bližšie – možno 
to vyznieva ako klišé, ale je to pravda. 
Čakanie na príchod „nebeského Dieťa-
ťa“ robí lepšími nielen deti, ale i nás               
– dospelých. Hoci nám pribúdajú sta-
rosti so zabezpečením všetkého po-
trebného pre pokojné prežívanie sviat-
kov, nemyslíme iba na seba, ale hlavne 
na iných, ktorými nie sú len naši rodin-
ní príslušníci, ale aj ľudia trpiaci samo-
tou či sociálnou tiesňou.

Najlepším príkladom hodným nasle-
dovania boli nesporne humánne poči-

ny množstva ľudí, ktorí pomohli v núdzi 
Prešovčanom po výbuchu plynu, po-
mohli chorým, bezdomovcom i spolu-
občanom po nejakých pohromách                
u nás i v zahraničí. Uznanie v tomto 
smere si zaslúžia hlavne tí, ktorí vedú            
k takýmto skutkom i deti. Nemusíme 
ísť ďaleko, aby sme si všimli i vrbov-
ských koledníkov „Dobrej noviny“, kto-
rí výťažok z koledovania vždy venujú 
trpiacim deťom v zaostalejších kraji-
nách.

Je potešiteľné, keď darček pre deti 
do detských domovov (centier pre deti                    

a rodiny) prinesú s rodičmi do zbierky 
samotné deti, keď sa dokážu vzdať 
svojich sladkostí, hračiek, školských 
potrieb a pod. pre deti vyrastajúce bez 
rodičovskej lásky, keď s radosťou                          
a oduševnením zhotovia kresbičku               
a nacvičia program pre ľudí žijúcich               
v domovoch dôchodcov.

V našom meste takúto činnosť orga-
nizujú a realizujú aj spoločenské orga-
nizácie, ako sú ženská organizácia 
Únie žien Slovenska, či Spolok SČK, 
ktoré v spolupráci s mestom navštívili 
i tento rok pred Vianocami chorých             
a nevládnych spoluobčanov v rodi-
nách i v Domove Klas a Klások (celkove 
potešili malým balíčkom 210 ľudí). 
Únia žien poskytla viacerým rodinám    
v sociálnej tiesni malý fi nančný príspe-
vok na štedrovečernú večeru a MS 
SČK poskytol po zbierke pred Kaufl an-
dom potravinovú pomoc viacerým nú-
dznym rodinám. Pomoc telesne po-
stihnutým deťom z celého Slovenska 
poskytla i nadácia Cesta pomoci – Way 
to Help, o. z., výťažkom v stánku                      
v rámci Malých vianočných trhov v na-
šom meste. Vrbovskí podnikatelia               
v núdzi pomohli Domovu Klas.

Iste by sme mohli uviesť i viac svet-
lých príkladov, ktoré sú prejavom spo-
lupatričnosti a lásky a potvrdzujú 
pravdivosť „klišé“ z úvodu tohto člán-
ku. Nech im to slúži ku cti! Veď dávať 
radosť iným je povznášajúce.

AM

ZÁZRAK VIANOC

„Vianoce spájajú rodinu a priateľov do-
kopy. Pomáhajú nám uctiť si lásku v na-
šich životoch tak často, ako je to len 
možné. Nech pravý zmysel Vianoc naplní 
Vaše srdcia a domov, mnohými požeh-
naniami. Ďakujeme a želáme Vám, aby 
láska, šťastie, zdravie a pokoj boli každo-
dennou súčasťou Vašej rodiny.“

Menovitý zoznam podnikateľov, ma-
jiteľov predajní, reštaurácií, organizá-
cií i jednotlivcov a rodín nášho mesta, 
ktorým toto poďakovanie a želanie 
patrí, uverejníme pri ďalšej zbierke 
darčekov, preto, že máme na článok 
vyhradený menší priestor pre iné dô-
ležité mestské informácie, tiež preto, 
lebo ich zoznam sa v našich zbierkach 
nemení tak, ako sa (vďaka Bohu) ne-
mení ich ochota pomáhať núdznym.

Úprimne ďakujeme!

Za ZO ÚŽS Vrbové
AM

Fotografi cký záber dokumentuje prí-
chod Mikuláša v Detskom domove                 
v Pečeňadoch (po novom v Centre pre 
deti a rodiny v Pečeňadoch).
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NOHEJBALOVÝ KLUB VRBOVÉ V ROKU 2019
Nohejbalový rok 2019 bol pre naše 

mužstvo v II. NLZ (Nohejbalovej lige zá-
pad) najúspešnejší v celej našej histórii. 
Na začiatku roka to vyzeralo s muž-
stvom veľmi zle. Mali sme problém zo-
staviť družstvo, ktoré by bolo schopné 
konkurovať súperom. Náš hráč Adam 
Varga začal hrať v 1. lige za mužstvo 
Dobrej Nivy, a tak sme sa báli, že nebu-
de môcť kvôli kolízii termínov hrať aj za 
nás. Avšak podarilo sa nám zohnať po-
silu z Adamovských Kochanoviec Da-
niela Križka. Ostatní domáci hráči mali 
problém s prácou alebo so zraneniami. 
O to viac sa muselo mužstvo zomknúť.

Hneď v 1. kole sme začínali na domá-
cej pôde s  Moravanmi nad Váhom. Ne-
vedeli sme, čo od tohto zápasu očaká-
vať, lebo sme neboli moc zohraní. 
Výsledok 5:2 však potešil a naznačil 
naše možnosti do tejto sezóny. V 2. 
kole sme cestovali na pôdu víťaza                 
II. NLZ z roku 2018. Vinodol potvrdil 
svoju kvalitu a domov sme si odniesli 
prehru 5:1. V 3. kole sme cestovali do 
Trnavy. Nemali sme veľké oči, ale od-
hodlanie podať čo najlepší výkon                     
a uchmatnúť čo najviac bodov. Výsle-
dok aj po bojovnom výkone 5:1 bol jed-
noznačný. V 4. kole sme privítali  Tur-
zovku. Vyrovnaný zápas kedy sa misky 
váh prelievali z jednej strany na druhú. 
Nakoniec však Turzovka vyhrala. Výsle-
dok 3:5 nás mrzel. V 5. kole sme privíta-
li súpera z hlavného mesta. Body sme 
už potrebovali ako soľ. Nezačali sme

najlepšie, ale otočili sme výsledok v náš 
prospech. Výsledok 5:3 nás tentoraz 
moc potešil, lebo podľa priebehu súťa-
že sme vedeli, že na konci roka by sme 
mohli tohto súpera preskočiť. V 6. kole 
sme cestovali na derby zápas do Mora-
vian. Vedeli sme, že sme lepším tímom, 
ale ich malá telocvičňa nám vôbec ne-
sedí a vždy sa tam herne trápime. Ten-
to rok však bol iný. Súpera sme doslov-
ne zničili a bez problémov sme vyhrali 
0:5. Takýto výsledok by nikto netipoval. 
V 7. kole sme privítali súpera z Vinodo-
lu. Po úspešných  posledných dvoch 
víkendoch sme si trúfali. Začiatok ne-
bol najlepší a navyše sa nám zranil hráč 
(A. Varga) a nemali sme nikoho na strie-
danie. Preto sme museli kontumačne 
prehrať 0:5. V 8. kole sme proti Trnave 
mali reparát. Dúfali sme, že súper ne-
príde v najsilnejšom zložení, a tak sa 
nám naskytne šanca na body. Nestalo 
sa tak, zápas sme odohrali bez zrane-
ných hráčov a utrpeli sme prehru 3:5, 
čo nebolo vôbec zlé na oklieštenosť 
družstva. V 9. kole sme cestovali 

do Turzovky. Po zranení hráča Turzov-
ky nemohol súper pokračovať, a tak 
zápas skončil 0:5 v náš prospech (to 
isté sa aj nám stalo v 7. kole...). V po-
slednom 10. kole sa rozhodovalo v Bra-
tislave o našom konečnom poradí v ta-
buľke.

Po prvých dvoch trojiciach bol súper 
zrelý na uterák. Nič sme im nedovolili             
a môžeme s pokojom povedať, že sme 
súpera doslovne vygumovali. Ďalšie tri 
dvojice potvrdili našu dominanciu a              
s jasnou výhrou 1:5 sme sa vyšplhali na 
konečné 3. miesto tabuľky. Naše druž-
stvo v tomto roku reprezentovali hráči: 
L. Grivalský, V. Horvát, P. Krchnák, P. 
Urban, A. Varga, Z. Varga, D. Križko,  M. 
Markech.

Za veľmi úspešné a vzorné reprezen-
tovanie nášho mesta si zaslúžia všetci 
hráči pochvalu. Veríme, že budúci rok 
bude ešte úspešnejší.

NK Vrbové

PORADIE DRUŽSTVO ZÁPASY VÝHRA PREHRA SKÓRE 
(+)

SKÓRE 
(-)

BODY

1 TRNAVA 10 10 0 45 8 20

2 VINODOL 10 7 3 38 16 14

3 VRBOVÉ 10 5 5 34 31 10

4 TURZOVKA 10 4 6 20 35 8

5 BRATISLAVA 10 3 7 24 41 6

6 MORAVANY 10 1 9 15 45 2

KRÁSNE CHVÍLE VIANOČNÉ
Majestátny zvuk pastierskeho rohu v presvedčivom sólistickom podaní 
Andreja Jobusa, pripomínajúci symboliku príchodu Mesiáša sa niesol 20. 
decembra v úvode Vianočného koncertu Miešaného speváckeho zboru 
mesta Vrbové celým evanjelickým chrámom Božím. Krásny zvuk naplnil 
srdcia pokojom, nostalgiou a očakávaním. Zapálil plamienok lásky, kto-
rý horel počas celého koncertu.

Náš spevokol spieval piesne: sloven-
ské, latinské, moravskú, ruskú, nemec-
kú. Samozrejme nechýbali vianočné 
koledy, ktoré sme si zaspievali aj spo-
ločne s naším milým hosťom, folklór-
nou skupinou Holeška. Niektoré kole-
dy sprevádzal Andrej Jobus na píšťalke               
a na gajdách. Spev bol popretkávaný 
vystúpením našich detí: Leušky Deka-
novej, Jakubka Čápa, Maťka Feranca, 
Nastenky Klčovej, Dominika Kvintu, 
Petrušky Kusendovej, Dávidka Miháli-
ka, Zdenky a Mirka Švihoríkovcov, 
Leušky a Sárky Zošákovej, Sárky                       
a Hanky Žákovej.

Veľká vďaka patrí ich láskavým, obe-
tavým rodičom, ktorí sa zúčastňovali

s deťmi na skúškach a na všetkých kon-
certoch, či v Trebaticiach, Borovciach, 
Krakovanoch, v Kočíne a teda aj u nás 
doma vo Vrbovom. Ďakujeme pani fa-
rárke, že nám umožnila v kostole kon-
certovať a  vám, milí spoluobčania,              
že ste prišli v tak hojnom počte.
Ďakujeme pánu farárovi v Trebati-

ciach, Borovciach, milému hosťovi fol-
klórnej skupine Kapustár, v Borovciach 
domácemu cirkevnému spevokolu, 
pánu farárovi v Krakovanoch, domáce-
mu cirkevnému spevokolu a Krakov-
čanke, pánu farárovi v Kočíne a tiež 
každému za srdečné privítania a po-
hostenia.

Cieľom vianočných koncertov bolo

pootvoriť vrátka v našich srdciach, aby 
sme sa spojili ľudia, rôzneho veku, rôz-
neho vierovyznania ...

Myslím si, že sa nám to podarilo. Dô-
kazom toho je, že sme si sľúbili s fol-
klórnymi skupinami a cirkevnými spe-
vokolmi opäť sa príležitostne stretnúť. 
S folklórnou skupinou Holeška sa sľub  
veľmi skoro splnil. Zaspievali sme si 
opäť spoločne v kostole v Kočíne, na 
Novoročnom koncerte nášho spevác-
keho zboru.

Je mi ľúto, že nebolo v silách obsiah-
nuť celý mikroregión nad Holeškou.  

 V  závere príspevku vám všetkým 
vinšujem:

Nech vládne v novom roku pohoda u Vás,
všetka starosť nech sa zruší
a nech máte pokoj v duši!
Čo bolelo nech sa zhojí,
čo tešilo, nech sa zdvojí.

Mgr. Anna MOSNÁ
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ŠACHOVÝ TURNAJ KAROLA SLOVÁKA 2019

Rekordných 116 šachistov sa zúčast-
nilo na jubilejnom 15. ročníku Šachové-
ho turnaja Karola Slováka 2019, ktorý 
organizoval s fi nančnou podporou mes-
ta Vrbové šachový oddiel ZŠK Vrbové. 
Turnaj sa konal v sobotu 28. decembra 
2019 v pekných priestoroch Kúrie Móri-
ca Beňovského. Bezchybnou hrou ovlá-
dol celý turnaj a s prehľadom zvíťazil 
obhajca víťazstva z posledného ročníka, 
šachový veľmajster Jerguš Pecháč zo Ži-
liny, pred druhým  Vojtechom Zwardo-
ňom z Beskydskej šachovej školy a tre-
tím Samirom Sahidim z KSN Bratislava. 
Na štvrtom mieste sa umiestnil Pavel 
Zpěvák zo ŠO Kunovice a na piatom An-
drej Gaša zo ŠK Osuské.

Vedúci útvaru kultúry MsÚ v zastúpe-
ní primátorky Dott. Mgr. Emy Maggiovej 
odmenil knihou o meste Vrbové aj naj-
staršieho účastníka Jána Čuridla a naj-
mladšieho účastníka turnaja Casey 
Ryan Meszároša, medzi ktorými je veko-
vý rozdiel 80 rokov.

Najlepšie umiestnený senior František 
Jablonický z Tss Trnavy.
Najlepšie umiestená žena Jana Zpěvá-
ková zo ŠK Staré Město.
Najlepšie umiestnený junior Lukáš Ban-
go zo ŠK Modranka.
Najlepší do 2000 ELO Alexander Lopa-
tievov zo ŠK Modranka.
Najlepší do 1800 ELO Peter Smrek zo ZŠK 
Vrbové.
Najlepší do 1500 ELO Daniel Duda zo ŠKS 
Dubnica nad Váhom.
Najlepší domáci Miroslav Blatnický.

Celý turnaj prebehol v duchu fair play         
a v priateľskej atmosfére, ktorú umocnil 
tradične výborný guláš od Jožka Matejíka. 
Poďakovanie patrí aj všetkým organizáto-
rom turnaja na čele s Michalom Podjavo-
rinským a samozrejme všetkým, ktorí toto 
zaujímavé a hodnotné podujatie podporujú:
mesto Vrbové, fi rma Chirosan, Marián 
Bartulák, Catering Majerník, s. r. o., Igor 
Spál, rodina Karola Slováka, Jozef Šust, 
Víno Sabo, Kamenárstvo Bystrík Pripko.

Turnaj zaujímavo zdokumentovala po-
mocou fotografi í Ing. Mária Blatnická.

PP

Účastníci turnaja si rozdelili spolu 60 
fi nančných, vecných cien pohárov. V jed-
notlivých kategóriách zvíťazili (niekedy aj 
z druhého miesta, keďže ceny sa neku-
mulovali).

ŽIACI RUSKÝCH BILINGVÁLNYCH TRIED SA SPOJILI,
ABY ORIGINÁLNE  OSLÁVILI SVIATOK SV. MIKULÁŠA

V tomto školskom roku sa oslavy sv. 
Mikuláša na Gymnáziu J. B. Magina 
niesli v netradičnom štýle. Gymnazisti  
z Vrbového privítali svojich rovesníkov 
z ruskej bilingválnej triedy z Banskej 
Štiavnice, aby si spoločne za prítom-
nosti predstaviteľov Ruského centra 
vedy a kultúry z Bratislavy posedeli pri 
samovare (tradičné ruské zariadenie 
na varenie vody na prípravu čaju). 

Naša moskovská lektorka v úvode 
predstavila žiakom tradíciu pitia silné-
ho ruského čaju, ktorú zachytili vo svo-
jich dielach aj významní ruskí maliari či 
spisovatelia. 

Aj pre našich žiakov bolo toto stretnu-
tie prínosom:

„Príjemná atmosféra a dobrý program.“
„Bol to zaujímavý deň. Mohli sme zažiť 

ruskú tradíciu  a dozvedeli sme sa nové 
informácie.“

„Som rád, že som spoznal nových ľudí, 
ktorí majú rovnaké nadšenie pre učenie 
sa cudzích jazykov.“

„Bolo to skvelé a naozaj sa mi to páčilo. 
Žiaci z Banskej Bystrice boli milí a dúfam, 
že prídu aj o rok, alebo prídeme my                    
k nim.“

Ako tvrdí ruské príslovie: „So samo-
varom je čaj dôležitejší, konverzácia ve-
selšia.“

GY

Následne sa všetci usadili v aule ško-
ly, kde si popri pití čaju a ochutnávke  
tradičných ruských dobrôt mali mož-
nosť overiť doposiaľ získané jazykové 
zručnosti.

Sme veľmi radi, že učitelia ruských 
tried priblížili aj takýmto netradičným 
spôsobom zvyky a tradície krajiny, kto-
rej jazyk sa učia. Pre žiakov a učiteľov  
Gymnázia I. Kmeťa z  Banskej Štiavnice 
to bola prvá návšteva v našom meste, 
regióne a napriek nie veľmi priaznivé-
mu počasiu odchádzali domov nielen                       
s novými pozitívnymi skúsenosťami, 
ale taktiež s priateľstvami.  
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INFORMÁCIA O POSKYTNUTEJ DOTÁCII MK-3927/2019/1.1. 
Z MINISTERSTVA KULTÚRY SR

Po zhromaždení  výskumov k objektu 
vrbovskej synagógy mesto Vrbové 
mohlo prikročiť k zadaniu vypracovania 
projektovej dokumentácie. Na uvedený 
projekt podalo žiadosť o dotáciu cez vý-
zvu Obnovme si svoj dom na rok 2019. 
Bolo úspešné a Ministerstvo kultúry SR 
s mestom Vrbové  uzatvorilo zmluvu             
o poskytnutí dotácie zo štátneho roz-
počtu prostredníctvom rozpočtu Minis-
terstva kultúry Slovenskej republiky na 
rok 2019, číslo dotácie: MK-3927/2019/1.1. 
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotá-
cie zo štátneho rozpočtu Slovenskej re-
publiky prostredníctvom rozpočtovej 
kapitoly Ministerstva kultúry SR na 
ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho 
dedičstva v oblasti pamiatkového fondu  
v sume  35 000 eur na „Projekt pre sta-
vebné povolenie v podrobnostiach pre 
realizáciu – projektovú dokumentáciu“ 
pre objekt „synagógy vo Vrbovom“, kto-
rá je zapísaná  v Ústrednom zozname 
pamiatkového fondu SR pod č. 249/1. 

Mesto sa zaviazalo fi nancovať pro-
jekt aj z vlastných prostriedkov mini-
málne v sume  4198 €.

Podkladom k vypracovaniu  dokumen-
tácie boli v predchádzajúcom období 
mestom Vrbové objednané výskumy 
(reštaurátorský, statický, umelecko-his-
torický...), podrobné zameranie vonkaj-
šej fasády z dronu, sledovanie trhlín             
v synagóge veľmi presnou niveláciou, 
ktorá pokračovala aj v roku 2019.                   
K projektovej dokumentácii sa vyjadria 
orgány štátnej správy a správcovia inži-
nierskych sietí. Následne bude možné 
vydať na jej obnovu stavebné povole-
nie.

Všetky tieto kroky mesto Vrbové pod-
niká pre záchranu kultúrneho dedičstva 
v našom meste, do ktorého budova sy-
nagógy nepochybne patrí.

Ing. G. VALOVÁ,
Útvar výstavby MsÚ Vrbové

OTUŽILCI NA ČERENCI
Už nielen v Piešťanoch, ale aj vo Vrbo-
vom majú otužilci v závere roka svoje 
spoločné podujatie. V poslednú nedeľu 
minulého roka, 29. decembra, sa usku-
točnil na Čerenci nultý ročník Sil-
vestrovského kúpania. Trinásti odváž-
livci sa do vody, ktorá mala len jeden 
stupeň Celzia, ponorili na päť až šesť 
minút. Ako nás informoval Miroslav 
Halama, vrbovských Ľadových medve-
ďov prišli aktívne podporiť Sĺňavskí žra-
loci (Piešťany) a Otužilci spod Bradla 
(Brezová pod Bradlom). V role divákov 
nechýbali príbuzní, priatelia a ďalší Vr-
bovčania.

-rb-

EKUMENICKÁ POBOŽNOSŤ

sa vo Vrbovom uskutoční v nedeľu 
26. januára o 15.15 hod. v Kostole 
sv. Gorazda. Príhovor bude mať 
Mgr. Daniela Murínová, zborová fa-
rárka CZ ECAV vo Vrbovom.

-rb-


