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Prvý tohtoročný sneh
V utorok ráno 21. januára napadal vo Vrbovom prvý tohtoročný sneh, alebo presnejšie, jemný biely poprašok. Malá sneho-
vá prehánka nám obliekla námestie do zimného šatu. Tí romantickejší si povedia: Veď už je na čase! Táto biela pokrývka, 
mala však aj jednu zvláštnosť, ktorú si všimla kolegyňa pri ceste do práce. Snežiť začalo najprv len na námestí. Dolu, niže 
kúrie nebol žiadny sneh, námestie bolo biele a mestský úrad bol zase bez snehu. 

VS

Trnavská vodárenská spoločnosť,             
a. s., si vám dovoľuje oznámiť, že od           
1. januára 2020 prechádza na nový spô-
sob fakturácie za opakované dodanie 
tovarov a služieb.

Týmto sa TAVOS, a. s., pripája k ostat-
ným vodárenským spoločnostiam a do-
dávateľom energií, ktorí už obdobný spô-
sob fakturácie pri svojich zákazníkoch 
uplatňujú.

Zákazníkom so štvrťročnou periodici-
tou fakturácie bude vystavená faktúra za 
opakované dodanie tovarov a služieb na 
základe technického prepočtu za  pred-
chádzajúce obdobie vždy na začiatku ka-
lendárneho štvrťroku. Tieto faktúry budú 
vystavované v januári (na obdobie január 
až marec) a v apríli (na obdobie apríl až 
máj) príslušného kalendárneho roka.

Zákazníkom s mesačnou periodicitou 
fakturácie bude vystavená faktúra za 
opakované dodanie tovarov a služieb 
na základe technického prepočtu za 
predchádzajúce obdobie vždy na začiat-
ku každého kalendárneho mesiaca ja-
nuár až máj príslušného kalendárneho 
roka.

Následne bude všetkým zákazníkom   
k 30. júnu príslušného kalendárneho 
roka vystavená vyúčtovacia faktúra za 
obdobie január až jún a jej doručenie 
zákazníkom prebehne v mesiaci júl.               
V tejto vyúčtovacej faktúre budú zohľad-
nené faktúry za opakované dodanie to-
varov a služieb za príslušné obdobie 
(január – jún). Ak bude výsledkom vyúč-
tovania nedoplatok, bude zákazníkom 
dlžná suma dofakturovaná. V prípade, 

ak výsledkom vyúčtovania bude prepla-
tok, tento bude vrátený bezhotovostne 
na evidovaný účet zákazníka, prípadne 
bude vrátený poštovou poukážkou.

Cyklus sa bude rovnako opakovať i             
v druhom polroku každého kalendárne-
ho roka, ďalšia najbližšia vyúčtovacia 
faktúra bude k 31. decembru príslušné-
ho kalendárneho roka.

Už v týchto dňoch distribuuje TAVOS, 
a. s., zákazníkom prvé faktúry za opako-
vané dodanie tovarov a služieb spolu             
s potrebnými informáciami. Tieto infor-
mácie nájdete aj na internetovej stránke 
www.tavos.sk. Ak by vám bola faktúra do-
ručená oneskorene, spoločnosť TAVOS,  
a. s., akceptuje oneskorené úhrady týchto 
faktúr a predlžuje ich splatnosť až do            
14. februára 2020.

PLATBY PO NOVOM
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Problém nevybavených žiadostí             
o prijatie do Materskej školy vo Vrbo-
vom, ktorý nastal v tomto školskom 
roku, sa vedenie mesta Vrbové usiluje 
riešiť už od jeho vzniku. Kapacita pra-
covísk na Sídlisku 9. mája a Súkenníc-
kej ulici je vyčerpaná. 

Uvažovali sme aj nad rozšírením nie-
ktorého z týchto pracovísk prenajatím 
kontajnerovej škôlky. Nad týmto rieše-
ním sme uvažovali hlavne z dôvodu, 
že nedostatok miest v škôlke je iba do-
časným problémom. Terajší predško-
láci, ktorí nastúpia v septembri do ško-
ly, sú veľmi silný ročník, ktorý uvoľní 
jednu triedu navyše a podľa demogra-
fi ckého vývoja v ďalších ročníkoch by 
kapacita škôlky mala postačovať. Pre 
kontajnery však nie je dostatok 
priestoru v areáli spomenutých praco-
vísk.
Ďalším riešením, aj keď nie celkom 

ideálnym, je rozšírenie elokovaného 
pracoviska na  II. ZŠ na Komenského 
ulici. Toto riešenie sme prekonzulto-
vali aj s Krajským školským úradom         
v Trnave  a Regionálnym úradom ve-
rejného zdravotníctva v Trnave. Zák-
ladná škola by nám dočasne uvoľnila 
jednu učebňu, ktorú by sme museli 

OTVORENIE ĎALŠEJ TRIEDY?
prispôsobiť pre potreby škôlky. Záro-
veň sme pripravovali rekonštrukciu 
WC a dočasnú šatňu. Všetko v súlade 
s Vyhláškou MZ SR č. 527/2007 Z. z.         
o požiadavkách na zariadenia pre 
deti a mládež. Začali sme pracovať na 
objednávke materiálneho vybavenia.

Riaditeľka materskej školy S. Vargo-
vá telefonicky kontaktovala rodičov 
neprijatých detí z Vrbového a infor-
movala o tomto riešení. Väčšina rodi-
čov sa však rozhodla, že do materskej 
školy v priestoroch ZŠ Komenského 
svoje deti nechce dať. Zostalo nám 
päť detí, ktoré postupne dovŕšia tri 
roky v mesiacoch marec až jún. Pre 
týchto päť detí jednoducho, ani orga-
nizačne, ani fi nančne, nie je možné 
triedu otvárať. 

MO ÚŽS VRBOVÉ a MESTO VRBOVÉ
vás srdecne pozývajú naˇ

V nedeľu 23. februára o 14.00 hod.
Jedáleň II. ZŠ (Komenského ul.) – vchod oproti kláštoru.

Čaká Vás tombola, diskotéka, občerstvenie a prekvapenie.
Vystúpenie kúzelníka Petra, balóniková šou.

 

Vstupné: dospelí 2 €, deti 1 €
 

Tešíme sa na Vás!

DETSKÝ   KARNEVAL

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) 
vyhlásil výzvu č. 1/2020 na predklada-
nie žiadostí o dotáciu v rámci progra-
mu Podpora aktivít organizácií na úze-
mí Trnavskej župy v zmysle Všeobecne 
záväzného nariadenia TTSK č. 44/2018 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK. 
Na tento účel rozpočet TTSK ráta s cel-
kovou čiastkou 450 000 eur. Minimálna 
výška dotácie, na ktorú bude uzatvore-
ná zmluva je 500 eur. Žiadosti o dotá-
ciu vyplňte ONLINE.

Účel programu: Podpora organizácií 
na území Trnavskej župy s cieľom aktív-
nej participácie organizácie na rozvoji, 
príprave a realizácii aktivít spojených            
s napĺňaním všeobecne prospešných 
služieb a všeobecne prospešných ale-
bo verejnoprospešných aktivít.

Žiadosti o poskytnutie dotácie je po-
trebné zaregistrovať najneskôr dňa           
14. februára 2020.

Bližšie informácie nájdete na adrese: 
https://www.trnava-vuc.sk/12605-
-sk/2020/

-rb-

MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ FINANCIE 
NA SVOJE AKTIVITY

Kapacita materskej školy by podľa 
odhadov do budúcich rokov mala 
byť dostačujúca, i keď bez väčšej re-
zervy voľných miest.                     

Z tohto dôvodu uvažujeme hľadať 
koncepčné riešenie rozšírenia MŠ           
s dostatočnou rezervou pre podob-
ný prípad silného ročníka, ako je  
tomu v tomto roku.

VS
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Beáta ŠAŠOVÁ
Mária MUCHOVÁ
Peter BIRČÁK
Jozef KUŽLÍK
Jozef KĽÚČOVSKÝ
Emília PAVELČÁKOVÁ
Miroslav MIKESKA
Ing. Eva NEMČEKOVÁ

Miroslav GRÉK
Peter KRAJC
Agneša PALEČKOVÁ
Margita MIKUŠOVÁ
Ján LAGO
Anton HALAMA
Katarína SCHURMANOVÁ
Sr. Hroznata Anna MARTINKOVÁ

Zlatica OBUCHOVÁ
Eva SUDOROVÁ
Tibor BENKA
Ján FAJNOR

Mária KUBALOVÁ
Irma POTROKOVÁ
Helena BRUCHÁČOVÁ
Hana BUBÁKOVÁ

Emília JANKECHOVÁ
Dušan KARLÍK
Antónia KLČOVÁ
Zita ZIMMERMANNOVÁ

Mária MOSNÁ
Anna STRÁŇAVOVÁ

Ľudmila ŠKODÁČKOVÁ
Matilda KUBALOVÁ

Jozef MACKOVJAK

  

    Naši jubilanti

Srdečne blahoželáme !

Ako nás informoval PhDr. Richard 
Benech, vedúci oddelenia kultúry                       
a knižnice v Dubnici nad Váhom, v ich 
meste plánujú odhaliť pri Kostole sv. 
Jakuba bustu vrbovského rodáka Jána 
Baltazára Magina (1681 – 1735).                    
S uvedeným považským mestom sa 
totiž spája väčšina aktívneho života 
tejto významnej slovenskej osobnos-
ti.

Slávnosť je naplánovaná na 1. mája. 
Organizátormi podujatia sú MO Mati-
ce slovenskej a mesto Dubnica nad 
Váhom. Pozvanie na aktívnu účasť 
prijalo i mesto Vrbové. Autorom busty 
bude známy umelec, akademický so-
chár Mgr. art. Tomáš Polonský z Mod-
ry.

Ľ. B.

V DUBNICI
NA POČESŤ VRBOVČANA

8. februára 

23. februára
 

23. apríla

4. apríla 

30. apríla

10. mája

16. mája
 

1. júna 

4. júla

25. júla 

26. júla 

9. októbra 

10. októbra 

18. októbra
 

8. novembra 

5. decembra 

31. decembra

ples Gymnázia Jána Bal-
tazára Magina

Detský karneval

oslava 20-ročného fun-
govania Gymnázia Jána 
Baltazára Magina

Vítanie jari a oslava ab-
stinencie 2020

Stavanie mája

Deň matiek

Jarný jarmok,
Vrbovské pivničky

Oslava MDD

Vrbovské vetry, hudob-
ný festival

Vrbovská pätnástka             
– Memoriál Štefana Ka-
lužu

Svätogorazdovské hody

Začiatok Dní mesta Vr-
bové

Jesenný jarmok

výročie pamiatky po-
svätenia ev. chrámu, 
ev. hody

Svätomartinské hody 

Mikulášska slávnosť

Vítanie nového roku, 
oslava štátneho sviatku

Asi takúto hru chce hrať s vodičmi ne-
známy páchateľ, ktorý opakovane otáča 
dopravné značky v centre mesta.

Úmyselne označujeme túto osobu 
„páchateľ“, pretože takáto činnosť už 
hraničí s trestným činom, ktorý môže

HÁDAJ, AKÁ JE TO DOPRAVNÁ ZNAČKA!
mať nepríjemné následky. Prehliadnutie 
dopravnej značky „Stoj, daj prednosť             
v jazde!“ môže spôsobiť vážnu doprav-
nú nehodu. Každý zdravý a súdny člo-
vek by si mal uvedomiť, čo môže takéto 
nezodpovedné konanie spôsobiť.

VS

PODUJATIA V ROKU 2020

PONÚKA
• výcvikový kurz na vodičské 

oprávnenie skupiny AM, B1, B 
(osobný automobil)

• kurz otvárame každý štvrtok   
o 16.30

• možnosť platby kurzovného           
v dvoch splátkach

• interaktívna výučba, elektro-
nické vzdelávanie (e-learning) 
zdarma

www.autoskolakiral.sk

• vykonávame kondičné jazdy a dopravnú 
výchovu žiakov

• využite do konca mája 2020 skúšky 
podľa doterajších predpisov

• získanie vodičského oprávnenia v 17-tich 
rokoch

• bezplatný vstup na certifi kované auto-
cvičisko s vlastným vozidlom vo vami 
zvolenom čase so zapožičaním kužeľov

P-No 3/10/2020

Viac informácií osobne v sídle 
autoškoly každý štvrtok

16.30 - 18.00 hod.
alebo telefonicky 0905 729 638
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA VRBOVÉ č. 2/2020

o miestnych daniach 
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. 2/2020
o miestnych daniach 

na území mesta Vrbové

§ 1 Úvodné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) 

upravuje podrobne podmienky určovania a vyberania 
dane z nehnuteľnosti na území mesta Vrbové.

2. Správca miestnych daní - mesto Vrbové (ďalej len 
„správca dane“) na svojom území ukladá tieto miestne 
dane:

a. daň za psa;
b. daň za užívanie verejného priestranstva;
c. daň za predajné automaty;
d. daň za nevýherné hracie prístroje;
e. daň za jadrové zariadenie.

§ 2 Daň za psa
1. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je 

vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, 
kto psa vlastní.

2. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov cho-
vaný fyzickou alebo právnickou osobou. Predmetom dane 
za psa nie je* pes chovaný na vedecké účely  a výskumné 
účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym 
výcvikom, ktorého vlastní alebo  používa držiteľ preukazu 
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo dr-
žiteľ preukazu  fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postih-
nutím so sprievodcom.

3. Základom dane je počet psov.
4. Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 12,00 

eur. Takto určená sadzba platí za každého ďalšieho psa                
u toho istého daňovníka.

5. Daňová povinnosť:
a. vzniká: prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúce-

ho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane; 
b. zaniká: posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal 

byť predmetom dane.
Oznamovacia povinnosť v oboch prípadoch je  30 dní, ná-
rok na vrátenie zaplatenej pomernej časti dane za psa za-
niká, ak daňovník nedodrží lehotu na podanie čiastkového 
priznania.

§ 3 Daň za užívanie verejného priestranstva
1. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia 

sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta 
Vrbové, ktorými sa rozumejú najmä hlavné a všetky 
vedľajšie cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a šírke 
od krajnice po krajnicu, vybudovaný chodník, príp. aj 
upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom 
území mesta, námestia, športový areál, všetky nekniho-
vané parcely v zastavanom území mesta, trhovisko. Ve-
rejné priestranstvo je možné užívať len na základe po-
volenia na užívanie verejného priestranstva. Vydáva ho 
útvar výstavby, územného plánovania, dopravy a život-
ného prostredia Mestského úradu vo Vrbovom a je  
platné na príslušné zdaňovacie obdobie (t. j. kalendárny 
rok), príp. obdobie presne určené v povolení. Osobitným 
užívaním verejného priestranstva je osobitné užívanie ve-
rejného priestranstva. (jednotlivé formy užívania sú špeci-

 

* tieto skutočnosti musí daňovník preukázať

fi kované v § 3 ods. 5.
2. Daňovníkom dane za užívanie verejného priestranstva je 

fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo 
užíva. 

3. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je 
osobitné užívanie verejného priestranstva. 

4. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je vý-
mera užívaného verejného priestranstva v m2. 

5. Sadzba dane za každý aj začatý m2  verejného priestran-
stva a každý aj začatý deň je:

a. 0,40 eur za umiestnenie skládky akéhokoľvek druhu;
b. 0,15 eur za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na posky-

tovanie služieb a predajného zariadenia (určené v týchto 
zónach mesta: priestor Námestia slobody a Námestia sv. 
Cyrila a Metoda, ulice Školská, Hviezdoslavova, Beňovské-
ho, Piešťanská, Zigmundíkova, Súkennícka, Hollého, Ul. 
SNP a Ul. gen. M. R. Štefánika), na všetkých parcelách pat-
riacich mestu Vrbové;

c. 0,10 eur  za umiestnenie stavebného zariadenia, (staveb-
né lešenie, veľkokapacitného  kontajnera umiestený do-
časne na stavebný odpad, rozkopávka);

d. 0,20 eur za umiestnenie cirkusu, lunaparku a iných atrak-
cií;

e. 0,08 eur za umiestnenie posedenia s občerstvením na vy-
hradenom priestore priľahlom k  reštauračnému, pohos-
tinskému zariadeniu a inému zariadeniu poskytujúcemu 
občerstvenie;  

f. 0,05 eur za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého 
parkoviska na vyhradených označených parkovacích 
miestach pre jedno osobné motorové vozidlo (parkovanie 
na  vyhradenom parkovacom mieste – pre konkrétne 
osobné motorové vozidlo).

6. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného uží-
vania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia 
osobitného užívania verejného priestranstva. Daňovník je 
povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejné-
ho priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku 
daňovej povinnosti. Správca dane vyrubí daň rozhodnu-
tím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená 
daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplat-
nosti rozhodnutia. Správca dane môže v rozhodnutí určiť 
aj splátky dane a lehotu ich splatnosti. Ak daňová povin-
nosť zanikne a daňovník túto skutočnosť oznámi správcovi 
dane do 30 dní, vzniká daňovníkovi nárok na vrátenie po-
mernej časti dane. Nárok na vrátenie pomernej časti dane 
zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote  zánik daňovej po-
vinnosti neoznámi. 

§ 4 Daň za predajné automaty

1. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje              
a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len 
„predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prí-
stupných verejnosti.

2. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, kto-
rá predajné automaty prevádzkuje.

3. Základom dane je počet predajných automatov k 1. janu-
áru príslušného zdaňovacieho obdobia.

4. Sadzba dane je 48,00  eur  za jeden predajný automat               
a kalendárny rok.

5. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho 
mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal prevádzko-
vať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukon-
čilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalen-
dárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému 
predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u novéhospráv-
cu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesia-
ci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.

6. Daňovník je povinný podať priznanie k dani za predajný 
automat správcovi dane do 31. januára toho zdaňova-
cieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť 
podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
Ak vznikne daňová povinnosť k dani za predajný auto-
mat v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je po-
vinný podať priznanie k dani za predajný automat, naj-
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neskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.
Ak daňovník podal priznanie k dani za predajný automat           
a daňová povinnosť k dani za predajný automat vznikne 
alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňov-
ník je povinný správcovi dane podať čiastkové priznanie 
najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej 
povinnosti. V čiastkovom priznaní je povinný daňovník 
uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu               
k dani za predajný automat.
Správca dane vráti pomernú časť dane za predajný auto-
mat za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za 
ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej 
časti dane za predajný automat zaniká, ak daňovník nepo-
dá čiastkové priznanie do 30 dní odo dňa zániku daňovej 
povinnosti.

7. Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný auto-
mat štítkom s uvedením týchto údajov: názov fi rmy alebo 
meno podnikateľa, adresa, dátum umiestnenia a začatia 
prevádzkovania.

§  5 Daň za nevýherné hracie prístroje

1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie 
prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, 
pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru            
a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti 
(ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).  

2. Nevýherné hracie prístroje sú:
a. elektronické prístroje na počítačové hry;
b. mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty                

a iné zariadenia na zábavné hry. 
3. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, kto-

rá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje. 
4. Základom dane je počet  nevýherných hracích prístrojov. 
5. Sadzba dane  za jeden nevýherný hrací prístroj a kalen-

dárny rok je vo výške 48,00 €.
6. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho 

mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal pre-
vádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom 
sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedné-
ho kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu 
istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nové-
ho správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.

7. Daňovník je povinný podať priznanie k dani za nevýherný 
hrací prístroj správcovi dane do 31. januára toho zdaňova-
cieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť 
podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Ak vznik-
ne daňová povinnosť k dani za nevýherný hrací prístroj           
v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný 
podať priznanie k dani za nevýherný hrací prístroj, najne-
skôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.
Ak daňovník podal priznanie k dani za nevýherný hrací prí-
stroj a daňová povinnosť k dani za nevýherný hrací prístroj 
vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, 
daňovník je povinný správcovi dane podať čiastkové pri-
znanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku 
daňovej povinnosti. V čiastkovom priznaní je povinný da-
ňovník uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému prizna-
niu k dani za nevýherný hrací prístroj.
Správca dane vráti pomernú časť dane za nevýherný hrací 
prístroj za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za 
ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej 
časti dane za predajný automat zaniká, ak daňovník nepo-
dá čiastkové priznanie do 30 dní odo dňa zániku daňovej 
povinnosti.

§ 6 Daň za jadrové zariadenie

1. Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zaria-
denie, v ktorom prebieha štiepna reakcia v jadrovom reak-
tore a vyrába sa elektrická energia (ďalej len „jadrové za-
riadenie“), a to aj po časť kalendárneho roka.

2. Daňovníkom dane je držiteľ povolenia na uvádzanie jad-
rového zariadenia do prevádzky a povolenia na prevádz-
ku jadrového zariadenia na výrobu elektrickej energie.

3. Základom dane je výmera katastrálneho územia mesta 
v m2, ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým 
zariadením schválenej Úradom jadrového dozoru SR. 
Na zmenu oblasti ohrozenia jadrovým zariadením                     
v priebehu zdaňovacieho obdobia sa na účely tejto dane 
neprihliada.

4. Zastavané územie mesta Vrbové sa nachádza v oblasti 
ohrozenia jadrovým zariadením v Jaslovských Bohuni-
ciach v pásme 2:
– nad 1/3 polomeru do 2/3 polomeru tejto oblasti.

5. Sadzba dane za jadrové zariadenie je  0,0013 eur za m2.
6. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej pre-

vádzky jadrového zariadenia a zaniká dňom trvalého 
ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom zaria-
dení.

7. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej 
povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku da-
ňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní 
odo dňa zániku daňovej povinnosti. 

8. Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane rozhod-
nutím do 31. januára zdaňovacieho obdobia za pred-
chádzajúci kalendárny rok. Vyrubená daň za jadrové 
zariadenie je splatná     do 15 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia.

9. Daň za jadrové zariadenie sa vypočíta ako súčin základu 
dane podľa ods. 3 a sadzby dane podľa  ods. 5  tohto  
nariadenia  (§ 73 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o  miest-
nych  daniach a miestnom poplatku za komunálne od-
pady a drobné stavebné odpady).

§ 7 Spoločné  ustanovenia

1. Daňovník je povinný označiť platbu miestnych daní 
identifi kátorom, t. j. variabilným symbolom, ktorý je 
uvedený v rozhodnutí.

2. Spôsoby platenia dane:
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  po-
kladnice mesta;

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

§ 8 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.

2. 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.

§ 10 Záverečné  a zrušovacie 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 zákon č. 563/2009  Z. z.                   
o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o miest-
nych daniach na území mesta Vrbové, prijaté Uznesením 
MsZ  č. 172/XI/2017  zo  dňa 30. novembra 2017.

3. Na  tomto všeobecne záväznom nariadení mesta Vrbo-
vé sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom č. 
uznesenia  207/XII/2019  zo dňa 11. decembra 2019. 

§ 11 Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť              
1. januára 2020.
Vrbové dňa  25. novembra 2019

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ
primátorka mesta
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Úrady však pracovali pomalšie a opa-
trnejšie. Zdá sa, že čakali na vývoj situá-
cie. Zisťujeme to napríklad z matrík. Až 
do konca marca 1919 sú záznamy           
vo vrbovských štátnych matrikách vede-
né v maďarčine, potom už po slovensky. 
Notár ich podpisoval najprv ako Gocsár 
János, od apríla 1919 už ako Ján Gočár.

Ján Gočár (1877 – 1958) bol novomest-
ský rodák, druhý syn Jána Gočára (1848             
– 1925), tajomníka Ľudovej banky v Novom 
Meste nad Váhom a neskoršieho starostu.

Najprv vykonával funkciu notára                
v Starej Turej a Hrádku. V rokoch 1902 
– 1918 bol obvodným notárom v Podolí. 
Z historických záznamov sa dozvedáme, 
že 4. novembra 1918 ako „okolný“ notár 
spolu so svojím pisárom Jozefom Kudel-
kom ušli z obavy pred hnevom ľudu            
do Vrbového. Počas vojny boli totiž nú-
tení vykonávať nepopulárne nariadenia 
maďarských štátnych úradov. Vo Vrbo-
vom sa dali opäť do verejných služieb. 
Miesto sa im uvoľnilo aj vďaka tomu, že 
30. novembra 1918 Vrbovčania z obec-
ného úradu odstránili dovtedajšieho 
notára Petra Tencera. Dobové správy 
ho charakterizovali ako ohavného a zú-
rivého nepriateľa všetkého slovenské-
ho. Jeho tyranská práca, lepšie poveda-
né protislovenské besnenie, počas 
vojny nemalo páru pod slnkom.

Ján Gočár bol vrbovským notárom od 
novembra 1918 do polovice roka1935. 
Angažoval sa i v kultúrnej oblasti. Bol 
napr. členom výboru tunajšieho 110. 
zboru Slovenskej ligy (1934). 1. júla 1935 
odišiel do výslužby. Jeho prvou manžel-
kou bola Jolana Bačová. S ňou mal 
dvoch synov – Timóta (* 1904), ktorý sa 
stal lekárom a Jána Zoltána (* 1907). Po 
ovdovení si vzal za ženu Ľudmilu              
Koprnovú (1886 – 1977), vdovu po pro-
fesorovi Eugenovi Devényim Deckerto-
vi, spolu s ktorou je pochovaný v kop-
rnovskej krypte na vrbovskom cintoríne. 
Jozef Kudelka (* 1883), ktorý bol u Gočá-
ra do roku 1922 podnotárom, sa  vo Vr-
bovom koncom roka 1919 znovu oženil.

Pomalosť pri zavádzaní zmien vyplý-
vajúcich z novej politicko-spoločenskej 
situácie sa prejavila nielen na obecnom 
úrade, ale aj na vrbovskej pošte. Regio-
nálny „politicko-hospodársky časopis“ 
Považské hlasy, vychádzajúci v Novom 
Meste nad Váhom, o tom v rubrike Chýr-
nik v priebehu roka 1920 informoval až 
tri razy. 

* * *
– Maďarské poštové razítka majú 

ešte obce a mestá, o ktorých by sa 
bolo myslelo, že budú medzi prvými, 
ktoré si tieto [slovenské] zaopatria 
(Modra, Vrbové, Kočovce).

podvrátiť, nech je to vinou kohokoľvek!
Považské hlasy, roč. II., 15. októbra 

1920, č. 43, s. 4.

Skutočnosť, že vrbovská pošta použí-
vala maďarské pečiatky, kde Vrbové fi -
gurovalo ako Verbó, ešte aj v druhej po-
lovici roku 1920 potvrdzujú staré obálky 
a pohľadnice, odoslané z Vrbového, ale-
bo prijaté vo Vrbovom. Na nich vidno 
česko-slovenské známky pretlačené 
maďarskou pečiatkou.

Zaujímavé je, že aj členovia výboru 
osady Pustá Ves, ktorá bola súčasťou 
obce Šterusy, potvrdili svoju žiadosť             
z 25. júla 1920 adresovanú Hlavnému 
fi nančnému riaditeľstvu vo Vrbovom 
maďarskou pečiatkou.

Okrúhla pečiatka, ktorá je dôkazom           
i toho, že Pustá Ves mala istú formu sa-
mosprávy, obsahuje nasledujúci text.

Nápis po obvode: STERUSZ KÖZS[ég] 
TART. PUSZTAVÉSZ *

Nápis v strede: IRTV.[ányos] / ES-
KÜDTJE

Všetko to je už minulosť. Naplnili sa 
prorocké slová Jána Kollára vytesané           
na našom pomníku padlých:
Čas vše mění, i časy,
k vítězství on přivede pravdu.
Co sto věkuv bludných hodlalo,
zvrtne doba.

Ľ. BOSÁK – P. KÝŠKA

VRBOVÉ PRED STO ROKMI

Považské hlasy, roč. II., 21. mája 1920,            
č. 22, s. 3.

 * * *
– „Verbó“. S pohoršením zisťujeme, 

že poštový úrad vo Vrbovom má ešte 
maďarské razítko. Kto je prednostom 
pošty? Snáď od 28. okt. 1918. spal až 
doposiaľ? Alebo z púhej rodolásky 
krajšie zneje v jeho duši maďarský 
zvuk tejto čisto slovenskej obce?

Považské hlasy, roč. II., 8. októbra 
1920, č. 42, s. 3.

* * *
– „Verbó“. Na správičku pod týmto 

titulom uverejnenú dostalo sa nám 
od pána prednostu vrbovského poš-
tového úradu toho vysvetlenia, že 
síce má maďarské razítka aj popri 
jednom slovenskom, čo ale, vraj, neni 
jeho vinou, lebo že on už objednal 
nové slovenské, ale dosiaľ že ich ne-
obdržal vzdor urgovaniu. Správičku         
v tomto zmysle opravujeme. Ale že je 
v úžitku ešte maďarské razítko  vo Vr-
bovom, to ani touto opravou sa nedá

Koncom roka 1918 sa Slovensko vymanilo zo stáročnej maďarskej poro-
by. Prirodzene, absolútna väčšina obyvateľov Vrbového prijala zmeny           
s nadšením. Už 3. novembra 1918 vrbovská mládež tiahla s rebríkmi               
a palicami cez mesto a odstránila všetky maďarské nápisy, pričom spie-
vala hymnické piesne Hej, Slováci a Nad Tatrou sa blýska. Tým sa chceli 
mladí Vrbovčania aj navonok rozlúčiť so starou dobou.

Obálka s predtlačou adresy vrbovského obchodníka Izidora Manheima do-
kumentuje viacero faktov. Potvrdzuje skutočnosť, že vrbovská pošta použí-
vala maďarskú pečiatku ešte dlhší čas po vzniku Česko-Slovenska. Prelomo-
vé obdobie sa na nej prejavuje trojjazyčným textom. Adresa je vytlačená po 
slovensky, v zátvorke je maďarský variant úradného názvu Vrbového. Je 
tam uvedené aj Slovensko, ktoré sa v tom čase stalo prvý raz v novodobej 
histórii politickým subjektom s pevne vymedzeným územím. V druhom riad-
ku je na vysvetlenie použité nemecké slovo vormals (prv, kedysi) a maďarské 
meno obchodníkovho predchodcu (Zsiga Manheim). List bol odoslaný do 
mesta Hořovice (okres Beroun) v Čechách. Rukou písaná adresa adresáta je 
uvedená po nemecky. Manheimovský dom, ktorý stojí v centre Vrbového, si 
môžeme pozrieť aj v Jubilejnej knihe mesta Vrbové (s. 149, pohľadnica 28, 
150/29, 153/36, 156/42). Na starších záberoch je na ňom (maďarský) nápis 
Manheim Zsiga, na novších (slovenský) nápis Izidor Manheim.
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VYHODNOTENIE VIANOČNÉHO TURNAJA MLÁDEŽE
O POHÁR PRIMÁTORKY MESTA VRBOVÉ 14. DECEMBRA 2019

Mladšia prípravka U9
Výsledky turnaja:
Vrbové Modrí - Vrbové Žltí 1:8
Vrbové Modrí – Sporta Hlohovec 3:2p
Sporta Hlohovec - Vrbové Žltí 3:1
Vrbové Modrí - Vrbové Žltí 1:3
Vrbové Modrí – Sporta Hlohovec 2:4
Sporta Hlohovec - Vrbové Žltí 2:4

S priebehom turnaja som bol veľmi 
spokojný, nakoľko sa nám podarilo vy-
skladať dve kompletne mužstvá po 8 
hráčov. Všetky deti si schuti zahrali. 
Tento turnaj potvrdil, že aj tie najmlad-
šie ročníky medzi vrbovskými futbalis-
tami  futbal veľmi baví.
Tréner Andrej Kolník mladšia prípravka 
U9.

Poradie turnaja mladšia prípravka U9:
1. MFK Vrbové Žltí
2. Sporta Hlohovec
3. MFK Vrbové Modrí

Staršia prípravka U12
Na začiatok turnaja sme mali za sú-

pera mužstvo z Dolného Lopašova, 
ktorý bol ťažký súper pre všetky muž-
stvá na turnaji a zaslúžene skončil na 
druhom mieste. Aj keď sme mali zápas 
pod kontrolou, sme si ho skompliko-
vali, ale konečný výsledok hovoril pre 
nás 2:1.

Druhý súper z Hlohovca nás potrápil 
a výsledok 2:2 a po penaltovom roz-
strele v prospech súpera nás trocha 
schladil. 

V treťom zápase po malých zme-
nách v zostave sa ukázala naša kvalita 
a súpera z Veľkých Kostolian sme jed-
noznačne zdolali 6:0 a zaslúžene 
ovládli turnaj. Chlapci ukázali zohra-
tosť i keď sme nenastúpili v plnej zo-
stave.
 Tomáš Klčo tréner kategórie staršia 
prípravka U12.

Poradie turnaja staršia prípravka 
U12:
1. MFK Vrbové
2. Družstevník Dolný Lopašov
3. Družstevník Veľké Kostoľany
4. Sporta Hlohovec

Kategória Starší žiaci U15
Turnaj hodnotím veľmi pozitívne, 

chlapci mali radosť z hry, predviedli 
výborné výkony, veľmi dobre aj po or-
ganizačnej stránke a čo ma veľmi teší 
je, že vďaka spolupráci mesta a MFK 
Vrbové sa stáva turnaj tradíciou.
Libor Šašo tréner kategórie starší žiaci 
U15.

Poradie žiackej kategórie U15:
1. TJ Rovnosť Krajné 
2. MFK Vrbové B
3. MFK Vrbové A 
4. Dolný Lopašov

MFK

POZNÁVALI, AKO SLÁVIA VIANOCE V AFRIKE
Dňa 18. decembra m. r. privítali štu-

denti na pôde Gymnázia J. B. Magina  
vo Vrbovom zástupcov Afrického kul-
túrneho centra v Bratislave. Dôvodom 
návštevy týchto mladých ľudí z Kene, 
toho času študujúcich na slovenských 
univerzitách, bolo upriamiť pozornosť 
na rovnaké záujmy mladých ľudí rôz-

nych rás, a tým eliminovať odmietanie 
neznámeho. Študenti sa zapájali do 
diskusie zaujímavými otázkami. Pri roz-
právaní o tradičných oslavách Vianoc 
jednotlivých kmeňov sa veľa nasmiali. 

Záver bol obohatený známou afric-
kou pesničkou Jambo, ktorú si spoloč-
ne zaspievali za sprievodu „našich hu-

dobníkov“. Aj týmto spôsobom sme 
chceli ukázať verejnosti, že na sloven-
ských školách pozitívne vnímame raso-
vú rôznorodosť a odmietame akýkoľ-
vek prejav diskriminácie, či nevraživosti 
voči iným rasám.

GY

GY
M

NÁ

ZIUM J. B. MAGINA

V R B O V É

Rodičovské zdr ženie pri Gy náziu Jána Baltazára Magina Vrbové
Vás srdečne pozý a na

XVI. reprezentačný ples g názia
V cene vst penky je:
prípitok, 1. večera, 2. večera, 
káva, zákusok, ovocie.

konajúci sa dňa 8. febr ára 2020
 o 19.00 hod. v aule g názia

Vst pné 25,- €
Vst penky sú zlosovateľné.

Outfi t  v št le 
Mamma mia vítané !

kon
 o 1
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PRIDAJME, ABY SME ZÍSKALI ŽIHADIELKO
Od začiatku januára sa pojem Žiha-

dielko objavuje v celoslovenských mé-
diách, ale aj v našom meste akosi čas-
tejšie. Asi väčšina z nás vie, že ide                     
o detské ihrisko, ktoré postavila v roku 
2016 vo Vrbovom, na Sídlisku 9. mája, 
spoločnosť Lidl. Do dnešného dňa ta-
kýmto spôsobom pribudlo na Sloven-
sku štyridsať takýchto ihrísk. Rozmer 
ihriska je 20 x 16 metrov. Pre menšie 
deti už od dvoch rokov je k dispozícii

pieskovisko a domček, ale aj akčnejšie za-
riadenia  ako sú hojdačky a kolotoč.               
Väčšie deti si môžu vybiť energiu na špor-
tovej zostave s prvkami na lezenie, dvoj-
vežou   a hojdačkami. Celý areál je oplote-
ný a doplnený lavičkami na sedenie.

V tomto roku prebieha posledný roč-
ník tejto akcie. O možnosť vybudovať 
takéto ihrisko vo svojom meste alebo 
dedine bojuje od 13. januára 93 súťa-
žiacich (mesto/mestská časť/obec). 

Naše mesto sa zatiaľ podľa priebež-
ného poradia v úspešnej prvej desiatke 
nenachádza. Je teda na každom z nás 
zmobilizovať seba a svoje okolie, aby 
sme sa v rebríčku posunuli na miesto            
s výhrou. Hlasovanie prebieha do 29. 
februára. Podrobnejšie informácie, ako 
aj možnosť hlasovať nájdete na stránke 
https://zihadielko.lidl.sk/.

GD

Mesto Vrbové upozorňuje všetky or-
ganizácie, právnické osoby a fyzické 
osoby oprávnené na podnikanie, ktoré 
sú prevádzkovateľmi malého zdroja 
znečistenia ovzdušia, že sú na základe 
platného VZN mesta Vrbové č. 8/2017 
povinné do 15. februára 2020 oznámiť 
na Mestský úrad  – Útvar výstavby, 
územného rozvoja a životného prostre-
dia údaje o veľkosti zdroja  a o množ-
stve spotrebovaného paliva v uplynulom 

Tlačivo je možné vyzdvihnúť si na 
MsÚ – Útvar výstavby, ÚR, dopravy                
a životného prostredia alebo si ho 
stiahnuť z internetovej stránky mesta 
Vrbové:
www.vrbove.sk – OBČAN – Útvar vý-
stavby, územného rozvoja, dopravy             
a životného prostredia – Oznámenie 
údajov potrebných pre určenie poplat-
ku za znečisťovanie ovzdušia malými 
zdrojmi znečistenia.

UPOZORNENIE PRE PREVÁDZKOVATEĽOV MZZO
roku 2019.
Poplatková ani oznamovacia povin-

nosť sa nevzťahuje podľa VZN na:
1. malé zdroje v bytoch a rodinných 

domoch, v stavbách určených na 
individuálnu rekreáciu, pokiaľ sa 
tieto zdroje neužívajú na podnika-
nie;

2. v objektoch, ktoré prevádzkuje 
mesto Vrbové;

3. v predškolských, školských, sociál- 
nych zariadeniach.
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