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cena: 0,10 €  

Fašiangy, ktoré teraz prežívame, sú obdobím zábav, karnevalov a plesov. Tak je tomu aj v našom meste. Sním-
ka približuje ples vrbovských hasičov. O ňom, ako i o plese Gymnázia Jána Baltazára Magina píšeme viac v čísle.

-rb-

Slovenská asociácia knižníc, Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
vyhlasujú pre rok 2020 21. ročník celoslovenského podujatia

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC
Týždeň slovenských knižníc sa uskutoční v dňoch 2. – 8. marca 
pod spoločným mottom

KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH
Do týchto aktivít sa zapája aj Mestská knižnica vo Vrbo-
vom. V tomto čase je zápisné do knižnice bezplatné a od-
púšťajú sa pokuty za oneskorené vrátenie zapožičaných 
kníh.
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Uznesenia Mestského zastupiteľ-
stva vo Vrbovom zo zasadnutia ko-
naného 12. februára 2020.
Uznesenie MsZ č. 7/II/2020

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom berie na 
vedomie Správu o činnosti hlavnej kontrolórky 
mesta za rok 2019.

Uznesenie MsZ č. 8/II/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je plán činnosti hlavnej kontrolórky mesta na I. 
polrok 2020.

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

Uznesenie MsZ č. 9/II/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom berie na 

vedomie predloženie správy o hospodárení 
MFK za rok 2019.
Uznesenie MsZ č. 10/II/2020

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom berie 
na vedomie predloženie správy o hospodárení 
Združenia športových klubov za rok 2019.

Uznesenie MsZ č. 11/II/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je poskytnutie  dotácie  vo výške 700 €  Miest-
nemu spolku Slovenského  Červeného  kríža  
vo Vrbovom  na  zabezpečenie činnosti na rok 
2020. Finančné prostriedky budú vyplatené na 
účet MS SČK Vrbové a vyúčtovanie bude vyko-
nané v mesiaci december 2020.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenie MsZ č. 12/II/2020

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-
je poskytnutie  dotácie  vo výške 1000 €  Sloven-
skému zväzu telesne postihnutých na zabezpe-
čenie činnosti na rok 2020. Finančné prostriedky 
budú vyplatené  na účet SZTP a vyúčtovanie 
bude vykonané v mesiaci december 2020. 

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 13/II/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je poskytnutie dotácie vo výške 700 €  Jednote 
dôchodcov Slovenska, mestská organizácia Vr-
bové na zabezpečenie svojej činnosti na rok 
2020. Finančné prostriedky budú vyplatené na 
účet Jednoty dôchodcov Slovenska, mestská 
organizácia Vrbové a vyúčtovanie bude vyko-
nané v mesiaci december 2020. 

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 14/II/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je poskytnutie dotácie vo výške 700 € na zabez-
pečenie činnosti Únie žien Slovenska, základná 
organizácia Vrbové v roku 2020. Finančné pro-
striedky budú vyplatené prostredníctvom po-
kladnice mestského úradu Únii žien Slovenska, 
základná organizácia Vrbové a vyúčtovanie 
bude vykonané v mesiaci december 2020. 

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 15/II/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

poskytnutie  dotácie vo výške 600 € na zabezpe-
čenie stretávania mladých rodín a dospievajú-
cich detí Evanjelickej a. v. cirkvi vo Vrbovom                  
v roku 2020.  Finančné prostriedky budú vypla-
tené na účet Ev. a. v. cirkvi vo Vrbovom  a vyúčto-
vanie bude vykonané v mesiaci december 2020. 

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 16/II/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

poskytnutie dotácie vo výške 400 €  na zabezpe-
čenie ekumenického stretnutia seniorov, mla-
dých rodín  a dospievajúcich detí Evanjelickej            
a. v. cirkvi, Rímskokatolíckej cirkvi a iných viero-
vyznaní vo Vrbovom v roku 2020.  Finančné 
prostriedky budú vyplatené na účet Ev. a. v. 
cirkvi  vo Vrbovom a vyúčtovanie bude vykona-
né v mesiaci december 2020. 

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 17/II/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je poskytnutie dotácie  vo výške 1000 € Združe-
niu detí a mládeže – Gorazdík na zabezpečenie 
letných táborov v roku 2020. Finančné pros-
triedky budú vyplatené na účet združenia                  
a vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci de-
cember 2020. 

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 18/II/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta obci 
Prašník na zabezpečenie osláv 76. výročia SNP 
organizované obcou Prašník, mestom Vrbové, 
VÚC Trnava a SZPB vo výške 500 €. Finančné 
prostriedky budú vyplatené na bankový účet 
obce Prašník a vyúčtovanie bude vykonané 
najneskôr v mesiaci december 2020.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0 

Uznesenie MsZ č. 19/II/2020 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je poskytnutie  dotácie  vo výške 700 €  na za-

bezpečenie činnosti Slovenského zväzu zá-
hradkárov, základná organizácia Vrbové – Vy-
soké Sady v roku 2020. Finančné prostriedky 
budú vyplatené v hotovosti v pokladni MsÚ Vr-
bové  a  vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci 
december 2020. 

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 20/II/2020 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je poskytnutie  dotácie  Občianskemu združe-
niu „Choré vrany vo Vrbovom“ vo výške 1000 €  
na zabezpečenie reprezentácie II. Základnej 
školy vo Vrbovom – športový krúžok KIN-BALL. 
V auguste 2020 budú reprezentovať školu           
a mesto Vrbové na World Club Champions 
2020 v Hradci Králové v Česku. Finančné pros-
triedky budú vyplatené na účet občianskeho 
združenia „Choré vrany vo Vrbovom“ a vyúčto-
vanie bude vykonané v mesiaci december 
2020. 

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 21/II/2020 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je poskytnutie  dotácie  vo výške 1000 €  pre 
občianske združenie „Dotyk života, o. z.,“ na 
zabezpečenie  činnosti na rok 2020. Finančné 
prostriedky budú vyplatené  na účet združenia 
„Dotyk života, o. z.,“ a vyúčtovanie bude vyko-
nané v mesiaci december 2020. 

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 22/II/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je poskytnutie dotácie vo výške 970 € Parla-
mentu mladých mesta Vrbové na zabezpeče-
nie  činnosti na rok 2020. Finančné prostriedky 
budú vyplatené na účet Parlamentu mladých           
a vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci de-
cember 2020. 

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 23/II/2020 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je poskytnutie dotácie  vo výške 1000 €  Sloven-
skej rade rodičovských združení – Rodičovské 
združenie pri I. Základnej škole vo Vrbovom na 
zabezpečenie činnosti Rodičovského združenia 
v roku 2020. Finančné prostriedky budú vypla-
tené na účet Slovenskej rady rodičovských 
združení – Rodičovské združenie pri I. Základ-
nej škole vo Vrbovom a  vyúčtovanie bude  vy-
konané v mesiaci december 2020. 

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 24/II/2020 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je poskytnutie dotácie  vo výške 700 €  Miestnej 
organizácii Slovenského rybárskeho zväzu Vr-
bové na podporu činnosti v roku 2020. Finanč-
né prostriedky budú vyplatené na účet MO SRZ 
vo Vrbovom a vyúčtovanie bude vykonané                
v mesiaci december 2020. 

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 25/II/2020 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je poskytnutie dotácie vo výške 35 000 € futba-
lovému klubu Vrbové  na prevádzkovanie 
priestorov Mestského futbalového štadióna            
a na podporu športovej činnosti na rok 2020. 
Finančné prostriedky budú vyplácané na účet  
MFK mesačne po dobu 10 mesiacov vo výške 
3500 € a vyúčtovanie bude vykonávané štvrť-
ročne, t. j.  k 30. 4.; 31. 7.; 31. 10. a  15. 1. bežné-

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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Ladislav ŠUTVAJ
Kvetoslava BIELIKOVÁ
Vladimír GABLOVSKÝ
Jozef JURSA
Vladimír KOVÁCS
Daniela VALOVÁ
Džemal KURTIŠEVIK
Vladimír GONDÁL
Zdenko PLENCNER
Oľga ŠIMOROVÁ
Ladislav KOŠINÁR
Tatiana PRIEVOZNÍKOVÁ
Júlia GHINOLFI ILENČÍKOVÁ
Dušan KOHUTOVIČ

Imrich ŠKRABÁK
Ján BURSÍK
Jozef LÁNYI
Lýdia MIKLÁŠOVÁ
Ladislav DLHÝ
Milan ŠUTEK
Jozef KRAJČOVIČ
Božena BELICOVÁ
Jozef VLHA
Jaroslav MAHREK
Silvia MADUNICKÁ
Ing. Jaromír NEČAS

Michal BIELIK
Jozef NIŽNANSKÝ
Margita DANIŠOVÁ
Oľga KARLÍKOVÁ
Zdenka KOŠŤÁLOVÁ
Anna LONDÁKOVÁ

Štefan PETHÖ
Viera KLIMEKOVÁ
Štefan IĽAŠ
Bernardína LAJDOVÁ

Paulína BEROVÁ
Mária BOOROVÁ
Oľga LAMOŠOVÁ
Jozef MARCIUS
Oľga OSTRUŽÁROVÁ
Anna KRÁLOVÁ
Anna HELIOVÁ
Juliana STOLÁROVÁ
Emília ILENČÍKOVÁ
Anna SUROVČÍKOVÁ
Oľga BALIŠOVÁ

Mária HERIÁNOVÁ
Mária PAKANOVÁ
Jolana PEKNÍKOVÁ
Anna RAVASOVÁ
Kvetoslava TAKÁČOVÁ
Helena GONDÁLOVÁ
Anna MIKULIČKOVÁ

Jozefína STOLÁROVÁ
Otília SVÍTKOVÁ

 

 Naši
  jubilanti

Srdečne blahoželáme !

  Pri Tvojom krásnom výročí
  slzy sa tisnú do očí,
  srdce sa láskou rozbúši,
  bozky sa snúbia s objatím
  a pery šepcú s dojatím.
  „Ži dlho otec, medzi nami,
  Kým Teba máme, nie sme sami.“

Dňa 8. marca oslávi osemdesiate narodeniny náš drahý otec, starý otec, 
prastarý otec a manžel

Jozef MARCIUS.
Za jeho starostlivosť, lásku a obetavosť mu ďakujú dcéry Jana, Marta, Ivana              
a syn Jozef so svojimi rodinami a vnúčatami a manželka Eliška. Veľké bozky 
posielajú za všetkých pravnúčatá Vaneska, Mia a Lukáško.

P/P1-No 188/20

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY 
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že z dôvodu vykoná-

vania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochran-
nom pásme, budú dňa 17. marca 2020 bez dodávky elektriny v čase od 9.00 
hod. do 14.00 hod.: 

Ulica M. Beňovského č. 2, 4, 6, 8, 12/VE, 16, 28, 30, 34, 40/VE, 41, 43, 48, 50, 54, 
56, 58, 60, 62, 64, 70, 72, 74, 76, 78, 80/D1, 82, 84, 84/VE, 86, 88, 90, 98

a dňa 18. marca 2020 v čase od 8.00 do 13.00 hod. nasledovné ulice: 
Námestie slobody č. 36/OP;
Námestie sv. Cyrila a Metoda č. 2/VS, 6, 6/OP, 18;
Ul. gen. M. R. Štefánika č. 2 , 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 
40/D1, 40/D2, 42, 44, 46.

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky, nie je možné 
oznámený termín meniť. 

Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa vám ospravedlňujeme. 
Ďakujeme za spoluprácu. 

Ing. Miroslav Harnoš,             Viera Žabková, 
vedúci správy energetických zariadení      administrátorka správy EZ 
Západoslovenská distribučná, a. s.      Západoslovenská distribučná, a. s. 

ho roka. V prípade porušenia povinnosti zúč-
tovania dotácie k stanovenému termínu, ne-
bude dotácia na ďalšie mesiace vyplatená. 

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 26/II/2020 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schva-

ľuje poskytnutie dotácie vo výške 8900 € pre 
MFK – futbalová mládež na podporu činnosti 
mládežníckeho futbalu v roku 2020. Finanč-
né prostriedky budú vyplácané na účet MFK 
mesačne po dobu 10 mesiacov vo výške 890 € 
a vyúčtovanie bude vykonávané štvrťročne, t. j. 
k 30. 4.; 31. 7.; 31. 10. a  15. 1. bežného roka. 
V prípade porušenia povinnosti zúčtovania 
dotácie k stanovenému termínu, nebude do-
tácia v ďalšom mesiaci vyplatená. 

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 27/II/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schva-

ľuje poskytnutie dotácie vo výške 6000 € or-
ganizácii Združenie mestských športových 
klubov mesta Vrbové na svoju športovú čin-
nosť v roku 2020. Finančné prostriedky budú 
vyplatené na účet Združenia mestských špor-
tových klubov v troch termínoch, v mesiaci 
marec 2020 suma vo výške 2000 €, v mesiaci 
máj 2020 suma vo výške 2000 € a v mesiaci 
august 2020 suma vo výške 2000 €. Vyúčto-
vanie bude vykonané v mesiaci december 
2020. 

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 28/II/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schva-

ľuje v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2  Zásad hos-
podárenia a nakladania s majetkom mesta 
Vrbové  a  na základe  § 588 a nasl. Občianske-
ho zákonníka odkúpenie nehnuteľnosti zapí-
sanej na LV č. 3100 pre k. ú. Vrbové:

parcela registra „E“  č. 3703/1  o výmere 
10 410 m², druh pozemku – orná pôda, ktorá  
bola na základe geometrického plánu číslo 
350/2019 zo dňa 5. 11. 2019  rozdelená   na 
parcely reg. „E“  č. 3703/1 – orná pôda o výme-
re 9931 m2   a  parcelu reg. „C“  č.  13745/110                     
– orná pôda o výmere 479 m2, kde
- predmetom  kúpnej  zmluvy   je novovytvo-
rená nehnuteľnosť parcela reg. „C“ č. 
13745/110 – orná pôda  o výmere 479 m2, po-
diel 1/1, ktorá je v bezpodielovom spoluvlast-
níctve manželov
• Ing. Martin Siblík, 922 03 Vrbové
• a  Mgr. Zuzana Siblíková,  922 03 Vrbové  
za cenu  5,00 €/m2. 

V súlade s dohodou spoluvlastníkov mesto 
odkúpi  pozemok za cenu 5,00 €/m2, čo pri vý-
mere parcely a  jednotlivých podieloch spolu-
vlastníkov predstavuje celkovú sumu  vo výške 
2395 €, ktorá bude vyplatená v 2 termínoch 
nasledovne: 
• Ing. Martin Siblík: 1 x suma vo výške 

1197,50 € v termíne 29. 2. 2020;
• a Mgr. Zuzana Siblíková: 1 x suma                 

vo výške 1197,50 € v termíne 31. 3. 2020;
prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Pokračovanie na strane 4.
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Obyvatelia Vrbového môžu voliť                        
v štyroch volebných okrskoch. Prísluš-
nosť k okrsku je daná podľa trvalého 
bydliska. Každá domácnosť s oprávne-
ným voličom dostala o tom písomné 
oznámenie. Na uľahčenie rozhodova-
nia slúži zoznam zaregistrovaných 
kandidátov, ktorý bol takisto doručený 
do každej domácnosti s voličom.

VOLEBNÉ OKRSKY V MESTE VRBOVÉ

Okrsok č. 1
Sídlo: I. Základná škola, Školská ul. 4

Do okrsku patria ulice: 1. mája - celá 
ulica, Gen. M. R. Štefánika - súp. č. 12 
- 207, 1741, 1790, Hoštáky - celá ulica, 

OZNÁMENIE O ČASE A MIESTE KONANIA VOLIEB
DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Hrabinská - celá ulica, Kopaničky - celá 
ulica, Mikulášska - celá ulica, Nám. sv. 
Cyrila a Metoda - celé, Oslobodenia            
- celá ulica, Priehradná - celá ulica, Re-
kreačná - celá ulica, Sadová - celá uli-
ca, Sadová II. - celá ulica, Sasinkova - 
celá ulica, Sietna - celá ulica, Slnečná 
- súp. č. 1792 - 1798, Školská - celá uli-
ca, Vinohradnícka - celá ulica.

Okrsok č. 2
Sídlo: Gymnázium J. B. Magina

Do okrsku patria ulice: 8. marca              
- celá ulica, Bernolákova - celá ulica, 
Cintorínska - celá ulica, Družstevná              
- celá ulica, Hollého - celá ulica, Hviezdo-
slavova - celá ulica, Krížna - celá ulica, 
Mieru - celá ulica, Námestie slobody          
- celé, P. Jantauscha - celá ulica, Poľná      
- celá ulica, Slovanská - celá ulica, Stra-
žovská - celá ulica, Šteruská cesta - celá 
ulica. Do okrsku patria aj občania s tr-
valým pobytom: mesto Vrbové.

Okrsok č. 3
Sídlo: II. Základná škola, Komenské-
ho ul. 2

Do okrsku patria ulice: 6. apríla - súp. č. 
360 - 368, 6. apríla - súp. č. 325, Fraňa 
Kráľa - celá ulica, Komenského - celá 
ulica, Krátka - celá ulica, M. A. 
Beňovského - súp. č. 353 - 355, 
Novoutvorená - celá ulica, Piešťanská  
- celá ulica, Semenárska - celá ulica. 

Okrsok č. 4
Sídlo: Bývalá Stredná odborná škola 
(vchod oproti Kúrii M. Beňovského)

Do okrsku patria ulice: Bočná - celá 
ulica, Gen. M. R. Štefánika - súp. č. 208, J. 
Zigmundíka - celá ulica, M. A. Beňovského 
- súp. č. 370 - 496, Nám. J. Emanuela                 
- celé, Sídlisko 9. mája - celé, SNP - celá 
ulica, Súkennícka - celá ulica, Šípkovec              
- celá ulica, Športová - celá ulica, Záhradná 
- celá ulica.

MESTO VRBOVÉ

V sobotu 29. februára 2020 sa 
od 7.00 do 22.00 hod. konajú voľ-
by do Národnej rady Slovenskej 
republiky.

Pokračovanie zo strany 3.
Uznesenie MsZ č. 29/II/2020

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-
je v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2  Zásad hospo-
dárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbo-
vé a na základe  § 588 a nasl. Občianskeho 
zákonníka kúpu nehnuteľnosti zapísanej na LV 
č. 4245 pre k. ú. Vrbové:
- pozemok, parcela registra „C“  č.  385/2 o vý-
mere  14 m², druh pozemku – záhrada, ktorý je 
v podielovom spoluvlastníctve:
• Paulína Lehutová, 922 03  Vrbové, po-

diel 7/160  
• a  Anna  Rojková,  956 05 Radošina, po-

diel 7/160 
za cenu 5,00 €/m2. 

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie MsZ č. 30/II/2020

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 
v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2 Zásad hospodá-
renia a nakladania s majetkom mesta Vrbové           
a na základe  § 588 a nasl. Občianskeho zákon-
níka kúpu nehnuteľnosti zapísanej na LV 4245 
pre k. ú. Vrbové:
- pozemok, parcela registra „C“  č.  386/2               
o  výmere  13 m², druh pozemku – záhrada, 
ktorý je v podielovom spoluvlastníctve:
• Paulína Lehutová,    922 03  Vrbové, po-

diel 7/160 
• a   Anna  Rojková,  956 05 Radošina, po-

diel 7/160 
za cenu 5,00 €/m2. 

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie MsZ č. 31/II/2020

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
schvaľuje v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2  Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Vrbové a na základe  § 588 a nasl. Občianskeho 
zákonníka kúpu nehnuteľnosti zapísanej na LV 
č. 4213 pre k. ú. Vrbové:
- pozemok, parcela registra „C“  č.  389/22  
o  výmere  56 m², druh pozemku – zastavané 
plochy a nádvoria, ktorý je v podielovom 
spoluvlastníctve:

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
• Paulína Lehutová, 922 03  Vrbové, podiel 

7/160
• a   Anna  Rojková,  956 05 Radošina, podiel 

7/160 
za cenu 5,00 €/m2. 

prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie MsZ č. 32/II/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje  
v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2  Zásad hospodá-
renia a nakladania s majetkom mesta Vrbové          
a na základe § 588 a nasl. Občianskeho zákon-
níka odkúpenie nehnuteľnosti zapísanej  na LV 
č. 62 pre k. ú. Vrbové:
- parcela registra „C“  č.  296 o výmere 169 m², 
druh pozemku – záhrada, bola rozdelená na 
základe Geometrického plánu č. 438/2019 zo 
dňa 4. 12. 2019 na parcelu reg. „C“ č. 296/1                     
o výmere 149 m2   a  na parcelu reg. „C“ č. 296/2  
o výmere  20 m2, kde 
- predmetom kúpy je novovytvorená parcela 
reg. „C“ č. 296/2 o výmere 20 m2, druh pozem-
ku záhrada, ktorá je vo výlučnom vlastníctve:
• Jana Lehmann,  922 03 Vrbové,
za sumu vo výške 100 €.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie MsZ č. 33/II/2020

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-
je v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2  Zásad hospo-
dárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbo-
vé a na základe  § 588 a nasl. Občianskeho 
zákonníka odkúpenie časti nehnuteľnosti zapí-
sanej  na LV č. 3268 pre k. ú. Vrbové:
- parcela registra „E“ č. 1347/1 o výmere 290 m², 
druh pozemku – orná pôda, ktorá je v podielo-
vom spoluvlastníctve Ingrid Lednickej,  Banka, 
921 01 pošta Piešťany,
za sumu vo výške 161,10 €.

prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie MsZ č. 34/II/2020

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 
odpredaj hnuteľného majetku - nákladné moto-
rové špeciálne vozidlo, zn. PRAGA V3S - typ 3,5 
FEK, ev. č. PN-596AK, ktorý má v súčasnej dobe 
hodnotu 750 €. Odborné ohodnotenie vozidla               

vykonala fi rma S AUTO, spol. s r. o., so sídlom 
na Valovej ul. č. 4260/8, 921 01 Piešťany. Predaj 
vozidla sa uskutoční formou obchodnej verej-
nej súťaže. 

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 35/II/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je podmienky obchodnej verejnej súťaže s prí-
lohou „vzoru Kúpnej zmluvy“  na odpredaj  
hnuteľného majetku –  nákladné motorové 
špeciálne vozidlo, zn. PRAGA V3S, typ 3,5 FEK,  
ev. č. PN-596AK. Na základe odborného ohod-
notenia nákladného motorového špeciálneho 
vozidla PRAGA V3S, typ 3,5 FEK je v súčasnej 
dobe minimálna hodnota hnuteľného majetku 
mesta vo výške 750 €.

prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie MsZ č. 36/II/2020

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 
prenájom nebytového priestoru, ktorý sa na-
chádza v budove s. č. 12/20 na Námestí sv. Cyrila 
a Metoda vo Vrbovom, v pivnici –  v prednej čas-
ti bývalého domu služieb, o celkovej výmere ne-
bytového priestoru 46,20 m2  (celkovo 2 miest-
nosti), t. j. 1. miestnosť 33,60 m2  a  2. miestnosť 
12,60 m2, formou verejnej obchodnej súťaže, od 
1. 4. 2020 na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpo-
vednou lehotou.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 1
Uznesenie MsZ č. 37/II/2020 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 
podmienky obchodnej verejnej súťaže s prílo-
hou „vzor zmluvy o nájme nebytového priesto-
ru“  na nájom nebytového priestoru, nachádza-
júceho sa  v budove s. č. 12/20   na Námestí sv. 
Cyrila a Metoda vo Vrbovom, v pivnici –  v pred-
nej časti bývalého domu služieb, o celkovej vý-
mere –  46,20 m2, pričom minimálna výška ná-
jomného je stanovená na 17 €/m2 /rok. Budova 
je zapísaná na LV 1900  a je vo vlastníctve mesta 
Vrbové.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 1

Zo zápisnice z rokovania.
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TRIEDENÝ ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV
Mesto Vrbové v minulom volebnom 

období prešlo na zber odpadov v zmys-
le nového zákona č. 79/2015  Z. z.                    
o odpadoch. Od 1. 6. 2016 sme nasta-
vovali systém zberu komunálneho, ale 
hlavne separovaného odpadu. V počia-
točnom období separácie vo Vrbovom 
sme mali k dispozícii 175 kontajnerov 
na rôzne druhy separátov, kde za uply-
nulé obdobie k  1. 1. 2020 sme posilnili 
počty kontajnerov na separovaný od-
pad  na počet 326 kontajnerov. Každo-
ročným vyjednávaním s organizáciou 
zabezpečujúcou vývoz separátov sa 
nám podarilo tento počiatočný počet 
kontajnerov navýšiť o 151 kontajnerov 
(hlavne išlo o kontajnery na plasty, pa-
pier, kovy, sklo   a  tetrapaky)  a  násled-
ne sme znížili počet kontajnerov o 20 
ks na komunálny odpad. Išlo o kontaj-
nery hlavne na sídliskách, kde po zave-
dení separovania sa tieto kontajnery 
nenapĺňali, alebo napĺňali sa len čias-
točne.  Na prelome rokov sme zabez-
pečili  zmluvné dohody, ktoré boli po-
trebné na skvalitnenie služieb 
zabezpečujúcich vývoz separovaného 
odpadu v meste. Zmluvné dohody boli 
podpísané s Organizáciou zabezpeču-
júcou vývoz (ďalej len „OZV“), v našom 
prípade fi rmou Envi Pak, ktorá fi nancu-
je prostredníctvom výrobcov zber se-
parovaného odpadu (sklo, papier, 
plasty, tetrapaky  a  kovy)  a  fi rmou Má-
rius Pedersen,  ktorá zabezpečuje sa-
motný vývoz separovaného a komunál-
neho odpadu. Okrem uvedeného 
máme v meste zavedený zber starého 
šatstva a v roku 2016 sme zaviedli aj 
zber použitého jedlého oleja.  Taktiež 
sa nám v minulom roku darilo pre na-
šich obyvateľov zabezpečovať v priesto-
re doterajšieho Zberného dvora zber 
rôznej drevnej hmoty, kde  sme subdo-
dávateľsky zabezpečili jej podrvenie             
a ktorá sa následne používala ako kom-
post na hnojenie pre potreby mesta 
Vrbové.   Pre podnikateľské subjekty 
robíme zber papiera priamo na Zber-
nom dvore z dôvodu, že Organizácia 
zabezpečujúca vývoz nám odmietla fi -
nancovať tento zber), preto prosím 
podnikateľské subjekty v meste, aby 
nenapĺňali kontajnery na papier, kto-
ré sú určené pre fyzické osoby, ale do-
viezli tento papier na Zberný dvor  ale-
bo aby si zabezpečili odvoz papiera 
prostredníctvom fi rmy Márius Peder-
sen.

V roku 2020 termíny zberu separova-
ného odpadu boli oznámené občanom 
prostredníctvom Slovenskej pošty, le-
táky boli distribuované do každej do-
mácnosti. Termíny zberu separované-
ho odpadu za prvý polrok 2020  sú  
uvedené aj ďalej v článku.  V prípade 
zmien termínov zberu separovaných 
odpadov nám bude fi rma Márius Pe-
dersen  predkladať správy v dostatoč-
nom predstihu, o čom budeme obča-
nov vždy dopredu informovať v Hlase

Vrbového, na webových stránkach 
mesta, prostredníctvom mestského 
rozhlasu alebo distribúciou prostred-
níctvom Slovenskej pošty.

Tak ako doteraz, aj naďalej je potreb-
né, aby sa občania postupne obozna-
movali  s novými pravidlami, ktoré pri-
niesol nový zákon o odpadoch od 1. 
júla 2016, ktorý bol v minulom roku 
opätovne novelizovaný.  Aj v ďalšom 
období budeme vykonávať osvetu pro-
stredníctvom Hlasu Vrbového, ale aj 
letákovým spôsobom. Chceme znova 
poprosiť všetkých obyvateľov Vrbové-
ho o pristúpenie k tejto problematike 
serióznym spôsobom, a to hlavne z dô-
vodu, že zber separovaných odpadov 
je fi nancovaný prostredníctvom  orga-
nizácie zabezpečujúcej vývoz, to zna-
mená, že táto organizácia platí mestu 
vývoz a zber separovaných odpadov. 
Tieto náklady nie sú zahrnuté do vyru-
bovaného poplatku za vývoz komunál-
neho odpadu. V prípade, že by tomu 
tak nebolo, tak cena za vývoz a skládko-
vanie separátov by bola ešte ďaleko 
vyššia ako doteraz. Aj keď dosiaľ vyru-
bovaný poplatok za odvoz komunálne-
ho odpadu je neudržateľný. Podmien-
kou tohto fi nancovania je čo najčistejšie 
vyseparovaný jednotlivý odpad. Keď 
bude tento odpad pomiešaný, napr.  
medzi sklom bude papier alebo medzi 
plastami sklo atď. bude tento odpad 
považovaný za komunálny odpad (čiže 
pôjde na skládku)  a  budeme zaň mu-
sieť zaplatiť z mestskej kasy. 

Náklady na zber komunálnych aj se-
parovaných odpadov sa vo všeobec-
nosti stále zvyšujú, tento rok nám bola 
zvýšená cena za uloženie komunálne-
ho odpadu na 28 €/1 tonu. Čo sa týka 
poplatkov obyvateľov mesta Vrbové za 
komunálny odpad,  poslanci mestské-
ho zastupiteľstva rozhodli vo VZN č. 
3/2020, že od 1. januára 2020 budú po-
platky zvýšené nasledovne:

fyzické osoby: 0,082 €/deň – 30,012 €/rok 
– vývoz 1x týždenne;

právnické osoby: 0,011 €/deň                           
– 0,011x52x120 = 68,64 €/rok – t. j. 120 l 
nádoba, vývoz 1x týždenne;

právnické osoby: 0,011 €/deň                          
– 0,011x104x1100 = 1258,40 €/rok                
– 1100 l nádoba, vývoz 2 x týždenne.

Doposiaľ vyrubovaný poplatok za od-
pady sa nám už nepodarilo udržať 
vzhľadom na stále sa zvyšujúce ceny 
zberu a hlavne uloženia komunálneho 
odpadu.  Ak by sa nám v budúcnosti 
spoločne nepodarilo zabezpečiť čo naj-
väčšie separovanie alebo ak dôjde                 
k ďalšiemu zvyšovaniu ceny skládkovej 
spoločnosti za uloženie komunálneho 
odpadu, tak bude musieť mesto pristú-
piť aj k ďalším nepopulárnym opatre-
niam, t. j. zvyšovanie cien  za vývoz ko-
munálnych odpadov v meste Vrbové.  

Zber triedeného – separovaného odpadu 
v roku 2020 bude realizovaný  nasledovne:

Systém nakladania so separova-
ným odpadom v meste

od 1. januára 2020

PAPIER

Interval vývozu: 13 x za rok pre byto-
vé domy a rodinné domy, ako aj for-
mou školského zberu.
V prvom polroku 2020:  6 vývozov
Druh nádoby: modré plastové 1100-          
-litrové kontajnery.
Zbiera sa: noviny, časopisy, brožúry, 
cenníky, zošity, knihy, listy, kancelársky 
papier, papierové vrecká, lepenka, vlni-
tá lepenka, papierové škatule, kartón, 
obálky, letáky, katalógy, plagáty, po-
hľadnice, baliaci papier, adresáre, tele-
fónne zoznamy...
Nezbiera sa: plastové obaly, viacvrs-
tvové kombinované materiály (tzv. tet-
rapaky), voskovaný papier, papier s hli-
níkovou fóliou, silne znečistený či 
mastný papier, kopírovací papier, per-
gamenový, asfaltový, dechtový papier, 
brúsny, mastný, lakovaný, napustený 
papier a lepenka, hygienicky nevyhovu-
júci papier, obuvnícka lepenka, papie-
rový prach a výseky z dierovačiek...

Termíny zberu papiera z rodinných aj by-
tových domov  v prvom polroku 2020:   
január  22. streda
február  19. streda
marec  18. streda
apríl  15. streda
máj  13. streda
jún  10. streda

Zberový papier sa  bude zberať do 
1100-litrových plastových kontajnerov 
modrej farby (všetky kontajnery budú 
prehľadne označené). Prosíme týmto 
občanov, aby vytriedený papier odkla-
dali do  kontajnerov  na týchto zbero-
vých miestach v rámci určených zbero-
vých stojísk, ktorých je v meste  95 ks:

ULICA POČET 
KONT.

M. A. Beňovského – Rezidencia 2
M. A. Beňovského – gymnázium 2

Bernolákova 4

Bočná 2

gen. M. R. Štefánika - Vetes 1

Hollého 3

Hoštáky 2

Hrabinská 2

Hviezdoslavova 2

Komenského – križovatka 1

Komenského II. ZŠ 3

Kopaničky 1

Námestie Jozefa Emanuela 2

Novoutvorená 2
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Organizácia vývozu separátu – PLASTY  
– bude zabezpečovaná dvojakým 
spôsobom, vývoz plastov zo zbero-
vých stojísk na sídliskách  a  vývoz 
plastov z rodinných  domov: 

PLASTY – vývoz zo stojísk na 
sídliskách

Interval vývozu: 16 x za rok pre byto-
vé domy.
V prvom polroku 2020:  8 vývozov
Druh nádoby: žlté plastové 1100-litro-
vé kontajnery pre bytové domy.
Zbiera sa: fólie, tašky, vedrá, fľaše od 
nápojov v stlačenom stave,  kozmetic-
kých a čistiacich prípravkov, prepravky 
fl iaš,  tégliky od jogurtov, hračky, peno-
vý polystyrén, poháriky z automatov              
a iné plastové nádobky z kozmetiky               
a potravín...
Nezbiera sa:  obaly znečistené chemi-
káliami a olejmi, viacvrstvové kombino-
vané materiály, hrubo znečistené 
plasty, podlahové krytiny, guma, moli-
tan a pod.

Termíny zberu plastov z bytových  
domov v prvom polroku 2020:   

január  13. pondelok
február  10. pondelok
marec    9. pondelok
apríl    6. pondelok
máj    4. pondelok
máj  18. pondelok
jún  15. pondelok
jún  29. pondelok

SKLO

Interval vývozu: 10 x za rok pre byto-
vé domy  aj  rodinné domy, ako aj for-
mou školského zberu.
V prvom polroku 2020:  5 vývozov
Druh nádoby: zelené plastové 1100-lit-
rové  kontajnery.
Zbiera sa:  sklené fľaše, okná, poháre 
od zaváranín a iné sklené nádoby, všet-
ko bez farebného rozlíšenia ako sklo 
zmiešané...
Nezbiera sa: znečistené sklenené fľaše 
a nádoby – nečistoty nesmú obsahovať 
(piesok, uhlie, kovy, cement, drevo, 
kožu, gumu, papier a iné), kovové               
a plastové uzávery fl iaš, sklá vystužené 
drôtom, žiarivky, porcelán...

Termíny zberu skla z rodinných aj              
z bytových domov v prvom polroku 
2020:

január    9. štvrtok
február  20. štvrtok
marec  19. štvrtok
apríl        - - -
máj  14. štvrtok
jún  11. štvrtok

Zberové sklo sa  bude zberať do 1100- 
-litrových plastových kontajnerov zele-
nej farby (všetky kontajnery budú pre-
hľadne označené). Prosíme týmto  občanov, 
aby vytriedené sklo odkladali do uvede-
ných kontajnerov na týchto zberových 
miestach v rámci určených zberových sto-
jísk, ktorých je v meste  71 ks:   

ULICA POČET 
KONT.

Oslobodenia 2

Poľná 1

Pribinova 2

Priehradná 1

Rekreačná 1

Sadová – Chirosan 5

Sadová – Dom služieb 1

6. apríla 14

Sídlisko 9. mája 9

SNP 7

Slovanská 2

Slnečná 1

Sietna 2

Súkennícka 4

Šteruská cesta – Košiar 1

Školská I. ZŠ 3

Šípkovec 1

J. Zigmundíka 2

P. Jantauscha 2

Vinohradnícka 3

Záhradná 1

fy. Gastro Bene, s. r. o. 1

Plasty prosím ukladať vždy v stlače-
nom stave z dôvodu zvýšenia objemnej 
kapacity kontajnerov, ktoré sa budú 
zberať do 1100-litrových plastových 
kontajnerov žltej farby (všetky kontaj-
nery budú prehľadne označené). Prosí-
me týmto občanov, aby vytriedené 
plasty odkladali do uvedených kontaj-
nerov na týchto zberových miestach           
v rámci určených zberových stojísk, kto-
rých je v meste  85 ks:   

ULICA POČET 
KONT.

M. A. Beňovského – Rezidencia 2
M. A. Beňovského – gymnázium 2

Bernolákova 2

Bočná 2

gen. M. R. Štefánika - Vetes 1

Hollého 3

Hrabinská 2

Hviezdoslavova 2

Komenského II. ZŠ 2

Námestie Jozefa Emanuela 3

Pribinova 2

Sadová – Chirosan 4

Sadová – Dom služieb 1

6. apríla 16

Sídlisko 9. mája 11

SNP 6

Súkennícka 2

Športová 1

Šteruská cesta – Košiar 2

Školská I. ZŠ 5

J. Zigmundíka 1

P. Jantauscha 1

fy. Gastro Bene, s. r. o. 2

fy. Filson, s. r. o. 2

fy. Tyros, s. r. o. 3

fy. Favab, s. r. o. 2

fy. PD Lopašovské stavebniny 1

fy. Semikron, s. r. o. 1

fy.  Metzen Atletic, s. r. o. 1

PLASTY – vývoz z rodinných 
domov 

Interval vývozu: 8 x za rok pre rodin-
né domy.
V prvom polroku 2020:  4 vývozy
Druh nádoby: 120-litrové vrecia pre 
rodinné domy.
Zbiera sa: fólie, tašky, vedrá, fľaše od 
nápojov v stlačenom stave,  kozmetic-
kých a čistiacich prípravkov, prepravky 
fl iaš,  tégliky od jogurtov, hračky, peno-
vý polystyrén, poháriky z automatov            
a iné plastové nádobky z kozmetiky              
a potravín...

Nezbiera sa: obaly znečistené chemi-
káliami a olejmi, viacvrstvové kombino-
vané materiály, hrubo znečistené 
plasty, podlahové krytiny, guma, moli-
tan a pod.

Termíny zberu plastov z rodinných 
domov  v prvom polroku 2020:

január  27. pondelok
február        - - -
marec    9. pondelok
apríl  20. pondelok
máj        - - -
jún    1. pondelok

Plasty, ktoré sa  budú zberať do 120-lit-
rových vriec prosím ukladať vždy                
v stlačenom stave z dôvodu zvýšenia 
objemnej kapacity. Prosíme týmto ob-
čanov, aby vytriedené plasty vždy pred-
chádzajúci deň pred dňom vývozu 
podľa harmonogramu vyložili pred svo-
je domy,  nové prázdne vrecia budú do-
dané do domácnosti pri zbere (vyme-
nených vriec bude toľko, koľko bude 
odovzdaných naplnených vriec, t. j. keď 
vyseparujete dve vrecia, tak vám budú 
pri zbere do ďalšieho zberového obdo-
bia poskytnuté dve vrecia atď.).
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KOVY  A  KOVOVÉ OBALY

Interval vývozu: 8 x za rok pre bytové 
domy  aj  rodinné domy.
V prvom polroku 2020: 4 vývozy
Druh nádoby: červené plastové 1100-           
-litrové kontajnery.
Zbiera sa: kovové obaly z nápojov, vy-

TETRAPAKY príp. ostatné 
viacvrstvové kombinované 

materiály

Interval vývozu: 8 x za rok pre bytové 
domy aj rodinné domy.
V prvom polroku 2020:  4 vývozy
Druh nádoby: oranžové plastové 
1100-litrové kontajnery.
Zbiera sa:  tetrapaky a ostatné viacvrs-
tvové kombinované materiály, obaly            
s džúsov, mlieka, smotany, vína a iné 
obaly s označením C/PAP...
Nezbiera sa: znečistené tetrapaky               
a ostatné viacvrstvové kombinované 
materiály rôznymi surovinami...

Termíny zberu tetrapakov z rodin-
ných aj z bytových domov v prvom 
polroku 2020:

január        - - -
február    6. štvrtok
marec        - - -
apríl    2. štvrtok
máj  14. štvrtok
jún  25. štvrtok

Tetrapakové obaly sa budú zberať do 
1100-litrových plastových  kontajnerov 
oranžovej farby (všetky kontajnery 
budú prehľadne označené). Prosíme 
týmto občanov, aby vytriedené tetra-
paky odkladali do uvedených kontajne-
rov na týchto zberových miestach                   
v rámci určených zberových stojísk, 
ktorých je v meste 45 ks:

ULICA POČET 
KONT.

M. A. Beňovského – Rezidencia 1
M. A. Beňovského – gymnázium 1

Bernolákova 2

Bočná 1

gen. M. R. Štefánika – Vetes 1

Hollého 2

Hoštáky 1

Hrabinská 1

Hviezdoslavova 2

Komenského – križovatka 1

Komenského II. ZŠ 1

Kopaničky 1

Novoutvorená 2

Nám. Jozefa Emanuela 2

Oslobodenia 1

Poľná 1

Pribinova 1

Priehradná 1

Rekreačná – Čerenec 1

Sadová – Chirosan 2

Sadová – Dom služieb 1

6. apríla 9

Sídlisko 9. mája 6

SNP 3

Slovanská 1

Slnečná 1

Sietna 2

Súkennícka 2

Šteruská cesta – Košiar 1

Školská I. ZŠ 2

Šípkovec 1

Športová 1

J. Zigmundíka 1

P. Jantauscha 1

Vinohradnícka 2

Záhradná 1

Zberný dvor mesta 3

fy. Favab, s. r. o. 1

fy. Gastro Bene, s. r. o. 2

fy. PD Lopašovské stavebniny 1

fy. Semikron, s. r. o. 1

fy. Wajda vine, s. r. o. 2

čistené konzervy z kompótov a potra-
vín, kovové výrobky a súčiastky, železo, 
hliník a pod.
Nezbiera sa: znečistené kovy a  kovové 
obaly, tetrapakové obaly, veľké a ťažké 
kovové časti, ktoré môžu poškodiť ná-
dobu, kovové obaly od nebezpečných 
látok, farieb, sprejov a pod.

Termíny zberu kovov z rodinných aj 
z bytových domov v prvom polroku 
2020:

január        - - -
február    7. piatok
marec  20. piatok
apríl        - - -
máj    1. piatok
jún  12. piatok 

Zberový kov a kovové obaly sa  budú 
zberať do 1100-litrových plastových 
kontajnerov červenej farby (všetky 
kontajnery budú prehľadne označené). 
Prosíme týmto občanov, aby vytriede-
né kovy odkladali do uvedených kon-
tajnerov na týchto zberových miestach 
v rámci určených zberových stojísk, 
ktorých je v meste  40 ks: 

ULICA POČET 
KONT.

M. A. Beňovského – Rezidencia 1
M. A. Beňovského – gymnázium 1

Bernolákova 1

Bočná 1

Hollého 1

Hoštáky 1

Hrabinská 1

Hviezdoslavova 1

Komenského II. ZŠ 1

Novoutvorená 1

Nám. Jozefa Emanuela 1

Oslobodenia 1

Poľná 1

Pribinova 1

Sadová – Chirosan 2

6. apríla 6

Sídlisko 9. mája 3

SNP 3

Slnečná 1

Sietna 1

Súkennícka 1

Šteruská cesta – Košiar 1

Školská I. ZŠ 1

Šípkovec 1

P. Jantauscha 1

Vinohradnícka 2

Záhradná 1

fy. PD Lopašovské stavebniny 1

fy. Semikron, s. r. o. 1

ULICA POČET 
KONT.

M. A. Beňovského – Rezidencia 1

Bernolákova 2

Bočná 1

Hollého 1

Hoštáky 1

Hrabinská 1

Hviezdoslavova 1

Komenského II. ZŠ 1

Novoutvorená 1

Nám. Jozefa Emanuela 1

Oslobodenia 1

Poľná 1

Pribinova 1

Rekreačná – Čerenec 1

Sadová – Chirosan 2

6. apríla 7

Sídlisko 9. mája 5

SNP 3

Slovanská 1

Slnečná 1

Sietna 1

Súkennícka 1
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ULICA POČET 
KONT.

gen. M. R. Štefánika 2

6. apríla 2

Sídlisko 9. mája 1

SNP 1

Hollého 1

prepočet hmotnosti dovozené-
ho DSO bude slúžiť prevodová 
tabuľka vydaná Ministerstvom 
životného prostredia SR.

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

Interval vývozu: množstvový zber 
drobných stavebných odpadov – prie-
bežne.

Zber je samostatne spoplatnený                       
v zmysle § 3 ods. 1.1, písm. b) VZN                      
č.  3/2018 vo výške 0,020 €/kg  v znení 
ustanovení VZN č. 5/2018 o odpadoch, 
kde na prepočet hmotnosti dovozené-
ho DSO bude slúžiť prevodová tabuľka 
vydaná Ministerstvom životného pros-
tredia SR.

Miesto zberu:   Zberný dvor.
Zbiera sa: len vytriedené drobné sta-
vebné odpady.
Nezbiera sa: nevytriedené stavebné 
odpady, odpady s obsahom škodlivých 
látok, odpady s obsahom zmesového 
komunálneho odpadu, či zložiek trie-
deného zberu odpadov.

Zber komunálneho a separovaného 
odpadu bude prebiehať podľa spraco-
vaného harmonogramu od 1. januára  
2020. V predchádzajúcich dňoch boli 
distribuované do všetkých domácností 
harmonogramy zberov komunálneho 
aj separovaných odpadov. O prípad-
ných zmenách jednotlivých  zberov bu-
deme informovať aspoň dva dni pred 
zmenou vývozu aj mestským rozhla-
som a taktiež aj naďalej budeme vyko-
návať osvetu prostredníctvo Hlasu Vr-
bového.  

Ešte raz chcem poprosiť všetkých ob-
čanov, aby k separovaniu odpadu pri-
stupovali serióznym spôsobom, lebo 
podľa nového prijatého zákona                         
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch mesto do-
stane zaplatené za každý kilogram vy-
separovaného odpadu a opačne. Podľa 
toho istého zákona všetko, čo občania 
nevyseparujú a zlikvidujú ako zmesový 
komunálny odpad, musí potom zapla-
tiť mesto zo svojho rozpočtu.

Až bude do budúcnosti narastať cena 
za uloženie komunálneho odpadu, 
pravdepodobne sa nevyhneme nut-
nosti zvyšovania poplatkov za ko-
munálne odpady, ale urobme spoločne 
všetko preto, aby sme nemuseli zvyšo-
vať tento poplatok viac ako je nutné, 
hlavne z dôvodov neseriózneho prístu-
pu a ľahostajnosti občanov.

JUDr. Štefan KUBÍK
viceprimátor

ULICA POČET 
KONT.

Šteruská cesta – Košiar 1

Školská I. ZŠ 2

Šípkovec 1

J. Zigmundíka 1

P. Jantauscha 1

Vinohradnícka 1

Záhradná 1

fy. Gastro Bene, s. r. o. 1

Ešte v roku 2016 bol v našom meste  
zavedený bezplatný zber použitého 
jedlého oleja, ktorý sa doteraz zberal 
len na I. ZŠ vo Vrbovom. Prosíme obča-
nov oboznámiť sa s podmienkami  zbe-
ru, ktorý je  vykonávaný centrálne na 
Zbernom dvore mesta Vrbové pre všet-
kých občanov – teda z rodinných do-
mov  aj  z bytoviek. Odberateľ použité-
ho jedlého oleja zabezpečil mestu 
prázdne umelohmotné bandasky, kto-
ré bude možné si na Zbernom dvore 
zapožičať a potom naplnené doniesť  
na výmenu za prázdnu bandasku alebo 
občania donesú použitý olej vo vlast-
ných nádobách a na zbernom dvore 
bude odobratý – preliaty  do našich 
prázdnych nádob.

ZBER POUŽITÉHO JEDLÉHO 
OLEJA A TUKOV

Interval vývozu: podľa potreby a napl-
nenia zberových kapacít.
Druh nádoby: umelohmotné ban-
dasky.
Zbiera sa: použitý jedlý olej po varení         
a tuky.
Nezbiera sa: znečistený olej zvyškami 
jedla, žiadny iný olej okrem jedlého.

NEPOTREBNÝ TEXTIL

Interval vývozu: podľa potreby.
Druh nádoby: biele kovové kontajne-
ry.
Zbiera sa: všetky druhy šatstva a pod. 
Nezbiera sa: znečistené šatstvo...

Zber nepotrebného textilu  sa  bude 
zberať do kovových kontajnerov bielej 
farby (všetky kontajnery budú prehľad-
ne označené). Prosíme týmto občanov, 
aby vytriedený nepotrebný textil odkla-
dali do uvedených kontajnerov na tých-
to zberových miestach v rámci urče-
ných zberových stojísk, ktorých je                  
v meste  7 ks:

Mesto Vrbové má zriadený dočasný 
Zberný dvor odpadu na Ulici gen. M. R. 
Štefánika č. 174/44 (bývalý Vetes):

1. Otváracia doba na Zbernom dvore  
v pracovné dni – pondelok, utorok, 
štvrtok a piatok:

• január až december (mimo júl               
– august) – v čase od 9.00 h do  
14.30 h; 

• júl a august bežného roka – v čase  
od 8.00 h do 14.00 h; 

• obedná prestávka – od 11.00 h  
– 11.30 h.

2. Otváracia doba na Zbernom dvore  
v pracovné dni – streda:

• marec  až  október bežného roka 
– v čase  od 9.00 h do 17.00 h; 

• november až február bežného 
roka – v čase od 9.00 h do 15.00 h; 

• obedná prestávka – od 11.00 h             
– 11.30 h.

3. Otváracia doba na Zbernom dvore  
v sobotu:

• marec až november bežného roka 
– v čase  od 9.00 h do 12.00 h; 

• december až február – prvá so-
bota v danom období – v čase  
od 9.00 h do 12.00 h. 

4. Nedeľa, sviatok, ako aj Veľkonočné 
sviatky (Biela sobota), koniec roka 
(Silvester) a deň konania jarmoku 
bude  Zberný dvor zatvorený. 

5. Osoba dovážajúca odpad je povin-
ná na požiadanie zamestnanca 
Zberného dvora preukázať sa do-
kladom totožnosti, alebo potvrde-
ním o trvalom, príp. prechodnom 
pobyte v meste Vrbové.

Mesto Vrbové zaviedlo množstvový 
zber drobného stavebného odpadu 
(DSO)  za nasledovných podmienok: 

a. DSO môžu doviezť na Zberný 
dvor fyzické osoby s trvalým po-
bytom na území mesta, a to                  
z bežných udržiavacích prác vy-
konávaných fyzickou osobou             
– nepodnikateľom; 

b. DSO  do hmotnosti 500 kg je 
možné odovzdať na Zbernom 
dvore bezplatne, evidencia sa 
bude vykonávať  na jednu do-
mácnosť v bytových alebo  ná-
jomných domoch a na jedno sú-
pisné číslo občana v rodinných 
domoch s trvalým pobytom                 
v meste Vrbové;

c. ostatní občania a občania mesta 
odovzdávajúci DSO nad hmot-
nosť 500 kg môžu  tento odo-
vzdať na Zbernom dvore po za-
platení miestneho poplatku                 
v hotovosti priamo  na Zbernom 
dvore poverenému pracovníkovi 
v zmysle všeobecne záväzného 
nariadenia  o miestnom poplat-
ku za KO a DSO, určeného              
na príslušný kalendárny rok. Na
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VRBOVSKÍ HASIČI BILANCOVALI ROK 2019
Prvú februárovú sobotu sa konala v priestoroch Kúrie Mórica Beňovské-
ho výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Vrbové. Jej 
cieľom bolo zhodnotenie uplynulého roka 2019. Stretnutia sa zúčastnili 
aj primátorka mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová, riaditeľ OR HaZZ v Pieš-
ťanoch Peter Galbo, delegátka DPO SR Marta Bartošová a člen komisie 
MsZ Ján Halama.

V roku 2019 evidoval náš hasičský 
zbor 54 členov, z ktorých 25 vykonáva 
úlohy hasičskej jednotky DHZO, zara-
denej v celoplošnom rozmiestnení síl           
a prostriedkov hasičských jednotiek              
v rámci SR do kategórie A. Táto jednot-
ka vykonala v minulom roku celkovo 
55 výjazdov, zväčša na vyžiadanie kraj-
ského operačného strediska IZS v Tr-
nave. Z toho 16 zásahov bolo vykona-
ných na území mesta Vrbové (6 
požiarov a 10 technických zásahov), 
ďalších 39 v blízkom i vzdialenejšom 
okolí mesta (dva razy mimo Piešťan-
ského okresu a jeden raz mimo Trnav-
ského kraja). 

Celkový čas strávený zásahovou čin-
nosťou bol takmer 130 hodín. Prie-
merný čas výjazdu jednotky od ozná-
menia udalosti bol 9,6 minúty. 
Hasičské vozidlá DHZ najazdili spolu 
1366 km.

Členovia DHZ Vrbové zorganizovali          
v roku 2019 po prvý raz v novodobej

TO „NAJ“ Z ROKU 2019:

• najdlhší zásah: viac ako 15 hodín            
a najazdených 291 km - kyvadlová 
doprava vody na požiarovisko 
skládky odpadu Rakovice,

• najkratší zásah: 21 minút - vypa-
ľovanie trávneho porastu malého 
rozsahu,

• najťažší zásah: evakuácia imobil-
ných pacientov po nahlásení ná-
stražného výbušného systému           
v Alzheimer centre v Piešťanoch,

• najtragickejší zásah: požiar RD            
v obci Borovce na Nový rok 2019, 
ktorý si vyžiadal jednu obeť,

• najrozsiahlejší zásah: požiar poľ-
nohospodárskeho stroja s násled-
ným požiarom strniska a slamy             
v rozsahu cca 70 ha,

• najkurióznejší zásah: odchyt hada 
v priestoroch bytového domu.

Za podporu v uplynulom roku by 
sme touto formou chceli poďakovať 
mestu Vrbové a tiež sponzorom.

Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!

FG

DRUHÝ HASIČSKÝ PLES
Po minuloročnej úspešnej premiére 

a pozitívnej odozve hostí pripravili čle-
novia Dobrovoľného hasičského zbo-
ru vo Vrbovom 8. februára opäť hasič-
ský ples.

Priestory jedálne ZŠ na Komenské-
ho ulici vo Vrbovom sa po náročných 
prípravách zmenili na plesovú sálu              
a v sobotu večer mohli privítať stopäť-
desiat zabávajúcich sa hostí. Pre zába-
vu a do tanca hrala vrbovská kapela 
OUR Band a DJ Silvester Boškovič, kto-
rým patrí naše poďakovanie.

Radi by sme poďakovali za poskyt-
nutie priestorov a ochotu vedeniu ško-
ly, upratovačke a kuchárkam ZŠ a tiež 
mestu Vrbové za podporu. Poďakova-
nie patrí aj žiačke CZUŠ sv. Gorazda 
Vivien Madunickej, ktorá pod vedením 
učiteľky Michaely Urbanovej spríjem-
nila ples tanečným vystúpením.

Tento ples by nebolo možné pripra-
viť bez pomoci spoločnosti Catering 
Majernik, s. r. o. a sponzorov - SEMIK-
RON, s. r. o., papiernictvo FancyZebra, 
kvetinárstvo Anemonka, predajne PT 
Univerzál, Záhrada chov chalupa, Zá-
hradkárske centrum Vrbové, OK PC, 
Domoss Piešťany, N+N drogéria, Sto-

lárstvo Radoský, Regal Burger, 365 
gym, Lava Car, Kellys Bicycles, VG Na-
ils, Miroslav Bušo-MOPAS, internetový 
obchod zvaracka.eu, Tyros Loading 
Systems, vydavateľstvo Piešťanský týž-
deň,  HB Steel, Nails by Anna, darca              
z Barcelony a ďalší, ktorí prispeli do 
tomboly. Ďakujeme.

Veríme, že všetci plesajúci sa zabavi-
li. Už čoskoro začneme pripravovať 
ples budúcoročný, aby sme sa vyvaro-
vali niektorých nedostatkov, a tak pri-
pravili ešte lepšiu zábavu pre obyvate-
ľov nášho mesta.

FG

histórii Hasičský ples, ktorý sa stretol      
s pozitívnym ohlasom. Tradične v lete 
pripravili hasičskú súťaž – O putovný 
pohár primátorky mesta a po tretí raz 
silovú hasičskú súťaž 145 schodov vr-
bovských. V máji pripravili skromnú 
akciu, na ktorej boli znovuvysvätené 
zrekonštruované sochy – socha sv. 
Floriána, patróna hasičov a tiež socha 
sv. Jána Nepomuckého. Popritom vy-
konávali drobné opravy a údržby na 
zverenej technike, brigádnicky vyko-
nali opravu betónovej podlahy v gará-
ži pre vozidlo Tatra 815 v areáli bývalé-
ho SOU.

Na súťažnom poli sa hasičské druž-
stvá žien a mužov prebojovali z okres-
nej súťaže až na krajské kolo hasič-
ských družstiev DPO, pravidelne sa 
zúčastňovali súťaží pod hlavičkou Ino-
vecko-karpatskej hasičskej ligy, kde 
muži v silnej konkurencii získali tretie 
miesto. Potešením sú zlepšujúce sa 
výkony mladnúceho ženského druž-
stva.
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ZNOVU SÚ TU FAŠIANGY I PRE HENDIKEPOVANÉ DETI
Dňa 24. januára usporiadala Základ-

ná organizácia Slovenského zväzu te-
lesne postihnutých vo Vrbovom ôsmy 
maškarný ples pre hendikepované 
deti. I keď v tomto čase počasie veľmi 
neprialo, neodradilo to usporiadateľov, 
deti a ani ich rodičov, ktorí sa s radost-
nými tvárami stretli v pekne vyzdobe-
nom priestore mestského klubu ZO. 
Na tento ples sa deti veľmi tešia a vďa-
ka ich rodičom sa tu vidia veľmi pekné 
masky, ale i nadšenie predviesť sa.

Ples moderovala predsedníčka orga-
nizácie Mgr. Edita Pekarovičová, ktorá 
tiež i svojou maskou osobitne zaujala, 
prítomných privítala a popriala všetkým 
peknú zábavu. Pod jej réžiou sa pred-
stavili krásne masky na vozíčkoch i bez 
nich, napríklad: Šípová Ruženka, ku-
chár so zlatou vareškou a myšacím ko-
žúškom, Pipi-dlhá pančucha s jej kama-
rátom pánom Nilsonom, vážny policajt, 
indiánka Rybana, leopard, krásny anjel, 
postavička z Teletubbies, predavačka 
od Čeligu, veselá mačička i krásna pani             
z Benátok.

Potom začala úžasná zábava. Masky  
i vozíčky sa len tak mihali, zapojili sa               
i dospelí, všetci tancovali a v celej sále 
znel veselý spev.

Na tvárach bolo vidieť šťastie, kedy

zabudli na svoje každodenné ťažkosti   
a cítili sa ako jedna rodina.

Počas prestávok sa podávalo občer-
stvenie, chlebíčky, jogurty, ovocie, čaj          
a veľa koláčikov, ktoré pripravili mamič-
ky detí.
Ďalej nasledovala tombola, ktorú 

všetci vyhrali a okrem toho, každé dieťa 
dostalo hodnotný balíček. Sme veľmi 
vďační zástupcom mesta, hlavne pri-
mátorke Dott. Mgr. Eme Maggiovej               
a viceprimátorovi JUDr. Štefanovi Kubí-
kovi, ktorí svojou účasťou tu i pri všet-
kých podujatiach pre tieto deti, podpo-
ria ich snahy a sú im veľmi blízki, čo sa

stretáva s veľkým uznaním rodičov                  
i usporiadateľov. 

Verte, že tento krásny deň a šťastie 
týchto detí, je vďakou všetkým, ktorí sa 
o to akokoľvek pričinili, či už darčekmi 
alebo venovaným časom, a že otvorili 
svoje srdcia týmto deťom, ktoré to 
majú v živote veľmi ťažké.

Na záver chceme vyjadriť úprimné 
poďakovanie primátorke za milé po-
zornosti pre všetky deti a sponzorom, 
ktorými boli: mesto Vrbové, p. Madžo-
vá, Elektro – p. Kojnok a Pizza City Ex-
press – p. Holán.

Z. Z.

AKO ĎALEJ
13. februára sa uskutočnilo v Kúrii 

Mórica Beňovského stretnutie zástup-
cov samospráv a škôl z územia Mikro-
regiónu nad Holeškou, ktorý zahŕňa 15 
obecných samospráv. Obe vrbovské 
základné školy tu mali svoje zastúpe-
nie. Zasadanie viedol Dušan Daloš, sta-
rosta Rakovíc. Uviedol, že treba hľadať 
nové formy školských súťaží a regionál-
nej výchovy. Na túto tému sa rozprúdi-
la i živá diskusia. Jej účastníci kládli dô-
raz na zážitkové učenie a poznávanie 
regiónu.

-rb-

VÝPREDAJ TOVARU ALEBO SLOVENČINY?
Koncom minulého týždňa Vrbovča-

nia našli vo svojich schránkach leták 
lákajúci na pondelkovú predajnú akciu 
do Domu kultúry Vrbové. Už pri letmom 
nahliadnutí zistíme, že autori si so slo-
venčinou problémy nerobili. Na jed-
nom liste formátu A4 nájdeme celú 
zbierku prehreškov voči nej.

Dočítame sa tu o kutiloch (správne 
domáci majstri), drátenkách (drôtenky), 
prádle (bielizeň), kapesných nožíkoch 
(vreckové nožíky), držiakoch na pokličku 
(držiaky na pokrievku), špáratkách (špá-
radlá), šrobovákoch (skrutkovače), sme-
tákoch (zmetáky), sáčkoch (vrecúška), 

baterkách (batérie). V ponuke sú i kleš-
te na nechty, nože s Titanový povrchom             
a dážniky (dáždniky).

Problémy majú autori tiež s dĺžňami. 
Raz píšu sitko, druhý raz sítko, nite po-
znajú ako níte. Mäkčenie nie je výnim-
kou: náplaste sú náplasťe, konská masť 
je koňská masť. V zbierke nemôžu pri-
rodzene chýbať ani ypsilony: fotoal-
bumy sú foto albumi, tyčinky tičinky.

Tento výpočet si nenárokuje na úpl-
nosť. Myslím, že i tak je zarážajúci. Aj z úcty 
k zákazníkom by sa mala venovať jazyko-
vej úrovni reklamy väčšia pozornosť.

-rb-
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Novoročná zbierka vrbovskej far-

nosti na kyjevský Diecézny misijný se-
minár Redemptoris Mater, ktorého 
rektorom je Vrbovčan vdp. Ing. ThDr. 
Roman Grék, vyniesla 4200 €.

Pápežská nadácia Kirche in Not 
podporila náš mobilný hospic Dotyk 
života. Vyhovela žiadosti matky Auré-
lie, generálnej predstavenej sestier 
premonštrátok, poskytnutím fi nanč-
ného príspevku na zakúpenie auta za 
účelom prevozu zdravotných pomô-
cok k pacientom mobilného hospicu. 
Sestry vyzdvihli auto Volkswagen Cad-
dy 9. januára v predajni Autocomodex 
Trnava.

31. januára sa dožil 80. narodenín 
bývalý vrbovský kaplán a neskôr dlho-
ročný aulista Trnavskej arcibiskupskej 
kúrie Mons. Ing. Viliam Kurilla. Tento 
rodák zo Zuberca na Orave pôsobil  
vo Vrbovom od 15. novembra 1973 
do 15. apríla 1974.

V nedeľu 16. februára účinkovali pri 
sv. omši o 11.00 hod. v Kostole sv. Go-
razda gospelová speváčka a sklada-
teľka Monika Ližbetin a gitarista Jakub 
Podolský.

V tomto týždni je vo vrbovskej farnos-
ti kópia milostivého obrazu Panny Má-
rie Trnavskej. Nachádza sa v Cirkevnej 
základnej umeleckej škole sv. Gorazda 
a od piatka 28. februára do nedele              
1. marca bude v Kostole sv. Gorazda. 

-rb-

MESTSKÝ ÚRAD A JEHO POSLANIE (II.)
ÚTVAR VÝSTAVBY, ÚZEMNÉHO ROZVO-
JA, DOPRAVY A ŽIVOTNÉHO PROSTRE-
DIA

Tento dlhý názov ďalšieho útvaru 
Mestského úradu Vrbové naznačuje aj 
veľmi široký a rozvetvený záber vyko-
návanej činnosti. Pod správu tohto 
útvaru spadá celé územie mesta, všet-
ko čo je tu postavené, vybudované                 
a hlavne to, čo sa pripravuje a realizuje 
na zveľadenie nášho mestečka. A to 
nielen na povrchu, ale tiež pod zemou 
a aj nad našimi hlavami. Životné pros-
tredie, ktoré sa tiež objavuje v názve, 
naznačuje, že kompetencie úradu  pre-
sahujú aj do oblasti prírody. Bude dosť 
ťažké jednoducho a zrozumiteľne pred-
staviť fungovanie „stavebného“, ako sa 
zjednodušene nazýva.

Začneme rozvojom mesta a územ-
ným plánom. Toto je prvoradá úloha, 
ale keďže rozsah tohto článku neumož-
ňuje rozpísať podrobnejšie tieto nároč-
né priority útvaru, iba stručne...

Pripravujú a zhmotňujú sa tu staveb-
né projekty v rámci mesta. Vyžaduje si 
to dôslednú prípravu, precíznu realizá-
ciu a nakoniec úspešné sprevádzkova-
nie zámeru. Všetky tieto činnosti, ktoré 
mesto uskutočňuje, musia spĺňať zá-
konné požiadavky a musia byť schvále-
né vyššou alebo určenou inštitúciou. 
Ani naše mesto nie je oslobodené od 
náročnej administrácie, veď samo sebe 
nemôže schváliť povolenie, alebo do-
konca stavať bez povolenia.  Toto všet-
ko prebieha v súčinnosti s ďalšími or-
gánmi mesta, či už je to ekonomický 
útvar alebo vedenie mesta. 

Vydávanie povolení. Napríklad pre 
nové stavby, alebo na ich úpravu či pre-
stavbu. Môže ísť o stavebné povolenie 
alebo pri jednoduchších prácach                    
o takzvanú „ohlášku“. Povolenie sa vy-
dáva aj na výrub drevín, stavbu malého 

zdroja znečistenia ovzdušia, alebo sú-
pisného čísla. A samozrejme na celý 
rad ďalších vecí. 

Doprava nie sú iba cesty a dopravné 
značky. Patria sem povolenia pre uží-
vanie cesty, vjazd z cesty, rozkopávky           
a niektoré ďalšie situácie, ktoré sa mu-
sia riešiť v súlade s príslušnými zákon-
mi.

Dohľad alebo kontrolná činnosť nad 
reálnym stavom už spomenutej spra-
vovanej oblasti.

Všetky tieto činnosti, ktoré sme                   
v krátkosti spomenuli, majú aj jeden 
dôležitý cieľ – zosúladiť stav vecí s plat-
nými zákonmi, a tak vniesť do nich ur-
čitý poriadok a prehľad. Týmto spôso-
bom pracovníci „stavebného“ vykonávajú 
v rámci mestskej samosprávy aj štátnu 
správu a tieto činnosti sa vzájomne 
prelínajú. Štát prostredníctvom proku-
rátorov dohliada na dodržiavanie prí-
slušných zákonov a predpisov. Evidu-
jú sa tu všetky stavby (patria sem aj 
cesty, chodníky a pod.), technické za-
riadenia (potrubia, káble, dopravné 
značky, ...), pozemky a to, na čo sú 
určené (územný plán mesta) a samo-
zrejme aj to, čo nám tu vytvorila prí-
roda. Táto evidencia má význam nie-
len pre históriu, ale aj pre plánovanie 
a budovanie nových objektov a celý 
rad ďalších činností.

Okrem týchto veľkých aktivít, je tu 
ešte množstvo menších, niekedy aj 
„sezónnych“ prác. Napríklad eviden-
cia podnikateľov, organizácia jarmo-
kov, alebo výber miesta na sadenie 
stromčekov novorodencov, zabezpe-
čenie sadeníc a podobne.

Na záver iba pripomíname, že tento 
článok je iba strohým náhľadom na 
prácu našich kolegov zo „stavebné-
ho“.

VS

16. ROČNÍK PLESU GYMNÁZIA  TENTORAZ V ŠTÝLE MAMMA MIA
Ako každý školský rok  rodičia nášho 

gymnázia v spolupráci so zamestnan-
cami školy pripravili  krásnu plesovú 
dekoráciu, ktorá zmenila priestory 
školy na nepoznanie. Tento ročník sa 
niesol v štýle muzikálu Mamma Mia, 
takže vďaka skvelej hudbe a nádher-
nej južanskej dekorácii sa hostia mohli 
preniesť nielen do obdobia svojej  
mladosti, ale aj bezstarostných dovo-
lenkových dní. Program otvorila fol-
klórna skupina Čakanka a taktiež 
nechýbala voľba kráľa a kráľovnej ple-
su, ktorá ako každý rok priniesla 
množstvo humorných situácií. Touto 
cestou by sme chceli poďakovať všet-
kým rodičom, mestu Vrbové ako aj na-

šim obchodným partnerom, ktorí svo-
jou nezištnou pomocou opäť dopo-
mohli k skvelej atmosfére a organizácii 
nášho plesu. 

Už teraz sa tešíme  spolu s vami na 
ďalší ročník!

Rodičia a zamestnanci
Gymnázia J. B. Magina, Vrbové

NEPREHLIADNITE
Upozorňujeme občanov, že v stre-

du 18. marca 2020 nebude Mestský 
úrad Vrbové z dôvodu plánovaného 
prerušenia distribúcie elektriny otvo-
rený pre verejnosť.
Ďakujeme za pochopenie.
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CYKLOTRASA VRBOVÉ – PIEŠŤANY NA OBZORE?
Slovenská televízia priniesla v rámci 

relácie Správy RTVS 19. februára so za-
čiatkom o 19.00 hod. osobitne zaují-
mavé informácie pre Vrbovčanov, kto-
ré pripravila redaktorka Dominika 
Kusá.

Zdá sa, že sa pohli veci ohľadne bu-
dovania cyklochodníka spájajúceho 
mesto Vrbové a mesto Piešťany, ktoré-
ho trasa má viesť po nevyužívanej že-
lezničnej trati. O to sa tunajšie samo-
správy už mnohé roky snažia. Za 
týmto účelom vytvorili združenie obcí 
Zelená cesta.

Štyri samosprávy si takmer osemki-
lometrový úsek s koľajnicami prenaj-
mú od štátu a zaplatia aj výstavbu cyk-
lochodníka. Vyžiada si to čiastku okolo            
dvoch miliónov eur.

Podľa uvedenej správy je po dlhých 
rokovaniach pred fi nálnym podpisom 
zmluva o prenájme nevyužívanej že-
lezničnej trate. Podľa prísľubov by sa-
mosprávy mali zmluvu podpísať ešte 
tento mesiac. Vyrokovali aj výhodnejší 
ročný prenájom koľajiska.

Piešťanský primátor Mgr. Peter Jan-
čovič, PhD., k tomu povedal: „Pôvodný 
návrh Železníc SR bol ročný nájom               
– myslím, že okolo 49 tisíc eur. Nako-

niec, a to je veľmi pozitívny krok, sa nám 
podarilo dostať k čiastke okolo sedem 
tisíc eur. Za takýchto podmienok si mys-
lím, sme všetci ochotní zobrať si túto že-
leznicu do nájmu.“

Informáciu potvrdil aj starosta Tre-
batíc Mgr. Juraj Valo, ktorý sa osobitne 
vo veci cyklochodníka dlhodobo anga-
žuje: „Ako bude udelený súhlas minister-
stva pánom ministrom [Árpádom Érse-
kom], môžeme uzavrieť nájomnú zmluvu 
medzi Železnicami SR ako správcom že-
leznice a naším združením obcí Zelená 
cesta.“

Už tento rok chce združenie Zelená 
cesta, ktorého členom je aj mesto Vr-
bové, vypracovať projektovú dokumen-
táciu a odstrániť koľajnice. Terajší štr-
kový násyp, na ktorom sú položené 
koľajnice, poslúži ako podklad na cyklo-
chodník. Položia naň však asfaltovo-be-
tónový povrch. 

Záležitosť cyklotrasy má už svoju his-
tóriu. Jej myšlienku a realizáciu od po-
čiatku výrazne podporuje mesto Vrbo-
vé. Veci sa pohli, až keď sa začalo 
rokovať s ministrom Árpádom Érse-
kom. Na prvé stretnutie ho v r. 2017 
pozvala primátorka Vrbového Dott. 
Mgr. Ema Maggiová. Zástupcovia sa-
mospráv oceňujú, že je prvým minis-

trom, ktorý kvôli riešeniu našej cyklotra-
sy do regiónu prišiel a že hľadal rieše-
nie.

Ak všetko dobre pôjde, už budúci rok 
by sa mali cyklisti previezť po novej 
bezpečnej spojnici oboch miest nášho 
okresu – Vrbového a Piešťan. Verme, že 
sa tak stane.

-rb-

Futbalisti Policajného zboru SR vo Vrbovom a miestni hasiči odohrali svoj štvrtý vzájomný zápas. Miestom zá-
polenia bola v Deň sv. Valentína telocvičňa II. základnej školy. Šťastie sa prvý raz usmialo na hasičov, keď vyhra-
li 28:26. Patrí im uznanie za bojového ducha a športové nasadenie.

ŠK/-rb-

VYUŽÍVAJTE SLUŽBY
MESTSKEJ KNIŽNICE

VRBOVÉ 
pondelok – piatok
12.00 – 18.00 hod.
(vchod oproti kláštoru)

Staňte sa členom knižnice
Zápisné na kalendárny rok:
• 1 euro
• 50 centov pre dôchodcov, 

deti a študentov
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