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Stavanie mája a oslava Sviatku práce prešli za uplynulé 
desaťročia rôznymi zmenami. Naši pamätníci si spomínajú 
na mohutné prvomájové manifestácie, ktoré sa organizova-
li za minulého režimu od roku 1964 aj v našom meste.              
Do sprievodu sa v uvedenom roku zapojilo 4 500 ľudí. Šiel 
od priehrady Čerenec, ktorá bola vtedy vo výstavbe, k ná-
rodnému podniku Trikota, pretože slávnostná tribúna stála 
práve pred podnikom. Vyhrávali štyri hudby, tri z Vrbového 
a jedna z Krakovian. Popoludní sa uskutočnil program v am-
fi teátri. V rámci neho vystúpil folklórny súbor Vrbovan                    
a miestne školy. Oslavy ukončila ľudová veselica. Po roku 
1989 sa všeličo zmenilo. Pretrvala však tradícia stavania 
mája. Uskutočnila sa aj tento rok (na snímkach), hoci kvôli 
epidemiologickej situácii inak ako obvykle, bez účasti verej-
nosti. Na tejto komornej slávnosti, o ktorú sa postaralo 
mesto, však nechýbala primátorka Dott. Mgr. Ema Maggiová 
aj symbolicky tak zastupujúca našich občanov.

-rb-

Mesto Vrbové oznamuje občanom, že 
z dôvodu nariadených celoštátnych pro-
tiepidemických a karanténnych opatre-
ní bude ÚTVAR MIESTNEHO HOSPO-
DÁRSTVA od pondelka 30. marca 2020 
až do odvolania pre verejnosť ZATVO-
RENÝ.

ZBERNÝ DVOR MÁ S ÚČINNOS-
ŤOU OD 20. apríla 2020 AŽ DO OD-
VOLANIA UPRAVENÚ PREVÁDZKO-
VÚ DOBU!

Občania sú zároveň povinní pri vstu-
pe a pohybe na Zbernom dvore dodr-
žiavať nižšie uvedené hygienické opat-
renia:
a. vstup a pohyb na Zbernom dvore 

sa umožňuje iba osobám s prekry-
tými hornými dýchacími cestami 
(napríklad rúško, šál, šatka, atď.)

b. vozidlá sa budú do priestorov 
Zberného dvora púšťať po jednom, 
a to až po preukázaní sa osoby do-

NEPREHLIADNITE – DÔLEŽITÝ OZNAM
kladom totožnosti o trvalom, prí-
padne prechodnom pobyte v mes-
te Vrbové 

c. v jednom okamihu môžu byť v areáli 
Zberného dvora maximálne dve vo-
zidlá

d. počet osôb na Zbernom dvore                      
v jednom okamihu nesmie prekročiť 
koncentráciu štyri osoby na celkovú 
plochu areálu Zberného dvora 

V nutných prípadoch sa občania 
môžu na pracovníkov útvaru obrátiť te-
lefonicky alebo elektronicky (emailom).

Referent poverený zastupovaním 
vedúceho - Mgr. Peter Murín
tel.: 0905 876 814
email: utvarmh@vrbove.sk

Správkyňa mestského cintorína                   
- Zuzana Halamová
tel.: 0905 680 883
email: cintorin@vrbove.sk

Otváracia doba na Zbernom dvore
Streda - dlhý deň:

marec až október od 8.00 do 17.00 hod.
november až február od 8.00 do 15.00 hod.
obedná prestávka od 11.00 do 11.30 hod.

Sobota:
marec až november v čase od 8.00 hod. 
do 12.00 hod.
december až február v čase od 8.00 hod. 
do 12.00 hod. iba v prvú sobotu v danom 
mesiaci

Nedeľa, sviatok, veľkonočné sviatky 
(Biela sobota), koniec roka (Silvester)            
v deň konania jarmoku: ZATVORENÉ

Osoba dovážajúca odpad je povinná 
na požiadanie zamestnanca Zberného 
dvora preukázať sa dokladom totožnosti 
alebo potvrdením o trvalom, príp. pre-
chodnom pobyte v meste Vrbové.

Zároveň upozorňujeme občanov 
mesta, že je zakázané hromadiť od-
pad pred bránou Zberného dvora!

mobil na pracovníka: 0905 876 814



9-10/2020strana 2

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA VRBOVÉ č. 4/2020

o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe 
platenia úhrady za sociálne služby poskytované

v Domove Klas, n. o.

Mesto Vrbové na základe samosprávnej pôsobnosti v súlade                    
s ustanovením článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky 
č. 460/1992 Zb., podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.             
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa zákona           
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (ďalej len „zákon o sociálnych 
službách“) a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.                                            
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 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. 4/2020

o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia 
úhrady za sociálne služby poskytované v Domove Klas, n. o.

Článok I
Základné ustanovenia

§ 1
Predmet všeobecne záväzného nariadenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) 
podrobnejšie upravuje pôsobnosť mesta Vrbové vo veci rozhodovania 
o spôsobe a výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytovanie 
sociálnych služieb v zariadení pre seniorov (ďalej len ZpS), v domove 
sociálnych služieb (ďalej len DSS) a poskytovanie sociálnej služby                     
v jedálni prevádzkovaných neziskovou organizáciou Domov Klas, n. o., 
založenou mestom Vrbové na tento účel.

§ 2
Druh, forma a rozsah sociálnych služieb poskytovaných

v Domove Klas, n. o.
1. Domov Klas, n. o., ako verejný poskytovateľ sociálnych služieb za-

ložený mestom, poskytuje sociálnu službu pri riešení nepriaznivej 
sociálnej situácie a z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, 
nepriaznivého zdravotného stavu, z dôvodu dovŕšenia dôchodko-
vého veku alebo z iných vážnych dôvodov.
V Domove Klas, n. o. sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, 
ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby:
• a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3 k záko-

nu o sociálnych službách – pre umiestnenie v ZpS;
• a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 k záko-

nu o sociálnych službách, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca 
alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej 
III. podľa prílohy č. 3 k zákonu o sociálnych službách – pre 
umiestnenie v DSS;

• ktorá dovŕšila dôchodkový vek a sociálnu službu potrebuje             
z iných vážnych dôvodov;

• ktorej sa poskytujú podporné služby ambulantnou formou           
– poskytovanie sociálnej služby jedálni.

2. V Domove Klas, n. o., sa vykonávajú:
a. odborné činnosti v rozsahu: pomoc pri odkázanosti fyzickej oso-

by na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna 
rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť v zariadení a rozvoj 
pracovných zručností;

b. obslužné činnosti v rozsahu: ubytovanie, stravovanie, upratova-
nie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva;

c. ďalšie činnosti: utváranie podmienok na úschovu cenných vecí, 
vzdelávanie, poskytovanie prepravy, požičiavanie pomôcok, za-
bezpečenie záujmovej činnosti;

d. poskytovanie sociálnej služby v jedálni.
3. Forma sociálnych služieb poskytovaných v Domove Klas, n. o. je 

pobytová (ZpS a DSS) a ambulantná (jedáleň).
4. V Domove Klas, n. o. sa sociálna služba poskytuje na neurčitý čas 

alebo na čas určitý.

Článok II.
Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za jednotlivé činnosti

§ 3
Odborné činnosti

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
a ošetrovateľská starostlivosť

1. Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc 
inej fyzickej osoby sa stanovuje na základe stupňa odkázanosti (IV. 
až VI. stupeň, prípadne III. stupeň u nevidiacich) uvedeného               

v právoplatnom rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.
2. Výška úhrady podľa Článku II. § 3 ods. 1 tohto nariadenia sa stano-

vuje na mesiac na fyzickú osobu v ZpS alebo DSS, v ktorom sa po-
skytuje sociálna služba s celoročnou formou pobytu v nasledov-
nom členení:
a. fyzická osoba zaradená do IV. stupňa odkázanosti na pomoc inej 

fyzickej osoby zodpovedajúcej odkázanosti na určité úkony;
b. fyzická osoba zaradená do V. stupňa odkázanosti na pomoc inej 

fyzickej osoby zodpovedajúcej prevažnej bezvládnosti fyzickej 
osoby;

c. fyzická osoba zaradená do VI. stupňa odkázanosti na pomoc inej 
fyzickej osoby, u nevidiacich a prakticky nevidiacich III. stupeň 
odkázanosti, zodpovedajúcej úplnej bezvládnosti fyzickej osoby.

3. Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc 
inej fyzickej osoby na 1 deň je určená v ods. I. Prílohy č. 1 k tomuto 
nariadeniu.

4. Výška úhrady za poskytovanie sociálnej služby v jedálni je určená 
podľa prílohy č. 3 k tomuto nariadeniu.

5. Úhrada za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 
fyzickej osoby v kalendárnom mesiaci, keď prijímateľ sociálnej 
služby neplatí za celý mesiac, sa vypočíta ako súčin dennej sadzby 
stanovenej podľa Článku II. § 3 ods. 3 tohto nariadenia a počtu dní 
poskytovanej služby.

§4
Obslužné činnosti

4.1 Stravovanie
1. Strava sa poskytuje v súlade so zásadami správnej výživy s pri-

hliadnutím na vek, zdravotný stav a podľa určených stravných jed-
notiek. Za stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny. Za 
celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné 
náklady na prípravu stravy.

2. Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho 
lekára. Odmietnutie diétnej stravy klient potvrdí písomným vyhlá-
sením.

3. Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, obed, večera a tri 
vedľajšie jedlá (desiata, olovrant, druhá večera, ktorá je voliteľná). 
Pri diéte diabetickej, bielkovinovej, výživnej a špeciálnych diétach 
sa za celodenné stravovanie považujú raňajky, obed, večera a tri 
vedľajšie jedlá (desiata, olovrant, druhá večera). Desiata sa podáva 
pri raňajkách.

4. Prijímateľ sociálnej služby s racionálnou stravou je povinný odobe-
rať stravu v rozsahu minimálne dvoch jedál denne, z ktorých jedno 
musí byť obed alebo večera. Výber ostatných jedál si prijímateľ 
zvolí ľubovoľne.

5. V prípade diabetickej, bielkovinovej, výživnej, príp. špeciálnych diét 
musí prijímateľ sociálnej služby odobrať druhy podávanej stravy            
v rozsahu uvedenom v Článku II. § 4 bod 4.1 ods. 3. Odmietnutie 
plného rozsahu stravy klient potvrdí písomným vyhlásením.

6. Stravnou jednotkou s celodenným stravovaním sa rozumie fi nanč-
ná norma priemerných nákladov na potraviny (suroviny) pripada-
júca na jeden ubytovací deň.

7. Režijné náklady na prípravu stravy predstavujú osobné a vecné nákla-
dy spojené s prípravou jedál na deň a na prijímateľa sociálnej služby.

8. Rozdiely v stravných jednotkách sa vyrovnávajú ku koncu štvrťroka 
tak, aby stravná jednotka bola v priemere na deň dodržaná.

9. Výška úhrady za stravovanie v členení stravná jednotka a režijné 
náklady je určená v ods. II. Prílohy č. 1 k tomuto nariadeniu.

10. Výška úhrad celodennej stravy pri racionálnej strave a diétnej stra-
ve je určená v Prílohe č. 3 k tomuto nariadeniu.

11. Úhrada za stravovanie sa prijímateľovi sociálnej služby v zmluve           
o poskytovaní sociálnej služby určí ako 31-násobok stravnej jed-
notky a režijných nákladov za príslušný druh stravy (racionálna, 
diétna).

12. Skutočná úhrada za stravovanie sa vypočíta podľa počtu odobra-
tých jedál v príslušnom kalendárnom mesiaci a rozdiel sa vyrovná 
v ďalšom mesiaci (znížením úhrady pri nižšom počte odobratých 
jedál, zvýšením úhrady pri odobratí jedál nad rámec dohodnutý              
v zmluve o poskytovaní sociálnej služby).

4.2 Ubytovanie
1. Ubytovanie je poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo              

v jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a po-
skytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním.

2. Na účely úhrady sa za bývanie považuje:
a. príslušenstvo obytnej miestnosti – predsieň, komora, WC, kúpeľ-
ňa, sprchovací kút, ak sú k nej priamo priľahlé;

Pokračovanie na strane 4  
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Jarmila BÖHMOVÁ
Eva BIELKOVÁ
Peter BENKO
Milada LAGOVÁ
Beáta POTROKOVÁ
Marián VENGRÍN

Danuša PEŠTOVÁ
Vladimír TUČEK
Jana KOSTADINOV GANEVOVÁ
Viliam BOOR
Viliam HANUDELY

Jaroslava KODAJOVÁ
Ing. Peter VESELÝ
Oľga BAJCAROVÁ
Mária MEGOVÁ
Anna HARŠÁNIOVÁ
Emília BINDOVÁ
Jozef PEKAROVIČ

Stanislav GONDÁL
Ján BUBLÁVEK
Anna MOSNÁ
Milan KRIHÁK

Mária LAGOVÁ
Martin ŠTAUDER
Mikuláš GERHÁT
Jozef MAŠÁN

Oľga KLČOVÁ
Anna SUMEROVÁ
Oľga PAKÁNOVÁ
Mária VANČOVÁ

Antónia KURINCOVÁ
Zdenka VIČANOVÁ
Rudolf LEHUTA
Terézia NOVOTOVÁ
Jozef KUNIK
Margita SUDOROVÁ

Anna HULVANOVÁ
Ján LAJDA
Michal ADAMEC
Vilma  LYSÁ
Anna HODERMANOVÁ

Naši
  jubilanti

Srdečne blahoželáme !

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že 25. apríla v Bratislave zomrel vo veku 88 rokov 
náš otec, starý a krstný otec, švagor

Ing. Jozef MAREK
(* 1931)

slovenský geodet a kartograf, manžel nebohej Zity, rodenej Bosákovej (1934 – 2016).
Smútiaca rodina. -N-

†

Zostala len bolesť a smútok v duši...

Dňa 8. mája uplynie dlhých 10 rokov od chvíle, keď nás                  
navždy opustil náš dobrý a starostlivý manžel, otec, dedko, 
brat, švagor a kamarát

Peter FULJER.

S úctou a láskou spomínajú:
manželka, syn, dve dcéry s rodinami, 8 vnúčat, 3 pravnúčatká, 
ako aj ostatná rodina. Spomínajte, prosím, s nami.

Ďakujeme. P-No 700/2020

8. mája si pripomíname 15. výročie úmrtia našej drahej matky, starej a prastarej matky            
a manželky

Anny BOSÁKOVEJ, rodenej Klimekovej
(1938 – 2005)

Kto ste ju poznali, spomeňte si, prosíme, spolu s nami.
S úctou spomína manžel Eugen a celá rodina.

†
-N-

V minulých dňoch sa dožila okrúhleho 
životného jubilea

Mgr. Helena Urbanová, 

vedúca útvaru ekonomiky a správy          
majetku Mestského úradu vo Vrbovom.

Pri tejto príležitosti jej zablahoželala 
primátorka mesta Dott. Mgr. Ema             
Maggiová. Zároveň jej poďakovala za dl-
horočnú náročnú prácu v prospech 
mesta Vrbové a odovzdala jej mestské 
ocenenie Pamätnú medailu mesta Vr-
bové. 

Ku gratuláciám sa pripojili i ďalší mestskí 
funkcionári a pracovníci vrbovského 
mestského úradu.

Trnavský samosprávny kraj z dôvo-
du mimoriadnej situácie zapríčinenej 
pandémiou ochorenia COVID-19 pre-
hodnotil možnosti realizácie všetkých 
výziev na predkladanie žiadostí o do-
táciu Trnavskej župy pre rok 2020. 
Prehodnotenie sa dotklo aj dotácií po-
skytovaných na základe výzvy podľa 
VZN č. 44/2018 a 45/2018.

Dovoľujeme si vám oznámiť, že na 
základe rozhodnutia zastupiteľstva 
TTSK sa v rámci uvedených výziev ne-

budú schvaľovať žiadne dotácie. Po 
dohode všetkých poslaneckých klu-
bov, nevyčerpané prostriedky v sume 
500 tisíc eur budú použité na opatre-
nia v boji s koronavírusom na území 
TTSK. Veríme, že toto oznámenie prij-
mete s porozumením v kontexte aktu-
álnej situácie, a v ďalšom ročníku, za 
priaznivejších okolností, sa opäť obrá-
tite so žiadosťou o podporu na vašu 
župu.

TTSK

OZNAM ŽIADATEĽOM O DOTÁCIU
Ďalšie úradné oznamy a aktuálne 
informácie o dianí vo Vrbovom 
nájdete na mestskej webovej 
stránke

www.vrbove.sk
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SVÄTÝ FLORIÁN – PATRÓN HASIČOV

Už od stredoveku považuje ľud sv. 
Floriána za ochrancu pred nebezpe-
čenstvom ohňa (azda pre svoju násilnú 
smrť vo vode), ľudia veria tiež v jeho 
ochranu i pred búrkou, veľkou vodou či 
suchom. V tejto súvislosti sa okrem iné-
ho traduje, že modlitby smerované                 
k sv. Floriánovi už zachránili nejeden 
život a nemalý majetok. Sv. Florián je 
najčastejšie stvárňovaný ako rímsky 
vojak s prilbou a mečom, vylievajúci               
z vedra vodu na horiaci dom, popr. 
chrám. Hlavne na dedinách sv. Florián 
predstavoval častý námet pre najrôz-
nejšie sošky, plastiky či maľby, ktoré 
mali chrániť dom a jeho obyvateľov 
pred nešťastím. V minulosti bolo počas 
sviatku sv. Floriána dokonca zakázané 
zakladať oheň a nosiť vodu, aby v usad-
losti neprišlo k nehode. 

Okrem hasičov považujú sv. Floriána 
za svojho patróna tiež kominári, murá-
ri, kováči, hrnčiari a mnoho ďalších pro-
fesií majúcich do činenia s ohňom. 

Od mučeníckej smrti tohto kresťan-
ského svätca už uplynulo viac ako 1700 
rokov. Podľa dostupných prameňov 
muž menom Florián (latinsky Floria-
nus) slúžil na konci 3. a na počiatku 4. 
stor. n. l. vo vojsku a následne v ad-

4. mája sme si pripomenuli sviatok sv. Floriána, patróna všetkých hasi-
čov. Základom jeho mena je latinské Florianus - latinsky „kvitnúci, roz-
košný“.

hlasil s postupom štátnej moci potláča-
júcej jeho vieru a pokúsil sa pomôcť 
niekoľkým svojim spoluveriacim, ktorí 
boli kvôli svojej viere väznení.  Bol pri-
tom chytený a strašným spôsobom po-
trestaný. Po krutom mučení, počas kto-
rého opakovane odmietol zaprieť svoju 
vieru, Floriána utopili v rieke Enns 
(dnešné Rakúsko). Podľa legendy Flori-
ánovo telo zachránila a tajne pochova-
la kresťanka Valéria. 

Florián sa za svoju neochvejnú kres-
ťanskú vieru dočkal odmeny aspoň po 
smrti, keď bol neskôr pre svoju muče-
nícku smrť vyhlásený za svätého. Nad 
jeho hrobom v 6. storočí vznikol prasta-
rý kláštor St. Florian, ktorý bol svedkom 
viacerých  pohnutých historických  uda-
lostí. 

Hasiči každý deň bojujú za to, aby 
naše životy, zdravie a domovy nepo-
znali ujmy, aby sa ich nedotkli ani po-
žiare, ani iné katastrofy. Značné úsilie 
vyvíjajú tiež v oblasti prevencie a práce 
s mládežou. 

Vážení hasiči, dobrovoľní aj profesio-
náli, vaše úsilie a obetavosť, s akými pl-
níte svoje úlohy (a často ešte oveľa viac, 
ako ste povinní), si zaslúžite  úctu a ob-
div najmä v tomto období, keď nás za-
chvátila ničivá pandémia koronavírusu. 
Za to vám patrí jedno veľké ĎAKUJEME!

Mgr. Silvester BOŠKOVIČ,
DHZ Vrbové

Pokračovanie zo strany 2.
b. prevádzkové zariadenie obytnej miestnosti a príslušenstva obyt-

nej miestnosti, najmä rozvod elektrickej energie, rozvod vody, 
rozvod plynu, odvádzanie odpadových vôd a hygienické zariade-
nie;

c. vybavenie obytnej miestnosti, najmä posteľ, stôl, stolička, nočný 
stolík, skriňa, svietidlo, záclona, vešiak, žalúzie;

d. vybavenie obytnej miestnosti posteľnou bielizňou a jeho pranie, 
žehlenie a údržba v pravidelných intervaloch, spresnených                   
v prevádzkovom poriadku zariadenia;

e. vybavenie príslušenstva obytnej miestnosti, najmä svietidlo, zr-
kadlo, umývadlo, záchodová misa, sprcha, ak sú súčasťou obyt-
nej miestnosti;

f. spoločné priestory, najmä spoločenská miestnosť, jedáleň, 
chodba, schodište, práčovňa, kotolňa, kaplnka, kuchynka;

g. spoločné priestory hygienické, najmä WC a kúpeľňa;
h. vybavenie spoločných priestorov, najmä svietidlo, stôl, stolička, zá-

clona, sedačka, knižnice, TV;
i. vybavenie spoločných hygienických priestorov, najmä WC misa, 

umývadlo, vaňa, zrkadlo, protišmykové podložky, sušiak na bie-
lizeň;

j. vecné plnenie spojené s bývaním, najmä vykurovanie, dodávka 
teplej a studenej vody, dodávka elektrickej energie, odvádzanie 
odpadových vôd, osvetlenie, kontrola a čistenie komína, povin-
né revízie, odvoz odpadu, čistenie odpadovej kanalizácie, vyba-
venie zariadenia sociálnych služieb káblovou televíziou, užívanie 
výťahu, nájom za budovu, upratovanie spoločných priestorov, 
požiarna prevencia.

3. Výška úhrady za bývanie na deň na občana je určená v ods. III. 
Prílohy č. 1 k tomuto nariadeniu v závislosti od miesta poskytova-
nej služby, veľkosti obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej 
miestnosti a počtu ubytovaných v obytnej miestnosti.

4. V tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy 
obytnej miestnosti, príslušenstva, spoločných priestorov, vybave-
nia obytnej miestnosti a príslušenstva, spoločných priestorov 

a vecné plnenia spojené s bývaním.
5. Výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov, ktoré sa 

môžu používať, je uvedená v ods. VI. Prílohy č. 1 k tomuto nariade-
niu.

6. Výška úhrady za sprevádzanie prijímateľa sociálnej služby je uve-
dená v odseku VII. Prílohy č. 1 k tomuto nariadeniu.

7. Úhrada za bývanie v kalendárnom mesiaci, keď prijímateľ sociálnej 
služby neplatí za celý mesiac, sa vypočíta ako súčin dennej sadzby 
stanovenej podľa Článku II. § 4 bod 4.2 ods. 3. a 5. tohto nariadenia 
a počtu dní poskytovanej služby.

a. Upratovanie
Upratovanie zahŕňa najmä mechanickú očistu a dezinfekciu umývateľ-
ných plôch, vysávanie, umývanie okien a utieranie prachu. Suma úhra-
dy za upratovanie na osobu a deň je určená v ods. IV. Prílohy č. 1 tohto 
VZN.
b. Pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
1. Suma úhrady za ďalšie obslužné činnosti, ktoré zahŕňajú, pranie, 

žehlenie, údržbu osobného šatstva, pranie, žehlenie a údržbu pos-
teľnej bielizne sa určuje podľa individuálnych potrieb fyzickej oso-
by nasledovnými stupňami:
I. – štandardné obslužné činnosti pri IV. a V. stupni odkázanosti 

fyzickej osoby na poskytovanie sociálnej služby (pranie a žehle-
nie osobného vybavenia 1x týždenne, pranie a žehlenie posteľ-
nej bielizne 1x za 14 dní, bežná údržba bielizne);

II. – viac ako štandardné obslužné činnosti pri VI. stupni odkáza-
nosti fyzickej osoby na poskytovanie sociálnej služby (pranie               
a žehlenie osobného vybavenia 2x týždenne, pranie  a žehlenie 
posteľnej bielizne 1x za 7 dní, alebo podľa potreby, t. j. aj každý 
deň).

2. Výška úhrady za tieto ďalšie obslužné činnosti podľa príslušných 
stupňov je určená v ods. V. Prílohy č. 1 tohto nariadenia.

3. V zmluve o poskytovaní sociálnej služby sa s prijímateľom sociálnej 
služby dohodne stupeň poskytovania obslužných činností, ktorý 
sa bude brať do úvahy pri stanovení predpísanej mesačnej úhrady 
ako 31-násobok sadzby príslušného stupňa.

Dokončenie v ďalšom čísle HV

ministratívnej správe Rímskej ríše na 
území dnešného Rakúska. Už od mla-
dosti bol vychovávaný v kresťanskej 
viere, čo vtedy ešte v pohanskej ríši pri-
nášalo značné riziká. Poznal to aj Flori-
án, ktorý bol po prijatí protikresťan-
ských opatrení cisára Diokleciána                 
(r. 284 - 305) donútený opustiť štátnu 
službu. Ako presvedčený kresťan nesú-
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KOMIKSY O NAŠOM SVETOBEŽNÍKOVI V KURZE
Popredný renomovaný slovenský akademický maliar, 

grafi k a ilustrátor Martin Kellenberger (* 1957) prezentoval 
3. marca na výstave v Dome kultúry v Bratislave-Ružinove 
súbor ilustrácií pripravovaného komiksu Neuveriteľné dob-
rodružstvá grófa Beňovského. Móricov fascinujúci príbeh 
Kellenberger vizualizuje tak, aby bol zvlášť atraktívny pre 
deti a školákov, ktorí si ináč čas na knihu nie vždy nájdu. 
Scenár pripravil PhDr. Miroslav Musil, PhD. Na vydanie kni-
hy sa podujalo Vydavateľstvo Matice slovenskej. Bude to              
v krátkej dobe druhý podobný edičný počin.

Minulý rok začalo totiž s vydávaním komiksu o našom ro-
dákovi Združenie Mórica Beňovského. Nesie názov Móric              
– In adversis et prosperis a podtitul Príbeh grófa Mórica 
Beňovského. Vyšiel prvý zošit v rozsahu 24 strán formátu 
167x 257 mm. Grafi cky ho spracovali mladí kremnickí vý-
tvarníci: ilustrátor a komiksový kresliar Matúš Szalontai (pl-
nofarebnú časť) a grafi k a ilustrátor Martin Schwarz (čier-
no-bielu, retrospektívnu časť). Námet, scenár a dialógy 
pripravili projektový manažér a riaditeľ Združenia Mórica 
Beňovského Vladimír Dudlák spolu s hercom a dramatur-
gom Máriom Drgoňom (* 1994). Prvý diel komiksu sa (pod-
ľa anotácie na zadnej strane obálky) odohráva v roku 1760,  
keď má Móric štrnásť rokov, študuje na piaristickom lýceu 
vo Sv. Jure a zomiera mu mladá mama. V komikse je retro-
spektíva životného príbehu Móricovej mamy – barónky 
Révaiovej. Po jej smrti začínajú problémy s rozdelením de-
dičného majetku medzi nevlastnými súrodencami Mórica

z prvého manželstva jeho mamy a Beňovského rodinou.
 Podotýkame, že táto pekná pripomienka Móricovej mat-

ky sa uskutočnila práve v čase 300. výročia jej narodenia. 
Podľa našich zistení sa malá Rozália na svet prihlásila                   
4. júna 1719 v Cíferi. Vydanie druhého dielu komiksu je na-
plánované na rok 2020. Postupne má byť týmto spôsobom 
spracovaná celá biografi a presláveného vrbovského dob-
rodruha.

ĽB, PK

Obrázok nášho rodáka Mórica – Mauritiusa ako ho 
stvárnil Martin Kellenberger (z pozvánky na otvore-
nie výstavy).

Obálka prvého zošitu komiksu, ktorý vydáva Združenie 
Mórica Beňovského.

Nadpis neobsahuje charakteristiku nášho rodáka podľa 
jeho vlastností, ako by sa dakto mohol nazdávať.

Už pred časom denná tlač informovala, že slovenský ve-
dec objasnil pôvod chameleónov. Vedci si dlho mysleli, že 
ich pôvodnou domovinou je Madagaskar, kde dodnes žije 
zhruba 150 jeho druhov, čo je takmer polovica z ich ce-
losvetového výskytu. Paleontológovi Andrejovi Čerňanské-
mu poslúžila na jeho zistenie skamenelina, ktorú objavili              
v Keni v roku 1992. Ide o lebku chameleóna starú 18 milió-
nov rokov ukrytú v kúsku horniny. K fosílii uloženej v ná-
rodnom múzeu v Nairobi, hlavnom meste Kene, sa snažil 
dostať už dlhšie, no podarilo sa mu to až koncom roka 
2018, a tak mohol uskutočniť svoje bádanie, ktoré vyústilo 
do záveru, že pravlasťou chameleónov je pevninská vý-
chodná Afrika. „Novému“ chameleónovi dal Andrej Čerňan-
ský meno nášho rodáka. K svojmu rozhodnutiu sa vyjadril 
takto: „Beňovský sa narodil vo Vrbovom na území Slovenska          
a cez oceán sa dostal na Madagaskar, kde si vydobyl reno-
mé a zvolili ho za miestneho ,kráľaʼ zvaného ampansacabe. 
Podobne chameleóny sa narodili mimo Madagaskaru, na 
ostrov sa dostali cez more a stali sa jedným zo symbolov 
ostrova.“

O umelecké stvárnenie vyhynutého druhu chameleóna 
Calumma benovskyi, ktorý je pomenovaný po našom sláv-
nom cestovateľovi a dobrodruhovi Móricovi Beňovskom, 
sa zaslúžil Connor Ross.

-rb-

CHAMELEÓN BEŇOVSKÝ



9-10/2020strana 6

V týchto dňoch si pripomíname 75. výročie ukončenia II. svetovej vojny, 
preto vás vo svojom príspevku pozývame hľadať stopy po nej v lesoch                 
v okolí Vrbového. Východiskom nám bude obec Dolný Lopašov,  odkiaľ sa 
presunieme po červenej turistickej značke severozápadným smerom do 
Malých Karpát.       (https://mapy.hiking.sk)

CERNÍK
Za dedinou, už blízko vstupu do lesa, 

keď vpravo minieme kameňolom, čer-
vená značka odbočuje vľavo a stúpa 
okrajom Malých Karpát do brehu. Vľavo 
od nej sa nachádza na výmere 12,94 ha 
prírodná rezervácia Pod Holým vr-
chom, vyhlásená v r. 1988 ako chráne-
né nálezisko. Rozkladá sa v členitom 
krasovom teréne juhovýchodného 
úpätia Malých Karpát. Plocha bola v mi-
nulosti využívaná ako pastviny. Sčasti je 
zalesnená borovicou obyčajnou a boro-
vicou čiernou. Predmetom ochrany je 
suchomilná a teplomilná vegetácia                  
s chránenými a ohrozenými druhmi. 
Územie predstavuje jednu z mála loka-
lít s masovým výskytom hlaváčika jar-
ného (Adonis vernalis) v Chránenej kra-
jinnej oblasti Malé Karpaty. Botanicky 
je pozoruhodné i výskytom zvončeka 
sibírskeho (Campanula sibirica) a kavy-
ľa (Stipa sp.), ľudovo nazývaného pan-
ská tráva.

Z polohy Pod Holým vrchom, resp. 
Holý vrch, pochádzajú bohaté praveké 
archeologické nálezy. V minulosti túto 
oblasť čiastočne preskúmal miestny fa-
rár a archeológ Ferdinand Šándorfi  
(1863 – 1921). V chotári obce v uvede-
nej lokalite koncom 19. storočia objavil 
praveké sídlisko časovo zaradené do 
neolitu (podľa odhadov asi z 5. tisícro-
čia pred Kr.), prípadne do eneolitu. Je 
doložené bohatstvom nástrojov ako sú 
obsidiánové nožíky, škrabadlá, sekerky, 
brúsené kamenné kliny, sekeromlaty, 
veľká kolekcia štiepanej industrie a ka-
menné drvidlo. Typologicky sa zo štie-
panej industrie vyhotovenej prevažne  
z limnokvarcitu, obsidiánu, rohovca              
a pazúrika vyčlenuje niekoľko druhov 
nástrojov. Sú to napríklad čepele, dlát-
ka, škrabadlá, šípky, rydlá a ďalšie typy. 
Podrobnejší prieskum chotára obce             
a blízkeho okolia uskutočnil Štefan Jan-
šák (1886 - 1972), ktorý sledoval prvky 
osídlenia i jednotlivé nálezy. 

Za rezerváciou sa červená značka                
v pravom uhle stáča doprava a tvorí 
hranicu medzi katastrálnymi územiami 
Dolného Lopašova a Chtelnice. Po pri-
bližne 500 metroch vľavo, na chtelnic-
kej strane, míňame vrchol Holého 
vrchu (324 m n. m.) a po 2 kilometroch 
dorazíme k horárni Cerník.

Za spomenutým kameňolomom ne-
musíme však odbočiť, ale môžeme po-
kračovať rovno a po vstupe do lesa (pri 

chate poľovníckeho združenia) sa les-
nou cestou rýchlejšie dostaneme k Cer-
níku, kde sa opäť napojíme na červenú 
turistickú značku, ktorá nás dovedie až 
po križovatku turistických ciest na Ma-
lej Klenovej. Tento prvý úsek pochodu 
trvá približne 1.30 hod.

Od poľovníckej chaty napredujeme 
za priebežného stúpania borovicovým 
lesom vysadeným začiatkom druhej 
polovice minulého storočia. Prvou za-
stávkou bude horáreň Cerník, ktorá 
stojí v rovnomennom hone pomenova-
nom podľa dubu cerového (Quercus 
cerris) v nadmorskej výške 337 m. Z ne-
pochopenia významu slova je na nie-
ktorých mapách nazvaná Černík. Do-
konca ako „horáreň Černík“ je uvedená 
aj vo Vyhláške č. 138 Ministerstva život-
ného prostredia Slovenskej republiky          
z 30. marca 2001 o Chránenej krajinnej 
oblasti Malé Karpaty. Nový miestopis 
Slovenska z roku 1925 ju uvádza medzi 
časťami obce Dolný Lopašov: Dvor Jo-
zefov (Joži), Hájovňa (Cernik). V prvej 
polovici 19. storočia v týchto miestach 
stál ovčín (podobne ako pri Malej peci  
a na Baraňom dvore).

Od r. 1969 v obci funguje (aj keď pre-
chádzalo rôznymi transformáciami) 
Poľovnícke združenie Cerník Dolný Lo-
pašov a poľovný revír tiež nesie názov 
Cerník Dolný Lopašov.

K horárni sa viaže pozoruhodná voj-
nová udalosť. 17. júla 1942 v jej blízkos-
ti pochytala trojčlenná žandárska hliad-
ka všetkých 13 členov Bojovej 
jánošíkovskej družiny Janka Kráľa, kto-
rá vznikla krátko predtým (30. mája 
1942). Tvorili ju perzekvovaní občania: 
komunisti a židia. Na jej čele stáli Jaro-

slav Hlinenský (1912 – 1945) z Modry, 
rodák z Česka, a Alexander Markuš 
(1913 – 1945). Funkciu zástupcu veliteľa 
zastával Eugen Neumann-Novák (1900                        
– 1950). Dôsledkom úspešnej žandárskej 
akcie bol zánik 3. ilegálneho ústredného 
vedenia Komunistickej strany Slovenska. 

Zaistenie sa udialo na základe udania 
horára, ktorý si myslel, že ide o kriminál-
nu bandu. Cudzí ľudia, čo sa potulovali  
v okolí horárne, navonok pripomínali 
skôr trampov ako partizánov. Mali však 
k dispozícii početný arzenál poloauto-
matických zbraní. Postavili ich pred súd. 
Jaroslava Hlinenského odsúdili za pod-
vratnú činnosť počas brannej pohoto-
vosti štátu.

Ani na sklonku vojny tento priestor 
neostal bez povšimnutia. „V dňoch 6.             
– 7. apríla 1945 prenikli rozviedky Červe-
nej armády cez Dolný Lopašov a Chtel-
nicu do lesov na Hrádok a Klenovú                  
a s partizánskymi oddielmi dislokovaný-
mi v tomto priestore, hlavne s oddielom 
Hurban (Uher) a Jána Reptu, oslobodili 
Brezovú pod Bradlom.“ (Protifašistický 
odboj v okrese Trnava : venované 35. 
výročiu SNP. Zost. Ľudovít Žvach, Ľudo-
vít Packa. Bratislava : Obzor, 1979, s. 27).

LANČÁRSKA HORÁREŇ
Od Cerníka pokračujeme rovno ces-

tou obklopenou listnatým lesom. Vpra-
vo vidíme gaštanovú alej. Odbočkou 
vľavo by sme sa dostali k chate Hlado-
mierka (Hladomerka), pri ktorej je aj 
prameň vody. Prechádzame okolo Hr-
nečného vrchu (vpravo). Jeho názov je 
starobylý a v tejto polohe sa predpokla-
dalo praveké urnové (žiarové) pohre-
bisko. Po prekonaní približne 1,3 km na 
pravej strane zbadáme lančársku horá-
reň, v blízkosti ktorej nadmorská výška 
dosahuje 350,2 m. Stála tu už v 19. sto-
ročí a miestopis z roku 1925 ju zaznačil 
ako Jágerňu. V nej sa koncom druhej 
svetovej vojny, 23. októbra až 6. novem-
bra 1944, skrýval vrbovský rodák spiso-

Horáreň Cerník pri Dolnom Lopašove (za ňou je skrytá stará budova).

PO STOPÁCH II. SVETOVEJ VOJNY V LESOCH V OKOLÍ VRBOVÉHO
Turistická trasa Dolný Lopašov – Pustá Ves
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vateľ Elo Šándor (1896 – 1952), ktorý je 
známy vďaka fi lmovému spracovaniu 
jeho diela Sváko Ragan z Brezovej. 

Príchod na toto miesto uprostred ma-
lokarpatského lesa opisuje vo svojej kni-
he Lesná správa. Uvádzame z nej úry-
vok:

Bolo to vari 22. októbra (1944), v nedeľu. 
(...) Ešte predpoludním navštívil nás na 
Dúbrave môj a náš dávny priateľ Tomáš 
Dobrovodský, hájnik z Pustej Vsi. Ponúkol 
sa, že mi odvezie batoh na Pustú Ves a sta-
diaľ v pondelok prenesie do lančárskej ho-
rárne. Bol som rád tejto ponuke, lebo by 
som sa nebol vládal vyštrachať s batohom 
hore kopcami a vŕškami.

Po Dúbrave sme pustili chýr, že cestu-
jem i ja do Bratislavy. Bolo zlé, hmlisté po-
časie, po daždi. O 15. hodine vybrali sme 
sa s Jankom Žídekom do Lančárskej. On 
ma tam vlastne viedol cez hory, Hrabinu, 
Kona, Milošovec, Kočínske lesy a do pál-
fi ovskej obory. Noc nás zastihla v lese, ale 
Jano sa vyznal v lese aj potme. Zle sa mi 
šplhalo do vrchov po klzkých cestách, srd-
ce brzdilo rozbeh, hoci nohy by boli ešte 
vládali. Keby ma ktosi bol tade posielal, 
nebol by som veru išiel. Ale chceli sme 
obísť kopanice u Lajdov i Pustú Ves, kde by 
sme boli museli ísť okolo chalupy Jura Sed-
láka. Toto je hájnik poľovného revíru Šte-
fana Dobrovodského v kočínskom chotári 
a o všetkom, čo sa deje na Pustej Vsi, ra-
portuje svojmu zamestnávateľovi. Preto 
mi bolo treba absolvovať túto cestu, hoci 
bola pre mňa krajne namáhavá.

Nad Pustou Vsou narazili sme v poľov-
níckej chate na skrývajúcich sa Židov. Bol 
tam kostoliansky lekárnik s manželkou              
a dieťaťom a lekárnik z Vrbového. Skoro 
zmeraveli z nášho príchodu. Mysleli si, že 
sme Švábi. 

Do Lančárskej sme prišli o 18. hodine. 
Manželia Rákayovci nás už čakali a pekne 
privítali. Mne vydelili rožnú izbičku s ob-
lokmi na dve strany. Keď sem prichodí na 
poľovačky gróf, spáva v tejto izbe. Bola su-

chá a svetlá. Od Žídekov som si vzal so se-
bou Tolstého Vojnu a mier, že si dielo tu 
prečítam v pokoji.

Elo Šándor zažil počas dvoch týždňov 
pobytu v lančárskej horárni, ako sám 
píše, i napínavú príhodu, keď ho oboz-
retní partizáni podozrievali, že je špe-
hom. Hrozilo mu zastrelenie a len na 
zásah hodnoverného svedka, z tejto vr-
cholne nepríjemnej situácie vyviazol.

HORÁREŇ POD STRATENOU 
(KLENOVÁ)

Od lančárskej horárne je trasa pocho-
du stále vyznačená červenou značkou 
až po smerovník (rázcestník) Malá Kle-
nová (350 m n. m.), kde je križovatka tu-
ristických ciest. Názov má podľa vrchu, 
ktorý sa nad ňou vypína (402,3 m n. m.).  
Odtiaľ treba pokračovať zelenou znač-
kou smerom na Pustú Ves až do cieľa 
pochodu. Zvládnuť tento úsek turistovi 
trvá približne 50 minút. 

Trasa vedie striedavo lesom a veľkými 
lúkami, od ktorých naľavo sa vypína Kle-
nová, najvyšší vrch Brezovských Karpát, 
ba celej severnej časti Malých Karpát 
(585 m n. m.). Vrcholom prechádza ka-
tastrálna hranica medzi Dolným Lopa-
šovom a Brezovou pod Bradlom.

Názov vrchu, odvodený od dreviny             
– klenu (javor horský – Acer pseudopla-
tanus), je veľmi starobylý a svedčí o slo-
venskosti tohto kraja už v stredoveku. 
Zaznamenáva ho listina už z r. 1262 ako 
mons Clynoa. Vtedy sa neďaleko od 
neho nachádzala dedina Klenek. Názov 
zafi xovali i ľudové piesne, napr. Kleno-
vá, Klenová, ty vysoký kopec...

Pod vrcholom, v blízkosti turistického 
chodníka sa nachádza tzv. netopieria 
jaskyňa a v sedle pod Klenovou dnes 
stojí nová rozhľadňa.

Po krátkej chvíli prídeme k horárni 
pod Stratenou (na nových turistických 

mapách uvádzanú pod názvom Kleno-
vá). Až potiaľto siaha územie obce Ko-
čín-Lančár. Je pri nej i stará studňa                   
a neďaleko malý prameň vody. Na 
sklonku druhej svetovej vojny sa tu zdr-
žiavali príslušníci partizánskych oddie-
lov (napr. pod vedením pplk. Snežinské-
ho). Šándor zaznamenal, že koncom 
januára 1945 „tam mal Brunovský                     
a Repta asi 160 chlapcov“.

PRAŠNÍK-PUSTÁ VES
Po krátkom stúpaní za horárňou pod 

Stratenou vojdeme do lesa a odtiaľ sa 
už cesta zvažuje a taký charakter má 
ďalší úsek pochodu prevažne až po 
Pustú Ves. Keď opustíme hory, cestou 
vedúcou súbežne s Pustoveským poto-
kom, ktorý pramení na východnom sva-
hu Malej Klenovej vo výške približne  
295 m n. m., vojdeme do Dolnej Pustej 
Vsi a odtiaľ k Pamätnej expozícii Sloven-
ského národného povstania s amfi teát-
rom, kde sa konávajú spomienkové 
oslavy opisovaných historických udalos-
tí. Hneď vedľa je obecný cintorín s hro-
bom troch partizánov s nápisom: 

NA VEČNÚ PAMIATKU
SOVIETSKYM HRDINOM-PARTIZÁNOM
PADLÝM V BOJI PROTI FAŠIZMU
SEMJOVIČ
RUDENKO
REZNIK
V MYSLI ĽUDU ZOSTANETE
VEČNE ŽIVÍ

Padli 5. marca 1945 pri prepade Pus-
tej Vsi Nemcami.

Pustá Ves je malá osada patriaca                   
k obci Prašník. Skladá sa z Hornej a Dol-
nej Pustej Vsi. V stredoveku bola vyvinu-
tou dedinou pod názvom Záhorec. Ne-
skôr spustla a pod menom, ktoré to 
vyjadruje, patrila až do roku 1963 k obci 
Šterusy.

Ľubomír BOSÁK – Patrik KÝŠKA

Pamätná expozícia na Prašníku.
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VEOLIA ENERGIA SLOVENSKO, A. S.,
DAROVALA MESTU VRBOVÉ 500  RÚŠOK

„Jednorazové chirurgické rúška sme 
darovali mestu Vrbové, kde sa dlhodobo 
staráme o tepelný komfort obyvateľov.           
V súčasnej situácii je pre nás nesmierne 
dôležité prispieť aj k ochrane ich zdra-
via, predovšetkým najviac ohrozených 
skupín, pred šírením koronavírusu,“ do-
pĺňa Peter Dobrý, generálny riaditeľ 
spoločnosti Veolia Energia Slovensko, 
a. s.

Nad touto skutočnosťou vyjadrila 
radosť aj primátorka mesta Vrbové. 
Uviedla: „Som rada, že fi rma Veolia 
Energia Slovensko, a. s., ktorá je predo-
všetkým podnikateľským subjektom, ne-
hľadí len na svoj ekonomický profi t, ale 
je solidárna aj s občanmi nášho mesta           
a to v situácii, keď celý svet bojuje s pan-
démiou, akú naša generácia nezažila. 
Nie nadarmo sa hovorí, že v núdzi po-
znáš priateľa, tak je to aj v tomto prípa-

Zástupcovia spoločnosti  Veolia Energia Slovensko, a. s., odovzdali pri-
mátorke mesta Vrbové pani Eme Maggiovej 500 jednorazových chirurgic-
kých rúšok, ktoré sú určené na ochranu zdravia obyvateľov Vrbového 
pred koronavírusom.

Primátorke Dott. Mgr. Eme Maggiovej (v strede) odovzdali ochranné 
rúška Benedikt Lavrinčík, regionálny riaditeľ regiónu Západ (vľavo)                       
a Mgr. Ing. Miloš Valovič, manažér CZT (centrálneho zásobovania tepla) 
(vpravo).

de. O to viac si vážime poskytnutú po-
moc a vyslovujem veľkú vďaku za celé 
Vrbové.“

Skupina Veolia Energia Slovensko 
celkovo distribuovala viac ako 50-tisíc 
ochranných rúšok v rámci miest                        
a mestských častí, v ktorých prostred-
níctvom centrálneho zásobovania tep-
lom dodáva teplo a teplú vodu obyt-
ným domom, školám, zdravotníckym 
zariadeniam a administratívnym bu-
dovám. 

Okrem mesta Vrbové odovzdala 
ochranné rúška aj v bratislavských 
mestských častiach Petržalka, Dúbravka 
a Podunajské Biskupice, ďalej v mestách 
Senec, Vráble, Levice, Žiar nad Hronom, 
Brezno, Lučenec, Kráľovský Chlmec, 
Dobšiná, Medzev a Košickému samo-
správnemu kraju. 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

Mesto Vrbové oznamuje občanom 
a záujemcom o účasť na tradičnom 
podujatí Vrbovský jarný jarmok, 
ktorý sa mal konať v sobotu 16. 
mája 2020, že podujatie bolo z dôvo-
du nariadených celoštátnych protie-
pidemických a karanténnych opatre-
ní zrušené.

Úhrada daní a poplatkov
Informujeme občanov mesta Vrbo-
vé, že úhradu daní a poplatkov je 
možné vykonať prostredníctvom in-
ternetbankingu, resp. v pokladnici 
Mestského úradu Vrbové (platob-
nou kartou, prípadne hotovosťou) 
každý pracovný deň od 8.00 do 
14.00 hod. Pri návšteve úradu prosí-
me o dodržiavanie hygienických 
opatrení (ochranné rúško, rukavice, 
vlastné pero).

Mestský úrad Vrbové


