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BOLI TO NAJKRAJŠIE ROKY NÁŠHO ŽIVOTA
Ďakujeme všetkým pacientom, pra-

jeme im veľa zdravia, duševnej a teles-
nej pohody, ďakujeme všetkým kole-
gom, sestričkám, za ich dlhoročnú 
starostlivosť o zdravie našich spoluob-
čanov, ďakujeme pracovníkom Mest-
ského úradu Vrbové, ktorí nám boli po-
mocou pri zabezpečovaní zdravotnej           

a sociálnej starostlivosti o seniorov, 
ktorí to najviac potrebujú. Zdravie nie 
je tovar, ako niektorí tvrdia. Bolo                      
a bude vždy a za každých okolností hu-
mánnym poslaním bez ohľadu na rasu                   
a vierovyznanie.

Končím slovami Hippokrata: „Salus 
aegrotti suprema lex“ (Zdravie chorého 

je najvyšším zákonom). Vo Vrbovom 
sme pôsobili viac ako 30 rokov a boli to 
najkrajšie roky nášho života.

Z hlbokou úctou, pokorou, vďakou 
vám všetkým zo srdca ďakujeme.

MUDr. Stanislav ŠTETINA
Margita ŠTETINOVÁ, zdravotná sestra

17. júna prijala primátorka mesta Dott. Mgr. Ema 
Maggiová MUDr. Stanislava Štetinu a jeho manželku, 
zdravotnú sestru Margitu Štetinovú. Dôvodom bolo 
ukončenie ich pôsobenia vo Vrbovom. Túto príležitosť 
Dott. Mgr. Maggiová využila na symbolické ocenenie 
ich starostlivosti o zdravie našich občanov. MUDr. 
Štetinovi preto odovzdala Pamätnú medailu mesta 
Vrbové a pani Štetinovej grafi ku Mórica Beňovského 
od akad. maliara Igora Piačku. K slovám vďaky a oce-
neniu pridala želanie pekných a pokojných mnohých 
rokov a dobrého zdravia.

-rb-

AKTUÁLNE ÚRADNÉ OZNAMY 
MESTSKÉHO ÚRADU VRBOVÉ            
A ĎALŠIE UŽITOČNÉ INFORMÁCIE 
NÁJDETE NA ADRESE:

HTTPS://WWW.VRBOVE.SK/

Kontakty na pracovníkov 
mesta Vrbové:
https://www.vrbove.sk/wp-
-content/uploads/2020/03/
kontakty.pdf

Do digitálneho archívu 
Hlasu Vrbového môžete 
nahliadnuť na adrese:
https://www.vrbove.sk/
hlas-vrboveho/
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Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia Mestského zastupi-
teľstva vo Vrbovom zo zasadnu-
tia konaného 29. apríla 2020.
Dokončenie z minulého čísla.

Uznesenie MsZ č. 67/IV/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

odpredaj hnuteľného majetku - nákladné moto-
rové špeciálne vozidlo, zn. LIAZ 110 - typ BOBR 
16.2, ev. č. PN-673BB, ktoré má hodnotu vo výške 
750 € podľa odborného ohodnotenia vozidla 
spoločnosťou S AUTO, spol. s r. o., so sídlom Valo-
vá ul. č. 4260/8, 921 01 Piešťany. Predaj vozidla sa 
uskutoční formou obchodnej verejnej súťaže.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 68/IV/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

podmienky obchodnej verejnej súťaže s prílohou 
„vzoru Kúpnej zmluvy“ na odpredaj hnuteľného 
majetku - nákladné motorové špeciálne vozidlo, 
zn. LIAZ 110, typ BOBR 16.2 ev. č. PN-673BB. Na 
základe odborného ohodnotenia nákladného 
motorového špeciálneho vozidla LIAZ 110, typ 
BOBR 16.2 je minimálna hodnota hnuteľného 
majetku mesta vo výške 750 €.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 69/IV/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

udelenie ceny Beňovského glóbus 2020 za záslu-
hy o propagáciu Mórica Beňovského a dlhoročnú 
spoluprácu s mestom Vrbové Gregorovi Papuč-
kovi z Budapešti (*1938), básnikovi, spisovateľovi 
a publicistovi z Budapešti, nositeľovi štátneho vy-
znamenania Slovenskej republiky Radu bieleho 
dvojkríža.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 70/IV/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

vyhlásenie, že stavba - verejná komunikácia  
(Športová ul.) prešla do vlastníctva mesta Vrbové 
ku dňu účinnosti zákona o majetku obcí č. 
138/1991 Zb. a doklad, ktorým prešlo vlastnícke 
právo k stavbe na mesto sa nezachoval. Mesto 
Vrbové svoju stavbu - verejná komunikácia Špor-
tová ul. celoročne spravuje (napr. letná aj zimná 
údržba komunikácie atď.).

MsZ schvaľuje v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2  
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Vrbové a na základe § 34 ods. 9 a ods. 13 
zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpra-
vách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, po-
zemkových úradoch, pozemkovom fonde a o po-
zemkových spoločenstvách v znení neskorších 
predpisov bezplatný prevod nasledovných 
nehnuteľností:

- parcela zapísaná na LV 3416, reg. „E“ č. 
3706/1 o výmere 209 m², druh pozemku orná 
pôda, kde na uvedenej parcele je vybudovaná 
verejná komunikácia – Športová ul. Uvedená par-
cela bola na základe Geometrického plánu č. 
65/2020 zo dňa 18. 2. 2020, overeným Okresným 
úradom Piešťany, katastrálny odbor dňa 6. 3. 
2020 pod č. G1 -135/2020 rozčlenená nasledov-
ne: 

- parc. reg. „C“ č. 2746/11, diel č. 1, druh pozem-
ku zastavané plochy a nádvoria o výmere 155 m2, 
vytvorená z parcely reg. „E“ č. 3706/1 v katastrál-
nom území mesta Vrbové, LV č. 3416;

- parc. reg. „C“ č. 3005/2, diel č. 2, druh pozem-
ku orná pôda o výmere 18 m2, vytvorená z parce-
ly reg. „E“ č. 3706/1 v katastrálnom území mesta 
Vrbové, LV č. 3416;

- parc. reg. „C“ č. 3009/3, diel č. 3, druh pozem-
ku záhrada o výmere 27 m2, vytvorená z parcely 
reg. „E“ č. 3706/1 v katastrálnom území mesta 
Vrbové, LV č. 3416;

- parc. reg. „C“ č. 3010/12, diel č. 4, druh pozem-
ku orná pôda o výmere 6 m2, vytvorená z parcely 

reg. „E“ č. 3706/1 v katastrálnom území mesta 
Vrbové, LV č. 3416;

Všetky uvedené parcely vo vlastníctve Sloven-
skej republiky, správca Slovenský pozemkový 
fond, Búdkova cesta č. 36, 817 15 Bratislava 11 
budú v zmysle § 34 ods. 9 a ods. 13 zákona č. 
330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporia-
daní pozemkového vlastníctva, pozemkových 
úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových 
spoločenstvách v znení neskorších predpisov  
bezplatne prevedené vo verejnom záujme do 
vlastníctva mesta Vrbové;

a ďalej
- parcela zapísaná na LV 2503, reg. „E“ č. 3707/1  

o výmere 72 m², druh pozemku orná pôda, ktorá 
je vo výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky, 
správca Slovenský pozemkový fond - na uvede-
nej parcele je vybudovaná komunikácia – Športo-
vá ul. Citovaná parcela bola na základe Geomet-
rického plánu č. 65/2020 zo dňa 18. 2. 2020, 
overený Okresným úradom Piešťany, katastrálny 
odbor dňa 6. 3. 2020 pod č. G1 -135/2020 rozčle-
nená nasledovne: 
• parc. reg. „C“ č. 2746/20, diel č. 5, druh po-

zemku zastavané plochy a nádvoria o vý-
mere 55 m2, vytvorená z parcely reg. „E“ č. 
3707/1 v katastrálnom území mesta Vrbo-
vé, LV č. 2503;

• parc. reg. „C“ č. 2746/21, druh pozemku za-
stavané plochy a nádvoria o výmere 51 m2, 
vytvorená z parcely reg. „C“ č. 3010/7 v ka-
tastrálnom území mesta Vrbové, doposiaľ 
nezaložený list vlastníctva;

• parc. reg. „C“ č. 3010/7, diel č. 6, druh po-
zemku orná pôda o výmere 16 m2, vytvore-
ná z parcely reg. „E“ č. 3707/1 v katastrál-
nom území mesta Vrbové, LV č. 2503;

• parc. reg. „C“ č. 3010/13, druh pozemku 
orná pôda o výmere 11 m2, vytvorená z par-
cely reg. „C“ č. 3010/7 v katastrálnom území 
mesta Vrbové, doposiaľ nezaložený list 
vlastníctva.

Z uvedených parciel vo vlastníctve Slovenskej 
republiky, správca Slovenský pozemkový fond,  
Búdkova cesta č. 36, 817 15 Bratislava 11 budú             
v zmysle § 34 ods. 9 a ods. 13 zákona č. 330/1991 
Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní po-
zemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, 
pozemkovom fonde a o pozemkových spoločen-
stvách v znení neskorších predpisov bezplatne 
prevedené vo verejnom záujme do vlastníctva  
mesta Vrbové nasledovné parcely:
• parc. reg. „C“ č. 2746/20, diel č. 5, druh po-

zemku zastavané plochy a nádvoria o vý-
mere 55 m2, vytvorená z parcely reg. „E“ č. 
3707/1 v katastrálnom území mesta Vrbo-
vé, LV č. 2503;

• parc. reg. „C“ č. 3010/7, diel č. 6, druh po-
zemku orná pôda o výmere 16 m2, vytvore-
ná z parcely reg. „E“ č. 3707/1 v katastrál-
nom území mesta Vrbové, LV č. 2503.

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

Uznesenie MsZ č. 71/IV/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

do funkcie prísediaceho na Okresnom súde Pieš-
ťany Jozefa Drinku, Vrbové.

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

Uznesenie MsZ č. 72/IV/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

do funkcie prísediaceho na Okresnom súde Pieš-
ťany Ľudmilu Juríčkovú, Vrbové.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 73/IV/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

do funkcie prísediaceho na Okresnom súde Pieš-
ťany Evu Lechnerovú, Vrbové.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 74/IV/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

zmenu uznesenia č. 86/V/2019 zo dňa 29. 5. 
2019 nasledovne:
ruší sa pôvodný text v písmene d), a to:

účelové viazanie prostriedkov z prijatého úve-
ru na nasledovné kapitálové výdavky:

d/ rekonštrukcia parkovísk na Ul. 6. apríla, Hollé-
ho ulici a rekonštrukciu Mikulášskej ulice v sume 
300 000 eur.
a nahrádza sa novým znením, a to:

účelové viazanie zostatku z prijatého úveru                  
v sume 173 184,29 € na nasledovné kapitálové 
výdavky:

d)
• vodovod na Šteruskej ceste + prípojky vo výš-

ke 20 500 €;
• zberný dvor - II. etapa vo výške 33 000 €;
• detské ihrisko pri predajni LIDL vo výške               

5 560 €;
• strecha na Mestskom štadióne vo výške             

16 000 €;
• kamerový systém vo výške 3 000 €;
• strecha na bytovom dome na Ul. M. A. Be-

ňovského vo výške 22 000 €;
• dotácia na dokončenie predajne TERNO,           

a. s., vo výške 37 000 €;
• rekonštrukcia el. rozvodov a verejného 

osvetlenia na Ulici M. A. Beňovského vo výš-
ke 19 000 €;

• oprava komunikácie na Ul. Fr. Kráľa vo výš-
ke 11 000 €.

za: 6, proti: 1, zdržali sa: 2
Uznesenie MsZ č. 75/IV/2020

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 
zmenu uznesenia MsZ č. 160/IX/2019 nasledov-
ne:
1. na základe žiadosti o poskytnutie fi nanč-

ného príspevku v zmysle výzvy Slovenské-
ho futbalového zväzu na projekt rekon-
štrukcie strechy na budove štadióna vo 
vlastníctve mesta Vrbové bola poskytnutá 
dotácia vo výške 10 000 €. Po prepracovaní 
projektu je potrebná čiastka na rekon-
štrukciu strechy štadióna v celkovej výške 
25 892,00 €;

2. zabezpečenie 25%-nej fi nančnej spoluúčas-
ti (2 500 €) z poskytnutej sumy dotácie                 
10 000 € z rozpočtu mesta pri fi nancovaní 
uvedeného projektu;

3. zabezpečenie dofi nancovania celého projek-
tu nad rámec dotácie vo výške 13 392,00 €.

za: 6, proti: 0, zdržali sa: 3
Uznesenie MsZ č. 76/IV/2020

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schva-
ľuje v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z.               
o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení ne-
skorších predpisov podľa § 4 ods. 2 citovaného 
zákona s účinnosťou od 1. 5. 2020 mesačný 
plat primátorky znížený o 15 %, tzn. zákonom 
stanovený základný plat.

za: 6, proti: 0, zdržali sa: 3
Uznesenie MsZ č. 77/IV/2020

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
schvaľuje uznesenie zaväzujúce mesto Vr-
bové vyčleniť čiastku 3 045,70 € potrebnú 
pri rekonštrukcii predajne na Ulici M. A. Be-
ňovského (prenajímateľ: TERNO real estate, 
s. r. o.,) na rekonštrukciu zadnej steny budo-
vy podľa predloženej ponuky spoločnosťou 
Terno. Finančné prostriedky je potrebné 
čerpať z rozpočtu mesta z kapitoly kapitálo-
vé príjmy – predaj pozemku na Športovej 
ulici a/alebo predaj rodinného domu na 
Školskej ulici a/alebo zo zostatku úveru               
vo výške 173 184,29 €.

za: 2, proti: 2, zdržali sa: 5 (neschválené)
Zo zápisnice z rokovania.
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Jaroslav ŠEBO
Miroslav TOMÁŠIK
Ján KUREK
Anna DRAHOVSKÁ
Darina CHOVANCOVÁ
Bohumil MELCHER
Jozef FEKETE
Eva KABÁTOVÁ
Anna ŠVAROVÁ
Jozef POLČÍK
Beáta ČIČMANSKÁ
Kvetoslava HOLIČOVÁ
Jana DURCOVÁ
Anna ŽÁKOVÁ
Eva KRIŽÁKOVÁ
Anna PUVÁKOVÁ
sr. Bernarda Elena KREHOVÁ
Jozef DRŠKA
Anna UŠÁKOVÁ
Peter SUDORA
Viliam KOŠŤÁL
sr. Konzoláta Blažena ĽUPTÁKOVÁ
Eva KMENTOVÁ
Anton BEDNÁRIK
Irena KUBÍKOVÁ
Ján SÝKORA
Margita KRÚPOVÁ
Štefan KADLEC
Božena OBUCHOVÁ
Eugen BOSÁK
Emília LAGOVÁ
Františka PRIEVOZNÍKOVÁ
Oľga SEDLÁČKOVÁ

 

 Naši
  jubilanti

Srdečne blahoželáme !

Hlboká vďaka, úcta a láska smrťou nekončí.
Odišiel si cestou, ktorou kráča každý sám,
brána spomienok ostala dokorán.
Kto ho poznal, ten si spomenie,
kto ho miloval, nikdy nezabudne.

Dňa 23. júna uplynuli 3 roky od smrti nášho drahého 

Jána STRAPATÉHO.

Z očí si odišiel, v srdci si zostal.
Smútiaca manželka, deti a celá rodina. P/P1-No 1580/20

30. júna sme 
si pripomenuli 1. 
výročie, čo nás 
navždy opustila 
naša drahá

Valéria 
HONIGOVÁ.

S láskou a úc-
tou spomínajú 
a za tichú spo-
mienku ďakujú manžel, syn s rodi-
nou a dcéra s rodinou.

Ďakujeme rodine, všetkým priateľom, kamarátom, spolu-
pracovníkom a známym, ktorí sa prišli 5. júna rozlúčiť s naším 
drahým otcom, synom, švagrom, krstným otcom

Petrom BIELIKOM
zo Šípkového.

Za tichú spomienku s láskou a úctou prosia deti, mama                 
a celá rodina 

8. júla uplynú štyri smutné roky od úmrtia
Vladimíra BIELIKA

zo Šípkového.
S láskou spomínajú manželka, dcéry, vnúčatá, pravnúčatá 

ako aj ostatná rodina. Venujte mu, prosím, tichú spomienku.
P-No/542/20

†

Spomíname
V týchto dňoch si pripomíname 

5. výročie, čo nás navždy opustili 
náš drahý

Alojz KOŠŤÁL
a naša drahá

Anna MADŽOVÁ, rod. Šafárková.
S láskou a úctou spomínajú a za 

tichú spomienku ďakujú deti, vnú-
čence, pravnúčence a celá rodina.

-N-

SPOMIENKA
Prešlo 9 rokov, čo si tíško zaspala,
zanechala všetkých a všetko,
čo si milovala.

S tichou spomienkou k hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na Teba myslíme.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
v našich srdciach žiješ a budeš navždy žiť.

Dňa 30. júna uplynulo deväť rokov, čo nás navždy vo veku 69 rokov opustila 
moja milovaná manželka, maminka, babička

Anna BABUŠKOVÁ.

Smútiaci manžel, dcéra Drahomíra a syn Ferko s rodinou ďakujú všetkým, ktorí 
na ňu spomínajú.

-N-

†

†

†

P-No/537/20
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Vážení podnikatelia a živnostníci!
Analýzou nedostatkov zistených kon-
trolnou činnosťou štátneho požiarne-
ho dozoru u fyzických a právnických 
osôb bolo vo väčšine prípadov preuká-
zané, že podnikatelia si neplnia povin-
nosti v ochrane pred požiarmi tak, ako 
im to ukladá Zákon NR SR č. 314/2001 
Z. z. Pripomeňme si teda o aké povin-
nosti ide:
• Zabezpečiť v objektoch a v priesto-

roch vykonávanie preventívnych 
protipožiarnych prehliadok a od-
straňovať zistené nedostatky.

• Zabezpečiť plnenie opatrení na 
ochranu pred požiarmi na 
miestach so zvýšeným nebezpe-
čenstvom vzniku požiaru, pri čin-
nostiach spojených so zvýšeným 
nebezpečenstvom vzniku požiaru 
alebo v čase zvýšeného nebezpe-
čenstva vzniku požiaru, ako aj 
opatrenia na zabezpečenie ochra-
ny pred požiarmi pri podujatiach, 
na ktorých sa zúčastňuje väčší po-
čet osôb.

• Určovať miesta so zvýšeným ne-
bezpečenstvom vzniku požiaru              
a označovať ich príslušnými príkaz-
mi, zákazmi a pokynmi.

• Zabezpečovať pravidelné školenie 
a overovanie vedomostí o ochrane 
pred požiarmi zamestnancov                     
a osôb, ktoré sa s vedomím práv-

OCHRANA PRED POŽIARMI
(POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB A FYZICKÝCH OSÔB – PODNIKATEĽOV)

nickej osoby alebo podnikajúcej 
fyzickej osoby zdržujú v jej objek-
toch.

• Vypracúvať, viesť a udržiavať v sú-
lade so skutočným stavom doku-
mentáciu ochrany pred požiarmi.

• Umožniť orgánu vykonávajúcemu 
štátny požiarny dozor a obci vstup 
do objektov a priestorov na účely 
vykonania kontroly plnenia povin-
ností na úseku ochrany pred po-
žiarmi, poskytovať mu požadova-
né doklady, dokumentáciu ochrany 
pred požiarmi.

• Splniť opatrenia na odstránenie 
zistených nedostatkov uložené or-
gánom vykonávajúcim štátny po-
žiarny dozor alebo obcou v nimi 
určených lehotách.

• Zabezpečiť vykonávanie pravidelnej 
kontroly stavu požiarnotechnických, 
technických a technologických zaria-
denía vecných prostriedkov ochrany 
pred požiarmi.

• Zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní 
projektovej dokumentácie stavieb, 
pri realizácii stavieb a pri ich užívaní 
riešili a dodržiavali požiadavky pro-
tipožiarnej bezpečnosti stavieb.

• Zabezpečovať pravidelné čistenie 
komínov, vykonávať kontrolu a za-
bezpečiť odborné preskúšanie ko-
mínov osobami s odbornou spôso-
bilosťou.

• Pred pripojením spotrebiča na ko-
mín, zámenou lokálneho spotrebi-
ča palív na ústredný alebo etážový 
zdroj tepla, zmenou druhu paliva            
a po stavebných úpravách na telese 
komína dodržiavať technické pod-
mienky a požiadavky protipožiarnej 
bezpečnosti pri inštalácii a prevádz-
kovaní palivových spotrebičov, elek-
trotepelných spotrebičov a zariade-
ní ústredného vykurovania.

• Dodržiavať pri skladovaní, ukladaní 
a pri manipulácii s horľavými látka-
mi požiadavky protipožiarnej bez-
pečnosti.

Vážení podnikatelia a živnostníci, v zá-
ujme ochrany zdravia, životného pros-
tredia a vášho majetku sa na vás touto 
cestou obraciame my, dobrovoľní hasiči 
so žiadosťou, aby ste popri vašich pod-
nikateľských aktivitách venovali dosta-
točnú pozornosť aj tejto oblasti legisla-
tívy – ochrane pred požiarmi. Vyhnete 
sa možným škodám spôsobeným ne-
žiadúcim požiarom, vyhnete sa mož-
ným sankciám vyplývajúcim zo zákona 
o ochrane pred požiarmi a nakoniec 
ušetríte aj nám prácu pri zásahu.

   

Mgr. Silvester BOŠKOVIČ
predseda PVK

pri ÚzV DPO SR Piešťany

Dňa 13. júna 2020 sa uskutočnil na 
mestskom futbalovom štadióne 2. roč-
ník mládežníckeho futbalového turnaja 
pod záštitou primátorky Vrbového 
Dott. Mgr. Emy Maggiovej. Sily si zme-
rali chlapci z blízkeho okolia v troch 
mládežníckych kategóriách U9, U13             
a U15. Na štadión si našlo cestu veľa 
rodičov a priaznivcov futbalu. V každej 
kategórii boli 4 družstvá, ktoré hrali              
v skupine každý s každým turnajových 
spôsobom. Celkovo sa odohralo 18 zá-
pasov striedavo na 2 ihriskách. Ocene-
ní si odniesli z turnaja poháre a diplo-
my a všetci chlapci spomienkový 
predmet, sošku futbalistu. Turnaj mal 
výbornú úroveň a chlapci ukázali, že 
majú veľký potenciál a chuť do futbalu. 
Všetkým organizátorom podujatia patrí 
veľké poďakovanie za organizáciu                     
a účasť na turnaji. Chceme sa týmto 
poďakovať aj rodičom za to, že vedú 
svoje deti k športu a reprezentácii náš-
ho krásneho mesta.

Poradie družstiev v jednotlivých 
kategóriách:

Kategória U9:
1. miesto KRAJNÉ
2. miesto CFM JA
3. miesto HLOHOVEC
4. miesto MFK VRBOVÉ

LETNÝ FUTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR PRIMÁTORKY VRBOVÉHO
Mládežnícke kategórie U9, U13, U15

Kategória U13:
1. miesto HLOHOVEC
2. miesto SMOLENICE
3. miesto MFK VRBOVÉ
4. miesto DUBOVANY

Kategória U15:
1. miesto CHTELNICA
2. miesto D. LOPAŠOV
3. miesto MFK VRBOVÉ
4. miesto PASTUCHOV

text: Peter MAJERNÍK
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA VRBOVÉ č. 5/2020

ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien                    
a doplnkov č. 1 Územného plánu mesta (ZaD č. 1 

ÚPN-M) Vrbové

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom v zmysle § 4 ods. 1 a 3, 
písm. a) a § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a § 27 a § 28 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov vydáva pre katastrálne územie mesta 
Vrbové 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA VRBOVÉ
č. 5/2020

ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1 
Územného plánu mesta (ZaD č. 1 ÚPN-M) Vrbové:

Časť I.
ÚČEL VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA

1. Toto nariadenie vymedzuje Záväznú časť ZaD č. 1 ÚPN-M Vr-
bové.

2. Toto nariadenie zahŕňa ZaD č. 1 k ÚPN-M Vrbové, ktorý bol 
schválený VZN č. 9/2018, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. 
júla 2018.

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie a jeho nedeliteľná súčasť 
- Záväzná časť ZaD č. 1 ÚPN-M Vrbové stanovuje záväzné re-
gulatívy, ktorými sa vymedzujú hlavné zásady funkčného vyu-
žívania, priestorového usporiadania a limity využívania úze-
mia lokalít dotknutých Zmenami a doplnkami č. 1 ÚPN-M 
Vrbové.

Časť II.
ROZSAH PLATNOSTI ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA VRBOVÉ

1. Riešeným územím ÚPN-M Vrbové je celé katastrálne územie 
mesta Vrbové. Tento rozsah sa ZaD č. 1 ÚPN-M Vrbové neme-
ní.

2. Riešeným územím ZaD č. 1 ÚPN-M sú lokality dotknuté pred-
metom ZaD č. 1 ÚPN-M.

3. Predmetom ZaD č. 1 ÚPN-M Vrbové je:
• Lokalita Hačky ZN-R.1 - zmena funkčného využitia z poľno-

hospodárskej pôdy na rekreačné plochy s rekreačnými 
chatkami;

• Lokalita ZJ-Z.1 je jestvujúca, upravuje sa len regulatív max. 
prípustnej plochy chatiek;

• Lokalita nad štadiónom BN-RD.12 - zmena funkčného využi-
tia z poľnohospodárskej pôdy na plochu pre výstavbu ro-
dinných domov;

• Lokalita Šípkovec II – BN-RD.4 – rozšírenie lokality BN-RD.4           
o nové plochy pre výstavbu rodinných domov;

• Lokalita Beňovského ul. – OVN.1 - zmena funkčného využi-
tia z plôch polyfunkčných na plochy občianskej vybavenosti 
na Ul. Beňovského s presmerovaním vstupu z Ulice Fraňa 
Kráľa na Beňovského ulicu;

• Lokalita CMČ-BVZ.1B – zmena funkčného využitia z plôch 
pre občiansku vybavenosť na polyfunkčné plochy (bývanie 
a vybavenosť);

• Lokalita pri štadióne – ŠN-ŠR.2 – rozšírenie navrhovanej lo-
kality pre šport, vrátane dopravných kapacít;

• S platnosťou pre celý kataster mesta Vrbové:
 - posilnenie dopravných a parkovacích kapacít pre šport, 

cykloturistiku;
 - rozšírenie oddychových zón v meste s výsadbou drevín;
 - úprava záväzných regulatívov pre funkčné plochy výroby, 

zelene a rekreácie.

Časť III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA ULOŽENIE A ÚČINNOSŤ

DOKUMENTÁCIE
1. Dokumentácia schválených ZaD č. 1 ÚPN-M Vrbové bude ulo-

žená v kompletnom rozsahu a bude k nahliadnutiu na Mest-
skom úrade Vrbové, na Stavebnom úrade mesta a na Okres-
nom úrade Trnava, Odb. výstavby a bytovej politiky.

2. Návrh VZN o vyhlásení záväznej časti ZaD č. 1 ÚPN-M Vrbové 
bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 7. apríla 2020.

3. VZN bolo schválené MsZ dňa 29. apríla 2020 Uznesením č.             
66/IV/2020. ZaD č. 1 ÚPN-M Vrbové nadobúdajú platnosť dňom 
schválenia v mestskom zastupiteľstve.

4. VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia na 
úradnej tabuli po jeho schválení, t. j. dňa 15. mája 2020.

5. Všetky ďalšie zmeny a doplnky VZN podliehajú schváleniu 
Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom.

Príloha: Záväzná časť ZaD č. 1 ÚPN–M Vrbové je súčasťou „Uprave-
ného návrhu ZaD č. 1 ÚPN-M Vrbové a je k nahliadnutiu na Útvare 
výstavby, rozvoja a ŽP, MsÚ Vrbové.

Vo Vrbovom dňa 29. apríla 2020
Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ
primátorka mesta Vrbové

VSTUPENKY SÚ VYPREDANÉ A NA MIESTE SA NEPREDÁVAJÚ. NA VSTUPE BUDÚ MERAŤ ZDRAVOŤÁCI TEPLOTU.
VIAC INFO NA HTTP://WWW.VRBOVSKEVETRY.SK/
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SKLO 1100 lKOMPOZITNÉ OBALY
(tetrapaky) 1100 l

KOVY

Júl -
August 6. štvrtok
September 17. štvrtok
Október 29. štvrtok
November -
December 10. štvrtok

Júl 24. piatok

August -
September 4. piatok
Október 16. piatok
November 27. piatok
December -

Júl 9. štvrtok
August -
September 3. štvrtok
Október 1. a 29. štvrtok
November 26. štvrtok
December -

Júl 8. streda
August 5. streda
September 2. a 30. streda
Október 28. streda
November 25. streda
December 23. streda

Júl 13. pondelok
August -
September 7. pondelok
Október 19. pondelok
November 30. pondelok
December -

TETRAPAKY SKLO

PAPIER

TERMÍN ODVOZOV TRIEDENÝCH ODPADOV V 2. POLROKU 2020 V MESTE VRBOVÉ
PRE RODINNÉ DOMY

PET FĽAŠE
A OSTATNÉ PLASTY 120 l vrecia

KOVY 1100 l PAPIER 1100 l

ODBORÁRI ZASADALI
18. júna sa uskutočnila v Kúrii M. Be-

ňovského výročná členská schôdza od-
borovej organizácie SLOVES pri Mest-
skom úrade Vrbové. Štyri desiatky 
členov zhodnotilo činnosť a hospodá-
renie za uplynulé obdobie a vytýčilo si 
ďalšie úlohy. Správu o tom predniesla 
hospodárka Mária Sabová a správu re-
víznej komisie Jana Dunajčíková. Na 
programe bolo tiež prijatie dvoch no-
vých členov. Prítomných pozdravila pri-
mátorka mesta Dott. Mgr. Ema Maggio-
vá, vyjadrila radosť, že sme sa mohli 
stretnúť po vynútenom obmedzení               
a že koronavírus priamo nezasiahol 
naše mesto. Ocenila dobré pracovné 
vzťahy. Nasledovalo dodatočné odo-
vzdanie darčekov členkám pri príleži-
tosti Dňa matiek a tradičné neformálne 
posedenie s pohostením.

-rb-

VYUŽÍVAJTE SLUŽBY

MESTSKEJ KNIŽNICE 
VRBOVÉ

 

pondelok – piatok
9.00 – 11.00 hod.

12.00 – 16.00 hod.
(vchod oproti kláštoru)

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

a študentov

Oznamujeme, že v dňoch 27. 
júla až 14. augusta bude kniž-
nica zatvorená z dôvodu čer-
pania dovolenky.

POCTA MAGINOVI
V Dubnici nad 

Váhom pri Kos-
tole sv. Jakuba 
bude 5. júla, na 
sviatok sv. Cyri-
la a Metoda,             
o 10.00 hod. 
slávnostne od-
halená busta 
vrbovského ro-

dáka Jána Baltazára Magina pri príleži-
tosti 285. výročia jeho úmrtia.

Hlavní organizátori podujatia sú 
Miestny odbor Matice slovenskej, 
mesto Dubnica nad Váhom, farnosť 
Dubnica nad Váhom, Matica slovenská 
a Trenčiansky samosprávny kraj.

Bustu vytvoril uznávaný maliar a so-
chár Mgr. art. Tomáš Polonský.

-rb-
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PLASTY

KOVY

Júl -
August 6. štvrtok
September 17. štvrtok
Október 29. štvrtok
November -
December 10. štvrtok

Júl 24. piatok

August -
September 4. piatok
Október 16. piatok
November 27. piatok
December -

Júl 9. štvrtok
August -
September 3. štvrtok
Október 1. a 29. štvrtok
November 26. štvrtok
December -

Júl 8. streda
August 5. streda
September 2. a 30. streda
Október 28. streda
November 25. streda
December 23. streda

Júl 27. pondelok
August 10. a 24. pondelok
September 21. pondelok
Október 19. pondelok
November 16. pondelok
December 14. a 28. pondelok

TETRAPAKY SKLO

PAPIER

TERMÍN ODVOZOV TRIEDENÝCH ODPADOV V 2. POLROKU 2020 V MESTE VRBOVÉ
PRE BYTY

PET FĽAŠE
A OSTATNÉ PLASTY 1100 l

KOMPOZITNÉ OBALY
(tetrapaky) 1100 l

KOVY 1100 l

SKLO 1100 l

PAPIER 1100 l

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY
Západoslovenská, a. s., oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej 

sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

7. júla v čase od 9.00 do 14.00 hod.

Mikulášska č. 2, 2/BL, Vinohradnícka č. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16/VE, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 26/ZA, 27/D1, 27/D2, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 46, 58.

8. júla v čase od 9.00 do 14.00 hod.

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.

9. júla od 8.00 do 13.00 hod.

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.
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Všetko to začalo v Rakoviciach. Nikto 
netušil, čo čaká malého novorodenca 
Michala, ktorý tam uzrel 23. novembra 
1835 svetlo sveta. Rodičia Jozef Pauli-
kovič (1808 – 1892) a Rozália, rodená 
Soláriková, tiež nemali poňatia, že toto 
bude najslávnejšie dieťa z ich potom-
stva. V rodine rakovického krčmára               
a zároveň panského debnára prišli na 
svet najmä dcéry: Anna (* 3. 4. 1830), 
Alžbeta (* 16. 1. 1832), potom opäť 
Alžbeta (* 7. 11. 1833), Alojzia                                  
(* ? 12.1837) a Juliana (* 9. februára 
1840). Ako posledný pribudol druhý 
syn Rudolf (* 19. apríla 1842).

Matrika o Michalovi Paulikovičovi, na 
ktorého sa tu zameriavame, poznačila, 
že sa narodil v nešľachtickej rodine ra-
kovického hostinského (caupo Rakovic-
zens., ignob.). Pri dátume 24. novem-
ber poznamenáva, že je dátumom 
krstu, čím naznačuje, že nie je zhodný  
s dátumom narodenia. Krstil ho fran-
tiškánsky páter, v tom čase borovský 
kaplán Valerián Kuzma (P. Valer. O. S. 
Franc. Coop. Boriens.).

Malý Michal sa najprv vzdelával v Tr-
nave, kde úspešne spieval i v chrámo-
vom zbore. Jeho hudobný talent bol už 
vtedy zjavný. Potom šiel do Viedne, kde 
nielen trénoval svoj hlas, ale sa naučil

PRED POLDRUHA STOROČÍM PRVÝ TENOR OPERY
POCHÁDZAL Z NÁŠHO REGIÓNU A MAL VÄZBU NA VRBOVÉ

i hrať na klavíri a husliach. K jeho učite-
ľom spevu vo Viedni patril rakúsky aka-
demický maliar a operný spevák Gio-
vanni Gentiluomo (1809 – 1866). V roku 
1857 vystúpil po prvý raz samostatne             
v Bratislave. Potom spieval v Olomouci, 
Grazi, Brne, Krakove, Bukurešti a Bra-
šove. V roku 1859 sa stal spevákom Ná-
rodného divadla v Kluži (Cluj-Napoca,      
v Rumunsku). Nato dostal zmluvu 

Dnes už v našich krajoch nie je núdza o vzdelaných ľudí. Nielen to. Celý 
rad osobností vyniká aj v oblasti umenia. V Slovenskom národnom di-
vadle máme napr. opernú speváčku sopranistku priamo z Vrbového. Je 
ňou Jana Juríčková Bernáthová. Málo známe je však, že už pred viac ako 
150 rokmi zažiaril na hudobnej scéne vtedajšieho Uhorska mladý muž          
z nášho regiónu. Neznalosť zaráža o to viac, že už tri desaťročia je heslo              
o ňom zaradené v Slovenskom biografi ckom lexikóne (IV. zv. Martin : Ma-
tica slovenská, 1990, s. 406 – 407), a to neberieme do úvahy skoršie krátke 
zmienky.

Veľkolepý interiér Kráľovskej opery v Budapešti. Stáť tu pred početným 
publikom a spievať bol iste silný emotívny zážitok. Vyžadovalo si to seba-
dôveru a zároveň pokoru.

Budova uhorskej Kráľovskej opery v Budapešti, ktorá bola odovzdaná 
do užívania v roku 1884. Hneď od počiatku v nej predvádzal svoje umenie 
náš krajan Richard Pauli z Rakovíc.
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s Pešťou a 22. apríla 1862 debutoval            
v Národnom divadle ako Elvino (Bellini: 
Námesačná). Za prvých 25 rokov svojej 
umeleckej kariéry, do roku 1882, odo-
hral 2014 večerov.

V roku 1884 prešiel do novootvore-
nej budapeštianskej Kráľovskej opery 
ako prvý lyrický tenor. S tou sa rozlúčil 
5. mája 1890: v tom čase spieval v Ros-
siniho Barbierovi zo Sevilly grófa Alma-
vivu. Pri tejto príležitosti dostal rytier-
sky kríž Radu Františka Jozefa. Svoj 
najväčší úspech dosiahol v lyrických 
tenorových spevoch. Medzi jeho hlav-
né úlohy patria: Tamino (Mozart: Ča-
rovná fl auta), gróf Almaviva (Rossini: 
Barbier zo Sevilly), Faust (Gounod: 
Faust), Massarena (Auber: Čierne do-
mino), Alfréd (Verdi: Traviata), Dávid 
(Wagner: Majstri speváci norimberskí), 
Don José (Bizet: Carmen). Celkovo 
stvárnil okolo 120 postáv.

Od roku 1882 na žiadosť Františka 
Lista učil až do smrti na Hudobnej aka-
démii v Budapešti. Jeho najslávnejšími 
študentmi boli Klára Küryová (1870               
– 1935) a Mihály Takáts (1861 – 1913).

Okrem spevu aj komponoval. V roku 
1871 vyšla tlačou jeho skladba Mär-
chen winkt es. V roku 1895 vydal peda-
gogické dielo s názvom Az énekművés-
zetről (O umení spevu).

Meno Michal Paulikovič by sme však 
márne hľadali medzi opernými spe-
vákmi. Umelecký svet ho pozná ako 
Richarda Pauliho.

Životná dráha slovenského chlapca           
z Rakovíc sa uzavrela 3. januára 1901             
v Budapešti v načatom 66. roku svojho 
veku.

Pre Vrbovčanov je zaujímavé, že ro-
dina tohto vynikajúceho umelca a pe-
dagóga bola spriaznená s vrbovskou 
rodinou Jantauschovcov. Pri svojich 
posledných dvoch deťoch (1840, 1842) 
si totiž zavolali za kmotrovcov povraz-
níckeho majstra Jána Jantauscha (21. 
2. 1813 Vrbové – 21. 4. 1843 Vrbové)                 
a jeho manželku Katarínu Majorovú.              
A opačne Jantauschovci si ich zavolali 
za krstných rodičov svojej dcéry Fran-
tišky (* 5. marca 1842 Vrbové). Pred-
časná smrť Jána Jantauscha nedovolila           
v týchto vzťahoch pokračovať.

Ľ. BOSÁK – P. KÝŠKA

Keď by sme chceli navštíviť Budapešť, 
na každom kroku tam nájdeme stopy 
po Slovákoch, hoci sa ich mocipáni sna-
žili utajiť.

To platí aj o budapeštianskej Opere. 
Okrem toho, že tu úspešne účinkoval 
náš krajan Richard Pauli, nájdeme tu             
i hmotné slovenské pamiatky.

Hneď vpravo od vchodu do budovy 
nás môže zaujať socha hudobného gé-
nia Františka Lista (1811 – 1886), o kto-
rom sa zistilo, že má slovenský pôvod. 
To platí aj o tvorcovi tejto sochy (ako aj 
jej náprotivku vľavo od vchodu). Je ním 
rodák zo Slovenska, známy sochár Alojz 
Štróbl (1856 – 1926).

V Budíne a Pešti boli pôvodne Maďari 
v menšine, silné zastúpenie v nich mali 
Nemci, južní Slovania i Slováci. Od polo-
vice 19. storočia sa situácia rôznymi 
opatreniami menila v prospech Maďa-
rov. Podľa štatistík v roku 1881 žilo                  
v Budapešti 21 237 Slovákov, v roku 
1890 27 126, čo predstavovalo okolo 5 % 
z celkového počtu obyvateľov. Reálne 
čísla však boli oveľa vyššie.

Po latinsky písaný záznam o narodení (krste) Michala Paulikoviča alias Richarda Pauliho v matrike farnosti 
Veselé. Z neho by nik neuhádol, že ide o výnimočné dieťa.

V roku 1869 si Richard Pauli vzal 
za manželku opernú speváčku 
Ilku Markovitsovú (1839 – 1915),              
s ktorou mal dcéru Marišku                     
(* 1864). Ich zväzok však neodolal.

Portrét Michala Paulikoviča
z 27. septembra 1884.
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JUBILEUM VRBOVČANA SI PRIPOMÍNAJÚ AJ CHTELNIČANIA

Juraj Obermayer – narodený 28. ok-
tóbra 1808 vo Vrbovom, zomrel 5. ja-
nuára 1880 v Chtelnici, tu je i pochova-
ný. Jeden z radových, málo známych 
slovenských národovcov 19. st. Fakty 
dokazujú, že sa aktívne zúčastnil v ná-
rodnom hnutí bernolákovcov, štúrov-
cov i matičného obdobia. Filozofi u štu-
dovalv Trnave, teológiu vo Viedni. Ako 
kňaz pôsobil v Modre, Veľkých Kosto-
ľanoch, Urminciach pri Topoľčanoch, 
od roku 1852 do smrti v Chtelnici, kde 
je pochovaný v krypte farského kosto-
la. Jazykovo patril k poslednému ob-
dobiu bernolákovcov, medzi prvými si 
predplácal i rozširoval básnické diela 
Jána Hollého. Za tieto zásluhy ako 
osobnému priateľovi venoval mu bás-
nik vlastnú báseň – ódu s názvom Na 
Jura Obermayera alebo Jaké bývaľi né-
kdi a jaké sú včil hoďi. Po Hollého smr-
ti Obermayer na fare v Chtelnici sa 
činne zapojil do organizovania akcie 
postavenia pomníka nad hrobom bás-
nika na dobrovodskom cintoríne. Bol 
prítomný pri uzatváraní dohody s dob-
rovodskými kamenárskymi majstrami 
na vyhotovenie dolnej časti pomníka, 
sám dozeral na stavebné práce, ktoré 
ukončili 5. marca 1854. Nechýbal me-
dzi dobrovoľnými darcami na pomník 
a prispel fi nančne darom podľa svo-
jich možností.

Na slávnostiach odhalenia pomníka 
Jánovi Hollému pamätného 11. mája 
1854 účinkoval Obermayer nielen na 
obradoch v kostole i na cintoríne, ale 
aj pri slávnostnom obede na fare pod 
lipami, kde mal medzi inými rečníkmi 
slávnostný príhovor. Na fare spolu               
s Jánom Palárikom, Viktorínom i Ľ. Štú-
rom slávnostným vencom dekoroval 
sochára Ladislava Dunajského, autora 

Tento rok uplynulo 140 rokov od smrti významného Vrbovčana Juraja 
Obermayera. Pri tejto príležitosti uverejňujeme stať o ňom, ktorá tvorí 
súčasť knihy o Chtelnici, kde najdlhšie účinkoval a kde i zomrel.

školy v Chtelnici, pomáhal chudobným 
školopovinným deťom, usiloval sa 
vzdelávať aj dospelých. Roku 1863 ako 
inšpektor škôl dobrovodského obvo-
du v príhovore k učiteľom zhromažde-
ným na chtelnickej fare žiadal zvyšo-
vanie vzdelávania i úrovne školského 
vyučovania. Podľa neho škola mala 
slúžiť ľudu i pokroku a poznamenal, že 
šťastná je tá obec, ktorá má dobre za-
riadenú školu, zanedbaná i potupená 
so zlou školou. Teda deti mali chodiť 
do školy s radosťou a nie s obavami. 
Obetavosť i hlboko ľudský prístup                 
k biednym, najmä postihnutým živel-
nými pohromami či nákazlivými cho-
robami prejavoval v Chtelnici veľmi 
často. Požiare, povodne i cholera pri-
nášali veľa biedy, utrpenia, neraz                     
i žobrácku palicu postihnutým. J. 
Obermayer pomáhal podľa možností, 
pretože ako pansláv nemal nárok na 
mimoriadnu podporu od vrchnosti. 
Požiarom postihnutým obyvateľom 
rozdelil roku 1859 106 zlatých, roku 
1863 177 zlatých. Chudobným žiakom 
rozdeľoval nielen učebnice a školské 
pomôcky, ale aj obuv s ošatením. Roku 
1854 zakúpil do školy 40 čítaniek, 20 
šlabikárov i slovenské knihy J. Palárika, 
J. Mallého. V rámci vzdelávania i osve-
ty dospelých organizoval divadelné 
predstavenia diel najmä J. Palárika. 
Rozšíril i usporiadal už dovtedy boha-
tú farskú knižnicu. Drobnou mno-
hostrannou činnosťou národovca si 
získal úctu i vážnosť nielen u jednodu-
chého ľudu, ale aj u popredných ná-
rodných predstaviteľov. Právom mu 
patrí miesto medzi národovcami 19. 
st., a ako to vyjadril v oslavnej básni              
k meninám Obermayera Ľ. V. Rizner.

Na základe iniciatívy z Chtelnice pre-
vzaté z knihy:
J. Polakovič: Chtelnica 790.
Chtelnica : Obecný úrad, 1998, s. 162 
– 171.

busty Jána Hollého na pomníku. Ober-
mayerovou zásluhou úspešne účinko-
vali na slávnosti tiež hudobníci, spolu           
i spevácky zbor z Chtelnice, ktorí pri-
pravili kultúrny program. Na chtelnic-
kej fare sa nielen pri tejto príležitosti, 
ale aj inokedy zastavovali slovenskí 
národovci, Obermayer mal povesť vy-
nikajúceho hostiteľa. Poznal osobne 
Ľudovíta Štúra aj iných národovcov, 
sám zostával pri bernolákovskej spi-
sovnej slovenčine. V matičnom období 
bol zakladajúcim členom Matice slo-
venskej, zúčastňoval sa matičných 
zhromaždení, roku 1863 bol zapisova-
teľom. Do základného fondu Matice 
vložil 74 zlatých. Do zbierok matičné-
ho múzea odovzdal pečiatku Jána Hol-
lého, dovtedy uloženú na chtelnickej 
fare a tiež obraz Juraja Fándlyho, ole-
jomaľbu, ktorú vlastnil v Chtelnici Fán-
dlyho príbuzný, G. Fandel. J. Obermay-
er bol zakladajúcim členom SSV                        
v Trnave v roku 1870 a do roku 1874 
zapisovateľom zápisníc zasadaní spol-
ku. Roku 1863 zúčastnil sa na Velehra-
de osláv 1100. výročia príchodu Cyrila 
a Metoda na Veľkú Moravu spolu s iný-
mi národovcami. V revolučných ro-
koch 1848/49 pracoval pre slovenské 
národné hnutie, odmietal agitáciu ma-
ďarských gárd do domobrany, ukrýval 
slovenských zbehov, začo ho úrady 
prenasledovali. O tom napísal do Vied-
ne redaktorovi Slovenských novín Da-
nielovi Lichardovi. Sťažoval si na pový-
šenectvo úradníkov k ľudu, odmietal 
zemianske výsady. Nebol literárne čin-
ný, pracoval na poli osvety a ľudový-
chovy, dopisoval do časopisu Obzor              
o svojich poznatkoch i úspechoch                  
v poľnohospodárstve pri pestovaní 
nových plodín. Prispel tiež k rozvoju 

Centrum Chtelnice ako vyzeralo 
v minulosti.
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Mesto Vrbové v súlade s uznesením MsZ   
vo Vrbovom č. 67/IV/2020 zo dňa 29. apríla 
2020 a v zmysle ustanovení § 9 ods. 2 písm. 
b); § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších zmien a no-
viel a podľa ust. § 281 až 288 Obchodného 
zákonníka za podmienok schválených uzne-

sením MsZ vo Vrbovom č. 68/IV/2020 zo dňa 29. apríla 2020 
týmto

VYHLASUJE
Obchodnú verejnú súťaž č. 6/2020 

na odpredaj hnuteľného majetku – špeciálne 
nákladné motorové vozidlo

LIAZ 110, typ BOBR 16.2
a vyzýva na podanie najvýhodnejšieho súťaž-

ného návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

Minimálna kúpna cena je na základe odborného 
ohodnotenia a v zmysle uznesenia MsZ č. 67/IV/2020 
zo dňa 29. apríla 2020 stanovená na 750 €, slovom: 
sedemstopäťdesiat eur. Návrh kúpnej ceny musí byť 
vyšší, resp. rovnaký ako je stanovená minimálna kúp-
na cena.

Predkladanie súťažných návrhov do 8. júla 2020,                            
do 12.00 hod.

Podrobné podmienky OVS 
č. 6/2020 (súťažné podklady) 
sú zverejnené na webovej 
stránke mesta www.vrbove.
sk a vyvesené v úradnej tabu-
li mesta Vrbové.

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ,
primátorka mesta

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE PREJAV ŽIVEJ VIERY VRBOVČANOV
Veriaci Katolíckej 

cirkvi slávili vo štvrtok 
11. júna Sviatok Naj-
svätejšieho Kristovho 
Tela a Krvi, ľudovo na-
zývaný aj „Božie Telo“.

V tento deň liturgic-
kého roka sa po svätej 
omši v mnohých ob-
ciach a mestách ko-
najú tradičné eucharis-
tické procesie. I vo 
farnosti Vrbové má 
slávnostný sprievod 
veriacich dlhoročnú tradíciu. Tohtoročné slávenie liturgických ob-
radov sa však nieslo v tieni pandémie šírenia nového koronavíru-
su. Zúčastnení preto v súlade s dodržiavaním nariadených protie-
pidemických opatrení kráčali ulicami nášho mesta na Božiu slávu 
„ozvláštnení“ rúškom na tvári. 

Dobrovoľníci z radov veriacich tak ako každoročne, aj teraz, vy-
tvorili symbolické oltáriky. Veriaci v slávnostnej procesii na čele             
s kňazom, miestnym farárom Mgr. Jaroslavom Hanzlíkom, ktorý  
v rukách niesol monštranciu s hostiou symbolicky svetu oznamo-
vali tajomstvo Ježišovho Tela a Krvi, na ktoré sa pri každej svätej 
omši premieňa chlieb a víno. Eucharistický sprievod sa postupne 
zastavil pri štyroch oltárikoch (pri kláštore, cintoríne, Kostole sv. 
Martina a Piete) symbolizujúcich štyri svetové strany. Procesia 
ulicami mesta mala naznačiť Božiu ochotu a ústretovosť aj voči 
tým, ktorí ho nepoznajú. Deti na znak svojej úcty a lásky voči 
Bohu rozsýpali po ceste pestrofarebné lupienky kvetov. 

Záverom ďakujeme službukonajúcim policajtom Obvodného 
oddelenia Policajného zboru SR vo Vrbovom, ktorí na základe žia-
dosti farnosti a mesta Vrbové regulovali dopravnú premávku,        
a pomohli tak zabezpečiť bezpečný priebeh cirkevnej slávnosti. 

text a foto: Mgr. Matúš OPATOVSKÝ
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1. turnus: od 13. do 17. júla

2. turnus: od 27. do 31. júla

3. turnus: od 10. do 14. augusta

4. turnus: od 17. do 21. augusta

Tábory budú organizované
v nasledovných termínoch:

Denných letných táborov sa môžu zúčastniť deti, ktoré v roku 2020 dovŕšia 6 rokov.
Cena jedného turnusu je 40 eur.

Tlačivo prihlášky je k dispozícii na https://www.vrbove.sk/prihlaska-
-na-denny-letny-tabor-v-ro-dubrava-prasnik/, alebo na sekretariáte 
Mestského úradu Vrbové, kde treba aj vyplnené prihlášky odovzdávať.

Bližšie informácie vám poskytne Mgr. Zuzana Delea na tel. č. 0910506441.


