
26. augusta zorganizovala Miestna 
organizácia Únie žien Slovenska vo Vr-
bovom na čele s predsedníčkou Janou 
Dunajčíkovou a vrbovská Miestna or-
ganizácia Jednoty dôchodcov Sloven-
ska pod vedením predsedníčky Márie 
Madžovej s podporou mesta Vrbové 

akciu Za krajšie Vrbové. Spolu 32 dobro-
voľníčok a dobrovoľníkov čistilo verejné 
priestranstvá v centre mesta až po pre-
dajňu potravín PT, ako aj v okolí Kúrie 
M. Beňovského a Kostola sv. Gorazda. 
Zamerali sa na zber odpadkov, zameta-
nie chodníkov, hrabanie záhonov a na

ABY SME SA TU LEPŠIE CÍTILI

NAŠI SENIORI V TATRÁCH

Okresná organizácia JDS Piešťany zor-
ganizovala pre svojich členov v dňoch 
20. až 25. septembra rekreačný pobyt     
v hoteli Morava v Tatranskej Lomnici.           
Z Vrbového sa do našich veľhôr vydalo 
34 seniorov a tvorili takmer polovicu 
účastníkov. Pekné počasie umožnilo 
záujemcom o turistiku naplno si užiť             

a vychutnať výlet. Navštívili Štrbské Ple-
so, odkiaľ sa vydali obdivovať malebné 
Popradské pleso. Tu sa zastavili na Sym-
bolickom cintoríne, pri pamätnej tabuli 
Evy Böhmovej. Táto významná Vrbov-
čanka by sa tento rok dožila 60 rokov. Jej 
tragická smrť vo veku 35 rokov ukončila 
horolezeckú kariéru, počas ktorej zdo-

lala množstvo štítov nielen v Tatrách, 
ale aj v Alpách a Himalájach. 

Cieľom ďalšej túry bol Hrebienok, vo-
dopády Studeného potoka, posedenie 
pri  Rainerovaj chate a pre najzdatnej-
ších aj vystúp k Zamkovského chate. 
Nasledujúci deň zašli niektorí do Tat-
ranských Matliarov.

Všetci zúčastnení sa v pohode a dob-
rej nálade vrátili domov a pri príjem-
ných spomienkach už iste viacerí pri-
pravujú ďalšie aktivity.

GD

O aktivitách vrbovských dôchodcov informujeme na stránkach našich 
novín pravidelne. Vedia pomôcť pri skrášľovaní mesta, vedia sa zabaviť, 
kultúrne vyžiť aj cestovať. Najnovšie sa ukázali ako zdatní turisti. A to nie 
hocikde, ale priamo vo Vysokých Tatrách.

strihanie ruží a iných kríkov.
Primátorka mesta Dott. Mgr. Ema 

Maggiová veľmi ocenila iniciatívu obča-
nov  a postarala sa tiež o ich občerstve-
nie.

-rb-/MM

Hlas Vrbového
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Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia Mestského zastupiteľ-
stva vo Vrbovom zo zasadnutia 
konaného 23. septembra 2020.
Uznesenie MsZ č. 108/IX/2020

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 
poskytnutie fi nančných prostriedkov z rozpočtu 
mesta na dofi nancovanie prevádzkových nákla-
dov Domova Klas, n. o., vo výške 10 000,00 eur.

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

Uznesenie MsZ č. 109/IX/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

poskytnutie návratnej fi nančnej výpomoci pre 
Domov Klas, n. o., vo výške 15 000,00 eur za pod-
mienok určených podľa zmluvy.

za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 110/IX/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

poskytnutie kapitálového transferu vo výške             
150 000,00 eur Združeniu obcí Kanalizácia Vrbo-
vé – Krakovany. Transfer je určený na preukáza-
nie fi nančnej spôsobilosti žiadateľa o poskytnutie 
nenávratného fi nančného príspevku z Minister-
stva životného prostredia SR na dobudovanie 
kanalizácie a čiastočné fi nancovanie realizácie 
diela a je poskytnutý v podiele prislúchajúcemu 
mestu Vrbové.

za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 111/IX/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom berie na 

vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta          
k prijatiu návratnej fi nančnej výpomoci pre  
mesto Vrbové.

Uznesenie MsZ č. 112/IX/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

prijatie návratnej fi nančnej výpomoci od Minis-
terstva fi nancií SR vo výške 144 530,00 eur.  

prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 113/IX/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

bezplatnú výpožičku nebytového priestoru, ktorý 
sa nachádza v Dome kultúry s. č. 292, a to miest-
nosti na prízemí Domu kultúry – bývalá  jedáleň  
vo výmere 57,00 m² na dobu neurčitú s trojme-
sačnou výpovednou lehotou pre: Miestny šípkar-
sky klub Vrbové v zastúpení: Branko Remiáš,             
922 03  Vrbové.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 118/IX/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení:
1. odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mes-

ta Vrbové zapísanej na LV 1900 – v k. ú. Vr-
bové, KN reg. „C“, p. č. 2484/1 o celkovej vý-
mere 197 m², druh pozemku – zastavané 
plochy a nádvoria vo výlučnom vlastníctve 
mesta Vrbové, IČO 003 13 190, sídlo Ulica 
gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové, 
a to  z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
do výlučného vlastníctva – p. Ján Karlík,             
922 03 Vrbové, podiel 1/1. Za pozemok              
o výmere 197 m², je určená cena MsZ                   
vo výške 40,00 €/m2. t. j.  7880,00 eur za celý 
pozemok.

2. Odpredaj rodinného domu súp. č. 309, 
ktorý je postavený na parcele č. 2484/1, 
druh pozemku – zastavané plochy a nádvo-
ria, ktorý je zapísaný na LV č. 1900 na Okres-
nom úrade, katastrálnom odbore Piešťany, 
vo vlastníctve mesta Vrbové, IČO 003 13 
190, sídlo Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4,  
922 03 Vrbové, a to z dôvodu hodného oso-
bitného zreteľa do výlučného vlastníctva - p. 
Ján Karlík, 922 03 Vrbové, podiel 1/1, ktoré-
ho všeobecná hodnota je určená na zákla- 

de znaleckého posudku – stanovenie tech-
nickej hodnoty stavby Ing. Miroslava Heleg-
du, ktorá bola zvýšená MsZ spolu s vonkajší-
mi úpravami, prípojkami vody a plynu                    
vo výške 499,55 eur,  spolu 17 879,55 eur.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ pova-
žuje skutočnosť, že p. Ján Karlík súhlasí so zriade-
ním vecného bremena doživotného užívania od-
predanej nehnuteľnosti pre doterajšieho 
nájomníka  Antona Gondála, 922 03 Vrbové.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 119/IX/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje            

v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení odpredaj časti 
nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 1900 - pozemok 
reg. “C“, parc. č. 463/3 o výmere 1305 m2, druh po-
zemku – zastavané plochy a nádvoria, ktorý bol na 
základe geometrického  plánu číslo 213/2020 zo 
dňa 2. júla 2020  rozdelený na  parcelu  reg. „C“ č. 
463/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 
1278 m2 a  parcelu reg. „C“ č. 463/4  o výmere                
27 m2 - zastavané plochy a nádvoria, kde

- predmetom kúpnej zmluvy je  novovytvo-
rená  nehnuteľnosť  parcela registra  „C“ č. 463/4 
o výmere 27 m2, ktorá  je vo výlučnom vlastníctve 
mesta Vrbové, sídlo Ul. gen. M. R. Štefánika č. 
15/4, 922 03 Vrbové, IČO 003 13 190 v celosti pre 
Peter Kubran a manželka Bc. Kristína Kubranová, 
922 03 Vrbové za cenu 25 €/m2  z dôvodu hod-
ného osobitného zreteľa.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa mestské 
zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že žiadatelia  
Peter Kubran a manželka Bc. Kristína Kubranová, 
922 03 Vrbové vlastnia vedľajšiu parcelu a od-
predávanú nehnuteľnosť potrebujú na rozšírenie 
vjazdu do dvora.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 120/IX/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2  Zásad hospodáre-
nia a nakladania s majetkom mesta Vrbové a na 
základe § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka od-
kúpenie nehnuteľnosti:

- parcela reg. „C“ č. 2183/1 o výmere 1549 m2, 
druh pozemku – zastavané  plochy a nádvoria, 
zapísaná v katastri mesta Vrbové na LV č. 1900, 
ktorá bola na základe Geometrického plánu číslo 
267/2020 zo dňa 7. júla 2020 rozdelená na parce-
lu  reg. „C“ č. 2183/1 - zastavané plochy a nádvoria  
o výmere 1546 m2 a  parcelu reg. „C“ č. 2183/5           
– zastavané plochy a nádvoria  o výmere 3 m2,  
kde

predmetom kúpnej zmluvy je novovytvore-
ná nehnuteľnosť parcela registra „C“ č. 2183/5          
– zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2, 
ktorá  je  vo výlučnom  vlastníctve mesta Vrbové, 
sídlo Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vr-
bové, IČO 003 13 190 v celosti pre Viera Sládková, 
922 03 Vrbové  za cenu  30 €/m2.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa mestské 
zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že žiadateľka 
p. Viera Sládková, 922 03 Vrbové uvedenú 
nehnuteľnosť užíva a udržiava a má ju ohradenú 
plotom.

za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 121/IX/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2  Zásad hospodáre-
nia a nakladania s majetkom mesta Vrbové a na 
základe § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka od-
kúpenie nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 4052:
- parcela registra „C“ č. 295 o výmere 366 m², 
druh pozemku – záhrada, ktorá bola rozdelená 
na základe Geometrického plánu č. 338/2020 
zo dňa 17. augusta 2020 na parcelu reg. „C“ č. 
295/3 o výmere 346 m2  a na parcelu reg. „C“ č.  

295/4  o výmere  20 m2, kde
predmetom kúpy je novovytvorená parcela 
reg. „C“ č. 295/4 o výmere 20 m2, druh pozemku 
záhrada, ktorá je vo výlučnom vlastníctve                      
p. Emília Madunická, 922 03 Vrbové za sumu            
vo výške 100,00 eur.
za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 122/IX/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 nehnuteľnosti zapísanej  
na LV č. 3558:

- parcela registra „E“ č. 1295/2 o výmere 
384 m², druh pozemku – zastavané plochy                  
a nádvoria, ktorá je v podielovom  spoluvlast-
níctve:

Anna Lacková, 915 01  Nové Mesto nad Vá-
hom, podiel ½;
Ľubica Žáková, 919 52 Dolné Dubové, podiel ½;
za sumu vo výške 1920,00 eur.
za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 123/IX/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 nehnuteľnosti:

- parcela registra „C“ č. 427/2 o výmere 11 m², 
druh pozemku – záhrada, zapísaná na LV č. 
3292,  ktorá  je  v podielovom spoluvlastníctve:

- Oľga Krajčovičová, 906 13 Brezová pod Brad-
lom, (podiel 1/32 – 0,34 m2) – suma  vo výške 5,00 eur;

- Milan Karlík, 905 01 Senica, (podiel 1/32              
– 0,34 m2) - suma vo výške 5,00 eur.

za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 124/IX/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 nehnuteľnosti:

- parcela registra „C“ č. 1381/2  o výmere 9 m², 
zapísaná na LV č. 4247, druh pozemku zastava-
né plochy a nádvoria,  ktorá  je  v podielovom 
spoluvlastníctve:

- Oľga Krajčovičová, 906 13 Brezová pod Brad-
lom, (podiel 1/24 – 0,37 m2) – suma vo výške 5,00 eur;

- Milan Karlík, 905 01 Senica, (podiel 1/24           
– 0,37 m2) – suma vo výške 5,00 eur.

prítomní: 10
za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 125/IX/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 nehnuteľnosti:

- parcela registra „C“ č. 1164/4 o výmere 9 m², 
zapísaná na LV č. 4247, druh pozemku zastava-
né plochy a nádvoria,  ktorá  je  v podielovom 
spoluvlastníctve:

- Oľga Krajčovičová, 906 13 Brezová pod Brad-
lom, (podiel 1/24 – 0,37 m2) – suma vo výške 5,00 eur;

- Milan Karlík, 905 01 Senica, (podiel 1/24         
– 0,37 m2) - suma vo výške 5,00 eur.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie MsZ č. 126/IX/2020

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 
v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2 Zásad hospodáre-
nia a nakladania s majetkom mesta Vrbové a na 
základe § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka od-
kúpenie nehnuteľnosti zapísanej  na LV č. 2241           
v katastri mesta Vrbové:

Pokračovanie na strane 6.
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S bolesťou, pokorou a odpustením sme si dňa 18.                    
októbra pripomenuli tretie výročie, kedy od nás odišiel 
náš syn a brat 

Ing. Šimon PUVÁK

vo veku 27 rokov.

S láskou spomínajú rodičia, sestra a brat s rodinami
a najbližšia rodina.

P-No P2-973/20

† Bohuslava CHLOPÁŇOVÁ
Jana HELEGDOVÁ
Ivan MOTYČKA
Vladimír FAJNOR
Miroslav POLEŠENSKÝ
Róbert DVORSKÝ
Kvetoslava MEGOVÁ
Slavomír LIKE
Jaroslav POTURNAJ
Daniela STRAPATÁ
Mgr. Mária BOROVSKÁ
Otto FURÁK
Sr. Cherubína Mária MIŠECHOVÁ
Gabriela PUVÁKOVÁ
Ing. Ján SKALSKÝ
JUDr. Peter MEŠENEC
Marcela MEGOVÁ
Marian BAČA
Elena JUSTOVÁ
Anna KALUŽOVÁ
Emília ŽÁKOVÁ
Konrád BJEL
Pavla MIŠECHOVÁ
Jozef SLOVÁK
Jozef KUNIK
Irena SABOVÁ
Karol KRÁĽ
Helena NASAVRCKÁ
Peter GABLOVSKÝ
Mária POLKOVÁ
ANNA BAJCAROVÁ

 

 Naši
  jubilanti

Srdečne blahoželáme !

CENU TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO 
KRAJA ZÍSKALA AJ VRBOVČANKA

Trnavský župan Mgr. Jozef Viskupič 
odovzdal 29. septembra Cenu Trnavské-
ho samosprávneho kraja tridsiatim 
osobnostiam, ktoré rôznym spôsobom 
prispeli k rozvoju kraja. Medzi laureátmi 
je aj Vrbovčanka Mgr. Eva Juhásová, ria-
diteľka Domova Klas, n. o., vo Vrbovom, 
ktorá získala ocenenie za sociálnu oblasť. 
Stalo sa tak na návrh primátorky mesta 
Vrbové Dott. Mgr. Emy Maggiovej.

Mgr. Eva Juhásová pracuje v sociálnej 
oblasti už 24 rokov. Najskôr na Okres-
nom úrade v Piešťanoch na oddelení 
kompenzácií pre zdravotne ťažko posti-

hnutých občanov, potom ako sociálna 
pracovníčka Mestského úradu vo Vrbo-
vom. V súčasnosti pracuje ako riaditeľka 
zariadenia pre seniorov. Do svojej práce 
vnáša veľa inovatívnych prvkov, pocho-
penie a istotu, ktorú sa snaží svojim 
klientom vo veľkej miere poskytovať.

Svoju skromnosť prejavila aj v tom, 
že si krajské ocenenie osobne nepre-
vzala, ale dala prednosť naliehavým 
pracovným povinnostiam. Gratuluje-
me!

-rb-

ZASLÚŽI SI OCENENIE
Ing. Marián Keller začal pracovať                

v Červenom kríži po príchode do Trikoty 
Vrbové v roku 1974, kde sa stal bezprí-
spevkovým darcom krvi a hneď aj spolu-
organizátorom bezpríspevkového dar-
covstva krvi. Sám daroval krv 71 ráz a je 
držiteľom Zlatej plakety prof. MUDr. 
Jána Janského. Od začiatku je podporo-
vateľom darcovstva krvi bez prestávky. 
V Miestnom spolku SČK vo Vrbovom je 
členom výboru pre oblasť BDK a podieľa 
sa významnou mierou na príprave mo-
bilných odberov krvi a evidencii darcov 
vo Vrbovom. Svoje úlohy a povinnosti 
zabezpečuje iniciatívne, ochotne a na-
čas. Za svoju činnosť v SČK a v oblasti 
BDK bol v roku 2011 ocenený vyzname-
naním SČK II. stupňa za humanitu, obe-
tavosť a dobrovoľnú službu. Za dlhoroč-
nú angažovanosť v Červenom kríži mu 
bola v roku 2012 udelená Pamätná me-
daila mesta Vrbové.

V súčasnosti ho Miestny spolok SČK 
vo Vrbovom pri príležitosti životného ju-
bilea (75 rokov) navrhol svojmu ústre-
diu na ocenenie, ktoré býva spojené               
s prijatím u hlavy štátu.

VS

Zostala len bolesť
a smútok v duši,
no more sĺz,
čo nikto nevysuší...

Dňa 3. novembra si pripomenieme smutných 8 rokov 
od smrti nášho milovaného syna, brata, otca, švagra               
a kamaráta

Borisa FULJERA

So žiaľom v srdci spomína matka, brat, sestry, dcéry, tety, priatelia, 
ako i ostatná rodina.

Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, modlitbu a tichú spomien-
ku.
Ďakujeme.

†

P-No/fo 2191/20
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Stanovuje lehotu na uskutočnenie 
prvého zhromaždenia účastníkov po-
zemkových úprav, a to jeden rok odo 
dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
Prvé zhromaždenie zvolá Okresný úrad 
Piešťany a Mestský úrad Vrbové verej-
nou vyhláškou.            

Podľa § 8 ods. 3 zákona o pozemko-
vých úpravách vyzýva vlastníkov po-
zemkov, ktorí majú pozemky v nájme 
poľnohospodárskeho podniku, lesné-
ho podniku alebo hospodárskeho sub-
jektu, aby správnemu orgánu a dote-
rajšiemu nájomcovi v lehote do 30. 
apríla 2021 oznámili svoj zámer ohľad-
ne ich užívania.

Podľa § 8 ods. 6 zákona o pozemko-
vých úpravách oznamujeme, že pred-
pokladaný termín schválenia vykoná-
vania projektu pozemkových úprav je 
30. apríl 2024.

Podľa § 5 ods. 5 zákona o pozemko-
vých úpravách upozorňuje fyzické oso-
by, právnické osoby a obce, ktoré môžu 
byť dotknuté pozemkovými úpravami    
v ich pôsobnosti alebo v ich právach, že 
sú povinné do 30 dní odo dňa právo-
platnosti tohto rozhodnutia informo-
vať Okresný úrad Piešťany, pozemkový 
a lesný odbor o existujúcich zariade-
niach, ktoré vlastnia alebo spravujú         
a plánovaných zámeroch, ktoré sa 
majú uskutočniť v obvode pozemko-

vých úprav a môžu mať vplyv na kona-
nie o pozemkových úpravách.

Podľa § 11 ods. 27 zákona o pozem-
kových úpravách určuje zákaz naklada-
nia pre nasledovné pozemky: parc. re-
gistra C KN č. 11225/1, 11734/9                             
a 11737/2 vedené na liste vlastníctva             
č 3416 vo vlastníctve štátu, parc. regis-
tra E KN č. 388/2, 1292, 1319/2, 1340/2, 
1341/2, 1400, 1418, 1422, 1504, 1593, 
1595, 1596, 1597, 1635, 1656, 1684, 
1704, 1711, 1716, 1722, 1730, 1737, 
1739, 1740, 1756, 1763, 1764, 1790, 
1791, 1811, 1850, 1951, 1953, 1954, 
2008, 2028, 2079/2, 2089, 2166, 2263, 
2420, 2439/1, 2459/7, 2461/4, 2461/6, 
2461/8, 2461/10, 2461/12 2508/1, 
2508/3, 2508/4, 2641, 2642/1, 2642/3, 
2740, 2774, 2801, 2818/1, 2818/3, 
2899/1, 2899/3, 3031, 3179, 3180/1, 
3180/3 a 3746 vedené na liste vlastníc-
tva č. 3416 vo vlastníctve štátu, parc. 
registra C KN č. 1069/9, 3109/1, 3150, 
3167, 11293/1 a 12668/1 vedené na lis-
te vlastníctva č. 1900 vo vlastníctve 
mesta Vrbové, parc. registra E KN č. 
1735, 1736, 3238 a 3742/1 vedené na 
liste vlastníctva č. 3369 vo vlastníctve 
mesta Vrbové, ktoré sú určené pre spo-
ločné zariadenia a opatrenia.

Cieľom vypracovania projektu po-
zemkových úprav je racionálne priesto-
rové usporiadanie pozemkového vlast-

DO POZORNOSTI VLASTNÍKOV POZEMKOV
níctva v katastrálnom území Vrbové            
a ostatného nehnuteľného poľnohos-
podárskeho a lesného majetku s ním 
spojeného, vykonaného vo verejnom 
záujme v súlade s požiadavkami a pod-
mienkami ochrany životného prostre-
dia a tvorby územného systému ekolo-
gickej stability, funkciami poľno-
hospodárskej krajiny a prevádzkovo             
– ekonomickými hľadiskami moderné-
ho poľnohospodárstva a lesného hos-
podárstva a podpory rozvoja vidieka. 
Očakáva sa, že sa vykonaním pozemko-
vých úprav zlepší prístupnosť pozem-
kov a scelením rozdrobeného vlastníc-
tva rozptýlených pozemkov sa zníži 
rozdrobenosť pozemkov. Z dlhodobé-
ho hľadiska sa očakáva vytvorenie pod-
mienok k možnosti lepšieho obhospo-
darovania vlastnej pôdy v ucelenom 
dostupnom celku a zjednoduší sa trh          
s pôdou. Novým usporiadaním pozem-
kov sa zatraktívnia pozemky na predaj  
a prenájom.

Ak je menej ako 50 účastníkov kona-
nia, rozhodnutie o povolení alebo na-
riadení pozemkových úprav sa im do-
ručí do vlastných rúk. V ostatných 
prípadoch sa rozhodnutie oznamuje 
verejnou vyhláškou.

Proti rozhodnutiu o nariadení po-
zemkových úprav z dôvodov uvede-
ných v § 2 ods. 2 nie je prípustný oprav-
ný prostriedok.

Ing. Marek HEVIER
vedúci odboru

KONTAKT:
Tel. č.: +421/33/7353300
E-mail: marek.hevier@minv.sk

Krátené, plné znenie je zverejnené:
• na stránke Ministerstva vnútra SR              

v kolónke Oznamy a dokumenty 
na stiahnutie – pozemkové úpravy

• na úradnej tabuli tabuli mesta Vrbové
• na webovej stránke mesta

OKRESNÝ ÚRAD PIEŠŤANY, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR
Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany
vydal rozhodnutie zo dňa 1. októbra 2020, ktorým ako príslušný orgán              
v zmysle § 5 ods. 4 zákona č.  330/1991 ZB. o pozemkových úpravách, uspo-
riadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom 
fonde a o pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o pozemkových úpravách“), v súlade s § 46 zákona                   
č. 71/1967 Zb. podľa § 8 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách  nariaďuje 
pozemkové úpravy v katastrálnom území Vrbové z dôvodu uvedeného            
v § 2 ods. 1 písm. a) zákona o pozemkových úpravách, t. j. potreby uspo-
riadania vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich 
výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou tohto zákona.

NETRADIČNÝ MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Vážení občania!

Mesiac október je Mesiacom úcty              
k starším. Mesto Vrbové každoročne 
spolu s MS SČK a ÚŽS organizovali 
stretnutie našich občanov nad 70 rokov.

Vždy to boli milé stretnutia s vami, milí 
naši občania. Organizátori pre vás vždy 
pripravili kultúrny program detí, príhovo-
ry, informovali sme vás o aktuálnych 
problémoch a predkladali sme vám šta-
tistický prehľad vekového zloženia oby-
vateľov nad 70 rokov.

V tomto roku evidujeme v našom mes-
te 1238 dôchodcov. Doteraz najstarší ob-
čan bol Ján Borovský, obyvateľ Domova 
Klas, ktorý by sa bol dožil 101 rokov.

Je nám veľmi ľúto, že nemôžeme                
v tomto a v iných akciách pokračovať,           
a to z dôvodu šírenia koronavírusu, 
ktorý nás prenasleduje už od marca. 
Preto nemôže žiadna organizácia uspo-
radúvať podujatia. Všetky aktivity sú 
zakázané. Prosíme vás, aby ste to po-
chopili. Prosíme vás rešpektujte naria-
denia. Opatrujte sa a dávajte si na seba 
pozor.

Dovoľte mi, vážení občania, zaželať 
vám všetkým všetko len to najlepšie, 
hlavne pevné zdravie a želať si, aby táto 
epidémia čo najskôr odišla.

Viera SABOVÁ
predsedníčka MS SČK

ZMENA ČASU
ZO SOBOTY NA NEDEĽU
V nedeľu 25. októbra v noci                

o 3.00 hod. sa posunú hodiny                
o hodinu späť (na 2.00 hod.) a za-
čne platiť stredoeurópsky čas.

VYUŽÍVAJTE SLUŽBY
MESTSKEJ KNIŽNICE VRBOVÉ

pondelok – piatok

9.00 – 11.00 hod.
12.00 – 16.00 hod.

(vchod oproti kláštoru)
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Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Pokračovanie zo strany 2.
Uznesenie MsZ č. 126/IX/2020

- uvedená parcela registra „E“ č. 3705/2  o vý-
mere 7451 m², druh pozemku orná pôda, ktorá  
bola na základe geometrického plánu číslo 
304/2020 zo dňa 12. augusta 2020  rozdelená  na 
parcelu reg. „C“ č. 13745/122 – orná pôda o výme-
re 318 m2 a  parcelu  reg. „E“ č. 3705/2 – orná pôda 
o výmere 7133 m2 – evidovaná v CKN ako parc. č. 
13745/12 v doposiaľ nezaloženom liste vlastníc-
tva ako orná pôda o výmere 351 489 m2, kde

-  predmetom kúpnej zmluvy je  novovytvore-
ná  nehnuteľnosť parcela reg. „C“ č. 13745/122           
– orná pôda o výmere 318 m2 – evidovaná v CKN 
ako parc. č. 13745/12 v doposiaľ nezaloženom liste 
vlastníctva ako orná pôda o výmere 351 171 m2, 
ktorá je   v podielovom spoluvlastníctve:

- Karol Grék, 052 01 Spišská Nová Ves, (podiel ½ 
– 159,00 m2) – suma  vo výške 795,00 eur;

- Marcela Piatková, 033 01 Liptovský Hrádok, 
(podiel 2/6 – 106,00 m2) – suma vo výške 530,00 eur;

- Jarmila Tomíková, 972 02 Opatovce nad Nitrou, 
(podiel 1/6 - 53,00 m2) – suma vo výške 265,00 eur;

t. j. podiel 1/1 v celosti  za sumu vo výške vo výške 
1590,00 eur.  

prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 127/IX/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2 Zásad hospodáre-
nia a nakladania s majetkom mesta Vrbové a na 
základe § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka od-
kúpenie nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 65                  
– parcela registra „C“ č. 353 o výmere 2242 m², 
druh pozemku – záhrada, ktorá bola rozdelená 
na základe Geometrického plánu č. 354/2020 zo 
dňa 25. augusta 2020 na parcelu reg. „C“ č. 353/1 
o výmere 2137 m2 a na parcelu reg. „C“ č. 353/2      
o výmere 105 m2, kde

- predmetom kúpy je novovytvorená parcela 
reg. „C“ č. 353/2 o výmere 105 m2, druh pozemku 
záhrada, ktorá je vo výlučnom vlastníctve p. Má-
ria Šimunková, 900 01 Modra za sumu vo výške 
525,00 eur.
za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0 

Uznesenie MsZ č.  128/IX/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2 Zásad hospodáre-
nia a nakladania s majetkom mesta Vrbové a na 
základe § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka od-
kúpenie nehnuteľnosti vedenej na LV č. 65 – par-
cela registra „C“ č. 352 o výmere 167 m², druh 
pozemku – ostatná plocha, ktorá bola rozdelená 
na základe Geometrického plánu č. 354/2020           
zo dňa 25. augusta 2020 na parcelu reg. „C“ č. 
352/1 o výmere 143 m2 a na parcelu reg. „C“ č. 
352/2  o výmere 24 m2, kde

- predmetom kúpy je novovytvorená parcela 
reg. „C“ č. 352/2 o výmere 24 m2, druh pozemku 
ostatná plocha, ktorá je vo výlučnom vlastníctve 
p. Mária Šimunková, 900 01 Modra za sumu           
vo výške 120,00 eur.

za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 129/IX/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2 Zásad hospodáre-
nia a nakladania s majetkom mesta Vrbové a na 
základe § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka od-
kúpenie nehnuteľnosti:

- pozemok parcela registra „C“  č. 1917 o vý-
mere 3167 m², druh pozemku – zastavané plochy 
a nádvoria, zapísaný na LV č. 3313, podiel 1/1          
v celosti, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Mgr. 
Angelika Bezáková, 921 01 Piešťany za cenu 
5,00 €/m2, čo pri výmere parcely predstavuje cel-
kovú sumu vo výške 15 835,00 eur, ktorá bude 
vyplatená v 16-tich splátkach  nasledovne:

• Mgr. Angelika Bezáková:
1x sumu vo výške 835,00 eur v termíne do 31. 
októbra 2020;

a
15x sumu vo výške 1000,00 eur v nasledovných 
termínoch do 30. 11. 2020, 31. 12. 2020, 31. 1. 
2021, 28. 2. 2021, 31. 3. 2021, 30. 4. 2021, 31. 5. 
2021, 30. 6. 2021, 31. 7. 2021, 31. 8. 2021, 30. 9. 
2021 31. 10. 2021, 30. 11. 2021, 31. 12. 2021                   
a poslednú splátku do 31. 1. 2022.

za: 9, proti: 1, zdržali sa: 1

Uznesenie MsZ č. 132/IX/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, v hodnote 750 eur podľa 
odborného ohodnotenia vozidla, ktoré vykonala 
fi rma S AUTO, spol. s r. o., so sídlom Valová ul. č. 
4260/8, 921 01 Piešťany. Predaj vozidla sa usku-
toční formou obchodnej verejnej súťaže.

prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 133/IX/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 eur.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 134/IX/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom ruší 

uznesenie MsZ č. 64/IV/2020 z 29. apríla 2020 
a  uznesenie č. 65/IV/2020  z  29. apríla 2020.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Rozpočet
schválený 2020

Rozpočet
po zmenách

Zmena rozpočtu 
č. 3

Rozpočet po zmenách

Bežné príjmy 5 437 139,20 5 672 147,41 46 680,00 5 718 827,41

Kapitálové príjmy 105 000,00 193 000,00 193 000,00

Finančné operácie príjmové 191 066,54 260 633,69  260 633,69

Školstvo 149 804,34 153 833,63 153 833,63

PRÍJMY SPOLU 5 883 010,08 6 279 614,73 46 680,00 6 326 294,73

Bežné výdavky 2 944 653,20 3 058 565,21 3 058 565,21

Kapitálové výdavky 305 627,94 489 843,94 489 843,94

Finančné operácie výdavkové 137 400,00 137 400,00 137 400,00

Školstvo 2 495 328,94 2 593 805,58 46 680,00 2 640 485,58

VÝDAVKY SPOLU 5 883 010,08 6 279 614,73 46 680,00 6 326 294,73

Uznesenie MsZ č. 135/IX/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 3/2020  (RO č. 3)

Rozpočet
schválený 2020

Rozpočet
po zmenách

Zmena rozpočtu 
č. 4

Rozpočet po zmenách

Bežné príjmy 5 437 139,20 5 718 827,41 38 836,35 5 757 663,76

Kapitálové príjmy 105 000,00 193 000,00 100 728,02 293 728,02

Finančné operácie príjmové 191 066,54  260 633,69 65 828,99 326 462,68

Školstvo 149 804,34 153 833,63 153 833,63

PRÍJMY SPOLU 5 883 010,08 6 326 294,73 205 393,36 6 531 688,09

Bežné výdavky 2 944 653,20 3 058 565,21 33 366,35 3 091 931,56

Kapitálové výdavky 305 627,94 489 843,94 172 027,01 661 870,95

Finančné operácie výdavkové 137 400,00 137 400,00 137 400,00

Školstvo 2 495 328,94 2 640 485,58  2 640 485,58

VÝDAVKY SPOLU 5 883 010,08 6 326 294,73 205 393,36 6 531 688,09

Uznesenie MsZ č. 136/IX/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje – rozpočtové opatrenie č. 4/2020  (RO č. 4)

prítomní: 11,  za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0
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HĽADÁ SA JAZVEČÍK BIBO, na re-
mienku má uvedené  tel. č. 0903 425 ...  
zvyšné trojčíslie už nie je  dobre vidieť, 
celé číslo je 0903 425 639. Stratil sa               
5. septembra v okolí Hrádku, ale je veľ-
mi priateľský, zvykol sa pripojiť k turis-
tom. Je začipovaný. Ak ste ho videli, 
ozvite sa, prosím  na tel. č. 0903 425 639 
alebo 0905 686 476. Ďakujem za pomoc 
pri pátraní.

P-No P2-973/20

Uznesenie MsZ č. 137/IX/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom vyhlasuje

1. dobrovoľnú zbierku,
2. ustanovuje podmienky dobrovoľnej zbierky 

nasledovne.
Vyhlasovateľ:  Mesto Vrbové, gen. M. R. Štefáni-
ka 15/4, 922 03 Vrbové
Účel dobrovoľnej zbierky: Získanie fi nančných 
prostriedkov na rekonštrukciu národnej kultúr-
nej pamiatky – synagógy vo Vrbovom
Miesto konania dobrovoľnej zbierky: ka-
tastrálne územie mesta Vrbové
Čas konania dobrovoľnej zbierky: od 1. ok-
tóbra 2020 do 1. októbra 2022
Spôsob vykonávania dobrovoľnej zbierky:
1. Zasielaním príspevkov na účet vedený vo 

VÚB, a. s., č. účtu v tvare IBAN: SK28 0200 
0000 0017 8262 9456.

2. Vložením hotovosti do prenosnej poklad-
ničky, označenej „Dobrovoľná zbierka na 
rekonštrukciu synagógy“ umiestnenej v bu-
dove synagógy.

Použitie dobrovoľnej zbierky, jej vyúčtovanie 
a kontrola:

Výnosy z dobrovoľnej zbierky sú v zmysle § 5 
ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpoč-
tových pravidlách územnej samosprávy v znení 
neskorších predpisov, príjmom rozpočtu mesta. 
Získané fi nančné prostriedky budú použité na 
účel, na ktorý bola dobrovoľná zbierka vyhlásená. 
Kontrolu použitia fi nančných prostriedkov vyko-
ná hlavná kontrolórka mesta. Správa o výsledku 
použitia fi nančných prostriedkov získaných dob-
rovoľnou zbierkou bude prerokovaná na zasad-
nutí mestského zastupiteľstva.

za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č.  138/IX/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

v súlade s čl. I., §2, ods. 9 – Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 6/2018 o nakladaní s nájomnými 
bytmi pre občanov v bytovom dome na Hrabin-
skej ulici a na Šteruskej ceste – Košiar v meste 
VRBOVÉ pridelenie voľného nájomného dvojiz-
bového bytu č. 10 na prízemí v bytovom dome na 
Hrabinskej ul. č. 1726/13  novému nájomníkovi:

- Peter Bernát, 922 03 Vrbové.
za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 139/IX/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje v 

súlade s čl. I., §2, ods. 9 – Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 6/2018 o nakladaní s nájomnými byt-
mi pre občanov v bytovom dome na Hrabinskej 
ulici a na Šteruskej ceste – Košiar v meste VRBOVÉ  
pridelenie voľného nájomného dvojizbového bytu 
č. 39  na 3. poschodí v bytovom dome na Hrabin-
skej ulici č. 1726/11  novému nájomníkovi:

- Lucia Mihálová, 922 03 Vrbové.
za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 140/IX/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom nesúhlasí          

s vytvorením prístupu k navrhovanej lokalite z re-
kreačnej oblasti mesta Vrbové a napojenie navr-
hovaného súboru na sieť komunikácií vo vlastníc-
tve mesta Vrbové a nesúhlasí so zmenou druhu 
pozemkov tvoriacich prístupovú komunikáciu              
– Rekreačná ulica z ostatnej plochy na miestnu ko-
munikáciu.

za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0

Krátené, kompletná zápisnica je uverejnená 
na www.vrbove.sk.

POĎAKOVANIE
Dovoľte mi, aby som touto cestou vy-

slovila srdečné poďakovanie Mgr. Pet-
rovi Murínovi,  poverenému vedúcemu 
Miestneho hospodárstva MsÚ a jeho 
pracovníkom za seriózny prístup a prá-
cu, ktorú vykonali okolo našej bytovky. 
Ešte raz vďaka

V. SABOVÁ

NOVÁ KOTOLŇA
Aj keď sa účinok veľkej zmeny v ZŠ na 

Školskej ulici v septembri ešte nemohol 
naplno prejaviť, máme dôvod na radosť. 
Po rokoch, v ktorých sme v zimnom ob-
dobí s malou dušičkou čakali, či kotly 
budú fungovať, sme sa dočkali novej ko-
tolne. Priestory sú síce tie isté, no zme-
nila sa podstatná vec. Pribudli tri nové 
kotly.  Vďaka Mestskému úradu Vrbové 
je kotolňa zmodernizovaná, funkčná. Tá 
stará bola v prevádzke od polovice 
osemdesiatych rokov, čo skutočne nie 
je krátko. Svoju životnosť prekonala mi-
nimálne dvakrát. Mesto Vrbové podalo 
škole pomocnú ruku, oslovilo fi rmu

Hornák, ktorá v spolupráci s fi rmou 
Viessmann  kotly zabezpečila a inštalo-
vala. Na nový systém vykurovania je na-
pojený i ohrev vody. Všetci sa môžeme 
tešiť, že v budúcnosti bude škola bez-
problémovo vykurovaná, čo prispeje             
k väčšiemu komfortu žiakov, pre kto-
rých sa celá zmena vlastne robila. 

Tešíme sa a zároveň úprimne ďakuje-
me mestu Vrbové. Bez jeho pomoci  by 
sme tento náročný projekt ťažko zreali-
zovali.  

I. ZŠ

OZNAM
Mesto Vrbové oznamuje všetkým ob-

čanom, fyzickým a právnickým osobám- 
podnikateľom, ako aj právnickým oso-
bám na území mesta, že sú povinné 
vykonať deratizáciu (reguláciu živočíš-
nych škodcov) v objektoch určených na 
podnikanie, v objektoch školských zaria-
dení, zdravotníckych zariadení, zariade-
ní sociálnych služieb,  bytových a poly-
funkčných domoch, v suterénnych                   
a pivničných priestoroch objektov, v areá-
loch živočíšnej výroby, v potravinárskych 
prevádzkach, v reštauračných zariade-
niach, v skladoch potravín a požívatín,                  
v skladoch ďalších komodít a skládkach 
komunálneho odpadu v termíne od 21. 
októbra 2020 do 30. novembra 2020.

Mesto Vrbové bude vykonávať derati-
záciu na nehnuteľnostiach vo svojom 
vlastníctve v dňoch 22. a 23. októbra 
2020.

1. októbra zomrel v Piešťanoch Vr-
bovčan Ján Borovský, ktorý by sa bol              
v týchto dňoch dožil 101 rokov. Viac 
sme o ňom písali pri príležitosti jeho 
storočnice.

Na priečku najstaršieho občana Vr-
bového postúpil Jozef Mackovjak (* 20. 
februára 1923), ktorý je verejnosti zná-
my ako dlhoročný zaslúžilý kultúrny 
pracovník. Za ním nasledujú Františka 
Prievozníková (* 4. júla 1923) a Oľga 
Sedláčková (* 31. júla 1923).

-rb-
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Ľ. BOSÁK - P. KÝŠKA

MORAVSKÁ BÁDATEĽKA O NAŠOM VELIKÁNOVI
V Česku novšie zvýšenú pozornosť 

Beňovskému venuje Mgr. Marcela Pou-
čová, PhD. (* 1964), odborná asistentka 
na Katedre francúzskeho jazyka a lite-
ratúry Pedagogickej fakulty Masaryko-
vej univerzity v Brne, a to formou pre-
zentácie na konferenciách, a to hlavne 
medzinárodných, kde prednášala na 

témy: Móric August Beňovský ako lite-
rárna postava (2010), [1] Literárny ob-
raz Augusta Mórica Beňovského (2010), 
[2] Divadelná hra Gróf Beňovský alebo 
Vzbura na Kamčatke (2012) [3] a Motív 
tolerancie a intolerancie v Pamätiach 
Mórica Augusta Beňovského (2011). [4] 
Posledne uvedená prednáška vyšla

i v zborníku, [5] rovnako ako i  prednáš-
ka Obraz Mórica Augusta Beňovského              
v literatúre pre deti a mládež. [6] Uve-
dená autorka v roku 2017 prednášala 
tiež na tému Móric August Beňovský              
– historická a literárna postava v rámci 
Univerzity tretieho veku pre približne 
50 účastníkov.

ATLETICKÉ PRETEKY ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD SLOVENSKO V KOŠICIACH
V dňoch 16. – 17. septembra sa žiaci 

Spojenej školy Vrbové zúčastnili Atletic-
kých pretekov Špeciálnych olympiád 
Slovensko v Košiciach. Účastníci z rôz-
nych kútov Slovenska si zmerali svoje 
športové výkony. Účasť bola poznače-
ná mimoriadnou situáciou a tribúny zí-
vali prázdnotou, čo ale nebralo chuť 
športovcom víťaziť. Žiaci Spojenej školy 
Vrbové podali famózne výkony, a tak si 
okrem krásnych zážitkov, nových ka-
marátstiev, prehliadky východnej met-
ropoly a päťhodinovej cesty vlakom          
v rúškach odniesli aj niekoľko vzácnych 
kovov. V troch kategóriách a piatich 
disciplínach získali osem zlatých, se-
dem strieborných a tri bronzové me-
daily. Okrem medailových umiestnení 
získali aj dve štvrté a dve šieste miesta. 

Žiaci podali skvelé výkony a reprezen-
tovali nielen školu, ale i celé mesto Vr-
bové. ĎAKUJEME! Sme na vás hrdí              
a veľa úspechov do ďalších športových 
výziev. 

MENÁ A UMIESTNENIE

Vanesa Mišinová (6. roč.) 2 zlaté me-
daily (beh na 25 m a beh na 50 m)
1 strieborná medaila (štafeta 4x100 m)
Linda Zahurančíková (8. roč.) 1 zlatá 
medaila (skok do diaľky z miesta)
1 strieborná medaila (beh na 50 m)
1 bronzová medaila (štafeta 4x100 m)
Diana Kočnárová (9. roč.) 1 zlatá me-
daila (hod kriketovou loptičkou)
2 strieborné medaily (beh na 25 m, šta-
feta 4x100 m)

Jana Šulíková (2. roč. PŠ) 1 zlatá me-
daila (beh na 50 m)
2 strieborné medaily (skok do diaľky            
z miesta, štafeta 4x100 m)
Jakub Zona (8. roč.) 1 zlatá medaila 
(beh na 50 m)
1 bronzová medaila (štafeta 4x100 m)
4. miesto (beh na 25 m)
Martin Toráč (8. roč.) 2 zlaté medaily 
(beh na 50 m, skok do diaľky z miesta)
1 strieborná medaila (štafeta 4x100 m)
Juraj Rovňák (9. roč.) 1 bronzová me-
daila (štafeta 4x100 m)
6. miesto (beh na 25 m; hod kriketovou 
loptičkou)

Za Spojenú školu Vrbové
PhDr. Miroslava PLOSZEK

a Mgr. Branislav BERECZ
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