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Vážené rodiny, milí občania!
Prežili sme a prežívame ťažký a neobvyklý rok, ktorý zostane zapísaný v histórii našej vlasti. Verím, že keby nám 

začiatkom roka povedali, čo nastane, nikto z nás by tomu neveril. Bol to rok pre každého mimoriadny a namáhavý.
Hlavne pre naše deti, naše rodiny a našich seniorov. V záujme ochrany zdravia sme museli meniť zaužívané návyky 

a obmedzovať naše kontakty, čo je psychicky náročné. Myslím teda, že prvé konkrétne poďakovanie za trpezlivosť 
a vytrvalosť patrí vám, vrbovským rodinám.

Druhé poďakovanie patrí učiteľom a inštitúciám, ktoré sa našim deťom a mládeži v tomto zložitom období všemož-
ne snažili umožniť štúdium a zaručiť sväté právo na vzdelanie. Učiteľom, najmä tým, ktorí aj v období, keď žiaci ne-
mohli navštevovať školu, napriek mnohým ťažkostiam, zmenili spôsob výučby. Pre dobro školskej komunity sa preo-
rientovali na dištančné vzdelávanie s využitím modernej techniky, aby čo najviac plnili vzdelávací program.

Tretie poďakovanie patrí našim lekárom a zdravotným sestrám, opatrovateľkám a vedeniu Domova Klas, rehoľ-
ným sestrám, ktoré sa za nás modlia a vedú hospic, ako aj predstaviteľom oboch našich cirkví – Katolíckej i Evanje-
lickej augsburského vyznania.

Mesto vám chce byť, milí občania, vždy nablízku a urobiť všetko pre to, aby sa život u nás vrátil do správnych ko-
ľají v súlade s pravidlami, ktoré je nutné rešpektovať.
Ďakujem pekne všetkým Vrbovčanom a prajem spokojné prežitie vianočných sviatkov a požehnaný rok 2021 plný 

životných, pracovných a školských úspechov!
Vaša primátorka
Ema MAGGIOVÁ
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Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia Mestského zastupiteľ-
stva vo Vrbovom zo zasadnutia 
konaného  11. novembra 2020.
Uznesenie MsZ č. 141/XI/2020

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 
na základe odporúčania Komisie kultúry, mláde-
že, športu a  vzdelávania MsZ zápis do Kroniky 
mesta Vrbové za rok 2019, ktorý vypracovala kro-
nikárka mesta Mgr. Edita Kohutovičová.

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 142/XI/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

prenájom časti steny budovy dvojpodlažného 
domu na Ul. M. A. Beňovského, súp. č. 336 (Hač-
kovec), postaveného  na parcele reg. C parc. č. 
2526 o výmere 467 m2 druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria, evidovaná na LV č. 1900, za 
účelom inštalácie 1 ks reklamnej tabule  o rozme-
re 1,60 m2 za  cenu nájmu vo výške 180 €/rok, ako 
prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvo-
du hodného osobitného zreteľa, v súlade s § 9a, 
ods. 9, písm. c) zákona SNR  č. 138/1991 Zb.                      
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.      

Za dôvod hodný osobitného zreteľa mestské 
zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že nájomca 
Marcel Stolár - WINETRADE, Sadová ul. č. 1048/1,  
922 03 Vrbové, IČO  476 28 049 podniká v priesto-
roch prenajatých od mesta Vrbové a mesto tým-
to spôsobom podporuje podnikanie občanov 
mesta Vrbové.

za: 7, proti: 0, zdržali sa: 1
Uznesenie MsZ č. 143/XI/2020

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 
bezplatnú výpožičku nebytových priestorov, kto-
ré sa nachádzajú v budove Hačkovec s. č. 336,             
a to v suteréne budovy vo výmere  23,00 m², pre 
skupinu Spominiky Mopi v zastúpení Peter KLČO, 
kapelník,  922 03 Vrbové.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie MsZ č. 144/XI/2020

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 
zámenu pozemku v súlade s čl. 4, písm. B), bod 
5 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Vrbové, v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 8, 
písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí            
a  na základe  § 611 a  nasl. Občianskeho zákonní-
ka v  k. ú. Vrbové, parcela reg. „C“ č. 299 o celko-
vej výmere 304 m², druh pozemku - záhrada, 
ktorý je zapísaný na LV č. 65 na Okresnom úrade, 
katastrálnom odbore Piešťany
Parcela registra „C“  č.  299 o výmere 304 m², 

druh pozemku - záhrada, bola rozdelená na zák-
lade Geometrického plánu č. 354/2020 zo dňa.                 
25. 8. 2020 na parcelu reg. „C“ č. 299/1 o výmere 
274 m2  a   na parcelu reg. „C“ č. 299/2  o výmere  
30 m2, kde 
• predmetom zámeny  je novovytvorená 

parcela reg. „C“ č. 299/2 o výmere 30 m2, 
druh pozemku záhrada, ktorá je vo výluč-
nom vlastníctve p. Márie Šimunkovej, 
Modra, do výlučného vlastníctva mesta 
Vrbové;

za pozemok 
v  k. ú. Vrbové,  KN reg. „C“, p. č. 194/1 o celkovej 
výmere 3 021 m², druh pozemku - ostatná plo-
cha, ktorý je zapísaný na LV č. 1900 na Okresnom 
úrade, katastrálnom odbore Piešťany, vo výluč-
nom vlastníctve mesta Vrbové, 
Parcela reg. „C“ č. 194/1 bola rozdelená na zákla-
de Geometrického plánu č. 388/2020 zo dňa 30. 
9. 2020 na parcelu reg. „C“ č. 194/1 o výmere 
3.006 m2  a   na parcelu reg. „C“ č. 194/12  o výme-
re  15 m2, kde 

predmetom zámeny je novovytvorená 
parcela reg. „C“ č. 194/12  o výmere 15 m2, 
druh pozemku ostatná plocha, ktorá je vo 
výlučnom vlastníctve mesta Vrbové IČO 
00313190, sídlo Ul. gen. M. R. Štefánika č. 
15/4, 922 03 Vrbové do výlučného vlastníc-
tva p. Márie Šimunkovej.

Po schválenej vzájomnej dohode mesto Vrbové 
mení pozemok - parc. reg. „C“ č. 194/12  o  výme-
re 15 m2  za  nehnuteľnosť, t. j. parcelu registra „C“ 
č. 299/2 o výmere 30 m2, kde sa odpočíta 15 m2  
za zamenenú parcelu č. 194/12.  Mesto  odkúpi 
rozdiel v  m2  za cenu vo výške 5 €/m2  z  dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, čo činí 30 m2 - 15 m2  
=  15 m2  x  5 €, t. j. za sumu vo výške 75,00 €. 
Za  dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ pova-
žuje skutočnosť, že parcelu č. 299/2 je vhodné 
mať v majetku mesta z dôvodu dobudovania 
mestského chodníka na ul. Hoštáky.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie MsZ č. 145/XI/2020

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 
nájom nebytového priestoru ktorý sa nachádza  
v budove s. č. 292, a to na prízemí v strednej časti 
Domu kultúry na Ul. SNP vo Vrbovom, o celkovej 
výmere 17,90 m2, formou obchodnej verejnej sú-
ťaže na dobu neurčitú od 7. decembra 2020             
s dvojmesačnou výpovednou lehotou.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie MsZ č. 146/XI/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje

podmienky obchodnej verejnej súťaže s prílohou 
„vzor zmluvy o nájme nebytového priestoru“ na  
nájom nebytového priestoru, nachádzajúceho sa 
v budove s. č. 292 na prízemí v strednej prednej 
časti Domu kultúry Ul. SNP vo Vrbovom o celkovej 
výmere 17,90 m2. Budova je vedená na LV 997 
vo vlastníctve mesta Vrbové, pričom minimálna 
výška nájomného  je  stanovená  na  35 €/m2/rok.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie MsZ č. 147/XI/2020

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2020                       
o  tvorbe a použití fondu údržby, prevádzky                    
a opráv nájomných bytov.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie MsZ č. 148/XI/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 
Hrabinskej ulici a na Šteruskej ceste - Košiar                  
v meste Vrbové pridelenie voľného nájomného 
dvojizbového bytu č. 11, na prízemí, vchod C,  
v bytovom dome  na Šteruskej ceste - Košiar  
novému nájomníkovi:

- Andrea Pagáčová, Vrbové.
za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 149/XI/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 
Hrabinskej ulici a na Šteruskej ceste – Košiar                 
v meste Vrbové pridelenie voľného nájomného 
dvojizbového bytu č. 19  na prvom poschodí 
vľavo  na bytovom dome Hrabinská ulica                                       
č. 1726/13  novému nájomníkovi:

- Anna Žáková, Vrbové.
za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 150/XI/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom berie 

na vedomie dofi nancovanie rekonštrukcie 
hokejbalového ihriska v priestoroch ZŠ na 
Komenského ul. vo Vrbovom v sume  3000 €.
Uznesenie MsZ č. 151/XI/2020

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 
p. Dušanovi Ladányimu  odpustenie nájmu za 
obdobie od 1. októbra 2020 do opätovného 
otvorenia fi tnescentier vládnym nariadením.  

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Zo zápisnice z rokovania.

TAVOS PRISTÚPIL KU GENERÁLNEMU PARDONU
Cieľom akcie, ktorá trvá od 1. novem-

bra do 31. decembra 2020, je zrušiť 
čiernych odberateľov vody a čiernych 
producentov odpadových vôd.

TAVOS, a. s., zaviedol od 1. novembra 
do 31. decembra 2020 tzv. generálny 
pardon. O jeho udelení rozhodlo pred-
stavenstvo TAVOS, a. s., pričom cieľom 
akcie je zrušiť čiernych odberateľov vody 
či neoprávnených producentov odpado-
vých vôd.

TAVOS, a. s., upozorňuje, že uvedená 
akcia nie je represívna a je založená na 
dobrovoľnosti. Chce dať možnosť po-
tenciálnym zákazníkom, ktorí nemajú 
podpísanú zmluvu, ale napriek tomu 
odoberajú vodu, respektíve produkujú 
odpadové vody, aby sa prihlásili, a aby 
tak zlegalizovali ich „čierny“ odber vody, 
či napojenie na verejnú kanalizáciu.

TAVOS, a. s., pri akcii zaručuje anony-
mitu. V praxi to teda znamená, že sa pri 
prihlasovaní nebude dať identifi kovať, 
či ide o nového zákazníka alebo čierne-
ho odberateľa, ktorý chce odber pitnej 
vody zlegalizovať.

Záujemcovia o prihlásenie sa nájdu tla-
čivo na internetovej stránke spoločnosti:
www.tavos.sk, pričom prípadné ďalšie 
potrebné informácie získajú v zákazníc-
kych centrách. Po prihlásení sa uzatvo-
rí TAVOS, a. s., so záujemcom štandard-
nú zmluvu o dodávke pitnej vody alebo 
o odvádzaní odpadových vôd ako s kým-
koľvek iným, a to bez toho, že by bol neja-
ko fi nančne postihnutý.

Po tejto akcii (teda po 31. decembri 
2020) bude nasledovať represívna akcia 
s pracovným názvom „TAVOS bez čier-
nych odberov“. Pôjde o nekompromisnú

akciu zameranú na odhaľovanie čier-
nych odberateľov a producentov odpa-
dových vôd.

Po zistení neoprávneného odberu 
vody či napojenia sa na verejnú kanali-
záciu bude TAVOS, a. s., voči takýmto 
osobám uplatňovať nielen nároky pod-
ľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpi-
sov, ale bude sa obracať aj na orgány 
činné v trestnom konaní s trestnými 
oznámeniami pre podozrenie zo spá-
chania trestného činu krádeže podľa § 
212 ods. 1 písm. f) zákona č. 300/2005 
Z. z. Trestného zákona v znení neskor-
ších predpisov, podľa ktorého hrozí za 
krádež veci, ktorej odber podlieha spo-
platneniu na základe osobitného pred-
pisu trest odňatia slobody až na dva 
roky. 
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Dňa 12. decembra uplynulo osem rokov od smrti  

Márie KLČOVEJ,  
rodenej Sigetovej

 
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. 

Manžel s deťmi a rodinami.  

Zádušná sv. omša bola slúžená v Kostole sv. Gorazda  
12. decembra (sobota) o 18.30 hod. -N-

†
11. decembra uplynulo 10 rokov, 

čo nás náhle opustil náš milovaný 

Radovan FOLTÝN

Čas akoby sa zastavil,
len bolesť v srdci vrytá. 
Spomienka tá zostáva,
je v našich srdciach skrytá.
Že čas rany zahojí? To je klam.
Čím ďalej ubieha,
tým len chýbaš nám.

S láskou a úctou spomínajú man-
želka Silvia, syn Alan a ostatná rodi-
na.

P-No 2730/20

ZAVŔŠIL SA ŽIVOT PROF. ŠIMONČIČA

Jozef Šimončič sa narodil 18. júna 
1928 v Dechticiach. Po maturite na tr-
navskom gymnáziu pokračoval v štúdiu 
na Filozofi ckej fakulte Univerzity Ko-
menského v Bratislave, počas ktorého 
ho povolali na základnú vojenskú služ-
bu do Pomocných technických prápo-
rov (PTP) pre politicky nespoľahlivých. 

Po návrate z vojenčiny v roku 1954 za-
čal pracovať v trnavskom archíve a po-
pri tom do roku 1958 študoval históriu 
na Vysokej škole pedagogickej v Brati-
slave. Na uvedenej škole v roku 1971 
získal aj doktorát fi lozofi e. Potom sa 
stal externým ašpirantom na Historic-
kom ústave SAV. Habilitoval na Filozo-

fi ckej fakulte Univerzity Komenského 
20. januára 1994. Prezident Slovenskej 
republiky ho menoval 20. februára 
1998 za univerzitného profesora pre 
slovenské dejiny. Viac ako tri desaťro-
čia pôsobil ako riaditeľ Štátneho archí-
vu v Trnave (1960 – 1992). Od obnove-
nia Trnavskej univerzity v roku 1992 
pôsobil na nej pedagogicky až do roku 
2007. V roku 2007 prevzal z rúk prezi-
denta štátne vyznamenanie Pribinov 
kríž III. triedy za významné zásluhy                
v oblasti archívnictva a histórie.
K Vrbovému prejavoval osobitnú pria-
zeň. Pre štátne úrady pripravil dôvodo-
vú správu pre vyhlásenie Vrbového za  
mesto (1967), podrobnejšie sa zaoberal 
vrbovskými osobnosťami Móricom Be-
ňovským i Pavlom Jantauschom, a tiež 
lektoroval viaceré knihy vrbovských au-
torov. Pri príležitosti 50. výročia vyhlá-
senia Vrbového za mesto a 25. výročia 
samostatnosti Slovenskej republiky ho 
primátorka Dott. Mgr. Ema Maggiová 
ocenila Pamätnou medailou mesta Vr-
bové. Mesto Vrbové pri tej príležitosti 
tiež uverejnilo v Jubilejnej knihe jeho 
stať O mestský charakter Vrbového.

Posledná rozlúčka s prof. Šimonči-
čom sa uskutočnila 25. novembra                  
o 14.30 hod. na cintoríne na Vansovej 
ulici v Trnave. Poctu mu tam osobne 
vzdala aj vrbovská primátorka a vedúci 
útvaru kultúry nášho MsÚ.

Česť jeho pamiatke!

-rb-

21. novembra v Trnave zomrel vo veku 92 rokov prof. PhDr. Jozef Šimon-
čič, CSc. Zosnulý je známy ako dlhoročný trnavský archivár, vysokoškol-
ský pedagóg a jeden z najväčších znalcov dejín Trnavy a celého okolitého 
regiónu.

„Mama, otec, tie slová sú cennejšie ako hocijaké iné na svete.
Keď Vás už niet, rúti sa nám svet.
Spite sladko, snívajte svoj večný sen,
v spomienkach sme pri Vás každý deň.“

V týchto dňoch uplynuli 3 roky od smrti našich drahých 
rodičov a starých rodičov.

     Ing. Michal BRAŠKO a  Vilma BRAŠKOVÁ
z Vrbového

Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
Odišli náhle, obaja spolu, obrovská bolesť nám v srdciach zostala dodnes.
S láskou, úctou a vďakou dcéra a synovia s rodinami.

P-No 2608/2020

†
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA VRBOVÉ Č.  9/2020 O ODPADOCH
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom v súlade 
s § 6  a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov v spojení s ustanovením § 4 ods. 3 
písm. g) citovaného zákona a  v súlade s § 81 
ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zá-
kon o odpadoch“) vydáva toto  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Vrbové č.  9/2020 o odpadoch.

I. ČASŤ
Úvodné ustanovenia

§ 1
Predmet úpravy, účel a pôsobnosť 

 Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len 
„VZN“) upravuje podrobnosti o spôsobe zberu 
a prepravy komunálnych odpadov (ďalej len 
„KO“), o spôsobe triedeného zberu jednotli-
vých zložiek komunálnych odpadov, nebez-
pečných odpadov (ďalej len „NO“), o spôsobe 
nakladania s drobnými stavebnými odpadmi 
(ďalej len „DSO“), ďalej podrobnosti o spôsobe 
zberu a prepravy biologicky rozložiteľných od-
padov (ďalej len „BRO“), o spôsobe zberu                
a prepravy biologicky rozložiteľných kuchyn-
ských odpadov (ďalej len „BRKO“)  a  použitých 
jedlých olejov a tukov, o spôsobe zberu  a pre-
pravy šatstva a  obuvi, ako aj o miestach urče-
ných na ukladanie týchto odpadov. Ustanove-
nia tohto VZN sú účinné na celom území 
mesta Vrbové.

II. ČASŤ
Základné ustanovenia

§ 2
Vymedzenie základných pojmov

1. Odpad je hnuteľná vec, ktorej sa jej drži-
teľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v 
súlade s týmto zákonom alebo osobitný-
mi predpismi povinný sa jej zbaviť.

2. Pôvodca  odpadu je každý pôvodný pô-
vodca, ktorého  činnosťou  odpad  vzniká, 
alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmieša-
vanie alebo  iné úkony s odpadmi, ak ich 
výsledkom je  zmena povahy alebo zlože-
nia týchto odpadov.

3. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo 
osoba, ktorá má odpad v držbe. 

4. KO vrátane odpadov z obalov sú odpady 
z domácností vznikajúce na území mesta 
pri činnosti fyzických osôb a odpady po-
dobných vlastností a zloženia, ktorých 
pôvodcom je právnická osoba alebo fy-
zická osoba - podnikateľ, okrem odpadov 
vznikajúcich pri bezprostrednom výkone 
činností tvoriacich predmet podnikania 
alebo činnosti právnickej osoby alebo fy-
zickej osoby - podnikateľa; za odpady z 
domácností sa považujú aj odpady z 
nehnuteľností slúžiacich fyzickým oso-
bám na ich individuálnu rekreáciu, naprí-
klad zo záhrad, chát, chalúp alebo na 
parkovanie alebo uskladnenie vozidla 
používaného pre potreby domácností, 
najmä z garáží, garážových stojísk a par-
kovacích stojísk. KO sú aj všetky odpady 
vznikajúce v obci pri čistení verejných ko-
munikácií a priestranstiev, ktoré sú ma-
jetkom mesta alebo v správe mesta.

5. Komunálny odpad nezahŕňa odpad                 
z výroby, odpad z poľnohospodárstva, 
lesného hospodárstva a rybárstva, 
odpad zo septikov, kanalizačnej siete 
a čistiarní vrátane čistiarenského kalu, 
staré vozidlá, stavebný odpad ani odpad 
z demolácií.

6. DSO  je odpad z bežných udržiavacích prác 
vykonávaných fyzickou osobou, za ktorý 
sa platí miestny poplatok za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady a 
individuálny poplatok na zbernom

dvore pri väčšom objeme DSO, v zmysle 
platného VZN o miestnom poplatku.

7. NO  je taký odpad, ktorý má aspoň 
jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac 
nebezpečných vlastností uvedených v prílohe 
č. 5  Zákona o odpadoch.

8. BRKO je BRO zo záhrad (napr. zo zeleniny), 
odpad z potravín a kuchynský odpad z 
domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z 
maloobchodných zariadení a porovnateľný 
odpad z potravinárskych podnikov biologicky 
rozložiteľný kuchynský odpad od FO  a  jedlé 
oleje a tuky;

9. BRO sú všetky druhy BRO, ktoré je 
možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne 
odpady podľa Katalógu odpadov. Delí sa 
na tieto skupiny:

a. odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu 
z cintorínov - tzv. zelený biologický odpad 
(napr. tráva, odrezky stromov, konáre a 
pod.); 

b. iné biologicky rozložiteľné komunálne 
odpady - papier a lepenky, textílie, drevo, 
drevené nábytky a odpad z trhovísk                 
a pod.

10. Elektroodpad sú elektrozariadenia, ktoré 
sú odpadom vrátane všetkých súčiastok, 
konštrukčných častí a spotrebných materiálov, 
ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, 
keď sa ho držiteľ zbavuje. Elektroodpad z 
domácností je elektroodpad, ktorý pochádza 
z domácností a z obchodných, priemyselných, 
inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je 
svojím charakterom a množstvom podobný 
tomu, ktorý pochádza z domácností; odpad z 
elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú 
používať domácnosti a iní používatelia ako 
domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad 
z domácností.

11. Odpadové oleje sú všetky minerálne 
mazacie oleje, syntetické mazacie oleje 
alebo priemyselné oleje, ktoré už nie 
sú vhodné na použitie, na ktoré boli 
pôvodne určené, a to najmä použité 
mazacie oleje zo spaľovacích motorov, 
prevodové oleje, mazacie oleje, oleje 
pre turbíny a hydraulické oleje.

12. Odpadová pneumatika je pneumatika, 
ktorá je odpadom, ale sa na zbernom 
dvore nezberá. Pneumatiky sa zberajú v 
pneuservisoch alebo u predajcoch pneumatík 
(viď. § 69, ods. 8 zákona o odpadoch). 

13. Opotrebované batérie a akumulátory 
sú batérie a akumulátory, ktoré nie sú 
opakovane použiteľné na účel, na ktorý 
boli pôvodne určené, a sú určené na 
zhodnotenie, alebo zneškodnenie, ale na 
zbernom dvore sa nezberajú.

14. Zložka KO vrátane odpadov z obalov je ich 
časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť 
a zaradiť ako samostatný druh odpadu. 
Zložka KO sa považuje za vytriedenú, 
ak neobsahuje iné zložky KO alebo iné
nečistoty, ktoré možno zaradiť ako 
samostatné druhy odpadov.

15. Triedený zber je zber vytriedených 
zložiek KO vrátane odpadov z obalov. 
Triedený zber oddelene zbieranej 
zložky KO patriacej do vyhradeného 
prúdu odpadu fi nancujú výrobcovia 
vyhradených výrobkov. Ide o separované 
odpady: sklo, papier, kovy, tetrapaky, 
plasty  a  opotrebované šatstvo a obuv. 

16. Triedenie odpadov  je delenie odpadov 
podľa ich druhov, kategórii alebo iných 
kritérií alebo oddeľovanie zložiek odpa-
dov, ktoré možno po oddelení zaradiť 
ako samostatné druhy odpadov.

17. Nakladanie s odpadmi je zber, prepra-
va, zhodnocovanie a zneškodňovanie od-
padu vrátane dohľadu nad týmito čin-
nosťami a nasledujúcej starostlivosti o 
miesta zneškodňovania a zahŕňa aj ko-
nanie obchodníka alebo sprostredkova-
teľa.

18. Zber odpadov je zhromažďovanie odpa-
du od inej osoby vrátane jeho predbež-
ného triedenia a dočasného uloženia 
odpadu na účely prepravy do zariadenia 
na spracovanie odpadov.

19. Zhodnocovanie odpadov je činnosť, 
ktorej hlavným výsledkom je prospešné 
využitie odpadu za účelom nahradiť iné 
materiály vo výrobnej činnosti alebo v 
širšom hospodárstve alebo zabezpeče-
nie pripravenosti odpadu na plnenie tej-
to funkcie.

20. Zneškodňovanie odpadov je  činnosť, 
ktorá nie je zhodnocovaním a to aj vte-
dy, ak je druhotným výsledkom činnosti 
spätné získanie látok alebo energie.

21. Objemné odpady sú KO  a DSO, ktoré 
svojimi rozmermi a hmotnosťou nezod-
povedajú zberným nádobám, alebo ich 
množstvo presahuje objem, ktorý je 
možné štandardnými nádobami vyviezť 
v rámci stanoveného pravidelného har-
monogramu vývozu.

22. Zberná nádoba  je nádoba určená k 
uloženiu KO, DSO, BRO a BRKO, separo-
vaných zložiek KO, veľkoobjemový kon-
tajner (ďalej len VOK), alebo zberné vre-
ce.

23. Zmesový komunálny odpad (ďalej len 
zmesový KO), je nevytriedený KO alebo 
KO po vytriedení zložiek komunálneho 
odpadu.

24. Zberný dvor je zariadenie na zber ko-
munálneho odpadu zriadené obcou ale-
bo združením obcí a prevádzkované 
osobou, združením obcí alebo osobou, 
ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou 
alebo združením obcí na túto činnosť; 
na prevádzkovanie zberného dvora sa 
vyžaduje súhlas príslušného orgánu 
štátnej správy odpadového hospodár-
stva. Na zbernom dvore môžu fyzické 
osoby odovzdávať DSO, NO, BRO, BRKO, 
elektroodpad, odpadový olej, ďalej ob-
jemný odpad  a  oddelene zbierané zlož-
ky KO v rozsahu triedeného zberu usta-
novenom vo VZN mesta  t. j. separované 
odpady: sklo, papier, kovy, tetrapaky, 
plasty  a  opotrebované šatstvo a obuv.

25. Kalendárový zber je zber oddelene 
zbieranej zložky KO v čase určenom vo 
VZN. Tento zber spočíva v pristavení vo-
zidla alebo spočíva v sprístupnení zber-
ných nádob alebo zberných  vriec v urči-
tom čase najviac na jeden deň, pričom 
obec o tomto zbere informuje obyvate-
ľov vopred spôsobom v mieste obvyklým 
(prostredníctvom miestnej tlače, webo-
vej stránky a mobilnej aplikácie mesta 
Vrbové, na úradnej tabuli mesta Vrbové, 
miestnym rozhlasom alebo letákmi rozo-
slanými prostredníctvom Slovenskej po-
šty alebo zamestnancami MsÚ.

26. Množstvový zber je zber zmesových 
komunálnych odpadov a drobných sta-
vebných odpadov, pri ktorom ich pô-
vodca platí miestny poplatok za ko-
munálne odpady a drobné stavebné 
odpady ustanovený podľa osobitného 
predpisu (VZN) vo výške, ktorá je priamo 
úmerná množstvu týchto odpadov vy-
produkovaných pôvodcom odpadu za 
daný čas.
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27. Zmluvní partneri sú organizácie, ktoré 
majú podpísanú zmluvu s mestom Vrbové.

28. Ďalšie pojmy sú defi nované v § 80 zákona o 
odpadoch a riadi sa nimi toto VZN. 

§ 3
Komunálny odpad a jeho zložky

VZN upravuje podrobnosti nakladania s na-
sledovnými  zložkami KO: 
- 200101 papier a lepenka, vrátane odpadov 
z obalov;
- 200102 sklo;
- 200103 viacvrstvové kombinované materiály, 
na báze lepenky;
- 200203 iné biologicky nerozložiteľné odpa-
dy; 
- 200108 biologicky rozložiteľný kuchynský  
a reštauračný odpad;
- 200110 šatstvo a obuv;
- 200111 textílie; 
- 200125 jedlé oleje a tuky; 
- 200126 oleje a tuky iné ako v 200125; 
- 200135 vyradené elektrické a elektronické 
  zariadenia obsahujúce nebezpečné látky; 
- 200136 vyradené elektrické a elektronické 
zariadenia (vedené ako „O“ ); 
- 200139 plasty, vrátane odpadov z obalov; 
- 200140 kovy; 
- 200201 biologicky rozložiteľný odpad; 
- 200301 zmesový komunálny odpad; 
- 200303 odpad z čistenia ulíc; 
- 200307 objemný odpad; 
- 200308 drobný stavebný odpad;
- 200121 žiarivky a iný odpad obsahujúci or-
tuť; 
- 200123  vyradené  zariadenia  obsahujúce 
chlórfl uórované uhľovodíky; 
- komunálne odpady obsahujúce ne bezpeč-
né zložky, na ktoré sú vytvorené podmienky 
pre ich  zber a ďalšie nakladanie u zmluvného 
partnera  mesta na zbernom dvore. 

§ 4 
Systém nakladania  s KO  a DSO 

1. Za nakladanie s KO a DSO, ktoré vznikli na 
území mesta zodpovedá mesto, ak zákon 
o odpadoch neustanovuje inak.

2. Mesto je povinné vypracovať Program odpa-
dového hospodárstva (ďalej len „POH“) v súla-
de so zákonom o odpadoch.

3. Vykonávať zber a prepravu KO a DSO na 
území mesta môže len ten, kto má uzatvo-
renú zmluvu na vykonávanie tejto činnos-
ti s mestom s výnimkami uvedenými v zá-
kone  o odpadoch.

4. Mesto pre plnenie povinností  podľa               
§ 14,  ods.1, písm. f)  a  g) zákona o odpa-
doch je oprávnené požadovať od držite-
ľa  KO alebo od  toho, kto nakladá  s KO  
na území mesta potrebné informácie.  

5. Triedený zber odpadu na území mesta v 
súlade s termínmi uvedenými v zákone 
o odpadoch (od 1. 7. 2016) alebo v inom 
dokumente  hradí organizácia zodpo-
vednosti výrobcov (ďalej len „OZV“) tých-
to oddelene zbieraných zložiek odpa-
dov. Financovanie triedeného zberu nie 
je zahrnuté do miestneho poplatku za 
KO a DSO.

 § 5
Práva pôvodcu a držiteľa komunálneho 

odpadu
1. Pôvodca KO má právo na poskytnutie 

zbernej nádoby, resp. jej pomernej časti 
v množstve  a druhu zodpovedajúcom 
zvolenému systému zberu.

2. Pôvodca odpadu  má právo ukladať ob-
jemový odpad v stanovené prevádzkové 
hodiny počas roka na zberný dvor. 

3. Pôvodca odpadu môže ukladať na zberný 
dvor KO obsahujúce nebezpečné vlast-
nosti uvedené v § 10 ods. 6) tohto VZN v 
množstve primeranom jeho spotrebe.

4. V prípade nedodržania povinností zo 
strany poskytovateľa služby má pôvod-
ca odpadu právo na odvoz odpadu v ná-
hradnom termíne. 

5. Pôvodca odpadu má právo na informá-
cie o systéme a rozsahu triedeného zbe-
ru odpadu, ostatných zložiek odpadu, 
zberných miestach a termínoch odvozu 
odpadu. 

§ 6
Povinnosti pôvodcu a držiteľa  odpadu

1. Pôvodca resp. držiteľ odpadu je povin-
ný: 

a. zapojiť sa do systému zberu KO na úze-
mí mesta podľa tohto VZN a ohlásiť na 
MsÚ Vrbové v zákonnej lehote skutoč-
nosť podstatnú pre vznik, zmenu a zá-
nik nároku  na zapojenie sa do systému 
zberu do zberového vozidla; 

b. KO triediť na jednotlivé zložky odpadu;
c. zmesový KO ukladať do zberných ná-

dob tak, aby nedochádzalo k znečisťo-
vaniu okolia stojísk kontajnerov;

d. KO ukladať do zberných nádob na to 
určených tak, aby bolo možné obsah 
vysypať do zberného vozidla bez potre-
by manuálneho vyprázdňovania; 

e. nádoby na zmesový komunálny odpad 
nenapĺňať stavebným odpadom, biolo-
gicky rozložiteľným (tzv. zeleným) odpa-
dom a tým poškodzovať zbernú nádo-
bu, resp. znemožniť vývoz zberovým 
vozidlám;

f. BRO ukladať do zberných nádob na to 
určených tak, aby bolo možné obsah vy-
sypať do zberového vozidla bez potre-
by manuálneho vyprázdňovania;

g. BRKO a použité jedlé oleje ukladať do 
zberných nádob na to určených tak, 
aby bolo možné obsah vyprázdniť do 
zberného vozidla  bez potreby manuál-
neho vyprázdňovania; 

h. zber vytriedených zložiek KO (papier, 
plasty, sklo, tetrapaky, kovy) a zber po-
užitého šatstva a obuvi ukladať do zber-
ných nádob na to určených, resp. zber-
ných vriec, tak, aby bolo možné obsah 
vyprázdniť  do zberného vozidla bez 
potreby manuálneho vyprázdňovania;

       zberné  nádoby  neprekladať  z  miesta 
určeného na vývoz, chrániť ich pred 
stratou a poškodením.  Nahlásiť na 
MsÚ prípadnú stratu alebo poškodenie 
zabraňujúce ďalšiemu použitiu nádob;

i. zberné nádoby v rodinných domoch 
uložiť na vlastnom pozemku a v deň 
zberu odpadu sprístupniť na verejnom 
priestranstve najneskôr do 6.00 hod. 
tak, aby boli ľahko dostupné zberovej 
technike, nebránili pešej a cestnej do-
prave. Za ich umiestnenie zodpovedá 
platiteľ miestneho poplatku za KO. V prí-
pade, že zberné nádoby nebudú                   
v predpísanom čase vyložené, ich vývoz 
sa uskutoční až pri ďalšom termíne pod-
ľa platného harmonogramu vývozu. 

j. Každá fyzická osoba môže používať len 
zberné nádoby pridelené mestom; 

k. biologicky rozložiteľný odpad, ktorý 
tvoria najmä  (zelený odpad - hlavne 
orezané konáre zo stromov, papier a 
lepenky, textílie, drevo, drevené nábyt-
ky) doviezť a uložiť na určené miesto na 
pozemku zberného dvora, podľa poky-
nov vedúceho zberného dvora;

l. drobný stavebný odpad  doviezť a ulo-
žiť na pozemku zberného dvora, podľa 
pokynov vedúceho zberného dvora;

m. nebezpečný odpad (žiarivky a iný odpad 
obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia ob-
sahujúce chlórfl uóruhlíkové zlúčeniny, vy-
radené elektrické a elektronické zariadenia 
obsahujúce nebezpečné látky  a  odpadové

     oleje (t. j. všetky minerálne mazacie oleje, 
syntetické mazacie oleje alebo priemy-
selné oleje, farby), doviezť a uložiť na 
určené miesto   na pozemku zberného 
dvora, podľa pokynov vedúceho zberné-
ho dvora;

n. neriediť a nezmiešavať jednotlivé druhy 
NO  alebo NO s odpadmi, ktoré nie sú 
nebezpečné, za účelom zníženia kon-
centrácie prítomných škodlivín, nevy-
púšťať odpadové oleje do povrchových 
vôd, podzemných vôd, do kanalizácie a 
do pôdy;

o. elektroodpad  doviezť a uložiť na urče-
né miesto  na pozemku zberného dvo-
ra, podľa pokynov vedúceho zberného 
dvora;

p. ukladanie opotrebovaných batérií a 
akumulátorov  je  na zbernom dvore za-
kázané, je možné ich odovzdať oprávne-
nej osobe počas zberu NO;

r. ukladanie opotrebovaných pneumatík 
na zbernom dvore je zakázané, je mož-
né ich odovzdať osobe oprávnenej na 
zber opotrebovaných pneumatík (napr. 
každý distribútor pneumatík, výrobca, 
pneuservis, servis);

s. ukladanie starých vozidiel na zbernom 
dvore je zakázané. Držiteľ starého vozidla 
je zo zákona o odpadoch povinný bezod-
kladne zabezpečiť odovzdanie starého 
vozidla osobe oprávnenej na vykonáva-
nie zberu starých vozidiel alebo spraco-
vateľovi starých vozidiel, najneskôr však 
do 1 mesiaca od písomnej výzvy zo stra-
ny MsÚ Vrbové;

t. umožniť prístup kontrolným orgánom 
mesta na stojisko zberných nádob, bez-
platne poskytnúť mestu pravdivé a úplné 
informácie súvisiace s nakladaním s KO             
a DSO;

u. vlastníci a užívatelia nehnuteľnosti na re-
kreáciu príp. záhradkári sú povinní 
uprednostniť kompostovanie BRO na 
území jeho vzniku. Taktiež majú zákaz 
ukladať BRO do zberných nádob na KO, 
príp. mimo územie záhradkárskej alebo 
chatovej oblasti a zakladať tak nelegálne 
skládky; 

v. platiť mestu miestny poplatok za KO a 
DSO v zmysle platného VZN o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady;

x. umožniť zamestnancom mesta označe-
nie zbernej nádoby/nádob identifi kač-
nou nálepkou mesta, príp. čipom;  

y. iné nakladanie s KO a zbernými nádoba-
mi (najmä premiestňovanie nádob z ur-
čených stojísk, ich používanie na iný účel, 
svojvoľné vytváranie skládok, vyberanie 
alebo odnášanie zložiek  odpadu zo zber-
ných nádob)  je zakázané.

§ 7
Práva mesta

Mesto má právo určovať systém a spôsob zbe-
ru, prepravy, zhromažďovania, zhodnocovania, 
zneškodňovania a  triedenia KO a DSO. 

1. Vyberať miestny poplatok za KO a DSO  
v súlade s platným VZN určujúcim tento 
poplatok na príslušný kalendárny rok. 

2. Určovať rozmiestnenie a počet zber-
ných nádob na zber KO a ich spôsob 
rozdeľovania. 

3. Mesto má právo odmietnuť vývoz od-
padu v prípade porušenia § 6 ods. 1,  
písm.  d) až  j) tohto VZN. 

4. Mesto má právo rozhodnúť o úprave 
počtu alebo objeme zberných nádob  v 
prípadoch, ak pôvodca neprispôsobí 
počet a objem zberných nádob množ-
stvu ním produkovaného odpadu. 

5. Mesto má právo uzatvárať zmluvy s oprávne-
nými osobami na nakladanie  s odpadom. 

ch.
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§ 8
Povinnosti mesta

1. Zabezpečiť zber a prepravu KO vznikajú-
cich na území mesta a informovať po-
platníkov o spôsobe zberu odpadov, za-
pojenia sa do triedeného zberu odpadov, 
zberných miestach a  harmonogramoch 
vývozu odpadov.

2. Zabezpečiť potrebný počet zberných nádob 
na zber takého KO, ktoré mu ukladá zákon. 

3. Zriadiť v meste zberný dvor na zabezpe-
čenie možnosti dovozu určených dru-
hov odpadu.

4. Zabezpečiť zavedenie a  vykonávanie 
triedeného zberu KO, BRO, BRKO a jed-
lých olejov z domácností.

5. Zverejniť na svojom webovom sídle 
podrobný popis systému nakladania s 
KO v meste. V súčinnosti s dodávateľom 
služby vývozu zmesového KO a triede-
ných druhov KO zabezpečiť informova-
nosť poplatníkov o termínoch vývozu 
KO vo forme harmonogramu vývozu KO 
pre aktuálne obdobie (polrok, rok).  Har-
monogram vývozu je zverejnený pros-
tredníctvom webovej stránky mesta Vr-
bové, na úradnej tabuli mesta Vrbové, 
miestnym rozhlasom alebo vložením le-
tákom do miestnej tlače, príp. ich distri-
buovaním poplatníkom prostredníctvom 
Slovenskej pošty alebo zamestnancami 
MsÚ do poštových schránok. 

III. ČASŤ
Nakladanie so zmesovým komunálnym od-
padom, drobným stavebným odpadom, spô-
sob zberu objemového odpadu a odpadu               
z domácnosti s obsahom škodlivých látok

§ 9
Komunálny odpad 

1. Mesto zabezpečuje zber a odvoz zmeso-
vého KO od fyzických osôb bývajúcich              
v rodinných domoch, od fyzických osôb 
bývajúcich v bytových domoch, od fyzic-
kých osôb - podnikateľov, právnických 
osôb a  iných právnických osôb a  vlast-
níkov nehnuteľností. 

2. Všetky zberné nádoby a kontajnery                
v meste, určené na zber KO sú majet-
kom mesta Vrbové. Mesto ich dáva do 
bezplatného užívania poplatníkom 
(napr. zberné nádoby v rodinných do-
moch), resp. pre poplatníkov (zberné 
nádoby v kontajnerových stojiskách). 

3. V systéme zberu KO v meste sú určené 
nasledovné nádoby a podmienky ich 
používania sú nasledovné :  

a. 120 l plastové nádoby pre zmesový KO 
čiernej alebo zelenej farby a  110 l plecho-
vé nádoby pre zmesový KO,  pre osoby 
uvedené v  § 9, bod 1, okrem osôb bývajú-
cich v bytových domoch.  Pri počte poplat-
níkov 5 a viac na jednom mieste zberu 
zmesového KO, mesto na požiadanie po-
skytne ďalšiu zbernú nádobu. Deň zberu 
KO je určený v harmonograme zberu. Har-
monogram zberu KO je dostupný na we-
bovej stránke mesta. O každej zmene v 
harmonograme zberu odpadov bude 
mesto poplatníkov vopred informovať. Ná-
klady na obstaranie nádob nie sú súčasťou 
miestneho poplatku za KO.

b. 240 l plastové nádoby pre BRO hnedej 
farby pre fyzické osoby v rodinných do-
moch, v počte 1ks pre jednu domác-
nosť alebo nehnuteľnosť pod jedným 
súpisným číslom. Deň zberu BRO je ur-
čený v harmonograme zberu. Harmo-
nogram zberu BRO je dostupný  na we-
bovej stránke mesta. O každej  zmene v 
harmonograme zberu BRO bude mesto 
poplatníkov vopred informovať. Nákla-
dy na obstaranie nádob nie sú súčas-
ťou miestneho poplatku za KO.

      Právo na bezplatnú výmenu nefunkčnej 
nádoby uvedenej v § 9, ods. 3, písm. a)  
a  b)  má platiteľ miestneho poplatku za 
zmesový KO, ktorý má uhradenú splat-
nú čiastku poplatku, má trvalý alebo 
prechodný pobyt  na mieste dodania 
nádoby a od poslednej výmeny nádoby 
neuplynula doba kratšia ako 6 rokov.  
Platiteľ poplatku je povinný odovzdať pri 
výmene nádoby poškodenú nádobu.

c. 120 l plastové nádoby pre BRKO hnedej 
alebo zelenej farby na vybratých 
miestach - stojiskách, pre fyzické osoby v 
bytových a rodinných domoch, ktoré 
majú v meste trvalý alebo prechodný po-
byt. Deň zberu BRKO je určený v harmo-
nograme zberu. Harmonogram zberu 
BRKO je dostupný na webovej stránke 
mesta. O každej zmene v harmonogra-
me zberu BRKO bude mesto poplatníkov 
vopred informovať. Náklady na obstara-
nie nádob nie sú súčasťou miestneho 
poplatku za KO.

d. 120 l plastové nádoby pre zber použitých 
jedlých olejov a tukov hnedej alebo zelenej far-
by  na vybratých miestach - stojiskách,  pre fy-
zické osoby v bytových a rodinných domoch, 
ktoré majú v meste trvalý alebo prechodný 
pobyt. Deň zberu jedlých olejov a tukov je ur-
čený v harmonograme zberu.  Harmono-
gram zberu jedlých olejov a tukov je dostupný 
na webovej stránke mesta. O každej zmene v 
harmonograme zberu jedlých olejov a tukov 
bude mesto poplatníkov vopred informovať.  
Náklady na obstaranie nádob nie sú súčasťou 
miestneho poplatku za KO.

e. 1100 l  kovové alebo plastové nádoby 
pre zmesový KO čiernej farby na vybra-
tých miestach - stojiskách, pre fyzické 
osoby v bytových domoch v počte pri-
bližne 1ks  na 25 bytových jednotiek. O 
výmene, oprave, prípadne o doplnení  
nádoby rozhoduje mesto v súčinnosti s 
organizáciou, ktorá zabezpečuje vývoz 
zmesového KO.  Deň zberu zmesového 
KO je určený v harmonograme zberu. 
Harmonogram zberu KO je dostupný  
na webovej stránke mesta. O každej 
zmene v harmonograme zberu KO bude 
mesto poplatníkov vopred informovať.  
Náklady na obstaranie nádob nie sú sú-
časťou miestneho poplatku za KO.

f. 7000 l kovové kontajnery na objemný 
odpad   (je objemný komunálny odpad, 
ktorý svojimi rozmermi  a hmotnosťou ne-
zodpovedá zberným nádobám) umiest-
nené na zbernom dvore pre fyzické oso-
by. Patria sem napríklad veľké plastové 
výrobky, nábytky, dvere, skrine, postele, 
koberce, matrace  a podobné. Množstvo 
nádob  a početnosť vývozov vyplýva z po-
trieb mesta.

g. 60 l kovové alebo plastové nádoby 
pre zmesový KO (umiestnené napr. v 
pešej zóne, na cintoríne a v parkoch).  
Náklady na obstaranie nádob nie sú sú-
časťou miestneho poplatku za KO.

h. Zber triedeného KO 1100 l plastové ná-
doby na vybratých miestach - stojiskách, 
pre fyzické osoby - podnikateľov, právnic-
ké osoby, právnické osoby užívajúce 
nehnuteľnosti na území mesta na iný 
účel ako  na podnikanie. Množstvo ná-
dob a početnosť vývozov vyplýva z po-
trieb jednotlivých subjektov, rozhoduje o 
nich mesto v súčinnosti s  Organizáciou 
zabezpečujúcou vývoz (ďalej len „OZV“).  
Početnosť plastových nádob a  ich fareb-
né označenie určuje v súčinnosti s 
mestom Vrbové OZV.  Jednotlivé nádoby 
sú farebne rozlíšené nasledovne:

- žltá farbažltá farba -  plasty, vrátane odpadov z obalov;
- modrá farba - papier, vrátane odpadov              
                            z obalov;
- zelená farba - sklo;
- červená farba - kovy;
- oranžová farba - viacvrstvové kombinova-
né materiály na báze lepenky (tetrapaky).
Deň zberu triedeného KO je určený v har-
monograme zberu. Harmonogram zberu 
triedeného KO je dostupný na webovej 
stránke mesta. O každej zmene v harmono-
grame triedeného zberu KO bude mesto 
poplatníkov vopred informovať. Náklady na 
obstaranie nádob nie sú súčasťou miestne-
ho poplatku za KO.

      Zber triedenej zložky KO - plastov a odpa-
dov z obalov a neobalových výrobkov  sa 
realizuje v lokalite s rodinnými domami do 
120 l plastových vriec so zberom podľa  
spracovaného harmonogramu. Deň zberu 
triedeného KO je určený v harmonograme 
zberu. Harmonogram zberu triedeného 
KO je dostupný na webovej stránke mesta. 
O každej zmene v harmonograme triede-
ného zberu KO bude mesto poplatníkov 
vopred informovať.  Náklady na obstaranie 
120 l plastových vriec nie sú súčasťou 
miestneho poplatku za KO.

i. Kovové nádoby pre zber opotrebova-
ného šatstva a obuvi, bielej farby 
umiestnené na vybratých miestach - 
stojiskách. Tieto nádoby sa vyvážajú in-
dividuálne. 

§ 10
Zber objemného odpadu, zberný dvor           

a drobné stavebné odpady
1. Mesto zabezpečuje  zber a odvoz objemné-

ho odpadu nasledovne: 
a. Pre fyzické osoby s trvalým, resp. pre-

chodným pobytom na území mesta, je 
umožnené dovážať objemný odpad na 
zberný dvor zriadený mestom. Na zber-
ný dvor môžu odovzdať odpad aj maji-
telia nehnuteľností na území mesta s 
trvalým pobytom mimo mesta, ktorí sú 
platiteľmi miestneho poplatku za KO na 
území mesta Vrbové. Patria sem naprí-
klad veľké plastové výrobky, nábytky, 
dvere, skrine, postele atď. Zberný dvor 
preberá výlučne rozobratý objemný 
odpad, ktorý je zbavený kovových, skle-
nených, textilných, molitanových častí a 
pod. Množstvo nádob a početnosť vý-
vozov určuje  mesto. 

b. Zberný dvor nie je určený  na prebera-
nie  odpadu z podnikateľskej činnosti. 
Fyzické osoby - podnikatelia a právnic-
ké osoby si môžu na vývoz objemného 
odpadu najať fyzickú osobu - podnika-
teľa alebo právnickú osobu, ktorá tento 
vyvezie na príslušnú skládku odpadov.

c. Zber do veľkoobjemových kontajnerov 
rozmiestnených na zbernom dvore sa 
riadi podľa otváracích hodín na zber-
nom dvore  a  poplatková povinnosť sa 
riadi platným VZN o miestnom poplat-
ku za komunálne odpady a drobné sta-
vebné odpady.  

2. Mesto Vrbové má zriadený zberný dvor 
odpadu na Vinohradníckej ulici č. 1914  a 
zberné miesto (stredisko) na Ulici gen. M. 
R. Štefánika č. 174/44 (bývalý Vetes), kde 
môžu fyzické osoby, fyzické osoby - podni-
katelia a právnické osoby s trvalým, alebo 
prechodným pobytom na území mesta 
odovzdať nasledovné odpady:

a. objemný odpad v súlade s § 10, ods. 1) 
tohto VZN;     

b. triedené zložky KO v zmysle § 11, ods. 
1) tohto VZN;     

c. BRO v zmysle § 11, ods. 9) tohto VZN;      
d. DSO za podmienok uvedených v § 10, 

ods. 9) tohto VZN;  

ch.



strana 725-26/2020

e. BRKO v zmysle § 11, ods. 9, písm. d) 
tohto VZN;    

f. jedlé oleje a tuky v zmysle § 11 ods. 10) 
tohto VZN;

g. elektroodpad, vrátane všetkých súčiastok, 
konštrukčných častí a spotrebných   mate-
riálov, ktoré sú súčasťou elektrozariade-
nia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje a vyra-
dené elektrické, elektronické zariadenia v 
zmysle § 10 ods. 7) tohto VZN; 

h. NO v zmysle § 10 ods. 6) tohto VZN v 
primeranom množstve;

3. Prevádzková doba na zbernom dvore je 
od 1. 3. 2021 nasledovná:

a. Prevádzková doba na zbernom dvore  v 
pracovné dni - pondelok, piatok:

- január  až  december bežného roka -  v čase 
od 8.00 h do 15.00 h; 
- obedná prestávka od 11.00 h - 11.30 h;

b. Prevádzková doba na zbernom dvore  v 
pracovné dni - streda:

- január až december bežného roka - v čase 
od 9.00 h do 17.00 h; 
- obedná prestávka od 12.00 h - 12.30 h;

c. Prevádzková doba na zbernom dvore  v 
sobotu:

- január až december bežného roka - v čase 
od 8.00 h do 12.00 h; 

d. V utorok a vo štvrtok bude zberný dvor 
zatvorený - sanitárny deň. 

e. Nedeľa, sviatok, ako aj Veľkonočné 
sviatky (Biela sobota), koniec roka (Sil-
vester) a  deň konania jarmoku bude 
zberný dvor zatvorený. 

4. Osoba dovážajúca odpad je povinná na 
požiadanie zamestnanca zberného dvo-
ra preukázať sa dokladom totožnosti, 
alebo potvrdením o zaplatení miestne-
ho poplatku  za zmesový KO.

5. Dovezené množstvá odpadu musia byť 
primerané spotrebe fyzickej osoby dová-
žajúcej odpad. Osoby ktoré na vlastné ná-
klady privezú odpad, vkladajú zbierané 
zložky KO do príslušných zberných nádob, 
označených veľkoobjemových kontajne-
rov, skladov alebo vyhradených priestorov 
zberného dvora, kde sa odpad eviduje 
podľa druhu, množstva a osôb, ktoré ho 
priviezli na zberný dvor do Evidenčných 
listov príjmu odpadov. Osoby,  ktoré od-
pad privezú sa pohybujú v areáli zberného 
dvora len v sprievode zodpovedného pra-
covníka.   

6. Na zberný dvor je možné doviezť nasle-
dovné KO s nebezpečnými vlastnosťa-
mi: 

a. 200121 - žiarivky a iný odpad obsahujú-
ci ortuť; 

b. 200123 - vyradené zariadenia obsahujú-
ce chlórfl uóruhlíkové zlúčeniny; 

c. 200126 - oleje a tuky iné ako v 200125; 
d. 200135 - vyradené elektrické a elektro-

nické zariadenia obsahujúce nebezpeč-
né látky;

7.  Mesto určuje držiteľom:
a. elektrozariadení z domácností - odovzdať 

oprávnenej osobe počas zberu NO alebo  
v areáli zberného dvora; 

b. žiariviek, odpadových olejov, NO z domác-
ností, alebo obalov s obsahom NO - odo-
vzdať oprávnenej osobe počas zberu NO 
alebo v areáli zberného dvora; 

c. opotrebovaných prenosných batérií a 
akumulátorov - odovzdať oprávnenej 
osobe počas zberu NO, je zakázané ich 
ukladanie v areáli zberného dvora.

8. Veterinárne lieky a humanitárne lieky 
nespotrebované fyzickými osobami, 
vrátane zdravotníckych pomôcok je 
možné odovzdať vo verejných lekárňach 
na území mesta (v zmysle § 81 ods. 8, 
písm. e/ bod 4 zákona o odpadoch).

9. Mesto zavádza množstvový zber DSO za 
nasledovných podmienok: 

a. DSO môžu doviezť na zberný dvor fyzic-
ké osoby s trvalým pobytom na území 
mesta, resp. vlastníci nehnuteľností v 
meste, ktorí tu nemajú trvalý pobyt, a 
to z bežných udržiavacích prác vykoná-
vaných fyzickou osobou alebo pre fyzic-
kú osobu, ktorá platí miestny poplatok 
za KO a DSO; 

b. DSO je možné odovzdať na zbernom 
dvore po zaplatení miestneho poplatku 
v hotovosti priamo na zbernom dvore 
poverenému pracovníkovi v zmysle plat-
ného VZN o miestnom poplatku za KO a 
DSO, určeného na príslušný kalendárny 
rok. Hmotnosť  DSO sa určuje na zákla-
de orientačnej prepočtovej tabuľky DSO 
MŽP SR (prepočtová tabuľka je uvedená 
v prílohe č. 1 k VZN), resp. na základe od-
váženej hmotnosti DSO na zabudovanej 
váhe v areáli zberného dvora; 

c. fyzické osoby z DSO prednostne vytrie-
dia jednotlivé zložky KO: kovy, sklo, 
plasty, kartón, drevo, a pod., ktoré je 
taktiež možné odovzdať na zbernom 
dvore. Po odvážení zvyšného množstva 
vytriedeného DSO a zaplatení prísluš-
nej výšky poplatku, uložia tieto odpady 
do jednotlivých kontajnerov podľa po-
kynov zamestnanca zberného dvora. 
Systém zberu je donáškovým spôso-
bom. 

IV. ČASŤ
Triedené zložky odpadu

§ 11
Zber triedených zložiek odpadu

1. Mesto zabezpečuje v rámci systému se-
parovaného zberu, zber nasledovných 
triedených zložiek odpadu: 

a. papier a lepenka - modrý kontajner ale-
bo zberný dvor;

b. sklo - zelený kontajner alebo zberný 
dvor;

c. plasty, ale aj odpady z obalov a neoba-
lových výrobkov - žltý kontajner alebo 
plastové vrece; 

d. viacvrstvové kombinované materiály 
(tetrapaky) - oranžový kontajner;   

e. kovy - červený kontajner alebo zberný 
dvor;

f. šatstvo a obuv - biely kontajner;
g. biologicky rozložiteľný odpad - hnedý 

kontajner alebo zberný dvor alebo kom-
postovanie;

h. biologicky rozložiteľný kuchynský odpad - 
hnedý alebo zelený kontajner alebo zber-
ný dvor;  

i. jedlé oleje a tuky z domácností – hnedý 
alebo zelený kontajner alebo zberný 
dvor;  

j. objemný odpad  - 7000 l  kontajner  na 
zbernom dvore;    

k. drobný stavebný odpad  - 7000 l  kontaj-
ner  na zbernom dvore;    

l. elektroodpad, vrátane všetkých sú-
čiastok, konštrukčných častí a spotreb-
ných materiálov, ktoré sú súčasťou elek-
trozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ 
zbavuje a vyradené elektrické, elektro-
nické zariadenia - na zbernom dvore;     

m. nebezpečný odpad - v primeranom množ-
stve na zbernom dvore.

2. Zber papiera a lepenky sa realizuje na 
území celého mesta na vyhradených 
miestach (stojiskách) do 1100 l plasto-
vých nádob modrej farby  a  na zbernom 
dvore so zberom podľa spracovaného 
harmonogramu. 

3. Zber skla sa realizuje na území celého mes-
ta na vyhradených miestach (stojiskách)          
a  na zbernom dvore  do 1100 l  plastových

plastových nádob zelenej farby so zberom 
podľa spracovaného harmonogramu.

4.  Zber  plastov sa realizuje v rodinných do-
moch do 120 l plastových vriec s vývo-
zom podľa harmonogramu  a  v bytových 
domoch na vyhradených miestach (sto-
jiskách) do 1100 l plastových nádob žltej 
farby so zberom podľa spracovaného 
harmonogramu.

5. Zber viacvrstvových kombinovaných ma-
teriálov - tetrapakov sa realizuje na úze-
mí celého mesta na vyhradených 
miestach (stojiskách) do 1100 l  plasto-
vých nádob oranžovej farby so zberom 
podľa spracovaného  harmonogramu. 

6. Zber kovových materiálov sa realizuje na 
území celého mesta na vyhradených 
miestach (stojiskách)  do 1100 l  plasto-
vých nádob červenej farby  a  na zber-
nom dvore  so zberom podľa harmono-
gramu. 

7. Zber šatstva a obuvi  sa realizuje na úze-
mí celého mesta na vyhradených 
miestach (stojiskách) do kontajnerov bie-
lej farby so zberom podľa spracovaného  
harmonogramu. 

8. Zber biologicky rozložiteľných odpadov 
sa realizuje na území celého mesta  v ro-
dinných domoch do 240 l plastových ná-
dob hnedej farby  a  na zbernom dvore  
so zberom podľa spracovaného  harmo-
nogramu.   Bioodpad tzv. zelený odpad z 
rodinných domov, zo záhradkárskych 
osád, chatových a viničných oblastí a z 
pozemkov slúžiacich na zabezpečenie 
osobných pestovateľských potrieb je po-
trebné kompostovať.  Tento odpad sa 
nesmie dávať do nádob určených  na  
zber  komunálnych odpadov a na verej-
nom priestranstve mesta je zakázané aj 
dočasné ukladanie tzv. zeleného odpadu 
mimo zberného dvora.

9. Zber biologicky rozložiteľných kuchynských 
a reštauračných odpadov sa realizuje na 
území celého mesta na vyhradených 
miestach (stojiskách) do 120 l plastových ná-
dob hnedej alebo zelenej farby a na zber-
nom dvore so zberom podľa spracovaného  
harmonogramu. Tento odpad sa nesmie 
dávať do nádob určených na zber  komunál-
nych odpadov. 

10. Zber jedlých olejov a tukov z domácností 
sa realizuje na území celého mesta                     
na vyhradených miestach (stojiskách) do 
120 l plastových nádob hnedej alebo zele-
nej farby a  na zbernom dvore so zberom 
podľa spracovaného  harmonogramu. 

11. Zber objemného odpadu z domácností 
sa realizuje na zbernom dvore a poplat-
ková povinnosť sa riadi platným VZN               
o miestnom poplatku za KO a DSO. 

12. Zber drobných stavebných odpadov z do-
mácností sa realizuje na zbernom dvore a 
poplatková povinnosť sa riadi platným VZN 
o miestnom poplatku za KO a DSO. 

13. Zber elektroodpadov  z domácností sa 
realizuje na zbernom dvore.

14. Zber nebezpečných  odpadov z domác-
ností sa realizuje na zbernom dvore.

V. ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 12
Pôsobnosť mesta

1. Mesto  vo veciach  štátnej správy odpa-
dového hospodárstva:

a. prerokováva priestupky v odpadovom  
hospodárstve (§ 109, písm. a/ zákona o od-
padoch, kde postupuje v zmysle § 115 ods. 
3, písm. a/ zákona  o odpadoch   a  ukladá 
pokuty  za priestupky podľa § 116  zákona 
o odpadoch);

Pokračovanie na strane 19
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OCENENIE VRBOVSKEJ HUDOBNÍČKE
27. novembra zavinšovala primátorka Dott. Mgr. Ema Maggiová k život-

nému jubileu známej vrbovskej hudobníčke a pedagogičke Daniele Gran-
čarovovej. Zároveň ocenila jej dlhoročné zásluhy o rozvoj hudobného ži-
vota vo Vrbovom Jubilejnou pamätnou medailou mesta Vrbové. Jej 
pedagogické pôsobenie trvá už bezmála šesť desaťročí a za ten čas vycho-
vala celý rad talentovaných hudobníkov, z ktorých viacerí sú i profesio-
nálmi.

Menovaná sa narodila vo Vrbovom, 
kde prežila celý svoj život. Jej rodičmi 
boli Jozef Devan (1905 – 1988) a Mária, 
rodená Begánová (1914 – 1986). Mala 
dve staršie sestry: Irenu, vydatú Macko-
vjakovú (20. 8. 1933 – 7. 5. 2015) a Ma-
tildu, vydatú Kýškovú, neskôr Polorec-
kú (11. 6. 1935 – 4. 12. 2006).

Hudobne sa vzdelávala v r. 1951                 
– 1961 na Osvetovej besede a Ľudovej 
škole umenia vo Vrbovom a na Ľudovej 
škole umenia v Piešťanoch. V r. 1960            
– 1963 absolvovala Strednú všeobec-
novzdelávaciu školu v Piešťanoch. Od r. 
1963 študovala na Pedagogickej fakul-
te v Trnave – aprobácia ruština-hudob-
ná výchova (6 semestrov). Od r. 1963 
pôsobila ako lektorka hudby na Osve-
tovej besede vo Vrbovom a od r. 1968  
v Závodnom klube ROH pri n. p. Triko-
ta, neskôr v T-klube. Vyučovala hru na 
klavíri. V roku 1993 sa stala učiteľkou 
Základnej umeleckej školy vo Vrbovom, 
kde pôsobí až do súčasnosti. Tam 
úspešne dlhoročne viedla aj detskú 
spevácku skupinu. S ňou a ďalšími žiak-
mi pripravila hudobné nahrávky. Prvá 
pod názvom Tá vrbovská vežička (mag-
netofónová kazeta, Vrbové 1997) je ve-
novaná piesňam z Vrbového zo zbierky 
Štefana Pyšného a druhá nazvaná Pri-
šiel ten čas veselý... (CD, Vrbové 2000) 
predstavuje najstaršie zachované slo-
venské piesne a koledy.

Istý čas – ešte za účinkovania vdp.            
P. ThLic. Augustína Slaninku CM (pred 
r. 1990) – Daniela Grančarovová viedla 
chrámový spevokol dospelých.

ĽB, foto: -rb-

PATRÍ MU ÚCTA A VĎAKA
17. novembra primátorka mesta Dott. 

Mgr. Ema Maggiová prijala zaslúžilého 
občana nášho mesta Františka Babušku 
a zablahoželala mu k jeho nedávnemu 
okrúhlemu životnému jubileu – osem-
desiatym narodeninám. Zároveň mu 
poďakovala za jeho celoživotné šľachet-
né úsilie byť na pomoci tým, ktorí to po-
trebujú.

František Babuška sa narodil 3. júna 
1940 v Podolí. Aktívny pracovný život 
po vyučení za baníka v roku 1957 zasvä-
til Nováckym uhoľným baniam. Praco-
val v závode Baňa Mier. K jeho veľkým 
zásluhám patrí záchrana piatich ľudí pri 
rôznych príležitostiach pred istou smr-
ťou. Od roku 1996 žije vo Vrbovom.

Osobnosť jubilanta sme našim čitate-
ľom už viac ráz priblížili. V minulom čís-
le Hlasu Vrbového sme uverejnili jeho 
obsiahly a poučný článok. Veľkú pozor-
nosť v svojom čase vzbudil  príspevok, 
ktorý napísal do Nového slova (30. au-
gusta 1979). V ňom odvážne kritizoval 
vtedajšiu neutešenú situáciu v sloven-
skej kardiochirurgii.

ĽB
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AJ TAKÉ BÝVALI U NÁS VIANOCE

Je tomu dvadsať rokov, ako ma [v 
roku 1905] po druhýkrát dohnali šu-
pom [1] z Rjeky, [2] kde som sa po dva-
krát chcel ukryť pred nemilosrdnou zi-
mou. Ale to sa mi ani raz nepodarilo. 
Niekoľko dní pred Vianocami šupom 
našiel som sa v mojej snehom pokrytej 
rodnej vieske vo Veselom.

Idúc od drahovskej železničnej sta-
ničky popod hustý rad tlstou inovaťou 
pokrytých vŕb stretol som robotníkov, 
idúcich do práce na majeri. Celkom 
vzadu, niekoľko krokov za robotníkmi, 
ide pokašliavajúci nízky, chorľavý muž. 
Už po hlase kašľa som spoznal, že je to 
môj otec. Chcel sa so mnou vrátiť do-
mov, ale ľúto mu bolo opustiť 30 graj-
ciarovú dennú mzdu, lebo bolo pred 
sviatkami a v dome pomimo päť ma-
lých detí a biedy iného nemal. [3]

* * *

tvorené a nik iný môj kabát nekúpil. 
Stojím na námestí a rozmýšľam. Do 
mov ísť? Nie! K milej ísť? Je dcérou stavi-
teľa, popredného vrbovského občana. 
[4] Pekná to švárna deva, prívetivá, aj 
jej rodičia sú zdvorilí ľudia, poznajú ma, 
radi ma znajú. Nemôžem obísť dom, 
ale na večeru tam neostanem a tiež ne-
prezradím moju biedu! Vošiel som do 
domu staviteľa.

Uvítaný som bol srdečne, ale matka 
dievčiny ma upozornila, aby som si dal 
pozor, lebo vraj vrbovskí chlapci na 
mňa číhajú. Vedel som, že v láske býva 
veľa závisti, ale predbežne mňa trápila 
starosť, kde budem bývať cez sviatky            
a ako budú naši tam doma.

* * *

U staviteľa zapaľovali sviečky na via-
nočnom stromčeku a ja poberal som 
sa, že idem domov do Veselého. Celá 
rodina vyprevadila ma až po dvere               
a moja Paulínka až na koniec ulice. Ni-
jako ma nechcela pustiť bez večere, ale 
ja hoci hladný, bol som pyšný na svoje 
„ja“ i neprijal som večeru tam, kde by 
mi ju pozdejšie, dosť možné, boli mohli 
vyčítať.

Došiel som zas na námestie, skadiaľ 
viedli cesty na všetky strany. Ja pohol 
som sa tou ku Šterusom, Lopašovu.

Tento rok pred Veľkou nocou sme v Hlase Vrbového (č. 7-8/2020, s.                     
9 – 10) uverejnili príspevok spisovateľa, redaktora a robotníckeho aktivis-
tu Jozefa Ferančíka (1885 – 1972) o tom, ako prežíval veľkonočné sviatky 
vo Vrbovom v roku 1906. Dnes približujeme jeho spomienky na vianočné 
obdobie u nás na začiatku 20. storočia, v čase, keď mal dvadsať rokov. 
Prostredníctvom nich môžeme nahliadnuť do dobovej situácie. Informá-
cie sú zaujímavé nielen pre milovníkov všeobecnej histórie, ale aj pre et-
nológiu. Sú však aj zdrojom poučenia pre nás všetkých, keď sa pôvodný 
význam sviatkov vytráca.

Centrum Vrbového v čase vianočnej spomienky, ktorú tu uverejňujeme

Večer došiel otec domov a vítal ma            
v kruhu svojej rodiny. Doniesol výplatu 
z niekoľkých dní, ale tá nepostačila, ani 
na to najpotrebnejšie. Obrátil sa ku 
mne a hovorí:

„Synku, zle je s nami, čo budeme jesť 
na sviatky?!“

Mňa dojal otcov výraz, ale ani groša 
som nemal pri sebe. Aby som potešil 
otca i matku, rozhodol som sa, že na 
nasledujúci deň založím alebo predám 
môj zimný kabát a kúpim niečo na 
jedlo. A uspokojení ľahli sme si spať.

* * *

Ráno bol Štedrý deň, pobral som sa 
do mestečka Vrbového, že tam pre-
dám ten môj kabát... Ale šťastie mi ne-
slúžilo. Židia mali akýsi sviatok, mali za-
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domčekoch a odobral sa na odpočinok.

* * *

Ráno bol deň hlučnejší. Deti sa kĺzali, 
gazdovia zo stodôl nosili pokrm pre do-
bytok, chodili návštevy z domu do domu 
s vianočným pozdravom i od sv. Štefa-
na. V dome môjho dobrodinca bolo po 
raňajkách a ja poberal som sa na cestu. 
Po podaní ruky celej rodine, po poďako-
vaní ešte raz zdôraznil som: S Bohom!

- Choďte s Jeho Synom a neďakujte, 
Boh požehnal i pre Vás!

Gazda vypravil ma až za stodoly, uká-
zal mi cestu ku Chtelnici. A ako vo 
snách ešte i teraz cítim ako mi podáva 
svoju ťažkú, mozoľami pokrytú ruku.

JOZEF FERANČÍK: Zo zápiskov jedné-
ho cestujúceho. In: Slovenský národ, 
roč. I., 23. 12. 1925, č. 191, s. 2 – 3.

Pre Hlas Vrbového pripravili
ĽB, PK

Cesta zaviata snehom, koľaje hlboké. 
Zotmilo sa a nikde ani človiečika. Počuť 
iba v diaľke výstrely pušiek, plieskanie 
kocarov [5] a zvuky trúb dedinských 
pastierov. Tichá, tuhá zima je, sneh vrž-
dí pod nohami – ponáhľam sa k dedine. 
Asi po jednohodinovej ceste som pri 
Šterusoch, ale tie sú ďaleko od hrad-
skej. Kočín tiež a Lančár o nič bližšie. 
Počujem už i vianočný spev detí. Poná-
hľam sa do Lopašova. Tu cesta ide pro-
striedkom dediny. Lopašov, pravá to 
slovenská v sadoch stojaca, slamou 
krytá dedina. Mám v nej príbuzných, 
ale nejdem k ním, radšej k neznámym.

Vojdem pod nízky krov slamenej cha-
ty, ľudia večerajú, chutí im, ja sa dívam 
cez malé slovenskými farbami maľova-
né štvorhranaté okienko i zaklopem. 
Otec rodiny ihneď vyšiel na dvor. Vidiac 
pocestného, zavolal ma dnu, predstavil 
domácim. Ja odriekol som vianočný po-
zdrav a na žiadosť rodiny posadil som 
sa ku otcovi rodiny za vrch stola. Na 
stole veľká misa s makovými buchtami 
stojaca ako v nirváne. V kúte za stolom 
sito s oplátkami, jablkami a orechmi, 
po konci na lavici zväzok vianočnej sla-
my. Vianočný stromček stál už vyhas-
nutý na maľovanej truhlici. Domáci už 
boli takmer po večeri a usilovná gaz-
dinka večeru donášala iba pre mňa. Sa-
mozrejme išlo to podľa vianočného 
rázu: cesnak, oplátky s medom, hríbo-
vá polievka, buchty, koláčiky a konečne 
sladké varené pálené so škoricou.

Po večeri nastal rozhovor, v ktorom 
som ja hral hlavnú úlohu. Po rozhovore 
gazda ustlal mi lôžko za zelené mod-
ranské kachle, ľahol som si na odpoči-
nok. Gazdiná aj s deťmi išli na utiereň           
a gazda varoval a sediac za stolom           
s knihou v ruke, modlil sa. Kedy došli            
z utierne neviem, spal som. Ráno, keď 
som sa prebudil, videl som celý dom           
v sviatočnom rúchu. Po raňajkách ih-
neď chcel som sa poberať ďalej, ale 

  1 Postrkom, násilným spôsobom, obyčajne z úradného donútenia.
  2 Rjeka – kedysi súčasť Rakúsko-Uhorska (po tal. Fiume), dnes chorvátske prístavné 

mesto na brehu Jadranského mora.
  3 Jozef Ferančík v inom príspevku svoj príchod domov opisuje nasledovne: „Bolo pred 

svitaním, keď som došiel na drahovskú stanicu a odtiaľ celý uradostený zasneženým 
poľom poberal som sa k Veselému. Známe mi boli dlhé rady veselských pažiťových vŕb, 
idúc spevom popod ne rozodnievalo sa, keď som stretol niekoľko veselských robotní-
kov, idúcich do práce na oderacký [voderadský] majer, medzi nimi bol aj môj chorľavý 
otec, ktorý sa so mnou domov vráti, privolajúc kamarátom: Povedzte pánovi, že až za-
jtra dôjdem, došiel mi syn z vandrov, musím počuť, čo skúsil...!“ Jozef FERANČÍK: Z ces-
tovných listov. Panská cesta do Fiume a žobrácka do Veselého v roku 1905 III. In: Slo-
vák, roč. V, 10. februára 1923, č. 32, s. 4.

  4 Išlo podľa všetkého o Paulínu Megovú, dcéru murárskeho majstra Juraja Mega (3. 4. 
1857 – 19. 7. 1924) a Márie Hornáčkovej, narodenú 10. októbra 1886 vo Vrbovom. Jej 
súrodencami boli: Ľudovít (1887 – 1964); Štefánia (* 1889); Anna (* 1893); Gejza (1894 
– 1984); Mária (* 1897) a Alžbeta (* 1900). Juraj Mego založil v roku 1900 v pôvodne 
krakovianskom chotári tehelňu. Tehly mali značku MEGO. Tehelňa patrila neskôr jeho 
synom Ľudovítovi a Gejzovi. Na jej mieste stál na prelome päťdesiatych a šesťdesiatych 
rokov 20. storočia vrbovský amfi teáter.

  5 Kocar – dlhý pastiersky bič s krátkou rukoväťou.
  6 Ferdinand ŠKRABÁNEK-ŠÁNDORFI (9. 3. 1863 Bošáca – 2. 2. 1921 Dolný Lopašov), kňaz, 

archeológ, vlastivedný pracovník, člen Muzeálnej slovenskej spoločnosti. V Dolnom Lo-
pašove ako farár pôsobil od roku 1901 až do svojej smrti.

Poznámky a vysvetlivky

gazda povedal, že on v tento svätý deň 
Božieho narodenia mňa na cestu ne-
pustí, vraj zajtra v mene Božom môžem 
ísť kam sa mi páči.

Boli raňajky, po nich rozhovor – a oko-
lo deviatej zaznel hrubý zvon oznamu-
júc bohoslužbu k narodeniu Spasiteľa. O 
pol hodinu zvonilo po druhý raz a rady 
veriacich poberali sa k malému kostolí-
ku, i ja s nimi.

V kostole plno ľudu, veselý vianočný 
spev, na oltári usmiate malé jezuliatko. 
Po omši kňaz, chýrečný kazateľ a zná-
my pracovník za slovenský ľud, Šándor-
fi  [6] v krátkej kázni objasnil význam 
vianočných sviatkov a za hlaholu veľké-
ho zvona sa veriaci poberali domov.

Obed ako obyčajne bol medzi dva-
nástou a jednou hodinou. Po obede 
bola tá výnimka, že sa vôbec nič nepra-
covalo a tiež na návštevy sa neišlo.

Okolo troch hodín boli litánia, po 
nich sadol súmrak na krovy tichej de-
diny, ľud sa potichu pomodlil v svojich 

  Stredná odborná škola technická Piešťany
      otvára v školskom roku 2021/2022
 

  4-ročné študijné odbory     3-ročné učebné odbory    
  2697 K  mechanik elektrotechnik     2487 H 01  autoopravár mechanik
  2682 K  mechanik počítačových sietí    2487 H 02 autoopravár elektrikár
  2413 K  mechanik strojov a zariadení    2466 H 02  mechanik opravár - stroje a zariadenia
  2426 K  programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

  2-ročný učebný odbor      2-ročné nadstavbové štúdium v odboroch
  2478 F  strojárska výroba     2414 L  strojárstvo
        2675 L  elektrotechnika

Škola ponúka
  štúdium v systéme štátneho aj duálneho vzdelávania,
  motivačné štipendium pre nedostatkové odbory na trhu práce v rámci kraja,
  osvedčenie o odbornej spôsobilosti  pracovníkov v elektrotechnike podľa § 21 vyhl. č. 508/2009,
  základný zváračský kurz.

Kontakt: 
033 7965109, 033 7965108, sekretariat@sostpn.skalebo osobne v škole, prípadne na www.sostpn.sk



Príloha I25-26/2020

JEDNA Z NAJKRAJŠÍCH NA SLOVENSKU

Ponorme sa do histórie a súvislostí, 
ktoré ju sprevádzajú.

 Synagógy  ako pripomienka jeruza-
lemského chrámu vznikli pred viac ako 
2000 rokmi. Odvtedy prešli vývojom, 
ich štýl sa menil, no určité znaky pretr-
vali až do 19. storočia, po obdobie his-
torických slohov na Slovensku.

Treba si uvedomiť, že synagóga bola 
nábožensko-sociálne centrum, miesto 
stretávania sa židovskej miestnej spo-
ločnosti, ktorá v tom období reprezen-
tovala 30 % obyvateľstva v našom mes-
te Vrbové. Bola určená pre modlitby            
a kázne konajúce sa v predvečer šaba-
tu a v židovské sviatky.

Bolo to miesto ľudového zhromažde-
nia. Tu, v kruhu svojich bratov a sestier, 
veriaci nachádzali útechu a posilu.

Synagóga postavená v rokoch 1882 
– 1883 sa nachádza v srdci mesta, tak 
ako bolo zvykom. Je začlenená do dia-
nia nášho mesta na hlavnej ceste me-
dzi Piešťanmi, Myjavou a Chtelnicou.

Podľa historických záznamov bola tu 
mestská zástavba domov, ktoré obývali 
predovšetkým Židia.

Otcom boli architekti Ferdinand Kitt-
ler a Karl Gratzl, ktorí vypracovali pro-
jekt. Firma Kittler a Gratzl bola jednou 
zo staviteľských fi riem, ktorá aplikova-
la do svojich stavieb historizujúce slo-

hy: románsky, gotický, barokový, rene-
sančný a klasicistický a jednou z takých 
stavieb je aj naša vo Vrbovom, ktorá do-
stala orientálne maurské motívy (afric-
ko-španielske prvky). Je jedna z troch sta-
vieb tohto štýlu na území Slovenska. 
Podobné stavby sa nachádzajú v Ma-
lackách a Prešove. 

Svojou čelnou fasádou je orientova-
ná do ulice a je zasunutá niekoľko met-
rov do hĺbky parcely a napriek tomu sa 
majestátne vyníma medzi inými budo-
vami, ktoré ju obkolesujú.

Základy sú kamenné a je postavená  
z pálených tehál. Fasáda bola pôvodne 
farebne riešená v svetlo-okrových                 
a bielych tónoch (maurský motív, ktorý 
je charakteristický pre španielskych 
Maurov).

Celý objekt pôsobí monumentálne 
vďaka šikovnosti architektov, ktorí sa 
pohrali s gradáciou hmôt a striedaním 
vertikálnych a horizontálnych línií vo 
viacerých úrovniach na fasáde a množ-
stvom architektonických prvkov s ho-
nosným plastickým dekórom.

V minulom čísle Hlasu Vrbového sme informovali našich čitateľov                    
o konferencii Židovské kultúrne dedičstvo na Slovensku, ktorá sa usku-
točnila 26. októbra online spôsobom (HV 23-24/2020, s. 6). Na nej zaznel 
príspevok primátorky Vrbového Dott. Mgr. Emy Maggiovej o vrbovskej 
synagóge. Prinášame ho tu našim čitateľom.

Obnovme ducha jednej z najkrajších synagóg na Slovensku, lebo sila 
umenia vytvára vnútorný pokoj, prináša šťastie a ukážme tento skvost 
celému svetu!
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Miestny spolok SČK Vrbové praje Miestny spolok SČK Vrbové praje 
všetkým svojím členom, priateľom, všetkým svojím členom, priateľom, 
podporovateľom a občanom nášho podporovateľom a občanom nášho 
mestečka Vrbové, pokojné prežitie mestečka Vrbové, pokojné prežitie 
Vianoc v kruhu rodiny a do nového Vianoc v kruhu rodiny a do nového 
roku 2021 veľa zdravia, šťastia, lásky roku 2021 veľa zdravia, šťastia, lásky 
a splnených snov!a splnených snov!

Šťastné a veselé VianoceŠťastné a veselé Vianoce
a úspešný nový rok 2021a úspešný nový rok 2021
želajú svojim členomželajú svojim členom
a čitateľom HV a čitateľom HV 

Jednota dôchodcov SlovenskaJednota dôchodcov Slovenska
a Únia žien Slovenskaa Únia žien Slovenska

Spoločnosť Západoslovenská distri-
bučná, a. s., vyzýva vlastníkov, nájomcov 
a správcov nehnuteľností na odstráne-
nie a okliesnenie stromov a iných poras-
tov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo 
spoľahlivosť prevádzky energetických 
zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa 
nachádzajú na ich nehnuteľnostiach naj-
neskôr do 15. januára 2021.

Ak v uvedenej lehote nedôjde k od-
stráneniu alebo okliesneniu stromov            
a iných porastov vlastníkom, vykoná 
tieto úkony spoločnosť Západosloven-
ská distribučná, a. s., a za týmto účelom 
v súlade so zákonom vstúpi na dotknu-
té pozemky.

Včasné a správne odstránenie a oklies-
nenie stromov a iných porastov, ktoré 
ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť 
prevádzky energetických zariadení dis-
tribučnej sústavy má zásadný vplyv na 
kvalitnú, bezpečnú a spoľahlivú distribú-
ciu elektriny aj pre vaše odberné miesto. 
Spoločnosť Západoslovenská distribuč-
ná, a. s., vám preto vopred ďakuje za 
spoluprácu.

Krátené. Kompletná výzva je zverej-
nená: https://www.vrbove.sk/vy-
zva-zapadoslovenska-distribucna/
Správa energetických zariadení Zá-
pad:
e-mail: odberatel@zsdis.sk,
Tel. číslo: 0850 333 999

ZO SPOMIENOK
STARÝCH VRBOVČANOV
Jeden, už nebohý občan nášho 

mestečka spomínal úsmevný prí-
pad z vrbovskej školy, ktorý sa stal 
takmer pred deviatimi desaťročia-
mi. Učiteľ im vysvetľoval, čo je to že-
leznica, že je vybudovaná z koľají             
a pražcov (správne podvalov). Vtom 
sa spýtal spolužiaka Gejzu, čo sú to 
pražce. Ten predtým nedával pozor 
a učiteľovej otázke zle rozumel. 
Rýchlo sa však vynašiel a povedal: 
„Prasce..., prasce, prosím, pán uči-
teľ, to sú svine.“

EG/-rb-

POĎAKOVANIE
Materská škola Vrbové vyjadruje 

poďakovanie spoločnosti Semikron, 
s. r. o., Vrbové, ktorá nám v tejto 
ťažkej dobe podala pomocnú ruku        
a podporila nás formou sponzor-
ského daru – dezinfekčnými a hy-
gienickými potrebami.

Vážime si Váš srdečný a ústretový 
postoj, pretože beriete aj tých naj-
menších ako súčasť našej spoloč-
nosti.
ĎAKUJEME!

PRE BEZPEČNOSŤ ALEBO              
SPOĽAHLIVOSŤ PREVÁDZKY 
ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ

P-No 2505/2020



              

 
                 

         
  

   
                  
 

   
    

                          

   
  

   
 

   
   

   
   

   
   

           
   

   
       

   
     

   
 

     

 

         

                   

          

              

                  
    

     

           
 

    

               

 
 

 
 

 

 

         

 

      
   

      

       
        



Emma Bajcarová 4. augusta Trnava

Ján Kravárik 3. októbra Myjava

Adela Šintálová 21. októbra Trnava

Emma Beličková 25. októbra Bratislava - Nové 
Mesto

Ondrej Fiala 1. novembra Piešťany

Ema Škodáčková 5. novembra Trenčín

David Kubík 12. novembra Piešťany

Lea Glasnáková 13. novembra Piešťany

Matia Klčo 14. novembra Piešťany

Lujza Marikovičová 18. novembra Trenčín

Alex Urban 21. novembra Myjava

Laura Križanová 5. decembra Trnava

Dorota Svetlíková 11. decembra Piešťany

Alfred Milan Dekan 12. decembra Trnava

Laura Gabrišová 31. decembra Piešťany

ROK 2020

Rebeka Valová 6. januára Myjava

Filip Stračár 20. januára Piešťany

Lívia Niznerová 13. januára Piešťany

Emma Lulovičová 2. februára Piešťany

Thobias Drugo 3. februára Nitra

Leonard Černák 9. februára Piešťany

Agáta Minďarová 9. februára Trenčín

Stela Borovská 11. februára Myjava

Edo Kadlečík 17. februára Piešťany

Zoja Sovičová 17. februára Trnava

Eliáš Boškovič 4. marca Myjava

Samuel Binda 4. marca Piešťany

Lujza Držíková 8. marca Piešťany

Bea Halamová 9. marca Trenčín

Miloslav Macháč 16. marca Piešťany

Dominik Šnajdar 17. marca Trenčín

Timotej Kubík 24. marca Piešťany

Jonáš Jobus 24. marca Trenčín

Liliana Kupčová 2. apríla Myjava

Diana Dršková 3. apríla Piešťany

Simona Bieliková 7. apríla Piešťany

Peter Herák 15. apríla Trenčín

Eliška Šteruská 15. apríla Piešťany

Vrbovčania narodení od 1. októbra 2019 do 30. novembra 2020

Vitajte medzi nami !

Jennifer Vozárová 8. mája Piešťany

Alex Csonka 19. mája Piešťany

Eliška Trgalová 9. júna Bratislava 
- Petržalka

Slavomír Prikler 12. júna Bratislava 
- Petržalka

Júlia Horečná 16. júna Piešťany

Viktória Bobeková 16. júna Piešťany

Timotej Kovár 25. júna Piešťany

Matej Gula 28. júna Piešťany

Dávid Filo 8. júla Myjava

Martin Nižnanský 13. júla Myjava

Dávid Troják 20. júla Piešťany

Nina Gogolová 21. júla Piešťany

Lea Krajčechová 21. júla Piešťany

Dália Schönfeld 23. júla Myjava

Michal Bielik 23. júla Bratislava 
– Staré Mesto

Juraj Skočík 27. júla Piešťany

Ľuboš Bališ 3. augusta Piešťany

Simon Šesták 5. augusta Bratislava 
– Ružinov

Dominika Lagová 6. augusta Trenčín

Mateo Doskočil 11. augusta Bratislava 
– Staré Mesto

Tamia Eliášová 27. augusta Piešťany

Adam Halgoš 9. septembra Nové Zámky

Eliáš Bartakovič 11. septembra Piešťany

Peter Polčík 17. septembra Piešťany

Michal Michalička 17. septembra Piešťany

Samuel Prievozník 22. septembra Myjava

Adam Ševčík 3. októbra Viedeň

Timon Bielik 14. októbra Piešťany

Sebastián Péči 20. októbra Trnava

Matej Kunic 22. októbra Piešťany

Lukáš Dlhý 27. októbra Trnava

Michal Samko 29. októbra Piešťany

Benedikt Otajovič 9. novembra Bratislava 
– Nové Mesto

Michal Pastorek 9. novembra Piešťany

Tobias Hetteš 19. novembra Myjava
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ky je horizontálne dekorovaná tehlový-
mi pásmi, ostatná omietka fasády sy-
nagógy je svetlo-okrovej farebnosti.

Pozdĺžnu stavbu synagógy tvorí hlav-
ná loď a dve bočné. Za vstupnými dvoj-
krídlovými veľkými drevenými dverami 
sa nachádza predsieň, kde v nike bolo 
umiestnené rituálne umývadlo. Z pred-
siene sa vchádza do lode vstupom bez 
výplne, ukončeným segmentovým zák-
lenkom.

V lodi synagógy  vedľa vstupu z pred-
siene sú umiestnené 2 niky, podobné 
ako v predsieni. Prízemie je lemované 
radom pozdĺžnych okien so zošikme-
nými špaletami a polkruhovým záklen-
kom. 

Apsida nachádzajúca sa v  závere 
priestoru hlavnej lode vyvýšená o  tri 
schodiskové stupne je ukončená pol-
kruhovým záklenkom. Apsida na čelnej 
časti steny má okenný otvor v  tvare 
kvadrilobu.

Vo vrchole apsidy je maľba zlatých 
hviezd na modrom podklade, ktoré 
symbolizujú nebo. Hlavný sieňový 
priestor je ukončený stropom, ktorý sa 
skladá z  piatich polí plochých kupol 
z  toho jedna kupola je presvetlená 
svetlíkom.

Strop je najväčším výtvarným výrazo-
vým prostriedkom synagógy. Nesie bo-
hatú výzdobu, nielen vďaka variabilite 
geometrických a  rastlinných orientál-
nych motívov, zobrazených na klenbo-
vých pásoch, aj vďaka farebnosti, ktorá 
jej dodáva na vznešenosti. 

Použité sú odtiene zlatého, zeleného, 
modrého, hnedočerveného, oranžové-
ho a čierneho pigmentu. Plocha kupol 
je posiata zlatými hviezdami na mod-
rom podklade, podobne ako v apside.

Na prvé podlažie, galérie pre ženy, sa 
vchádza lomenými trojramennými scho-
diskami, ktoré sú kamenné. Priestor je 
zaklenutý segmentovými oblúkmi.

Hlavná fasáda – priečelie je symetric-
ké, trojosové, s miernym rizalitným vý-
stupom, ktorý je ukončený atikou nad 
úrovňou rímsy.

Plocha je rozdelená na 3 časti v kto-
rých sa nachádza štylizovaná osemcípa 
hviezda vpísaná v kruhu (ktorá symbo-
lizuje univerzálnu rovnováhu a harmó-
niu). Stredné pole je riešené ako vyvýše-
ná platforma nesená dvoma polostĺpmi 
s Mojžišovými tabuľami umiestnenými 
vo vrchole. Na nárožiach rizalitu sa na-
chádzajú dve polygonálne vežičky, ver-
tikálne profi lované výžľabky na spô-
sob slepej arkády. Ukončené sú 
korunou, ktorá je tvorená z vykrajova-
ných štítkov, vo forme koruny vežičky 
a podobné sú umiestnené aj na náro-
žiach synagógy a pripomínajú minare-
ty.

V osi rizalitu je umiestnený hlavný 
vstup ohraničený z obidvoch strán pi-
lastrami. Celá čelná fasáda, okrem ati-

Príloha III
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Galérie na prvom podlaží nesú liatino-
vé stĺpy s hladkou povrchovou úpravou 
ukončenou rastlinnou hlavicou.

Ako je spomenuté na začiatku prí-
spevku, význam slova: „synagóga“ je 
miesto ľudového zhromaždenia, nábo-
žensko-sociálne centrum, prostredie 
stretnutí, a preto je potrebné zachovať 
históriu, ktorá je súčasťou dnešnej kul-
túry a kultúrneho dedičstva,  čo je té-
mou našej dnešnej on-line konferencie.

Pevne verím, že sa nám podarí spo-
ločne obnoviť tento kultúrny stánok             
s pôsobivými maľbami a excelentnou 
akustikou.

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ
primátorka mesta Vrbové

foto: archív HV
a Stanislav SEDLÁK

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
(uznesením č. 137/IX/2020) vyhlásilo:
1. dobrovoľnú zbierku,
2. ustanovuje podmienky dobrovoľ-
nej zbierky nasledovne:

vyhlasovateľ: mesto Vrbové, Ulica 
gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbo-
vé;

účel dobrovoľnej zbierky: Získanie 
fi nančných prostriedkov na rekonštruk-
ciu národnej kultúrnej pamiatky – syna-
gógy vo Vrbovom;

miesto konania dobrovoľnej zbierky: 
katastrálne územie mesta Vrbové;
čas konania dobrovoľnej zbierky:          

od 1. októbra 2020 do 1. októbra 2022;
spôsob vykonávania dobrovoľnej 

zbierky:
 1. Zasielaním príspevkov na účet vede-
ný vo VÚB, a. s., číslo účtu v tvare IBAN: 
   SK28 0200 0000 0017 8262 9456.

 2. Vložením hotovosti do prenosnej 
pokladničky, označenej „Dobrovoľná 
zbierka na rekonštrukciu synagógy“ 
umiestnenej v budove 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 rozpočtových pra-
vidlách územnej samosprávy v znení 
neskorších predpisov, príjmom rozpoč-
tu mesta. Získané fi nančné prostriedky 
budú použité na účel, na ktorý bola 
dobrovoľná zbierka vyhlásená. Kontro-
lu použitia fi nančných prostriedkov vy-
koná hlavná kontrolórka mesta. Správa 
o výsledku použitia fi nančných pros-
triedkov získaných dobrovoľnou zbier-
kou bude prerokovaná na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva.

DOBROVOĽNÁ ZBIERKA NA SYNAGÓGU

Príloha IV
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PRÁCE NA STRECHE SYNAGÓGY

 Úžľabie podľa výskumov, ktoré sa re-
alizovali predtým, bolo veľmi zamoknu-
té. Prejavilo sa to aj na vnútorných ste-
nách nad kružbovým oknom.

Mesto mohlo pristúpiť k výmene kry-
tiny na základe zmluvy o poskytnutí do-
tácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej 
republiky, ktorá bola poskytnutá  pros-
tredníctvom rozpočtovej kapitoly Mi-
nisterstva kultúry Slovenskej republiky 
na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrne-
ho dedičstva v oblasti pamiatkového 
fondu v sume 40 000 € na podporu re-
alizácie projektu s názvom Riešenie

statického zabezpečenia a nevyhnutné 
opravy strechy, krovu a stropov syna-
gógy vo Vrbovom č. ÚZPF 249/1, číslo 
zmluvy MK-5405/2019-423 – krytina, 
krov. Ide o dotačný  program  Obnov-
me si svoj dom, podprogram 1.1 Obno-
va kultúrnych pamiatok. Dotačná zmlu-
va medzi MK SR    a mestom Vrbovým 
bola uzatvorená v júni 2020. Dotácia 
bola určená na  úhradu  opravy alebo 
výmeny strešnej krytiny, obnovu stre-
chy a súvisiacich konštrukcií - opravy 
krovu. Žiadosť bola podávaná na vyššiu 
sumu, z čoho bola určená spoluúčasť 
mesta Vrbové 5 %, t. j. 7 974 €.

V tomto roku mesto pristúpilo k vý-
mene krytiny a s tým súvisiacim prá-
cam na severnej a západnej strane. 

 Materiál na pokrytie strechy bol 
odobrený Krajským pamiatkovým úra-
dom v Trnave. Bola schválená strešná 
falcovaná šablóna s rozmermi 290 x 
290 mm, farby antracit, vyhotovenie 
stucco. Uvedený typ krytiny je tvarovo 
najviac príbuzný k pôvodnej štiepanej 
bridlici. Krytina je ukladaná a uchytáva-
ná do diagonály. Realizačnou fi rmou je 
spoločnosť GIT, s. r. o., ktorá je členom 
Cechu strechárov Slovenska. Sme radi, 
že v ťažkom období koronakrízy sa po-
darilo vymeniť túto časť krytiny.

Ing. Gabriela VALOVÁ
vedúca ÚVÚPDŽP MsÚ Vrbové

Dokončenie zo strany 7

b. postupuje držiteľovi  odpadu informácie  
o umiestnení a činnosti zariadení na na-
kladanie s odpadmi na území  mesta. 

2. Mesto prijíma ohlásenia vo veciach od-
padového hospodárstva, ktorých rieše-
nie je v jeho kompetencii. Fyzické osoby, 
ako aj fyzické osoby - podnikatelia                   
a právnické osoby môžu svoje pripo-
mienky nahlasovať na Mestský úrad Vr-
bové, poštou, e-mailom alebo telefonic-
ky. Z podania musí byť zrejmé o aký 
podnet ide, časová a miestna súvislosť, 
prípadne ďalšie skutočnosti, ktoré po-
môžu k vyriešeniu predmetu podania. 

§ 13
Priestupky

Priestupky na úseku odpadového hospo-
dárstva, ktorých riešenie je v kompetencii 
mesta sú uvedené v zákone o odpadoch              
§ 115, ods. 1 písm. a) až  r), za uvedené 
priestupky možno uložiť pokutu  až do výšky 
1500 eur. 

§ 14
Nahlasovanie nezákonne umiestneného 

odpadu
Umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti na-

3. Nadobudnutím účinnosti tohto vše-
obecne záväzného nariadenia stráca 
platnosť Všeobecné záväzné nariade-
nie č. 5/2018 o odpadoch schválené 
MsZ dňa 26. 4. 2018 Uznesením č. 59/
IV/2018.

4. Všetky zmeny a doplnky tohto všeobec-
ne záväzného nariadenia podliehajú 
schváleniu Mestským  zastupiteľstvom 
vo Vrbovom.

5. V sporných otázkach a v podrobnos-
tiach o uplatnení tohto VZN rozhoduje 
primátor mesta.

6. Návrh tohto VZN č. 9/2020 bol zverej-
nený na úradnej tabuli mesta Vrbové 
15 dní pred rokovaním MsZ, na uplat-
nenie pripomienok k návrhu dňa 24. 
11. 2020.

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ
primátorka mesta

Spracoval: JUDr. Štefan Kubík
viceprimátor mesta

chádzajúcich sa v katastrálnom území mesta, 
ktoré je v rozpore s platným zákonom o od-
padoch a  týmto VZN, môže fyzická osoba,  
právnická osoba alebo fyzická osoba - podni-
kateľ, oznámiť ústne, e-mailom alebo telefo-
nicky na Mestskom úrade Vrbové v čase 
úradných hodín, alebo písomne na vyššie 
uvedenú adresu mesta. Taktiež môže uvede-
nú skutočnosť oznámiť obdobným spôso-
bom príslušnému orgánu štátnej správy od-
padového hospodárstva alebo polícii.

§ 15
Záverečné ustanovenia

1. Toto VZN vychádza z platnej právnej 
úpravy v odpadovom hospodárstve SR                      
a na tomto VZN mesta Vrbové sa uznies-
lo mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom č. 
uznesenia 157/XII/2020 zo dňa 9. 12. 
2020.  Platnosť  nadobúda  podpisom 
primátora  a vyvesením na úradnej ta-
buli MsÚ po dobu 15 dní a  účinnosť 
dňom 1. 1. 2021.

2. Ďalšie povinnosti fyzických osôb, práv-
nických osôb a fyzických osôb oprávne-
ných na podnikanie, ktoré im vyplývajú 
zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v 
znení neskorších predpisov  nie sú týmto 
nariadením dotknuté.       

Začatie výmeny krytiny na streche synagógy sa realizovalo na jeseň 
tohto roku 2020.  Bolo nanajvýš potrebné zakročiť. Severná strana od Uli-
ce SNP bola veľmi poškodená.
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Domáca radosť.
Kde ju hľadať, keď nám už
utiekla mladosť?!

Ako ďalej žiť?
Čo nás ešte v tom svete
môže potešiť?

Ani tri svety!
Pre radosť majme doma
psíčka a kvety!

Autor Gregor PAPUČEK
Foto Zlatko PAPUČEK

„Je to verš krátky?
Aj všetky veľké pravdy
sú na tri riadky”.

Bašó Macuo
(1644 Iga – 1694 Osaka)

Čo je to za zvyk?
Slováci si strácajú
slovenský jazyk?!

+
Taký zvyk si daj:

jazyk svojej matky si
navždy zachovaj!

+
Ľudia slova sme.

Slovenky a Sloveni
vždy aj budeme.

+
Slovenčina je

jazyk, ktorému každý
Slovan rozumie.

Majme ju radi,
Nech nám o nej nič iné

nikto neradí.

+
Je to vzácna reč.

Kto by nám ju zobrať chcel,
ukážme mu meč!

+
Buď hrdý na to,

že patríš ku Slovákom!
Si našim bratom.

+
Či z Dolnej zeme,
alebo spod Pilíša 

Ti ďakujeme.

+
Či sme spod lesa,

či z vrchov, či z roviny,
spolu držme sa!

+
 Nebuďme nemé

ovce, veď Slováci sme,
aj vždy budeme! 

Poznámka:
Haiku je žáner japonskej poézie po-

zostávajúci tradične zo 17 slabík 
(presnejšie mór) usporiadaných do 
troch veršov obsahujúcich 5 + 7 + 5 
mór.

(zdroj: https://sk.wikipedia.org/)

LAUREÁT BEŇOVSKÉHO GLÓBUSU 2020
Beňovského glóbus je prestížne oce-

nenie, ktoré je od roku 2015 udeľované 
mestom Vrbové. Dostať ho môžu do-
máce aj zahraničné osobnosti, ktoré sa 
rôznym spôsobom výrazne zaslúžili            
o popularizáciu M. Beňovského v du-
chu dorozumenia medzi národmi, ako 
aj významní slovenskí cestovatelia. No-
minácie s písomným odôvodnením 
môžu podávať fyzické i právnické oso-
by. Výber uskutočňuje odborná komi-
sia mesta Vrbové.

Za laureáta 6. ročníka oceňovania Be-
ňovského glóbus odborná komisia, vy-

menovaná primátorkou mesta Vrbové,-
navrhla na ocenenie básnika, spisova-
teľa a krajanského pracovníka z Maďar-
ska, Gregora Papučka (* 1938). 

Navrhnutý okrem iného spracoval 
cennú štúdiu o Móricovom bratovi 
Emanuelovi Beňovskom, zastupoval 
mesto Vrbové na odbornej historickej 
konferencii v Budapešti, sprevádzal 
konzula Madagaskaru pri jeho návšte-
ve Vrbového pri príležitosti Beňovské-
ho osláv, upozorňoval na „novinky“               
z Maďarska týkajúce sa Beňovského, ší-
ril dobré meno mesta Vrbové v Maďar-

sku, poskytol mestu prekladateľské a tl-
močnícke služby.

Na základe toho Mestské zastupiteľ-
stvo vo Vrbovom prijalo  29. apríla 2020 
uznesenie č. 69/IV/2020. Schválilo ude-
liť Beňovského glóbus 2020 za zásluhy 
o propagáciu Mórica Beňovského                  
a dlhoročnú spoluprácu s mestom Vr-
bové Gregorovi Papučkovi z Budapešti 
(*1938), básnikovi, spisovateľovi a pub-
licistovi z Budapešti, nositeľovi štátne-
ho vyznamenania Slovenskej republiky 
Radu bieleho dvojkríža.

Ľ. B.

Hľadá sa radosť Gregor Papuček – Našich 10 Haiku



strana 2125-26/2020

POD OCHRANOU ANJELOV
28. novembra sochár Jozef Chromek z Podolia dokončil na vrbovskom cintoríne sochu anjela. Na jej zhotovenie 

poslúžil vyrezaný ihličnatý strom. Je to autorovo už druhé podobné dielo u nás. Prvého anjela objednal František 
Babuška na počesť svojej nebohej manželky. Druhého objednala primátorka mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová. 
Podľa správkyne cintorína Zuzany Halamovej sa tento počin stretol s ohromnými ohlasmi ľudí, veľmi to chválili.

-rb-, ZH
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VIANOČNÉ VARENIE A PEČENIE
Hubová polievka

Potrebujeme: 50 g sušených hríbov, 1 menšia cibuľka, 5 ze-
miakov, 2 PL masti, 2 PL hladkej múky, 1 PL petržlenovej vňate, 
1 ČL mletej papriky, ½ ČL rasce, soľ

Postup: Cibuľku opražíme krátko na masti, pridáme na koc-
ky nakrájané zemiaky a sušené hríby, krátko podusíme, pridá-
me červenú papriku a zalejeme 1 l vody. Osolíme podľa chuti, 
pridáme rascu. Varíme do zmäknutia zemiakov. V 3 dl vody 
rozmiešame hladkú múku a nalejeme do polievky, privedieme 
do varu. Nakoniec prisypeme petržlenovú vňať.

Pstruh na masle
Potrebujeme: 4 pstruhy, 2 PL masla, bobkový list, cibuľa, 1 

ks mrkva, 1 ks petržlen, 1 ks zemiak, ½ l vody, po 5 zrniek celé-
ho čierneho a nového korenia, kôra z citrónu, 1 PL octu, soľ, na 
posypanie bylinkovú zmes do polievky

Postup: Zeleninu očistíme, umyjeme, nakrájame, zalejeme 
studenou vodou a dáme variť. Pridáme koreniny, citrónovú 
kôru, ocot a soľ. Keď je zelenina mäkká odložíme zo sporáka             
a necháme vychladnúť. Očistené pstruhy vložíme do zelenino-
vého vývaru a pomaly uvaríme do mäkka. Nakoniec polejeme 
roztopeným maslom a posypeme bylinkovou zmesou do po-
lievky. Podávame so zemiakmi. 

Ryža s hríbikmi
Potrebujeme: 500 g ryže, 150 g šampiňónov, 2 PL masti, ci-

buľa, soľ, mleté čierne korenie

Postup: Najprv ryžu dobre umyjeme, posolíme a udusíme. 
Na 500 g ryže ½ l vody, môžete dať o dl viac. Ryžu nemiešame. 
Dusíme na miernom plameni 10 až 15 minút. Odstavíme. Na 
panvici na masti opražíme cibuľku, vhodíme nakrájané a očis-
tené šampiňóny a popražíme, mierne osolíme a okoreníme, 
pridáme k ryži a dobre premiešame.

Vajcový koňak
Potrebujeme: 30 g mletého cukru, 6 žĺtkov, 1 sladené 

mlieko Salko, ½ l rumu alebo vodky, či domácej pálenky

Postup: 6 žĺtkov vyšľaháme s cukrom, pridáme trochu salka 
a chvíľu šľaháme. Prilejeme ostatné salko a chvíľu šľaháme vo 
vodnom kúpeli, nesmie sa variť. Do vlažného pridáme alkohol. 
Keď koňak vychladne, odložíme do chladničky.

Prajem všetkým čitateľom spokojné prežitie vianočných sviatkov. Anna KOPÁČOVÁ

Fotografi e sú ilustračné. 
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ŠĽACHTIC – ŽELIAR
Priezvisko Naď (Nagy) bolo v Uhor-

sku veľmi rozšírené. Po slovensky 
znamená Veľký. Aj vo Vrbovom žili 
jeho nositelia. V 18. storočí išlo o istú 
šľachtickú rodinu.

Príslušník inej šľachtickej rodiny, kto-
rá niesla toto meno, sa do Vrbového 
dostal koncom 18. storočia z blízkych 
Vaďoviec, kde počet jej príslušníkov po-
stupne dosť vzrástol. Volal sa Jozef.            
Vo Vrbovom si 6. februára 1797 v evan-
jelickom kostole vzal za manželku Evu 
Staňovú. Vtedy, vo veku 36 rokov, je 
uvedený ako insurgens – teda ten, kto 
je povolaný na insurekciu. Insurekciou 
sa rozumie povolanie vojska do zbrane 
na základe právnej povinnosti uhorskej 
šľachty. Podľa matričných údajov pri-
viedol na svet päť detí, troch synov (Jo-
zefa, Mateja a Michala) a dve dcéry

(Annu a Katarínu). Manželka mu zomre-
la pomerne mladá, 48-ročná, 23. de-
cembra 1816. Krátko po jej smrti, ako 
to bolo v tých časoch bežné, sa oženil 
znovu. Tentoraz si vzal Annu, rodenú 
Kuchárikovú. Sobáš sa konal v evanje-
lickom kostole vo Vrbovom 17. februá-
ra 1817. Ich nový zväzok však netrval 
ani tri roky a nesplodili v ňom potom-
kov. Anna zomrela 18. októbra 1819           
vo Vrbovom vo veku 56 rokov. 

V prelomovom období pre otca sa za-
čal hlásiť o slovo jeho rovnomenný pr-
vorodený syn, narodený 26. októbra 
1797 vo Vrbovom. 21. februára 1819 sa 
zosobášil, takisto vo vrbovskom evan-
jelickom kostole, so Zuzanou Sakovou  
z Podkylavy. Tým spečatili svoje skoršie 
spolužitie, z ktorého prišla na svet dcé-
ra Katarína (1818 - 1819). V manželstve
mali ešte šesť detí, všetko dievčatá. 

Tri dostali meno Zuzana, dve Alžbeta                   
a jedna Anna. To, že sa mená opakovali, 
spôsobovala veľká dojčenská úmrtnosť. 

Hoci sa Naďovci honosili šľachtickým 
titulom (nobilis), majetkom neoplývali. 
Dobové pramene ich zaraďujú napodiv 
medzi želiarov (inquilinus). Želiari sa 
regrutovali spravidla spomedzi podda-
ných. Patrili medzi chudobné vrstvy 
obyvateľstva, vlastnili iba malú alebo 
žiadnu poľnohospodársku pôdu v in-
traviláne.

Prítomnosť „vaďovských“ Naďovcov 
vo Vrbovom symbolicky uzaviera smrť 
prvého z nich. Jozef starší zomrel vo Vr-
bovom 10. apríla 1831 vo veku 70 rokov. 
12. januára 1833 sa mu ešte vo Vrbo-
vom narodila vnučka Alžbeta a potom 
sa už správy o rodine neobjavujú.

Ľ. BOSÁK – P. KÝŠKA

MÔŽE SA SKRÝVAŤ POD WRBNOM VRBOVÉ?

O Štefekovi sa dočítame aj v mono-
grafi i obce Ladce. Uvádza sa tam, že 
listinou z 2. februára 1472 daroval kráľ 
Matej Korvín Ladislavovi Podmanické-
mu a jeho potomkom majetok Ladce             
a Mojtín v Trenčianskej stolici, ktorý do-
vtedy vlastnil Juraj de Hatha, a to „so 
všetkým, čo k majetku patrí, teda polia, 
lúky, pastviny, lesy, vinohrady, rybníky, 
rieky a mlyny“. Po smrti Juraja de Hathu 

mal majetok pripadnúť Stefekovi de 
Werbno, ale Stefek sa počas bojov s Po-
liakmi dostal do sporu s kráľom a jeho 
právo mu ako „nevernému“ bolo odňa-
té (Porov. BRANISLAV LIPTÁK a kolek-
tív: Ladce. Ladce : Obecný úrad, 2003, 
s. 26).

Podľa nášho názoru máme dočinenia 
s príslušníkom starého šľachtického 
rodu „pánov z Vrbna“, ktorý svoj pôvod

odvodzovali od poľskej dediny v Dol-
nom Sliezsku, ktorá sa dnes nazýva 
Wierzbna (po nemecky Wirben). Medzi 
prvých jej členov, ktorých poznáme, sa 
radí Štefan de Wrbno, ktorý v roku 
1220 so svojimi synmi Ondrejom, Šte-
fanom a Františkom založil františkán-
sky kláštor v meste Svidnica (Świdnica). 
O Henrichovi I. z Vrbna zasa vieme, že  
v rokoch 1302 – 1319 zastával hodnosť 
vratislavského biskupa. Podotýkame 
tiež, že meno Štefan a od neho odvode-
né Štefek sa v rode bežne používalo. 

Ak k uvedeným informáciám pridá-
me zistenie, že Vrbové v žiadnom stre-
dovekom, ani novovekom prameni pod 
názvom Werbno, Vrbno nevystupuje, 
stotožnenie Werbna s Vrbovým sotva 
prichádza do úvahy.

ĽB / PK

Čím ďalej postupujeme do minulosti, tým sú správy o našom mestečku 
skromnejšie a vzácnejšie. Preto nás môže zaujať poznámka, ktorú uverej-
nil v druhom tohtoročnom čísle vedecký časopis o dejinách Slovenska              
a strednej Európy Historický časopis. Ide konkrétne o poznámku č. 93              
(s. 241) k štúdii Tomáša Homoľu S kráľom alebo proti kráľovi? Sprisahanie 
voči Matejovi Korvínovi v roku 1471. V nej sa hovorí, že Poliakov k hradu 
Ilava poslal jeden účastník sprisahania – istý Stefek de Werbno, ktorý sa 
podieľal na páchaní škôd spôsobených poľským vojskom. Pritom sa pri-
púšťa stotožnenie Werbna s Vrbovým.

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
Trnavský samosprávny kraj predložil 

Okresnému úradu v Trnave, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, od-
delenie štátnej správy vôd a vybra-
ných zložiek životného prostredia 
kraja Oznámenie o strategickom do-
kumente „Nízkouhlíková stratégia 
Trnavskej župy“ (ďalej len Oznáme-
nie).

Na základe žiadosti Okresného úra-
du v Trnave o tom informujeme verej-
nosť a zároveň upozorňujeme, že do 
Oznámenia je možné nahliadnuť                
v pracovných dňoch na Útvare výstav-
by, územného plánovania, dopravy            
a životného prostredia Mestského 
úradu vo Vrbovom a na mestskej we-
bovej stránke po dobu nasledujúcich

14 dní od zverejnenia tejto informácie. 
Informácia o Oznámení, ako aj zo-

znam obcí, v ktorých je možné do 
neho nahliadnuť, je zverejnená na 
úradnej tabuli mesta Vrbové, webovej 
stránke mesta Vrbové a v Hlase Vrbo-
vého.

Stanoviská verejnosti k oznámeniu 
možno predkladať Okresnému úradu 
v Trnave, odbor starostlivosti o život-
né prostredie kraja, oddelenie štátnej 
správy vôd a vybraných zložiek život-
ného prostredia, Kollárova 8, 917 02  
Trnava (vedúci odboru Ing. Rudolf 
Kormúth). Na uvedenej adrese možno 
konať aj konzultácie.

gv/ľb

UVAŽOVALI O MÚZEU
Vrbovčania aj v minulosti napriek 

zlým časom nemysleli len na existenč-
né záležitosti, ale chceli chrániť i kul-
túrne dedičstvo. Potvrdzuje nám to 
správa z Vrbového z roku 1900: „Nek-
torí by radi i malé museum z rozličných 
zvláštností si utvorili. Lebo také museum 
mnoho prispeje ku vzdelaniu ľudu.“ Ďa-
lej sa dozvedáme, že medzi našimi 
ľuďmi je dosť pekných vecí, ktoré si za-
slúžia ochranu, no končia v nespráv-
nych rukách. „Tak by sme mali mať 
sbierku pre remeselníkov, knihovnu atď. 
jako to museum požiaduje. Snáď sa vo-
ľako k tomu schystáme; však máme ob-
ratných mužov u nás dosť.“ (M.: Vrbové. 
In: Pútnik swato-wojtešský : mesačník, 
roč. 13, 1. 7. 1900, č. 7, s. 78)

ĽB, PK
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MIKULÁŠ PREDSA PRIŠIEL

VŠÍMAJME SI AJ TO PEKNÉ
Ako referent poverený zastupova-

ním vedúceho Útvaru miestneho 
hospodárstva mesta Vrbové by som 
sa vám rád v tomto krásnom ad-
ventnom období prihovoril.

Prešiel už rok ako spolupracujem s 
tímom šikovných pracovníkov miestne-
ho hospodárstva. Napriek tomu, že nás 
je málo a nie je to vždy ľahké, snažíme 
sa čo najviac spĺňať predstavy a požia-
davky našich spoluobčanov. Často sa 
stretávame s kritikou na margo nášho 
útvaru, no na druhej strane je potrebné 
povedať, že k našej práci aspoň nateraz 
nemáme adekvátne podmienky a pros-
triedky. No verím, že krok po kroku sa 
situácia v našom  meste bude pomaly 
uberať k lepšiemu. Na druhej strane 
nás vždy poteší, keď si občania všimnú 
našu prácu, ktorú vykonávame niekedy 
aj za nepriaznivého počasia a dostane 
sa nám pochvaly. Veľmi často sa na so-
ciálnych sieťach píše o tom, čo všetko 
by sa dalo v meste urobiť, čo všetko na-
opak nie je urobené a mnoho ľudí pri-
chádza s rôznymi nápadmi.

Uvítali by sme, keby tie nápady nezo-
stali len nápadmi, ale keby každý po-
mohol tou svojou troškou a potom by 
naše drahé mesto vyzeralo ešte krajšie 
a útulnejšie.

Na celom svete sa ľudia dookola len 
sťažujú a hovoria ako je všetko zlé, ška-
redé, nespravodlivé, ako nič nefunguje 
a pod. Dá sa v takom svete vôbec exis-
tovať a žiť, ak by bol naozaj taký?

Skúsme si všimnúť v našich životoch 
aj to vzácne a krásne. Nikdy nebude 
všetko podľa našich predstáv, ale takis-
to ani naše priania, či predstavy nemu-

sia byť vždy tie najlepšie a najperfekt-
nejšie. Ako sa hovorí, nikdy nie je tak 
zle, aby nemohlo byť ešte horšie.

Ja som vďačný nielen za svojich spo-
lupracovníkov, ale za každého, čo vyko-
ná niečo pre toto mesto alebo pre toho 
druhého človeka.

Bývalý prezident Spojených štátov 
Theodore Roosvelt (1858 - 1919) pove-
dal:

 „Rob, čo dokážeš, s tým, čo máš, tam, 
kde si.“

A myslím, že naše mesto Vrbové má 
ešte dostatok vzdelaných, šikovných             
a obetavých ľudí. Vďaka za to všetkým.

Mgr. Peter MURÍN,
referent poverený zastupovaním 

vedúceho Útvaru miestneho 
hospodárstva

V sobotu 5. decembra podvečer mali 
naše deti možnosť vďaka mestu Vrbové 
stretnúť sa s Mikulášom. Príležitosť na 
to bola od 16.00 do 16.30 hod. na svia-
točne vyzdobenom Námestí slobody, 
kde vzácny návštevník rozsvietil via-
nočný stromček. Spolu s dvoma anjel-
mi rozdal tiež deťom sladkosti. Viacerí 
prítomní sa na pamiatku s Mikulášom a 
jeho sprievodom odfotografovali. 

Vzhľadom na pandemickú situáciu 
nešlo o obvyklé podujatie s progra-
mom, ale len o príležitosť stretnúť sa s 
Mikulášom. Záujemcov prišlo veľa. Or-
ganizátori ich už vopred prostredníc-
tvom mestského rozhlasu vyzvali, aby 
sa negrupovali, nevytvárali väčšie sku-
pinky, dodržiavali bezpečné vzdiale-
nosti, používali ochranné rúška a dbali 
na všetky protipandemické opatrenia. 

-rb-
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HOLD VEĽKÉMU UMELCOVI
pápežovi rozmerný obraz toho stromu, 
ktorý namaľoval v prírode v doline pod 
Rozsutcom, keď tam ešte stál. Ján Pavol 
II. naň pozrel, nič sa nespýtal, len s úsme-
vom konštatoval: „To je Rozsutec, poznám 
to...“

Diela Zdena Horeckého sú majetkom 
galérií, zberateľov a inštitúcií nielen u nás, 
ale i v ďalších krajinách Európy, ba i v USA 
a Austrálii. Na výstavách ich mohli vi-
dieť napr. v Izraeli, na Cypre, v Prahe,          
v Maďarsku, Belgicku, Luxemburgu, 
Anglicku, Slovinsku, Poľsku a Rakúsku.

Ku gratuláciám sa pripájame aj my Vr-
bovčania. Prajeme vám, milý náš vzácny 
oslávenec, veľa šťastia, radosti, spokoj-
nosti i ďalších úspechov a najmä dobré-
ho zdravia!

MNOGA LIETA, MNOGA LIETA, 100 
LAT, MAESTRO!

-rb-

V minulých dňoch sa vynikajúci slovenský maliar, grafi k, kresliar, člen 
skupiny Galandovcov, bývalý starosta Umeleckej besedy slovenskej, kto-
rý sa v roku 1990 zaslúžil o jej znovuoživenie, Zdeno Horecký, dožil vý-
znamného životného jubilea – 90 rokov! Hoci zdravotné problémy sa                    
v jeho veku už hlásia, predsa je veľkou devízou, že dni jesene svojho živo-
ta prežíva v obdivuhodnej intelektuálnej sviežosti.

Jubilant Zdeno Horecký sa narodil 27. 
novembra 1930 v Bytčici, dnes mestskej 
časti Žiliny. V r. 1950 – 1955 študoval na 
Vysokej škole výtvarných umení v Brati-
slave na oddelení krajinárskeho maliar-
stva u profesorov Jána Mudrocha, Bedri-
cha Hoff städtera a Dezidera Millyho. 
Venuje sa komornej, krajinárskej maľbe, 
vytvoril však i mnoho diel, ktoré sa uplatni-
li v spojení s architektúrou. Navrhol a reali-
zoval rozmerné mozaiky, smalty, reliéfy zo 
skla, priestorové objekty a fontány. Keď   
v roku 1994 Slovensko darovalo k Viano-
ciam do Vatikánu smrek zo Zázrivej, Zde-
no Horecký pri osobnom prijatí  venoval

Možno sa pýtate, prečo píšeme o tom-
to veľkom umelcovi práve v Hlase Vrbo-
vého. Je to nielen preto, že slávi svoje 
životné jubileum a že Vrbovčania patria 
medzi obdivovateľov jeho skvostného 
diela, ktoré čerpá námety z čarokrásnej 
krajiny severného Slovenska – z Oravy, 
Kysúc, z krajiny pod Malou Fatrou. Je to 
aj preto, že jeho samého viažu neviditeľ-
né nitky s našim mestečkom. Ako nám 
pošepla JUDr. Cecília Kandráčová, laure-
átka Beňovského glóbusu, akademický 
maliar Zdeno Horecký patrí medzi tých, 
čo sa úprimne zaujímajú o osobnosť 
Mórica Beňovského, ba, že číta – ak má 
príležitosť – aj náš Hlas Vrbového. 
Okrem toho je i v kontakte s ďalším lau-
reátom Beňovského glóbusu Ing. Sta-
nislavom Machovčákom, ktorý sa zaslú-
žil o postavenie pamätníka nášmu 
velikánovi na  Madagaskare. Zdeno Horecký: Pod Rozsutcom

PF 2021


