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DÔLEŽITÝ OZNAM OBČANOM - PODNIKATEĽOM 
Od 15. októbra 2020 na základe pri-

jatej novely zákona č. 79/2015 Z. z.              
o odpadoch došlo k zániku zákonnej 
povinnosti miest a obcí zabezpečovať 
vývoz separovaných odpadov podni-
kateľom a právnickým osobám na úze-
mí obcí. Z dôvodu, že organizácia za-
bezpečujúca vývoz odmietla mestu 
fi nancovať zber triedených odpadov 
od podnikateľských organizácií, bol na 
základe požiadavky fi rmy Marius Peder-
sen, a. s., odovzdaný zberovej spoloč-
nosti zoznam podnikateľských organi-
zácií v meste Vrbové, ktoré produkujú 
pri svojej podnikateľskej činnosti sepa-
račný odpad - týkajúci sa hlavne plastov, 
papiera a skla, poprípade iných komo- 

dít, ktorých vývoz si dohodnú so spo-
ločnosťou Marius Pedersen. 

Pre tieto podnikateľské subjekty 
bude Marius Pedersen, a. s., zabezpe-
čovať zberové kontajnery ako aj zber 
odpadov na základe samostatných 
zmlúv, ktoré si bude zberová organizá-
cia v roku 2021 postupne uzatvárať s 
jednotlivými podnikateľskými organi-
záciami. 

V danej veci je nutné obrátiť sa na 
pracovníčku spoločnosti Márius Pe-
dersen, a. s., p. Kováčovú, č. tel. 
0902/999461.

Do konca januára 2021 mesto Vrbo-
vé odoberie podnikateľským subjek-
tom doteraz pridelené 1100-litrové 

kontajnery na zber separovaných od-
padov – plasty (žlté), papier (modré), 
sklo (zelené), kovy (červené) a tetrapa-
ky (oranžové).

Ešte raz chcem poprosiť všetkých 
podnikateľov a podnikateľské subjekty 
v meste Vrbové, aby k separovaniu od-
padu pristupovali serióznym spôso-
bom v zmysle platného zákona                       
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch  a zabez-
pečili si vývoz separovaných odpadov 
vo vlastnej réžii prostredníctvom spo-
ločnosti Marius Pedersen, a. s., na vyš-
šie uvedenom telefónnom čísle.

JUDr. Štefan KUBÍK
viceprimátor

Všetkým čitateľom Hlasu Vrbového a všetkým občanom mesta Vrbové 
želám šťastlivý a úspešný rok 2021, lepší ako bol ten minulý.
Vaša primátorka

Ema Maggiová
Foto Pavel PLENCNER
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Uznesenia Mestského zastupiteľ-
stva vo Vrbovom zo dňa 9. decembra 
2020.

Uznesenie MsZ č. 152/XII/2020 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom berie 

na vedomie Výročnú správu a konsolidovanú 
výročnú správu mesta Vrbové za rok 2019 
a správu nezávislého audítora o overení 
konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 
31. 12. 2019.

Uznesenie MsZ č. 153/XII/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom berie na 

vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky mesta  
k Návrhu programového rozpočtu mesta 
Vrbové na roky 2021 – 2023.

Uznesenie MsZ č. 154/XII/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

Návrh programového rozpočtu mesta Vrbové 
na rok 2021 v zmysle ustanovení zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

Rozpočet schválený 
2020

Rozpočet
po zmenách

Zmena rozpočtu 
č. 6

Rozpočet po zmenách

Bežné príjmy 5 437 139,20 5 783 484,76 - 3 438,58 5 780 046,18

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

Finančné operácie príjmové 191 066,54 326 462,68 326 462,68

Školstvo 149 804,34 153 833,63 47 878,90 201 712,53

PRÍJMY SPOLU 5 883 010,08 6 557 509,09 44 440,32 6 601 949,41

Bežné výdavky 2 944 653,20 3 091 931,56 60 089,00 3 152 020,56

Kapitálové výdavky 305 627,94 661 870,95 661 870,95

Finančné operácie výdavkové 137 400,00 137 400,00 137 400,000

Školstvo 2 4954 328,94 2 666 306,58 -15 648,68 2 650 657,90

VÝDAVKY SPOLU 5 883 010,08 6 557 509,09 44 440,32 6 601 949,41

Uznesenie MsZ č. 161/XII/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 6/2020  (RO č. 6).

zákonov v znení neskorších predpisov podľa 
priloženého návrhu.

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

Uznesenie MsZ č. 155/XII/2020 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

berie na vedomie Návrh programového 
rozpočtu mesta Vrbové na roky 2022 - 2023 
v zmysle ustanovení zákona č. 583/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov podľa 
priloženého návrhu.

Uznesenie MsZ č. 156/XII/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové 
č. 1/2021 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území 
mesta Vrbové.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 157/XII/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

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

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 158/XII/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu 
č. 6/2020 o určení výšky fi nančných prostriedkov 
na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka škôl                           
a školských zariadení na území mesta Vrbové. 

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 159/XII/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

plán zasadnutí MsZ na I. polrok 2021.
za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 160/XII/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

zverenie do správy spôsobom obvyklým MŠ, 
Sídl. 9. mája 322, Vrbové nasledovný majetok: 
stroj umývací QQI - 102P s príslušenstvom                    
v obstarávacej cene 4 069,51 € DPH, zakúpené 
od dodávateľa  RM Gastro – JAZ, s. r. o., číslo 
karty drobného majetku v evidencii 028/0679.
za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie MsZ č. 162/XII/2020

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 
rozpočtové opatrenie č. 7/2020  (RO č. 7).

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 163/XII/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 8/2020  (RO č. 8).
za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 164/XII/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

zrušenie viazanosti a rozpustenie konečného 
zostatku fondu údržby, prevádzky a opráv 
nájomných bytov na Školskej ul. vo výške 181,53 € 
v prospech údržby bytového fondu vo vlastníctve 
mesta. 

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 165/XII/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

zámer na odpredaj časti pozemku parc. reg. 
„E“ č. 3324/4 o výmere 574 m² (veľkosť predávanej 
časti parcely je 49 m2), druh pozemku – ostatné 
plochy, zapísaná na LV č. 3369 vo výlučnom 
vlastníctve mesta Vrbové,  IČO 00313190, sídlo 
Ul. gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové 
spôsobom hodným osobitného zreteľa.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa mestské 
zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že žiadatelia 
manželia Jozef  Folajtár a  Zdenka Folajtárová, 

parcelu č. 3199/2  užívajú  a  obhospodarujú  od  
roku 2012.  

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

Uznesenie MsZ č. 166/XII/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

zámer na  odpredaj  časti pozemku parc. 
reg. „C“ č. 1601/2 o výmere 16 424 m² (veľkosť 
predávanej časti parcely je 46 m2), druh pozemku 
- zastavané  plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 
1900 vo výlučnom vlastníctve mesta Vrbové,  IČO 
00313190, sídlo Ul. gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 
922 03 Vrbové spôsobom hodným osobitného 
zreteľa. 

Na základe čl. 4, písm. B), ods. 1  a v súlade s čl. 
4, písm. B), bod IV., ods. 1, písm. e), ods. 2  Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Vrbové a na základe § 9 ods. 2  písm. a),  § 9a 
ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a na základe § 
588 a nasl. Občianskeho zákonníka navrhujeme 
schváliť spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného 
majetku mesta do výlučného vlastníctva:

- Ing. Ladislav Kúdela, 922 03 Vrbové. 
Za dôvod hodný osobitného zreteľa mestské 

zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že žiadateľ 
Ing. Ladislav Kúdela, 922 03 Vrbové, má 
parcelu  č. 1601/18 ohradenú,  je pričlenená k 
jeho pozemku parc. reg. „C“ č. 1642 a užíva a 
obhospodaruje ju od roku 2004.  

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 167/XII/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom ruší 

uznesenie MsZ č. 172/X/2019  zo dňa 30. 10. 2019
za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 169/XII/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

v zmysle § 73 ods. 9 zákona č. 448/2008 Z. z. o 
sociálnych službách v znení neskorších predpisov 
vyplatenie sumy 386,50 € Domovu Klas, n. o.,  ako 
jednorazovú úhradu za poskytovanú sociálnu 
službu  p. Jozefovi Holánovi  k 31. 12. 2020.

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

Uznesenie MsZ č. 170/XII/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje             
v zmysle § 73 ods. 9 zákona č. 448/2008 Z. z.          
o sociálnych službách v znení neskorších predpi-
sov vyplatenie sumy 1 491,73 € Domovu Klas, n. 
o.,  ako jednorazovú úhradu za poskytovanú 
sociálnu službu  p. Ignácovi Ševčíkovi  k 31. 12. 
2020.
za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 171/XII/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 
Plán činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 
2021.
za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Pokračovanie na strane 4.
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Nezomrel som, pretože viem,
že budem stále žiť v srdciach tých,
ktorí ma milovali...
 

Dňa 18. januára uplynuli dva roky od smrti nášho milova-
ného manžela, otca a dedka

Pavla RANUŠU.

S láskou, úctou a vďačnosťou spomínajú manželka Anka, deti Martin a Maj-
ka s rodinami.

Venujte mu prosím i vy, ktorí ste ho poznali a mali radi, tichú modlitbu                  
a spomienku.

Elena GONDÁLOVÁ
Darina PAGÁČOVÁ
Oľga KELLEROVÁ
Mária ZEMANOVÁ
Eva RAFFAYOVÁ

Oľga KUBRANOVÁ
Miloslav STRAPATÝ
Terézia KOVÁČIKOVÁ
Alena MOSNÁ
Pavol HALAMA
Štefan KUREK

Anton KOŠŤÁL
Vladimír KRIHO
Marta DUBROVAYOVÁ
Anna NIŽNANSKÁ
Ing. Miroslav GÚČIK
Rozália TRABALÍKOVÁ

Mária KLIMEKOVÁ
Pavol SUDORA
Peter BÖHM
Anna PORUBSKÁ
Richard DLHÝ

Margita KUNIKOVÁ
Terézia LÁNYIOVÁ
Jaroslav ZELENAY
Helena PETERKOVÁ
Alžbeta ZÁVODNÁ

Františka GONDÁLOVÁ
Irena SABOVÁ
Melánia ZIMOVÁ
Štefánia SVETLÍKOVÁ
Viktor KMENT

Anna ČERNÁ

  

    Naši jubilanti

Srdečne blahoželáme !

Nezomrel ten, čo žije v našich srdciach.
Dňa 31. decembra 2020 uplynuli 3 roky, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 

Štefan KLČO

S láskou spomínajú manželka, dcéry a syn s rodinami.
P/P1-NoF 2643/20

†

Nezomrel ten, čo žije v našich srdciach.
Dňa 12. januára uplynulo 10 rokov, čo nás náhle opustil 
náš milovaný

Róbert JUST
z Vrbového.

S láskou spomína manželka, syn a dcéra s rodinami, 
brat s rodinou, kamaráti a všetci, čo Ťa mali radi. -N-

Vážení spoluobčania, drahí priatelia a známi, zástupcovia po-
ľovníckeho združenia Vrbové, kolegovia z ÚVV Leopoldov, do-
voľte nám touto cestou úprimne poďakovať za prejavenú sú-
strasť a účasť na poslednej rozlúčke s naším drahým zosnulým

Jozefom BELANSKÝM

ktorá sa konala dňa 30. novembra 2020 na cintoríne vo Vrbovom.
Smútiaca rodina

IB

Odišiel si tichučko ako odchádza deň,
v našich srdciach ostáva spomienka len...

Dňa 26. januára uplynie 5 rokov od smrti manžela, otca, 
svokra, dedka a pradedka

ŠTEFANA KUBÍKA

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka, synovia a dcéra s rodinami.

-N-

†

-N-
†

DO POZORNOSTI OBČANOM
Mesto Vrbové oznamuje verej-

nosti, že počas „lockdownu“ naria-
deného štátom sú ofi ciálne strán-
kové hodiny na Mestskom úrade 
Vrbové zrušené.

Podnety a požiadavky občanov sa 
riešia telefonicky a elektronicky.

Na podanie listu použite schrán-
ku umiestnenú na budove Mest-

ského úradu Vrbové vo vchode. 

Matrika je otvorená len na vy-
bavenie rodných a úmrtných lis-
tov. Stretnutie je potrebné do-
hodnúť vopred, na tel. čísle 
033/7350616.

Sociálne oddelenie v neodklad-
nej záležitosti treba kontaktovať

na tel. čísle 033/7350617. 

Útvar výstavby a ŽP – informá-
cie: 033/7350642.

Podrobnejšie telefónne a e-ma-
ilové kontakty na Mestský úrad 
Vrbové nájdete na webovej strán-
ke: https://www.vrbove.sk/mest-
sky-urad/

Mesto Vrbové vyhlásilo dobrovoľnú 
verejnú zbierku na rekonštrukciu ná-
rodnej kultúrnej pamiatky – synagógy 
vo Vrbovom

Príspevky možno zasielať na účet ve-
dený vo VÚB, a. s., v tvare
IBAN: SK28 0200 0000 0017 8262 9456 

Viac:
https://www.vrbove.sk/mesto-vrbove-
-vyhlasuje-dobrovolnu-verejnu-zbier-
ku-na-rekonstrukciu-narodnej-kultur-
nej-pamiatky-synagogy-vo-vrbovom/
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NAŠI ZOSNULÍ
V DRUHOM POLROKU 2020

Česť ich pamiatke !

JÚL
Otto KUBALA 17. júla 73 rokov

AUGUST

Margita KURUCOVÁ 1. augusta 74 rokov

Janka GONDÁLOVÁ 2. augusta 71 rokov

Margita RAFAJOVÁ 6. augusta 67 rokov

Jaroslav VAVRO 20. augusta 69 rokov

Jozef FILAN 22. augusta 84 rokov

SEPTEMBER

Štefan KADLEC 10. septembra 86 rokov

Karel FRINDT 24. septembra 59 rokov

Anna JURČOVÁ 26. septembra 80 rokov

Ján MAJERNÍK 30. septembra 67 rokov

OKTÓBER
Ján BOROVSKÝ 1. októbra 100 rokov

Emil LAMOŠ 10. októbra 84 rokov

Michal PAŠMÍK 16. októbra 73 rokov

Zuzana TRTÚŠEKOVÁ 16. októbra 76 rokov

OKTÓBER
Emília LAGOVÁ 22. októbra 90 rokov

Mária KRIŠTOFCOVÁ 25. októbra 66 rokov

Ján FRAJŠTÁK 31. októbra 84 rokov

Dušan HARŠÁNI 31. októbra 37 rokov

NOVEMBER
Zdenka MACEJECHOVÁ 9. novembra 84 rokov

František DOBRODENKA 13. novembra 72 rokov

František HAVRLENT 24. novembra 83 rokov

Jozef BELANSKÝ 26. novembra 75 rokov

DECEMBER
Helena BÖHMOVÁ 3. decembra 95 rokov

Charlotta KUBICOVÁ  4. decembra 77 rokov

Jarolím KUNIK 10. decembra  78 rokov

Ján FAJNOR 15. decembra 70 rokov

Vladimír HULVAN 16. decembra 93 rokov

Anastázia MEGOVÁ 24. decembra 90 rokov

Zdenka VIČANOVÁ 29. decembra 85 rokov

Pokračovanie zo strany 2.

Uznesenie MsZ č. 172/XII/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom berie 

na vedomie vzdanie sa členstva Mgr. Mariá-
na Šmacha v Komisii dobrovoľného hasičské-
ho zboru. 

Uznesenie MsZ č. 173/XII/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

v súlade s čl. I., § 2, ods. 9 - Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 6/2018 o nakladaní s nájomnými 
bytmi pre občanov v bytovom dome na Hrabin-
skej ulici a na Šteruskej ceste – Košiar v meste 
VRBOVÉ  pridelenie voľného nájomného jednoiz-
bového bytu č. 36 na druhom poschodí vľavo               
v bytovom dome na Hrabinskej ul. č. 1726/13 
novému nájomníkovi:

- Dominik JURÍČEK, 922 03 Vrbové.
prítomní: 9
za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 174/XII/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

Dodatok č. 2 k Zámennej zmluve zo dňa 28. 
11. 2017, ktorým sa rieši:

bezodplatné   zriadenie   vecného  bremena  na 
časti zamenenej parcely reg. „C“ č. 2580/28 - zasta-
vané plochy a nádvoria o výmere 929 m2, kde 
zmluvné záväzky zamieňajúceho sú nasledovné:

Zamieňajúci č. 2 - spoločnosť VITAE Plus, s. r. o.,  
sa   z a v ä z u j e, že umožní:

-  rešpektovanie už jestvujúcej vybudovanej 
kanalizačnej siete aj s právom jej údržby a výme-
ny; 

-  ďalej sa zaviazal rešpektovať už vybudovanú 
elektrickú sieť - osadenie elektrického stĺpa a ve-
denia s poistkovou skrinkou, z ktorého je vybudo-
vaná elektrická prípojka do rodinného domu súp. 
č. 279;

- nebudovať  v  časti  uložených  inžinierskych  
sietí - kanalizačného potrubia  a  elektrického ve-

denia  na parcele č. 2580/28 žiadne stavby; 
- umožniť voľný pohyb v nevyhnutne potrebnom 
rozsahu a na čas nevyhnutne potrebný po pred-
chádzajúcom informovaní zamieňajúceho č. 2  
pracovníkov mesta Vrbové a pracovníkov, ktorí 
budú pre mesto Vrbové  vykonávať opravy inži-
nierskych sietí a taktiež správcovi inžinierskych 
sietí mesta Vrbové, prípadne nimi poverených 
osôb;
- záväzok vecného bremena na uložené kanali-
začné potrubie a elektrickú  sieť je určený pre 
vlastníka  nasledovných nehnuteľností:
* rodinný dom, súp. č. 279/17, vedený na LV č. 
1588 a prislúchajúce parcely:
- reg. „C“  č.  2573, vedená na LV č. 1588; 
- reg. „C“  č.  2574/1, kde právny vzťah k pozemku 
pod stavbou súp. č. 279 nie je  evidovaný na liste 
vlastníctva. 
za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Zo zápisnice z rokovania.

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
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Na sklonku minulého roka sme sa 
rozlúčili s pedagógom, niekdajším riadi-
teľom vrbovskej esvéešky a základnej 
školy Dr. Ladislavom Gabovičom.

Ladislav Gabovič sa narodil 27. júna 
1932 vo Zvolene. Po maturite študoval 
na Pedagogickej fakulte Univerzity Ko-
menského (UK) v Bratislave. Štúdium 
telesnej výchovy a biológie ukončil                  
v roku 1956. Prvé tri školské roky

ZA DR. LADISLAVOM GABOVIČOM
1956/1957 – 1958/1959 vyučoval na Je-
denásťročnej strednej škole (gymnáziu) v 
Galante. V rokoch 1959 – 1971 pôsobil 
ako riaditeľ 11-ročnej strednej školy, 
resp. Všeobecnovzdelávacej školy vo Vr-
bovom a I. základnej školy vo Vrbovom. 
Vďaka jeho organizačnej práci a veľkej po-
moci rodičov sa veľmi zlepšila materiálna 
a technická úroveň školy. Veľkou prestav-
bou a modernizáciou prešli učebne, telo-
cvičňa, areál školského dvora a dielňa 
najmä v rokoch 1965 – 1968. I keď do 
nášho mesta denne dochádzal z Piešťan, 
plne sa podieľal na politickom, kultúr-
nom a športovom živote, bol úspešným 
členom a predsedom mestských komisií. 
Telesnej výchove a športu sa venoval             
i v mimovyučovacom čase. Jeho záslu-
hou sa rozvinul v meste volejbal mužov, 
ktorí aj vyhrali okresnú súťaž a najmä 
basketbal žien, ktoré hrali 2. ligu na asfal-
tovom ihrisku Trikoty Vrbové.

Po odchode z Vrbového bol začas kraj-
ským školským inšpektorom a od roku 
1973 až do februára 1990 učil na piešťan-
skom gymnáziu, kde zastával funkciu zá-
stupcu riaditeľa. S jeho pôsobením v tej-
to funkcii sa spájajú i úspechy školy.

Hneď od roku 1973 sa podieľal na jej mo-
dernizácii vo výchovno-vyučovacom pro-
cese, ako aj výstavbe športového areálu. 

Po ďalšom štúdiu na Filozofi ckej fa-
kulte UK získal titul doktora pedagogic-
kých vied. V dôchodkovom veku až do 
roku 2005 vyučoval na Katedre huma-
nitných vied Materiálovotechnologickej 
fakulty Slovenskej technickej univerzity 
v Trnave. Bol nositeľom čestného titulu 
vzorný pracovník rezortu školstva, via-
cerých pedagogických ocenení a mno-
hých telovýchovných vyznamenaní.

Celý život bol športovcom, trénerom  
a aktívne sa zapájal do športu. V Piešťa-
noch ho bolo vidno pohybovať sa v dob-
rom zdraví a kondícii ešte aj v čase, keď 
oslavoval 85. narodeniny, a to nielen 
pešo, ale i na bicykli. Zúčastňoval sa tiež 
kultúrnych a spoločenských podujatí.

Zomrel 12. decembra 2020. O štyri 
dni neskôr ho pochovali v Piešťanoch na 
cintoríne na Bratislavskej ceste. Úctu 
mu osobne vzdala aj vrbovská primá-
torka Dott. Mgr. Ema Maggiová, ktorá 
zároveň položila veniec k jeho rakve.

-rb-

ZOMREL DLHOROČNÝ SPOLUPRACOVNÍK HLASU VRBOVÉHO
18. decembra m. r. sme sa rozlúčili              

s dlhoročným vedúcim pracovníkom 
vrbovskej Trikoty a naším spolupra-
covníkom Vladimírom HULVANOM, 
ktorý nás opustil krátko pred dovŕše-
ním 94. roku života.

Vladimír Hulvan sa narodil 22. de-
cembra 1926 vo Vrbovom v rodine 
obuvníka Jána Hulvana. Ľudovú                  
a meštiansku školu, ako aj dvojročnú 
obchodnú školu absolvoval vo Vrbo-
vom (1942 – 1944). Svoje vzdelanie si 
doplnil v rokoch 1963 – 1966 štúdiom 
na Strednej ekonomickej škole v Brati-
slave.

V roku 1950 si vzal za manželku 
Annu Karlíkovú, s ktorou vychovali 
troch synov a dcéru.

Od r. 1944 pracoval ako úradník v Bo-
sákových textilných závodoch a ich ná-
stupníckych organizáciách, od r. 1949             
v Trikote n. p. V rokoch 1958  – 1966 vy-
konával funkciu ekonomicko-obchodné-
ho námestníka a v rokoch 1966 – 1987 
obchodného námestníka. Významnou 
mierou sa podieľal na dobrých výsled-
koch a budovaní Trikoty, ktorá sa zara-

ďovala celoštátne medzi popredné 
textilné podniky. 

Zastával tiež rad verejných a spolo-
čenských funkcií v rámci mesta a re-
zortu. Významnou mierou prispel                 
k založeniu miestnej organizácie Slo-
venského rybárskeho zväzu vo Vrbo-
vom. Po druhej svetovej vojne redigo-
val časopis fi rmy Červinka, textilné 
závody Vrbové, Čo chceme a potom 
jeho trikotského nástupcu Vrbovský 
textilák. Dlhé roky prispieval článkami 
do dennej tlače a odborných časopi-
sov. Zvlášť publikoval v regionálnych 
novinách – Piešťanský týždeň a najmä 
Hlas Vrbového, kde bol od založenia 
viac ako dve desaťročia aj členom re-
dakčnej rady. Uverejnil stovky článkov 
a fotografi í. Dlhšie obdobie bol tiež 
mestským a rybárskym kronikárom.            
V roku 1989 bol zodpovedným redak-
torom publikácie Trikota – minulosť, 
súčasnosť, budúcnosť (56 s.).

Za svoje aktivity získal celý rad oce-
není. Pri príležitosti 90. narodenín mu 
mesto Vrbové  za celoživotnú angažo-
vanosť udelilo Cenu mesta Vrbové.

Zomrel 16. decembra 2020 v Piešťa-
noch. Pochovaný bol v svojom rodisku 
18. decembra 2020. Česť jeho pamiat-
ke!

-rb-

Oznámenie o štruktúre vlastníckych vzťahov Hlasu Vrbového
V zmysle § 6 odsek 3 zákona číslo 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (tlačový zákon), oznamujeme, že podľa stavu k 31. decembru m. r. je vydavateľom Hlasu Vrbového 
mesto Vrbové prostredníctvom Mestského úradu vo Vrbovom. Žiadna iná právnická ani fyzická osoba nemá k Hlasu 
Vrbového vlastnícky vzťah, ani v ňom nemá podiely a iné práva.

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ, primátorka mesta Vrbové
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ROZŠÍRENIE KAMEROVÉHO SYSTÉMU V MESTE VRBOVÉ

  Na základe Zmluvy č. 70/TR/2019 o po-
skytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slo-
venskej republiky na rok 2019 na zabezpe-
čenie úloh prevencie kriminality zo dňa 11. 
novembra 2019 boli mestu Vrbové poskyt-
nuté fi nančné prostriedky v celkovej výške  
8 000 eur - kapitálové výdavky účelovo via-
zané, použiteľné najneskôr do 31. decem-
bra 2020. Poskytovateľom dotácie je Minis-
terstvo vnútra Slovenskej republiky 
prostredníctvom Okresného úradu Trnava.  

Účelom realizácie diela je posilnenie bez-
pečnosti obyvateľov a návštevníkov mesta          
s cieľovým prínosom v podobe eliminácie 
páchania  vandalizmu, priestupkov, trest-
ných činov; zvyšovanie bezpečnosti doprav-
nej premávky;  rýchle dôkazné objasňovanie 
príčin a okolností vzniknutých nežiadúcich 
udalostí. Každé rozšírenie digitálneho ka-
merového systému v meste vychádza z po-
treby skvalitňovať ochranu života, zdravia           
a majetku obyvateľov, majetku mesta i pod-
nikateľských investícií. 

Orgány Policajného zboru v súčasnej dobe 
plne využívajú dôkazové materiály z existujú-
ceho kamerového systému v našom meste.  
S ich pomocou v mnohých prípadoch objas-
nili trestnú činnosť, priestupky, alebo predišli 
narušeniu verejného poriadku.

Zhotoviteľom projektu RVPK 2019, kde 
predmetom Zmluvy o dielo bolo „Rozšírenie 
kamerového systému v meste Vrbové“ sa 
stala na základe uskutočneného procesu ve-
rejného obstarávania miestna vrbovská fi r-
ma PetroComp, s. r. o., s víťaznou ponuko-
vou cenou vo výške 10 958,90 eur. 

V rámci realizácie tohto projektu sa v závis-
losti od výšky pridelených fi nančných pros-
triedkov z MV SR v súčte s povinnou fi nančnou 
spoluúčasťou samosprávy, ktorá bola vo výške 
27 % oprávnených výdavkov, podarilo v intravi-
láne mesta umiestniť ďalšie nové kamery. 

Dve kompaktné 5 megapixelové farebné 
kamery s nočným čiernobielym režimom do 
vonkajšieho prostredia s adaptabilným IR 
prisvietením boli inštalované v lokalite, kto-
rú bolo na základe viacerých negatívnych 
registrovaných udalostí z nedávnej minulos-
ti potrebné kamerovo posilniť. 

Umiestnenie 2 kusov 15 megapixelových 
panoramatických farebných kompaktných 
kamier s nočným čiernobielym režimom (3 
ks samostatných kamier s rozlíšením 5 me-
gapixelov v jednom telese), s pohľadovou 
šírkou záberu 270 stupňov (3 objektívy, kaž-
dý s  90 stupňovým monitorovacím oknom) 
na stĺpoch „T-čkových“ križovatiek ulíc 
umožní nepretržitý monitoring verejných 
priestranstiev v širšom centre mesta, najmä 
pri monitorovaní pohybu vozidiel a osôb 
smermi z absolútneho centra mesta. V nad-
väznosti na zábery z kamier v absolútnom 
centre mesta, resp. opačne je možné získať 
kompletný celok – mapu pohybu a výskytu 
dôvodne sledovaných objektov v inkrimino-
vaných časoch v konkrétnych monitorova-
ných častiach mesta.

V tejto časti článku je potrebné poopraviť 
výpočtové kalkulačky viacerých samozvaných 
pseudoodborníkov zo sociálnych sietí. Pri 
hľadaní majetkového a verejnoprospešné-
ho prínosu zmluvy o dielo na rozšírenie

kamerového systému nie je možné postu-
povať deduktívne – cena za vykonanie diela 
deleno počet kamier nerovná sa cena za 
jednu kameru! Tento strohý rezultát niekto-
rých ľudí potom svetom nesie mylný záver 
– tamtí amatéri z mesta dali za jednu kame-
ru 2 750 eur! Nielen, že takýto úsudok nie je 
pravdivý, ale navyše je i znevažujúci voči 
pracovnému úsiliu členov projektového 
tímu vo verejnom záujme v prospech mes-
ta.  

Celok rozšírenia kamerového systému ako 
funkčné dielo nie je možné spustiť iba náku-
pom jednotlivých kusov kamier. K plnej sys-
témovej funkčnosti sú potrebné rôzne druhy 
káblov, optické prevodníky, držiaky, kryty, 
adaptéry, rozvádzače, inštalačné zásuvky, 
zdroje napájania, Mikro-Tiky, kovové priemy-
selné rozvodové skrinky, optické patch cordy 
(prepojovacie káble) a mnohé ďalšie technic-
ké komponenty. Tiež nezanedbateľnými roz-
počtovými položkami sú pracovné realizačné 
výkony technikov, softvérové a licenčné roz-
šírenia, inštalácie - nastavenia systému. 

Vypracovaný projekt obsahujúci všetko             
- od identifi kačných údajov žiadateľa, cez po-
pis a východiská projektu až po ciele projektu 
sa spolu so štruktúrovaným rozpočtom 
predkladá organizačnému odboru Okresné-
ho úradu v Trnave vo forme žiadosti o dotá-
ciu. Povinnou prílohou žiadosti je súhlasné 
stanovisko k opodstatnenosti a potrebe bu-
dovania kamerového systému v mieste pô-
sobnosti žiadateľa z krajského riaditeľstva 
Policajného zboru v Trnave. Každý žiadateľ   
o dotáciu musí zároveň s podaním žiadosti 
predložiť čestné vyhlásenie o tom, že má             
k dispozícii na účte minimálne 20 %-tný po-
diel vlastných prostriedkov rozpočtu projek-
tu ako povinnú spoluúčasť. 

Riadiaci orgán následne na základe celko-
vého počtu predložených žiadostí od žiada-
teľov v pomere s disponibilným objemom 
fi nančných prostriedkov k danej výzve roz-
hodne o schválení alebo neschválení projek-
tu a pridelení konkrétnej výšky dotácie pre 
konkrétneho žiadateľa. 

Každá prípadná následná, dodatočná 
zmena projektu i rozpočtu musí vždy ísť na 
schválenie. Až po defi nitívnom schválení po-
žadovanej zmeny môže byť vyhlásené verej-
né obstarávanie, z ktorého vzíde dodávateľ, 

s ktorým obstarávateľ uzatvára zmluvu o dielo. 
Rovnako po zrealizovaní diela, resp. pro-

jektu je povinnosťou príjemcu dotácie napí-
sať záverečnú správu a predložiť poskytova-
teľovi dotácie vyúčtovanie. Dodávateľská 
faktúra vo vyúčtovaní musí položkovo i čísel-
ne korešpondovať so schváleným projekto-
vým štruktúrovaným rozpočtom. Prijímateľ 
dotácie správou deklaruje poskytovateľovi 
fi nančných prostriedkov, že priamo úmerne 
s výškou dotácie dokázal naplniť stanovené 
ciele a zámery projektu, v súlade s dodrža-
ním termínu čerpania dotácie. 

Vlastník a prevádzkovateľ kamerového sys-
tému – mesto Vrbové v článku úmyselne ve-
rejne nekonkretizoval lokality a miesta, ktoré 
sú kamerovo monitorované, aby budúcim zá-
ujemcom o páchanie priestupkovej alebo 
trestnej činnosti nechtiac nepredložil pomôc-
ku v zmysle „tu si dávajte pozor...“, resp. týmto 
miestam sa vyhnite. Tabuľky s informáciou             
o monitorovaní mesta kamerovým systémom 
sú umiestnené pod dopravnou značkou  
označujúcou začiatok obce pri všetkých troch 
cestných vjazdoch do mesta.  

Nie je žiaduce ani zverejňovanie kamero-
vých záznamov mesta na sociálnych sieťach. 
Kamery mestského kamerového systému 
fungujú, nahrávajú, záznamy sú v zákonnej 
lehote uchovávané. Orgány činné pri vyšet-
rovaní trestného konania alebo objasňovaní 
priestupkov si kamerové záznamy vedia bez 
problémov vyžiadať.

Najmä kamerové záznamy týkajúce sa po-
hybu motorových vozidiel ulicami nášho 
mesta už nie raz pomohli Policajnému zbo-
ru SR pri časovo-územnom objasňovaní 
trestných konaní a priestupkov. Zábery                 
z existujúcich kamier kamerového systému 
mesta boli napríklad nápomocné pri vyšet-
rovaní pohybu ukradnutých alebo podozri-
vých áut - prejazdu týchto vozidiel v doprav-
nej premávke ulicami nášho mesta. 

Mesto Vrbové sa snaží vo veci zdokonaľo-
vania a dopĺňania kamerového systému po-
stupovať strategicky, po pokrytí dôležitých 
vytipovaných bodov v absolútnom centre 
mesta boli ďalšie kamery inštalované do 
stredných častí mesta. Víziou projektového 
tímu pri možnosti ďalšieho rozširovania ka-
merového systému v budúcnosti je pokra-
čovanie budovania až na územnú hranicu 
mesta umiestením kamier monitorujúcich 
vjazd motorových vozidiel cez všetky tri 
cestné vstupy.

Mgr. Matúš OPATOVSKÝ
mesto Vrbové

Mesto Vrbové zareagovalo na Výzvu Rady vlády Slovenskej republiky pre pre-
venciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho roz-
počtu na fi nancovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019, 
predložená žiadosť o poskytnutie dotácie bola úspešná.   
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TRIEDENÝ ZBER ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU V ROKU 2021
Mesto Vrbové prešlo v minulom voleb-

nom období na zber odpadov v zmysle 
nového zákona č. 79/2015 Z. z. o odpa-
doch, kde sme od 1. júna 2016 nastavo-
vali systém zberu komunálneho odpadu, 
ale hlavne separovaného odpadu. V po-
čiatočnom období separácie vo Vrbo-
vom sme mali k dispozícií 175 kontajne-
rov na rôzne druhy separátov (papier                   
- modré, sklo - zelené, kovy - červené, 
tetrapaky - oranžové  a  plasty - žlté), pri-
čom za uplynulé obdobie - k 1. januáru 
2021 sme posilnili počty kontajnerov na 
separovaný odpad na celkový počet 326 
kontajnerov. Pre nastávajúci kalendár-
ny rok 2021 ešte defi nitívny počet se-
paračných kontajnerov nevieme, stále 
prebiehajú rokovania o navýšení počtov 
v našom meste s organizáciou zabezpe-
čujúcou vývoz separátov – ENVI-PAK,          
a. s., Bratislava.  

V priebehu posledných 2 rokov sa 
nám podarilo znížiť počet 1100-litro-
vých kontajnerov na komunálny odpad 
o 25 ks. Išlo hlavne o kontajnery na síd-
liskách, kde sa po zavedení separova-
nia tieto kontajnery nenapĺňali, alebo 
sa napĺňali len čiastočne. 

Od 1. januára 2021 sa na základe ďal-
šej novely zákona NRSR č. 79/2015 Z. z.  
o  odpadoch v znení neskorších predpi-
sov zavádza povinný zber biologicky 
rozložiteľných odpadov (ďalej len 
„BRO“) a zber biologicky rozložiteľných 
kuchynských odpadov (ďalej len 
„BRKO“). Naše mesto má v zberovom 
hospodárstve v rámci nášho Mikrore-
giónu nad Holeškou, s ktorým úzko 
spolupracujeme  hlavne pri zbere BRO 
veľkú výhodu, mesto Vrbové vlastní 
100 % zberových nádob.

Kvôli uvedenej zákonnej povinnosti 
sme museli celý systém zberu zmeso-
vého komunálneho odpadu v našom 
meste prepracovať, s prioritným ohľa-
dom na udržanie ceny za vývoz odpa-
dov pre občanov nášho mesta. 

Vývozy komunálneho odpadu sa rea-
lizovali do konca roku 2020 v intervale 
1x za 7 dní, a v prípade bytových do-
mov (t. j. 1100-litrové kontajnery) v in-
tervale 2x za 7 dní. Keď si predstavíme 
systém zabezpečenia vývozu odpadov 
pre občanov Vrbového v roku 2021, na-
razíme na prvú zmenu, ktorá bola po-
trebná pre zachovanie doterajšej ceny 
za vývoz odpadov - a to je zmena periodi-
city vývozov.

Od 1. januára sa bude vyvážať ko-
munálny odpad z rodinných domov (t. 
j. zberové nádoby 110 alebo 120 litro-
vé) v intervale 1x za 14 dní, a vývoz ko-
munálnych odpadov z bytových domov 
(t. j. zberové kontajnery 1100-litrové) 
bude uskutočňovaný v intervale 1x za 
7 dní.

Zberové dni v roku 2021 sú teda nasle-
dovné:       

Od 1. januára 2021  
bude spoločnosť Marius Pedersen,           

a. s., Trenčín realizovať zber zmesové-
ho komunálneho odpadu v meste Vr-
bové nasledovne:

Občania a podnikatelia, ktorí mali 
doteraz zabezpečený vývoz v piatok (1x 
za 7 dní), tak: 

* vývoz 110 – alebo 120-litrových ná-
dob bude zabezpečený od 1. januára 
2021 vždy v nepárny týždeň - v pon-
delok - frekvencia vývozov 1x za 14 dní. 

Občania a podnikatelia, ktorí mali 
doteraz zabezpečený vývoz v pondelok 
a v utorok (1x za 7 dní), tak: 

* vývoz 110 – alebo 120-litrových ná-
dob bude zabezpečený od 1. januára 
2021 v rovnaké dni, teda vždy v ne-
párny týždeň - v pondelok a v utorok 
- frekvencia 1x za 14 dní. 

Občania z bytových domov a podni-
katelia, ktorí mali doteraz zabezpečený 
vývoz v pondelok a v piatok, tak:

* vývoz 1100-litrových kontajnerov 
bude zabezpečený od 1. januára 2021 
vždy  v piatok - frekvencia 1x za 7 dní.

Od 1. marca 2021  
Občanom a podnikateľom bude po 

novom zabezpečený vývoz biologicky 
rozložiteľných odpadov nasledovne:

* vývoz 240-litrových nádob bude za-
bezpečený od 1. marca 2021 vždy          
v párny týždeň - v pondelok  alebo            
v utorok - frekvencia 1x za 14 dní;

* vývoz 1100-litrových kontajnerov 
bude zabezpečený od 1. marca 2021 
vždy  v párny týždeň - v pondelok ale-
bo v utorok - frekvencia 1x za 14 dní. 

To znamená, že od 1. marca 2021 sa 
začne v našom meste s vývozom biolo-
gicky rozložiteľného odpadu (t. j. od-
pad zo záhrad, parkov, vrátane odpadu 
z cintorínov, tzv. zelený biologický od-
pad - napr. tráva, odpad zo zeleniny, 
odrezky stromov, menšie konáre                     
a pod.) a iných biologicky rozložiteľ-
ných komunálnych odpadov (poško-
dený papier a lepenky, poškodené tex-
tílie, drevo, drevené nábytky, odpad             
z trhovísk a pod.).

Do 1. marca 2021 budú rozvezené 
nové 240-litrové nádoby hnedej farby 
na zber BRO do každého rodinného 
domu, v ktorom sa v uplynulom kalen-
dárnom roku 2020 zberal komunálny 
odpad do 110 – alebo 120-litrových 
zberných nádob a bol zaplatený popla-
tok za vývoz komunálnych odpadov. 
Taktiež k bytovým domom do existujú-
cich kontajnerových stojísk na sídlis-
kách, a niektorým právnickým osobám 
(napr. školy, škôlky, väčšie fi rmy a pod.) 
budú rozmiestnené nové 1100-litrové 
zberové kontajnery hnedej farby na 
zber BRO.

Z uvedeného dôvodu sme dohodou 
museli prikročiť k vývozu komunálneho 
odpadu 1x za 14 dní (nepárny týždeň), 
lebo každý druhý týždeň (párny týždeň) 
bude vývozová spoločnosť Marius Pe-
dersen, a. s., zabezpečovať vývoz biolo-
gicky rozložiteľných odpadov z rodin-
ných domov a taktiež z vybraných 
kontajnerových stojísk v našom meste.  

Ostatné komodity, ktoré nebude 
možné umiestniť v 240-litrových nádo-
bách na BRO bude možné odovzdávať 
počas dennej prevádzky na novom 
zbernom dvore, ktorý bude otvorený 
od 1. marca 2021. Ide hlavne o nasle-
dovné komodity BRO: väčšie konáre            
a iné biologicky rozložiteľné komunál-
ne odpady (poškodený papier a lepen-
ky, poškodené textílie, drevo, drevené 
nábytky a pod.).
Ďalšia významná povinná zákonná 

zmena sa od 1. januára 2021 týka zberu 
biologicky rozložiteľných kuchynských 
odpadov (t. j. odpad z potravín a kuchyn-
ský odpad z domácností, z reštaurácií, zo 
stravovacích a maloobchodných zariade-
ní, biologicky rozložiteľný kuchynský od-
pad od fyzických osôb, použité jedlé ku-
chynské oleje a tuky).

Uvedený zber BRKO nám bude zabez-
pečovať spoločnosť Fidelity Trade, s. r. 
o., Trnava. V zmysle podpísanej Zmluvy 
o odbere biologicky rozložiteľného ku-
chynského odpadu a reštauračného od-
padu zo dňa 15. decembra 2020 budú             
v našom meste vo vybraných stojiskách 
rozmiestnené nové 120-litrové nádoby 
hnedej alebo zelenej farby, s frekven-
ciou vývozov raz za 7 dní.  

Miestom plnenia zmluvy je katastrál-
ne územie mesta Vrbové - vybrané 
zberné miesta pre umiestnenie 19 ks 
kontajnerov na BRKO a 20 ks kontajne-
rov na použité jedlé kuchynské oleje             
a tuky:

a. bytové domy Hollého ulica - 1 ks/1 ks;
b. bytové domy Sadová ulica/Chirosan 

- 1 ks/1 ks;
c. bytové domy Sadová ulica/býv. Dom 

služieb - 1 ks/1 ks;
d. bytové domy Ul. 6. apríla/“PT-čko“/

Bistro Hanka - 1 ks/1 ks;
e. bytové domy Ul. 6. apríla/stred                

- 1 ks/1 ks;
f. bytové domy Sídl. 9. mája/stred              

- 1 ks/1 ks;
g. bytový dom  Sídl. 9. mája/byty MŠ            

- 1 ks/1 ks;
h. bytové domy Sídl. 9. mája/pri AutoCi-

ty - 1 ks/1 ks;
i. bytové domy Ul. SNP/Dom kultúry           

- 1 ks/1 ks;
j. bytový dom Súkennícka ulica/garáže 

- 1 ks/1 ks;
k. bytové domy Školská ulica - 1 ks/1 ks;
l. bytové domy Bernolákova ulica                

- 1 ks/1 ks;
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m. bytový dom Hrabinská ulica                  
- 1 ks/1 ks;

n. bytový dom Hviezdoslavova ulica  
- 1 ks/1 ks;

o. bytové domy Nám. J. Emanuela              
- 1 ks/1 ks;

p. bytový dom Ul. J. Zigmundíka                 
- 1 ks/1 ks;

q. bytový dom Šteruská cesta „Ko-
šiar“ - 1 ks/1 ks;

r. bytový dom Pribinova ulica - 1 ks 
/1 ks;

s. bytový dom Ul. M. A. Beňovského 
„Rezidencia“ - 1 ks/1 ks;

t. zberný dvor mesta Vinohradnícka 
ulica - 0 ks/1 ks.

Frekvencia zvozu biologicky rozloži-
teľných kuchynských odpadov uklada-
ných do zberných nádob bude nasle-
dovná: 
aa. BRKO - 19x 120 l sud v intervale 

1x za týždeň.
Frekvencia zvozu použitých jedlých 

kuchynských olejov a tukov do zber-
ných nádob bude nasledovná: 
ab. použité jedlé kuchynské oleje            

a tuky - 20x 120 l sud v intervale 
2x do mesiaca.

V prípade záujmu fyzických osôb sepa-
rovať BRKO je možnosť fl exibilného na-
výšenia počtu zberných miest v našom 
meste aj v priebehu roka 2021 i rokov 
nasledujúcich.  

 Jednotlivé právnické osoby na území 
nášho mesta si musia zabezpečiť zber 
BRKO vo vlastnej réžii. 

V prípade zberu BRKO mesto Vrbové 
a spoločnosť TAVOS, a. s., dávajú do 
povedomia širokej verejnosti škodli-
vosť vylievania prepálených použitých 
kuchynských olejov do miestnych ka-
nalizačných vedení, hlavne z dôvodov 
postupného zatuhnutia takýchto vylia-
tych olejov v kanalizácii – čím vzniká 
nebezpečenstvo upchatia jednotlivých 
kanalizačných prípojok, ktorých prečis-
tenie je následne pomerne nákladnou 
fi nančnou záležitosťou a pritom zby-
točne vzniknutou. Preto je výhodnejšie 
bezplatne odovzdať uvedenú komodi-
tu - prepálené použité kuchynské oleje 
a tuky na uvedených novovytvorených 
zberných miestach, kde okrem priamej 
pomoci vlastným kanalizačným prípoj-
kám, pomôžete aj mestu, a to navýše-
ním % priemeru separovania v našom 
meste.

Na prelome rokov 2020 a 2021 zabez-
pečilo mesto Vrbové aj novú zmluvnú 
dohodu, ktorá bola potrebná na skvalit-
nenie služieb zabezpečujúcich vývoz se-
parovaného odpadu v meste. Bola pod-
písaná s organizáciou zabezpečujúcou 
zber použitého šatstva a obuvi EKO-
CHARITA SLOVENSKO, o. z., Kežmarok 
ktorá fi nancuje všetky náklady spojené 
so zberom opotrebovaného šatstva               
a obuvi (zber použitých textílií, odevov                 
a obuvi, pánske, dámske, detské odevy 
pre všetky sezóny, lôžkoviny, posteľnú 
bielizeň a iný domáci textil, topánky, 

tašky, kožené a kožušinové odevy, do-
plnky, taktiež na domáce, kuchynské               
a športové potreby, knihy, hračky a po-
dobne). 

Na odovzdanie opotrebovaného šat-
stva a obuvi v meste Vrbové sú vyčlene-
né nasledovné zberné miesta – 10 ks 
kontajnerov s intervalom zvozu podľa 
potreby.

Nepotrebný textil sa bude zberať do 
kovových kontajnerov bielej farby 
(všetky kontajnery sú viditeľne označe-
né), týmto občanov zdvorilo prosíme, 
aby vytriedený nepotrebný textil vkla-
dali do uvedených kontajnerov, najlep-
šie zabalené do igelitových vreciek na 
týchto zberových miestach v rámci ur-
čených zberových stojísk, ktorých je              
v meste 10 ks:
• Ul. gen. M. R. Štefánika - 2 ks kontaj-

nerov/parkovisko pri evanjelickom 
kostole;                   

• Ul. 6. apríla -  2 ks kontajnerov/križo-
vatka Ul. 6. apríla a Nám. J. Emanue-
la;                                                                                         

• Sídl. 9. mája  - 2 ks kontajnerov/par-
kovisko pri materskej škole 

• Ul. SNP - 1 ks kontajnera/pri gará-
žach za Domom kultúry; 

• Hollého ulica - 1 ks kontajnera/pri 
stojisku 1 100-litrových kontajnerov 
na odpady;

• Sadová ulica - 1 ks kontajnera/pri 
stojisku 1 100-litrových kontajnerov 
na odpady pri Chirosane;

• zberný dvor Vinohradnícka ulica               
- 1 ks kontajnera.
Nezbiera sa: znečistené šatstvo.

Ďalšou príjemnou novinkou v dianí 
nášho mesta bude, že od 1. marca 
2021 dáme do prevádzky  novovybudo-
vaný ZBERNÝ DVOR v lokalite „Sietie“ 
na Vinohradníckej ulici. Budovanie no-
vého zberného dvora vrátane potreby 
vysporiadania pozemkov pod novým 
Zberným dvorom a zabezpečenia vy-
čistenia daného priestoru odvozom 
starej komunálnej skládky trvalo štyri 
roky. Na zabezpečenie priestoru a ná-
sledné vybudovanie nového Zberného 
dvora sme získali dotáciu z Envirofon-
du Slovenskej republiky vo výške               
250 000 €.

Mesto Vrbové bude po vybudovaní 
nového Zberného dvora prevádzkovať 
od 1. marca dva objekty určené na zber 
zmesového komunálneho odpadu:
a. nový Zberný dvor, so sídlom Vino-

hradnícka ulica č. 1914;
b. Zberné miesto – stredisko, so síd-

lom na Ul. gen. M. R. Štefánika č. 
174/44;

1. Prevádzková doba na Zbernom dvo-
re v pracovné dni - pondelok a pia-
tok:

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

2. Prevádzková doba na Zbernom dvo-
re v pracovný deň - streda:

- január až december bežného roka             
v čase od 9.00 hod. do 17.00 hod.; 
- obedná prestávka od 12.00 hod.              
- 12.30 hod.
3. Prevádzková doba na Zbernom dvo-

re v sobotu:
- január až december bežného roka                
v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. 
4. Nedeľa, sviatok, vianočné sviatky, 

ako aj veľkonočné sviatky, koniec 
roka (Silvester) a deň konania jar-
moku bude Zberný dvor zatvorený.

5. V pracovné dni – v utorok a vo štvr-
tok bude Zberný dvor zatvorený        
- sanitárny a evidenčný deň. 

Návštevník ZD - klient  dovážajúci od-
pad je povinný prihlásiť sa obsluhe ZD            
a riadiť sa pokynmi obsluhy ZD. Návštev-
ník ZD - klient  je povinný preukázať sa  
potvrdením o zaplatení poplatku za ko-
munálny odpad za predchádzajúci ka-
lendárny rok na základe Rozhodnutia 
mesta Vrbové o vyrubení poplatku za 
odpady. Na základe tohto potvrdenia  za-
mestnanec ZD vydá návštevníkovi ZD               
– klientovi „Kartu ZD“, ktorá bude slúžiť  
v bežnom príslušnom kalendárnom roku 
ako doklad preukazujúci  úhradu  ročné-
ho poplatku za odvoz  a  likvidáciu ko-
munálneho odpadu (doklad  za predchá-
dzajúci rok je platný do 31. decembra 
bežného kalendárneho roka a slúži ako 
doklad na možnosť občana doviezť od-
pad na ZD kedykoľvek v danom roku). 
Novú kartu ZD bude zamestnanec ZD 
vydávať návštevníkovi ZD - klientovi kaž-
dý kalendárny rok len  na obdobie do 31. 
12. bežného kalendárneho roka. 

Do otvorenia nového Zberného dvo-
ra, teda do 1. marca 2021 sa bude zme-
sový komunálny odpad zberať na dote-
rajšom Zbernom mieste – stredisko, so 
sídlom na Ul. gen. M. R. Štefánika č. 
174/44;

Drobný stavebný odpad
Interval vývozu: množstevný zber 

drobných stavebných odpadov – prie-
bežne.

Zber je samostatne spoplatnený                
v zmysle § 3 ods. 1.1, písm. b) VZN č. 
1/2021 vo výške 0,0375 €/kg. Na no-
vom Zbernom dvore bude na odváže-
nie DSO slúžiť nová zabudovaná váha, 
alebo pri menších množstvách zamest-
nanec ZD určí hmotnosť na základe 
prepočtovej tabuľky, ktorá bude uve-
dená v Prílohe č. 1 Prevádzkového po-
riadku Zberného dvora.

 Na Zberný dvor je možné uložiť 
hlavne Drobný stavebný odpad (ďa-
lej len DSO), t. j.  odpad z bežných udr-
žiavacích prác vykonávaných fyzickou 
osobou – nepodnikateľom – zo stavieb 
/prerábok - na ktoré sa podľa zákona 
nevyžaduje stavebné povolenie ani 
ohlasovacia povinnosť. Patrí sem naj-
mä: dlažba, omietka, okná (bez skla), 
kúsky muriva, betónu, malty, lepi-
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dla, škridly, tehly a pod., pričom jednot-
livé kusy nesmú presiahnuť 15 kg. Betó-
nová suť nesmie obsahovať armovacie 
železo, nesmie obsahovať nebezpečný 
odpad zo stavieb - azbestové krytiny, az-
bestové rúry a pod. 

V prípade, že si na takéto práce fyzic-
ká osoba - nepodnikateľ najme práv-
nickú alebo fyzickú osobu - podnikate-
ľa, tento odpad je možné považovať za 
DSO, je odpadom z činnosti  týchto 
osôb, ktorý je taktiež možné uložiť na 
ZD  alebo  sa odporúča jeho uloženie 
na skládku odpadov K.O.S., s. r. o., Kos-
tolné č. 390, prevádzka Rakovice (na 
križovatke Kočín, Šterusy, Dolný Lopa-
šov v smere od Šterús, odbočka vľavo 
do Rakovického hája).

Nezbiera sa: nevytriedené stavebné 
odpady, odpady s obsahom škodlivých 
látok, odpady s obsahom zmesového 
komunálneho odpadu, či zložiek trie-
deného zberu odpadov.

Ešte v roku 2017 bola podpísaná 
zmluvná dohoda, ktorá zabezpečuje 
odvoz elektroodpadu dovezeného ob-
čanmi na Zberný dvor, čím sme taktiež 
prispeli k skvalitneniu služieb zabezpe-
čujúcich vývoz separovaného odpadu  
v našom meste. Uvedená dohoda bola 
podpísaná s organizáciou zabezpeču-
júcou zber elektroodpadu - so spoloč-
nosťou BOMAT, s. r. o., Veľké Orvište, 
ktorá fi nancuje všetky náklady spojené 
so zberom a likvidáciou elektroodpa-
du, táto dohoda bude pokračovať aj             
v aktuálnom kalendárnom roku 2021. 
Elektroodpad sú elektrozariadenia, 
ktoré sú odpadom vrátane všetkých 
súčiastok, konštrukčných častí a spot-
rebných materiálov, ktoré sú súčasťou 
elektrozariadenia v čase, keď sa ich ma-
jiteľ zbavuje. Elektroodpad z domác-
ností je odpad, ktorý pochádza z do-
mácností fyzických osôb. 

Patria sem: chladničky, práčky, tele-
vízne prijímače, PC, monitory a pod. 
Zberný dvor preberie výlučne nerozo-
bratý elektroodpad! V prípade, že pri 
vstupnej kontrole bude zistené rozo-
bratie resp. iná manipulácia s elektro-
odpadom, zodpovedný pracovník ten-
to odpad nepreberie.

Ukladanie opotrebovaných batérií            
a akumulátorov je na zbernom dvore 
zakázané, je možné ich odovzdať opráv-
nenej osobe/oprávnenej spoločnosti 
počas zberu nebezpečných odpadov. 
Ďalej bude možné odovzdať na Zber-

nom dvore aj nebezpečný odpad, t. j. 
taký odpad, ktorý má aspoň jednu ne-
bezpečnú vlastnosť alebo viac nebezpeč-
ných vlastností uvedených v Prílohe č. 5 
Zákona o odpadoch. Nebezpečný odpad 
od fyzických osôb (žiarivky a iný odpad 
obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia 
obsahujúce chlórfl uóruhlíkové zlúčeni-
ny, vyradené elektrické a elektronické 
zariadenia obsahujúce nebezpečné látky 
a odpadové oleje, ktoré už nie sú vhodné 
na použitie, na ktoré boli pôvodne urče-
né - a to najmä použité mazacie oleje zo

spaľovacích motorov, prevodové oleje, 
mazacie oleje, oleje pre turbíny a hyd-
raulické oleje (t. j. všetky minerálne ma-
zacie oleje, syntetické mazacie oleje ale-
bo priemyselné oleje) a farby, možno 
doviezť a uložiť na určené miesto                               
na pozemku ZD, podľa pokynov vedúce-
ho zberného dvora. Ostatné nebezpečné 
odpady je potrebné odovzdať fi rmám            
a organizáciám s oprávnením na zber 
daného druhu nebezpečného odpadu.

Aj v roku 2021 budú termíny zberu se-
parovaného odpadu oznámené obča-
nom prostredníctvom Slovenskej pošty, 
harmonogramy na 1. polrok roka 2021 
pre domy i byty už boli distribuované                               
do schránky každej domácnosti. Termíny 
zberu separovaného odpadu na 1. pol-
rok 2021 sú uvedené aj  ďalej v článku. 
Firma Marius Pedersen, s. r. o., sa zavia-
zala, že v prípade zmien termínov zberu 
separovaných odpadov bude predkladať 
oznamovacie správy v dostatočnom ča-
sovom predstihu o obsahu ktorých bu-
deme občanov vždy včas informovať               
v Hlase Vrbového, na webových strán-
kach mesta, prostredníctvom mestské-
ho rozhlasu, alebo distribúciou prostred-
níctvom Slovenskej pošty. 

Je potrebné, aby sa občania postupne 
oboznamovali s novými pravidlami, ktoré 
priniesla posledná novela zákona o od-
padoch. Aj v ďalšom období budeme vy-
konávať osvetu prostredníctvom Hlasu 
Vrbového, ale aj letákovým spôsobom. 
Znova chceme zdvorilo poprosiť všetkých 
obyvateľov Vrbového o seriózny prístup  
k tejto problematike, a to hlavne z dôvo-
du, že zber separovaných odpadov je fi -
nancovaný prostredníctvom organizácie 
zabezpečujúcej vývoz (ENVI-PAK, a. s.). 
Táto organizácia platí mestu zabezpeče-
nie vývozu a zber separovaných odpa-
dov, z uvedeného dôvodu nie sú tieto 
sumy zaradené do vyrubovaného po-
platku za vývoz zmesového komunálne-
ho odpadu. V prípade, že by to tak nebo-
lo, tak cena za vývoz a skládkovanie 
separátov by bola na ďaleko vyššej pla-
tobnej sadzbe ako doteraz, aj keď nate-
raz sa nám podarilo cenu za odvoz ko-
munálneho odpadu udržať na pôvodnej 
úrovni 30 € na obyvateľa.

Podmienkou tohto fi nancovania je čo 
najčistejšie vyseparovaný jednotlivý od-
pad.  Keď bude tento odpad pomiešaný, 
napr. medzi sklom bude papier alebo 
medzi plastami sklo a podobne, tak bude 
tento odpad považovaný za zmesový ko-
munálny odpad (čiže pôjde na skládku)           
a budeme zaň musieť zaplatiť z mestskej 
kasy.  Ak by sa nám spoločne v budúc-
nosti  nepodarilo zabezpečiť čo najväčšie 
separovanie, alebo dôjde k ďalšiemu zvy-
šovaniu ceny skládkovej spoločnosti za 
uloženie komunálneho odpadu, tak 
bude mesto musieť pristúpiť k nevyhnut-
nému, no nepopulárnemu opatreniu, t. j. 
zvyšovaniu ceny za vývoz komunálnych 
odpadov v meste Vrbové.

Z uvedeného dôvodu je veľmi dôležité 
pristúpiť aj na separovanie nových ko-

modít, t. j. biologicky rozložiteľných od-
padov a biologicky rozložiteľných ku-
chynských odpadov, ktoré sa budú 
všetky zarátavať za mesto ako celok do 
vyseparovaných zložiek zmesového ko-
munálneho odpadu. Do vyseparova-
ných zložiek sa zarátava aj podrvený 
zelený odpad - konáre zo stromov, kto-
ré sa zberajú na Zbernom dvore, tieto 
sa podrvia a odvážajú sa do zariadenia 
na zhodnocovanie odpadov - novovy-
budovaná kompostáreň v Krakova-
noch, ktorá je spoločným majetkom 
Združenia obcí Holeška na triedenie              
a nakladanie s odpadmi, mesto Vrbové 
je členom od roku 2015. V súčasnej 
dobe je celospoločenský systém nasta-
vený tak, že v prípade že naše mesto 
vyseparuje zmesový komunálny odpad 
na viac ako 60 %, tak Envirofond SR po-
skytuje nenávratné dotácie. V roku 
2019 sme napríklad dosiahli vyseparo-
vanosť 63,02 %, a preto naše mesto do-
stalo v tomto roku dotáciu vo výške                             
26 952,35 €, ktorú sme mohli použiť na 
skvalitnenie služieb v odpadovom hos-
podárstve mesta alebo na nákup no-
vých kontajnerov, ktoré potom bezplat-
ne poskytujeme našim občanom.

Systém nakladania so separova-
ným odpadom v meste Vrbové

od 1. januára 2021 - do 30. júna 2021

PAPIER

Interval vývozu: 13x za celý rok pre 
bytové domy a rodinné domy, ako aj 
formou školského zberu.
1. polrok roka 2021: 6 vývozov
Druh nádoby: modré plastové 1100 
-litrové kontajnery
Zbiera sa: noviny, časopisy, brožúry, 
cenníky, zošity, knihy, listy, kancelársky 
papier, papierové vrecká, lepenka, vlni-
tá lepenka, papierové škatule, kartón, 
obálky, letáky, katalógy, plagáty, po-
hľadnice, baliaci papier, adresáre, tele-
fónne zoznamy, hygienicky vyhovujúci 
papier.
Nezbiera sa: plastové obaly, viacvrs-
tvové kombinované materiály (tzv. tet-
rapaky), voskovaný papier, papier s hli-
níkovou fóliou, silne znečistený či 
mastný papier, kopírovací papier, per-
gamenový, asfaltový, dechtový papier, 
brúsny, mastný, lakovaný, napustený 
papier a lepenka, hygienicky nevyhovu-
júci papier, obuvnícka lepenka, papie-
rový prach a výseky z dierovačiek.

Termíny zberu papiera z rodinných 
domov aj bytových domov v 1. polro-
ku roka 2021:   

január  20. streda
február  17. streda
marec  17. streda
apríl  14. streda
máj  12. streda
jún    9. streda
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Zberový papier sa bude zberať do 
1100-litrových plastových kontajnerov 
modrej farby (všetky kontajnery sú vi-
diteľne označené), týmto prosíme ob-
čanov, aby vytriedený papier vkladali 
do kontajnerov na týchto zberových 
miestach v rámci určených zberových 
stojísk. Modrých kontajnerov na papier 
máme v meste 95 ks:

ULICA POČET 
KONT.

M. A. Beňovského – Rezidencia 2
M. A. Beňovského – Gymnázium 2

Bernolákova 4

gen. M. R. Štefánika - VETES 1

Hollého 3

Hoštáky 2

Hrabinská 2

Hviezdoslavova 2

Komenského II. ZŠ 3

Kopaničky 1

Námestie Jozefa Emanuela 2

Novoutvorená 2

Oslobodenia 2

Poľná 1

Pribinova 2

Priehradná 1

Sadová – Chirosan 5

Sadová – býv. Dom služieb 1

6. apríla 14

Sídlisko 9. mája 9

SNP 7

Slovanská 2

Slnečná 1

Sietna 2

Súkennícka 4

Šteruská cesta / Košiar 1

Školská I. ZŠ 3

Šípkovec 1

J. Zigmundíka 2

P. Jantauscha 2

Vinohradnícka 2

Záhradná 1

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

Komenského ulica (križovatka) 1

Bočná 2

Rekreačná ulica/RO Čerenec 1

Organizácia vývozu separátu - PLASTY 
- bude zabezpečovaná dvojakým spôso-
bom, vývoz plastov zo zberových stojísk 
na sídliskách a vývoz plastov z rodin-
ných domov.

Plasty - vývoz zo stojísk na sídliskách
Interval vývozu: 16x za rok pre bytové 
domy
1. polrok roka 2021: 8 vývozov
Druh nádoby: žlté plastové 1100-litro-
vé kontajnery pre bytové domy
Zbiera sa:  fólie, tašky, vedrá, fľaše od 
nápojov v stlačenom stave,  kozmetic-
kých a čistiacich prípravkov, prepravky 
fl iaš,  tégliky od jogurtov, hračky, peno-
vý polystyrén, poháriky z automatov              
a iné plastové nádobky z kozmetiky             
a potravín.                    
Nezbiera sa: obaly znečistené chemiká-
liami a olejmi, viacvrstvové kombinované 
materiály, hrubo znečistené plasty, 
podlahové krytiny, guma, molitan a pod. 

Termíny zberu plastov z bytových 
domov v 1. polroku roka 2021:

január  22. piatok
február  12. piatok
marec    5. piatok
marec  26. piatok
apríl  16. piatok
máj    7. piatok
máj  28. piatok
jún  18. piatok

Z dôvodov maximalizácie objemové-
ho využitia kapacity kontajnerov plasty 
prosíme vkladať vždy v stlačenom sta-
ve. Plasty sa zberajú do 1100-litrových 
plastových kontajnerov žltej farby 
(všetky kontajnery sú viditeľne označe-
né), týmto prosíme občanov, aby vy-
triedené plasty vkladali do uvedených 
kontajnerov na týchto zberových 
miestach v rámci určených zberových 
stojísk. Žltých kontajnerov na plasty 
máme v meste 84 ks:

ULICA POČET 
KONT.

M. A. Beňovského – Rezidencia 2
M. A. Beňovského – Gymnázium 2

Bernolákova 2

P. Jantauscha / kláštor 1

gen. M. R. Štefánika - VETES 1

Hollého 3

Hrabinská 2

J. Zigmundíka 1

Hviezdoslavova 2

Komenského II. ZŠ 2

Námestie Jozefa Emanuela 3

Súkennícka 2

Pribinova 2

Šteruská cesta / Košiar 2

Školská I. ZŠ 4

Sadová – Chirosan 4

Sadová – býv. Dom služieb 1

6. apríla 16

ULICA POČET 
KONT.

SNP 6

Sídlisko 9. mája 10

Športová / futbal. štadión 1

Bočná 2

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

fy. Filson, s. r. o. 2

fy. Tyros, s. r. o. 3

fy. Favab, s. r. o. 2

fy. PD Lopašovské stavebni-
ny 1

Rekreačná / RO Čerenec 1

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

fy. Wajda vine, s. r. o. 1

Plasty - vývoz z rodinných domov

Interval vývozu: 8x za rok pre rodinné 
domy
1. polrok roka 2021: 4 vývozy
Druh nádoby: 120-litrové vrecia pre 
rodinné domy
Zbiera sa:  fólie, tašky, vedrá, fľaše od ná-
pojov v stlačenom stave,  kozmetických a 
čistiacich prípravkov, prepravky fl iaš, 
tégliky od jogurtov, hračky, penový po-
lystyrén, poháriky z automatov a iné
plastové nádobky z kozmetiky a potra-
vín.
Nezbiera sa: obaly znečistené chemiká-
liami a olejmi, viacvrstvové kombinované 
materiály, hrubo znečistené plasty, 
podlahové krytiny, guma, molitan.

Termíny zberu plastov z rodinných 
domov  v 1. polroku roka 2021:

január  22. piatok
február         –
marec    5. piatok
apríl  16. piatok
máj  28. piatok
jún         –

Plasty sa budú zberať do 120-litro-
vých vriec, plasty prosíme vkladať do 
vriec vždy v stlačenom stave - z dôvodu 
maximalizácie objemovej kapacity. 
Týmto prosíme občanov, aby vytriede-
né plasty vo vreciach vyložili pred svoje 
domy vždy v predchádzajúci deň pred 
plánovaným dňom vývozu podľa har-
monogramu. Nové prázdne vrecia 
budú dodané do domácností obratom 
pri zbere. Dodaných vriec bude toľko, 
koľko bude odovzdaných naplnených 
vriec. Napríklad, keď vyseparujete dve 
vrecia, tak vám pri zbere budú do ďal-
šieho zberového obdobia poskytnuté 
nové dve vrecia.
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Sklo

Interval vývozu: 10x za rok pre bytové 
domy  aj  rodinné domy, ako aj formou 
školského zberu.
1. polrok roka 2021: 5 vývozov
Druh nádoby: zelené plastové 
1100-litrové kontajnery
Zbiera sa: sklené fľaše, okná, poháre 
od zaváranín a iné sklené nádoby, všet-
ko bez farebného rozlíšenia ako sklo 
zmiešané.
Nezbiera sa: znečistené sklenené fľaše 
a nádoby (nečistoty nesmú obsahovať 
piesok, uhlie, kovy, cement, drevo, 
kožu, gumu, papier a iné.), kovové                 
a plastové uzávery fl iaš, sklá vystužené 
drôtom, žiarivky, porcelán.

Termíny zberu skla z rodinných do-
mov aj bytových domov v 1. polroku 
roka 2021: 
                                                                         
január  1. pondelok
február         –
marec  8. pondelok
apríl  5. pondelok
máj  3. pondelok
jún  28. pondelok

Zberové sklo sa bude zberať do 
1100-litrových plastových kontajnerov 
zelenej farby (všetky kontajnery sú vidi-
teľne označené),  týmto prosíme obča-
nov, aby vytriedené sklo vkladali do 
uvedených kontajnerov na týchto zbe-
rových miestach v rámci určených zbe-
rových stojísk. Zelených kontajnerov 
na sklo máme v meste 71 ks:

ULICA POČET 
KONT.

M. A. Beňovského – Rezidencia 1
M. A. Beňovského – Gymnázium 1

Bernolákova 2

Školská I. ZŠ 2

gen. M. R. Štefánika – VETES 1

Hollého 2

Hoštáky 1

Hrabinská 1

Hviezdoslavova 2

Komenského II. ZŠ 1

Komenského / križovatka 1

Kopaničky 1

Námestie Jozefa Emanuela 2

Novoutvorená 2

Oslobodenia 2

P. Jantauscha 1

Poľná 1

Priehradná 1

Sadová – Chirosan 2

Sadová – býv. Dom služieb 1

ULICA POČET 
KONT.

6. apríla 9

Sídlisko 9. mája 6

SNP 3

Športová / futbal. štadión 1

J. Zigmundíka 1

Šteruská cesta / Košiar 1

Súkennícka 2

Slovanská 1

Vinohradnícka 3

Sietna 2

Slnečná 1

Šípkovec 1

Záhradná 1

Pribinova 1

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

Bočná 1

Rekreačná ulica/RO Čerenec 1

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

fy. PD Lopašovské stavebni-
ny

1

fy. Favab, s. r. o. 1

fy. Semikron, s. r. o 1

Zberný dvor mesta 2

Kovy a kovové obaly

Interval vývozu: 8x za rok pre bytové 
domy aj rodinné domy.
1. polrok roka 2021: 4 vývozy
Druh nádoby: červené plastové 
1100-litrové kontajnery
Zbiera sa:  kovové obaly z nápojov, vy-
čistené konzervy z kompótov a potra-
vín, kovové výrobky a súčiastky, železo, 
hliník a pod.
Nezbiera sa: znečistené kovy a  kovové 
obaly, tetrapakové obaly, veľké a ťažké 
kovové časti, ktoré môžu poškodiť ná-
dobu, kovové obaly od nebezpečných 
látok, farieb, sprejov a pod.

Termíny zberu kovov z rodinných aj 
z bytových domov v 1. polroku roka 
2021: 
                                                                          
január  13. streda
február  10. streda
marec  16. utorok
apríl  28. streda
máj         –
jún  8. utorok

Zberový kov a kovové obaly sa  budú 
zberať do 1100-litrových plastových kon-
tajnerov červenej farby (všetky kontajne-
ry sú viditeľne označené), týmto prosíme 
občanov, aby vytriedené kovy vkladali do 
uvedených kontajnerov na týchto zbero-
vých miestach v rámci určených zbe-

rových stojísk. Červených kontajnerov 
na kovy a kovové obaly máme v meste 
40 ks: 

ULICA POČET 
KONT.

M. A. Beňovského – Rezidencia 1
M. A. Beňovského / Gymnázium 1

Záhradná 1

Bernolákova 1

Hollého 1

Hoštáky 1

Súkennícka 1

Slovanská 1

Novoutvorená 1

P. Jantauscha 1

Sadová – Chirosan 1

Sadová / býv. Dom služieb 1

6. apríla 6

Sídlisko 9. mája 3

SNP 3

Školská I. ZŠ 1

Vinohradnícka 2

Komenského II. ZŠ 1

Hrabinská 1

Hviezdoslavova 1

Sietna 1

Námestie Jozefa Emanuela 1

Oslobodenia 1

Šteruská cesta / Košiar 1

Slnečná 1

Šípkovec 1

Poľná 1

Bočná 1

Pribinova 1

fy. Semikron, s. r. o. 1

Tetrapaky príp. ostatné viacvrstvo-
vé kombinované materiály
Interval vývozu: 8x za rok pre bytové 
domy aj rodinné domy
1. polrok roka 2021: 4 vývozy
Druh nádoby: oranžové plastové 1100 
litrové kontajnery
Zbiera sa: tetrapaky a ostatné viacvrstvo-
vé kombinované materiály, obaly z džúsov, 
mlieka, smotany, vína a iné obaly s označe-
ním C/PAP.
Nezbiera sa: znečistené tetrapaky a os-
tatné viacvrstvové kombinované mate-
riály rôznymi surovinami.

Termíny zberu tetrapakov z rodin-
ných aj z bytových domov v 1. polro-
ku roka 2021: 

január         –
február  5. piatok
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marec  12. piatok
apríl  23. piatok
máj         –
jún  4. piatok 

Tetrapaky sa budú zberať do 1100-lit-
rových plastových  kontajnerov oranžo-
vej farby (všetky kontajnery sú viditeľne 
označené), týmto prosíme občanov, aby 
vytriedené tetrapaky vkladali do uvede-
ných kontajnerov na týchto zberových 
miestach v rámci určených zberových 
stojísk. Oranžových kontajnerov na tet-
rapaky máme v meste 45 ks:

ULICA POČET 
KONT.

M. A. Beňovského – Rezidencia 1

Bernolákova 2

J. Zigmundíka 1

Hollého 1

Hoštáky 1

Hrabinská 1

Školská I. ZŠ 1

Vinohradnícka 1

Súkennícka 1

Sietna 1

Slovanská 1

Námestie Jozefa Emanuela 1

Novoutvorená 1

Oslobodenia 1

P. Jantauscha 1

Šteruská cesta / Košiar 1
Šteruská cesta / Semikron, s.r.o. 1

Z dôvodu, že organizácia zabezpečujú-
ca vývoz odmietla mestu fi nancovať 
zber triedených odpadov od podnika-
teľských organizácií, bol na základe 
požiadavky Marius Pedersen, a. s., odo-
vzdaný zberovej spoločnosti zoznam 
podnikateľských organizácií v meste 
Vrbové, ktoré produkujú pri svojej pod-
nikateľskej činnosti separačný odpad  
– týkajúci sa hlavne plastov, papiera             
a skla.

Pre tieto podnikateľské subjekty 
bude Marius Pedersen, a. s., zabezpe-
čovať zber na základe samostatných 
zmlúv, ktoré si bude zberová organizá-
cia v roku 2021 postupne uzatvárať         

s jednotlivými podnikateľskými orga-
nizáciami. 

Okrem uvedeného robíme zber pa-
piera a  skla priamo na zbernom dvore, 
preto prosíme podnikateľské subjekty 
v meste, aby nenapĺňali kontajnery na 
papier a sklo, ktoré sú určené pre byto-
vé domy – fyzické osoby, ale doviezli 
tento papier a sklo na zberný dvor, ale-
bo aby si zabezpečili odvoz plastov, pa-
piera  a skla prostredníctvom fi rmy Ma-
rius Pedersen, a. s.

Ešte raz chcem poprosiť všetkých ob-
čanov, aby k separovaniu odpadu pri-
stupovali serióznym spôsobom, lebo 
podľa novoprijatého zákona č. 79/2015 
Z. z. o odpadoch mesto dostane zapla-
tené  za každý kilogram vyseparované-
ho odpadu! A opačne - podľa toho istého 
zákona, všetko čo občania nevyseparujú 
a zlikvidujú ako zmesový komunálny od-
pad - to musí potom mesto zaplatiť zo 
svojho rozpočtu a následne vybrať pro-
stredníctvom vyrubenia poplatkov za 
komunálny odpad a drobný stavebný 
odpad od svojich obyvateľov. Takmer s 
istotou bude v budúcnosti cena za ulo-
ženie komunálneho odpadu na skládky 
narastať a pravdepodobne ani my sa 
nevyhneme nutnosti zvyšovania po-
platkov za komunálne odpady, ale 
urobme spoločne všetko preto, aby 
sme nemuseli zvyšovať tento poplatok 
viac ako je nutné - z dôvodov osobného 
neseriózneho prístupu a ľahostajnosti 
občanov. 

JUDr. Štefan KUBÍK
viceprimátor mesta Vrbové

ULICA POČET 
KONT.

Sadová – Chirosan 1

Sadová / býv. Dom služieb 1

6. apríla 8

Sídlisko 9. mája 5

SNP 3

Hviezdoslavova 1

Komenského II. ZŠ 1

Pribinova 1

Poľná 1

Slnečná 1

Šípkovec 1

Bočná 1

Rekreačná ulica / RO 
Čerenec 1

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

ZOMREL BÝVALÝ VRBOVSKÝ KAPLÁN
10. januára v Nitre zomrel bývalý 

vrbovský kaplán Mons. Miloslav 
MRVA. 

Pri tejto príležitosti uverejňujeme 
jeho curriculum vitae. Mons. Milo-
slav Mrva sa narodil 18. decembra 
1936 vo Varovom Šúre, ktorý dnes 
tvorí časť obce Šúrovce. Po ukonče-
ní formácie a štúdia v Kňazskom se-
minári sv. Cyrila a Metoda a na Cyri-
lometodskej bohosloveckej fakulte 
v Bratislave, ho 22. júna 1969 vysvätil 
za kňaza ThDr. Róbert Pobožný, bis-
kup-apoštolský administrátor rož-
ňavský. Kaplánom bol v Šuranoch, 
od roku 1970 v Piešťanoch, v roku 
1971 v Leviciach, odkiaľ ho 15. feb-
ruára 1971 preložili do Vrbového, 
kde pôsobil ako kaplán do 15. no-
vembra 1973. Potom ho ustanovili 
za kaplána v Hlohovci. V r. 1974 sa 
stal správcom farnosti v Dolných 
Orešanoch a v roku 1977 bol prelo-

žený za správcu farnosti Smolenice, 
kde ho povýšili aj do hodnosti deka-
na. 

V roku 1994 ho vymenovali za špi-
rituála kňazského seminára v Brati-
slave. Od 1. februára 2000 bol výpo-
mocným duchovným v Horných 
Orešanoch a od 1. júla 2000 tamoj-
ším farárom.

K 1. decembru 2009 odišiel do dô-
chodku. Najprv žil v rodisku. Neskôr 
prešiel do Hlohovca, kde bol aj vý-
pomocným duchovným.

1. júla 2010 ho trnavský arcibis-
kup Mons. Róbert Bezák CSsR vy-
menoval za honorárneho dekana             
a 7. januára 2017 pápež František za 
kaplána Jeho svätosti (Mons.).

Svoj život zavŕšil v Dome dôchod-
cov a sociálnych služieb Promeritae 
Quieti sv. Svorada v Nitre, kde aj 
odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi.            
R. I. P.

-rb-



SKLO 1100 lKOMPOZITNÉ OBALY
(tetrapaky) 1100 l

KOVY

Január -
Február 5. piatok
Marec 12. piatok
Apríl 23. piatok
Máj -
Jún 4. piatok

Január 13. streda

Február 10. streda
Marec 16. utorok
Apríl 28. streda
Máj -
Jún 8. utorok

Január 11. pondelok
Február -
Marec 8. pondelok
Apríl 5. pondelok
Máj 3. pondelok
Jún 28. pondelok

Január 20. streda
Február 17. streda
Marec 17. streda
Apríl 14. streda
Máj 12. streda
Jún 9. streda

Január 22. piatok
Február 12. piatok
Marec 5. piatok, 26. piatok
Apríl 16. piatok
Máj 7. piatok, 28. piatok
Jún 18. piatok

SKLO

PAPIER

Termíny odvozov triedených odpadov – JANUÁR až JÚN 2021
PRE BYTY

PET FĽAŠE
A OSTATNÉ PLASTY 1100 l

KOVY 1100 l PAPIER 1100 l

TETRAPAKY

SKLO 1100 lKOMPOZITNÉ OBALY
(tetrapaky) 1100 l

Január -
Február 5. piatok
Marec 12. piatok
Apríl 23. piatok
Máj -
Jún 4. piatok

Január 13. streda

Február 10. streda
Marec 16. utorok
Apríl 28. streda
Máj -
Jún 8. utorok

Január 11. pondelok
Február -
Marec 8. pondelok
Apríl 5. pondelok
Máj 3. pondelok
Jún 28. pondelok

Január 20. streda
Február 17. streda
Marec 17. streda
Apríl 14. streda
Máj 12. streda
Jún 9. streda

Január 22. piatok
Február -
Marec 5. piatok
Apríl 16. piatok
Máj 28. piatok
Jún -

Termíny odvozov triedených odpadov – JANUÁR až JÚN 2021
PRE RODINNÉ DOMY

PET FĽAŠE
A OSTATNÉ PLASTY

KOVY 1100 l PAPIER 1100 l
KOVY

SKLO

PAPIER

TETRAPAKY

PLASTY
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  MESTA VRBOVÉ Č. 1/2021 
O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY

A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA ÚZEMÍ MESTA VRBOVÉ
§ 1

Úvodné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len 

„nariadenie“) upravuje podrobne pod-
mienky určovania a vyberania  miestneho 
poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území mesta Vrbo-
vé.

2. Správcom  miestneho poplatku je mesto 
Vrbové (ďalej len „správca dane“).

§ 2
Všeobecné ustanovenia

1. Poplatok sa platí za (§ 77 ods. 1 zákona 
č. 582/2004 o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne od-
pady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov  – ďalej len „zá-
kon“):

a. činnosti nakladania so zmesovým ko-
munálnym odpadom;

b. činnosti nakladania s biologicky rozloži-
teľným komunálnym odpadom;

c. triedený zber zložiek komunálneho od-
padu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená  
zodpovednosť výrobcov;

d. náklady spojené nedôsledným triede-
ním oddelene zbieraných zložiek ko-
munálneho odpadu, na ktoré sa vzťahu-
je rozšírená zodpovednosť výrobcov;

e. náklady presahujúce výšku obvyklých 
nákladov podľa osobitného predpisu (§ 
59 ods. 8 zákona o odpadoch a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov  ďalej 
„zákon o odpadoch“);

f. a drobné  stavebné odpady (ďalej len 
„poplatok“), ktoré vznikajú na území 
mesta.

2. Poplatník je (§ 77 ods. 2 zákona):
a. fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý 

alebo prechodný pobyt alebo je na úze-
mí mesta oprávnená užívať alebo užíva 
nehnuteľnosť;

b. právnická osoba, ktorá je oprávnená 
užívať alebo užíva nehnuteľnosť na úze-
mí mesta na iný účel ako na podnika-
nie;

c. podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať 
alebo užíva nehnuteľnosť na území 
mesta na podnikanie.

3. Poplatok od poplatníka v ustanovenej 
výške pre mesto môže vyberať a  za vy-
braný poplatok ručí:

a. vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľ-
nosť v spoluvlastníctve viacerých spolu-
vlastníkov alebo ak ide o bytový dom, 
poplatok vyberá a za vybraný poplatok 
ručí zástupca alebo správca určený 
spoluvlastníkmi, ak s výberom zástupca 
alebo správca súhlasí;

b. správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti 
štát, vyšší územný celok alebo mesto 
(ďalej len „platiteľ“ ). Platiteľ a poplatník 
sa môžu písomne dohodnúť, že popla-
tok mestu odvedie priamo poplatník; 
za odvedenie poplatku mestu ručí plati-
teľ.

4. Ak viacero poplatníkov podľa § 2 odsek 2 
písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plne-
nie povinností poplatníka môže  za ostat-
ných členov tejto domácnosti na seba 
prevziať jeden z nich.

5. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na 
právne úkony v plnom rozsahu, plní po-
vinnosti jeho zákonný zástupca, prípad-

ne opatrovník. Povinnosti poplatníka 
nesmie za iného prevziať alebo plniť fy-
zická osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava 
mimo územia Slovenskej republiky ale-
bo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako 
aj ich zmeny je fyzická osoba, ktorá za 
iného plní povinnosti poplatníka, povin-
ná oznámiť mestu. 

6. Poplatková povinnosť:
a. vzniká dňom, ktorým nastane skutoč-

nosť uvedená v § 2 ods. 2 tohto naria-
denia; 

b. zaniká dňom, ktorým zanikne skutoč-
nosť uvedená v § 2 tohto nariadenia.

7. Oznamovacia povinnosť - poplatník je 
povinný v priebehu zdaňovacieho obdo-
bia oznámiť do 30 dní vznik /zánik  po-
platkovej povinnosti s uvedením údajov 
rozhodujúcich na určenie poplatku, jeho 
zníženie alebo odpustenie.

8. Zdaňovacím  obdobím je príslušný 
kalendárny rok. 

§ 3
Poplatok, vyrubenie a splatnosť 

poplatku
1. Sadzba poplatku je:
1.1 pre poplatníka podľa § 2 ods. 2 písm. a) 

tohto nariadenia:
a. za komunálny odpad 0,0822 € za osobu 

a kalendárny deň (0,0822 x 365 = 30,003 
€, resp. 0,0822 x 366 = 30,085 €);

b. za drobný stavebný odpad 0,0375 €/ kg v 
znení ustanovení platného VZN o odpadoch.

1.2 pre poplatníka podľa  § 2 ods. 2 písm. b) 
a  c) tohto nariadenia:

a. 0,0182 €/l (120 l nádoba - vývoz 1 x za 14 
dní);

b. 0,0182 €/l (1100 l nádoba - vývoz 1 x 
týždenne).

2. Poplatok pre fyzickú osobu podľa ods. 
1.1 písm. a) sa určí ako súčin sadzby 
poplatku a počtu kalendárnych dní v 
zdaňovacom období, počas ktorých 
má v meste poplatník trvalý pobyt 
alebo prechodný pobyt alebo užíva 
nehnuteľnosť alebo je oprávnený ju 
užívať.

3. Poplatok za množstvový zber (ods. 1.2) sa 
určí ako súčin frekvencie odvozov, sadzby 
a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník 
užíva v súlade so zavedeným systémom 
zberu komunálnych odpadov a drobných 
stavebných odpadov.

4. Správca dane poplatok vyrubí rozhodnutím 
na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený 
poplatok je splatný do 15 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti.

5. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu 
zdaňovacieho obdobia, správca dane vyrubí 
pomernú časť poplatku rozhodnutím, 
začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti 
až do konca príslušného zdaňovacieho 
obdobia.

6. Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej 
domácnosti zastupuje jeden z nich, správca 
dane vyrubí poplatok rozhodnutím v 
celkovej výške tomuto zástupcovi podľa § 
3 ods.1 alebo ods. 2.

7. Správca dane môže určiť platenie 
poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú 
splatné v lehotách určených správcom v 

rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. 
Poplatník môže poplatok určený                          
v splátkach zaplatiť aj naraz, najneskôr  
v lehote splatnosti prvej splátky.

8. Správca dane vyrubuje poplatok 
každoročne podľa stavu k 1. januáru 
príslušného zdaňovacieho obdobia na celé 
zdaňovacie obdobie, prípadne odo dňa 
vzniku poplatkovej povinnosti do konca 
zdaňovacieho obdobia rozhodnutím.

9. Poplatok za drobný stavebný odpad 
podľa ods. 1.1 písm. b) uhrádza poplatník 
v hotovosti poverenému zamestnancovi 
obce. Tento poplatok sa platí za skutočne 
odovzdané množstvo drobného stavebného 
odpadu na mieste na to určenom (úprava 
v samostatnom VZN). Pri realizácii platby 
dostane poplatník príjmový pokladničný 
doklad ako potvrdenie o zaplatení poplatku. 

§ 4
Zníženie a odpustenie poplatku a zánik 

poplatkovej povinnosti
1. Mesto Vrbové  poplatok za komunálne 

odpady zníži alebo odpustí poplatníko-
vi, ktorý preukáže, že sa v zdaňovacom 
období viac ako 90 dní nezdržiaval ale-
bo sa nezdržiava na území mesta.

2. Poplatník k žiadosti o odpustenie po-
platku predloží  aktuálne potvrdenie, 
ktorým je:

a. potvrdenie o ubytovaní v internáte ale-
bo potvrdenie o prechodnom pobyte            
a zaplatení poplatku (študenti stred-
ných a vysokých škôl, nadstavbových 
štúdií s prechodným pobytom v mieste 
školy);

b. potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pra-
covného pomeru, resp. potvrdenie o pre-
chodnom pobyte prípadne potvrdenie              
o zaplatení poplatku v mieste prechod-
ného pobytu (pracovníci s výkonom prá-
ce mimo trvalého bydliska, obyvatelia                 
s prechodným pobytom, vodiči kamió-
novej prepravy); 

c. potvrdenie zamestnávateľa zo zahrani-
čia o trvaní pracovného pomeru, potvr-
denie o štúdiu v zahraničí, pracovné 
víza; 

d. potvrdenie o umiestnení v zariadení so-
ciálnych služieb, detskom domove, do-
move dôchodcov, reedukačnom zaria-
dení, dlhodobej hospitalizácii;

e. potvrdenie o výkone trestu odňatia slo-
body;

f. potvrdenie o výkone služby v ozbrojených 
silách;

g. prípadne iné doklady, v ktorých bude 
uvedený dátum preukazujúci nárok na 
uplatnenie odpustenia poplatku a dá-
tum, kedy nárok na odpustenie zaniká.

V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom 
alebo českom jazyku, je potrebný k dokla-
dom priložiť aj  preklad.
3. Doklady uvedené v  § 4 ods. 2 nie je 

možné nahradiť čestným vyhlásením. 
Všetky požiadavky na zníženie alebo 
odpustenie poplatku od 1. januára mu-
sia byť doložené písomným potvrde 
ním najneskôr do 31. januára bežného 
zdaňovacieho obdobia. Zníženie alebo 
odpustenie poplatku na základe žia-
dosti predloženej v priebehu roka sa 
priznáva odo dňa vzniku tejto skutoč-
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nosti. Údaje uvedené v žiadosti doloží 
žiadateľ hodnovernými dokladmi do 30 
dní od ich vzniku.

4. Mesto Vrbové poplatok za komunálne od-
pady na základe individuálnej žiadosti zní-
ži o 50 % poplatníkovi, ktorý preukáže, že 
v zdaňovacom období je fyzickou osobou 
v hmotnej núdzi. Túto skutočnosť preuka-
zuje právoplatným rozhodnutím Úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny.

5. Ak poplatníkovi zanikla povinnosť platiť 
poplatok v priebehu zdaňovacieho ob-
dobia a preukáže splnenie podmienok 
na vrátenie poplatku alebo jeho pomer-
nej časti, mesto poplatok alebo jeho po-
mernú časť vráti.

6. Doklady preukazujúce splnenie podmie-
nok podľa § 5 na vrátenie poplatku alebo 
jeho pomernej časti:

1. potvrdenie o zmene trvalého pobytu;
2. kópia úmrtného listu;
3. potvrdenie o ukončení prechodného 

pobytu na území mesta.
Poplatníkovi, ktorému bolo priznané zníže-
nie poplatku rozhodnutím mesta Vrbové, 
vráti správca rozdiel medzi zaplateným po-
platkom a priznaným znížením poplatku do 
konca kalendárneho roka. 

§ 5
Spoločné ustanovenia

1. Poplatok mesto vyberá nasledovným 
spôsobom:

a. v hotovosti do sumy 300,00 € - § 55 ods. 
2 písm. b) bod 3 zákona č. 563/2009 Z. z. 

o správe daní (daňový poriadok) a  o zme-
ne a  doplnení niektorých zákonov do po-
kladnice mesta;

b. bezhotovostným prevodom na účet 
správcu dane;

c. poštovým poukazom na účet správcu dane;
d. bezhotovostne platobnou kartou v kan-

celárii pokladnice na MsÚ.
2. Poplatník je povinný označiť platbu po-

platku identifi kátorom t. j. variabilným 
symbolom, ktorý je uvedený v rozhodnu-
tí. Pri neoznačenej platbe postupuje 
správca dane v súlade s § 98a zákona, t. j. 
platbu použije na splátku pohľadávky po-
platníka vzniknutej na základe zákona a 
súvisiacich VZN mesta (poplatky a miest-
na daň po lehote splatnosti, úhrada exe-
kučných nákladov a i.). Rovnaký postup 
sa použije pri použití daňového preplat-
ku miestnej dane a poplatku.

3. Ak nemožno takúto platbu (§ 5, ods. 2) 
použiť,  správca dane ju  na základe žia-
dosti  vráti do 60 dní od doručenia žia-
dosti poplatníka.

§ 6
Záverečné  ustanovenia

1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom na-
riadení nie je podrobnejšia úprava,  odka-
zuje sa na zákon č. 582/2004 Z. z. o miest-
nych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov, zá-
kon č. 563/2009  Z. z. o správe daní (Daňo-
vý poriadok) a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov v znení neskorších predpi-
sov a  zákon č. 79/2015 Z. z.  o odpadoch v 
znení neskorších predpisov.

2. Na tomto všeobecne záväznom nariade-
ní mesta Vrbové sa uznieslo Mestské 
zastupiteľstvo vo Vrbovom  č. uznesenia  
156/XII/2020  zo dňa  9. 12. 2020.

§ 7
Zrušovacie a prechodné ustanovenia

1. Ruší sa  Všeobecne záväzné  nariadenie 
č. 3/2020 o miestnom poplatku za ko-
munálny odpad a drobné stavebné od-
pady na území mesta Vrbové.

2. Dodatočne zistená, resp. oznámená 
poplatková povinnosť za obdobie, za 
ktoré je možné vyrubiť poplatok (§ 69 
ods. 1 daňového poriadku) bude posu-
dzovaná a vyrubená v súlade s VZN 
platným v príslušnom zdaňovacom ob-
dobí.

§ 8
Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie nado-
búda účinnosť 1. januára  2021.

Vrbové dňa 9. 12. 2020

     
Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ

primátorka mesta

D O D A T O K   Č. 1  
K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU Č. 6/2020 O URČENÍ VÝŠKY FINANČNÝCH 
PROSTRIEDKOV NA MZDY A PREVÁDZKU NA DIEŤA/ŽIAKA ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH 

ZARIADENÍ NA ÚZEMÍ MESTA VRBOVÉ
Čl. I

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbo-
vé č. 6/2020 o určení výšky fi nančných pros-
triedkov na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka 
škôl a školských zariadení na území mesta 
Vrbové  sa mení a dopĺňa takto:

1. Príloha č. 1 k VZN č. 6/2020 o určení výš-
ky fi nančných prostriedkov na mzdy a 
prevádzku na dieťa materskej školy a 
žiaka školského zariadenia sa nahrádza 
novým znením:

Príloha č. 1
Výška fi nančných prostriedkov na rok 
2020 na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti mesta Vrbové.

2. Nadobudnutím účinnosti Dodatku č. 1 
sa mení Príloha č. 1 k Všeobecne záväz-
nému nariadeniu č. 6/2020 o určení výš-
ky fi nančných prostriedkov na mzdy a  
prevádzku na dieťa/žiaka škôl a škol-
ských zariadení na území mesta Vrbové. 
Ostatné ustanovenia VZN č. 6/2020  zo-
stávajú nezmenené.

3. Všetky zmeny a doplnky pôvodného 
všeobecne záväzného nariadenia a jeho 
následného Dodatku č. 1 podliehajú 
schváleniu Mestského zastupiteľstva vo 
Vrbovom. 

Vo Vrbovom dňa  10. 12. 2020
Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ,

primátorka mesta

Kategória škôl a školských 
zariadení Výška fi nančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka v eurách (€)

Materská škola
Sídlisko 9. mája 322, Vrbové  2 599,58

Školský klub detí  
Základná škola, Školská 4, Vrbové 743,26

Školský klub detí  
Základná škola, Komenského 2, Vrbové 628,90

Zariadenie školského stravovania 
Základná škola, Školská 4, Vrbové 222,97

Zariadenie školského stravovania 
Základná škola, Komenského 2, Vrbové 212,18

Čl. II
Platnosť a účinnosť

1. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému na-
riadeniu mesta Vrbové č. 6/2020 o určení 
výšky fi nančných prostriedkov na mzdy a 
prevádzku na dieťa/žiaka škôl a škol-
ských zariadení na území mesta Vrbové 
bol schválený Mestským zastupiteľstvom 
vo Vrbovom uznesením č. 158/XII/2020 
zo dňa 9. 12. 2020.  Platnosť nadobúda 
podpísaním primátorky mesta a vyvese-
ním na úradnej tabuli MsÚ po dobu 15 
dní a účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 
ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov  
dňom  15. 12. 2020.
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  MESTA Č. 8/2020 
O TVORBE A POUŽITÍ FONDU ÚDRŽBY, PREVÁDZKY A OPRÁV 

NÁJOMNÝCH BYTOV VO VLASTNÍCTVE MESTA VRBOVÉ
Mesto Vrbové v zmysle § 6 ods. 4 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, v súlade s § 18 ods. 2 
zákona NR SR č. 443/2010 Z. z. o dotáciách       
na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v 
znení neskorších predpisov, podľa § 10 ods. 
1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve by-
tov a nebytových priestorov v znení neskor-
ších predpisov a zákona č. 260/2011 Z. z. o 
ukončení a spôsobe usporiadania niekto-
rých nájomných vzťahov k bytom v znení 
neskorších predpisov v y d á v a pre územie 
mesta Vrbové VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIA-
DENIE č. 8/2020 o tvorbe a použití fondu 
údržby a opráv nájomných bytov vo vlast-
níctve mesta Vrbové

§ 1
Úvodné ustanovenia

Toto nariadenie upravuje v súlade s § 18 
ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách 
na rozvoj bývania a sociálnom bývaní pod-
mienky tvorby a použitia fondu prevádzky, 
údržby  a opráv (ďalej len „fond opráv“) ná-
jomných bytov v bytových domoch obstara-
ných s použitím verejných prostriedkov (do-
tácia na rozvoj bývania) na účely podpory 
nájomného bývania a  v súlade s § 10 ods. 1 
zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov  
a nebytových priestorov  tvorbu fondu pre-
vádzky, údržby a opráv za ostatné nájomné 
byty vo vlastníctve mesta.
1. Základné pojmy: 

a. Byt je obytná miestnosť alebo súbor obyt-
ných miestností  s príslušenstvom uspo-
riadaných do funkčného celku s vlastným 
uzavretím určený na trvalé bývanie. Prís-
lušenstvom bytu sú miestnosti, ktoré pl-
nia komunikačné, hospodárske alebo hy-
gienické funkcie bytu.

b. Spoločné časti domu sú časti budovy 
nevyhnutné na jej podstatu a bezpeč-
nosť, najmä základy domu, strechy, 
chodby, obvodové múry, priečelia, vcho-
dy, schodištia, spoločné terasy, podkro-
via, povaly, vodorovné nosné a izolačné 
konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

c. Spoločné priestory domu a príslušen-
stvo domu sú časti budovy,  ktoré sú 
určené na spoločné užívanie a slúžia 
výlučne tomuto domu a pritom nie sú 
stavebnou súčasťou domu (ďalej len 
„príslušenstvo“), napr.:  oplotené záhra-
dy a stavby, najmä oplotenia, prístrešky 
a oplotené nádvoria, ktoré sa nachá-
dzajú na pozemku patriacom k domu 
(ďalej len „priľahlý pozemok“).

d. Spoločné zariadenia domu sú zaria-
denia, ktoré sú určené na spoločné uží-
vanie a slúžia výlučne tomuto domu,             
a to aj v prípade, ak sú umiestnené 
mimo domu. Takýmito zariadeniami sú 
najmä sušiarne, kočikárne, spoločné te-
levízne antény, bleskozvody, komíny, 
vodovodné, kanalizačné, elektrické, te-
lefónne a plynové prípojky.

2. Prehľad nájomných bytov získaných do-
táciou na podporu bývania  v meste Vr-
bové tvorí prílohu č. 1 tohto VZN,  ná-
hradných nájomných bytov v meste Vr-
bové tvorí prílohu č. 2 tohto VZN  a  os-
tatných nájomných bytov v meste 
Vrbové tvorí prílohu č. 3 tohto VZN.

§ 2
Účel fondu opráv

1. Fond opráv sa používa na zabezpečenie 
údržby, prevádzky a opráv bytových 
domov, nájomných bytov a spoločných 
priestorov v bytových domoch.

2. Účelom fondu opráv  je vytvárať fi nančné 
podmienky pre včasnosť a plánovanie 
údržby a opráv a uplatňovať tak 
zodpovednosť vyplývajúcu z vlastníctva 
nehnuteľností.

§ 3
Použitie fondu opráv

1. Fond opráv možno použiť na údržbu, 
prevádzku a opravy nájomných bytov,  
nájomných domov a nebytových priestorov 
v týchto domoch, ako aj na ich rekonštrukciu 
a veci alebo činnosti napomáhajúce, resp. 
úzko spojené s touto údržbou.  

2. Pri odstraňovaní havárií a nevyhnutných 
opráv a škôd v prípade, ak vo fonde nie je 
dostatok fi nančných prostriedkov, sa tieto 
hradia  z rozpočtových prostriedkov mesta 
Vrbové. V prípade poistného krytia týchto 
nákladov je následné  poistné plnenie 
príjmom rozpočtu mesta.

3. K údržbe bytových domov, ktorá je hradená 
z fondu opráv patria pravidelné odborné, 
resp. revízne prehliadky a odborné kontroly 
podľa platnej legislatívy, a to: 

a. prenosných hasiacich prístrojov a požiarneho 
vodovodu;

b. bleskozvodov;
c. elektrickej inštalácie a elektrických zariadení; 
d. komínov;
e. oprava a výmena meračov;
f. plynových rozvodov a plynových zariadení. 

4. Žiadosť o vykonanie opravy fi nancovanú 
z fondu opráv predkladá nájomca bytu 
do podateľne MsÚ. Pri riešení žiadosti 
sa prihliada na naliehavosť opravy a  
fi nančnú náročnosť opravy. 

5. O tvorbe a použití  fondu opráv bude 
na požiadanie poslancov mestskému 
zastupiteľstvu podaná správa. 

§ 4
Drobné opravy v byte

1. Drobné opravy v byte súvisiace s jeho 
užívaním  hradí nájomca podľa ustanovení 
§ 5 Nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z. a § 
687 ods. 2 Občianskeho zákonníka, a to v 
maximálnej výške  6,64 eura.

2. V prípade, ak drobné opravy uvedené                 
v prílohe č. 4 presiahnu sumu uvedenú            
v ods. 1, tak drobné opravy uhrádza mesto 
Vrbové z fondu opráv konkrétneho domu.

3. Drobnými opravami v byte súvisiacimi                  
s jeho užívaním (ďalej len „drobné opravy“) 
sú opravy bytu, miestnosti neslúžiacej 
na bývanie, ktorá je súčasťou bytu, ich 
príslušenstva, zariadenia a vybavenia, ako 
aj výmeny drobných súčiastok jednotlivých 
predmetov zariadenia alebo vybavenia, 
ktoré sú obsahom  Prílohy č. 1 nariadenia 
vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z.  
(príloha č. 4) ak náklad na jednu opravu 
neprevýši sumu 6,64 eura. Ak sa vykonáva 
na tej istej veci viac opráv, ktoré spolu 
súvisia, je rozhodujúci súčet nákladov na 
všetky tieto opravy.

4. Náklady spojené s bežnou údržbou bytu

sú náklady za práce, ktoré sa obvykle vy-
konávajú pri dlhšom užívaní (ďalej len 
„obvyklé udržiavacie náklady“), ako naprí-
klad maľovanie, drôtikovanie a pastova-
nie parkiet, udržiavanie dreveného oblo-
ženia stien, opravy vstavaného nábytku 
(opravy a výmeny zámok a nátery).

5. Ak niet inej dohody, uhrádzajú nájomco-
via bytov so spoločným príslušenstvom 
náklady na drobné opravy a  obvyklé udr-
žiavacie náklady spojené s užívaním spo-
ločného príslušenstva pomerne podľa 
užívacej plochy bytu. 

§ 5
Nájomné byty vo vlastníctve mesta

Mesto Vrbové je vlastníkom:
1. nájomných bytov obstaraných čiastočne 

prostredníctvom dotácie Ministerstva dopra-
vy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a úve-
rom zo Štátneho fondu rozvoja bývania na 
základe zákona č. 443/2010 Z. z.  o dotáciách 
na rozvoj bývania a sociálnom bývaní. Sú to 
nájomné byty na Ul. J. Zigmundíka  č. 295/4 - 
19 bytov,  Sídl. 9. mája  č. 322/25 - 16 bytov, 
Hrabinská ul.  č. 1726/11/13 - 48 bytov, Šte-
ruská cesta  č. 675/6A, 6B, 6C - 15 bytov; 

2. nájomných bytov obstaraných úplne z dotá-
cie Ministerstva dopravy, výstavby a  regio-
nálneho rozvoja SR v zmysle zákona č. 
260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe uspo-
riadania niektorých nájomných vzťahov k 
bytom v znení neskorších predpisov ako 
náhradné nájomné (reštitučné) byty - 5 by-
tov v bytovom dome na Nám. sv. Cyrila a  
Metoda č. 12/20;

3. ostatných nájomných bytov - 1 byt v byto-
vom dome na Nám. sv. Cyrila a Metoda 
12/20, 20 bytov na Nám. sv. Cyrila a Metoda  
č. 3/2 a 3 byty na Ul. gen. M. R. Štefánika č. 
176, 177.

§ 6
Hospodárenie s fondom opráv

1. Pre účelné hospodárenie sa fond opráv 
vedie na samostatnom bankovom účte a 
analyticky sa eviduje podľa jednotlivých 
bytových domov.

2. Opravu a údržbu bytov zabezpečuje mesto 
Vrbové.

§ 7
Tvorba fondu opráv 

1. Mesto Vrbové tvorí fond opráv z fi nanč-
ných prostriedkov získaných v rámci úhrad 
za nájomné od nájomcov bytov a podľa 
charakteru získania vlastníctva k bytom ur-
čuje tvorbu fondu opráv nasledovne:

a. u bytov uvedených v § 5 ods. 1 a 2 v súlade 
s § 18 ods. 3 „vlastník bytovej budovy s ná-
jomnými bytmi tvorí  z dohodnutého ná-
jomného fond prevádzky, údržby a opráv 
bytovej budovy ročne minimálne vo výš-
ke 0,5 % oprávnených nákladov na obsta-
ranie nájomných bytov“  alebo  „vo výške 0,5 
% z obstarávacej ceny bytov jednotlivých by-
tových domov“ (tabuľka   č. 1 a tabuľka č. 2);

b. u ostatných nájomných bytov tvorí fond 
opráv v súlade s ustanoveniami § 10 ods. 1 
zákona č. 182/1993 Z. z. preddavkovo me-
sačne vo výške 10 % z predpísaného nájom-
ného. Podkladom pre výšku preddavku je 
aktuálny predpis nájomného v jednotlivom 
byte, či bytovom dome. 
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2. V prípade, ak by fi nančné prostriedky vo 
fonde opráv nepostačovali na zabezpe-
čenie údržby nájomných bytov a neby-
tových priestorov v bytových domoch, 
mestské zastupiteľstvo môže rozhodnúť 
o zvýšení uvedenej výšky tvorby fondu 
opráv.

§ 8
Záverečné ustanovenia

1. Mesto Vrbové pri tvorbe a použití fondu 
opráv nájomných bytov a náhradných ná-
jomných bytov vo vlastníctve mesta  obstara-

Tabuľka č. 1 - nájomné byty (§ 5 ods. 1)

Nájomné byty – adresa
Náklady na 
obstaranie 
nájomných 
bytov v EUR

Ročná tvorba fondu 
opráv v EUR

Vrbové, Hrabinská ul. 
1726/11-13 1 200 749,79 6 003,75

Vrbové, Ul. J. Zigmundíka 
295/4 531 083,71 2655,42

Vrbové, Sídl. 9. mája 
322/25 579 324,99 2 896,62

Vrbové, Šteruská cesta 
675/6A, 6B, 6C 759 176,22 3 795,88

Tabuľka č. 2 - náhradné nájomné byty (§ 5 ods. 2)

Nájomné byty – adresa
Náklady na 
obstaranie 
nájomných 
bytov v EUR

Ročná tvorba fondu
 opráv  v EUR

Vrbové, Nám. sv. Cyrila a 
Metoda 12/20 143 455,42 717,28

a opráv nájomných bytov vo vlastníctve 
mesta Vrbové prijatý uznesením MsZ č. 
111/V/2018 zo dňa 24. 5. 2018.

4. Na tomto všeobecne záväznom nariadení 
mesta Vrbové sa uznieslo Mestské zastu-
piteľstvo vo Vrbovom Uznesením č. 147            
/XI/2020 zo dňa  11. 11. 2020.

§ 9
Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobú-
da účinnosť  1. decembra 2020.

ných s použitím verejných prostriedkov a os-
tatných nájomných bytov postupuje  podľa 
tohto VZN po nadobudnutí jeho účinnosti. 

2. Otázky, ktoré nie sú upravené v tomto VZN, sa 
spravujú príslušnými právnymi predpismi.

3. Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 
10/2017 o tvorbe a použití fondu údržby, 
prevádzky a opráv nájomných bytov vo 
vlastníctve mesta Vrbové prijaté uznesením 
MsZ č. 157/XI/2017 zo dňa 30. 11. 2017                  
a ďalej sa ruší dodatok č. 1 k VZN č. 10/2017 
o tvorbe a použití fondu údržby, prevádzky

Vrbové dňa   28. 10. 2020
Vypracoval:
JUDr. Štefan KUBÍK, viceprimátor mesta 

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ
primátorka mesta

Hrabinská ul. č. 1726/11-13 (bytový dom)Hrabinská ul. č. 1726/11-13 (bytový dom)
prízemie vpravo prízemie vľavo
Byt č. 1 – dvojgarzónka   32,28 m2 Byt č. 7 – dvojgarzónka   32,28 m2

Byt č. 2 – dvojizbový bezbariérový  48,50 m2 Byt č. 8 – dvojizbový   48,12 m2

Byt č. 3 - dvojizbový bezbariérový  48,50 m2 Byt č. 9 – dvojizbový   48,12 m2

Byt č. 4 - dvojizbový bezbariérový  48,50 m2 Byt č. 10 – dvojizbový   48,12 m2

Byt č. 5 - dvojizbový bezbariérový   48,50 m2 Byt č. 11 – dvojizbový   48,12 m2

Byt č. 6 – jednoizbový   35,40 m2 Byt č. 12 – jednoizbový   35,40 m2

I. poschodie vpravo I. poschodie vľavo
Byt č. 13 – dvojgarzónka   32,28 m2 Byt č. 19 – dvojgarzónka   32,28 m2

Byt č. 14 – dvojizbový   48,12 m2 Byt č. 20 – dvojizbový   8,12 m2

Byt č. 15 – dvojizbový   48,12 m2 Byt č. 21 – dvojizbový   48,12 m2

Byt č. 16 – dvojizbový   48,12 m2 Byt č. 22 – dvojizbový   48,12 m2

Byt č. 17 – dvojizbový   48,12 m2 Byt č. 23 – dvojizbový   48,12 m2

Byt č. 18 – jednoizbový   35,40 m2 Byt č. 24 – jednoizbový   35,40 m2

II. poschodie vpravo II. poschodie vľavo
Byt č. 25 – dvojgarzónka   32,28 m2 Byt č. 31 – dvojgarzónka   32,28 m2

Byt č. 26 – dvojizbový   48,12 m2 Byt č. 32 – dvojizbový   48,12 m2

Byt č. 27 – dvojizbový   48,12 m2 Byt č. 33 – dvojizbový   48,12 m2

Byt č. 28 – dvojizbový   48,12 m2 Byt č. 34 – dvojizbový   48,12 m2

Byt č. 29 – dvojizbový   48,12 m2 Byt č. 35 – dvojizbový   48,12 m2

Byt č. 30 – jednoizbový   35,40 m2 Byt č. 36 – jednoizbový   35,40 m2

podkrovie vpravo podkrovie vľavo
Byt č. 37 – dvojgarzónka   33,48 m2 Byt č. 43 – dvojgarzónka   33,48 m2

Byt č. 38 – dvojizbový   50,68 m2 Byt č. 44 – dvojizbový   50,68 m2

Byt č. 39 – dvojizbový   50,68 m2 Byt č. 45 – dvojizbový   50,68 m2

Byt č. 40 – dvojizbový   50,68 m2 Byt č. 46 – dvojizbový   50,68 m2

Byt č. 41 – dvojizbový   50,68 m2 Byt č. 47 – dvojizbový   50,68 m2

Byt č. 42 – jednoizbový   34,95 m2 Byt č. 48 – jednoizbový   34,95 m2

Príloha č. 1:
Prehľad nájomných bytov (NB)  v meste obstaraných z dotácie na rozvoj bývania:
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Ul. J. Zigmundíka č. 295/4  (nadstavba nad MŠ)
prízemie I. poschodie II. poschodie

Byt č. 11 – dvojizbový 48,20 m2 Byt č. 21 – jednoizbový 20,41 m2 Byt č. 31 – jednoizbový 21,16 m2

Byt č. 12 – jednoizbový 20,49 m2 Byt č. 22 – dvojizbový 49,04 m2 Byt č. 32 – dvojizbový 50,99 m2

Byt č. 13 – dvojizbový  28,39 m2 Byt č. 23 – jednoizbový 28,78 m2 Byt č. 33 – jednoizbový 29,55 m2

Byt č. 14 – dvojizbový 49,04 m2 Byt č. 24 – jednoizbový 20,49 m2 Byt č. 34 – jednoizbový 21,04 m2

Byt č. 15 – jednoizbový 22,96 m2 Byt č. 25 – jednoizbový 28,39 m2 Byt č. 35 – jednoizbový 29,15 m2

Byt č. 26 – dvojizbový 49,04 m2 Byt č. 36 – dvojizbový 50,99 m2

Byt č. 27 – jednoizbový 20,41 m2 Byt č. 37 – jednoizbový 21,16 m2

Sídl. 9. mája  č. 322/25  (nadstavba nad MŠ)
Byt č. 1 –  dvojizbový   53,61 m2

Byt č. 2 –  jednoizbový   35,81 m2

Byt č. 3 –  jednoizbový   36,70 m2

Byt č. 4 –  dvojizbový   43,00 m2

Byt č. 5 –  dvojizbový    43,46 m2

Byt č. 6 –   jednoizbový   38,89 m2

Byt č. 7 –   jednoizbový    38,89 m2

Byt č. 8 –   dvojizbový   43,46 m2

Byt č. 9 –   dvojizbový    43,00 m2

Byt č. 10 – dvojizbový   53,61 m2

Byt č. 11 – jednoizbový    35,81 m2

Byt č. 12 – jednoizbový    36,70 m2

Byt č. 13 – jednoizbový   31,97 m2

Byt č. 14 – jednoizbový   32,15 m2

Byt č. 15 – jednoizbový   32,15 m2

Byt č. 16 – jednoizbový   31,97 m2

Námestie sv. Cyrila a Metoda č. 12/20 (bytový dom)
Byt č. 5 – dvojizbový   55,86 m2

Šteruská cesta – Košiar č. 675/6A, 6B, 6C (bytový dom)
Vchod 6A - prízemie Vchod 6A – 1. poschodie
Byt č. 1 – dvojizbový 
bezbariérový 51,70 m2

Byt č. 2 – jednoizbový 44,24 m2

Byt č. 3 – dvojizbový  54,72 m2

Vchod 6A – 2. poschodie
Byt č. 4 - jednoizbový 44,24 m2

Byt č. 5 - dvojizbový 54,72 m2

Vchod 6B – prízemie Vchod 6B – 1. poschodie
Byt č. 6 – dvojizbový 51,12 m2 Byt č. 7 – jednoizbový 44,02 m2

Byt č. 8 – dvojizbový 54,72 m2

Vchod 6B – 2. poschodie
Byt č. 9 - jednoizbový 44,02 m2

Byt č. 10 - dvojizbový 54,72 m2

Vchod 6C - prízemie Vchod 6C – 1. poschodie
Byt č. 11 – dvojizbový 51,34 m2 Byt č. 12 – jednoizbový 44,02 m2

Byt č. 13 – dvojizbový 54,94 m2

Vchod 6C – 2. poschodie

Byt č. 14 - jednoizbový 44,02 m2

Byt č. 15 - dvojizbový 54,94 m2

Príloha č. 2
Prehľad náhradných nájomných bytov (NNB)                     
v meste obstaraných z dotácie na rozvoj bývania:

Námestie sv. Cyrila a Metoda č. 12/20
Byt č. 1 – jednoizbový   33,32 m2

Byt č. 2 – dvojizbový   53,74 m2

Byt č. 3 – dvojizbový   51,99 m2

Byt č. 4 – jednoizbový   35,02 m2

Byt č. 6 – dvojizbový   52,14 m2

Príloha č. 3
Prehľad ostatných nájomných bytov (ONB)  v 
meste, ktoré neboli obstarané prostredníctvom 
Štátneho fondu rozvoja bývania:

Ul. gen. M. R. Štefánika  č. 176, 177 (Vetes)
Byt č. 1 - dvojizbový – vľavo   45,45 m2

Byt č. 2 - dvojizbový (neobývateľný) – vľavo 71,34 m2

Byt č. 3 - jednoizbový – vpravo  42,93 m2

Byt č. 4 - dvojizbový – vpravo  76,93 m2

Nám. Sv. Cyrila a Metoda  č. 3/2  (Staré kino)
Byt č. 1 - štvorizbový - pravá strana           104,90 m2

Byt č. 2, 3, 4 - spoločný trojizbový - pravá strana       70,00 m2

Byt č. 5, 6, 7 - spoločný trojizbový - pravá strana       65,97 m2

Byt č. 8 - jednoizbový - pravá strana             22,68 m2

Byt č. 9 - jednoizbový - pravá strana             23,57 m2

Byt č. 10 - jednoizbový - pravá strana            23,80 m2

Byt č. 11 - jednoizbový - pravá strana            21,66 m2

Byt č. 12 - jednoizbový - ľavá strana             23,32 m2

Byt č. 13 - jednoizbový - ľavá strana             23,32 m2

Byt č. 14 - jednoizbový - ľavá strana            23,32 m2

Byt č. 15 - jednoizbový - ľavá strana            23,32 m2

Byt č. 16 - trojizbový - ľavá strana             52,03 m2

Byt č. 17 - dvojizbový - ľavá strana            46,92 m2

Byt č. 18, 19, 20 - spoločný trojizbový          91,32 m2
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A. Sanitárne zariadenie:
1. upevnenie uvoľneného umývadla, zá-

chodovej misy, mušle, drezu, výlevky, 
vane, vylievaka, bidetu, záchodovej 
nádrže, zrkadla, držadla, schránok, pľu-
vadla, konzol, vešiakov;

2. oprava, výmena výtokového ventilu              
– kohútika;

3. oprava, výmena sifónu a lapača tuku;
4. oprava odpadového a prepadového 

ventilu;
5. oprava batérie;
6. oprava pevnej alebo hadicovej sprchy;
7. výmena tesnenia;
8. výmena retiazok a zátok k všetkým 

predmetom;
9. oprava, výmena vešiakov, vaňových dr-

žadiel;
10. oprava, výmena dvierok na obmurova-

nej vani;
11. oprava, výmena podpier, ružíc, ťahadiel;
12. čistenie zanesených odpadových rúr             

z bytu len do kanalizačného stúpadla;
13. oprava, výmena násosky splachovača, 

plavákovej gule s pákou, padákového

drôtu a páky, sedacej dosky s poklopom, 
priechodného ventilu pred záchodovou 
nádržou, záchodovej manžety;

14. zabrúsenie padákového sedla;
15. výmena tesnenia, prípadne kužeľky na 

ventily;
16. oprava tlakového splachovača s výme-

nou jednotlivých drobných súčastí;
17. oprava, výmena ochranných rámov na 

drezoch a výlevkách.

B. Elektrické zariadenie:
1. oprava, výmena vypínačov všetkých dru-

hov, poistiek a ističov všetkých druhov, 
zásuviek, tlačidiel, objímok, zvončekové-
ho a signalizačného zariadenia, včítane 
tlačidla pri vchode, transformátora, zvon-
čeka i miestnej batérie, ak patrí k bytu;

2. oprava osvetľovacích telies, prípadne 
výmena ich jednotlivých súčastí.

C. Plynové a elektrické sporáky a variče, 
plynové radiátory a prenosné plynové 
piecky:
1. oprava horákov;

2. oprava, výmena uzavieracích kohúti-
kov plynu;

3. výmena a dopĺňanie skrutiek, nitov a os-
tatných drobných súčiastok;

4. oprava, výmena vypínačov elektrické-
ho prúdu;

5. oprava platničiek a rúry na pečenie;
6. výmena prívodného kábla alebo hadice;
7. výmena plechu, pekáča a roštu do rúry 

na pečenie;
8. prečistenie plynovodných prívodiek od 

plynomeru k spotrebičom.

D. Kovanie a zámky:
oprava, výmena kľuky, olivy, štítka, tlačidla, 
prizmatického skla, poštovej schránky,
nárazníkov, medzidverových spojov, zachy-
távačov roliet, západiek, závesov koľajničiek, 
kladiek, ventilácií, retiazok, ťahadiel, zám-
kov, vložiek do zámkov, kľúčov.

E. Podlahy:
1. oprava uvoľnených dlaždíc do 1,5 m2;
2. upevnenie, výmena prahu;
3. upevnenie, náhrada podlahových líšt.

Príloha č. 4:  
DROBNÉ OPRAVY V BYTE SÚVISIACE S JEHO UŽÍVANÍM

UPOZORNENIE PRE PREVÁDZKOVATEĽOV MZZO

Poplatková ani oznamovacia povin-
nosť sa nevzťahuje podľa VZN na:
a. malé zdroje, v bytoch a rodinných 

domoch, v stavbách určených na in-
dividuálnu rekreáciu, pokiaľ sa tieto 
zdroje neužívajú na podnikanie;

b. v objektoch, ktoré prevádzkuje 
mesto Vrbové;

c. v predškolských, školských, sociál-
nych zariadeniach. 

Tlačivo je možné stiahnuť z inter-
netovej stránky mesta Vrbové:

www.vrbove.sk – OBČAN – Útvar 
výstavby, územného rozvoja, dopra-
vy a životného prostredia – Ozná-
menie údajov potrebných pre urče-
nie poplatku za znečisťovanie 
ovzdušia malými zdrojmi znečiste-
nia

https://www.vrbove.sk/wp-content/
uploads/2017/08/Ozn%C3%A1menie-
-%C3%BAdajov-potrebn%C3%BDch-
-pre-ur%C4%8Denie-poplatku-za-
-zne%C4%8Dis%C5%A5ovanie-ovzdu-
%C5%A1ia-mal%C3%BDmi-zdrojmi-
-zne%C4%8Distenia.pdf

 

Mgr. Zuzana MARKECHOVÁ,
Útvar výstavby, územného plánovania, 

dopravy a životného prostredia
MsÚ Vrbové

Mesto Vrbové upozorňuje všetky organizácie, právnické osoby a fyzic-
ké osoby oprávnené na podnikanie, ktoré sú prevádzkovateľmi malého 
zdroja znečistenia ovzdušia, že sú na základe platného VZN mesta Vrbové 
č. 8/2017 povinné do 15. februára 2021 oznámiť na Mestský úrad - Útvar 
výstavby, územného rozvoja a životného prostredia údaje o veľkosti 
zdroja a o množstve spotrebovaného paliva v uplynulom roku 2020.

FAŠIANGY MINULÉ I SÚČASNÉ
Prežívame fašiangové obdobie, ktoré 

bývalo v minulosti spojené so svadbami, 
plesmi, zábavami, domácimi zakáľačka-
mi a rôznymi ľudovými zvykmi, ako aj so 
zimnými radovánkami. Čiastočne sa 
tento ráz fašiangov zachoval u nás až do 
súčasnosti. Stále je zvykom organizovať 
plesy pre rôzne záujmové skupiny, či už 
plesy školské, športové, poľovnícke, ha-
sičské a cirkevné. Tiež sa zachováva zá-
bavný zvyk pochovávania basy.

Pre deti ženská organizácia a mesto 
Vrbové po celé desaťročia organizujú 
Detský karneval. Tu môžeme podo-
tknúť, že v minulosti karneval, nazýva-
ný aj maškarný ples, býval určený pre 
dospelých. Svedčí o tom aj zachovaná 
deväťdesiatročná pozvánka. Z nej sa 
dozvedáme, že Telocvičná jednota So-
kol vo Vrbovom pozývala na sobotu 7. 
februára 1931 verejnosť do Sokolovne

na maškarný ples. Začiatok podujatia 
bol stanovený na 8. hodinu večernú. 
Dospelí Vrbovčania sa teda pristrojili 
do rôznych masiek a o zábavu nebola 
núdza. Pamätníci radi spomínajú aj na 
rôzne vtipné nápady. Napríklad ako 
jedna pani, ktorá dožila vysokého veku, 
robila „kachle“. Dvierka na podkurova-
nie mala umiestnené na intímnej 
zadnej časti tela.

Pre dejiny hudobného života vo Vr-
bovom je zaujímavé, že bolo ohlásené 
účinkovanie džezovej kapely – „šest-
násťčlenného jazzbandu“.

Také teda bývali fašiangy u nás v minu-
losti dávnejšej i celkom nedávnej. Tohto-
ročné sa však pre známe príčiny vymyka-
jú z bežného rámca. Sme odkázaní 
hľadať si komornejšie formy rozptýlenia.

ĽB, PK
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DRUHÁCI VRBOVSKÉHO GYMNÁZIA VÍŤAZMI
Video, ktoré natočili študenti z triedy  

2. BB ako svoj súťažný príspevok festiva-
lu Dramafest bolo zaslané aj do súťaže 
„Medzinárodný konkurz čitateľov a ume-
leckého prekladu“, ktorú organizovalo 
Viatské humanitárne gymnázium (Kirov, 
Rusko), Inštitút humanitárnych a sociál-
nych vied Viatskej štátnej univerzity a pod 
záštitou Ministerstva školstva Ruskej fe-
derácie. 

Do súťaže boli zapojení študenti kra-
jín takmer celej Ázie a EÚ. Súťaž bola 
rozdelená do šiestich kategórií:

• prednes ruskej prózy
• prednes ruskej poézie
• umelecký preklad z RJ 
• umelecký preklad do RJ
• spev ruskej piesne
• dramatizácia ruského literárneho diela

Naši druháci sa vo svojej kategórii „Dra-
matizácia fragmentu prozaického diela rus-
kej klasickej alebo modernej literatúry“ 
umiestnili na fantastickom 1. mieste.

Viac informácií a video nájdete na stránke 
gymnázia:
www. gvrbove.sk.

BETLEHEMSKÉ SVETLO VO VRBOVOM
Napriek vypätej pandemickej situácii  

betlehemské svetlo pred nedávnymi 
vianočnými sviatkami do Vrbového do-
razilo.

Nosievali ho bežci a skauti v sprievo-
de spevokolu, teraz to muselo byť inak, 
v malom zložení. Podujal sa na to Du-
šan Daloš, starosta obce Rakovice                  
a predseda Mikroregiónu nad Ho-
leškou spolu so starostom Boroviec 
Ivanom Šiškom.

Na Mestskom úrade vo Vrbovom ich 
privítala primátorka mesta Dott. Mgr. 
Ema Maggiová. Zazneli pritom vinše, 
ktoré sú želaním všetkých nás: aby nás 
aj v týchto ťažkých časoch viedlo Bož-
ské svetlo a pomohlo nám dostať sa              
z dnešnej neradostnej zdravotnej                   
a spoločenskej situácie.

-rb-


