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DOBRODRUŽSTVO S BEŇOVSKÝM
 Ide o najnovší prírastok pod značkou 

Slovensko v srdci. Na obale je Beňov-
ského portrét a nápis Beňovský – Dob-
rodružná cesta. Na zadnej časti obalu 
je text: „Káva Beňovský si Vás podmaní 
svojou charakteristickou chuťou liesko-
vých orechov v kombinácii s bobuľovým 
ovocím. Ľahkú, až jemne šteklivú ovocnú 
dochuť dokonale dopĺňa životaplná ro-
busta s orieškovými tónmi. Espresso káva 
Beňovský prevedie všetkých dobrodruž-
nou cestou a plnosťou svojej chute aj Vás 
zaručene vytiahne zo všednosti bežných 
dní.” Kilové balenie stojí 26,40 €, 
360-gramové 10,80 €. K dispozícii je 
tiež darčekové balenie s dvoma šálka-
mi a ručným mlynčekom (54 €).

Spoločnosť ponúka pod značkou Slo-
vensko v srdci aj päť ďalších káv s cha-
rakteristikou: čerstvosť, ikonickosť, lo-
kálnosť. Sú to:

Štúr – mentálna obnova
Jánošík – legendárna energia
Štefánik – chute sveta
Bátorička – hriešna vitalita
Ostrolúcka – ikonická chuť.

Keď sme sa o tých skutočnostiach do-
zvedeli, informovali sme o tom JUDr. Ce-
cíliu Kandráčovú, laureátku Beňovského 
glóbusu a veľkú fanúšičku nášho sveto-
bežníka. Neváhala a na mieste zistila 
ako to funguje. Skontaktovala sa i so zá-
stupcami fi rmy a výsledkom bolo, že ge-
nerálny riaditeľ platformy Kávoholik Ing. 
Ján Hoľko zaslal vzorky Beňovského kávy 
aj na Mestský úrad Vrbové. Primátorka 
mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová veľmi 
pekne ďakuje za nápad a nenásilné pre-
zentovanie nášho rodáka.

Kávu pre propagáciu Vrbového                
a Beňovského môžeme len odporúčať.

Iste by bolo vhodné, keby ju ponúkali aj 
miestne reštaurácie. Ale môže byť zaují-
mavá aj ako originálny darček  z Vrbového.

ĽB

Ako sme zistili, od roku 2020 fi rma Kávoholik, s. r. o., Dúbravská cesta 3, 
Bratislava začala dodávať z vlastnej pražiarne espresso kávu Beňovský 
(zrno).

KONTAKTY NA FIRMU

telefón: +421 919 123 123
web: https://kavoholik.sk/
e-mail: kavoholik@kavoholik.sk
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Dokončenie z predošlého čísla HV.
Uznesenie MsZ č. 15/II/2021

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom ruší 
uznesenie č. 132/X/2017 zo dňa 26. 9. 2017                 
a uznesenie č. 118/IX/2020 zo dňa 23. 9. 2020.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 16/II/2021
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

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  zámer na odpredaj nehnuteľností: 

- pozemku zapísaného na LV 1900 vo 
vlastníctve mesta Vrbové, parc. reg. „C“, č. 2484/1 
o výmere 197 m2 - zastavané plochy a nádvoria 
nachádzajúceho sa na Nám. Jozefa Emanuela 

-  rodinného domu súp. č. 309, ktorý je 
postavený na parcele č. 2484/1, vedeného na 
LV 1900 vo vlastníctve mesta Vrbové spôsobom 
hodným osobitného zreteľa pre - Anna 
Gážiová, 922 03 Vrbové.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa mestské 
zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že p. Anna 
Gážiová je majiteľkou vedľajších parciel a súhlasí 
so zriadením vecného bremena - doživotného 
užívania nehnuteľností, ktoré sú predmetom 
predaja, doterajším nájomníkom mesta Vrbové  
p. Antonom Gondálom.   

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 17/II/2021
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

zámer na odpredaj časti pozemku parc. reg. 
„C“ č. 194/1 o výmere 3021 m² (veľkosť predáva-
nej parcely je 43 m2), druh pozemku - ostatné 
plochy, 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  na-
vrhujeme schváliť spôsob prevodu vlastníctva 
nehnuteľného majetku mesta do výlučného 
vlastníctva:

- Jana Lehmann, 922 03 Vrbové.
Za dôvod hodný osobitného zreteľa mestské 

zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že žiada-
teľka  má parcelu č. 194/13 pričlenenú k jej po-
zemku parc. reg. „C“ č. 296/1 v jej vlastníctve, 
ktorú užíva a  obhospodaruje od roku 2017.  

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 18/II/2021
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je zámer zámeny časti pozemku parc. reg. „C“ 
č. 1070/1 o výmere 5222 m², druh pozemku - 
vodná plocha (veľkosť zamieňanej parcely je 
218 m2) a  zámer zámeny časti pozemku parc. 
reg. „C“ č. 1071/1 o výmere 9915 m², druh po-
zemku - ostatné plochy (veľkosť zamieňanej 
parcely je 1122 m2), obe parcely zapísané 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 oso-
bitného zreteľa. 

Na základe čl. 4, písm. B), ods. 3, 5  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 § 611

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
a nasl. Občianskeho zákonníka  navrhujeme 
schváliť spôsob prevodu – zámeny vlastníctva 
nehnuteľného majetku mesta do bezpodielové-
ho spoluvlastníctva manželov:

- Ing. Ladislav Sabo, 922 03 Vrbové a man-
želka Ing. Denisa Sabová, 922 03 Vrbové, kde 
mesto Vrbové má zámer zameniť tieto po-
zemky za podiely na pozemkoch: 
• v  k. ú. Vrbové – Športová ul./futbalový šta-

dión,  KN reg. „E“, p. č. 3697/1 o celkovej vý-
mere 769 m², podiel 17/24, druh pozemku 
- orná pôda, ktorý je zapísaný na LV č. 1978;

a pozemok  
• v  k. ú. Vrbové – Športová ul./futbalový šta-

dión, KN reg. „E“, p. č. 3693/1 o celkovej vý-
mere 435 m², podiel 1/1, druh pozemku - 
orná pôda, ktorý je zapísaný  na LV č. 3246;

a ďalej pozemok 
• v  k. ú. Vrbové Priehradná ul./nový cintorín, 

KN reg. „E“, p. č. 3796/4 o celkovej výmere 
588 m², podiel 58/63, druh pozemku - orná 
pôda, ktorý je zapísaný na LV č. 2061, 

všetky pozemky sú v bezpodielovom spolu-
vlastníctve manželov:

- Ing. Ladislav Sabo, 922 03 Vrbové a man-
želka Ing. Denisa Sabová, 922 03 Vrbové
a zamieňajú sa nasledovne: 
• parc. reg. E“ č. 3693/1 do výlučného vlast-

níctva mesta Vrbové a parcela  reg. „E“ č. 
3697/1  a  parc. reg. „E“ č. 3796/4 do podie-
lového spoluvlastníctva mesta Vrbové, IČO 
00313190, sídlo Ul. gen. M. R. Štefánika č. 
15/4, 922 03 Vrbové a mesto Vrbové za-
mieňa citované parcely bezodplatne z dô-
vodu hodného osobitného zreteľa.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ po-
važuje skutočnosť, že časť parcely č. 3697/1 
podiel 17/24 a parcela č. 3693/1, podiel 1/1 je 
vhodné mať  v majetku mesta, lebo je na nich 
vybudovaný mestský futbalový štadión a par-
celu č. 3796/4, podiel 58/63 je vhodné mať           
v majetku mesta z dôvodu budúceho budova-
nia nového cintorína pre mesto Vrbové. 

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 19/II/2021
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje            

v zmysle čl. 4 písm. C), ods. 1 Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Vrbové zásah do 
miestnych komunikácií a verejných priestranstiev 
vo vlastníctve mesta za účelom plánovanej realizá-
cie výstavby II. etapy optickej siete verejnej elektro-
nickej komunikačnej siete v intraviláne mesta Vr-
bové spoločnosťou Slovak Telekom, a. s., s  tým, že 
vo výkope v súbehu s budovanou trasou II. etapy 
optickej siete spoločnosti Slovak Telekom, a. s., 
bude uložená na vlastné náklady samostatná 
vlastná HDPE chránička o rozmeroch 40/33 mm          
- čiernej farby  pre potreby mesta. 

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

Uznesenie MsZ č. 20/II/2021
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je na základe čl. 4, písm. B), ods. 4 Zásad hospo-
dárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbo-
vé  a  na základe § 9 ods. 2  písm. a)  zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov  dohodu  o zrušení a vysporiadaní 
podielového spoluvlastníctva mesta Vrbové.

Ide o vysporiadanie podielového spoluvlast-
níctva na pozemku parc. reg. „C“ č. 367 o veľkosti 
1286 m2, druh pozemku záhrada, zapísaného na 
LV č. 2342, a to reálnou deľbou podľa Geometric-
kého plánu č. 32/2021 zo dňa 21. 1. 2021 a to na: 

* parcela reg. „C“ č. 367/1 o výmere 1102 m2, 
druh pozemku záhrada;
ktorú prevezmú do spoluvlastníctva: 
a. Zuzana Čelesová, 919 22 Majcichov, v po-

diele 10/14 z celku;
b. Ing. Magda Kurucová, CSc., 831 03 Brati-

slava, v podiele 2/14 z celku; 

a
• parcela reg. „C“ č. 367/2  o výmere 92 m2, 

druh pozemku záhrada;
• parcela reg. „C“ č. 367/3  o výmere 92 m2, 

druh pozemku záhrada;
ktoré prevezme do výlučného vlastníctva mesto 
Vrbové, IČO 00313190, sídlo Ul. gen. M. R. Štefá-
nika č. 15/4, 922 03 Vrbové, v celosti - podiel 1/1.

Na základe dohody medzi spoluvlastníkmi               
a mestom Vrbové pri vysporiadaní podielové-
ho spoluvlastníctva k pozemku na Hrabinskej 
ul. a Sadovej ul. II. bolo dohodnuté vysporiada-
nie jednotlivých podielov na pozemkoch parcela 
reg. „C“ č. 367/1 o celkovej výmere 1102 m²,  par-
cela reg. „C“ č. 367/2  o  celkovej výmere 92 m²    
a  ďalej parcela reg. „C“ č. 367/3   o  celkovej vý-
mere 92 m² bezodplatne.

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

Uznesenie MsZ č. 21/II/2021
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2 Zásad hospodáre-
nia a nakladania s majetkom mesta Vrbové a  na 
základe § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka od-
kúpenie nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 2604:
• parcela registra „C“ č. 366 o výmere 596 m², 

druh pozemku - záhrada, bola rozdelená na zá-
klade Geometrického plánu č. 32/2021 zo dňa 
21. 1. 2021 na parcelu reg. „C“ č. 366/1 o výmere 
566 m2, parcelu reg. „C“ č. 366/2  o výmere  23 m2   
a   na parcelu reg. „C“ č. 366/3  o výmere  7 m2,

kde predmetom kúpy je:
- novovytvorená parcela reg. „C“ č. 366/2 o vý-

mere 23 m2, druh pozemku záhrada, ktorá je            
vo výlučnom vlastníctve p. Petra Bilického, 922 
03 Vrbové, za sumu vo výške 115,00 €;

- novovytvorená parcela reg. „C“ č. 366/3          
o výmere 7 m2, druh pozemku záhrada, ktorá 
je vo výlučnom vlastníctve p. Petra Bilického,  
922 03 Vrbové, za sumu vo výške 35,00 €.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 22/II/202
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2 Zásad hospo-
dárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbo-
vé a  na základe § 588 a nasl. Občianskeho 
zákonníka odkúpenie nehnuteľnosti zapísanej 
na LV č. 3473:

- parcela registra „C“ č. 2339/2 o výmere 14 m², 
druh pozemku - ostatná plocha, podiel ½ z celku, 
ktorá je v podielovom spoluvlastníctve p. Jaroslava 
Klča, 036 01 Martin, za sumu vo výške 35,00 €.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 23/II/2021
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je preplatenie časti nákladov na koordináciu 
projektov k územnému a stavebnému konaniu 
na citovaný elektrický rozvod na Šteruskej ces-
te formou spolufi nancovania projektu zo stra-
ny mesta v celkovej výške v sume 10 000 €. 

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 24/II/2021
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje                

v súlade  s § 9a, ods. 9, písm. b) zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pred-
pisov prenájom časti pozemkov vo vlastníctve mesta, 
a to:
- parc. reg. „C“ č. 377 o výmere 727 m2 – ostatné plochy
- parc. reg. „C“ č. 390 o výmere 3 763 m2 – zastava-
né plochy a nádvoria
- parc. reg. „C“ č. 389 o výmere 76 m2 – zastava-
né plochy a nádvoria

za účelom vybudovania vodovodných prípo-
jok k jednotlivým stavebným pozemkom na 
Barcíkovej ul. pre vlastníkov týchto pozemkov 
za cenu 100 €.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Zo zápisnice z rokovania.



strana 36-7/2021
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Nedá sa opísať slovami akú bolesť v srdci cítime, ani to ako 
veľmi nám chýbaš...

Dňa 13. apríla 2021 si pripomenieme 1. výročie, čo nás na-
vždy opustil

Viliam Gondál.
Mal rád ľudí a všetkých nás.
Dotĺklo srdiečko, zhasli oči, utíchol hlas,
ktorý sme tak milovali.
Mal rád život a všetkých nás.

S láskou a vďakou spomína manželka a deti s rodinami.

P/P1-No 375/21

Jaroslav VALO
Anton PAVELČÁK
Jaroslav PAVELČÁK
Ing. Miroslav ŠVARC
Jana KLIMEKOVÁ

Júlia SNOHOVÁ
Jarmila KONČEKOVÁ
Daniela ZÁHORCOVÁ
Miroslav KODAJ
Božena FURÁKOVÁ
Jarmila KAKALEJČÍKOVÁ

JUDr. Ivan NOSKO
Eva VYSKOČILOVÁ
Mária BEDNÁRIKOVÁ
Jaroslav JANISKA
Mária KACLÍKOVÁ
Štefan SLABÝ
Anna ČANECKÁ

Emília MOCKOVÁ
Emília HANICOVÁ
Anton ČERVEŇANSKÝ
Vladimír PETRUCHA
Emília ZIFČÁKOVÁ

Margita HREŠKOVÁ
Emil MASAROVIČ
Jarmila ADAMCOVÁ
Oľga LAJDOVÁ
Emília MINJARIKOVÁ

Gabriel HONIG
Ján ŠALÁT
Anna NIŽNANSKÁ

Juraj NIŽNANSKÝ
Zuzana TOMKOVÁ
Serafín MURÍN
Margita LUKÁČIKOVÁ

Rudolf STRÁŇAVA

  

    Naši jubilanti

Srdečne blahoželáme !

REGISTRÁCIA ČAKATEĽA
NA OČKOVANIE

Informujeme občanov, že Tr-
navský samosprávny kraj otvára 
župnú čakáreň pre náhradníkov 
na očkovanie proti ochoreniu CO-
VID-19 pre obyvateľov TTSK star-
ších ako 18 rokov. Ide o pracovní-
kov vybraných profesií a ľudí so 
závažnými ochoreniami. Náhrad-
níci sa môžu zaregistrovať na 
stránke

www.cakarentt.sk,
kde sú uvedené aj podrobné kritériá.

Mesto Vrbové

SČÍTANIE OBYVATEĽOV POKROČILO
Na stránkach našich novín sme už in-

formovali o prebiehajúcom sčítaní oby-
vateľov v období od 15. februára do 31. 
marca 2021. Tú hlavnú časť sčítania,              
v ktorej sa každý občan sčítal sám, 
máme už za sebou. Týmto spôsobom sa 
vo Vrbovom sčítalo 91,28 % obyvateľov, 
čo je v rámci nášho štátu nadpriemer. 
Zostáva nám druhá časť sčítania – sčíta-
nie pomocou asistentov. Táto fáza bude 
spustená až keď to dovolí epidemiolo-
gická situácia. Počas šiestich týždňov, 
ktoré určí Štatistický úrad SR, budú 

k dispozícii kontaktné miesta s asistenta-
mi. Okrem toho budú k dispozícii mobilní 
asistenti. Tí navštívia domácnosť obyva-
teľa v prípade, že o takúto službu požia-
da (napr. z dôvodu imobility). Podrobné 
informácie poskytneme v dostatočnom 
predstihu, keď to bude aktuálne. Primá-
torka Dott. Mgr. Ema Maggiová sa ihneď 
po skončení prvého kola sčítania poďa-
kovala na svojom facebookovom profi le 
všetkým sčítaným občanom a robí to aj 
teraz prostredníctvom našich novín. 

GD

V AUTO CITY SA 
TREBA OBJEDNAŤ
O odberovom mieste testovania Auto 

city Vrbové sme písali v minulom čísle 
HV. Práve v čase uzávierky novín, od 16. 
marca prešlo toto testovacie miesto          
z elektronického objednávkového systé-
mu na neobjednávkové. Aby bol náš ži-
vot pestrejší, postarala sa vyššia moc                 
– Ministerstvo zdravotníctva SR - zase               
o zmenu. Od utorka 13. apríla je opäť po-
trebné objednať sa elektronicky na 
stránke www.korona.gov.sk. Objednať 
sa možno najskôr na nasledujúci deň. 
Čas odberu (hodinu) nie je možné vybrať, 
tú určí server. Presné dodržanie termínu 
odberu je dôležité pre plynulé fungova-
nie bez zbytočného čakania. V prípade, 
ak s akéhokoľvek dôvodu objednaný ne-
stihne určený čas, pracovníci odberové-
ho miesta sú ochotní urobiť test aj                       
v inom čase, ale len v ten konkrétny deň. 
Samozrejme uprednostnení sú tí, ktorí 
prídu načas. Každému otestovanému 
príde SMS o výsledku testu. V prípade, že 
testovaný potrebuje papierový certifi kát, 
musí oň požiadať.

GD

Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili zmier-
niť náš žiaľ nad stratou milovanej mamičky, babičky a prababičky

Oľgy SEDLÁČKOVEJ.

Smútiace rodiny Sedláčková, Horňáková a Wolzbergerová
P/P1-No 456/21

DO POZORNOSTI 
OBČANOM

Mesto Vrbové oznamuje verejnosti, 
že počas protipandemických opatrení 
nariadených štátom funguje Mestský 
úrad Vrbové pre verejnosť naďalej             
v obmedzenom režime.

Podnety a požiadavky občanov sa 
riešia telefonicky a elektronicky 
(kontakty uverejňujeme na 11. strane).

Na podanie listu v papierovej forme 
použite schránku umiestnenú na budo-
ve Mestského úradu Vrbové vo vchode.

Matrika je otvorená len na vybave-
nie rodných a úmrtných listov. 
Stretnutie je potrebné dohodnúť vo-
pred.

Sociálne oddelenie v neodkladnej 
záležitosti treba kontaktovať

na tel. čísle 033/7350617.

Mestská knižnica je prístupná                    
v čase od 12.00 do 16.00 hod.
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SME MU NESMIERNE ZAVIAZANÍ

Tridsaťpäť rokov pracoval v Historickom 
ústave Slovenskej akadémie vied. V rokoch 
1962 – 1980 súčasne prednášal na Filozo-
fi ckej fakulte Univerzity Komenského               
v Bratislave stredovekú diplomatiku                
a v rokoch 1961 – 1969 tiež vykonával 
funkciu vedúceho výskumného pracovis-
ka Slovenskej akadémie vied v Budapeš-
ti. Od roku 1992 pôsobil na Katedre histórie 
Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity, 
kde vychoval celú novú generáciu historikov.

Miloš Marek (z Moravian nad Váhom), 
historik pôsobiaci na Trnavskej univerzi-
te, sa o ňom vyjadril:
„Profesor Marsina svojím dielom a názor-
mi posilňoval historické i národné vedomie 
Slovákov ako štátotvorného národa.                        
Zastával právo hovoriť o Slovensku už              
v období Uhorského kráľovstva. Nepochy-
boval o kontinuite slovenského národa            
a začiatky jeho formovania videl už koncom 
8. storočia. Po „nežnom“ prevrate v roku. 
1989 nenaskočil na módnu vlnu spochyb-
ňovania a zosmiešňovania všetkého slo-
venského, takú populárnu v radoch liberál-
nych a čechoslovakistických historikov

Naopak, snažil sa o vytvorenie novej kon-
cepcie syntézy dejín Slovenska a o teoretic-
ké opodstatnenie samostatného odboru 
slovenské dejiny, pretože chápal, že vlastné 
dejiny sú atribútom samostatného náro-
da.“

Získal viaceré prestížne ocenenia a vy-
znamenania, medzi nimi Pribinov kríž 
III. triedy.

Mal vzťah i k nášmu mestu. Okrem iné-
ho sa 17. septembra 2004 aktívne zú-
častnil vo Vrbovom Sympózia o živote             
a diele Jána B. Magina. Predniesol na 
ňom referát pod názvom O živote Jána 
Baltazára Magina a o autorstve Apológie, 
ktorý bol následne publikovaný v osobit-
nom zborníku.

Aj čisto ľudsky ho treba vysoko vyzdvi-
hovať pre jeho pozitívne vlastnosti. Vyzna-
čoval sa osobitou noblesou. Slovenská 
historiografi a v ňom stráca monumentál-
nu osobnosť, jednu zo svojich najväčších 
autorít.

Česť jeho pamiatke!

-rb-

25. marca zomrel v 98. roku života špičkový slovenský vedec, historik 
medievalista prof. Richard Marsina.

K jeho trvalým zásluhám patrí nielen 
dlhý rad odborných kníh a štúdií, ale tiež 
zostavenie obsiahlej zbierky kriticky spra-
covaných stredovekých listín z územia 
Slovenska (Codex diplomaticus et episto-
laris Slovaciae), ktorú poznáme pod ná-
zvom Slovenský diplomatár. Išlo o prie-
kopnícky projekt. Dovtedy si na také 
niečo nik netrúfol. Dva vydané zväzky 
zahŕňajú slovacikálny listinný materiál           
z obdobia do roku 1260.

Trojica dnes už zvečnelých špičkových slovenských historikov, ktorí sa 
zúčastnili vrbovského sympózia o Maginovi v roku 2004 (zľava): Dr. h. c. 
prof. Richard Marsina, DrSc. (1923 – 2021), PhDr. Ján Tibenský, DrSc. (1923 
– 2012) a prof. PhDr. Vincent Sedlák, CSc. (1930 – 2009).

TAVOS, A. S., PREDLŽUJE LEHOTU GENERÁLNEHO PARDONU
TAVOS, a. s., oznamuje, že vzhľadom         

na pandemické obmedzenia predlžuje 
lehotu na podanie generálneho pardo-
nu v období od 1. novembra 2020 do 
30. júna 2021 - umožňujeme, aby si oby-
vatelia ofi ciálne zlegalizovali napojenie 
na vodovodné a kanalizačné prípojky. 

Cieľom akcie, ktorá prebieha od 1. 
novembra 2020 do 30. júna 2021, je 
zrušiť čiernych odberateľov vody a čier-
nych producentov odpadových vôd. TA-
VOS, a. s., zaviedol 1. novembra 2020 
tzv. generálny pardon a trvá do 30. júna 
2021. O jeho udelení a predĺžení roz-
hodlo predstavenstvo TAVOS, a.s., pri-
čom cieľom akcie je zrušiť čiernych odbe-
rateľov vody či neoprávnených produ-
centov odpadových vôd. TAVOS, a. s., 
upozorňuje, že uvedená akcia nie je re-
presívna a je založená na dobrovoľnos-
ti. Chce dať možnosť potenciálnym zákaz-
níkom, ktorí nemajú podpísanú zmlu-

vu, ale napriek tomu odoberajú vodu, 
respektíve produkujú odpadové vody, 
aby sa prihlásili, a aby tak zlegalizovali 
ich „čierny“ odber vody, či napojenie 
na verejnú kanalizáciu. TAVOS, a. s., 
pri akcii zaručuje anonymitu. V praxi 
to teda znamená, že sa pri prihlasova-
ní nebude dať identifi kovať, či ide                 
o nového zákazníka alebo čierneho 
odberateľa, ktorý chce odber pitnej 
vody zlegalizovať. Záujemcovia o pri-
hlásenie sa nájdu tlačivo na interneto-
vej stránke spoločnosti: www.tavos.sk, 
pričom prípadné ďalšie potrebné in-
formácie získajú v zákazníckych cen-
trách. Po prihlásení sa uzatvorí TAVOS, 
a. s., so záujemcom štandardnú zmlu-
vu o dodávke pitnej vody alebo o od-
vádzaní odpadových vôd ako s kým-
koľvek iným, a to bez toho, že by bol 
nejako fi nančne postihnutý. Po tejto 
predĺženej akcii (teda po 30. júni 2021) 

bude nasledovať represívna akcia                
s pracovným názvom „TAVOS bez čier-
nych odberov.“ Pôjde o nekompromis-
nú akciu zameranú na odhaľovanie 
čiernych odberateľov a producentov 
odpadových vôd. Po zistení neoprávne-
ného odberu vody či napojenia sa na 
verejnú kanalizáciu bude TAVOS, a. s., 
voči takýmto osobám uplatňovať nie-
len nároky podľa zákona č. 40/1964 
Zb. Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov, ale bude sa ob-
racať aj na orgány činné v trestnom 
konaní s trestnými oznámeniami pre 
podozrenie zo spáchania trestného 
činu krádeže podľa  § 212 ods. 1 písm. 
f) zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného 
zákona v znení neskorších predpisov, 
podľa ktorého hrozí za krádež veci, 
ktorej odber podlieha spoplatneniu na 
základe osobitného predpisu trest od-
ňatia slobody až na dva roky.
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V MAĎARSKU VO VEĽKOM ŠTÝLE

Predsedom Spoločnosti i výboru je 
novinár György G. Németh. Na počesť 
Mórica Beňovského vyhlásili Pamätný 
rok, podobne ako pred piatimi rokmi. 
Keďže jej predstavitelia tvrdia, že Be-
ňovský sa narodil v roku 1741 (a nie              
v roku 1746 ako uvádza matrika), chcú 
si pripomenúť 280. výročie jeho naro-
denia a 235. výročie jeho úmrtia. Hlav-
ným patrónom týchto aktivít mal byť 
Géza Szőcs (1953 – 2020), hlavný kul-
túrny poradca predsedu maďarskej 
vlády, ktorý však na sklonku minulého 
roka zomrel.

Do programu Pamätného roka sa 
zapoja tiež Štátna Sečéniho knižnica, 
Maďarské národné múzeum, Maďar-
ský národný archív, Ústav a múzeum 
vojenskej histórie, Petőfi ho literárne 
múzeum a Geografi cké múzeum.

Plánujú napr. umiestniť Beňovského

bustu, ktorú nedávno vytvoril sochár 
András Sándor Kocsis (* 1954), na jed-
nom z námestí maďarského hlavného 
mesta. Chcú uviesť o ňom muzikál, 
ktorý skomponoval skladateľ Tibor 
Nagy (Magnus) (* 1945) podľa libreta 
Zsolta Pozsgaia (* 1960) a textov Ivána 
Bradányiho (* 1930). V plánoch je tiež 
výroba knihy, komiksu, fi lmu a pamät-
nej medaily.

Oslavy majú mať dosah na širokú 
verejnosť v Maďarsku, i za jeho hrani-
cami. Chcú tiež urobiť všetko pre to, 
aby si aj obyvatelia Madagaskaru lep-
šie uvedomili Beňovského dedičstvo. 
Hlavný patronát (záštitu) nad Beňov-
ského rokom prevzal štátny tajomník 
pre národnú politiku János Árpád Po-
tápi (* 1967).

-rb-

Výročia slávneho Vrbovčana, ktoré pripadajú na tento rok, sa chystajú 
vo veľkom štýle osláviť v Maďarsku. Pričiní sa o to najmä Beňovského ná-
rodný pamätný výbor a Maďarsko-madagaskarská spoločnosť, známa aj 
pod menom Beňovského spoločnosť, ktorá si vytýčila za cieľ „pestovať pa-
miatku Mórica Beňovského na Madagaskare, v Maďarsku, ako aj medzi Slovák-
mi, Poliakmi, Francúzmi, Talianmi, Rusmi a Američanmi“.

NAJDLHŠIA
NA SVETE

11. júla 2018 bola na severovýchode 
Madagaskaru v dedine Mariarano, v re-
gióne Maroantsetra, slávnostne pome-
novaná ulica podľa nášho rodáka Móri-
ca Beňovského – Lalana Beniowski. 
Prítomný bol i vicestarosta Edgar Alison.

Dedina sa nachádza v oblasti, ku kto-
rej sa vzťahovala Beňovského aktivita   
v rokoch 1774 – 1776. Stalo sa tak na 
návrh združenia POLka, ktorému pred-
sedá Albert Zieba, učiteľ plastického 
umenia na francúzskom lýceu v Anata-
nanarive a na návrh Arnauda Léonar-
da, docenta histórie na univerzite na 
Réunione. Obaja navrhovatelia po pia-
tich rokoch výskumu došli k zisteniam, 
ktoré pomohli identifi kovať Beňovské-
ho Rovinu zdravia, kde založil dedinu 
so špitálom a blízky kopec, na ktorom 
postavil pevnosť Fort Auguste. Je to naj-
dlhšia ulica venovaná tejto vrbovskej 
osobnosti na svete – má dĺžku štyri ki-
lometre. O podujatí písala aj madagas-
karská tlač. L´Express de Madagascar 
priniesol 27. júla 2018 správu Sitraka 
Rakotobe pod názvom 4e rue Beniow-
ski à Madagascar (s. 12).

Ľ. BOSÁK - P. KÝŠKA 

KONCERT
PRE VRBOVČANOV

Mesto Vrbové zabezpečilo online Jar-
ný koncert komornej hudby, ktorý sa 
uskutočnil v sobotu 10. apríla o 18.00 
hod. Z Kúrie Mórica Beňovského vo Vr-
bovom ho online vysielala mestská te-
levízia Vrbové aj na svojej FB stránke. 
Spolu s orchestrom vystúpili ako sólisti 
známi speváci Martin Babjak (basbary-
tón) a Marianna Gelenekyová (soprán), 
ako aj Ján Prievozník hrou na kontraba-
se. Nad podujatím prevzala záštitu pri-
mátorka mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová. 
Veríme, že to bolo dôstojné a pekné 
obohatenie v tejto ťažkej dobe a azda 
aj príjemné pohladenie pre všetkých   

Vrbovčanov. Tešíme sa, že sa aspoň touto 
formou niečo pozitívne deje.

Na našu redakciu sa obrátila s pros-
bou tlmočiť vrelé poďakovanie účinku-
júcim umelcom a organizátorovi - mes-
tu Vrbové veľkú vďaku učiteľka Daniela 
Grančarovová. „Prežívali sme s umelca-
mi pekné chvíle, ktoré nám priniesli veľké 
duševné obohatenie. V tejto náročnej si-
tuácii má to mimoriadny význam.“

Záznam koncertu si môžete pozrieť 
na internetovej stránke:  https://www.
facebook.com/stanislav.sedlak.585/vi-
deos/10216503355455625/

-rb-, foto: Stanislav Sedlák

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbo-
vom (uznesením č. 137/IX/2020) vy-
hlásilo:

1. dobrovoľnú zbierku,

2. ustanovuje podmienky dobrovoľ-
nej zbierky nasledovne:

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

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

miesto konania dobrovoľnej zbier-
ky: katastrálne územie mesta Vrbové; 

čas konania dobrovoľnej zbierky:          
od 1. októbra 2020 do 1. októbra 2022;

spôsob vykonávania dobrovoľnej 
zbierky:
1. Zasielaním príspevkov na účet vede-
ný vo VÚB, a. s., číslo účtu v tvare IBAN: 

SK28 0200 0000 0017 8262 9456.
2. Vložením hotovosti do prenosnej po-
kladničky, označenej „Dobrovoľná zbier-
ka na rekonštrukciu synagógy“ umiest-
nenej v budove synagógy.

DOBROVOĽNÁ ZBIERKA
NA SYNAGÓGU
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TRIDSAŤ ROKOV NA OSTROVE BEŇOVSKÉHO
ŽIVOT ZASVÄTIL SLUŽBE NÚDZNYM

VLADIMÍR STUCHLÝ SDB (Stuhli)
(18. 7. 1963 Josipovac Punitovački, 
Chorvátsko – 29. 3. 2021 Tamatave, Ma-
dagaskar)
otec: Štefan Stuchlý
matka: Anna, rodená Bažantová
Slovenský misionár narodený v sloven-
skej dedine Josipovac pri Osijeku                       
v Chorvátsku, ktorej obyvatelia pochá-
dzajú z Kysúc. Člen Spoločnosti sv. dona 
Bosca. V rokoch 1979 – 1983 študoval 
na Slovenskom gymnáziu v Slovenskom 
ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme.                     
V roku 1980 vstúpil do saleziánskeho 
noviciátu v Lanuvio a 8. septembra 1981 
zložil prvé rehoľné sľuby. Keď ukončil 
gymnaziálne štúdiá, vrátil sa do Chorvát-
ska vykonať vojenskú službu. V rokoch 
1984 – 1986 študoval fi lozofi u v Nave 
(Brescia). V roku 1986 odišiel ako mladý 
saleziánsky asistent v rámci veľkého ce-
losvetového saleziánskeho Projektu Af-
rika na Madagaskar, kde zostal tri roky. 
Potom v rokoch 1989 – 1994 študoval           
v Ríme teológiu a urobil si z nej aj licen-
ciát. Medzitým – v roku 1989 – ho v ma-

dagaskarskom Tuleari vysvätili za diako-
na. V septembri 1994 odišiel natrvalo na 
Madagaskar, kde sa angažoval vo svojej 
misijnej službe na rôznych misijných 
staniciach a v komunitách. V Tulear-Ma-
havatse ho 22. januára 1995 vysvätili za 
kňaza. Na Madagaskare postavil deväť 
kostolov a šesť škôl, mnoho vodovodov, 
dielní, kde môžu pracovať miestni Mal-
gaši. K jeho úspechom patrí vybudova-
nie školy v dedinke Antoby Est v centrál-
nej časti Madagaskaru, ktorá vznikla 
vďaka pomoci slovenskej podnikateľky 
Anežky Boriovej. Slávnostne ju otvorili          
18. novembra 2017 a dostala názov Se-
koly Anežka (Škola Anežka). Grant na jej 
vnútorné vybavenie poskytlo slovenské 
Ministerstvo zahraničných vecí a európ-
skych záležitostí. Päť tried v súčasnosti 
navštevuje okolo 230 malgašských detí 
z okolitých dedín, vzdialených aj niekoľ-
ko kilometrov.

Don Stuchlý postupne zastával úlohy 
direktora, ekonóma i farára, v rokoch 
2006 – 2011 bol tiež provinciálnym eko-
nómom. Pôsobil vo všetkých tamojších 

 V minulých dňoch k nám dorazila neočakávaná zvesť, že na Madagaska-
re zomrel v 58. roku života slovenský misionár Vladimír Stuchlý SDB, ktorý 
mal isté väzby aj na naše mesto. Pri tejto príležitosti tu prinášame jeho ži-
votopisný medailón.

saleziánskych komunitách. Na Mada-
gaskare prežil celkovo tridsať rokov ži-
vota. Pomáhal všetkým bez rozdielu. 
Učil ľudí ako robiť veci lepšie.
Zomrel neočakávane na následky CO-
VID-19 po štyroch dňoch hospitalizácie 
v nemocnici v meste Tamatave. Telo zo-
snulého Dona Vladimíra pochovali 30. 
marca na kňazskom pohrebisku v Ta-
matave. Na jeho čerstvý hrob položili 
veniec aj v mene „priateľov zo Slovenska”.

Ešte v období socializmu – ako štu-
dent – udržiaval korešpondenčný styk 
so Slovenskom a Vrbovým. Neskôr Slo-
vensko viac ráz navštívil. Do Beňovské-
ho rodiska – mesta Vrbové – zavítal                
v rokoch 2018 a 2020. 16. januára 2018 
mu primátorka mesta Vrbové Dott. 
Mgr. Ema Maggiová udelila Pamätnú 
medailu mesta Vrbové za šírenie dob-
rého mena Slovenska a pomoc Slová-
kom, ktorí hľadajú Beňovského stopy 
na Madagaskare (na snímke). Dlhšiu 
dobu udržiaval tiež kontakty s Ing. Sta-
nislavom Machovčákom, ktorý strieda-
vo žije na Madagaskare a na Slovensku 
a ktorý sa zaslúžil o postavenie pamät-
níka slávneho vrbovského rodáka v ma-
dagaskarskom meste Antalaha.

Requiescat in pace!

 Ľ. BOSÁK, P. KÝŠKA
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KOMTESA ZUZANA – MÓRICOVA VERNÁ DRUŽKA ŽIVOTA
(270. výročie narodenia – 195. výročie úmrtia)

Tam v starobylom meste Spišská So-
bota sa zahľadel do Anny Zuzany Hön-
schovej, dcéry miestneho mešťana. 
Zuzana, tak ju obyčajne menujeme, 
bola od neho o päť rokov mladšia. Naro-
dila sa v Spišskej Sobote, ktorá dnes tvo-
rí súčasť Popradu, 10. októbra 1751. Jej 
otcom bol mäsiar Pavol Hönsch a mat-
kou Anna Mária, rodená Zieserová, dcé-
ra kožušníka. Niektorí bezdôvodne uvá-
dzajú, že je dcérou poľského šľachtica 
Henského. V seriáli Vivat Beňovský! 
(1975) dostala dokonca meno Zuzana 
Hanská – tak sa nazýva aj jeho druhý 
diel. S dátumom jej narodenia býva však 
problém. V mestečku sa v tom čase na-
rodili aj iné Zuzany Hönschové. U našej 
je problém v identifi kácii, pretože farár 
ju do matriky omylom zapísal pod me-
nom jej matky: Anna Mária. Meno Zuza-
na mu vypadlo (mal v úmysle zrejme 
napísať Anna Zuzana), avšak keď posu-
dzujeme matričné údaje v kontexte, do-
pátrame sa skutočnosti. Mala viacerých 
súrodencov.

Vzťah 22-ročného Mórica a 17-ročnej 
Zuzany vyústil do sobáša. Svoje áno si 
povedali 20. apríla 1768 v dedine Wiel-
kanoc (obec Gołcza), severne od Krako-
va v Poľsku. Čoskoro – 9. decembra 
1768 – sa dočkali prvého dieťaťa. Išlo               
o syna Samuela, ktorý dostal meno po

Móricovom otcovi. V matrike je pri me-
nách rodičov poznačené: Prevaricatores 
6-ti Precepti – Priestupníci 6. prikázania. 
Avšak Móricovi, ktorý sa živil vojenským 
remeslom, nebolo dopriate chlapca vi-
dieť, pretože sa dostal do ruského zaja-
tia a deportovali ho na Kamčatku. Tam 
strávil strastiplné chvíle. Podarilo sa mu 
však ujsť loďou do portugalského Ma-
caa na čínskom pobreží a odtiaľ do Fran-
cúzska. Jedno z prvých rozhodnutí, kto-
ré tam urobil, bolo vyslanie kuriéra na 
Slovensko po svoju manželku. Ich syn-

Móric Beňovský hoci bol šľachtic, nemal na ružiach ustlané. Keď mal štr-
násť rokov, zomrela mu matka Rozália (1719 – 1760) a o dva roky neskôr aj 
otec Samuel (1703 – 1762). Strata opory v rodine nútila dospievajúceho 
chlapca a mladého muža ťažko sa pretĺkať životom. Tak sa stalo, že sa do-
stal na Spiš, a to sa mu stalo osudným.

ček však krátko predtým (22. septembra 
1772) zomrel.

Zuzana nasledovala svojho manžela              
i so sestrou Johannou (1760 – 1782) na 
Madagaskar, kam sa mienil vydať. Ces-
tou sa mladým manželom na Ile de 
France 22. novembra 1773 narodil 
druhý syn Móric Karol Ľudovít August. 
Beňovský to s radosťou oznámil najvyš-
ším francúzskym predstaviteľom. Ale ani 
tento syn si dlho nepožil. Zomrel 11. júla 
1774 v Louisbourgu na Madagaskare. 
Móric to poznačil aj vo svojich Pamä-
tiach: „Môj jediný syn Karol Móric Ľudovít 
August barón Beňovský 11. júla o siedmej 
hodine ráno zomrel na tunajšiu chorobu. 
Jeho smrť mi spôsobila veľký zármutok.“ 
Keď manželia Beňovskí po úradnej in-
špekcii opustili Madagaskar, 1. mája

Kúria v Beckovskej Vieske. V roku 2006 ju pre zlý stav museli zbúrať..

1777 sa dostali opäť do Paríža. Čoskoro 
– koncom roka 1777 alebo začiatkom 
roka 1778 – sa vrátili do vlasti. Cisárovná 
Mária Terézia Mórica omilostila a 3. 
apríla 1778 povýšila na grófa. Odvtedy 
aj Zuzana spoločensky postúpila, dosta-
la titul komtesa (grófka). V Beckovskej 
Vieske, ktorá od roku 1960 patrí k obci 
Kočovce, si kúpili pongrácovský kaštieľ, 
či skôr kúriu. Je zaujímavé, že si vtedy 
priviedli so sebou aj najmenej šesť mla-
dých černošiek, ktoré dali pokrstiť.                   
V matrike sa uvádza, že 6. januára 1779 
na sviatok Zjavenia Pána prijali krst tri 
dvanásťročné dievčatá (Tres Mauras, 
Annorum 12): Rozália, Eva a Karolína             
a 14. januára tri dospelé dievčatá (Adul-
tas tres Puellas Mauras), ktoré dostali 
mená Karolína, Rozália a Jozefa. V tom 
čase – 18. januára 1779 – sa Beňovskov-
com vo Vieske narodila dcéra Anna 
Zuzana ROZÁLIA, ktorá sa vydala za Do-
náta Váradiho Sakmáriho. Pokrstil ju fa-
rár Ján Balog. Nové aktivity ich doviedli  
k Jadranskému moru do mesta Rijeka, 
ktoré nieslo aj taliansky názov Fiume. 

Od roku 2006 pripomína pamiatku Zuzany Hönschovej v jej rodisku 
pamätná tabuľa, nachádza na Sobotskom námestí na dome č. 21. 
Uvedený rok narodenia však nie je správny.
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Fragment listu, ktorý napísala Zuzana 9. septembra 1786 v Baltimore po 
smrti manžela, krátko pred odchodom z Ameriky do Európy. Lúči sa v ňom 
so svojou priateľkou z Philadelphie.

Dobová tlač to takto zaznamenala:                 
„Z Fiume 16. októbra [1780]. Pricestoval 
sem slávny gróf Maurice Beniowski s ro-
dinou. Má v úmysle otvoriť obchod                  
s uhorskými produktami a vytvoriť znač-
ný podnik na ich prepravu.“ (Le Nouvel-
liste Politique D´Allemagne, 13. 11. 
1780, č. 137, s. 550). Tam 12. novem-
bra 1780 uzrela svetlo sveta jeho dru-
há dcéra ŽOFIA Augustína Monika Jo-
zefa, ktorá si vzala za manžela šľachtica 
z Boroviec Rudolfa Očkaia. Po čase sa 
mladí Beňovskovci dostali znova do 
Paríža. Vo francúzskej metropole nad-
viazali užší kontakt s Benjaminom 
Franklinom (1706 – 1790), vtedy ame-
rickým vyslancom vo Francúzsku. 
Zuzana mu napísala 6. júla 1782 v Pas-
sy svoj prvý list z piatich zachovaných. 
14. apríla 1784 sa Móric so Zuzanou 
vypravili z Londýna do USA. Ale už 25. 
októbra 1784 Móric opúšťa Ameriku.            
Z prístavu v Baltimore sa vypravil na 
svoju druhú expedíciu na Madagas-
kar, tentoraz nie z úradného povere-
nia, ale na vlastnú päsť. Manželka, ke-
ďže bola tehotná, ostala v meste, ale 
jej brat Pavol (1747 – 1786) sa vydal na 
plavbu so švagrom. Keď sa začali šíriť 
chýry, že Móric po príchode na ostrov 
nešťastne zahynul (hoci v tom čase to 
ešte nebola pravda), Zuzana hľadala 
pomoc opäť u Franklina, chcela sa do-
zvedieť, čo s ním je. Onedlho – 24. 
mája 1786 – však Móric naozaj na Ma-
dagaskare zomrel pri trestnej výprave, 
ktorú proti nemu vyslali Francúzi. Mla-
dá vdova, keď sa jej to potvrdilo, roz-
hodla sa vrátiť na Slovensko. Po Móri-
covej predčasnej smrti žila v Beckovskej 
Vieske ešte štyri desaťročia. Keď 2. júna 
1793 uviedli vo Viedni na scéne 
Landstrassertheatru Vulpiusovu hru 
Graf Benjowsky [Gróf Beňovský] o údaj-
ných ľúbostných avantúrach jej manže-
la, vyvolalo to nevôľu Beňovského vdo-
vy. Podala žalobu na pätnástich hercov 
a direktora divadla kvôli všeobecnej 
urážke rodiny, najmä s ohľadom na 
nedospelé deti.

G[ene]ralis Benyovszki Mauritii. Betzko                
– debilitas senectutis.“ Za príčinu úmrtia 
je správne uvedená staroba, hoci vek je 
uvedený chybne, v skutočnosti mala 
niečo cez 74 rokov. Správu o jej úmrtí 
priniesli i bratislavské noviny Pressbur-
ger Zeitung (10. 3. 1826, č. 19, s. 221).              
V nej sa píše: „1. marca zomrela na svo-
jom panstve Vieska v Trenčianskej stolici 
vo veku 79 rokov na starobu grófka Zuza-
na Beňovská, vdova po grófovi Móricovi 
Augustovi von Beňovský, ktorý sa preslávil 
svojimi dobrodružstvami a osudmi. Mŕtve 
telo 4. marca previezli do rodinnej hrobky 
v Beckove.“

Ľ. BOSÁK – P. KÝŠKA

Vo Volebnom denníku z roku 1805 ju uvá-
dzajú ako B. Zuzanu Hönčovú, vdovu po 
grófovi Móricovi Beňovskom (Diarium Co-
mitiorum Regni Hungariæ. Posonii : Typis 
Georgii Aloysii Belnay, 1805, s. XXI), o dva 
roky neskôr v obdobnej publikácii fi guruje 
ako Anna Hönčová (Diarium Comitiorum 
Regni Hungariæ. Pestini : Typis Michaelis 
Lederer de Füskút, 1807, s. XXV).
Anna Zuzana prežila aj obe svoje dcéry 
(rozlúčili sa so svetom v roku 1816                     
a 1817). Zomrela 1. marca 1826 v Bec-
kovskej Vieske. 4. marca ju pochoval 
beckovský farár Pavol Hurban, otec zná-
meho slovenského národovca. Do mat-
riky zaznačil: „An[nus] 1826 Mart. 4. Co-
mitissa An[n]a Suza[n]a de Hönsch. 79. 
– R[eli]cta Excellentiss. D[omi]ni Comitis et  

DO POZORNOSTI OBČANOM
Mesto Vrbové oznamuje všetkým ob-

čanom, fyzickým a právnickým oso-
bám–podnikateľom, ako aj právnickým 
osobám na území mesta, že sú povinné 
vykonať deratizáciu (reguláciu živočíš-
nych škodcov) v objektoch určených na 
podnikanie, v objektoch školských za-
riadení, zdravotníckych zariadení, za-
riadení sociálnych služieb, bytových               
a polyfunkčných domoch, v suterén-
nych a pivničných priestoroch objektov, 
v areáloch živočíšnej výroby, v potravi-
nárskych prevádzkach, v reštauračných 
zariadeniach, v skladoch potravín a poží-
vatín, v skladoch ďalších komodít a sklád-
kach komunálneho odpadu v termíne 
od 8. apríla 2021 do 17. mája 2021

v zmysle odborného usmernenia zn. 
RÚVZ/2021/02000/RH pre vykonanie 
celoplošnej deratizácie, ktoré vydal  Re-
gionálny úrad verejného zdravotníctva 
so sídlom v Trnave dňa 19. marca 2021. 

Toto odborné usmernenie je na na-
hliadnutie na Mestskom úrade Vrbové 
na útvare výstavby, územného rozvoja 
a životného prostredia a je zverejnené 
na mestskej úradnej tabuli.

Mesto Vrbové bude vykonávať dera-
tizáciu na nehnuteľnostiach vo svojom 
vlastníctve v dňoch 22. – 23. apríla 
2021.

INFORMÁCIA
PRE OBČANOV

V zmysle §4 odst. 6. zákona 329/2018 
Z. z. ohľadne úrovne vytriedenia ko-
munálnych odpadov za predchádzajúci 
kalendárny rok 2020: mesto Vrbové do-
siahlo za rok 2020 úroveň vytriedenia 
komunálnych odpadov: 63,74 %.

VŽDY AKTUÁLNE
INFORMÁCIE

Všetky potrebné mestské úradné 
oznamy nájdete na internetovej 
stránke mesta:

https://www.vrbove.sk/
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AKTUALITY O VÝVOZE ODPADU
Mesto Vrbové oznamuje občanom, 

že v rámci kontroly evidencie nádob na 
komunálny odpad si majú všetci plat-
covia vývozu komunálneho odpadu             
z rodinných domov a fi riem (fyzické 
osoby, fyzické osoby – podnikatelia, 
právnické osoby) v termíne do 30. aprí-
la 2021 prevziať na Mestskom úrade 
nálepky na označenie smetnej nádoby 
na komunálny odpad pre rok 2021(viď 
obrázok). Oznámenie sa netýka tých, 
ktorí nálepku už prevzali, a platcov bý-
vajúcich na sídliskách, ktorí komunálny 
odpad vhadzujú do 1 100 l kontajne-
rov.  (kontaktná osoba: Renáta Plačko-
vá, správkyňa daní a poplatkov - príze-

mie hlavnej  budovy MsÚ Vrbové.

Tel.: 033/735 06 27
Email: poplatky@vrbove.sk

Ak si v uvedenom termíne platcovia        
vývozu komunálneho odpadu nálepky 
na označenie smetnej nádoby nevy-
zdvihnú, po tomto termíne im zberová 
spoločnosť neoznačenú odpadovú ná-
dobu na komunálny odpad nebude vy-
vážať! 

Zároveň oznamujeme tým občanom, 
ktorí majú záujem o hnedú 240 l nádo-
bu na biologicky rozložiteľný odpad 

Dňa 20. marca 

Testov      1390 Pozitívnych 3

Dňa 27. marca

Testov      1245 Pozitívnych 6

Dňa 1. apríla

Testov      890 Pozitívnych 3

Dňa 10. apríla

Testov      1069 Pozitívnych 3

ŠTATISTIKA 
TESTOVANIA NA COVID-19

Miesto: II. ZŠ, Komenského ul., Vrbové

Odberové miesto COVID-19 Auto city 
Vrbové

Obdobie od 16. marca do 11. apríla 
2021

Testov      4842 Pozitívnych 59

GD

TRIDSIATKA NA ŠPORTOVEJ ULICI
Športová ulica je obľúbeným miestom 

na prechádzky a relaxovanie pre jednot-
livcov a aj celé rodiny. Pribudli tu aj nové 
domy na Šípkovci. Dopravná značka do-
voľujúca maximálnu povolenú rýchlosť 
30 km/h, doplnená  o  výstražnú značku 
„Pozor, chodci“, upozorňuje vodičov,

ako majú jazdiť v tejto lokalite. Je veľmi 
smutné a trestuhodné, ak niektorí ne-
zodpovední šoféri toto nerešpektujú           
a svojím arogantným správaním ohrozu-
jú ostatných.

GD

Aktuálne informácie na
https://korona.gov.sk/

„BRO“ (bioodpad rastlinného charakte-
ru), a v čase uskutočneného rozvozu 
neboli zastihnutí, resp. si nádobu ešte 
nevyzdvihli, aby vo veci prevzatia kon-
taktovali vedúceho Útvaru miestneho 
hospodárstva MsÚ Vrbové telefonicky 
na čísle 0905 876 814 alebo elektronic-
ky na adrese – utvarmh@vrbove.sk.
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VYRADENÉ ELEKTROSPOTREBIČE
NEPATRIA DO KOMUNÁLNEHO ODPADU!

Odovzdaním starého elektrospotre-
biča na zberný dvor, do predajne elek-
trospotrebičov alebo do špeciálnej ná-
doby na elektroodpad sa zabezpečí 
jeho ekologická recyklácia.

Mesto Vrbové preto prichádza od 
apríla s ďalšou novinkou v rámci zvyšo-
vania podielu vytriedeného odpadu              
v našom meste, a to s umiestnením 

Vážení občania,
na Slovensku sa ročne vyprodukujú tisíce ton odpadu z elektrozariadení. 
Veľká časť z nich končí na skládkach alebo vo voľnej prírode. Väčšina vyra-
dených elektrospotrebičov sa však dá recyklovať a opätovne využiť pri vý-
robe ďalších produktov.

dené 2 kontajnery a nájdete ich na Ko-
menského ul. 2 a na Nám. Jozefa
Emanuela 299/4. Červeno-biele kontaj-
nery uľahčujú ľuďom odovzdávanie 
starých spotrebičov bližšie pri mieste 
ich bydliska. S malým elektroodpadom 
tak obyvatelia mesta nemusia ísť až na 
zberný dvor, ale môžu ho kedykoľvek            
a pohodlne odovzdať do kontajnerov. 
Veľký elektroodpad môžete aj naďalej 
bezplatne odovzdať na zbernom dvore 
alebo ho odovzdať pri kúpe nového 
spotrebiča.

Mgr. Peter MURÍN
Útvar miestneho hospodárstva

ČO PATRÍ DO ČERVENO-BIELYCH KONTAJNEROV?

DO STACIONÁRNYCH KONTAJNEROV PATRÍ:
• použité batérie
• malé elektrozariadenia
• kalkulačky, rádiá, rýchlovarné kanvice, hriankovače, fény na vlasy, žehličky, 

malé počítačové vybavenie, DVD prehrávače, tlačiarne, discmany, telefóny, 
elektronické hračky a pod.

DO STACIONÁRNYCH KONTAJNEROV NEPATRÍ:
• televízory
• počítačové monitory
• žiarivky, žiarovky
• úsporné žiarovky
• veľké domáce spotrebiče (napr. chladničky, mrazničky, práčky a pod.)
• rovnako tonery
• CD
• videokazety a iné záznamové médiá.

červeno-bielych stacionárnych kontaj-
nerov na zber drobného elektroodpa-
du, batérií a akumulátorov. Ide o špeci-
álne zberné nádoby, ktorých hlavnou 
úlohou je vytvoriť komfortný systém 
zberu drobného elektroodpadu ako sú 
mixéry, mobilné telefóny, fény a pod., 
ktoré sa stali v domácnostiach nepo-
trebným odpadom. V meste boli osa- 

PIETNY AKT AKO PREJAV VĎAKY

Aj tento rok, napriek pandemickej situácii, sa 6. apríla vo Vrbovom uskutočnil pri príležitosti 76. výročia oslobodenia mesta 
pietny akt. Ako prejav vďaky tým, čo sa zaslúžili o ukončenie vojny a porážku nemeckého fašizmu primátorka položila k pamät-
níku padlých spomienkový veniec s nápisom Mesto Vrbové z vďaky osloboditeľom.

-rb-/OK
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ÚTVAR / FUNKCIA MENO A PRIEZVISKO TELEFÓN MOBIL E-MAIL

PRIMÁTORKA MESTA Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ 735 06 13 0915 762 112 primator@vrbove.sk

Zástupca primátorky JUDr. Štefan KUBÍK 735 06 14 0917 814 921 kubik@vrbove.sk

Hlavná kontrolórka mesta JUDr. Mária GAJŇÁKOVÁ 735 06 41 hlavnykontrolor@vrbove.sk

ÚTVAR PERSONÁLNO-ORGANIZAČNÝ

Sekretariát mestského úradu Emília Beličková 735 06 11 sekretariat@vrbove.sk

Matrika, evidencia obyvateľstva Jana Dunajčíková 735 06 16 matrika@vrbove.sk

Sociálna pracovníčka Mgr. Jana Cifrová 735 06 17 socialne1@vrbove.sk

Personálna a mzdová referentka Oľga Genšiniaková 735 06 29 mzdovauctaren@vrbove.sk

Referent verejného poriadku Mgr. Štefan Košinár 735 06 35 0905 666 802 bozp@vrbove.sk

ÚTVAR EKONOMIKY A SPRÁVY MAJETKU
Vedúca Mgr. Helena Urbanová 735 06 31 0917 098 139 ekonom@vrbove.sk

Správkyňa daní, poplatkov, hnuteľného 
majetku mesta a registratúry Mgr. Gabriela Sudorová 735 06 26 dane@vrbove.sk

Pokladnica Dália Amchová 735 06 27 pokladna@vrbove.sk

Referentka bytovej politiky, pokladnica č. 2 Lenka Tomčíková 735 06 24 0918 431 027
bytove@vrbove.sk
faktury@vrbove.sk

Správkyňa poplatkov mesta Renáta Plačková 735 06 26 poplatky@vrbove.sk

Finančná účtovníčka Mária Sabová 735 06 28 uctaren@vrbove.sk

Financovanie škôl + účtovníčka Ing. Martina Antalová 735 06 18 ekonom2@vrbove.sk

Referent nakladania s nehnuteľ. majetkom Mgr. Matúš Opatovský 735 06 23 0905 372 280 majetok@vrbove.sk

Referentka Viera Tvarošková 735 06 18

ÚTVAR KULTÚRY A ŠKOLSTVA

Vedúci, šéfredaktor HV PhDr. Ľubomír Bosák 735 06 33 0915 769 374 podskalka1@post.sk

Referentka propagácie Oxana Karasová 735 06 33 propagacia@vrbove.sk

Referentka propagácie Sylvia Čeganová 735 06 43 kultura@vrbove.sk

Mestská knižnica (areál II. ZŠ) Bianka Dingová 730 18 38 kniznica@vrbove.sk

Kultúrny dom, Beňovského kúria Darina Dugová 779 16 42 0915 383 456

Spoločný školský úrad Mgr. Vladimír Strečanský 735 06 43 0914 122 961 skolskyurad@vrbove.sk

ÚTVAR VÝSTAVBY, územného plánovania, dopravy a životného prostredia
Vedúca Ing. Gabriela Valová 735 06 42 0915 769 375 vystavba1@vrbove.sk

Referentka pre územné plánovanie a dopravu Ing. Mária Urbanová 735 06 42 vystavba3@vrbove.sk

Referentka Ľubica Babiarová 735 06 38 0917 098 137 vystavba@vrbove.sk

Referentka Mgr. Zuzana Markechová 735 06 45 vystavba2@vrbove.sk

Referent Mgr. Branislav Boor 735 06 42

Spoločný stavebný úrad samosprávy Ing. arch. Zuzana Tyrolová 735 06 37 0905 307 394 stavebnyurad@vrbove.sk

Referent Ing. Peter Radošinský 735 06 37 0905 307 394 peter.radosinsky@vrbove.sk

ÚTVAR MIESTNEHO HOSPODÁRSTVA

Referent poverený zastupov. vedúceho Mgr. Peter Murín 0905 876 814 utvarmh@vrbove.sk

Referent odpadového hospodárstva, vedúci 
zberného dvora Daniel Mikunda 0908 108 238

odpadovehospodarstvo
@vrbove.sk

Majster Jaroslav Današ 0918 379 275

Správkyňa mestského cintorína Zuzana Halamová 0905 680 883 cintorin@vrbove.sk

KONTAKTNÉ ÚDAJE
MESTSKÉHO ÚRADU VRBOVÉ
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ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
Riaditeľstvo Materskej školy vo Vrbo-

vom oznamuje zápis detí do materskej 
školy pre školský rok 2021/2022

Termín podávania žiadostí:  
• 3. máj 2021 v čase od 8.00 hod.                

do 14.00 hod.
• 4. máj 2021 v čase od 8.00 hod.               

do 14.00 hod.

Miesto podávania žiadostí: MŠ, Sídlisko 
9. mája 322, Vrbové

Podmienky prijatia do MŠ:
Do materskej školy sa prijímajú deti 

na predprimárne vzdelávanie podľa 
všeobecne platných podmienok vyplý-
vajúcich zo zákona NR SR č. 209/2019, 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a 
o zmene a doplnení niektorých záko-
nov, v zmysle § 3 vyhlášky Ministerstva 
školstva SR č. 306/2008 Z. z. o mater-
skej škole v znení vyhlášky Ministerstva 
školstva SR č. 308/2009 Z. z. 

1. Na predprimárne vzdelávanie sa 
prednostne prijímajú deti, pre ktoré 
je predprimárne vzdelávanie povin-
né podľa miesta trvalého bydliska,          
a ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31. 
augusta 2021

2. Deti, ktoré pokračujú v plnení povin-
ného predprimárneho vzdelávania

3. Deti od 3 rokov s nástupom do MŠ 
od 1. septembra 2021 

Spôsob  podania  žiadosti 
Dieťa sa do materskej školy prijíma 

na základe písomnej žiadosti zákonné-
ho zástupcu, ktorú predloží riaditeľke 
materskej školy s potvrdením o zdra-
votnej spôsobilosti od všeobecného le-
kára pre deti a dorast, ktorá obsahuje 
aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Vypísanú žiadosť, podpísanú oboma 
rodičmi  a potvrdenú od lekára doručí 
zákonný zástupca:
1. osobne dňa 3. mája 2021 v čase od 

8.00 hod. do 14.00 hod. a dňa  4. mája 
2021 v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod.

2. prostredníctvom elektronického po-
dania – elektronickou formou zasla-
ním na:
e-mail: sylvia.vargova@msvrbove.sk

Žiadosť podaná bez potvrdenia leká-
ra nie je kompletná a nemôže byť ak-
ceptovaná.

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa 
do MŠ sa bude organizovať bez osob-
nej prítomnosti detí.

Tlačivo o prijatie dieťaťa do MŠ si môžu 
rodičia  stiahnuť na www.msvrbove.sk 
kliknutím priamo na Žiadosť o prijatie 
dieťaťa na predprimárne  vzdelávanie.

Písomné Rozhodnutie o prijatí alebo 
neprijatí dieťaťa do MŠ vydá  riaditeľka  
do 15. júna. 

Tel. kontakt: 0911/915 489,
e-mail:  sylvia.vargova@msvrbove.sk
Informácie o materskej škole môžete 
získať aj na internetovej stránke MŠ 
www.msvrbove.sk.
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ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA ZŠ
Mesto Vrbové vyhlasuje zápis detí do 

prvého ročníka základných škôl                               
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Vrbové pre školský rok 2021/2022. 
Zápis sa uskutoční: vo štvrtok 15.                          
a v piatok 16. apríla 2021, v čase od 14.00 
do 17.00 hod., a to v týchto školách: 
Základná škola, Komenského 2, Vrbové a 
Základná škola, Školská 4, Vrbové.

Zápis do 1. ročníka na základných školách 
vo Vrbovom sa uskutoční v stanovenom 
termíne – bez prítomnosti detí. Rodičia 
vyplnia formuláre, ktoré sú zverejnené 
na webových stránkach škôl. 

Kto nebude mať vyplnené formuláre, 
môže ich vyplniť na mieste zápisu                        
v izolovaných priestoroch. K zápisu sa 
bude pristupovať jednotlivo. Prineste si, 
prosíme, vlastné pero. Kto sa nebude                   
z akýchkoľvek príčin môcť zúčastniť 
zápisu, nech kontaktuje vedenie školy.

Kontakt:
Základná škola, Školská:
0911 206 072

Základná škola, Komenského:
0917 395 233

Na zápis treba prihlásiť aj deti so 
zdravotným znevýhodnením a zároveň 
priniesť aj úradný doklad o druhu 
postihnutia. Každá škola pri zápise 
vyžaduje tieto doklady a osobné údaje:
1. rodný list dieťaťa,
2. osobné údaje zákonných zástupcov, 

rodičov (meno a priezvisko, adresa 
zamestnávateľa a trvalé bydlisko). Treba 
mať so sebou občiansky preukaz.

Ďalšie náležitosti potrebné k zápisu 
určí riaditeľ, riaditeľka školy. Zapisujú 
sa deti narodené od 1. septembra 2014              
do 31. augusta 2015.

MATERSKÁ ŠKOLA


