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V posledný aprílový deň Vrbovčania postavili máj, aby tak zachovali staré tradície. Keďže ešte trvajú protipande-
mické opatrenia, i keď sa uvoľňujú, verejnosť nebola prítomná. Pracovníkov Útvaru miestneho hospodárstva Mest-
ského úradu Vrbové, ktorí stavanie realizovali, prišla však povzbudiť primátorka mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová. 
Zakvitnutý park v centre Vrbového tak ozdobil májový symbol.

Pre nás je máj so svojimi krásami najkrajším mesiacom v roku. Tak to vyjadruje aj naša známa pieseň: „Každý 
rok, keď príde máj, / naša zem zmení sa v raj, / kam pozrieš len samá krása, / slnečný lúč s kvetom hrá sa.“

Želáme si, nech nás májová nálada sprevádza čo najdlhšie.
-rb-, foto: GD

OZNAM
Mestský úrad Vrbové oznamuje, že činnosť MsÚ 
bola obnovená podľa bežnej prevádzky.
 Prevádzkové hodiny
Po: 7.30 – 12.00 hod.  13.00 – 15.30 hod.
Ut:  7.30 – 12.00 hod.  13.00 – 15.30 hod.
St:  7.30 – 12.00 hod.  13.00 – 17.00 hod.
Št:  7.30 – 12.00 hod. 13.00 – 15.30 hod.
Pi:   7.30 – 12.00 hod. 13.00 – 14.00 hod.

Pri návšteve MsÚ dodržujte aktuálne platné 
protipandemické opatrenia!
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Uznesenia Mestského zastupiteľstva 
vo Vrbovom zo zasadnutia konaného 
21. apríla 2021.
Uznesenie MsZ č. 25/IV/2021

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom (ďalej 
len MsZ) berie na vedomie správu o hospodá-
rení a činnosti DHZ za rok 2020.

Uznesenie MsZ č. 26/IV/2021
MsZ schvaľuje Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2020           

o určení výšky fi nančných prostriedkov na mzdy 
a prevádzku na dieťa/žiaka škôl a školských 
zariadení na území mesta Vrbové. 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 10,  za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 27/IV/2021
MsZ schvaľuje odpredaj nehnuteľností vede-

ných na LV 1900 - v  k. ú. Vrbové:
* CKN, p. č. 2484/1 o celkovej výmere 197 m², 

druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria vo vý-
lučnom vlastníctve mesta Vrbové, a to z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa do výlučného 
vlastníctva:

 – p. Anna Gažiová, 922 03 Vrbové, podiel 1/1.
za pozemok o výmere 197 m², za cenu urče-

nú MsZ vo výške 7880,00 €, čo je v prepočte  
40,00 €/m2.

* Ďalej ide o odpredaj rodinného domu súp. 
č. 309, ktorý je postavený na parcele č. 2484/1, 
druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, 
ktorý je zapísaný na LV č. 1900 na Okresnom 
úrade, katastrálnom odbore Piešťany, vo vlast-
níctve mesta Vrbové, a to z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa do výlučného vlastníctva - p. 
Anna Gažiová, 922 03 Vrbové, podiel 1/1, ktoré-
ho všeobecná hodnota je daná  na základe zna-
leckého posudku - stanovenie technickej hod-
noty stavby Ing. Miroslava Helegda, ktorá bola 
zvýšená MsZ na sumu 9500,00 €, spolu s vonkaj-
šími úpravami, prípojkami vody a  plynu vo výš-
ke 499,55 €,  spolu s pozemkom 17 879,55 €.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ po-
važuje skutočnosť, že p. Anna Gažiová kupuje 
nehnuteľnosti aj s  nájomníkom  a  súhlasí s  ná-
sledným zriadením vecného bremena doživot-
ného užívania odpredaných nehnuteľností pre 
doterajšieho nájomníka mesta Vrbové p. Anto-
na Gondála, 922 03 Vrbové.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 28/IV/2021
MsZ schvaľuje účelové viazanie fi nančných 

prostriedkov vyplatených z predaja mestských 
nehnuteľností:

* CKN, p. č. 2484/1 o celkovej výmere 197 m², 
druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria; 

* rodinného domu súp. č. 309, ktorý je po-
stavený na parcele č. 2484/1;

v celkovej výške 17 879,55 € na výstavbu ka-
nalizačnej prípojky v lokalite bývalého SOU                 
k pripojeniu novej hasičskej zbrojnice. 

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 29/IV/2021
MsZ schvaľuje odpredanie  časti nehnuteľ-

nosti zapísanej  na LV č. 1900.
Ide o odpredaj časti pozemku v  k. ú. Vrbové,  KN 

reg. „C“, p. č. 194/1 o celkovej výmere 3021 m², 
druh pozemku - ostatné plochy, ktorá bola rozde-
lená na základe Geometrického plánu č. 
11976454-571/2020 zo dňa 13. 11. 2020 na par-
celu reg. „C“ č. 194/1 o výmere 2978 m2 a  na 
parcelu reg. „C“ č. 194/13 o výmere  43 m2, kde

– predmetom kúpy je novovytvorená parce-
la reg. „C“ č. 194/13 o výmere 43 m2, druh po-
zemku ostatné plochy, ktorá je vo výlučnom 
vlastníctve mesta Vrbové, do výlučného vlast-
níctva žiadateľky:

– Jana Lehmann, za celkovú cenu vo výške 500 €.
za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenie MsZ č. 30/IV/2021

MsZ schvaľuje odpredaj novovybudovaného 
verejného vodovodu na Šteruskej ceste v k. ú. 
Vrbové, ktorý bol vybudovaný ako súčasť pro-
jektov na realizovanie investičného plánu spoloč-
nosti TAVOS, a. s.,  na rok 2020  a  ktorý je vo vý-
lučnom vlastníctve mesta Vrbové, spôsobom 
hodným osobitného zreteľa.

Novovybudovaný verejný vodovod na Šte-
ruskej ceste je na parcele reg. „C“ č. 1109, ktorej 
výlučným vlastníkom je VUC Trnava. Mesto Vr-
bové ako žiadateľ a vlastník novovybudované-
ho verejného vodovodu investovalo do vybu-
dovania verejného vodovodu vlastné fi nancie 
vo výške 19 362,07 €.  

Za dôvod hodný osobitného zreteľa mestské 
zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že  na zák-
lade  čl. V., bod 6.  a  čl. VI. Zmluvy o spolupráci 
pri realizácii investície zo dňa 12. 12. 2019  pod-
písanej medzi mestom Vrbové a spoločnosťou 
TAVOS, a. s., sa mesto zaviazalo, že do pol roka 
po vykonaní kolaudačného konania odpredá už 
vybudovaný verejný vodovod bez chyb a  nedo-
robkov do majetku spoločnosti TAVOS, a. s.,           
a to formou započítania už realizovanej investí-
cie vo výške 60 728,02 €, ktorú investovala  do 
vybudovania verejného vodovodu spoločnosť 
TAVOS, a. s.

Pre mesto Vrbové je výhodnejšie uvedený 
hmotný majetok mesta predať spoločnosti              
TAVOS, a. s., ako v budúcnosti znášať náklady           
a investovať fi nančné prostriedky do jeho 
opráv a údržby.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 31/IV/2021 (bod 8)
MsZ schvaľuje odpredaj novovybudovaných 

vodovodných odbočení z verejného vodovodu 
na Šteruskej ceste v  k. ú. Vrbové, ktoré boli vy-
budované ako súčasť projektov na realizovanie 
investičného plánu  spoločnosti TAVOS, a. s., na 
rok 2020 a ktoré sú vo výlučnom vlastníctve 
mesta Vrbové, spôsobom hodným osobitného 
zreteľa.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 32/IV/2021
MsZ schvaľuje odkúpenie nehnuteľnosti za-

písanej  na LV č. 293
– parcela registra „C“ č.  362 o výmere 1473 m², 

druh pozemku - orná pôda, ktorá bola rozdelená 
na základe Geometrického plánu č. 31/2021 zo 
dňa 18. 2. 2021 na parcelu reg. „C“č. 362/1               
o výmere 1406 m2, parcelu reg. „C“ č. 362/2              
o výmere  57 m2 a na parcelu reg. „C“ č. 362/3                   
o výmere 10 m2, kde predmetom kúpy je:

– novovytvorená parcela reg. „C“ č. 362/2              
o výmere 57 m2, druh pozemku orná pôda,

– novovytvorená parcela reg. „C“ č. 362/3              
o výmere 10 m2, druh pozemku orná pôda

obidve parcely  sú v bezpodielovom spolu-
vlastníctve manželov 

– Ing. Igor Hornák, 922 03 Vrbové, za sumu 
vo výške 5 €/m2.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 33/IV/2021
MsZ schvaľuje odkúpenie nehnuteľnosti 

zapísanej na LV č. 1756:
– parcela registra „C“ č. 389/8 o výmere 

22 m², druh pozemku – zastavané plochy                                       
a nádvoria, ktorá je vo výlučnom vlastníctve  
Moniky Hrnčárovej, 922 03 Vrbové, za sumu 
vo výške 5 €/m2, t. j. za sumu 110,00 €.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 34/IV/2021
MsZ schvaľuje spôsob prevodu – zámeny 

vlastníctva nasledovného nehnuteľného majet-
ku mesta:

– parcela registra „C“  č. 1070/1 o výmere 

5222 m², druh pozemku – vodná plocha. Na zá-
klade geometrického plánu číslo 19/2021 zo 
dňa 19. 1. 2021 bola uvedená parcela rozdelená 
na parcelu reg. „C“ č. 1070/1 - vodná plocha                 
o výmere  5004 m2  a  parcelu reg. „C“ č. 1070/3 
– vodná plocha o výmere 218 m2, kde 

– predmetom zámennej zmluvy je novovy-
tvorená nehnuteľnosť parcela registra „C“ č. 
1070/3 – vodná plocha o výmere 218 m2, ktorá 
je zapísaná na LV č. 1900 na Okresnom úrade, 
katastrálnom odbore Piešťany, vo výlučnom 
vlastníctve mesta Vrbové do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov:

– Ing. Ladislav Sabo, 922 03 Vrbové;
a manželka Ing. Denisa Sabová, 922 03 Vrbové
a ďalej 
v  k. ú. Vrbové, KN reg. „C“, p. č. 1071/1 o cel-

kovej výmere 9915 m², druh pozemku – ostatná 
plocha. Na základe geometrického plánu číslo 
19/2021 zo dňa 19. 1. 2021 bola uvedená parce-
la rozdelená na parcelu reg. „C“ č. 1071/1 – ostat-
ná plocha o výmere 8793 m2  a  parcelu reg. „C“ 
č. 1071/3 - ostatná plocha o výmere 1122 m2, 
kde 

– predmetom zámennej zmluvy je novovy-
tvorená nehnuteľnosť parcela registra „C“ č. 
1071/3 – ostatná plocha o výmere 1122 m2, kto-
rá je zapísaná na LV č.1900 na Okresnom úrade, 
katastrálnom odbore Piešťany, vo výlučnom 
vlastníctve mesta Vrbové do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov:

- Ing. Ladislav Sabo, 922 03 Vrbové;
  a manželka Ing. Denisa Sabová, 922 03 Vrbové,

kde mesto Vrbové zamieňa tieto pozemky za po-
diely na pozemkoch: 

1. v  k. ú. Vrbové – Športová ul./futbalový šta-
dión, parc. 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;
2. v  k. ú. Vrbové – Športová ul. /futbalový štadión, 
parc. KN reg. „E“, p. č. 3693/1 o celkovej výmere 
435 m², podiel 1/1, druh pozemku – orná pôda, 
ktorý je zapísaný na LV č. 3246;

3. v  k. ú. Vrbové Priehradná ul. /nový cintorín, 
parc. 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, kde všetky uvede-
né pozemky sú v bezpodielovom spoluvlastníctve 
manželov:

– Ing. Ladislav Sabo, 922 03 Vrbové
  a manželka Ing. Denisa Sabová, 922 03 Vrbové  

a zamieňajú sa nasledovne: 
* parc. reg. „E“ č. 3693/1 do výlučného vlastníc-

tva mesta Vrbové;
* parc. reg. „E“ č. 3697/1 do podielového spolu-

vlastníctva mesta Vrbové;
* parc. reg. „E“ č. 3796/4 do podielového spolu-

vlastníctva mesta Vrbové,
IČO 003 13 190, sídlo Ul. gen. M. R. Štefánika 

č.15/4, 922 03 Vrbové bezodplatne z dôvodu hod-
ného osobitného zreteľa.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 35/IV/2021
MsZ schvaľuje zámer na odpredaj časti po-

zemku parc. reg. „E“ č. 471/1 o výmere 300 m² 
(veľkosť predávanej parcely reg. „C“ č. 3008/4 je 
65 m2), druh pozemku – ostatné plochy, zapísa-
ná na LV č. 3369, doposiaľ evidovaná v CKN ako 
parc. č. 3008/1v nezaloženom liste vlastníctva 
ako orná pôda o výmere 222 m2 vo výlučnom 
vlastníctve mesta Vrbové, spôsobom hodným 
osobitného zreteľa. 

Navrhujeme schváliť spôsob prevodu vlast-
níctva nehnuteľného majetku mesta do výluč-
ného vlastníctva:

– Radoslav Kĺč, 922 03 Vrbové;
– Bc. Lenka Kĺčová, 922 03 Vrbové.
za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Pokračovanie na strane 4.
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Klesli ruky, ktoré pre nás
pracovali, dotĺklo srdce,
ktoré sme milovali,
zhasli oči, utíchol hlas,
mal rád život a všetkých nás.

25. apríla sme si pripomenuli 5. výročie smrti nášho dra-
hého manžela, otca, dedka

Pavla PUVÁKA
S úctou a láskou smútiaca rodina.

P/P2-No 15/21Fo

Stanislav ONDREJECH
Daniela KUBALÁKOVÁ
Beáta KUBÁNOVÁ
Peter JUHÁS
Vlastimil ORJABINEC
Ladislav MAŠÁN

Jozef DRŠKA
Anna MORAVANSKÁ
Jozef POTROK
Anna BURSÍKOVÁ
Peter SEITLER
Ervína BENOVIČOVÁ
Edita DRŠKOVÁ

Anna JANKECHOVÁ
Vladimír ZERVAN
Peter KOPUNEC
sr. Monika Irena MELIŠOVÁ
MUDr. Mária AUGUSTÍNOVÁ
Anna JURČOVÁ

Miroslav KOSTOLÁNSKY
Marta JURÍČKOVÁ
Ján KACZ
Oľga HANZLÍKOVÁ
Ladislav KOŠŤÁL
Anna SABOVÁ
sr. Doloróza Antónia BOŠŠÁNIOVÁ

Oľga MASAROVIČOVÁ
Agneša NOSKOVÁ
Eva HORNÁKOVÁ
Zdenka TOMAŠOVIČOVÁ
Helena GERHÁTOVÁ
Mária LAGOVÁ
Martin ŠTAUDER
Mikuláš GERHÁT
Jozef MAŠÁN
Oľga KLČOVÁ
Anna SUMEROVÁ

Mária VANČOVÁ
Antónia KURINCOVÁ
Rudolf LEHUTA
Terézia NOVOTOVÁ
Jozef KUNIK
Margita SUDOROVÁ

Anna HULVANOVÁ
Ján LAJDA
Michal ADAMEC
Vilma LISÁ

  

    Naši jubilanti

Srdečne blahoželáme !
OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

Obec Prašník v zmysle uznesení OcZ 
č. 21/IV/2021 a 22/IV/2021 zo dňa 28. 4. 
2021 v súlade so zákonom č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení              
a podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v platnom znení

v y h l a s u j e
obchodnú verejnú súťaž

na odpredaj nehnuteľností vo vlast-
níctve obce, a to:
1. pozemok,  parc. reg. „C“ parc. č. 4528/8 

o výmere 1987 m2, druh pozemku za-
stavaná plocha a nádvorie

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE
RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY,

ŠKOLSKÁ UL. 1006/4, 922 03 VRBOVÉ, S NÁSTUPOM OD 1. 7. 2021
Mesto Vrbové v zastúpení primátorkou 

Dott. Mgr. Emou Maggiovou
v y h l a s u j e

podľa § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z.              
o štátnej správe v školstve a školskej sa-
mospráve a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003               
o výkone práce vo verejnom záujme                
v znení neskorších predpisov výberové 
konanie na obsadenie funkcie riaditeľa          
/riaditeľky Základnej školy – Školská ul. 
1006/4, 922 03 Vrbové.

Požadované kvalifi kačné predpokla-
dy a iné kritériá a požiadavky:
• odborná a pedagogická spôsobilosť 

na príslušný druh a typ školy, podľa 
zákona 138/2019 Z. z. o pedagogic-
kých zamestnancoch a odborných za-
mestnancoch a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v súlade s § 9, § 10 ods. 
1 a § 39 citovaného zákona a v zmysle 
Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020, ktorou sa 
ustanovujú kvalifi kačné predpoklady            
a osobitné kvalifi kačné požiadavky 
pre jednotlivé kategórie pedagogic-
kých zamestnancov a odborných za-
mestnancov,

• absolvovaná 1. atestácia podľa § 30 
ods. 1 alebo jej náhradná forma podľa 
§ 90 ods. 1 a ods. 3  zákona 138/2019 
Z. z. o pedagogických a odborných za-
mestnancoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov,

• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
• občianska a morálna bezúhonnosť,
• riadiace, organizačné, komunikačné 

schopnosti,
• zodpovednosť, spoľahlivosť, fl exibili-

ta,
• vyrovnaný postoj k pracovnému zaťa-

ženiu,

• predloženie písomného návrhu kon-
cepcie rozvoja školy (rozsah maximálne 
3 strany).

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o účasť na výbero-

vom konaní,
• overené kópie dokladov o vzdelaní,
• doklad o absolvovaní I. atestácie, ale-

bo jej náhrady,
• doklad o dĺžke odbornej praxe,
• štruktúrovaný profesijný životopis,
• písomný návrh koncepcie rozvoja 

školy (1 – 3 strany A4),
• údaje potrebné na vyžiadanie odpisu 

z registra trestov,
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na 

právne úkony v plnom rozsahu,
• písomný súhlas na použitie osobných 

údajov pre potreby výberového kona-
nia v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. 
z. o ochrane osobných údajov a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov.

Ďalšie informácie:
Prihlášku do výberového konania s uve-

denými dokladmi je potrebné doručiť 
osobne alebo poštou s doručenkou s dá-
tumom v termíne do 25. mája 2021 vráta-
ne, na adresu:

Mesto Vrbové, Ulica gen. M. R. Štefáni-
ka 15/4, 922 03  Vrbové.

Obálka musí byť označená heslom „Vý-
berové konanie RZŠ - neotvárať!“

Termín a miesto výberového konania 
oznámi rada školy prihláseným uchádza-
čom, ktorí spĺňajú požadované predpo-
klady.

 Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ,
primátorka mesta

2. pozemok, parc. reg. „C“ parc. č. 
4528/15 o výmere 658 m2, druh po-
zemku zastavaná plocha a nádvorie

3. stavba – budova bývalej základnej 
školy súp. č. 91 postavená na parc.           
č. 4825/15.

a vyzýva na podanie najvhodnejšieho 
návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

Podmienky obchodnej verejnej súťa-
že vrátane vzoru návrhu kúpnej  zmlu-
vy sú zverejnené na webovej stránke 
obce.

VYUŽÍVAJTE SLUŽBY
MESTSKEJ KNIŽNICE

VRBOVÉ 
pondelok – piatok
12.00 – 16.00 hod.

†



8-9/2021strana 4

Pokračovanie zo strany 2.
Uznesenie MsZ č. 36/IV/2021

MsZ ruší uznesenie MsZ č. 77/IV/2018  zo dňa 
26. 4. 2018

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 37/IV/2021
MsZ schvaľuje vyhlásenie, že stavba – verejná 

komunikácia (Barcíkova ul.) prešla do vlastníctva 
mesta Vrbové ku dňu ukončenia stavby kolau-
dáciou, ktorá bola povolená na základe staveb-
ného povolenia č. k. 2341/2013-Go zo dňa 21. 8. 
2013. Mesto Vrbové svoju stavbu – verejnú ko-
munikáciu Barcíkovej ul., celoročne spravuje 
(napr. letná aj zimná údržba komunikácie atď.). 

MsZ schvaľuje bezplatný prevod nasledov-
ných nehnuteľností: 

– parc. reg. „C“ č. 331/7, druh pozemku zasta-
vané plochy a nádvoria o výmere 3 m2,  v ka-
tastrálnom území mesta Vrbové, LV č. 3416;

– parc. reg. „C“ č. 378/1, druh pozemku zasta-
vané plochy a nádvoria o výmere 701 m2, v ka-
tastrálnom území mesta Vrbové, LV č. 3416.

Obe parcely, ktoré sú vo vlastníctve Sloven-
skej republiky, správca Slovenský pozemkový 
fond, bezodplatne odovzdá vo verejnom záuj-
me do vlastníctva  mesta Vrbové.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 38/IV/2021
MsZ schvaľuje výpožičku časti parcely reg. „C“ 

par. č. 2992/3, zapísanej na LV 1900, ktorá je vo 
výlučnom vlastníctve mesta Vrbové v podiele 1/1. 
Uvedená časť parcely sa nachádza na miestnom 
futbalovom štadióne MFK Vrbové vo výmere 50 m². 
Výpožička je pre Slovenský zväz chovateľov poš-
tových holubov, Základná organizácia chovateľov 
poštových holubov Vrbové, v zastúpení Zdenko 
Bielik, 922 04  Kočín-Lančár.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 39/IV/2021
MsZ schvaľuje zverenie do správy spôsobom 

obvyklým Základnej škole, Školská ul. č. 4, Vrbo-
vé  nasledovný majetok:

– rekonštrukcia kotolne ZŠ Školská 4, Vrbo-
vé v obstarávacej cene 64 800 € s DPH, zakú-
pené od dodávateľa: Rudolf Horňák, Oľga 
Horňáková, právny nástupca, Ul. gen. M. R. 
Štefánika 123/97, Vrbové.  
Číslo karty v evidencii – stroje a prístroje 

022/0133.
za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 40/IV/2021
MsZ schvaľuje nájom nebytového priestoru, 

ktorý sa nachádza  v budove „Hačkovec“, s. č. 
336, na 1. poschodí od Ulice M. A. Beňovského 
vo Vrbovom  o  celkovej výmere 29,15 m² 
+ ostatné plochy o celkovej výmere 12,46 
m², formou obchodnej verejnej súťaže na 
dobu neurčitú od 1. 6. 2021 s 2-mesačnou 
výpovednou lehotou.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 41/IV/2021
MsZ schvaľuje podmienky obchodnej 

verejnej súťaže s prílohou „vzoru zmluvy 
o nájme nebytového priestoru“ na nájom 
nebytového priestoru, nachádzajúceho sa           
v budove „Hačkovec“, s. č. 336 na 1. poschodí 
od Ulice  M. A. Beňovského  vo Vrbovom. 
Celková výmera nebytových priestorov je:

– priestor na prízemí + ostatné plochy: 29,15 m2  
+ 12,46 m2 .

Budova je vo vlastníctve mesta Vrbové, 
pričom minimálna výška nájomného je 
stanovená na 17€/m2/ročne a cenu nájmu 
ostatných priestorov vo výške 3,50 €/m2/ročne.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenie MsZ č. 42/IV/2021

MsZ schvaľuje spôsob prevodu – odpredaj po-
zemkov vo vlastníctve mesta Vrbové, nachádza-
júcich sa v k. ú. Vrbové, a to:  
• parc. reg. „C“ č. 520 o výmere 213 m2, 

podiel 1/1, druh pozemku zastavaná 
plocha a nádvoria;

• parc. reg. „C“ č. 525 o výmere  400 m2, podiel 
1/1, druh pozemku záhrada,

ktoré sú vo výlučnom vlastníctve mesta Vrbové 
zapísané na LV č. 1900 – formou obchodnej 
verejnej súťaže za minimálnu cenu 30 €/m²

a
• parc. reg. „C“ č. 521 o výmere 460 m2, 

podiel 2/8 (t. j. 115 m2), druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvoria,

ktorá je v podielovom spoluvlastníctve mesta 
Vrbové zapísaná na LV č. 632 – formou obchodnej 
verejnej súťaže za minimálnu cenu 30 €/m². 

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 43/IV/2021
MsZ schvaľuje podmienky obchodnej 

verejnej súťaže s prílohou „vzor kúpno-
predajnej zmluvy“ na  predaj pozemkov v k. ú. 
Vrbové, a to nasledovne: 
• parc. reg. „C“ č. 520 o výmere 213 m2, 

podiel 1/1, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie zapísaný  na LV č. 1900;

• parc. reg. „C“ č. 525 o výmere  400 m2, podiel 
1/1, druh pozemku záhrada zapísaný na LV 
č. 1900;

• parc. reg. „C“ č. 521 o výmere 460 m2, 
podiel 2/8, druh pozemku zastavaná 
plocha  a nádvorie zapísaný na LV č. 632;

pričom minimálna výška kúpnej ceny je 
stanovená na 30 €/m2.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 44/IV/2021
MsZ schvaľuje po vykonanej Verejnej ob-

chodnej súťaži účelovo viazať získané fi nančné 
prostriedky z predaja mestských nehnuteľnos-
tí:
• parc. reg. „C“ č. 520 o výmere 213 m2, podiel 

1/1, druh pozemku zastavaná plocha  a nádvo-
rie zapísaný na LV č. 1900;

• parc. reg. „C“ č. 525 o výmere  400 m2, podiel 
1/1, druh pozemku  záhrada zapísaný na LV č. 
1900;

• parc. reg. „C“ č.521 o výmere 460 m2, podiel 2/8, 
druh pozemku zastavaná plocha  a nádvorie 
zapísaný na LV č. 632;

na výstavbu kanalizačnej prípojky v lokalite bývalé-
ho SOU k pripojeniu novej hasičskej zbrojnice. 

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 45/IV/2021
MsZ  schvaľuje spôsob prevodu – odpredaj 

pozemkov vo vlastníctve mesta Vrbové, na-
chádzajúcich sa v k. ú. Vrbové, a to nasledov-
ne:  
• parc. reg. „C“ č. 3182 o výmere 70 m2, podiel 

1/1, druh pozemku ostatná plocha, zapísa-
ná na LV č. 1900

a ďalej 
parcelu registra „C“ č. 3171/1 o výmere 7063 m2, 
druh pozemku ostatná plocha zapísaný na LV č. 
1900, ktorá bola na základe geometrického plá-
nu číslo 157/2021 zo dňa 7.  4.  2021 rozdelená 
na parcelu reg. „C“ č. 3171/1 – ostatné plochy          
o výmere 6361 m2 a parcelu reg. „C“ č. 3171/5         
o výmere 702 m2 – ostatné plochy, kde predme-
tom VOS je odpredaj nasledovnej časti uvedenej 
nehnuteľnosti: 
• parc. reg. „C“ č. 3171/5 o výmere 702 m2, po-

diel 1/1, druh pozemku ostatná plocha,
ktoré sú vo výlučnom vlastníctve mesta Vrbové 
zapísané na LV č. 1900 – formou obchodnej ve-
rejnej súťaže za minimálnu cenu 11 €/m².

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 46/IV/2021 
MsZ schvaľuje podmienky obchodnej verej-

nej súťaže s prílohou „vzor kúpno-predajnej 
zmluvy“ na  predaj pozemkov v k. ú. Vrbové, a to 
nasledovne: 
• parc. reg. „C“ č. 3182 o výmere 70 m2, podiel 

1/1, druh pozemku ostatná plocha zapísaný 
na LV č. 1900;

a ďalej 
• parcelu registra „C“ č. 3171/1 o výmere 7063 m2, 

druh pozemku ostatná plocha zapísaný na 
LV č. 1900, ktorá bola na základe geometric-
kého plánu číslo 157/2021 zo dňa 7. 4. 2021  
rozdelená na parcelu reg. „C“ č. 3171/1 – os-
tatné plochy o výmere 6361 m2 a  parcelu 
reg. „C“ č. 3171/5  o výmere 702 m2 – ostat-
né plochy, kde predmetom VOS je odpredaj 
nasledovnej časti uvedenej nehnuteľnosti: 

• parc. reg. „C“ č. 3171/5 o výmere 702 m2, po-
diel 1/1, druh pozemku ostatná plocha;

pričom minimálna výška kúpnej ceny je stano-
vená na 11 €/m2.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 47/IV/2021
MsZ schvaľuje po vykonanej Verejnej obchod-

nej súťaži účelovo viazať získané fi nančné pros-
triedky z predaja mestských nehnuteľností:
• parc. reg. „C“ č. 3182 o výmere 70 m2, podiel 

1/1, druh pozemku ostatná plocha zapísaná 
na LV č. 1900;

a ďalej 
parcelu registra „C“ č. 3171/1 o výmere 7063 m2, 

druh pozemku ostatná plocha zapísanú  na LV č. 
1900, ktorá bola na základe geometrického plá-
nu číslo 157/2021 zo dňa 7. 4. 2021 rozdelená 
na parcelu reg. „C“ č. 3171/1– ostatné plochy              
o výmere 6361 m2 a parcelu reg. „C“ č. 3171/5            
o výmere 702 m2 – ostatné plochy, kde predme-
tom VOS je odpredaj nasledovnej časti uvedenej 
nehnuteľnosti: 
• parc. reg. „C“ č. 3171/5 o výmere 702 m2, po-

diel 1/1, druh pozemku ostatná plocha;
na výstavbu kanalizačnej prípojky v lokalite bý-
valého SOU k pripojeniu novej hasičskej zbroj-
nice. 

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 48/IV/2021
MsZ schvaľuje zámer na zabezpečenie pre-

nájmu nehnuteľného majetku mesta k vypra-
covanému projektu  na uloženie NN kábla na 
realizáciu stavebného objektu „Polyfunkčný 
bytový dom Trikota“ spoločnosti TANEX, s. r. o., 
so sídlom Trnava, Nitrianska 25, IČO 18 048 871, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu v Trnave, v oddiele: Sro, vo vložke číslo:  
382/T, kde nehnuteľný majetok  je vo výluč-
nom vlastníctve mesta Vrbové, a to spôsobom 
hodným osobitného zreteľa.

Pozemky sa nachádzajú na Ul. J. Zigmundí-
ka, a sú určené na vybudovanie elektrickej prí-
pojky a uloženie NN kábla, ktorý bude slúžiť 
ako nová elektrická prípojka spoločnosti TA-
NEX, s. r. o., na pripojenie k stavebnému objek-
tu „Polyfunkčný bytový dom Trikota“ po týchto 
pozemkoch vo vlastníctve mesta.

Elektrická prípojka vedená po týchto po-
zemkoch na Ul. J. Zigmundíka bude zhotovená 
za cenu jednorazového nájmu vo výške150 €, 
ako prenájom nehnuteľného majetku mesta          
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  

Za dôvod hodný osobitného zreteľa mest-
ské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že ná-
jomca spoločnosť TANEX, spol. s r. o., IČO 180 
48 871 v zastúpení Vladimír Tanečka, konateľ 
spoločnosti TANEX potrebuje časť uvedených 
pozemkov na vybudovanie uvažovanej  elektric-
kej prípojky na pripojenie stavebného objektu 
„Polyfunkčný bytový dom Trikota“.    

Zároveň MsZ súhlasí, že po vzniku právnych
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pinové cvičenie vládnym nariadením.  
za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 51/IV/2021
MsZ schvaľuje p. Barbore Haff nerovej odpuste-

nie nájmu za obdobie od 1. 12. 2020 do opätovné-
ho otvorenia kaderníctiev vládnym nariadením.  
za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 52/IV/2021 
MsZ schvaľuje zníženie výšky nájmov za letné te-

rasy pohostinským prevádzkam na 1 € za rok 2020.
za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 53/IV/2021 
MsZ schvaľuje rozšírenie Spoločného úradu sa-
mosprávy Vrbové - Kočín Lančár so sídlom               
vo Vrbovom o obec Prašník, za účelom zabezpe-
čenia nasledujúcich činnosti: 
a. v oblasti stavebného zákona – v zmysle zá-

kona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon)            
v znení neskorších predpisov, a to územ-
ného konania a stavebného poriadku v pô-
sobnosti stavebného úradu a sankcií podľa 
§ 105 a § 107; 

b. v oblasti  zabezpečenia  povoľovania stavieb,

účinkov rozhodnutia o umiestnení stavby 
(územného rozhodnutia) k uvažovanej rekon-
štrukcii stavby a jej NN prípojky, vo vzťahu               
k dotknutým pozemkom, mesto Vrbové uzatvo-
rí Zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorá 
bude spočívať v povinnosti prenajímateľa ako 
vlastníka strpieť na časti dotknutých pozemkov, 
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne 
zriadenie a uloženie prípojok a súčasne umožniť 
užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpra-
vy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné 
stavebné úpravy týchto prípojok, vrátane ich 
prípadného odstránenia a v prípade NN prípoj-
ky môže byť v postavení oprávneného z vecné-
ho bremena aj jej budúci vlastník a prevádz-
kovateľ, a to obch. spol. Západoslovenská 
distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 
Bratislava, IČO 36 361 518.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 49/IV/2021 bude uverejnené 
v nasledujúcom čísle HV.

Uznesenie MsZ č. 50/IV/2021
MsZ schvaľuje Mgr. Lenke Pavlíčkovej odpuste-

nie nájmu za obdobie od 1. 12. 2020 do opätov-
ného otvorenia fi tnescentier a zariadení na sku-

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A ODPORÚČANIA AKO SA NESTAŤ 
OBEŤOU FALOŠNÝCH ASISTENTOV SČÍTANIA

AKO PREBIEHA ASISTOVANÉ SČÍTA-
NIE OBYVATEĽOV?

Prostredníctvom stacionárneho asis-
tenta, ktorý pôsobí na kontaktnom 
mieste zriadenom obcou/mestom.

Prostredníctvom mobilného asistenta, 
ktorý pôsobí v teréne a sčítanie vykonáva 
na mieste a termíne, ktoré si  s vami vo-
pred dohodol.

NA ČO SI DAŤ POZOR PRI TELEFONIC-
KOM OBJEDNANÍ MOBILNÉHO ASIS-
TENTA?

Overte si správnosť telefónneho čís-
la, na ktorom si môžete objednať služ-
bu mobilného asistenta.

Mobilného asistenta je potrebné 
kontaktovať z vlastnej iniciatívy.

 Samotné sčítanie neprebieha for-
mou telefonického rozhovoru.

Telefonicky prebieha len objednanie 
služby mobilného asistenta:
• pri telefonickom rozhovore uvedie-

te meno a priezvisko, ulicu, súpisné 
číslo a telefonický kontakt, žiadne 
iné údaje nie je potrebné poskyt-
núť.

• mobilný asistent vás bude kontak-
tovať za účelom dohodnutia si kon-
krétneho termínu.

AKO PREBIEHA SAMOTNÉ SČÍTANIE?
Mobilný asistent disponuje preuka-

zom asistenta sčítania (môžete požia-
dať o jeho predloženie) a v prípade, ak 
si nie ste istí, overte si totožnosť asis-
tenta na kontaktnom mieste obce                   
/mesta.

Sčítanie nemusí prebiehať priamo vo va-
šej domácnosti.

Pred príchodom mobilného asisten-
ta majte pripravené vaše rodné číslo.

Otázky zo sčítacieho formuláru nie 
sú zamerané na zisťovanie citlivých 
údajov o vašej osobe, majetku, zdraví         
a i. Pri sčítaní sa nebude vyžadovať, aby 
ste odovzdali a podpísali akékoľvek do-
kumenty.

Po sčítaní si môžete vyžiadať od asis-
tenta potvrdenie o uskutočnení sčíta-
nia, ktoré sa vydáva len raz.

Mobilný asistent od vás nežiada fi -
nančnú hotovosť, tieto služby sú po-
skytované bezplatne.

Počas celého sčítania dodržujte aktuál-
ne platné opatrenia vlády SR na zame-
dzenie šírenia vírusu COVID-19.

V PRÍPADE, AK...
...od vás niekto iný ako obec/mesto 

vyžaduje zaplatenie pokuty za nesčíta-
nie sa, túto pokutu neplaťte. Môže ísť 
o podvodné konanie, a preto bezod-
kladne kontaktujte políciu na č. 158       
a informujte obec/mesto. Obec/mesto 
udelí pokutu vždy len písomne.

...samotné sčítanie bolo v rozpore          
s vyššie uvedenými opatreniami, kon-
taktujte obec/mesto pre overenie da-
nej situácie.

...máte podozrenie, že bol na vás 
alebo vašej blízkej osobe spáchaný 
podvod alebo iný trestný čin, bezod-
kladne kontaktujte políciu na č. 158 
alebo informačné kancelárie pre 
obete trestných činov (IK) sídliace           
v každom krajskom meste:

IK Trnava 033/5564709
     0908 796 448
e-mail: pomocobetiam@minv.sk

Viac informácií o činnosti IK nájdete 
na:
https://prevenciakriminality.sk
www.minv.sk

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR v spolupráci 
so Štatistickým úradom SR prináša základné informácie a odporúčania 
ako sa nestať obeťou alebo potenciálnou obeťou falošných asistentov sčí-
tania v období od 1. 4. do 31. 10. 2021.

ÚRAD KOMISÁRA
PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM
POSTIHNUÍM

zmien stavieb a udržiavacích prác v zmysle 
§ 55, povoľovanie terénnych úprav a udržia-
vacích práca zariadení v zmysle § 71 a nasl. 
a odstraňovanie stavieb v zmysle § 88a 
nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plá-
novaní a stavebnom poriadku (drobné 
stavby);  

c. v oblasti životného prostredia (výruby)                
v zmysle § 47, § 48 zákona č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny; 

d. v oblasti zabezpečenia povoľovania stavieb 
na úseku pozemných komunikácií; 

e. v oblasti zabezpečenia evidencií a vydáva-
nia rozhodnutí o znečistení ovzdušia z ma-
lých zdrojov znečistenia v zmysle zákona č. 
137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších 
predpisov;

f. v oblasti školstva, odborná poradenská služba;
g. v sociálnej oblasti.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Krátené.
Plné znenie je zverejnené na webovom 

sídle mesta.
Pokračovanie v nasledujúcom čísle HV.
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PRVÉ PLNE ELEKTRONICKÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021
Nemohli ste sa sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby?
Navštívte kontaktné miesta, kde Vám naši asistenti radi pomôžu.

Mestský úrad Vrbové
Gen. M. R. Štefánika 15/4
922 03 Vrbové
Tel. č.: +421 337 350616
 
Prevádzkové hodiny
Po: 8.00 – 12.00 hod.  13.00 – 15.00 hod.
Ut:  8.00 – 12.00 hod.  13.00 – 15.00 hod.
St:  8.00 – 12.00 hod.  13.00 – 16.30 hod.
Št:  nestránkový deň
Pi:   8.00 – 12.00 hod.

Tel. č. na obec:
+421 337 350 616
e-mail: matrika@vrbove.sk

Mestská knižnica (areál II. ZŠ)
Komenského 1119/2
922 03 Vrbové
Tel. č.: +421 337 301838

Prevádzkové hodiny
Po: nestránkový deň
Ut: 12.30 – 16.00 hod.
St:  12.30 – 16.00 hod.
Št:  12.30 – 16.00 hod.
Pi: nestránkový deň

Tel. č. na call centrum:
02/20 92 49 19

Mestský úrad
(Útvar miestneho hospodárstva)
Gen. M. R. Štefánika 174/43
922 03 Vrbové
Tel. č.: +421 905 680883

Prevádzkové hodiny
Po: nestránkový deň
Ut:  8.00 – 11.00 hod.  13.00 – 14.00 hod.
St:  8.00 – 11.00 hod.  13.00 – 14.00 hod.
Št:  8.00 – 11.00 hod.  13.00 – 14.00 hod.
Pi:   nestránkový deň

Nemôžete sa dostaviť na kontaktné miesto?
Požiadajte o mobilného asistenta sčítania:
0918 431 027

ÚSPECH VRBOVČANA

Doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., mim. 
prof., magisterské a doktorandské štú-
dium absolvoval na Fakulte masmediál-
nej komunikácie Univerzity sv. Cyrila            
a Metoda v Trnave, kde v roku 2015 
úspešne ukončil habilitačné konanie            
v odbore masmediálne štúdiá. Vo vý-
skume sa zaoberá aktuálnymi otázka-
mi novinárstva v kontexte nových infor-
mačných a komunikačných technológií, 
onlinovou žurnalistikou a históriou tele-
vízie. Je autorom publikácií venovaných 
žurnalistike v ére internetu, histórii              
a vývoju televízie v Spojených štátoch 
amerických a vo Veľkej Británii, mono-
grafi í, učebníc, početných štúdií uverejne-
ných v domácich a zahraničných vedeckých 
časopisoch a domácich a zahraničných 
konferenčných príspevkov.

Absolvoval zahraničné pobyty na uni-
verzitách v Českej republike, Rakúsku, 
Nemecku, Poľsku a Chorvátsku. V sú-
časnosti je vedúcim Katedry masmediál-
nej komunikácie FMK UCM v Trnave. Od 
roku 2018 je predsedom akademické-
ho senátu fakulty a od roku 2021 pred-
sedom Akademického senátu UCM              
v Trnave.

20. apríla bol na ustanovujúcom zasadnutí Akademického senátu Uni-
verzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave zvolený na roky 2021 – 2024 za jeho 
predsedu doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., mim. prof., ktorý pochádza z Vr-
bového. K tomuto prejavu uznania a dôvery mu vedenie mesta Vrbové na 
čele s primátorkou Dott. Mgr. Emou Maggiovou srdečne blahoželá a záro-
veň mu vyslovuje vďaku za zodpovedné plnenie funkcie poslanca Mestské-
ho zastupiteľstva vo Vrbovom. Prinášame tu o ňom základné biografi cké 
údaje.

DRAŽBA NEHNUTEĽNOSTÍ 
BÝVALEJ TRIKOTY

Na mestskej webovej stránke sa 
môžete oboznámiť s oznámením            
o dobrovoľnej dražbe fi rmy Bodet          
& Horst mattress ticking Verwal-
tungs, s. r. o., ktorá pred časom ne-
slávne ukončila svoje podnikanie vo 
Vrbovom. Dražba sa uskutoční v ho-
teli Spectrum v Trnave práve v čase 
vydania našich novín (13. mája). Naj-
nižšie podanie je 3 330 000 eur, mi-
nimálne prihodenie 10 000 eur, 
dražobná zábezpeka 49 000 eur.

https://www.vrbove.sk/ozname-
nie-o-dobrovolnej-drazbe/
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VÝZVA PRE VLASTNÍKOV LESNÝCH POZEMKOV
1. Lesy Slovenskej republiky štátny 

podnik, vyzývajú vlastníkov lesných po-
zemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy 
nepožiadali o navrátenie užívacích práv 
k lesným pozemkom, na uplatnenie po-
stupu podľa § 22 ods. 3 písm. a) alebo c) 
zákona, t. j. na konanie smerujúce                    
k ukončeniu nájomného vzťahu výpove-
ďou alebo dohodou.

Táto výzva sa týka vlastníkov, ktorí sú 
uvedení v Zozname vlastníkov, ktorí 
nepožiadali o navrátenie užívacích 
práv k lesným pozemkom:

Karol Rudolf Amcha, Lajos Amcha, Mi-
chal Augustín, Mária Augustínová, Antó-
nia Bieliková, Zuzana Bjelková, Branislav 
Boor, Miloš Boor, Peter Boor, Vladimír 
Boor, Katarína Boorová, Vanda Borov-
ská, Helena Brucháčová, Jana Búzková, 
Vladimír Bzdušek, Pavel Čavora, Šimon 
Černák, Eva Dulebová, Ľuboš Falath, 
Mária Ferechová, Ján Gazdík, Mária 
Gráczová, Zlatica Halamová, Ján Hanák, 
Juraj Hanich, Michal Hochel, Jozefína 
Holická, Margita Hyžová, Anna Chúrová, 
IFF spoločnosť, a. s., Ján Jurčo, Anna Jur-
čová, Katarína Jurčová, Mária Jurčová, 
Zuzana Jurčová, Ján Juriš, Božena Kame-
nická, Dušan Karlík, Michal Karlík, Miro-
slav Karlík, Lýdia Karlíková, Rudolf Ki-
merling, Ján Klčo, Jana Klimeková, Mária 
Klimeková, Viera Klimeková, Cecília Kol-
níková, Anna Kováčová, Ján Krajčík, Pa-
vol Krajčík, Ferdinand Králik, Milan Kri-
hák, Helena Krihová, Karol Kropaj, Anna 
Kropajová, Jozef Kubala, Vojtech Kubala, 
Katarína Kubalová, Moric Kugel, Katarí-
na Lagová, Oľga Lagová, Anna Lukáčová, 
Gustav Macko, Elena Macková, Sidonia 
Macková, Oľga Macová, Milan Madžo, 
Mária Madžová, Anna Miklovičová, Ró- 

bert Mišech, Igor Murín, Ján Muržic, Vio-
la Muržicová, Michal Nikodém, Zuzana 
Nikodemová, Mária Nižnanská, Ján Niž-
nanský, Jozef Nižnanský, Juraj Nižnan-
ský, Emília Nižnanská, Anna Novotná, 
Marie Novotná, Štefania Novotná, Ján 
Novotný, Róbert Novotný, Štefan No-
votný, Paulína Opetová, Anna Pagáčová,  
Ľudovít Parges, Ján Plačko, Juraj Plačko, 
Štefan Plačko, Anna Plačková, Brigita 
Poláková, Poľnohospodárske družstvo 
Vrbové, Ingrida Potočková, Zuzana 
Priebrachová, Viera Pútecová, Fridrich 
Raff ay, Jozef Raff ay, Pavol Raff ay, Štefan 
Raff ay, Viliam Raff ay, Vojtech Raff ay, Jo-
lana Raff ayová, Jozefína Raff ayová, Au-
gustín Sabo, Ján Sabo, Jozef Sabo, Otto 
Sabo, Peter Sabo, Helena Sabová, Ľud-
mila Saková, Florián Sedláček, Mária 
Sedláčková, Emília Selešová, Gizela 
Schlesingerová, Slovenská republika, 
Mária Sulová, Ľuboš Svetlík, Pavol Svet-
lík, Anna Svetlíková, Katarína Szabová, Má-
ria Szabová, Ján Šándor, Magdaléna Ševčí-
ková, Emília Škuciová, Elena Táborská, 
Vladimír Tomka, Andrea Tvarošková, 
Mária Tvarovská, Ján Tvarovský, Oľga 
Urbanová, Ivan Ušák, Anna Vidová, Ber-
nát Vinohradský, Daniel Vlček, Anna Vy-
klaková, Jozef Waller, Jana Wallerová, 
Sándor Weis, Mária Záhorcová, Mária 
Zvenková.

Vlastníci lesných pozemkov si môžu 
uplatniť postup podľa § 22 ods. 3 písm. 
a) alebo c) zákona v lehote šiestich 
mesiacov od uplynutia lehoty na dobu 
zverejnenia výzvy na úradnej tabuli 
mesta Vrbové (lehota uplynie na 61. 
deň od dňa zverejnenia – 28. apríla 
2021).

Poučenie:
Ak vlastník v uvedenej lehote neuplatní 
postup podľa § 22 ods. 3 písm. a)  alebo 
c) zákona, nájomný vzťah podľa
§ 22 ods. 2 zákona bude naďalej pokra-
čovať a trvať.

2. Lesy Slovenskej republiky štátny 
podnik, vyzývajú vlastníkov lesných po-
zemkov, aby oznámili doterajšiemu uží-
vateľovi lesného pozemku, či trvajú na 
pokračovaní v konaní o odovzdaní uží-
vacích práv k lesným pozemkom. Ak              
z podaného oznámenia vlastníka na zá-
klade tejto výzvy bude vyplývať, že vlast-
ník dáva výpoveď z nájmu vzniknutého 
zo zákona, výpovedná lehota začína ply-
núť dňom doručenia tohto oznámenia.
Ide o vlastníkov: Eugen Bosák, Anna Niž-
nanská, Viera Pútecová.

Vlastníci lesných pozemkov môžu do-
plniť a opraviť údaje v lehote šiestich me-
siacov od uplynutia lehoty na dobu zve-
rejnenia výzvy na úradnej tabuli mesta 
Vrbové (lehota uplynie na 61. deň od dňa 
zverejnenia – 28. apríla 2021).
Poučenie:

Ak vlastník v uvedenej lehote nedo-
plní a neopraví podanie, hľadí sa na to 
akoby nebolo podané a nájomný vzťah 
podľa § 22 ods. 2 zákona bude naďalej 
pokračovať a trvať.

Krátené. Podrobnejšie informácie sú 
zverejnené na úradnej tabuli mesta Vr-
bové – v papierovej forme i elektronicky.
Kontakt na Štátne lesy:
Ing. Gabriela Piecková,
ref. správy majetkov a repriv.
gabriela.pieckova@lesy.sk
+421335926145
+421918333075
OZ Smolenice

DO PRÁCE NA BICYKLI
V týchto dňoch prebieha na Sloven-

sku registrácia do kampane Do práce na 
bicykli 2021, do ktorej sa môžu zapojiť aj 
zamestnanci podnikov v našom meste. 
Princíp tejto súťaže je jednoduchý – do-
chádzať počas mesiaca jún do práce na 
bicykli, čím človek podporí myšlienku 
ekologickej, zdravej a fi nančne výhod-
nej dopravy do zamestnania – minulý 
rok sa do súťaže zaregistrovalo takmer 
8500 ľudí! Zároveň budú registrovaní 
zamestnanci súťažiť o viaceré zaujímavé 
ceny, podporia svoje mesto v celoslo-
venskej súťaži samospráv, a najmä                
– spravia niečo pre svoje zdravie.

Chceli by sme vám preto ponúknuť 
možnosť účasti v tejto kampani. Bez-
platná registrácia 2- až 4-členných tí-
mov, ktoré môžete vytvárať podľa 
vlastného uváženia spolu s kolegami, je 
možná najneskôr do 7. júna na stránke 
www.dopracenabicykli.eu. Súťaže sa na-
vyše môžu zúčastniť aj zamestnanci, kto-

rí pracujú z domu, na tzv. home offi  ce.
Hoci je súťaž najmä o bicyklovaní, 

môžu sa do nej zapojiť aj zamestnanci 
dochádzajúci do práce verejnou dopra-
vou alebo pešo. Tí takisto zabojujú o zau-
jímavé ceny, zistia, koľko CO2 svojím eko-
logickým spôsobom dopravy do práce           
v porovnaní s cestou autom ušetrili, 

a pomôžu tiež zlepšiť celkové štatistiky 
našej spoločnosti a mesta.

Koordinátor podujatia vo Vrbovom:
Mgr. Vladimír Strečanský
tel. 735 06 36
mobil 0914 122 961
e-mail kultura@vrbove.sk
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CHRÁNIŤ OBYVATEĽOV A ICH MAJETOK
26. apríla sa v kancelárii primátorky 

mesta Vrbové Dott. Mgr. Emy Maggiovej 
uskutočnilo stretnutie zástupcov mesta 
Vrbové a vedenia Obvodného oddele-
nia Policajného zboru SR vo Vrbovom 
na čele s riaditeľom Mjr. Mgr. Vojtechom 
Rajčákom. Cieľom stretnutia bolo zhod-
notenie celkovej bezpečnostnej situácie 
v meste Vrbové, pričom boli prerokova-
né možnosti vývoja celkovej situácie               
s cieľom zabezpečenia zvýšenej ochrany 
obyvateľov, ako aj návštevníkov mesta  
a ich majetku.

Momentálna bezpečnostná situácia        

v meste Vrbové bola obojstranne vyhod-
notená ako dobrá. Vedenie OO PZ Vrbo-
vé prisľúbilo v rámci svojich možností 
zvýšenú hliadkovú činnosť na miestach 
možného protispoločenského konania 
osôb. V rámci súčinnosti polície a mesta 
Vrbové bola dohodnutá intenzívnejšia vý-
mena poznatkov k objasňovaniu priestup-
kov a trestných činov. Zároveň je však po-
trebná aj spolupráca občanov, apeluje sa 
zvlášť na rodičov, aby venovali pozornosť 
svojim deťom, kde sa pohybujú, s kým sa 
stýkajú a čo robia.

Mgr. Štefan KOŠINÁR

JARNÉ AKTIVITY V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE
VÍTANIE JARI A VYNÁŠANIE MORENY
Hneď na úvod po dlhom období stráve-

nom v domácom prostredí, sme sa vybrali 
s deťmi upáliť Morenu. Morena je symbo-
lom prichádzajúcej jari a odchádzajúcej 
zimy. Morenu sme vyrobili  z dvoch palíc, 
slamy, papiera a látky. S takto pripravenou 
Morenou za spevu ľudových piesní a rieka-
niek sme vyšli zo škôlky k potoku Holeška,  
kde sme ju  spálili, hodili do vody a s pokri-
kom bežali späť do škôlky. Na znak zrodu 
nového života sme priniesli zelené ratoles-
ti ako symbol začínajúcej jari. 

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ
„VESMÍR OČAMI DETÍ“

V mesiaci marec  sme sa zapojili  do výtvar-
nej súťaže „Vesmír očami detí“. Deti mali 
možnosť svoje pocity, fantáziu, poznatky          
a predstavy o vesmíre výtvarne znázorniť. Vy-
užili a osvojili si rôzne výtvarné  techniky a pri 
práci mali veľkú radosť a prejavovali záujem  
o zapojenie sa do súťaže. 
TÝŽDEŇ ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU   

A SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA
V týždni od 6. do 9. apríla sme sa zamerali 

na zdravý životný štýl formou zážitkového 
učenia. Deti mali možnosť spoznávať ovocie  
a zeleninu pomocou ochutnávok, tvorbou

ozdobných tanierov, prípravou nátierok, 
ovocných a zeleninových šalátov a nápojov. 
Dňa 7. apríla deti dostali zo školskej jedálne 
ovocný balíček a medaily za získanie po-
znatkov o zdravej výžive. Do zdravého život-
ného štýlu patria i športovo-relaxačné akti-
vity, preto sme zaradili do pobytu vonku 
poldenné vychádzky, súťaživé hry na bicyk-
loch a kolobežkách, bežecké preteky a rôz-
ne iné športové aktivity.

DEŇ ZEME 
Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý 

sa každoročne koná 22. apríla. Všetci vie-
me, aké je potrebné chrániť si našu Zem, 
vrátane našich detí. Preto sme sa  v týždni 
od 19. do 23. apríla zamerali na aktivity              
s environmentálnou  tematikou. Deti vyrá-
bali ekovláčiky, učili sa separovať odpad, 
oboznámili sa s recykláciou odpadu, aktív-
ne sa zúčastnili čistenia školského dvora          
a jeho okolia, vytvárali rôzne obrazce z prí-
rodnín.  Spoznávali možnosti ochrany na-
šej drahej planéty ZEM a zamerali sme sa 
aj na ochranu našich vodných zdrojov              
a lesov. Prostredníctvom týchto aktivít si 
deti osvojili veľa nových poznatkov a od-
niesli veľa nových zážitkov.

MŠ

BUDÚCI PRVÁČIKOVIA
V apríli sa uskutočnil zápis prvákov do 

našich základných škôl. K zápisu priviedli 
rodičia 87 detí, z ktorých niektorí požiadali 
o odklad povinnej školskej dochádzky          
o jeden rok. V oboch základných školách vo 
Vrbovom, budú v školskom roku 2021/2022 
pre prvý ročník otvorené po dve triedy. 
Tešíme sa na september, keď sa s novými 
prvákmi stretneme už v školských laviciach. 

GD

Dňa 24. apríla 

Testov      897 Pozitívnych 0

ŠTATISTIKA 
TESTOVANIA NA COVID-19

Miesto: II. ZŠ, Komenského ul., Vrbové

Odberové miesto COVID-19 Auto city 
Vrbové

Obdobie od 13. apríla do 30. apríla 2021

Testov      3244 Pozitívnych 17

GD

MESTSKÉ LETNÉ 
TÁBORY PRE DETI

Mesto Vrbové a Základná organizácia 
Únie žien Slovenska vo Vrbovom 
organizujú MESTSKÉ LETNÉ TÁBORY 
PRE DETI od 5 do 9 rokov so stra-
vovaním, celodenným programom          
a výletmi.

Tábory budú organizované v nasle-
dujúcich termínoch:

1. turnus: od 12. do 16. júla
2. turnus: od 19. do 23. júla
3. turnus: od 2. do 6. augusta
4. turnus: od 9. do 13. augusta
5. turnus: od 23. do 27. augusta
Tlačivo prihlášky je k dispozícii na 

https://www.vrbove.sk/wp-content/
uploads/2021/04/prihláška-na-tábor-2021.
pdf – alebo na sekretariáte MsÚ, kde sa 
vyplnené prihlášky aj odovzdávajú.

Poplatok je 40€.

NAJVÄČŠIE TAJOMSTVO
Server Aktuality.sk (editor Miro Gr-

man) uverejnil 1. mája krátku video-
prezentáciu Najväčšie tajomstvo 
Mórica Beňovského (2.36 min.).

Zachytáva hlavné míľniky zo života 
nášho rodáka, aj so zábermi z Vrbo-
vého. Efektnú vizualizáciu dopĺňa 
písaný text a hudba. Aj keď všetky 
údaje nie sú presné, je to pekná pri-
pomienka Mórica Beňovského vhod-
ne zapadajúca do roku jeho výročí - 
275. výročia narodenia (september) 
235. výročia úmrtia (máj).

https://www.
aktuality.sk/cla-
nok/886928/ro-
dak-z-vrbove-
h o - u s i e l - r u -
som-bojova l -
-proti-anglica-
nom-a-usmrtili-
-ho-francuzi/


