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Beh zdravia Vrbovčanov na 5 km

JUBILEJNÁ VRBOVSKÁ PÄTNÁSTKA SA VYDARILA

Na snímke moderátor Ondrej Slašťan, primátorka mesta Vrbové Dott. Mgr. Ema Maggiová, Ing. Peter Filan z MFK 
Vrbové a Jens-Uwe Niemeyer, výkonný riaditeľ fi rmy SEMIKRON, s. r. o.

M muži spolu v kategórii 47

por. kat. meno číslo čas ročník klub

1 Martin HRABOVECKÝ 74 0:18:03 2000 TJ Obalservis Košice

2 Ivan ŠLÚCH 107 0:18:37 2006 Qscert - Zabezpečujeme Dôveryhodnosť!

3 Richard MORAVEC 118 0:18:39 1996 TJ Spartak Myjava

M70 muži spolu v kategórii 6

por. kat. meno číslo čas ročník klub

1 Stanislav SVITÁK 105 0:22:29 1950 AK Žilina

2 Rudolf PETRIKOVIČ 119 0:24:24 1950 TBK TORA Topoľčany

3 Peter STOLÁRIK 120 0:27:46 1947 MŠK Vrbové
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F - ženy hlavná kategória spolu v kategórii 4

poradie meno číslo čas ročník klub

1 Lucia PELIKÁNOVÁ 60 0:59:55 1993 ŠK Dukla Banská Bystrica

2 Lenka PAVLÍČKOVÁ 92 1:35:10 1991

3 Lenka VARAČKOVÁ 40 1:41:14 1988 Beckov

G - ženy od 35 spolu v kategórii 3

poradie meno číslo čas ročník klub

1 Jana GENČUROVÁ 13 1:13:04 1974 Bernohy

2 Elena SVITKOVÁ 54 1:13:16 1979 Minimom friendly team

3 Silvia KALNICKÁ 51 1:29:24 1978 Banka

24. júla mesto Vrbové a Združenie 
športových klubov mesta Vrbové, 
ktorého predsedom je Mgr. René 
Just, usporiadali 30. ročník bežec-
kých pretekov Vrbovská pätnástka,   
s podtitulom Memoriál Štefana Kalu-
žu podľa nášho slávneho zvečnelého 
maratónca.

Moderátor podujatia Ondrej Slaš-
ťan privítal pred 17.00 hod. na Mest-
skom štadióne všetkých prítomných. 
Informoval ich, že prvý ročník prete-
kov sa uskutočnil v roku 1989. Potom 
odovzdal slovo primátorke mesta 
dott. Mgr. Eme Maggiovej, ktorá všet-
kých pozdravila a súťažiacim zaželala 
veľa športových úspechov. Po nej sa 
prítomným krátko prihovoril aj Jens 
Uwe Niemeyer, výkonný riaditeľ fi r-
my SEMIKRON, ktorá je najväčším za-
mestnávateľom vo Vrbovom. Prišiel 
povzbudiť nielen svojich pracovní-
kov, z ktorých viacerí súťažili, ale aj 
ako sponzor.

Výstrelom z pištole o 17.00 hodine 
začala primátorka mesta športové 
zápolenie. Beh zdravia Vrbovčanov 
na 5 kilometrov úspešne absolvovalo                   
v dvoch mužských a v dvoch žen-
ských kategóriách dovedna 80 súťa-
žiacich, Vrbovskú pätnástku v šty-
roch mužských a v dvoch ženských 
kategóriách 55 súťažiacich. O spoľah-
livé zaznamenanie dosiahnutých vý-
sledkov sa profesiónálne starala fi r-
ma SunBell.

Po ukončení bežeckej časti mode-
rátor spolu s dott. Mgr. Emou Mag-
giovou realizovali žrebovanie boha-
tej tomboly, ktorá bola určená 
všetkým pretekárom, s tým, že sa 
žrebovali čísla, s ktorými súťažili. 
Podujatie vyvrcholilo oceňovaním ví-
ťazov. Prehľad  o výsledkoch prináša 
pripojená tabuľka.

Vďaka za úspešnú realizáciu 30. 
ročníka Vrbovskej pätnástky patrí 
predovšetkým primátorke mesta, 
ktorá sa postarala v rozhodujúcej 
miere o fi nancovanie podujatia                     
i o jeho celkovú organizáciu. Veľká 
vďaka však patrí všetkým, ktorí akým-
koľvek spôsobom prispeli k zdaru               
a príjemnému priebehu vrbovského 
športového sviatku.

-rb-
foto: Pavel PLENCNER

Vrbovská pätnástka 15 km

A - muži hlavná kategória spolu v kategórii 26

poradie meno číslo čas ročník klub

1 Miroslav ILAVSKÝ 14 0:51:49 1987 Jogging klub Dubnica n. V.

2 Jozef PELIKÁN 59 0:54:21 1984 Slávia UK / Run for fun Bratislava

3 Richard ORAWETZ 32 0:55:16 1994 ŠKP Bratislava

B - muži 40 - 49 spolu v kategórii 15

poradie meno číslo čas ročník klub

1 Jozef JURČÍK 16 0:57:09 1977 Skalica

2 Michal ŠULJA 38 0:58:27 1974 Lesky‘s Runners

3 Vladimír ŠRÁMEK 37 0:59:23 1978 Ďurikam Running Team

C - muži 50 - 59 spolu v kategórii 4

poradie meno číslo čas ročník klub

1 Ján MORAVEC 116 0:59:28 1967 Spartak Myjava

2 Jaroslav PAVLACKÝ 134 1:07:13 1962 Trenčianske Teplice

3 Slavomír KIMARLING 128 1:13:30 1964 INQ Bratislava

D - muži od 60 spolu v kategórii 3

poradie meno číslo čas ročník klub

1 Stanislav ĎURIGA 129 1:07:43 1961 Trenčín

2 Tadeusz JASEK 57 1:11:11 1951 Pzlam

3 František VARY 41 1:21:38 1955 Lev Hlohovec

Ž ženy spolu v kategórii 25

poradie meno číslo čas ročník klub

1 Miriam PLANKOVÁ 93 0:22:57 1975 Spartak Myjava

2 Monika KOČÍŠKOVÁ 61 0:25:17 1970 Turan Stará Turá

3 Soňa MASÁROVÁ 86 0:25:28 1998

Ž60 ženy spolu v kategórii 2

poradie meno číslo čas ročník klub

1 Eva BUDINSKÁ 67 0:27:24 1956 OcÚ Poluvsie

2 Marta KOČIOVÁ 78 0:30:46 1955 Partizánske

Beh zdravia Vrbovčanov na 5 km
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Uznesenia Mestského zastupiteľstva 
vo Vrbovom zo zasadnutia konaného 
30. júna 2021.

Uznesenie MsZ č. 78/VI/2021
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom (ďalej 

MsZ) berie na vedomie Výročnú správu Domo-
va Klas, n. o., za rok 2020.

Uznesenie MsZ č. 79/VI/2021
MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Vrbové č. 2/2021 o spôsobe určenia 
úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhra-
dy za sociálne služby poskytované v Domove 
Klas, n. o.

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

Uznesenie MsZ č. 80/VI/2021
MsZ schvaľuje dotáciu vo výške 35 000 € Do-

movu Klas, n. o., Vrbové na zabezpečenie pre-
vádzkových nákladov a na zabezpečenie sociál-
nej činnosti na rok 2021. Finančné prostriedky 
budú vyplatené na účet Domova Klas, n. o.,                 
a vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci decem-
ber 2021. 

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 81/VI/2021
MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Vrbové č. 3/2021 o predajnej a prevádz-
kovej dobe v živnostenskom podnikaní na úze-
mí mesta Vrbové.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 82/VI/2021
MsZ schvaľuje dotáciu vo výške1000 € na za-

bezpečenie vybavenia fyziatricko-rehabilitačné-
ho oddelenia Nemocnice A. Wintera v Piešťa-
noch. Vyúčtovanie bude vykonané k termínu 15. 
12. 2021. V prípade porušenia povinnosti zúčto-
vať dotáciu k stanovenému termínu bude prijí-
mateľ povinný poskytnutú dotáciu vrátiť v plnej 
výške. 

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 83/VI/2021
MsZ schvaľuje plán činnosti hlavnej kontrolór-

ky na II. polrok 2021.
za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 84/VI/2021
MsZ berie na vedomie stanovisko hlavnej 

kontrolórky mesta  k návrhu záverečného účtu 
za rok 2020.

Uznesenie MsZ č. 85/VI/2021
MsZ berie na vedomie správu nezávislého au-

dítora z auditu účtovnej uzávierky k 31. 12. 2020.

Uznesenie MsZ č. 86/VI/2021
MsZ schvaľuje záverečný účet mesta Vrbové  

a celoročné hospodárenie mesta Vrbové s vy-
hodnotením programového rozpočtu za rok 
2020 bez výhrad.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 87/VI/2021
MsZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtové-

ho hospodárenia na tvorbu rezervného fondu 
vo výške 236 719,80 €.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 88/VI/2021
MsZ schvaľuje závery ústrednej inventarizač-

nej komisie k inventarizácii majetku, záväzkov           
a rozdielu majetku a záväzkov vykonanej k 31. 
12. 2020.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenie MsZ č. 89/VI/2021

MsZ schvaľuje zrušenie viazanosti a rozpuste-
nie konečného zostatku fondu údržby, prevádz-
ky a opráv nájomného bytu na Námestí J. Ema-
nuela č. 309 vo výške 28,76 € v prospech údržby 
bytového fondu vo vlastníctve mesta. 

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 90/VI/2021
MsZ ruší: uznesenie MsZ  č. 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 20, 22, 23, 24 /II/2020 z 12. 2. 2020.
za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 91/VI/2021
MsZ schvaľuje vyradenie majetku podľa prilo-

ženého zoznamu.
za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 92/VI/2021
MsZ schvaľuje (...) odpredanie  časti nehnuteľ-

nosti vedenej na LV č. 3369.
Ide o odpredaj časti pozemku v k. ú. Vrbové, 

KN reg. „E“, p. č. 3324/4 o celkovej výmere 574 m², 
druh pozemku – ostatné plochy, doposiaľ evido-
vaná v CKN ako parc. č. 3199/1 v nezaloženom 
liste vlastníctva ako ostatné plochy o výmere 
1840 m2, ktorá bola rozdelená na základe Geo-
metrického plánu č. 194/2021  zo dňa 27. 4. 2021 
na parcelu reg. „E“ č. 3324/4 o výmere 469 m2                    
a  na parcelu reg. „C“ č. 3199/3 o výmere 56 m2, 
kde predmetom kúpy je novovytvorená parcela 
reg. „C“ č. 3199/3 o výmere 56 m2, druh pozem-
ku ostatné plochy, ktorá je vo výlučnom vlastníc-
tve mesta Vrbové (...) do výlučného vlastníctva 
žiadateľov - manželov:

– Ing. Peter Karlík a Ľudmila Karlíková, obaja 
bytom Vrbové, za cenu vo výške 12 €/m2.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ po-
važuje skutočnosť, že žiadatelia parcelu reg. „C“ 
č.3199/3 majú pričlenenú k pozemku v ich vlast-
níctve parc. reg. „C“ č. 3237, ktorú užívajú a ob-
hospodarujú od roku 2020.  

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 93/VI/2021
MsZ schvaľuje Zámer na zámenu časti pozem-

ku parc. reg. „C“ č. 1070/1 o výmere 3494 m², 
druh pozemku – vodná plocha. Na základe geo-
metrického plánu číslo 85/2021 zo dňa 3. 6. 
2021 bola uvedená parcela rozdelená na parce-
lu reg. „C“ č.1070/1 – vodná plocha o výmere  
3494 m2 a  parcelu reg. „C“ č. 1070/4 – vodná 
plocha o výmere 1510 m2, kde predmetom zá-
mennej zmluvy je novovytvorená nehnuteľnosť 
parcela registra „C“ č. 1070/1 – vodná plocha              
o výmere 3494 m2 a ďalej zámer na zámenu čas-
ti pozemku parc. reg. „C“ č. 1071/1 o výmere 
8793 m², druh pozemku – ostatné plochy. Obe 
parcely sú zapísané na LV č. 1900, vo výlučnom 
vlastníctve mesta Vrbové. Prevod sa uskutoční 
spôsobom hodným osobitného zreteľa (...) do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov: Ing.
Ladislav Sabo, Vrbové a manželka Ing. Denisa 
Sabová, Vrbové.

Mesto Vrbové má zámer zameniť tieto po-
zemky za podiely na pozemkoch: 

– pozemok v k. ú. Vrbové – Družstevná ul.                 
– cestná komunikácia, KN reg. „E“, p. č. 1368/1          
o celkovej výmere 2 m², podiel 1/1, druh pozem-
ku – orná pôda, ktorý je zapísaný  na LV č. 3618 
na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Pieš-
ťany, v bezpodielovom spoluvlastníctve manže-
lov:

– Ing. Ladislav Sabo, Vrbové a manželka Ing. De-
nisa Sabová, Vrbové (BSM podiel 1/1 – t. j. 2 m2);

– pozemok v k. ú. Vrbové – Družstevná ul.                      
– cestná komunikácia, KN reg. „E“, p. č. 1387/1            
o celkovej výmere 199 m², podiel 1/1, druh pozem-
ku – orná pôda, ktorý je zapísaný na LV č.  3618 na 
Okresnom úrade, katastrálnom odbore Piešťany,

v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov:
– Ing. Ladislav Sabo, Vrbové a manželka Ing. 

Denisa Sabová, Vrbové (BSM – podiel 1/1 – t. j. 
199 m2);

– pozemok v k. ú. Vrbové – Družstevná ul.              
– cestná komunikácia, KN reg. „E“, p. č. 1359/101 
o celkovej výmere 26 m², podiel 58/63, druh po-
zemku – orná pôda, ktorý je zapísaný na LV č. 
2061 na Okresnom úrade, katastrálnom odbore 
Piešťany, v bezpodielovom spoluvlastníctve 
manželov pod B/1:

– Ing.Ladislav Sabo, Vrbové a manželka Ing. 
Denisa Sabová, Vrbové (BSM – podiel 58/63 – t. j. 
23,93 m2);

– a ďalej pozemok  v  k. ú. Vrbové – Družstev-
ná ul. – cestná komunikácia, KN reg. „E“, p. č. 
1346 o celkovej výmere 1065 m², podiel 7/9, 
druh pozemku – orná pôda, ktorý je zapísaný na 
LV č. 503 na Okresnom úrade, katastrálnom od-
bore Piešťany, v bezpodielovom spoluvlastníc-
tve manželov  pod č. B/2:

– Ing.Ladislav Sabo, Vrbové a manželka Ing. 
Denisa Sabová, Vrbové (BSM – podiel 7/9 – t. j. 
828,33 m2);

- a ďalej pozemok  v  k. ú. Vrbové – Družstevná 
ul. – cestná komunikácia, KN reg. „E“, p. č. 1346   
o celkovej výmere 1065 m², podiel 1/18, druh 
pozemku – orná pôda, ktorý je zapísaný na LV č. 
503 na Okresnom úrade, katastrálnom odbore 
Piešťany, v bezpodielovom spoluvlastníctve 
manželov  pod č. B/4:

– Ing.Ladislav Sabo, Vrbové a manželka Ing. 
Denisa Sabová, Vrbové (BSM – podiel 1/18 – t. j. 
59,16 m2);

a  pozemok v k. ú. Vrbové – Priehradná ul.          
/nový cintorín, KN reg. „E“, p. č. 3796/1 o celkovej 
výmere 11967 m², podiel 58/63, druh pozemku 
– orná pôda, ktorý je zapísaný na LV č. 3978 na 
Okresnom úrade, katastrálnom odbore Piešťa-
ny, v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov 
pod č. B/2:

– Ing.Ladislav Sabo, Vrbové a manželka Ing. 
Denisa Sabová, Vrbové (BSM – podiel 58/63 – t. j. 
11 017,23 m2);

a zamieňajú sa nasledovne: 
* parc. reg. „E“ č.1368/1 do výlučného vlast-

níctva mesta Vrbové;
* parc. reg. „E“ č. 1387/1 do výlučného vlast-

níctva mesta Vrbové;
* parc. reg. „E“ č. 1359/101 do podielového 

spoluvlastníctva mesta Vrbové;
* parc. reg. „E“ č. 1346 do podielového spolu-

vlastníctva mesta Vrbové,
* parc. reg. „E“ č. 3796/1 do podielového spo-

luvlastníctva mesta Vrbové,
a mesto zamení uvedené parcely bezodplat-

ne z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 94/VI/2021
MsZ ruší: uznesenia MsZ č. 42, 43 a 44/IV/

2021zo dňa 21. 4. 2021.
za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 95/VI/2021
MsZ schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti – po-

zemok reg. “C“, parc. č. 521 výmere 460 m2, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria v k. ú. 
Vrbové  vedený na LV č. 632  podiel 2/8 pre Ing. 
Edita Nováková, Bratislava-Rača za cenu 30 €/m2.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 96/VI/2021
MsZ schvaľuje zámer na odpredaj pozemkov 

v katastri mesta Vrbové 
* parc. reg. „C“ č. 520 o výmere 213 m², druh 

pozemku – zastavané plochy a nádvoria;
* parc. reg. „C“ č. 525 o výmere 400 m², druh 

pozemku – záhrada;

Pokračovanie na strane 6
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Peter WEISSENSTEINER
Ivan BIELKA
Mária ĎURČOVIČOVÁ
Ing. Juraj HOŠTÁK
Peter KLIMEK

Peter KÁČEREK
Dezider HOLUB
Anna BROLLOVÁ
Ľudovít KRAMÁRIK
Pavol VYSKOČIL

Marta PEŠTOVÁ
Sr. Jana Anna CMAROVÁ
Mária KOŠŤÁLOVÁ

Michal SUDORA
Eva VAŇOVÁ
Helena MEGOVÁ
Ľubica LAGOVÁ
Jarmila GONDÁLOVÁ
Hedwiga CHUDÁ
Karol KLČO
Anna JURÍČKOVÁ

Blanka FRINDTOVÁ
Rozália NIZNEROVÁ
Anton JURÍČEK
Anna PSOTOVÁ
Mária REHÁČKOVÁ
Helena POLEŠENSKÁ

Valéria MÁLIKOVÁ
Emília AMCHOVÁ
Michal PAKAN
Kristína VAJDOVÁ
Zdena OBUCHOVÁ
Antónia KRAICOVÁ
Sr. Leónia Mária TLAČÍKOVÁ
MUDr. Gustav MINJARIK

Oľga ŠIMOVÁ
Viliam MAREK

Elena TÁBORSKÁ

  

    Naši jubilanti

Srdečne blahoželáme !

ZAVŔŠIL SA ŽIVOT OBETAVÉHO
A SKROMNÉHO ČLOVEKA

Jozef Mackovjak sa narodil 20. feb-
ruára 1923 v Kojšove v  okrese Gelnica                 
v rodine robotníka Jozefa Mackovjaka            
a jeho manželky Márie, rodenej Mer-
vovej. Mal štyroch súrodencov (Micha-
la, Máriu Poláčkovú, Annu Vnenčáko-
vú, Teréziu Palenčárovú). Šesť tried 
ľudovej školy vychodil v rodisku, štyri 
triedy meštianskej školy v Gelnici.               
V roku 1941 ho prijali do podniku Baťa, 
účastinárska spoločnosť. V rokoch 
1942 – 1946 absolvoval Baťovu školu 
práce, odbor chémia v Batizovciach 
(Svite). Vo fi rme Baťa Batizovce praco-
val najprv ako robotník v pletiarni 
(pančucháreň), potom ako úradník             
v mzdovej učtárni a napokon bol ve-
dúcim prevádzkovej učtárne. V roku 
1950 ho preložili do Trikoty n. p. Vrbo-
vé (patrila pod Tatrasvit) zavádzať sa-
mostatné plánované hospodárstvo 
(SPH). Vo Vrbovom sa čoskoro zozná-
mil s Irenou Devanovou, ktorá sa stala 
jeho manželkou. S ňou vychoval dvoch 
synov Ladislava a Jozefa. Ako technic-
ko-hospodársky pracovník prešiel                
v Trikote postupne rôznymi oddele-
niami (výroba, chozrasčot) a neskôr sa 
stal vedúcim plánovania cien a nákla-
dov. Významne sa podieľal na reorga-
nizácii pobočného závodu v Šaštíne.            
V roku 1966 absolvoval v Prahe 
Ústrednú školu ROH Františka Zupku 
(internátna 3-mesačná). V rokoch 
1967 – 1983 zastával funkciu riaditeľa 
ZK ROH pri n.  p. Trikota Vrbové.  Vtedy 
toto zariadenie prežívalo svoj zlatý 
vek. Bol aj členom komisie Ideovový-

chovnej a kultúrnej práce pri Okresnej 
odborovej rade Trnava a Slovenskom-
výbore Odborového zväzu textil                     
– odev - koža, revíznej komisie Národ-
ného frontu pri MsNV Vrbové, dvanásť 
rokov bol poslancom MsNV, v rokoch 
1971 – 1975 predsedom fi nančnej ko-
misie pri MsNV, v rokoch 1978 – 1980 
členom výboru MO SRZ vo Vrbovom, 
1980 – 1982 účtovníkom fi latelistické-
ho klubu. Aj v dôchodku vypomáhal             
v oblasti kultúry a propagačných prác 
Mestskému úradu vo Vrbovom. Okrem 
toho bol členom redakčnej rady dvoj-
týždenníka Hlas Vrbového od jeho za-
loženia. Pomocnú ruku vždy ochotne 
podal tiež športovcom a cirkvi.

Už od nástupu do Trikoty sa aktívne 
zapájal do práce na úseku kultúry. Do 
roku 1964 bol vedúcim Červeného kúti-
ka (kultúra) a potom tajomníkom Osve-
tovej besedy vo Vrbovom.

V rokoch 1953 – 1955 sa zaslúžil                   
o svojpomocnú výstavbu amfi teátra               
v bývalom areáli Megovej tehelne, kto-
rú aj inicioval. Po dokončení amfi teátra 
bol spoluorganizátorom každoročných 
krajských slávností spevu a tancov               
vo Vrbovom (sedem ročníkov).

Za svoje vynikajúce pracovné i mimo-
pracovné výsledky a angažovanosť, 
hoci nebol straník, získal štátne vyzna-
menanie Za obetavú prácu pre socializ-
mus (1983), ako aj rezortné, odborár-
ske a ďalšie vyznamenania: Najlepší 
pracovník pletiarskeho priemyslu 
(1968), Vzorný pracovník kultúry (1983), 
Čestný strieborný a zlatý odznak (1977, 
1987) a pamätnú medailu Antonína Zá-
potockého za dlhoročnú aktívnu prácu 
v ROH (1979). Ani v novších časoch sa 
na jeho zásluhy nezabudlo. V  roku 
2007 získal zlatú Pamätnú medailu 
mesta Vrbové, v r. 2010 Pamätnú me-
dailu predsedu Trnavského samospráv-
neho kraja, v roku 2013 Cenu mesta 
Vrbové a v roku 2017 Jubilejnú medailu 
mesta Vrbové pri príležitosti 50. výročia 
povýšenia Vrbového za mesto.

Pohrebné obrady 28. júla vykonal vr-
bovský farský administrátor Mgr. Jaro-
slav Hanzlík. Česť zosnulému prejavila 
aj primátorka mesta dott. Mgr. Ema 
Maggiová svojou prítomnosťou a pa-
mätným vencom.

Blažený pokoj a večná pamiatka, več-
ná mu pamiatka!

ĽB

Meno Jozef Mackovjak je vo Vrbovom pojem. Úctu Vrbovčanov si získal 
nielen pre svoje schopnosti a pracovitosť, ale aj pre mimoriadnu obetavosť 
a skromnosť. 26. júla ho smrť v 99. roku života odvolala z tohto sveta. 
Zomrel v nemocnici na Myjave. Pochovaný je vo Vrbovom po boku svojej 
manželky. Na zachovanie jeho svetlej pamiatky prinášame základné dáta 
z jeho biografi e.

ZOMRELI V ZAHRANIČÍ

1. júna 2021 vo Švajčiarsku zomrela 
Vrbovčanka Eva Zelenayová (* 5. 5. 
1953), dcéra Agneše a Pavla Holánov-
cov. Žila v Zürichu, pochovali ju na ta-
mojšom cintoríne Nordheim Zürich. 

Dve jej sestry už zomreli, dve ešte 
žijú. Najstarší spomedzi súrodencov 
Holánovcov Jaroslav žije v našom mes-
te.

 
Dostali sme správu, že v Česku 

zomrel 76-ročný Vrbovčan Karol 
Madžo (24. 12. 1944 – 10. 7. 2021), syn 
Michala Madžu a Margity, rodenej 
Čiepkovej.

-rb-
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ZÁMER   PRIAMEHO NÁJMU MAJETKU TRNAVSKÉHO 
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

V SPRÁVE GYMNÁZIA J. B. MAGINA
Gymnázium J. B. Magina vo Vrbovom 

ako správca majetku vo vlastníctve Trnav-
ského samosprávneho kraja, v zmysle              
§ 9a ods. 9 zákona č.  446/2001 Z. z. o ma-
jetku vyšších územných celkov  v znení 
neskorších predpisov zverejňuje zámer 
prenajať časť svojho majetku formou 
priameho nájmu, a to:
– nebytový priestor – školský bufet v ob-
jekte Gymnázia J. B. Magina na ulici Be-
ňovského č. 100 vo Vrbovom (budova 
so súpisným číslom č. 358, na parcele č. 
1600/8, katastrálne územie Vrbové, za-

písaná na LV č. 4113)  a to na predpokla-
danú dobu nájmu  október 2021 – jún 
2024.

Posledný deň prijímania ponúk: 6. 9. 
2021, do 12.00 hod. (rozhodujúci je dá-
tum  doručenia ponuky, nie dátum  poš-
tovej pečiatky).

Náležitosti obsahu ponuky uchádzača 
a ostatné podmienky sú zverejnené na 
internetovej stránke školy: www.gvrbo-
ve.sk, na vstupných dverách budovy ško-
ly a na informačnej tabuli.

Pamätná medaila mesta Vrbové za prí-
spevok k rozvoju Vrbového bola v minu-
lých dňoch udelená:

Edite Ganevovej, služobne najstaršej 
pracovníčke mesta Vrbové, pri príležitosti 
odchodu na dôchodok, Ing. arch. Zuza-
ne Tyrolovej, pracovníčke mesta Vrbové, 
pri príležitosti životného jubilea, Mgr. 
René Justovi, poslancovi MsZ Vrbové, pri 
príležitosti životného jubilea a Emílii Be-
ličkovej, sekretárke primátorky mesta, 
pri príležitosti životného jubilea.

Ocenenie menovaným odovzdala pri-
mátorka mesta Vrbové dott. Mgr. Ema 
Maggiová.

 -rb-

OCENENÍ OBČANIA

Pokračovanie zo strany 4.

obe zapísané na LV č. 1900, vo výlučnom vlast-
níctve mesta Vrbové, a to spôsobom hodným 
osobitného zreteľa.

Navrhuje sa schváliť spôsob prevodu vlastníc-
tva nehnuteľného majetku mesta do výlučného 
vlastníctva:

– Ing. Edita Nováková, Bratislava – Rača.
za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0 

Uznesenie MsZ č. 97/VI/2021
MsZ schvaľuje po schválení predaja nehnuteľ-

ností:
– parc. reg. „C“ č. 520 o výmere 213 m2, podiel 

1/1, zastavaná plocha a nádvoria zapísaný na LV 
č. 1900;

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

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

účelovo viazať získané fi nančné prostriedky 
na výstavbu chodníka na Šteruskej ceste k pri-
pojeniu na už existujúci chodník. 

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 98/VI/2021
MsZ schvaľuje zámer na zámenu pozemku 

parc. reg. „C“ č. 315/2 o výmere 273 m², druh 
pozemku – ostatná plocha a ďalej zámer na 
zámenu pozemku parc. reg. „E“ č. 1219/1 o vý-
mere 135 m², druh pozemku – trvalý trávny 
porast, evidovaná v CKN ako parc. č. 315/3          
v doposiaľ nezaloženom liste vlastníctva ako 
ostatná plocha o výmere 185 m2. Obe parcely 
sú zapísané na LV č. 1900, vo výlučnom vlast-
níctve mesta Vrbové. Prevod sa uskutoční spô-
sobom hodným osobitného zreteľa (...), navr-
huje sa schváliť spôsob prevodu – zámeny 
vlastníctva nehnuteľného majetku mesta              
do výlučného vlastníctva: Jozef Mikudík, Vrbo-
vé.

Mesto Vrbové má zámer zameniť uvedené 
pozemky za pozemky: 

1. pozemok v k. ú. Vrbové na Rekreačná ul., 
KN reg. „C“, p. č. 327 o celkovej výmere 553 m², 
podiel 1/1, druh pozemku – záhrada, ktorý je za-
písaný na LV č. 823 na Okresnom úrade, ka-
tastrálnom odbore Piešťany, vo výlučnom vlast-
níctve:

– Jozef Mikudík, Vrbové;
2. pozemok v k. ú. Vrbové na Rekreačná ul., 

KN reg. „C“, p. č. 328/2 o celkovej výmere 27 m², 
podiel 1/1, druh pozemku – ostatná plocha, kto-
rý je zapísaný na LV č. 823 na Okresnom úrade, 

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
katastrálnom odbore Piešťany, vo výlučnom 
vlastníctve:

– Jozef Mikudík, Vrbové;
3. pozemok v k. ú.Vrbové na Rekreačnej ul., 

KN reg. „E“, p. č. 3241/2 o celkovej výmere 8 m², 
podiel 1/1, druh pozemku – záhrada, ktorý je za-
písaný na LV č. 823, evidovaná v CKN ako parc. č. 
328/1 v doposiaľ nezaloženom liste vlastníctva 
ako ostatná plocha o výmere 3251 m2 na Okres-
nom úrade, katastrálnom odbore Piešťany, vo 
výlučnom vlastníctve:

– Jozef Mikudík, Vrbové,
ktoré sa zamieňajú do výlučného vlastníctva 

mesta Vrbové bezodplatne.
za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 99/VI/2021
MsZ schvaľuje Zásady hospodárenia a nakla-

dania s majetkom mesta Vrbové.
prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 100/VI/2021
MsZ schvaľuje Plán zasadnutí MsZ na II. pol-

rok 2021.
za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0 

Uznesenie MsZ č. 101/VI/2021
MsZ schvaľuje nájom nebytového priestoru, 

ktorý sa nachádza v budove s. č. 497, orientačné 
číslo 2, a to v pasáži Beňovského na pravej stra-
ne v prednej časti od Ulice M. A. Beňovského           
vo Vrbovom o celkovej výmere 25,74 m2, for-
mou obchodnej verejnej súťaže na dobu neurči-
tú od 1. 8. 2021s 3-mesačnou výpovednou leho-
tou.

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

Uznesenie MsZ č. 102/VI/2021
MsZ schvaľuje podmienky obchodnej verej-

nej súťaže s prílohou „vzor zmluvy o nájme ne-
bytového priestoru“ na nájom nebytového 
priestoru, nachádzajúceho sa  v pasáži Beňov-
ského na pravej strane v prednej časti od Ulice 
M. A. Beňovského vo Vrbovom, o celkovej výme-
re 25,74 m2. Budova je vedená na LV 1900               
vo vlastníctve mesta Vrbové, pričom minimálna 
výška nájomného je stanovená na 50 €/m2/rok.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 103/VI/2021
MsZ schvaľuje 

a. účasť mesta Vrbové, ako zriaďovateľa                     
v Združení obcí Cyklotrasa Podhorie so síd-
lom Dolný Lopašov č. 79, Dolný Lopašov; 

b. Stanovy Združenia obcí Cyklotrasa Podho-
rie so sídlom Dolný Lopašov č. 79, v predlo-

ženom znení bez výhrad,
c. úhradu vstupného vkladu zriaďovateľa 

mesto Vrbové vo výške 1000 €,
d. nominovanie zástupcu mesta Vrbové JUDr. 

Štefana Kubíka, poslanca MsZ, za člena do-
zornej rady Združenia obcí Cyklotrasa Pod-
horie.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 104/VI/2021
MsZ schvaľuje spoločnosti Peter Doskočil            

– Petrocomp predĺženie doby nájmu o desať 
rokov. MsZ zohľadňuje zvýšené výdavky pri 
značných opravách TKR siete  o výdavky, ktoré 
vo veľkej miere zabezpečujú kvalitný prenos 
vysielaných programov pre  občanov mesta,            
a  to spôsobom hodným osobitného zreteľa.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ po-
važuje skutočnosť, že žiadateľ spoločnosť Peter 
Doskočil – Petrocomp prevádzkuje mestské 
TKR od júna roku 2014 a investovala do rozvoja 
TKR siete z vlastných prostriedkov sumu vo 
výške 50 400 €. Na základe projektu rozšírenia 
telekomunikačnej siete fi rmou Telekom, a. s., 
dochádza neustále k ďalšiemu poškodzovaniu 
káblových rozvodov TKR siete čoho dôsledkom 
je ďalšie navyšovanie fi nančných prostriedkov 
potrebných na odstraňovanie vznikajúcich, čo-
raz častejších porúch. Z uvedeného dôvodu je 
žiaduce a aj spravodlivé pristúpiť k predĺženiu 
nájomnej zmluvy o ďalších desať rokov.

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

Uznesenie MsZ č. 105/VI/2021
MsZ schvaľuje Dušanovi Ladányimu odpus-

tenie nájmu za obdobie od 1. 12. 2020 do opä-
tovného otvorenia fi tnescentier a zariadení na 
skupinové cvičenie vládnym nariadením.  

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

Uznesenie MsZ č. 106/VI/2021
MsZ schvaľuje v súlade s čl. I., §2, bod 10, do-

datku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu 
č.4/2017 o nakladaní s nájomnými bytmi pre 
občanov v bytovom dome na Ul. J. Zigmundíka 
č. 295/4, Sídl. 9. mája č. 322/25, na Nám. sv. Cy-
rila a Metoda č. 12/20 a ostatnými nájomnými 
bytmi v meste Vrbové pridelenie voľného ná-
jomného dvojizbového bytu II. kategórie, č. 17 
na prízemí v bytovom dome na Nám. sv. Cyrila    
a Metoda č. 3/2 novému nájomníkovi: Miroslav 
Spál, Vrbové.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Zo zápisnice z rokovania (krátené)
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Tak letí čas,
čo stíchol Váš hlas,
len spomienky na Vás,
rodičia drahí,
vracajú sa zas a zas.

Dňa 6. júna sme si pripomenuli 10. výročie od smrti náš-
ho otca, dedka,

Jozefa SABU.

13. augusta si pripomenieme 15. výročie od smrti našej 
mamičky, babičky,

Anny SABOVEJ,
rodenej Miklovičovej.

So smútkom a slzami v očiach si na nich spomínajú dcé-
ra Evka, synovia Mirko, Stanko s rodinami a celá rodina.

P-No P2/1207/21

†

ZISŤOVANIE O FINANCIÁCH A SPOTREBE DOMÁCNOSTÍ 2021
Národná banka Slovenska v spoluprá-

ci so Štatistickým úradom SR uskutoč-
ňuje na Slovensku zisťovanie o fi nanci-
ách a spotrebe domácností 2021, ktoré 
je súčasťou európskeho projektu HFCS 
2021  (Household Finance and Con-
sumption Survey). Jeho cieľom je získať 
spoľahlivé údaje o súčasnej ekonomic-
kej situácii domácností v eurozóne. Pre 
rok 2021 bolo do zisťovania vybraných 
473 samospráv, medzi nimi aj naše 
mesto. Do zisťovania bolo náhodným 
výberom zaradených takmer 3 900 do-
mácností.

Zisťovanie sa uskutočňuje v mesiacoch 
júl až október. 

V tomto období vybrané domácnosti 
vo Vrbovom navštívi pracovník poverený 
funkciou opytovateľa, ktorý je povinný 
preukázať sa preukazom zamestnanca 
ŠÚ SR a pozývacím listom podpísaným 
guvernérom NBS a predsedom ŠÚ SR. 
Domácnosť bude vopred oslovená lis-
tom, kde bude uvedený kontakt na opy-
tovateľa ako aj na príslušného vedúceho 
pre prípadné overenie. Všetky informá-
cie, ktoré nám v rámci tohto zisťovania 
domácnosti poskytnú, budú spracované 

anonymne a využijú sa výhradne pre šta-
tistické a vedecké analýzy nekomerčné-
ho charakteru.

Podrobnejšie informácie sa môžete 
dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese 
www.statistics.sk alebo telefonicky na 
tel. čísle 033/5566240 – Ing. Monika 
Ďurechová a na webovej stránke NBS 
https://www.nbs.sk/sk/vyskum/pra-
covne-skupiny/household-finance-
-and-consumption-network-hfcn a na 
e-maile AdministratorTT@statistics.sk.

GD

VRBOVSKÍ RYBÁRI HODNOTILI
Pandémia a opatrenia na zame-

dzenie jej účinkov zasahujú každo-
denný život vo všetkých oblastiach 
našej spoločnosti. Miestna organizá-
cia Slovenského rybárskeho zväzu 
vo Vrbovom zorganizovala tento rok 
svoju výročnú členskú schôdzu, kto-
rá býva inak v marci, až 11. júla. Aj 
nízka účasť (25 členov), bola ovplyv-
nená spomenutými okolnosťami. 

K 31. decembru 2020 tvorilo miestnu 
organizáciu 772 členov. Je potešiteľné, 
že bezmála dve stovky z nich sú z radov 
detí a mládeže. To svedčí o aktívnej 
práci s nimi, i keď krúžková činnosť 
bola v minulom roku obmedzená.

Oblasť, v ktorej sa činnosť MO poda-
rilo naplniť, ba i prekročiť plán a povin-
nosť, bolo zarybňovanie jednotlivých 
revírov.  Z plánov na rok 2020 sa však 
nepodarilo pre pandémiu usporiadať  

tradičné rybárske preteky na vodnej 
nádrži (VN) Čerenec, VN Chtelnica a v  je-
sennom období Cenu Čerenca na VN Če-
renec. 

Brigády  prebiehali individuálne na 
našich revíroch a členovia si túto povin-
nosť priebežne počas roka plnili prácou 
na revíroch MO SRZ Vrbové. Tým, ktorí 
si svoju povinnosť nesplnili, bude v zmys-
le uznesenie členskej schôdze účtovaná 
fi nančná náhrada. Brigádnická činnosť 
bola zameraná hlavne na čistenie na-
šich revírov. Znečistenie brehov a vôd je 
trvalým bremenom. Čistota miesta pri 
love je chronickým problémom. Stále sú 
na brehoch našich revírov vidieť plasto-
vé obaly od nástrah, krmív, nápojov, je-
dál... Je to ale v prvom rade o ľuďoch              
a vzhľad miesta lovu je najmä vizitkou 
charakteru loviaceho. Veľakrát však od-
padky na brehoch a vo vodách našich 
revírov nepochádzajú od nás rybárov,   

ale sú dôsledkom ľahostajného a nezod-
povedného konania ľudí žijúcich v okolí 
vodných tokov. Názorný príklad je tok 
Podkylavka a jeho neúnosné znečiste-
nie hlavne pod rómskou časťou obce 
Prašník až po Čerenec, kde dochádza            
k vyplavovaniu tohto odpadu.

Na záver výbor pri celkovom  hodno-
tení uplynulého roku skonštatoval, že 
organizácia aj napriek ťažkému uplynu-
lému roku, určite nezaostala za smero-
vaním z posledných rokov a poskytova-
la svojim členom to, prečo sú členmi 
organizácie a to predovšetkým pekné           
a bohaté úlovky, pobyt v peknej prírode, 
oddych, udržovanie priateľstva.    

Prajeme nám všetkým veľa zdravia           
a pohody pri vode, pekné úlovky, nech 
čas strávený pri vode je pre nás zdrojom 
skutočného odpočinku a pohody.
Petrov  zdar!

Ing. Igor MIŠECH

VRBOVČANIA
DO PRÁCE NA BICYKLI

V mesiaci jún sa uskutočnil ôsmy 
ročník národnej kampane Do práce na 
bicykli. Naše mesto sa do akcie zapoji-
lo po prvý raz. V desiatich tímoch (de-
väť Semikron, s. r. o. a jeden Mestský 
úrad) odjazdilo 30 súťažiacich 5530,21 
km, čo predstavuje podľa organizáto-
rov súťaže 1468,20 kg ušetreného 
CO2. V rámci Slovenska sa do podujatia 
prihlásilo 91 samospráv. Naše mesto 
Vrbové sa umiestnilo v poradí na 33. 
mieste medzi mestami Nitra a Zvolen. 
Podrobnejšie výsledky možno nájsť            
na stránke: https://www.dopracenabi-
cykli.eu/. Myslíme, že ambíciu súťaže 
pozitívne ovplyvniť jednotlivcov a orga-
nizácie v mestách v prospech používa-
nia bicykla na krátke vzdialenosti sa 
podarilo naplniť. Ako aj dobrý pocit 
súťažiacich, že šetria svoje zdravie, 
svoje fi nancie, svoje mesto a životné 
prostredie.

GD

†
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Viac odpadu sa na Slovensku vypro-
dukovalo aj napriek lockdownu, kedy 
ľudia trávili viac času doma. V roku 
2020 na jedného obyvateľa Slovenska 
pripadalo o 2,5 % viac komunálneho 
odpadu ako v doposiaľ rekordnom 
roku 2019 a o tretinu viac ako pred de-
siatimi rokmi. Podľa Štatistického úra-
du SR vyprodukuje priemerný Slovák 
až 446 kilogramov na osobu za rok, čo 
znamená, že množstvo vyprodukova-
ného odpadu každým rokom rastie. 
Pozitívnou správou je, že na skládkach 
končí menej ako 50 % všetkého ko-
munálneho odpadu a zvyšuje sa aj po-
diel vytriedeného odpadu. Podľa Štatis-
tického úradu SR najviac triedime kovy, 
o niečo menej papier, sklo a plasty. Cel-
kovo sme tak vytriedili 29 % odpadov.

Prečo produkcia odpadu rástla?
Napriek tomu, že v čase pandémie, či 

lockdownu trávime viac času doma, 
tvorbe odpadu sa nedokážeme vyhnúť. 
Jedným z príkladov na vysvetlenie situ-
ácie je aj donáška tovarov a jedál               
k dverám našich príbytkov zabalených 
v niekoľkovrstvových a jednorazových 
obaloch prostredníctvom interneto-
vých obchodov. Pod rastúcu tvorbu 
odpadu sa podpísalo aj to, že mnohí 
ľudia sa rozhodli využiť čas pandémie 
na úpravy svojich príbytkov, pustili sa 
do ich rekonštrukcie alebo úprav, s čím 
súvisí viac drobného stavebného odpa-
du.

V súvislosti s nástupom pandémie 
COVID - 19 sme zaznamenali aj úplne 
nový druh odpadu, ktorý so sebou pan-
démia COVID - 19 priniesla, a tým sú 
použité ochranné pomôcky v podobe 
rúšok a respirátorov, ale aj rukavíc, či 
vyprázdnených nádob s dezinfekčnými 
prostriedkami.

V zmysle Zákona o odpadoch a                    
v nadväznosti na Všeobecné záväzné 
nariadenie (VZN) o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné sta-
vebné odpady na území mesta Vrbové 
občan neplatí za triedený zber ko-
munálnych odpadov, ale hradí len 
zvyšný zmesový odpad.Zmesový ko-
munálny odpad je odpad, ktorý ne-
možno vytriediť a následne zhodnotiť.
Predtým ako sa rozhodnete vyhodiť čo-
koľvek do komunálneho odpadu sa za-
myslite nad tým, či daný obal, použitý 
výrobok a pod. nieje možné radšej vy-

AKÝM SMEROM SA UBERÁ ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO                    
V MESTE POD ŠIKMOU VEŽOU?

triediť. Ušetríte peniaze nielen mest-
skému rozpočtu, ale taktiež sebe ako 
platiteľovi daní. Triedením odpadu zá-
roveň chránite aj životné prostredie.

Kým v kalendárnom roku 2020 sa            
v našom meste vyzbieralo za I. polrok 
celkovo 686,55 ton zmesového ko-
munálneho odpadu, za porovnateľné 
obdobie tohto roka to predstavuje 
„iba“ 501,34 tony, čo je medziročný po-
kles o 27 %. Ešte výraznejší pokles na-
stal pri objemnom odpade, kde v po-
rovnaní s minulým rokom sa jeho 
množstvo znížilo z 326,61 t na tohto-
ročných 70,22 tony, čo je 78,5 %-ný po-
kles. Prognózy na najbližšie roky nie sú 
optimistické a predpokladá sa nielen 
rastúci trend produkcie odpadov, ale aj 
zvyšovanie poplatkovza uloženie ko-
munálneho odpadu na skládku. To 
znamená, že čím viac budeme separo-
vať komunálny odpad, tým viac udrží-
me poplatky za komunálny a drobný 
stavebný odpad (DSO) na prijateľnej 
úrovni. 

Obce a mestá od mája 2017 neplatia 
zberovým spoločnostiam za zber a od-
voz triedeného odpadu  - papieru, plas-
tov, kovov, skla a ani za nápojové kartó-
ny, tzv. viacvrstvové kombinované 
materiály. Tieto položky za nich priamo 
uhrádzajú výrobcovia a dovozcovia vy-
triedených komodít, ktoré poverili svo-
jím zastupovaním 11 organizácií zod-
povednosti výrobcov (OZV). Pre občana 
to v jeho bežnom živote znamená, že           
v súlade so zákonom o odpadoch ne-
platí za vytriedený papier, plasty, kovy, 
sklo a nápojové kartóny, tzv. viacvrs-
tvové kombinované materiály. To zna-
mená, že náklady za triedený zber nie 
sú súčasťou poplatku za komunálny 
odpad a drobný stavebný odpad. Ob-
čan je tak motivovaný ku zvyšovaniu 
podielu triedeného odpadu na trhu             
s komunálnym odpadom. Ide o sys-
tém, ktorý je dlhé roky úspešne uplat-
ňovaný v západoeurópskych krajinách 
(napr. Nórsko, Belgicko), ale i v ČR.

Ako správne triediť
S triedením odpadov má problém 

stále mnoho ľudí, ktorí často nevedia, 
do ktorých nádob je potrebné jednotli-
vý odpad vhadzovať. Problém nastáva 
hlavne pri obaloch zložených z viace-
rých rôznych materiálov, ktoré sa od 
seba nedajú manuálne oddeliť. Takzva-

né kompozity sa označujú písmenom C 
a skratkou materiálu, ktorý v danom 
obale prevláda. Práve podľa prevláda-
júceho materiálu volíte aj nádobu na 
triedený zber. Napr. obal označený C           
/HDPE patrí do žltého kontajnera, keď-
že prevládajúci materiál HDPE - polye-
tylén veľkej hustoty je plast. Kompozit 
označený C/ALU (ALU=hliník) patrí do 
kontajnera na kov. C/PAP označený čís-
lami 81 alebo 84 je zase materiál zná-
my ako TETRAPAK a na jeho zber sa 
používajú samostatné oranžové alebo 
žlté zberné nádoby (v prípade spoloč-
ného zberu v niektorých obciach). Pre 
ľahšiu orientáciu v triedení jednotlivých 
druhov odpadov preto zákon o odpa-
doch priniesol aj farebné rozlíšenie 
zberných nádob alebo vriec, do ktorých 
má občan odpad triediť.

Do MODRÝCH zberných nádob, 
ktoré sú určené na triedenie papiero-
vých materiálov, patria: noviny, časopi-
sy, reklamné letáky, kancelársky papier, 
kartóny, krabice, papierové obaly a po-
dobne. Tento materiál je taktiež možné 
odniesť aj do zberného dvora.

Nepatria sem: väzbové obaly kníh, 
mokrý, mastný alebo znečistený papier, 
asfaltový a dechtový papier, použité 
plienky a hygienické potreby, alobal, celo-
fán a pod.

Za I. polrok tohto kalendárneho roka 
sa v našom meste vyzbieralo 38,92 
tony papiera a lepenky, kým v minulom 
roku za to isté obdobie 30,24 tony, čo 
predstavuje medziročný nárast o 22,3 %.

Do ŽLTÝCH zberných nádob, ktoré 
sú určené na plastové materiály, pat-
ria: neznečistené stlačené alebo zošliap-
nuté PET fľaše z nápojov, plastové a mik-
roténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, 
tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pra-
cích a čistiacich prostriedkov     a kozme-
tiky. 

Nepatria sem: znečistené plasty, PET 
fľaše z potravinárskych olejov, obaly od 
nebezpečných látok – obaly od motoro-
vých olejov, farieb či chemikálií. 

V I. polroku tohto kalendárneho roka sa 
vyzbieralo 32,42 tony plastov, kým v minu-
lom roku za to isté obdobie 26,80 tony, čo 
predstavuje medziročný nárast o 17,3 %.

Do ZELENÝCH zberných nádob, kto-
ré sú určené na sklenené materiály, 
patria: nevratné obaly zo skla z alkoho-
lických alebo nealkoholických nápojov, 
poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väč-
šie množstvo patrí na zberný dvor), skle-
nené črepy a pod.

Nepatria sem: porcelán, keramika, drô-
tené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, 
pozlátené a pokovované sklo alebo technic-

Produkcia komunálneho odpadu na Slovensku z roka na rok rastie a rok 
2020 poznačený pandémiou koronavírusu a opakovanými lockdownami, 
od ktorých niektorí očakávali, že rast produkcie odpadov sa dočasne pri-
brzdí znamenal opak.Celková produkcia komunálneho odpadu na Sloven-
sku v roku 2020 podľa Štatistického úradu SR dosiahla 2,43 miliónov ton 
komunálneho odpadu (KO).
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ké druhy skla. Vratné fľaše vracajte späť 
do obchodu.

Za I. polrok tohto kalendárneho 
roka sa podarilo vyzbierať 56,37 tony 
skla, kým v minulom roku za to isté 
obdobie 43,26 tony, čo predstavuje 
medziročný nárast o 23,3 %.

Do ČERVENÝCH zberných nádob, 
ktoré sú určené na kovové materiály, 
patria: konzervy, kovové obaly, alobal, 
kovové súčiastky a výrobky, nápojové 
plechovky.

Nepatria sem: kovové obaly kombi-
nované s iným materiálom (napr. tuby             
z krémov a pást), mäkké vrecúška (napr.       
z kávy), kovové obaly obsahujúce zvyšky 
nebezpečných látok. Nadrozmerný kovo-
vý odpad je potrebné odniesť do zberne 
kovov.

V I. polroku tohto kalendárneho 
roka sa podarilo vyzbierať 8,84 tony 
obalov   z kovov, kým v minulom roku 
za to isté obdobie 7,41 tony, čo pred-
stavuje medziročný nárast o 16,2 %.

Do ORANŽOVÝCH zberných ná-
dob, ktoré sú určené na viacvrstvové 
kombinované materiály na báze le-
penky, patria: stlačené alebo zošliap-
nuté nápojové kartóny napríklad                  
z mliečnych výrobkov, ovocných nápo-
jov, vína, kávy a pod.

Nepatria sem: Obaly so zvyškami 
nápojov.

Za I. polrok tohto kalendárneho 
roka sa vyzbieralo 4,05 tony kompozi-
tov na báze lepenky, tzv. tetrapakov, 
kým v minulom roku za to isté obdo-
bie 3,61 tony, čo predstavuje medzi-
ročný nárast o 10,9 %.

Čo so starým oblečením?
Textil je recyklovateľný len v obme-

dzenej miere, ale predsa sú spoloč-
nosti, ktoré sa recykláciou textilu zao-
berajú. Máme zopár takých aj u nás na 
Slovensku. Vytvárajú z neho napríklad 
vlákna pre automobilový či nábytkár-
sky priemysel (poťahy, výstelky), ale aj 
rôzne izolácie budov. Niektoré módne 
obchody organizujú kampane (napr. 
Týždeň recyklácie), počas ktorých 
môžu ľudia priniesť svoje staré obleče-
nie naspäť do predajne. Takýchto akcií 
sa však organizuje veľmi málo a nie sú 
na pravidelnej báze.

Ak už ste sa rozhodli zbaviť sa staré-
ho oblečenia, pouvažujte, komu by 
ešte tento odev mohol poslúžiť. Poda-
rujte ho rodine, priateľom, známym 
alebo ho venujte na charitu. Ak sa však 
rozhodnete dať oblečenie charite ale-
bo ľuďom bez domova, myslite na to, 
čo títo ľudia naozaj potrebujú. Mnoho-
krát sú to teplé veci na zimu, ktoré im 
pomôžu. Rozhodne im nepomôžete 
kravatami, motýlikmi, hodvábnymi 
šatkami, ba ani blúzkami či večernými 
šatami. Jeden poriadny kabát poteší 

omnoho viac. Ďalšou možnosťou je 
odovzdať oblečenie do špecializova-
ných bielych kontajnerov, ktoré nájde-
te aj v našom meste.

Ak usúdite, že sa oblečenie už nedá 
nosiť, pretože je zničené alebo má ne-
odstrániteľné škvrny, zaneste ho na 
zberný dvor. Dáte mu aspoň šancu, že 
môže byť zrecyklované alebo energe-
ticky zhodnotené.

Od roku 2021 došlo vo Vrbovom                
k zmene spoločnosti, ktorá nám túto 
službu zmluvne zabezpečuje, čo sa od-
zrkadlilo nielen v čistote okolia jednotli-
vých stojísk, ale aj v množstve vyzbiera-
ného šatstva a textílií, kedy za celý rok 
2020 sa podarilo vyzbierať iba 2,21 
tony šatstva, no za I. polrok tohto ka-
lendárneho roka občania odovzdali až 
18,40 tony, čo významne prispeje k vyš-
šej miere vytriedenia separovaných 
zložiek komunálneho odpadu a tým aj 
k zníženiu poplatku za uloženie na 
skládku. 

Do zberných kontajnerov, ktoré sú 
určené na zber použitého šatstva, tex-
tílií a obuvi patria: oblečenie vhodné na 
ďalšie použitie, a teda pekné, čisté, ne-
poškodené a použiteľné pánske, dámske             
a detské oblečenie, obuv, opasky,posteľ-
nú bielizeň a iný domáci textil, topánky, 
tašky, kožené a kožušinové odevy, dopln-
ky, domáce, kuchynské a športové potre-
by, knihy a hračky). Tento materiál je 
taktiež možné odniesť aj do zberného 
dvora.

Nepatrí sem: textilný odpad nevhod-
ný na ďalšie použitie, t. j. znehodnotený, 
poškodený, špinavý a nepoužiteľný textil 
- takýto odpad vhadzujte prosím iba do 
komunálneho odpadu.

Biologicky rozložiteľný odpad vs. 
biologicky rozložiteľný kuchynský 
odpad
Ďalšou novinkou, ktorú mesto Vrbo-

vé zaviedlo začiatkom roka 2021 je 
zber biologicky rozložiteľného odpadu, 
ktorý zmluvná zberová spoločnosť vy-
váža každý párny týždeň v období me-
siacov marec až november na kompos-
táreň v Krakovanoch. Za I. polrok tohto 
roka sa tak podarilo vyzbierať už 131,64 
tony bioodpadu, ktorý je možné po 
jeho následnom spracovaní využiťďalej 
ako kompost v domácnostiach, pričom 
táto služba je pre obyvateľov Vrbového 
bezodplatná. Samozrejme k tomuto 
množstvu je potrebné prirátať aj bio-
odpad z parkov, záhrad a cintorína, 
ktorý končí na Zbernom dvore a ná-
sledne jeho spracovanie prebieha pro-
cesom drvenia a zhodnocovania. Biolo-
gicky rozložiteľný odpad zo záhrad         
a záhradkárskych osád, ktorý nemôžu 
občania kompostovať, môžu takýto od-
pad umiestniť buď do 240 l, resp. 1 100 
l hnedej nádoby alebo ho bezplatne 

doviezť na zberný dvor.

Do HNEDÝCH zberných kontajnerov, 
ktoré sú určené na zber biologicky rozloži-
teľného odpadu patria: kvety, pokosenú 
trávu, lístie, drevný odpad zo strihania a ore-
závania krovín a stromov, burinu, pozbero-
vé zvyšky z pestovania, odpad z ovocia a ze-
leniny, piliny, drevnú štiepku, hobliny. Tento 
materiál je taktiež možné odniesť aj do zber-
ného dvora.

Nepatrí sem: sáčky a to ani biodegrado-
vateľné a biologicky rozložiteľné, odpady           
z domácností živočíšneho pôvodu, mliečne  
a mäsové výrobky,  zvieracie exkrementy, 
zmesový komunálny odpad a iné cudzorodé 
predmety (kamene, palety, fľaše, črepníky, 
kov a pod.)

V I. polroku tohto kalendárneho roka sa 
podarilo vyzbierať 20,15 tony obalov z ko-
vov, kým v minulom roku za to isté obdo-
bie 7,41 tony, čo predstavuje medziročný 
nárast o 16,2 %.

Od začiatku tohto roka mala podľa zá-
kona o odpadoch každá samospráva po-
vinnosť zaviesť a zabezpečiť vykonávanie 
triedeného zberu kuchynského odpadu. 

Kuchynský odpad tvorí až 40 % obsahu 
komunálneho odpadu. Znížme množstvo 
tvorby škodlivého biometánu na sklád-
kach, znížme náklady na komunálny od-
pad, zvýšme podiel triedeného zberu                 
a mieru recyklácie. 

Do hnedých, resp. zelených 120 l nádob 
na zber BRKO na vybraných stojiskách 
patria: tuhé a tekuté zvyšky, omáčky, potra-
viny po záruke, staré zaváraniny, odpad               
z čistenia potravín, pokazené ovocie, zeleni-
na, mäso,  ryby, mlieko, vajcia, chlieb, peči-
vo, káva, čaj

Nepatrí sem: papierové, umelé obaly, 
lepenka, zelený odpad zo záhrad, trus do-
mácich zvierat, obsah vysávača, cigarety, 
kosti

V I. polroku tohto kalendárneho roka sa 
vo Vrbovom podarilo vyzbierať už 20,15 
tony biologicky rozložiteľných kuchyn-
ských odpadov (BRKO), ktorý by inak 
skončil na skládke odpadov v Rakoviciach 
a zaplatili by ho daňoví poplatníci.

Šetriť naše životné prostredie, správať 
sa ekologicky a ohľaduplne. V dnešnej 
dobe ľudia nevedia, ako sa zbaviť použi-
tého oleja. Niekto ho vracia do fl iaš               
a vyhadzuje spolu so zmiešaným odpa-
dom, iný ho vylieva do umývadla alebo 
toalety. No olej sa s vodou nezmieša, 
pláva na hladine a na chladnej vode 
stuhne. Takáto hmota potom upcháva 
kanalizácie a výrazne páchne. Použitý 
olej vyliaty do kanalizácie môže vážne 
narušiť biologické čistenie v čističkách 
odpadových vôd. Pri veľkom množstve 
tohto odpadu vznikajú vážne kompliká-
cie. Použitý rastlinný olej môže každá 
domácnosť zlievať do dobre uzatvára-
teľnej plastovej nádoby, či PET fľaše 
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a následne odovzdať do označenej 120 
l nádoby na zber použitého jedlého 
oleja a tukov vo svojej blízkosti.

V I. polroku tohto kalendárneho roka 
sa vo Vrbovom podarilo vyzbierať už 
0,51 tony použitého rastlinného oleja.

Mám doma elektroodpad, čo s ním?
Elektroodpad z domácnosti je elek-

troodpad, ktorý pochádza z domácnos-
tí fyzických osôb a z obchodných, prie-
myselných, inštitucionálnych a iných 
zdrojov, ktorý je svojim zložením                 
a množstvom podobný tomu, ktorý po-
chádza z domácností fyzických osôb.

Patria sem: elektrické a elektronické 
prístroje a zariadenia - chladničky, 
mrazničky, práčky, televízory, rádiá, po-
čítačová, kancelárska a telekomunikač-

ná technika, variče, ohrievače, sporáky, 
mikrovlnky, kávovary, elektromotory, 
ručné elektrické náradie a iné elektrické 
prístroje, zariadenia a spotrebiče. 

Drobný elektroodpad z domácnosti je 
možné vhodiť do červeno-bielych staci-
onárnych kontajnerov na elektroodpad 
v meste alebo ho bezplatne odovzdať na 
Zbernom dvore, resp. prostredníctvom 
spätného zberu elektroodpadu odovzdať 
distribútorovi elektrozariadení.

Za I. polrok tohto kalendárneho roka 
sa podarilo vyzbierať už 11,32 tony 
elektroodpadu, kým v minulom roku za 
to isté obdobie „iba“ 6,98 tony, čo pred-
stavuje medziročný nárast o 38,34 %.

Záverom môžeme konštatovať, že 
obyvatelia v meste pod šikmou vežou

začali zodpovednejšie pristupovať                    
k triedeniu odpadov, čo v praxi zname-
ná, že ak udržíme súčasnú mieru vy-
triedenia komunálneho odpadu na sú-
časnej úrovni, tak aj napriek zvyšujúcim 
sa poplatkom za uloženieodpadu na 
skládku a rastúcemu množstvu pro-
dukcie komunálnych odpadov nebude 
musieť samospráva pristúpiť k zvyšo-
vaniu miestnych poplatkov za ko-
munálne odpady a drobné stavené od-
pady, samozrejme pri zachovaní 
súčasného stavu legislatívy v oblasti 
odpadového hospodárstva.

Mgr. Peter MURÍN, 
referent poverený zastupovaním 

vedúceho Útvaru miestneho 
hospodárstva MsÚ Vrbové 

ROZHODNUTIE O SCHVÁLENÍ PROJEKTU
POZEMKOVÝCH ÚPRAV

na vysporiadanie vlastníctva pozemkov v záhradkovej osade ZO SZZ „Vyso-
ké sady“

Okresný úrad Piešťany, pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny 
orgán podľa § 5 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporia-
daní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fon-
de a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a § 18 
ods. 1 zákona č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradko-
vých osadách a vysporiadaní vlastníctva k nim (ďalej „zákon“) rozhodol 
takto:

1. podľa § 13 ods. 3 zákona schvaľu-
je projekt pozemkových úprav na vy-
sporiadanie vlastníctva pozemkov                
v záhradkovej osade ZO SZZ „Vysoké 
sady“ v katastrálnom území Vrbové, kto-
rého zhotoviteľom je spoločnosť Kon-
zorcium SPF (Konzorcium obchodných 
spoločností GEOMETRA, s. r. o, GEO3 
Trenčín, s. r. o.), so sídlom Námestie 
svätej Anny č. 21, 911 01 Trenčín.

2. podľa § 14 ods. 1 zákona užívate-
ľom pozemkov v záhradkovej osade 
„Vysoké sady“ v katastrálnom území Vr-
bové začína dňom vydania tohto roz-
hodnutia plynúť 60-dňová lehota na za-
platenie náhrady a hodnoty podielu na 
depozitný účet Slovenského pozemko-
vého fondu v Štátnej pokladnici: č. účtu 
IBAN: SK 34 8180 0000 0070 0019 4492, 
variabilný symbol: 2021000535. Pre lep-
šiu identifi káciu platieb je potrebné do 
správy pre adresáta uviesť priezvisko a 
meno užívateľa. (...)

Odôvodnenie
Na základe návrhu užívateľov pozem-

kov v záhradkovej osade ZO SZZ „Vyso-
ké sady“ v katastrálnom území Vrbové, 
ktorý predložili dňa 10. 12. 2008 pros-
tredníctvom splnomocneného zástupcu 
Ing. Jozefa Duračku správnemu orgánu, 
v čase podania návrhu Obvodný po-
zemkový úrad v Trnave, správny orgán 
začal v zmysle § 7 ods. 1 zákona kona-
nie na vysporiadanie vlastníctva k po-

zemkom v uvedenej záhradkovej osade.

Okresný úrad Piešťany, pozemkový           
a lesný odbor v spolupráci s regionálnym 
odborom Slovenského pozemkového 
fondu v Trnave zabezpečil vyhotovenie 
registra pôvodného stavu, ktorého zho-
toviteľom bola spoločnosť GEODÉZIA 
Bratislava, a. s., so sídlom Pekná cesta 
15, 834 04 Bratislava, prevádzka 232-Tr-
nava, Zámočnícka 1, 917 01 Trnava a ve-
rejnou vyhláškou zo dňa 18. 7. 2017 pod 
č. j. OU-PN-PLO/2017/000489-OZK ozná-
mil začatie konania na vysporiadanie 
vlastníctva pozemkov v záhradkovej osa-
de „Vysoké sady“ v k. ú. Vrbové. Zároveň 
zverejnil úvodné podklady – register pô-
vodného stavu a geometrický plán v sú-
lade s § 7 ods. 4 zákona a vlastníkom, 
ktorých miesto trvalého pobytu je zná-
me, doručil výpisy z úvodných podkla-
dov. (...)

Poučenie:
V zmysle § 13 ods. 6 zákona proti to-

muto rozhodnutiu nemožno podať 
opravný prostriedok v zmysle zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní.

Toto rozhodnutie sa v zmysle § 13 
ods. 5 zákona a § 26 zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní doručuje verej-
nou vyhláškou tak, že sa vyvesí po dobu 
15 dní na úradnej tabuli Okresného úra-
du Piešťany. Posledný deň tejto lehoty 
je dňom doručenia. Správny orgán

zverejní rozhodnutie súčasne na svo-
jom webovom sídle a na úradnej tabuli 
Mestského úradu Vrbové.

Ing. Marek HEVIER
Okresný úrad Piešťany, pozemkový 

a lesný odbor, vedúci odboru

(krátené, úplná verzia je uverejnená 
na www.vrbove.sk)

Zoznam užívateľov pozemkov s urče-
ním výšky náhrady a hodnoty podielu 
ZO SZZ „Vysoké sady“, k. ú. Vrbové

Užívateľ, výška náhrady a hodnoty po-
dielu v eurách: Mgr. Eva Bacigalová 495,30 
– Emília Beličková 922,44 – Andrej Blaha 
43,18 – Mgr. Eva Bogorová 35,56 – Marián 
Böhm 452,12 – Peter Böhm a manž. Valé-
ria 759,46 – Michal Boškovič 678,18 – Mgr. 
Bc. Silvester Boškovič a manž. Anna 
185,42 – Mgr. Silvester Boškovič 1653,54 
– Peter Breče a manž. Emília 367,46 – Mgr. 
Hana Bubáková 81,28 – Peter Čupka 
223,52 – Ing. Mgr. Peter Duračka a manž. 
Mgr. Gabriela 795,66 – Božena Duračková 
636,48 – Dušan Foksa a manž. Dana 
193,04 – Eva Jurčová 190,50 – Pavol Káče-
rek 342,90 – Dalibor Klčo 164,47 – Soňa 
Kubíková 30,48 – Miroslav Kučera a manž. 
Libuša 134,62 – Ing. František Lányi                       
a manž. Terézia 381,00 – Milada Lukáčiko-
vá 90,17 – Emil Masarovič a manž. Oľga 
955,04 – Michal Mego 792,48 – Katarína 
Michalcová 934,72 – PaedDr. Mária Mišá-
niová 124,46 – Agneša Nosková 1054,10 
– Matej Nováčik 149,86 – Marta Pavlovičo-
vá 1780,54 – Martin Petrík a manž. Jana 
168,91 – Miroslav Polák 389,47 – František 
Slabý a manž. Helena 960,12 – Slovenský 
zväz záhradkárov, ZO č. 16-107 4404,57        
– Ondrej Snoha 833,12 – Ing. Ivan Straka 
947,42 – Bohuš Sumera a manž. Mária 
469,05 – Zdenek Švihorík a manž. Alena 
1031,24 – Ladislav Záhorec 731,52 – Mária 
Zimová 284,48.
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ROZHODNUTIE O URČENÍ LESNÉHO CELKU VRBOVÉ
Rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou všetkým účastníkom kona-

nia: vlastníkom lesov, obhospodarovateľom lesov, správcom lesov v ozna-
čených katastrálnych územiach na lesnom celku Vrbové, ktorých práva 
môžu byť vyhlásením lesného celku Vrbové na obdobie rokov 2023 – 2032 
dotknuté. (...)

Výrok
Okresný úrad Trenčín, odbor opravných 

prostriedkov, ako príslušný orgán štátnej 
správy lesného hospodárstva (...) rozhodol 
takto: Podľa § 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 
Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, 
z vlastného podnetu určuje lesný celok Vr-
bové.

Lesný celok tvoria pozemky nachádzajú-
ce sa v obvode hraníc lesného celku. Hrani-
ce lesného celku Vrbové sú vymedzené 
súradnicami lomových bodov tvoriacich 
obvodovú hranicu lesného celku. ktoré 
tvoria prílohu tohto rozhodnutia a sú ulo-
žené v elektronickej forme na Okresnom 
úrade Trenčín, odbore opravných pros-
triedkov. (...)

Lesný celok Vrbové vymedzuje územie,  
v rámci ktorého sa pre lesné pozemky ve-
dené v registri „C katastra nehnuteľností 
príslušného katastrálneho územia vyhoto-
ví program starostlivosti o lesy na obdobie 
rokov 2023 – 2032.
Odôvodnenie

Platnosť schváleného návrhu programu 
starostlivosti o lesy pre lesný celok Vrbové 
na obdobie rokov 2013 – 2022 končí 31. 
12. 2022. Podľa § 39 ods. 3 zákona č. 
326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o lesoch“) lesné 
celky sú územne ucelené časti, v rámci kto

rých sa pre lesné pozemky vyhotovuje 
program starostlivosti o lesy. Určuje 
ich orgán štátnej správy lesného hos-
podárstva na návrh vlastníka, správcu 
alebo obhospodarovateľa lesa alebo z 
vlastného podnetu. (...)

OÚ Trenčín, OOP listom č. OU-TN-
-OOP4-2021/016859-002 zo dňa 14. 6. 
2021 účastníkom konania oznámil, že pod-
ľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.                           
o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov, dáva účastníkom konania mož-
nosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia 
mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu 
jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho do-
plnenie, v lehote 5 dní odo dňa doručenia 
výzvy. V určenej lehote OÚ Trenčín, OOP 
neboli doručené žiadne pripomienky. (...)

Lesný celok Vrbové tvoria pozemky na-
chádzajúce sa v katastrálnych územiach: 
Trenčiansky kraj, okres Myjava: Brezová 
pod Bradlom, Jablonka, Košariská, Krajné, 
Podkylava, Polianka, Priepasné, Trnavský 
kraj, okres Piešťany: Dolný Lopašov, Ko-
čín, Lančár, Ostrov pri Piešťanoch, Praš-
ník, Šípkové, Šterusy, Veľké Orvište, Malé 
Orvište, Vrbové, Krakovany, Bašovce, 
Stráže, Trebatice, Piešťany, Kocurice. (...)

Orientačná výmera lesných pozemkov           
v lesnom celku je 6440,0464 ha, ktorá bola 
zistená z lesníckeho geografi ckého infor-

mačného systému (L-GIS-u). OÚ Tren-
čín, OOP, pri rozhodovaní zobral do 
úvahy súčasný právny stav, elektronické 
podklady Národného lesníckeho centra, 
územnú ucelenosť lesného celku a určil 
lesný celok Vrbové v hraniciach tak, ako 
je uvedené vo výroku rozhodnutia.
Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa          
§ 53 a§ 54 zákona č. 71/1967 Zb.                          
o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov môže účastník konania odvo-
lať do 15 dní odo dňa doručenia rozhod-
nutia Okresnému úradu Trenčín, odbo-
ru opravných prostriedkov, referátu 
lesného hospodárstva, Hviezdoslavova 
3, 911 01 Trenčín. V zmysle § 39 ods. 3 
zákona o lesoch odvolanie proti rozhod-
nutiu nemá odkladný účinok. Toto roz-
hodnutie je po vyčerpaní riadnych 
opravných prostriedkov a nadobudnutí 
právoplatnosti preskúmateľné súdom.
Príloha:
1. Zoznam súradníc lomových bodov ur-

čujúce hranice lesného celku Vrbové 
na obdobie rokov 2023 - 2032 v elek-
tronickej forme k dispozícii k nahliad-
nutiu na úrade

2. Porastová mapa určeného lesného celku 
Vrbové na obdobie rokov 2023 – 2032.

JUDr. Eva PLEVOVÁ,
Okresný úrad Trenčín,                                 

Odbor opravných prostriedkov,
vedúca odboru

(Krátené, úplná verzia je zverejnená na 
úradnej tabuli mesta Vrbové a na webo-
vej stránke www.vrbove.sk).
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LETNÁ BÚRKA SPÔSOBILA PROBLÉMY
Búrka, ktorá bola na nedeľu 1. augus-

ta avizovaná meteorológmi, neobišla 
ani Vrbové. Výdatný dážď, ktorý bol                 
s ňou spojený, spôsobil zaplavenie na 
viacerých miestach mesta, niekde voda 
„tiekla potokom“. Situáciu zhoršovalo 
upchatie kanalizačných vpustí. Viacerí 
občania boli postihnutí vniknutím vody 
do pivničných priestorov svojich domov. 
Dokonca pred Alfa barom (na rohu Ná-
mestia slobody a „Trikotskej“ uličky) sa 
prepadla časť kvetinového záhonu. Po-
moc operatívne poskytovali členovia 
mestského Dobrovoľného hasičského 
zboru. Patrí im vďaka, ako aj pracovní-
kom útvaru miestneho hospodárstva 
MsÚ, ktorí odstraňovali spôsobené 
problémy.

-rb-

„Vrbovské pivničky“ aj tento rok spestrili letné obdobie a obohatili kul-
túrno-spoločenské dianie vo Vrbovom. V sobotu 31. júla, v posledný deň 
prvého prázdninového mesiaca, prilákali do centra mesta množstvo milov-
níkov hroznového moku. Mohli tu degustovať vína domácich vinárov, ale 
aj vinárov širšieho regiónu a prežiť príjemné strávené chvíle. Účasť svedčí              
o vzrastajúcej popularite podujatia.

-rb-
foto: Pavel PLENCNER

ÚČASTNÍCI MIEROVÉHO 
BEHU VO VRBOVOM

Mierový beh (Sri Chinmoy Oneness-
-Home Peace Run) je štafetový beh               
s horiacou pochodňou, ktorý prebieha 
cez viac ako 140 krajín sveta. Jeho posla-
ním je podľa organizátorov prekonávať 
kultúrne a náboženské hranice medzi 
jednotlivými národmi, ľuďmi alebo hrani-
ce v nás samých. Je inšpiráciou k hľada-
niu toho, čo nás spája, čo  v skutočnosti 
vyjadruje slovo „mier“ a ako ho môže 
každý z nás v bežnom živote napĺňať.

v tomto roku lokálna vetva štafety na 
Slovensku začala 27. júla na slovensko-
-maďarskej hranici a počas nasledujú-
cich 5 dní prekonala vzdialenosť 360 km 
na trase Tisovec - Detva - Žarnovica - To-
poľčany - Vrbové - Myjava - slovensko-
-česká štátna hranica. Vo Vrbovom sme 
skupinu asi dvoch desiatok bežcov priví-
tali 31. júla popoludní. Na pamiatku do-
stali vrbovský dukát s portrétom vrbov-
ského rodáka Karola Nižnaňského, 
ktorého život bol spätý s Indiou. Organi-
začne príchod bežcov do Vrbového za-
bezpečoval Ing. Vlado Kulíšek z Trenčína.

-rb-
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24. júla sa konal prvý tohtoročný 
turnaj v steelových šípkach vo Vrbo-
vom v novej šípkarni v T-klube.

Zúčastnených sedemnásť hráčov 
bolo žrebovaním rozdelených do zák-
ladných skupín, po ich odohraní sa na 
základe umiestnenia dopĺňali hráči do 
vyraďovacieho pavúka.

Tí najúspešnejší museli v priebehu 
šiestich hodín odohrať až osem ťažkých 
zápasov. 

Konečné umiestnenie:
1. miesto - Branko Remiáš
2. miesto - Ľuboš Šteruský
3. miesto - David Hajnala

Branko REMIÁŠ
foto: Pavel PLENCNER

TURNAJ V STEELOVYCH ŠÍPKACH VO VRBOVOM

VÝSLEDOK OBCHODNEJ 
VEREJNEJ SÚŤAŽE 

Dňa 1. júla 2021 vyhlásilo mesto Vr-
bové Obchodnú verejnú súťaž (ďalej 
len „OVS“) č. 3/2021 na nájom nebyto-
vého priestoru o výmere 25,74 m2                 
v Beňovského pasáži na Námestí slo-
body 497/2. Minimálne nájomné bolo 
uznesením MsZ č. 102/VI/2021 zo dňa 
30.júna 2021 stanovené na 50 €/m2              

/rok. Vyhlasovateľ súťaže - mesto Vr-
bové - v zmysle Zápisnice z vyhodnote-
nia súťažných návrhov OVS č. 3/2021 
zo dňa 26. júla 2021 konštatuje, že 
úspešná bola súťažná ponuka súťažia-
ceho: Adriana Sýkorová Fidlerová, Ná-
mestie SNP 1478/6, 921 01 Piešťany.

dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ
primátorka mesta

LEKÁRKA INFORMUJE
MUDr. Lucia Gajdošová, MPH, pros-

tredníctvom vrbovskej mestskej we-
bovej stránky informovala občanov, že 
v období od 2. do 6. augusta 2021 kvô-
li čerpaniu dovolenky nebude v ambu-
lancii v Chtelnici pacientom k dispozí-
cii. Od pondelka 9. augusta bude 
ambulancia znovu fungovať.

MESTSKÁ KNIŽNICA 
MÁ DOVOLENKU

Do polovice mesiaca august bude 
Mestská knižnica vo Vrbovom z dôvodu 
čerpania dovolenky zatvorená. Pre či-
tateľov bude opäť k dispozícii v pracov-
ných dňoch od pondelka 16. augusta          
v obvyklých hodinách (od 12. – 16. hod.).

Útvar kultúry MsÚ Vrbové

POĎAKOVANIE PREDSTAVITEĽA SPIŠSKEJ DIECÉZY

Vážená pani primátorka, milí zá-
stupcovia mesta Vrbové,

chcem Vás srdečne pozdraviť a po-
ďakovať sa za pozdrav, ktorý ste mi 
nechali pri Vašej návšteve Spišského 
Podhradia a Spišskej Kapituly v minu-
lých dňoch. Zvlášť milá bola pripo-
mienka Vášho rodáka Mons. Pavla Jan-
tauscha, trnavského apoštolského 
administrátora.

Teším sa, že už dvadsať rokov fun-
guje partnerská spolupráca medzi 
mestom Vrbové a mestom Spišské 
Podhradie, ktorého súčasťou je aj

sídlo nášho biskupstva - Spišská Kapi-
tula.

Zo srdca prajem vedeniu mesta Vr-
bové a rovnako aj všetkým jeho obča-
nom hojnosť požehnania od Pána 
Boha. Nech sa Vám darí spoločným 
úsilím - aj vďaka spolupráci s mestom 
Spišské Podhradie - tak usporadúvať 
verejný život, aby všetko smerovalo           
k rozvoju a k pokojnému životu obyva-
teľov Vášho mesta i jeho návštevníkov.

S katolíckym pozdravom

Mons. Ján KUBOŠ
spišský diecézny administrátor

Biskup Mons. Ján Kuboš zo Spišskej Kapituly poslal primátorke mesta 
Vrbové dott. Mgr. Eme Maggiovej ďakovný list nasledujúceho znenia:



SLÁVNOSŤ PRVÉHO SV. PRIJÍMANIA
27. júna 2021 sa uskutočnila vo Vrbovom slávnosť prvého sv. prijímania.
Sviatosť prijali: Patrik  Birčák, Juraj Čierny, Lea Dekanová, Paulína Ďurinová, Matej Feranec, Kristína Holanová, Jerguš Hruška, 

Patrik Chnápko, Matúš Jankovič, Anastasia Klčo, Maximilián Klein, Nicolas Klinga, Ľuboš Kľúčovský, Mária Kľúčovská, Petra Ku-
sendová, Dominik Kvinta, Oliver Ľupták, Michal Madžo, David Mihálik, Amélia Mikulášová, Matej Moravčík, Terézia Otajovičová, 
Ema Prievozníková, Sofi a Puváková, Zuzana Puváková, Martin Resutík, Jakub Snoha, Sofi a Šutvajová, Zdenka Švihoríková, Tama-
ra Tužinská, Nella Valková, Natália Valovičová, Veronika Vangľová, Oliver Vašek, Tomáš Vido. Na snímke v strede vrbovský farský 
administrátor Mgr. Jaroslav Hanzlík a sestry Juliana a Samuela.

bd, -rb-
foto: Stanislav SEDLÁK

POMOC, KTORÁ PRÍDE V PRAVÚ CHVÍĽU
Dňa 4. júla 2021 bolo konfi rmovaných päť mladých ľudí v evanjelickom a. v. chráme Božom vo Vrbovom.
Ich príprava trvala skoro tri roky. Zborová farárka Mgr. Dana Murínová sa ich snažila osloviť slovami z Písma Svätého a to z 1. 

listu Korinťanom, kde v  10. kap., 23. verši je napísané: „Všetko je dovolené, ale nie všetko prospešné.“  Zdôrazňovala konfi rman-
dom, že sú mladí a môžu si splniť svoje sny, ale aj podotýkala, že je nutné, aby si dávali pozor na lákadlá tohto sveta. Vo svete nie 
je len dobro, ale panuje aj zlo, ktoré ničí životy mladých ľudí. Tiež im pripomenula, že v najťažších chvíľach života sa vždy môžu 
spoľahnúť na pomoc, ktorá príde v pravú chvíľu od Pána Ježiša Krista.

Na záver svojej kázne im zaželala, aby stretli v živote lásku a našli si zamestnanie podľa svojho nadania. Poukázala, že každý     
z nás bol obdarovaný zvláštnymi darmi, ktorými máme slúžiť blížnemu. Všetci im želáme, aby ich stretlo v živote len to najlepšie.

CZ
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Ján Bekeš 25. februára Piešťany

Elena Rau 15. marca Piešťany

Zoja Borovská 18. marca Myjava

Rudolf Švaro 12. apríla Piešťany

Elisabeth Janidžárová 13. apríla Dolný Kubín

Nela Benedikovičová 14. apríla Piešťany

Karolína Koreňová 20. apríla Piešťany

Martin Jambor 2. mája Piešťany

Sebastian Lietava 18. mája Bratislava 
– Staré Mesto

Patrícia Čendeková 20. mája Piešťany

Elias Just 3. júna Trenčín

Sebastián Dúbravský 8. júna Myjava

Ema Kostadinov 
Ganevová 10. júna Piešťany

Jonáš Polák 11. júna Trnava

Stela Kováčová 17. júna Myjava

Patrícia Vozárová 17. júna Piešťany

Diana Karasová 19. júna Myjava

Nataniel Dohnál 28. júna Piešťany

Emília Lazarčíková 4. decembra Brno

Marek Nemec 4. decembra Piešťany

Filip Reško 7. decembra Piešťany

William Henry 
Common 14. decembra Hainburg               

an der Donau

Eliška Poláková 17. decembra Myjava

Paulína Kupková 23. decembra Trnava

ROK 2021

Dávid Resutík 12. januára Piešťany

Lea Micháčová 17. januára Piešťany

Oliver Spál 19. januára Piešťany

Maxim Klátik 21. januára Myjava

Rebeka Bíliková 28. januára Piešťany

Lujza Pajtová 28. januára Myjava

Jozef Mikudík 29. januára Piešťany

Sofi a Doktorová 5. februára Piešťany

Jozef Madžo 8. februára Myjava

Alexandra Sabová 9. februára Piešťany

Leonard Benian 10. februára Bratislava 
– Staré Mesto

Timotej Lisý 17. februára Bratislava 
– Petržalka

Vrbovčania narodení od 1. decembra 2020 do 30. júna 2021

Vitajte medzi nami !

Malá Vrbovčanka si vychutnáva letnú atmosféru.
autorka: Eva JANÁKOVÁ



14-15/2021strana 16

VIDIEŤ ŽIARIŤ OČKÁ DETÍ
Mesto Vrbové pod vedením primátor-

ky dott. Mgr. Emy Maggiovej pripravilo 
pre deti po roku opäť denný tábor, kto-
rého sa zúčastňujem už tretí raz. Počas 
piatich turnusov sa v tábore každoročne 
vystrieda približne sto detí vo veku od 5 
do 10 rokov. Koľko ich bude celkove               
v tomto roku,  uvidíme na konci augusta. 

Táborový deň sa začína odchodom            
z Vrbového na Dúbravu o 8.00 hod. Po-
čas piatich dní s deťmi absolvujeme vý-
let, turistiku, tvorivé dielne, súťaž talentov, 
hľadanie pokladu, rôzne hry a každoden-
né kúpanie v bazéne. Verte mi, že každý 
jeden človek, ktorý sa podieľa na prípra-
ve a realizácii programu pre vaše deti, to

robí zo srdca. Je pre mňa cťou, že som 
súčasťou tohto projektu, ktorý má začia-
tok v kanceláriách mestského úradu               
a konči na Dúbrave. A že mám možnosť 
vidieť žiariť očká detí počas leta, nielen 
na Vianoce. 

Zuzana DELEA
foto: Eva JANÁKOVÁ

VRBOVSKÉ MINIVETRY 2021
farbe)  konali v Jaslovských Bohuniciach. 
Hosťovanie v susednom, zelenom, okre-
se sa vydarilo a z amfi teátru v Bohuni-
ciach odchádzali spokojní fanúšikovia. 

Dúfajme, že sa o rok všetci stretneme 
doma vo Vrbovom bez obmedzení na 
skutočných „Vrbovských vetroch 2022“.

GD

Festival Vrbovské vetry sa stal od roku 
2007 súčasťou kultúrneho života nielen 
Vrbového a okolia, ale aj celého Sloven-
ska. Dokonca môžeme povedať, že zasa-
huje aj za hranice. Pandemická doba ob-
medzila v minulom roku vetry na 
minivetry. No a tohoročné minivetry sa 
dňa 3. júla z dôvodu obmedzení covid 
automatu (Piešťanský okres bol v žltej

ŠTATISTIKA OČKOVANIA

Podľa údajov k 19. júlu 2021 je vo Vrbo-
vom prvou dávkou vakcíny proti ochore-
niu COVID-19 zaočkovaných z 5905 oby-
vateľov 2390, t. j. 40,5 %, druhou dávkou 
2148 obyvateľov, t. j. 36,4 %. V Piešťan-
skom okrese vedie mesto Piešťany so 48, 
resp. 44 % zaočkovaných. Najmenej je 
ich v obci Šterusy 23, resp. 18 %.

-rb-
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