
dobudovanie zberného dvora 325 172,46
vybudovanie vodovodnej siete s prípojkami na Šteruskej ceste 94 433,41
elektrická prípojka na Šteruskej ceste 20 760,00
technické vybavenie zberného dvora 89 600,00
oprava vodovodného potrubia  a vybudovanie vodovodných šácht na Rekreačnej ulici 31 565,56
rekonštrukcia kotolne na ZŠ Školská 64 800,00
vytvorenie nových parkovacích miest na Ul. SNP 289/8 4 517,42
ohradenie kontajnerových státí 5 700,00
prestavba priestorov v Domove Klas na izolačnú izbu 16 562,84
doplnenie kamerového systému 6 760,20
vybudovanie osvetlenia na Záhradnej ul. 10 335,60
nákup zberných nádob na BRO a BRKO a zmesový KO 28 232,58
nákup záhradnej techniky na útvar MH 3 827,76
dokončenie výmeny strešnej krytiny na synagóge a osadenie bleskozvodu 94 575,85
kúpa pozemkov 17 703,15
obnova pamätníka padlým hrdinom 12 850,00
vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie 10 680,00
5 turnusov detského letného tábora 13 703,02
čiastočná renovácia kancelárskych priestorov mestského úradu 18 687,67
projektové dokumentácie 9 984,00
zateplenie budovy futbalového štadoióna - I. etapa prác 12 000,00
montáž mantinelového systému hokejbalového ihriska
a čiastočné oplotenie futbalového štadióna 11 090,00

obnova vnútorných priestorov budovy futbalového štadióna 14 815,90
kapitálový transfer na ZO Kanalizácia 73 000,00

ČO SME UROBILI V ROKU 2021

Hlas Vrbového
Ročník XXXII.                    31. MAREC 2022                        Cena 0,10 €                    číslo 5-6

PRIMÁTORKA 
MESTA VRBOVÉ

INFORMUJE
Vážení čitatelia, rok 2021 bol 

pre celú našu spoločnosť mi-
moriadne náročný.

Napriek tomu život nezastal 
a aj v meste Vrbové sme vyví-
jali aktivity pre jeho úspešný 
rozvoj.

Tu prinášame prehľad toho, 
čo sa nám popri plnení bež-
ných činností podarilo urobiť 
(sumy sú v eurách):dott. Mgr. Ema Maggiová

primátorka mesta Vrbové mesto Vrbové
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Uznesenia Mestského zastupiteľstva 
vo Vrbovom zo zasadnutia konaného 
dňa 23. februára 2022

Uznesenie MsZ č. 1/II/2022 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom berie na 

vedomie Správu o hospodárení MFK za rok 2021.

Uznesenie MsZ č. 2/II/2022
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom berie na 

vedomie Správu o hospodárení Združenia 
športových klubov za rok 2021.

Uznesenie MsZ č. 3/II/2022
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom berie na 

vedomie Správu o činnosti hlavnej kontrolórky 
mesta za rok 2021.

Uznesenie MsZ č. 4/II/2022
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

Plán činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 6, za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 5/II/2022
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je v súlade s čl. 4, písm. A), bod 1, bod 2, písm. 
a)  Zásad hospodárenia a nakladania s majet-
kom mesta Vrbové a na základe  § 34, ods. 9              
a  13  zákona  č. 330/1991 Zb. o pozemkových 
úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníc-
tva, pozemkových úradoch, pozemkovom fon-
de a o pozemkových spoločenstvách v znení 
neskorších predpisov odkúpenie nehnuteľ-
nosti, ktorá je nezisteného spoluvlastníka zapí-
saná na LV č. 3292 nasledovne:

* parc. reg. „C“ č. 427/2 o výmere 11 m², druh 
pozemku – záhrada, podielový spoluvlastník  
vo veľkosti

– pod B2: Michal Jobus – podiel 12/48, t. j. 2,75 m2;
kde správcom uvedeného pozemku  je Slo-

venský pozemkový fond, Búdkova cesta č. 36, 
817 15 Bratislava 11 (na uvedenej parcele  je 
vybudovaná cestná komunikácia – Hrabinská ul.).  

Uvedený pozemok v správe Slovenskej re-
publiky, správca Slovenský pozemkový fond,                       
Búdkova cesta č. 36, 817 15 Bratislava 11 bude 
v zmysle § 34 ods. 9 a 13 zákona č. 330/1991 
Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní po-
zemkového vlastníctva, pozemkových úra-
doch, pozemkovom fonde  a  o  pozemkových 
spoločenstvách v znení neskorších predpisov  
predaný vo verejnom záujme do vlastníctva  
mesta Vrbové, Ulica gen. M. R. Štefánika                       
č. 15/4, 922 03  Vrbové, IČO: 003 13 190  na 

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
základe stanovenej Všeobecnej hodnoty po-
zemku, ktorá bola určená znaleckým posud-
kom, kde fi nančné prostriedky budú uložené 
na číslo depozitného účtu SPF: IBAN: SK34 
8180 0000007000194492. 

Predávajúci na základe § 16 ods. 1 písm. b)           
a c) zákona č. 180/1995 Z. z. nakladá s pozem-
kami nezistených vlastníkov alebo ktorých 
vlastníctvo nie je evidované podľa predpisov           
o katastri nehnuteľností v súbore geodetických 
informácií a v súbore popisných informácií ale-
bo ak sa nepreukáže inak. V zmysle § 17 ods. 1 
zákona  č. 180/1995 Z. z., predávajúci pri nakla-
daní s pozemkami uvedenými v § 16 ods. 1 vy-
stupuje vo vlastnom mene. 

za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 6/II/2022
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje
-  KGM Caff e - Pavol Korpáš odpustenie náj-

mu za obdobie od 1. 12. 2021 do opätovného 
otvorenia kaviarní a reštaurácií vládnym naria-
dením. 

- Janke Bohunickej odpustenie nájmu za ob-
dobie od 1. 11. 2021 do opätovného otvorenia 
kancelárie na sprostredkovateľskú činnosť                
v oblasti služieb  vládnym nariadením.

- Andrei Galovej odpustenie nájmu za obdo-
bie od 1. 12. 2021 do opätovného otvorenia 
kozmetického štúdia vládnym nariadením.

za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie MsZ č. 7/II/2022

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-
je Kristíne Hejskovej odpustenie nájmu za ob-
dobie od 1. 2. 2022 do 30. 9. 2022 počas trvania 
materskej dovolenky.

za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 8/II/2022
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je Zmluvu o zriadení Združenia obcí Cyklotrasa 
Podhorie, so sídlom Dolný Lopašov 79, 922 04 
Dolný Lopašov, v súlade § 20b ods. 5 zákona            
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ne-
skorších predpisov.  

za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie MsZ č. 9/II/2022

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-
je nájom nebytového priestoru, ktorý sa nachá-
dza v budove „Hačkovec“, s. č. 336, a to na 1. 
poschodí vpravo od Ulice M. A. Beňovského vo 
Vrbovom o  celkovej výmere 24,00 m² + ostatné 
plochy o  celkovej výmere 12,46 m², formou ob-

chodnej verejnej súťaže na dobu neurčitú od  
1. 4. 2022  s 2-mesačnou výpovednou lehotou.

za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 10/II/2022
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

nájom nebytového priestoru, ktorý sa nachádza 
v budove „Hačkovec“, s. č. 336, a to na 1. poscho-
dí vľavo od dvora bývalého SOU vo Vrbovom  o  
celkovej výmere 19,25 m²   + ostatné plochy o  
celkovej výmere 12,46 m², formou obchodnej 
verejnej súťaže na dobu neurčitú od 1. 4. 2022  s  
2-mesačnou výpovednou lehotou.

za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 11/II/2022 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

nájom nebytového priestoru, ktorý sa nachádza 
v budove „Hačkovec“, s. č. 336, a to na 1. poscho-
dí vľavo od dvora bývalého SOU vo Vrbovom               
o  celkovej výmere 16,33 m²   + ostatné plochy            
o  celkovej výmere 12,46 m², formou obchodnej 
verejnej súťaže na dobu neurčitú od 1. 4. 2022               
s  2-mesačnou výpovednou lehotou.

za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 12/II/2022
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

podmienky obchodnej verejnej súťaže s prílohou 
„vzoru zmluvy o nájme nebytového priestoru na 
nájom nebytových priestorov, nachádzajúcich sa 
v budove „Hačkovec“, s. č. 336, a to na 1. poschodí 
na Ul.  M. A. Beňovského vo Vrbovom. Celková 
výmera uvedených nebytových priestorov je:
a. kancelária  na 1. poschodí vpravo od Ulice M. 

A. Beňovského  + ostatné plochy:  
     24,00 m2   +   12,46 m2 ;
b. kancelária  na 1. poschodí vľavo od dvora 

SOU + ostatné plochy:  
     19,25 m2   +   12,46 m2 ;
c. kancelária  na 1. poschodí vpravo od dvora 

SOU + ostatné plochy:  
     16,33 m2   +   12,46 m2 ;

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

Do podmienok obchodnej verejnej súťaže 
bude zaradená klauzula, aby bolo vo všetkých 
troch priestoroch zakázané vykonávať politickú 
činnosť. Túto klauzulu rovnako zaradiť do ná-
jomných zmlúv.

za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenia Mestského zastupiteľstva 
vo Vrbovom zo zasadnutia konaného 
dňa 15. marca 2022

Uznesenie MsZ č. 13/III/2022
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje na 

základe žiadosti o elimináciu hluku pri zásobovaní 
objektu predajne TERNO na Ul. M. A. Beňovského 
úpravu priestorov predajne, kde naprojektované 
práce sú rozpočtované na sumu  vo výške 4538,45 €. 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 6, za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 14/III/2022
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

zmenu uznesenia č.156/XII/2021 zo dňa 8. 12. 
2021 nasledovne: ruší sa pôvodný text v plnom 
rozsahu, a to:

v súlade s čl. 4, písm. A), bod 1, písm. b)  a bod 
2, písm. a)  Zásad hospodárenia a nakladania               
s majetkom mesta Vrbové  a  na základe  § 588             
a nasl. Občianskeho zákonníka odkúpenie časti 
nehnuteľnosti evidovanej na LV č. 4286:

- pozemok parcela registra „C“  č.  2746/22 
o výmere  62 m², druh pozemku - zastavaná

plocha a nádvoria, príslušné podiely v celosti, 
ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve:

- Zora Petráková, Bratislava 2, podiel 2/18 
(t. j. 6,88 m2)  za cenu  5,00 €/m2;

- Monika Bašnáková,  Bratislava 2, podiel 
1/9 (t. j. 6,88 m2)  za cenu  5,00 €/m2;

- Alica Bašnáková, Bratislava 4 - Karlova 
Ves, podiel 2/18 (t. j. 6,88 m2)  za cenu  5,00 
€/m2.

V súlade s dohodou spoluvlastníkov 
mesto odkúpi  pozemok za dohodnutú cenu 
5,00 €/m2, čo pri výmere parcely  a jednotli-
vých podielov spoluvlastníčok predstavuje 
celkovú sumu vo výške 103,20 € a nahrá-
dza sa novým znením, a to:

v súlade s čl. 4, písm. A), bod 1, písm. b)               
a bod 2, písm. a)  Zásad hospodárenia a na-
kladania s majetkom mesta Vrbové  a  na 
základe  § 588 a nasl. Občianskeho zákonní-
ka odkúpenie časti nehnuteľnosti evidova-
nej na LV č. 4286:

- pozemok parcela registra „C“  č.  2746/22                
o  výmere  62 m², druh pozemku - zastavaná 
plocha a nádvoria, príslušné podiely v celos-
ti, ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve:

- Monika Bašnáková,  Bratislava 2, podiel 
1/9 (t. j. 6,88 m2)  za cenu  5,00 €/m2. 
za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 15/III/2022
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

zmenu uznesenia č.157/XII/2021 zo dňa 8. 12. 
2021  nasledovne: ruší sa pôvodný text v pl-
nom rozsahu, a to:

v súlade s čl. 4, písm. A), bod 1, písm. b)  a bod 
2, písm. a)  Zásad hospodárenia a nakladania            
s majetkom mesta Vrbové  a  na základe  § 588             
a nasl. Občianskeho zákonníka odkúpenie časti 
nehnuteľnosti evidovanej na LV č. 4286:

- pozemok parcela registra „E“  č.  307 o  výme-
re  255 m², druh pozemku - zastavaná plocha                
a nádvoria, príslušné podiely v celosti, ktoré sú              
v podielovom spoluvlastníctve:

- Zora Petráková, Bratislava 2, podiel 2/18 (t. j. 
28,33 m2)  za cenu  5,00 €/m2;

- Monika Bašnáková, Bratislava 2, podiel 1/9 
(t. j. 28,33 m2)  za cenu  5,00 €/m2;

- Alica Bašnáková, Bratislava 4 - Karlova Ves, 
podiel 2/18 (t. j. 28,33 m2)  za cenu  5,00 €/m2. 

Pokračovanie na strane 4.
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Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom a známym za prejavy sú-
strasti a kvetinové dary pri posled-
nej rozlúčke s našou drahou

Emíliou NIŽŇANSKOU
Smútiaca rodina.
†

Ing. Igor LEŠKO
Ľubomír KONÔPKA
Elena PALKECHOVÁ
Ľubica UHLÍKOVÁ
Mária JÁNOŠKOVÁ

Emília SEITLEROVÁ
Gizela VAVROVÁ
Stanislava ŠIMOVÁ
Anna KARASOVÁ
Františka SABOVÁ
Pavol ČERNÁK
Jaroslava KÝŠKOVÁ
Jozef GÁBLOVSKÝ
Jozef MEGO
Alena ŠVIHORÍKOVÁ

Dušan JANKECH
Oľga BENEDIKOVIČOVÁ
Anna NIKODEMOVÁ

Stanislav CHLPATÝ
Marta KRAMÁRIKOVÁ
Anna SVETLÍKOVÁ
Jozefa ADAMOVÁ
Anna HRAŠNÁ
Terézia SLABÁ

Alžbeta BARTOŠOVÁ
Marta BÚZEKOVÁ
Margita HREŠKOVÁ
Emil MASAROVIČ
Jarmila ADAMCOVÁ
Oľga LAJDOVÁ

Emília MINJARIKOVÁ
Gabriel HONIG
Ján ŠALÁT

Juraj NIŽNANSKÝ
sr. Gema Zuzana TOMKOVÁ
Serafín MURÍN

sr. Terézia Margita LUKÁČIKOVÁ

  

    Naši jubilanti

Srdečne blahoželáme !

Dňa 20. marca uplynulo desať rokov od smrti nášho otca 

Pavla PLENCNERA

Zároveň si pripomíname sedemnásť rokov od smrti našej 
matky

Františky PLENCNEROVEJ

Ktorí ste ich poznali, spomeňte si, prosíme, spolu s nami. 

Česť ich pamiatke! 

-N-

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

15. marca sme si pripomenuli prvé výročie úmrtia

Petra KRAJČÍKA
S láskou a úctou  na neho spomína priateľka Anička.

P/P1-No 251/22

Spomienky sú to najkrajšie
čo človek môže mať.
Dovolí všetko len nie zabúdať.

14. februára uplynulo 10 rokov, čo nás opustil náš otec, 
dedko a pradedko 

Rudolf KOCHAN
a 29. apríla uplynie 5 rokov, čo nás opustila naša mama, 

babka a prababka

Anna KOCHANOVÁ

S láskou a úctou spomína celá rodina.
P/P1-No 4/22

P/P1-No 347/22

Odišla si tichúčko, ako odchádza deň,
no v našich srdciach zostáva spomienka len.
Milovali sme ťa, Ty si milovala nás,
tú lásku v našich srdciach nezničí ani čas.

Dňa 25. marca sme si pripomenuli 7. výročie, čo nás navždy 
opustila milovaná mamička, stará mama a prababička

Antónia HOLÁNOVÁ
Kto ste ju poznali, spomínajte s nami. S láskou a úctou spomínajú synovia 

Miloš, Peter a Marcel s rodinami.

-N-

†

Dňa 6. marca zomrel vo veku 68 rokov

Jozef ZERVAN
ktorý bol v minulosti zamestnancom 

MsÚ vo Vrbovom. Posledná rozlúčka s 
ním sa konala dňa 10. marca na cinto-
ríne v Šterusoch. Primátorka mesta 
Vrbové a mesto Vrbové si ho uctili aj 
vencom položeným na jeho čerstvý 
hrob.

†

†

†

Navždy prestali pre Teba hviezdy svietiť,
už navždy prestalo pre Teba slnko hriať,
ale tí čo Ťa mali radi,
nikdy na Teba neprestanú spomínať.

So smútkom v srdci si dňa 7. apríla pripomíname 15. výro-
čie, čo nás navždy opustila naša milovaná manželka, mamič-
ka, babička a prababička

Mária  ŽAŽOVÁ,
rodená Kolníková

S láskou a úctou spomínajú manžel Ján, dcéry Beáta a Dagmar a syn Jaro-
slav s rodinami.

P/P2-No 93/22

†
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dokočenie zo strany 2
V súlade s dohodou spoluvlastníkov mesto od-

kúpi  pozemok za dohodnutú cenu 5,00 €/m2, čo 
pri výmere parcely  a jednotlivých podielov spolu-
vlastníčok predstavuje celkovú sumu vo výške 
424,95 € a nahrádza sa novým znením, a to:

v súlade s čl. 4, písm. A), bod 1, písm. b)  a bod 
2, písm. a)  Zásad hospodárenia a nakladania              
s majetkom mesta Vrbové  a  na základe  § 588 
a nasl. Občianskeho zákonníka odkúpenie časti 
nehnuteľnosti evidovanej na LV č. 4286:

- pozemok parcela registra „E“  č.  307 o  vý-
mere 255 m², druh pozemku - zastavaná plo-
cha a nádvoria, príslušné podiely v celosti, kto-
ré sú v podielovom spoluvlastníctve:

- Monika Bašnáková, Bratislava 2, podiel 
1/9 (t. j. 28,33 m2)  za cenu  5,00 €/m2. 

za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 16/III/2022
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je zmenu Uznesenia č. 158/XII/2021 zo dňa             
8. 12. 2021  nasledovne: ruší sa pôvodný text                    
v plnom rozsahu, a to:

v súlade s čl. 4, písm. A), bod 1, písm. b)  a bod 
2, písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania             
s majetkom mesta Vrbové  a  na základe § 588 
a nasl. Občianskeho zákonníka odkúpenie časti 
nehnuteľnosti evidovanej na LV č. 4286:

- pozemok parcela registra „E“  č.  321            
o výmere  320 m², druh pozemku - záhrada, prí-
slušné podiely v celosti, ktoré sú v podielovom 
spoluvlastníctve:

- Zora Petráková, Bratislava 2, podiel 2/18 
(t. j. 35,55 m2)  za cenu  5,00 €/m2;

- Monika Bašnáková,  Bratislava 2, podiel 
1/9 (t.  j. 35,55 m2)  za cenu  5,00 €/m2;

- Alica Bašnáková, Bratislava 4 - Karlova Ves, 
podiel 2/18 (t. j. 35,55 m2)  za cenu  5,00 €/m2. 

V súlade s dohodou spoluvlastníkov mesto 
odkúpi  pozemok za dohodnutú cenu 5,00 €/m2, 
čo pri výmere parcely a  jednotlivých podielov 
spoluvlastníčok predstavuje celkovú sumu             
vo výške 533,25 € a nahrádza sa novým zne-
ním, a to:

v súlade s čl. 4, písm. A), bod 1, písm. b)  a bod 
2, písm. a)  Zásad hospodárenia a nakladania            
s majetkom mesta Vrbové  a  na základe  § 588 
a nasl. Občianskeho zákonníka odkúpenie časti 
nehnuteľnosti evidovanej na LV č. 4286:

- pozemok parcela registra „E“  č.  321 o  vý-
mere  320 m², druh pozemku - záhrada, prísluš-
né podiely v celosti, ktoré sú v podielovom spo-
luvlastníctve:

- Monika Bašnáková, Bratislava 2, podiel 
1/9 (t. j. 35,55 m2)  za cenu  5,00 €/m2. 

za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 17/III/2022
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schva-

ľuje zmenu Uznesenia č. 159/XII/2021 zo dňa 
8. 12. 2021  nasledovne: ruší sa pôvodný text              
v plnom rozsahu, a to:

v súlade s čl. 4, písm. A), bod 1, písm. b)                 
a bod 2, písm. a)  Zásad hospodárenia a na-
kladania  s majetkom mesta Vrbové  a  na 
základe  § 588    a nasl. Občianskeho zákon-
níka odkúpenie časti nehnuteľnosti evidova-
nej na LV č. 3403:

- pozemok parcela registra „E“  č.  320                   
o  výmere  737 m², druh pozemku - záhrada, 
príslušné podiely v celosti, ktoré sú v podielo-
vom spoluvlastníctve:

spolumajiteľka zapísaná na LV pod č. 10:
- Zora Petráková, Bratislava 2, podiel 1/36           

(t. j. 20,47 m2)  za cenu  5,00 €/m2;
spolumajiteľka zapísaná na LV pod č. 11:
- Zora Petráková, Bratislava 2, podiel 1/36            

(t. j. 20,47 m2)  za cenu  5,00 €/m2;
spolumajiteľka zapísaná na LV pod č. 12:
- Monika Bašnáková, Bratislava 2, podiel 

1/18 (t. j. 40,94 m2)  za cenu  5,00 €/m2;
spolumajiteľka zapísaná na LV pod č. 14:
- Alica Bašnáková, Bratislava 4 - Karlova 

Ves, podiel 2/36 (t. j. 40,94 m2)  za cenu  5,00 €/m2. 
V súlade s dohodou spoluvlastníkov mesto 

odkúpi  pozemok za dohodnutú cenu 5,00 €/
m2, čo pri výmere parcely  a jednotlivých po-
dielov spoluvlastníčok predstavuje celkovú 
sumu vo výške 614,10 € a nahrádza sa novým 
znením, a to:

v súlade s čl. 4, písm. A), bod 1, písm. b)                        
a bod 2, písm. a)  Zásad hospodárenia a nakla-
dania s majetkom mesta Vrbové  a  na základe  
§ 588  a nasl. Občianskeho zákonníka odkúpe-
nie časti nehnuteľnosti evidovanej na LV č. 
3403:

- pozemok parcela registra „E“  č.  320                
o  výmere  737 m², druh pozemku - záhrada, 
príslušné podiely v celosti, ktoré sú v podielo-
vom spoluvlastníctve:

spolumajiteľka zapísaná na LV pod č. 12:
- Monika Bašnáková, Bratislava 2, podiel 

1/18 (t. j. 40,94 m2)  za cenu  5,00 €/m2. 
za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 18/III/2022
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schva-

ľuje zmenu uznesenia č. 136/X/2021 zo dňa 
27. 10. 2021 v bode 2 nasledovne: 

2. zabezpečenie fi nančných prostriedkov na 
spolufi nancovanie realizovaného projektu                 
vo výške 5845,87 €,  t. j. 5 %  z celkových opráv-
nených výdavkov projektu.

za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 19/III/2022
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

poskytnutie dotácie vo výške 35 000 € Futbalo-
vému klubu Vrbové na prevádzkovanie priesto-
rov Mestského futbalového štadióna a na za-
bezpečenie športovej činnosti na rok 2022. 
Finančné prostriedky budú vyplácané na účet 
MFK mesačne od 1. 3. 2022 po dobu 10 mesia-
cov vo výške 3500 € a  vyúčtovanie bude vykoná-
vané štvrťročne, t. j. k 30. 4.; 31. 7.; 31. 10.  a  15. 1. 
bežného roka. V prípade porušenia povinnosti 
zúčtovania dotácie k stanovenému termínu ne-
bude dotácia v ďalšom mesiaci vyplatená. 

za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 20/III/2022
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

poskytnutie dotácie vo výške 13 000 € pre MFK 
- futbalová mládež na zabezpečenie činnosti 
mládežníckeho futbalu na rok 2022. Finančné 
prostriedky budú vyplácané na účet MFK me-
sačne od 1. 3. 2022 po dobu 10 mesiacov vo 
výške 1300 €  a vyúčtovanie bude vykonávané 
štvrťročne, t. j. k  30. 4.; 31. 7.; 31. 10.  a  15. 1. 
bežného roka. V prípade porušenia povinnosti 
zúčtovania dotácie k stanovenému termínu ne-
bude dotácia v ďalšom mesiaci vyplatená. 

za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 21/III/2022
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

poskytnutie dotácie vo výške  10 000 € organizácii 
Združenie mestských športových klubov mesta 
Vrbové na  športovú činnosť v roku 2022. Finanč-
né prostriedky budú vyplatené na účet Združenia 
mestských športových klubov v troch termínoch, 
v mesiaci  máj 2022 suma vo výške 3500 €,  v me-
siaci júl 2022 suma vo výške 3500 €   a v mesiaci 
september 2022 suma vo výške 3000 €. Vyúčto-
vanie bude vykonané v mesiaci december 2022. 

za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 22/III/2022
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

jednorazové zníženie  nájomného za nebytové 
priestory vo vlastníctve mesta Vrbové za obdobie 
sťaženého užívania v priebehu rokov  2020 – 2021:

p. Andrei Galovej  o   38,63 €,
p. Eve Janákovej  o   29,91 €,
p. Pavlovi Káčerekovi o   84,35 €
p. Jozefovi Királovi  o   78,14 €
p. Vlastimilovi Ličkovi  o   38,63 €
p. Ivete Matejíkovej o 135,11 €.
za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0

Zo zápisnice z rokovania.

DERATIZÁCIA VO VRBOVOM
Mesto Vrbové oznamuje všetkým 

občanom – právnickým osobám a fy-
zickým osobám oprávnených na pod-
nikanie na území mesta – že sú povin-
ní vykonať deratizáciu (reguláciu 
živočíšnych škodcov) v objektoch ur-
čených na podnikanie, v objektoch 
školských zariadení, zdravotníc-
kych zariadení, zariadení sociálnych 
služieb,  bytových a polyfunkčných 
domoch, v suterénnych a pivničných 
priestoroch objektov, v areáloch ži-
vočíšnej výroby, v potravinárskych 
prevádzkach, v reštauračných za-
riadeniach, v skladoch potravín                
a v skladoch ďalších komodít                         
a skládkach komunálneho odpadu 
v termíne od 4. apríla do 8. mája 
2022 v zmysle odborného usmernenia

zn. RÚVZ/2022/01898/RH pre vykona-
nie celoplošnej deratizácie, ktoré vy-
dal  Regionálny úrad verejného zdra-
votníctva so sídlom v Trnave dňa 16. 
marca 2022.

Toto odborné usmernenie je na na-
hliadnutie na Mestskom úrade, útvare 
výstavby, územného rozvoja a životné-
ho prostredia vo Vrbovom a je zverej-
nené na mestskej úradnej tabuli.

Mesto Vrbové bude vykonávať dera-
tizáciu na nehnuteľnostiach vo svojom 
vlastníctve v dňoch 21. – 22. apríla 
2022. 

VYUŽÍVAJTE SLUŽBY

MESTSKEJ KNIŽNICE 
VRBOVÉ

 

pondelok – piatok
10.00 – 11.30 hod.
12.00 – 16.00 hod.
(vchod oproti kláštoru)

11.30 – 12.00
obedná prestávka
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2. apríla uplynie rok od úmrtia

Oľgy SEDLÁČKOVEJ

S láskou, úctou a vďakou spomínajú 
dcéra, syn, nevesta s rodinami.

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku. 

Kanalizácia sa v týchto mesiacoch buduje aj na Cintorínskej ulici. 
Bolo potrebné sa vysporiadať so zasypaným starým mostom pred 
vstupom do cintorína. Práce pokračujú ďalej plynule.     

G.V.

Vážení Vrbovčania, 
8. marca bol sviatok 
MDŽ, i ja som mala vý-
ročie, pred 20. rokmi 
som pre Vás otvorila 
obchod s kvetmi pred 
cintorínom, vďaka stá-
lym a verným zákazní-

kom som tu dodnes, touto cestou Vám 
chcem poďakovať.

Vaša kvetinárka Evka.

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR V ROKU 2022
REALIZUJE ĎALŠIE DVE ZISŤOVANIA

Výberové zisťovanie pracovných síl 

Cieľom zisťovania je zabezpečovať 
pravidelné informácie o stave, štruktú-
re a vývoji trhu práce v SR na báze rov-
nakého metodického prístupu k mera-
niu zamestnanosti, nezamestnanosti            
a ekonomickej neaktivity. Výsledky zis-
ťovania ponúkajú širokú škálu informá-
cií, ktoré sú zverejňované so štvrťroč-
nou periodicitou.

Na základe skúseností štatistických 
úradov krajín, kde sa takto zamestna-
nosť sleduje, možno povedať, že ide              
o spoľahlivú metódu, ktorá poskytuje 
výsledky potrebné pre vládu a jej inšti-
túcie zodpovedné za koncipovanie             
a usmerňovanie sociálnej a zamestna-
neckej politiky. Výsledky týchto zisťova-
ní sú užitočné a v štatistickej prezentá-
cii zaujímavé aj pre širokú verejnosť.

Zisťovanie o domácom
a výjazdovom cestovnom ruchu 

Cieľom zisťovania je zabezpečiť pravi-
delné informácie o účasti obyvateľov 
na cestovnom ruchu, ktoré sa zverej-
ňujú v ročnej periodicite.

Vybrané domácnosti vo vašom mes-
te navštívi pracovník poverený funk-
ciou opytovateľa, ktorý je povinný pre-
ukázať sa v domácnostiach osobitným 
poverením. Domácnosť bude vopred 
oslovená listom, kde bude okrem iné-
ho uvedený aj kontakt na opytovateľa 
ako aj na príslušného vedúceho pre 
prípadné overenie. Všetky informácie  
a názory, ktoré nám v rámci tohto zis-
ťovania domácnosti poskytnú, sú chrá-
nené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne 
pre potreby štátnej štatistiky. Za ochra-
nu dôverných a osobných údajov zod-

povedá Štatistický úrad Slovenskej re-
publiky, ktorého zamestnanci sú viaza-
ní mlčanlivosťou o všetkých štatistic-
kých údajoch a osobných údajoch, 
ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

Podrobnejšie informácie sa môžete 
dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese 
www.statistics.sk alebo na tel. čísle 
033/5566 240 - Ing. Monika Ďurechová, 
vedúca oddelenia.

Štatistický úrad Slovenskej republiky
(skrátené)

PREDAJŇA SO STAVEBNÝM
MATERIÁLOM DOLNÝ LOPAŠOV
V predajni máme aj požičovňu náradia. Mô-

žete  si u nás zapožičať vibračné dosky, búracie 
kladivá, uhlové brúsky, rotačný nivelizačný prí-
stroj, odvlhčovač a iné... Ponúkame akciu na 
fasádne omietky od 31,90 € za 25 kg.

V ponuke máme kari rohože, roxory, sadro-
kartóny, lepidlá, omietky, rôzne náradia a po-
môcky, stavebnú chémiu, špárovačky a silikó-
ny v rôznych odtieňoch, vodárenský sortiment 
a ďalšie... Celoročne ponúkame kvalitnú bazé-
novú chémiu, fi ltračný piesok, morskú soľ pre 
bazény a doplnky k bazénom - všetko za vý-
hodné ceny.

Otváracie hodiny sú v pracovné dni: od 
7.00 do 17.00, v sobotu od 8.00 do 12.00

Telefón: 0907474778

P-No 100/22

†



5-6/2022strana 6

VÝLET DÔCHODCOV ZA SNEHOM DO TATIER
To, že môže byť dôchodkový vek pes-

trý a akčný dokazujú aj naši vrbovskí dô-
chodcovia. Vedia pomôcť pri úprave 
vzhľadu nášho mesta, vedia sa zabaviť          
a posedieť si. Ale radi sa vydajú aj na vý-
lety. Keďže sme si túto zimu neužili sko-
ro vôbec snehu, vybrali sa dňa 8. marca 

devätnásti vrbovskí penzisti na jedno-
dňový výlet za snehom. Cestovali vla-
kom z Piešťan do Tatranskej Štrby, od-
tiaľ novučičkou zubačkou na Štrbské 
Pleso. Nasledovala prechádzka okolo 
plesa a obed vo „Furkotke“. Električkou 
sa zviezli cez Starý Smokovec do Popradu.

Tu sa spokojní s vydareným výletom 
usadili v rýchliku, ktorý ich priviezol na-
späť  do Piešťan. Všetkým, ktorých taký-
to pestrý seniorský život láka odkazujú, 
aby prišli medzi nich...

GD 

AKTUÁLNE PREVÁDZKOVÉ HODINY
POŠTY VRBOVÉ
(od 1. 3. 2022)

Úraduje sa bez prestávky

Pondelok 8.30 – 16.00 hod.

Utorok 8.30 – 16.00 hod.

Streda 8.30 – 17.00 hod.

Štvrtok 8.30 – 16.00 hod.

Piatok 8.30 – 16.00 hod.

Sobota zatvorené

Nedeľa zatvorené

Pošta Vrbové
Námestie slobody 284/11, 922 03 Vrbové
Telefón 033 779 23 58

POSLEDNÁ KONCERTNÁ ROZLÚČKA
S MIROSLAVOM KUSÝM

V piatok, 25. marca sa v Dome kultúry uskutočnil rozlúč-
kový koncert s nebohým Miroslavom Kusým. Hudobná 
skupina Karpatské chrbáty na tomto pódiu spolu s Miro-
slavom Kusým začínala svoju umeleckú dráhu. Kapela sa 
pri tejto príležitosti zišla a vystúpila v pôvodnej zostave.

Rozlúčiť sa prišla i skupina Bez ladu a skladu, ktorá tu 
často spoluúčinkovala pri uvádzaní nových CD. Životný 
spolupútnici CHIKI-LIKI—TU-A, ktorí s Karpatskými chrbát-
mi hrávali na mnohých akciách, vystúpili s novým gitaris-
tom Raptorom Kochom. 

Primátorka Vrbového dott. Mgr. Ema Maggiová privítala 
na podujatí primátora mesta Trenčín Mgr. Richarda Ryb-
níčka, ktorý je známy aj ako hudobník, člen kapely Bez ladu 
a skladu.

Na akcii účinkovali aj členovia ART MUSIC ORCHESTRA             
s ktorými Miroslav Kusý posledné roky života hrával.

GD



KONTAKTNÉ ÚDAJE
MESTSKÉHO ÚRADU VRBOVÉ

ÚTVAR / FUNKCIA MENO A PRIEZVISKO TELEFÓN MOBIL E-MAIL

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

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

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

ÚTVAR PERSONÁLNO-ORGANIZAČNÝ

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

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

Sociálna pracovníčka Mgr. Tatiana Novotová 735 06 17 socialne1@vrbove.sk

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

Referent verejného poriadku Ing. Stanislav Hužovič 735 06 35 0905 666 802 bozp@vrbove.sk

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

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

Pokladnica Dália Amchová 735 06 24 pokladna@vrbove.sk

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

Správkyňa poplatkov mesta Renáta Plačková 735 06 27 poplatky@vrbove.sk

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

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

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

Referentka Viera Tvarošková 735 06 18

ÚTVAR KULTÚRY A ŠKOLSTVA

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

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

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

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

Kultúrny dom, Kúria M. Beňovského Darina Dugová 779 16 42 0915 383 456

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

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

Referentka útvaru výstavby, územného 
plánovania a dopravy Ing. Mária Urbanová 735 06 42 vystavba3@vrbove.sk

Referent životného  prostredia Mgr. Branislav Boor 735 06 42 vystavba4@vrbove.sk

Referentka útvaru výstavby a životného 
prostredia Ľubica Babiarová 735 06 38 0917 098 137 vystavba@vrbove.sk

Referentka stavebného úradu a životného 
prostredia Mgr. Zuzana Markechová 735 06 45 0917 098 137 vystavba2@vrbove.sk

Referentka spoločného stavebného úradu Ing. Magdaléna Bolješiková 735 06 37 vystavba5@vrbove.sk

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

Spoločný stavebný úrad Ing. Peter Radošinský 735 06 37 0905 307 394 peter.radosinsky@vrbove.sk

ÚTVAR MIESTNEHO HOSPODÁRSTVA

Referent poverený zastupovaním vedúceho Ladislav Fidler 0905 876 814 utvarmh@vrbove.sk

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

odpadovehospodarstvo
@vrbove.sk

Majster Jaroslav Današ 0918 379 275

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



5-6/2022strana 8

JARNÉ POTULKY S GEOLÓGOM V KARPATOCH

Krajská organizácia cestovného ruchu 
Trnavský kraj pripravila na jarné víken-
dové soboty turistické zážitkové okruhy, 
ktoré budú sprevádzané s odborným 
výkladom geológa. Na výber budú tri 
okruhy – okruh Dobrá Voda, okruh 
Prašník a okruh Chtelnica. „Geo potulky 
sú jedinečnou príležitosťou, ako sa ne-
chať uniesť jarným vánkom, modrou 
oblohou, vôňou a zvukmi prebúdzania 
prírody Malých Karpát. Všetky tri okruhy 
sú vybrané tak, aby priniesli vždy iné              
a zaujímavé informácie o tajomstvách 
živej a neživej prírody okolo nás. Ak 
budú mať turisti šťastie, môžu nájsť zvy-
šky dinosaurov a žralokov či spozorovať 
divú zver – mufl óny a lane,“ povedala pro-
duktová manažérka Petra Hencelová.

Geo potulky na okruhu Dobrá Voda 
ponúkajú objavenie tektonickej stavby 
pohoria Malých Karpát, zaujímavú his-
tóriu lomárstva a zemetrasení v tomto 
regióne. Účastníci prehliadky sa vydajú 
po stopách Jána Hollého cez najstarší 
lom Kostolná Hôrka, prejdú cez prírod-
nú rezerváciu Slopy až ku hradu Dobrá 
Voda. Ku koncu okruhu zavítajú na malý 
židovský cintorín a miestny cintorín                
v obci, ktorý je typický jedinečnými 
pomníkmi, nazývanými “dvojáky”.

Putovanie s geológom na okruhu 
Prašník začne na rekreačnom stredisku 
Dúbrava. Tam sa nachádza nálezisko            
s potenciálom na objavenie zvyškov di-
nosaurov. Trasa ďalej pokračuje v pale-
ontologickej lokalite Prašník, kde bude 
na programe hľadanie fosílií ulitníkov.   

Sprievodca prevedie účastníkov his-
tóriou a geológiou vzniku jaskyne Malá              
a Veľká Pec s dôkazmi pravekého osíd-
lenia. Jedna zo zastávok je aj na xero-
termnom ostrove v Malých Karpatoch     
s výskytom vzácnych orchideí. Zo skalné-
ho hrebeňa Orlie skaly sa  otvorí výhľad  

na Malé Karpaty a pri dobrej viditeľnos-
ti je možné spozorovať Kamzík a Trnav-
skú pahorkatinu. Ako bonus pri troche 
šťastia na turistov čaká pozorovanie 
divej zvery - mufl ónov a laní. 

Tretiu z geo potuliek ponúka okruh 
Chtelnica. Vedie od kaštieľa v Chtelnici k 
lokalitám so zaujímavou históriou lomár-
stva a zemetrasení v tomto regióne. Ta-
kisto ponúka objavovanie tektonickej 
stavby pohoria Malých Karpát a pre-
chádzku po miestach plných desiatok 
druhov amonitov, ulitníkov, lastúrnikov, 
žraločích zubov či ramenonožcov. Táto 
zážitková lokalita sa radí  k najbohatšie-
mu amonitovému nálezisku v Západ-
ných Karpatoch. Nachádza sa tu až 500 
jedincov na meter štvorcový. Na tomto 
okruhu sa bude prechádzať popri toku, 
ktorý má zachovaný prirodzený ráz a stá-
le je možné vidieť jeho meandre.

Viac informácií o geo potulkách reali-
zovaných v partnerskej spolupráci so 
združením Geopark Malé Karpaty je              
k dispozícii na www.krajzazitkov.sk/sk/
geopotulky/index.

Prehliadky sa začínajú vždy                  
o 10:00 hodine na týchto miestach:

2. 4. 2022 Dobrá Voda - autobusová za-
stávka pri kostole Narodenia Panny 
Márie

9. 4. 2022 Prašník, Dúbrava - parkovis-
ko rekreačné stredisko Dúbrava, Praš-
ník
16. 4. 2022 Chtelnica - autobusová za-
stávka, Námestie 1. mája 
23. 4. 2022 Dobrá Voda - autobusová 
zastávka pri kostole Narodenia Panny 
Márie
30. 4. 2022 Prašník, Dúbrava - parkovis-
ko rekreačné stredisko Dúbrava, Praš-
ník
7. 5. 2022 Chtelnica - autobusová za-
stávka, Námestie 1. mája

Cena lístka:
Jednotná suma každej prehliadkovej 

trasy je 12,00 €. Lístok je potrebné za-
kúpiť si vopred.

Prehliadky sú vhodné pre deti od 13 
rokov.

Trnavský kraj zážitkov je krajskou orga-
nizáciou cestovného ruchu Trnavský kraj. 
Systematicky vytvára podmienky na roz-
voj cestovného ruchu na území Trnavské-
ho samosprávneho kraja a jeho turistic-
kých destinácií: Trnava región, Piešťany             
a okolie, Matúšova zem – Galanta a oko-
lie, Žitný ostrov a Záhorie. Zároveň je mar-
ketingovou centrálou a zastrešuje propa-
gáciu cestovného ruchu pre svojich členov 
doma a v zahraničí. Organizuje podujatia                
a vytvára a predáva zážitkové produkty 
cestovného ruchu, ktoré dotvárajú ponu-
ku výletnej destinácie Trnavského kraja 
zážitkov.

info@krajzazitkov.sk
+ 421 948 989 010
www.krajzazitkov.sk
www.kocrtt.sk

Obuť si turistické topánky, zbaliť si desiatu, ďalekohľad a vyraziť na vý-
let za objavovaním dávnej minulosti Zeme. To nie je námet na dobrodruž-
ný fi lm, ale program na jarné soboty v Trnavskom kraji. Geo potulky po 
Malých Karpatoch zavedú turistov každú sobotu od 2. apríla až do 7. mája 
na miesta, kde sa budú môcť dotknúť 200 miliónov rokov starého mor-
ského dna, nájsť voľne rastúce orchidey či stopy po dinosauroch a spo-
znať proces formovania krajiny Malých Karpát.

AVIZUJEME
V utorok 5. apríla o 15.00 hod. Vás mesto Vrbové pozýva na PIETNY AKT pri príležitosti oslobodenia   
Vrbového. Uskutoční sa na Námestí sv. Cyrila a Metoda pri pomníku padlých.
 
Na piatok 29. apríla popoludní pripravujeme na Námestí slobody TRADIČNÉ STAVANIE MÁJA.
 
V sobotu 14. mája pozývame verejnosť na MÁJOVÝ VRBOVSKÝ JARMOK. Podrobnejší program uverej-
níme v budúcom čísle HV.
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Naša škola poskytuje:

• vyučovanie v modernom a príjemnom prostredí  kvalifi -
kovanými pedagogickými zamestnancami,

• vyučovanie anglického jazyka už od 1. ročníka,
• vyučovanie informatiky a práce na PC v 4 zmodernizo-

vaných učebniach výpočtovej techniky,
• vyučovanie v odborných a klasických učebniach vybave-

ných modernou audiovizuálnou technikou, interaktív-
nymi tabuľami a interaktívnymi dataprojektormi i tab-
letmi,

• využívanie inovačných vyučovacích metód, výučbových 
programov a projektového vyučovania,

• príprava žiakov na Testovanie 5 a Testovanie 9, v kto-
rých naši žiaci dosahujú nadpriemernú úspešnosť, 

• absolvovanie  školy v prírode,  plaveckého výcviku, ly-
žiarskeho výcviku (všetko fi nančne nenáročné vďaka 
príspevkom  MŠVVaŠ SR a RR),

• rozvoj čitateľskej gramotnosti prostredníctvom aktivít          
v školskej knižnici s bohatým knižným fondom,

• začlenenie detí so špecifi ckými vývinovými poruchami 
učenia do bežných tried,

• inkluzívne vzdelávanie žiakov chorých a zdravotne osla-
bených,

• spoluprácu s asistentom učiteľa, špeciálnym pedagó-
gom a psychológom,

• popoludňajšiu činnosť vo vynovených oddeleniach ŠKD,
• realizáciu činnosti žiakov v žiackom parlamente,
• rozmanitú škálu krúžkov – nové športy – KIN-BALL                

(1. miesto na Slovensku),
• šancu realizovať sa v medzinárodných súťažiach s dru-

žobnou školou Vizovice,
• zvyšovanie vedomostnej úrovne žiakov formou exkurzií, 

výletov, kultúrnych podujatí, besied, prednášok, atď.,
• zvýšenú pozornosť talentovaným žiakom, ktorí nás 

úspešne reprezentujú na rôznych súťažiach a olympiá-
dach v okresných, krajských aj celoslovenských kolách, 

• kariérne poradenstvo  výchovného poradcu v profesij-
nej orientácii žiakov, 

• prípravu žiakov na celoslovenské testovanie aj zapája-
ním sa do programu Komparo, hradeného RR,

• úspešné uplatnenie žiakov v stredných školách,
• možnosť zakúpenia desiatej v automate,
• chutné a kvalitné obedy v školskej jedálni.

Kontakt:
tel. číslo: 033/7792470
e-mail: zskomenskehovrbove@gmail.com
mobil: 0917 395 233
Informácie o našej škole môžete získať na
www.zskomvrbove.edu.sk

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, KOMENSKÉHO 2, VRBOVÉZÁKLADNÁ ŠKOLA,
ŠKOLSKÁ ULICA 4, VRBOVÉ

Škola ponúka:
• jednozmenné vyučovanie v zmodernizovanej budove
• vyučovanie AJ v povinnom predmete od 1. ročníka
• vyučovanie druhého cudzieho jazyka v povinnom pred-

mete od 7. ročníka
• vyučovanie informatiky v  povinnom predmete od 3. 

ročníka
• športová trieda so zameraním na futbal, basketbal, vo-

lejbal od 5. ročníka
• vyučovanie telesnej výchovy v zrekonštruovanej telo-

cvični
• začlenenie detí so špeciálno–pedagogickými potrebami 

do štandardných tried
• starostlivosť o talentovaných žiakov – príprava na súťa-

že a olympiády
• rozvíjanie záujmov detí v školskom klube detí
• spolupráca s MsK vo Vrbovom, Piešťanoch
• multifunkčné športové ihrisko v areáli školy s umelým 

osvetlením
• účasť detí v Škole v prírode, lyžiarsky a plavecký výcvik
• aktivity projektov: ZŠ odborne, Zdravá škola, Moderni-

zácia vzdelávania, Digipedia, Digiškola, projekty part-
nerskej spolupráce so ZŠ Spišské Podhradie a Vítkov, 
Školské ovocie, SME v škole, IT Akadémia, Viem čo zjem, 
Hovorme o jedle

• separovaný zber odpadu, zber elektroodpadu – Recyk-
lohry, zber batérii – Zbierame baterky, zber tonerov

• široký výber záujmových krúžkov – Aranžovanie, Basket-
balový krúžok, Cvičenia zo SJL a MAT, Čítanie s porozume-
ním, Dejepis hrou, Folklórny krúžok, Futbalový krúžok, 
Kreslenie s počítačom, Krúžok varenia, Pohybové hry, 
Rozprávkovo, Športový krúžok, Volejbalový krúžok 

• využívanie výpočtovej a prezentačnej techniky vo vyučo-
vaní vo všetkých triedach

• vyučovanie v počítačovej a interaktívnej učebni, moder-
nej jazykovej učebni

• školský informačný systém s aktuálnymi informáciami 
prezentovanými v TV

• zrekonštruované priestory ŠKD vybavené projektormi, 
počítačmi a TV s káblovým systémom

• 2 detské ihriská s preliezkami, krytá  vonkajšia učebňa
• príprava žiakov na T 5 a T 9, dosahované dobré výsledky 

v T 5 a T 9

Tel. kontakt: 0911 206 072
e-mail: zsvrbove@zsvrbove.sk

Informácie o škole môžete získať aj na internetovej stránke 
školy www.zsvrbove.sk

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ
Mesto Vrbové vyhlasuje zápis detí do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrbové 

pre školský rok 2022/2023. Zápis sa uskutoční: vo štvrtok 21. a v piatok 22. apríla 2022, v čase od 14.00 do 17.00 hod., 
a to v týchto budovách škôl na prízemí: Základná škola, Komenského 2, Vrbové a Základná škola, Školská 4, Vrbové.

Zápis do 1. ročníka na základných školách vo Vrbovom sa uskutoční v stanovenom termíne.

Kto sa nebude z akýchkoľvek príčin môcť zúčastniť zápisu, nech kontaktuje vedenie školy.

Kontakt:
Základná škola, Školská: 0911 206 072 Základná škola, Komenského: 0917 395 233
Na zápis treba prihlásiť aj deti so zdravotným znevýhodnením a zároveň priniesť aj úradný doklad o druhu postihnutia. 
Každá škola pri zápise vyžaduje tieto doklady a osobné údaje:
1. rodný list dieťaťa,
2. osobné údaje zákonných zástupcov, rodičov (meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa a trvalé bydlisko). Treba mať 
so sebou občiansky preukaz.
Ďalšie náležitosti potrebné k zápisu určí riaditeľ školy. Zapisujú sa deti narodené od 1. septembra 2015 do 31. augusta 
2016.
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ZOMRELA SESTRA LEÓNIA

Narodila sa 15. augusta 1932 v Mod-
re-Kráľovej. Obliečku mala 21. augusta 
1949 vo Vrbovom.  Nasledoval noviciát, 
a keďže v nemocnici v Hnúšti-Likieri po-
trebovali ošetrovateľky, poslali ju tam.  
S týmto miestom sa spájajú aj jej do-
časné rehoľné sľuby (15. augusta 1950), 
ako i doživotné sľuby (26. augusta 
1956). Z nemocnice ich dal protinábo-
ženský režim odstrániť 27. júla 1960. 
Členovia ľudových milícií ich priviezli na 
hrad Slovenská Ľupča, kde zriadili sú-
streďovací kláštor pre približne 360 re-
hoľníčok z desiatich reholí. Sestry tu 
pracovali v záhradníctve, na poli a v les-
nej škôlke.

V roku 1963 odišla do Čiech. Najskôr 
pôsobila spolu s ďalšími šiestimi ses-
trami premonštrátkami v Domove dô-
chodcov v Doběticiach. Potom v rokoch 
1966 – 1977 v rámci rehoľnej komunity 
ako ošetrovateľka pri postihnutých de-
ťoch v Ústave sociálnej starostlivosti             
v Skalici pri Litoměřiciach. 

V rokoch 1977 – 1981 bola predstave-
nou komunity sestier na Bílej Vode u Javor-
níka, v rokoch 1982 – 1990 a 1999 – 2002 

predstavenou vrbovského kláštora. 

Roky 1990 – 1993 strávila v Nitre na 
Biskupskom úrade. V rokoch 1993                 
– 1996 bola predstavenou v komunite 
sestier v Bratislave, ktoré tam pôsobili 
v Kňazskom seminári. V roku 1996 sa 
znovu vrátila do Nitry, kde opäť ako 
predstavená komunity pôsobila do 
roku 1999. Odvtedy až do smrti žila              
vo Vrbovom.

Pochovali ju 14. marca v kruhu spolu-
sestier na cintoríne vo Vrbovom. Jej slo-
vá nedávno uverejnené v tlači výstižne 
vyjadrujú životné postoje sestry Leónie 
a sú aktuálne aj pre nás:

„Čo už len ja môžem odkazovať čita-
teľom?  Nech pevne dôverujú v Božiu 
pomoc aj v situáciách, keď prídu ťaž-
kosti. Keď sme boli mladé, vzájomne 
sme sa posilňovali, vydržíme to, nedá-
me sa. S dôverou v Božiu prozreteľnosť 
a pomoc sme prežili všeličo. Vidíte, už 
je to dávno za nami a všetci smeruje-
me, kde je náš domov.“

(KN č.  35/2020).

-rb-

9. marca zomrela v Piešťanoch v deväťdesiatom roku života sestra Leó-
nia Mária Tlačíková, bývalá predstavená vrbovského kláštora. 

NOVÝ DUCHOVNÝ 
V KLÁŠTORE

Vo vrbovskom kláštore sestier pre-
monštrátok vystriedal po osemnástich 
rokoch doterajšieho duchovného Mgr. 
Arnolda Púchyho, ktorý miesto uvoľnil 
kvôli zdravotným problémom, PaedDr. 
Štefan Rozmus.

Vdp. Rozmus sa narodil 22. júla 1946 
v obci Buglovce v Levočskom okrese. 
Po ukončení štúdia teológie na Cyrilo-
metodskej bohosloveckej fakulte v Bra-
tislave bol 21. júna 1969 vysvätený za 
kňaza Spišskej diecézy.

Ako kaplán pôsobil v Ružomberku, 
Spišskej Novej Vsi a v Ružomberku-Bie-
lom Potoku.

Od 1. decembra 1977 do 31. decem-
bra 1983 bol správcom farnosti Sloven-
ská Ves, od 1. januára 1984 do 30. júna 
1994 správcom farnosti Iliašovce, od 1. 
júla 1994 do 30. júna 2005 farárom                
v Oravskej Polhore, potom farárom                
v Hôrke a od 12. júla 2012 v Domaňov-
ciach.

Od 8. júla 2014 odišiel na dôchodok. 
Prechodne žil v rodnej obci. Do Vrbové-
ho nastúpil 10. marca 2022.

-rb-

ĎAKOVNÝ LIST
PRIMÁTORKE VRBOVÉHO

Vážená pani primátorka,
my odídenci z vojnou zmietanej Ukrajiny sa touto 

cestou chceme poďakovať za prijatie vo Vašom meste 
Vrbové pre nás v núdznom stave. Ďakujeme za ubyto-
vanie a zabezpečenie nevyhnutného zariadenia. Pre 
nás je veľmi dôležitá pomoc pri stravovaní, nakoľko 
sme tu matky s deťmi, ale aj možnosť pre naše deti 
navštevovať školy a škôlky.

Tento Váš postoj si hlboko vážime a oceňujeme Váš 
ľudský a empatický prístup v najťažších okamihoch 
nášho života. Boh Vám žehnaj aj Vášmu mestu a oby-
vateľom.

S vďakou

Natália, Ostap Nazar, Zoriana
Oxana, Vitalina

Eugénia, Inna, Ivan
Viktória a Illia

Dott. Mgr. Ema Maggiová, primátorka mesta Vrbové, sa 
postarala o zabezpečenie pomoci Ukrajincom, ktorí prišli              
k nám. V súvislosti s tým uverejňujeme poďakovací list, kto-
rý jej skupina z nich adresovala.
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TROCHU INAK POČAS MATURÍT 2022
V čase, keď žiaci 4. ročníka a končia-

cich ročníkov v obrovskom napätí oča-
kávali ako zvládnu externú a písomnú 
časť maturitných skúšok, ich mladší 
spolužiaci sa mohli tešiť na trochu iné 
dni ako tie bežné v škole.

Hneď prvý deň maturít bol nabitý 
rôznymi aktivitami, exkurziami.

Pre žiakov 1. a 3. ročníkov bol pripra-
vený športový deň plný zábavy doplne-
ný team-buildingovými aktivitami s na-
šim zahraničným lektorom. Ďalšie dni 
boli aj vďaka krásnemu počasiu ideálne 
pre exkurzie a návštevy múzeí. Nechý-
balo ani kultúrne vyžitie v podobe pred-

stavenia v divadle L+S v Bratislave, pre 
mnohých to bola prvá skúsenosť v pro-
stredí tohto kultúrneho stánku, na kto-
rú dlho nezabudnú. 

Samozrejme nechýbali ani zaujímavé 
prednášky, ktoré zabezpečili naše part-
nerské fakulty. Téme fi nančnej gramot-
nosti sa venovali zástupkyne Národno-
hospodárskej fakulty z Ekonomickej 
univerzity v Bratislave. Prednášky o ge-
netike a virtuálnej realite zabezpečili 
zástupcovia Prírodovedeckej fakulty             
a fakulty Informatiky a programovania 
UCM v Trnave. Ďakujeme!

Záver maturitného týždňa sa niesol

v duchu literatúry. V roku 2021 si celá 
slovenská literárna obec pripomenula 
100 rokov od smrti národného velikán 
P. O. Hviezdoslava. My sme sa pripojili 
o rok neskôr,  ale o to krajším spôso-
bom. Recitátori z Nového Mesta nad 
Váhom predstavili nielen „staré zná-
me“ fakty jeho diela, ale aj zaujímavé 
pikošky zo súkromného života. Ďakujeme! 

Veríme, že každý žiak si niečo odnie-
sol z bohatej ponuky aktivít, a to nielen 
v podobe nových vedomostí, ale aj kul-
túrnych a spoločenských zážitkov so 
svojimi spolužiakmi a učiteľmi, na ktoré 
budú dlho spomínať.

TELESNÁ VÝCHOVA POD TAKTOVKOU TRÉNERA BOXU
Dňa 22. marca si mohli žiaci nižších 

ročníkov Gymnázia J. B. Magina vo Vrbo-
vom vyskúšať základný boxerský tré-
ning, ktorý viedol Mgr. René Just.

Naše gymnázium oslovilo Mgr. Justa, 
pretože sme chceli jednak obohatiť bež-
né hodiny telesnej o niečo nové, netra-
dičné, no na druhej strane ukázať im 
nové cviky, ktoré výrazne pomáhajú             
k zlepšeniu celkovej fyzickej kondície. 
Náš  hosť okrem toho, že má najvyššiu 
rozhodcovskú licenciu v boxe ako jediný 
Slovák a môže rozhodovať na najväčších 
svetových podujatiach, má taktiež dlho-
ročné skúsenosti práce s mládežou                
v tomto krásnom športe.

Boli sme veľmi radi, že si našiel čas             
a ukázal našim študentom základné tré-
ningové zostavy, ktoré sa ukázali  nielen  
ako fyzicky náročné, ale najmä zábavné,  
pomáhajúce odbúrať stres a napätie. 
Zaujala nás informácia, že čoraz viac 
dievčat prejavuje záujem o takzvaný fi t 
boxing, ktorý si vyberajú  nielen kvôli 
získaniu vysnívanej postavy, ale aj zák-
ladných zručností sebaobrany. Všetkých 
nás prekvapilo, keď naši žiaci vrátane 

dievčat,  si  s veľkou chuťou  obliekali bo-
xerské rukavice a púšťali sa bez zaváha-
nia  do boxerských úderov.

Už teraz sa tešíme, ak táto netradičná

hodina telesnej výchovy bola motivá-
ciou  pre  žiakov byť fyzicky aktívnejší              
vo voľnom čase, hoci aj formou boxu.

Gymnázium J. B. Magina Vrbové



Aj keď tento kemp organizoval nohej-
balový oddiel NK Martin, vedenie jednot-
livých zamestnaní, metodickú pomoc, 
ako aj riadenie programu kempu pomá-
hali spoluorganizovať skúsení certifi ko-
vaní tréneri SNA pod vedením J. Brutov-
ského. Na tomto kempe boli odovzdať 
svoje skúsenosti ako bývalý a tiež súčas-
ný tréner reprezentácie V. Strojný a P. 
Perun. Kemp bol zameraný predovšet-
kým na získanie prehľadu o stupni vý-
konnosti v jednotlivých kluboch SNA v 
príprave na celoštátnu žiacku súťaž, kto-
rá začína v apríli tohto roku a hlavne mo-
tivovať naše mladé nádeje do ďalšej prá-
ce. Po jednotlivých fyzických testoch a ná-

cvikoch zručností a schopností jednotli-
vých hráčov, deň vyvrcholil súťažou 
družstiev trojíc, kde dominanciu kvality 
potvrdilo družstvo Revúcej. Nedali sa 
však zahanbiť ani ostatné družstvá. Žiaci 
z Vrbového skončili druhí, keď vo fi nále 
nestačili na Revúcu a podľahli jej 11:5. 
Tretí skončili žiaci  Belej nad Cirochou, 
ktorí zvíťazili nad Martinom 11:1. Žiaci 
Vrbového veľmi dobre obstáli, aj v jed-
notlivých súťažiach a testoch, ktoré pre 
nich organizátori pripravili.

Výsledky najlepších žiakov NK 
Vrbové v jednotlivých disciplínach 
Žonglovanie s loptou bez dopadu Da-

vid Hornák výsledkom 44 jednoznačne 

zvíťazil. Prekážková dráha Nina Vargo-
vá 4. miesto. Skok z miesta znožmo 
Alex Kupčo 5. miesto. Trojskok z miesta 
znožmo Alex Kupčo 6. miesto. 

Tento kemp hlavne trénerom ukázal, 
kde treba ešte v tréningovej činnosti 
pridať a akým spôsobom mladí hráči 
zvládajú konfrontáciu so svojími roves-
níkmi. Žiaci nohejbalového klubu Vrbo-
vé odchádzali z kempu s výbornými 
pocitmi, a už teraz sa tešia na letný no-
hejbalový tábor, ktorý bude organizo-
vať Slovenská nohejbalová asociácia. 
Predtým ich však čaká ešte veľa trénin-
gu, účasť v celoslovenskej lige žiakov     
a júnové majstrovstvá Slovenska v Sni-
ne v kategórii dvojíc a trojíc.

Záverom je potrebné poďakovať or-
ganizátorom kempu, za super akciu, 
mestu Vrbové a sponzorom za dlhodo-
bú podporu a zaželať našim nohejbalo-
vým nádejám veľa odhodlania a vôle 
pokračovať v nohejbalovej príprave.

NK Vrbové

Nohejbalový klub Martin usporiadal dňa 6. marca v priestoroch športo-
vého centra v Diakovej športový kemp nohejbalových nádejí v kategórii 
žiaci do 13 rokov. Po dlhšej dobe sa podarilo zorganizovať stretnutie mla-
dých nádejných nohejbalistov z celého Slovenska za účasti šiestich klu-
bov a ďalších neevidovaných žiakov v celkovom počte 29 chlapcov a diev-
čat.

Žiaci Nohejbalového klubu Vrbové (zľava hore Alex Kupčo, David Hornák, Oliver Kolník, Nina Vargová, Sarah 
Čeganová, zľava dole Martin Sudora, Artur Sohan).

VRBOVSKÉ NOHEJBALOVÉ NÁDEJE NA KEMPE V MARTINE
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