
Hlas Vrbového
Ročník XXXII.                    28. APRÍL 2022                        Cena 0,10 €                    číslo 7-8

Mesto Vrbové
Vás pozýva na tradičné

 

Stavanie Mája
 

Vrbové, Námestie slobody, piatok 29. apríla o 16.30 hod.

Program:
Vystúpenie detí z Materskej školy Vrbové
Koncert skupiny Vrbovskí kamoši

vrbovskývrbovskýjarmokjarmok
sobota 1

4. mája
sobota 1

4. mája

Z KULTÚRNEHO PROGRAMU PRED DOMOM KULTÚRY

10.30 - 12.00  Folklórny súbor Slnečnica
 
Nádvorie Kúrie Mórica Beňovského
10.30   Vystúpenie sokoliarskej skupiny Aquila z Bojníc
   Ako sa sedliak Matej naučil, že klamať a kradnúť sa neoplácalo
   v stredoveku  a ani dnes
11.00 - 12.00  Fotografovanie s dravými vtákmi

Všetkých Vás srdečne pozývame !

Malý májovýMalý májový
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Uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Vr-
bovom (ďalej len MsZ) zo zasadnutia kona-
ného dňa 6. apríla 2022.

Uznesenie MsZ č. 23/IV/2022
MsZ vo Vrbovom berie na vedomie predloženie 

správy o hospodárení a činnosti DHZ za rok 2021.
Uznesenie MsZ č. 24/IV/2022

MsZ vo Vrbovom berie na vedomie informá-
ciu spoločnosti Peter Doskočil – PetroComp             
o stave hospodárenia a vývoji na prenajatom 
majetku mesta Vrbové - televízneho káblového 
rozvodu za rok 2021.
Uznesenie MsZ č. 27/IV/2022

MsZ vo Vrbovom schvaľuje 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 nehnuteľnosti vedenej na 
LV č. 3260 - parcela registra „E“ č. 2727 o výmere 
3528 m², druh pozemku – orná pôda, zapísaná 
na LV 3260, doposiaľ evidovaná v CKN ako parc. č. 
12668/15 v nezaloženom liste vlastníctva ako za-
stavané plochy a nádvoria o výmere 910 m2                
a doposiaľ evidovaná v CKN ako parc. č. 12668/27 
v nezaloženom liste vlastníctva ako orná pôda             
o výmere 40 m2, ktorá bola rozdelená na základe 
Geometrického plánu č. 116/2022 zo dňa 29. 3. 
2022 na parcelu reg. „E“ č. 2727 o výmere 3432 m2 
– orná pôda, parcelu reg. „C“ č. 12668/15 o výme-
re 854 m2 – zastavané plochy a nádvoria, kde na 
parcelu reg. „C“ č. 12668/27, diel č. 1 o výmere           
40 m2 – orná pôda  a  parcelu reg. „C“ č. 12668/28, 
diel č. 2 o výmere 56 m2 – zastavané plochy a ná-
dvoria, kde predmetom kúpy je novovytvorená 
parcela reg. „C“ č. 12668/28, diel č. 2 o výmere             
56 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvo-
ria, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve:
• Anton Vyskočil, Vrbové, podiel ¼, spolumaji-

teľ predáva svoj podiel na parcele za sumu  
vo výške 5 €/m2, t. j. za sumu celkom 70,00 €.

• Jaroslav Pilát, Pobedím, podiel ¼, spolumaji-
teľ predáva svoj podiel na parcele za sumu  
vo výške 5 €/m2, t. j. za sumu celkom 70,00 €.

• Rudolf Kimerling, Vrbové, podiel ¼, spoluma-
jiteľ predáva svoj podiel na parcele za sumu 
vo výške 5 €/m2, t. j. za sumu celkom 70,00 €.

• RNDr. Slavomír Kimerling, Bratislava, podiel 
¼, spolumajiteľ predáva svoj podiel na parce-
le za sumu  vo výške 5 €/m2, t. j. za sumu cel-
kom 70,00 €.
za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 28/IV/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje v súlade s čl. 4, písm. 

A), bod 1, písm. b)  a bod 2, písm. a)  Zásad hospo-
dárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové           
a na základe § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 
odkúpenie nehnuteľnosti vedenej na LV č. 2720:

parcela registra „C“ č. 297 o výmere 58 m², 
druh pozemku - záhrada, ktorá bola rozdelená 
na základe Geometrického plánu č. 117/2022     
zo dňa 29. 3. 2022 na parcelu reg. „C“ č. 297/1             
o výmere 51 m2 – záhrada a na parcelu reg. „C“ 
č. 297/2 o výmere 7 m2 - záhrada, kde predme-
tom kúpy je novovytvorená parcela reg. „C“ č. 
297/2 o výmere 7 m2, druh pozemku záhrada, 
ktorá je v podielovom spoluvlastníctve Mária 
Macová, Trnava, podiel ½ a Elena Hrádelová, Vr-
bové, podiel ½, majitelia predávajú svoje podiely 
na parcele za sumu vo výške 5 €/m2, t. j. za sumu 
celkom 35,00 €, spolu podiel 1/1.

za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0  

Uznesenie MsZ č. 29/IV/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje v zmysle čl. 5, ods. 

1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Vrbové a podľa ustanovenia § 9a, ods. 9, 
písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  
MsZ zámer na zabezpečenie prenájmu nehnu- 

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
teľného majetku vo vlastníctve mesta - mest-
ských garáží na parkovanie vozidiel pre Zdru-
ženie obcí Holeška pre triedenie a nakladanie 
s odpadmi v katastri mesta Vrbové. Ide o na-
sledovné garáže na pozemku:
• časť pozemku, par. reg. „C“ č. 2791 o výmere 

354 m2, druh pozemku zastavané plochy           
a nádvoria, doposiaľ evidovaný na nezalože-
nom liste vlastníctva, na ktorom je situovaná 
od Holešky zľava  garáž č. 1 o veľkosti 63,24 m2 
a  garáž č. 2 o veľkosti  37,74 m2, a to spôso-
bom hodným osobitného zreteľa.
Za dôvod hodný osobitného zreteľa mestské 

zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že nájom-
ca Združenie obcí Holeška pre triedenie a na-
kladanie s odpadmi so sídlom Borovce č. 168,                 
922 09 Borovce, IČO: 503 05 611 potrebuje 
uvedené garáže na parkovanie novo zakúpe-
ných motorových vozidiel (kuka voz a traktor)                  
a mesto Vrbové je členom  Združenia obcí Ho-
leška pre triedenie a nakladanie s odpadmi.

Mesto Vrbové pre účely určenia nájmu na 
časti uvedenej parcely reg. „C“ č. 2791 bude po-
žadovať mesačný nájom vo výške 50 €.

za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 30/IV/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN 

č. 8/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa 
na plnenie povinnej školskej dochádzky v niek-
torej zo základných škôl v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta Vrbové.

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

Uznesenie MsZ č. 31/IV/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje dotáciu vo výške 

1000 € Slovenskému červenému krížu na  zabez-
pečenie činnosti na rok 2022. Finančné prostried-
ky budú vyplatené na účet SČK a vyúčtovanie 
bude vykonané v mesiaci december 2022.

prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 32/IV/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje dotáciu vo výške 

1000 € Slovenskému zväzu telesne postihnutých 
na zabezpečenie činnosti na rok 2022. Finančné 
prostriedky budú vyplatené na účet SZTP a vyúčto-
vanie bude vykonané v mesiaci december 2022.

za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 33/IV/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje dotáciu vo výške 

1000 € Jednote dôchodcov Slovenska, mestská 
organizácia Vrbové na zabezpečenie činnosti 
na rok 2022. Finančné prostriedky budú vypla-
tené na účet Jednoty dôchodcov Slovenska, 
mestská organizácia Vrbové a vyúčtovanie 
bude vykonané v mesiaci december 2022.

za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 34/IV/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje dotáciu vo výške 

1000 € zabezpečenie činnosti Únie žien Slo-
venska, základná organizácia Vrbové, v roku 
2022. Finančné prostriedky budú vyplatené 
prostredníctvom pokladne Mestského úradu 
Únii žien Slovenska, základná organizácia Vr-
bové a vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci 
december 2022.

za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 35/IV/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje dotáciu vo výške 

1000 € Združeniu detí a mládeže – Gorazdík na 
zabezpečenie letných táborov v roku 2022. Fi-
nančné prostriedky budú vyplatené na účet 
združenia a vyúčtovanie bude vykonané v me-
siaci december 2022.

za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 36/IV/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje dotáciu vo výške

800 € na zabezpečenie činnosti Slovenského 
zväzu záhradkárov, základná organizácia Vr-
bové – Vysoké Sady v roku 2022. Finančné pro-
striedky budú vyplatené v hotovosti v pokladni 
MsÚ Vrbové a vyúčtovanie bude vykonané               
v mesiaci december 2022.

za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 37/IV/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje dotáciu  vo výške 

1000 €  pre občianske združenie „Dotyk života,            
o. z.“ na zabezpečenie  činnosti na rok 2022. 
Finančné prostriedky budú vyplatené  na účet 
združenia „Dotyk života, o. z.“ a vyúčtovanie 
bude vykonané v mesiaci december 2022.

za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 38/IV/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje dotáciu vo výške 

400 € na zabezpečenie činnosti Slovenského 
zväzu chovateľov poštových holubov, základ-
ná organizácia Vrbové v roku 2022. Finančné 
prostriedky budú vyplatené v hotovosti v po-
kladni MsÚ Vrbové a vyúčtovanie bude vyko-
nané v mesiaci december 2022.

za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 39/IV/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje dotáciu vo výške 

1000 € na zabezpečenie činnosti Miestnej or-
ganizácie Slovenského rybárskeho zväzu Vr-
bové v roku 2022. Finančné prostriedky budú 
vyplatené na účet miestnej organizácie a vyúč-
tovanie bude vykonané v mesiaci december 
2022.

za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 40/IV/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje dotácie z rozpoč-

tu mesta obci Prašník na zabezpečenie osláv 
78. výročia SNP organizované obcou Prašník, 
mestom Vrbové, VUC Trnava a SZPB vo výške 
500 €. Finančné prostriedky budú vyplatené na 
bankový účet obce Prašník a vyúčtovanie bude 
vykonané najneskôr v mesiaci december 2022.

za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie MsZ č. 41/IV/2022

MsZ vo Vrbovom schvaľuje zámenu časti 
pozemku parc. reg. „C“ č. 375/10 o celkovej 
výmere 153 m², druh pozemku - ostatná plo-
cha, podiel 1/1, ktorý bol rozdelený na základe 
Geometrického plánu č. 436/2021 zo dňa          
15. 11. 2021 na parcelu reg. „C“ č. 375/10, diel č. 
1 o výmere 58 m2  a na parcelu reg. „C“ č. 
375/10, diel č. 2 o výmere 95 m2, kde
- predmetom zámeny je novovytvorená par-
cela reg. „C“ č. 375/10, diel č. 1 o výmere 58 m2, 
druh pozemku ostatná plocha, podiel 1/1, kto-
rý je zapísaný na LV č. 1900 na Okresnom úra-
de, katastrálnom odbore Piešťany, vo výluč-
nom vlastníctve:
Mesto Vrbové, IČO 00313190, sídlo Ul. gen.            
M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové
a ďalej zámenu časti pozemku parc. reg. „C“ 
č. 376/7 o celkovej výmere 40 m², druh pozem-
ku – ostatná plocha, podiel 1/1, ktorý bol rozde-
lený na základe Geometrického plánu č. 
436/2021 zo dňa 15. 11. 2021 na parcelu reg. 
„C“ č. 376/7, diel č. 3 o výmere 25 m2 a na par-
celu reg. „C“ č. 376/7, diel č. 4  o výmere 15 m2, 
kde
- predmetom zámeny je novovytvorená parcela 
reg. „C“ č. 376/7, diel č. 4 o výmere 15 m2, druh 
pozemku ostatná plocha, podiel 1/1, ktorý je zapí-
saný na LV č. 1900 na Okresnom úrade, katastrál-
nom odbore Piešťany, vo výlučnom vlastníctve:
Mesto Vrbové, IČO 00313190, sídlo Ul. gen.          
M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové, spôso-
bom hodným osobitného zreteľa,  

Pokračovanie na strane 4.
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Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary pri poslednej rozlúčke s našim drahým

Jánom MIKLOVIČOM
Smútiaca rodina.

†
P/P2-No 177/22

Miroslav JANKECH
Ján JURČO
Eva TÁBORSKÁ
Peter BRAŠKO
Eva STOPIAKOVÁ
Oľga WEISSENSTEINEROVÁ
Jozef ŽAŽO
Ľuboš SVETLÍK
Teodor CIBULA

Jaroslav TALAJKA
Ing. Ernest LACIKA
Jozef VRAŇÁK
Ján HESKO
Magdaléna JAKÚBKOVÁ
Mária KLINOVSKÁ
Štefánia DOHNÁLOVÁ
Štefánia GRYGAROVÁ
Anton LÁNYI

Štefánia MAJKÚTOVÁ
Jozef VARGA
Marian VLHA

Jozef KUPKA
Sr. Miriam Marta LEGEŇOVÁ
Marta PAVLOVIČOVÁ
Ľubica DUNAJČÍKOVÁ
Mária NIŽNANSKÁ
Helena POPOVIČOVÁ

Emília STEINECKEROVÁ
Ľubomír PAVLÍK
Oľga MASAROVIČOVÁ
Agneša NOSKOVÁ
Eva HORNÁKOVÁ
Zdenka TOMAŠOVIČOVÁ
Helena GERHÁTOVÁ
Mária LAGOVÁ
Martin ŠTAUDER
Mikuláš GERHÁT
Jozef MAŠAN
Oľga KLČOVÁ
Anna SUMEROVÁ

Mária VANČOVÁ
Antónia KURINCOVÁ
Rudolf LEHUTA
Jozef KUNIK

Margita SUDOROVÁ
Anna HULVANOVÁ
Ján LAJDA
Michal ADAMEC
Vilma LISÁ

  

   Naši jubilanti

Srdečne blahoželáme !

Odišli, ale v našich srdciach zostávajú...

Dňa 14. apríla sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia na-
šej dcéry

Ivany GURIŠOVEJ
rod. Brucháčovej

a 2. mája uplynie 6 rokov od smrti

Antona BRUCHÁČA
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

P/P2-No 104/22 F

Dňa 8. apríla uplynul rok čo nás navždy opustila naša milo-
vaná

Ľubica ŠAŠOVÁ
rodená Michaliková

Kto ste ju poznali venujte jej tichú spomienku, smútiaca 
rodina.

-N-

Snímkou predstavujeme pani Ľudmilu Škodáčkovú, ktorá sa zapojila do našej súťaže pre pamätníkov uverejne-
nej vo vianočnom čísle Hlasu Vrbového. Jediná spomedzi čitateľov mestského časopisu vedela podrobne identifi ko-
vať obsah starej fotografi e - jednotlivých ľudí, ktorí sú na nej zobrazení. Je to obdivuhodné, že aj vo vysokom veku 
si zachovala sviežu pamäť a záujem o dianie v našom meste nielen v minulosti, ale aj súčasnosti. Za úspešné rieše-
nie súťaže získala od primátorky mesta dott. Mgr. Emy Maggiovej publikáciu Vrbové letopisy.

Redakcia HV, foto GD

VĎAKA ZA SPOLUPRÁCU
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Pokračovanie zo strany 2.
kde navrhujeme schváliť spôsob prevodu – záme-
ny vlastníctva nehnuteľného majetku mesta do 
výlučného vlastníctva:
– Marián Sabo, Vrbové.
Zamieňaná výmera pozemkov parc. reg. 
„C“ č. 375/10, diel č. 1 a parc. reg. „C“ č. 376/7, 
diel č. 4  - spolu vytvorená na základe GP 
nová parcela reg. „C“ č. 375/10 o veľkosti 
73,00 m2, ktorú mesto Vrbové zamieňa  za 
podiely  na pozemku:
- pozemok  parc. reg. „C“ č.  13745/105 o vý-
mere 1186 m², druh pozemku – orná pôda, po-
diel 1/30 (t. j. 39,53 m2), ktorý je zapísaný na LV č. 
4341 na Okresnom úrade, katastrálnom odbore 
Piešťany, v podielovom spoluvlastníctve:
- Marián Sabo, 922 03 Vrbové, spôsobom hod-
ným osobitného zreteľa a pozemok parc. reg. 
„C“ č. 13745/105 o výmere 1186 m², druh po-
zemku - orná pôda, podiel 1/30 (t. j. 39,53 m2), 
ktorý je zapísaný na LV č. 4341 na Okresnom 
úrade, katastrálnom odbore Piešťany, v podie-
lovom spoluvlastníctve:
- Ivana Heribanová, Trnava, spôsobom hod-
ným osobitného zreteľa – spolu zamieňaná 
výmera vo veľkosti 79,06 m2, podiely sa zamie-
ňajú do podielového spoluvlastníctva mesta 
Vrbové a mesto  je ochotné zameniť citované 
parcely bez povinnosti mesta Vrbové ďalšej 
úhrady z dôvodu hodného osobitného zre-
teľa.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ 
považuje skutočnosť, že parcelu KN reg. „C“  
č. 13745/105 je potrebné mať vo vlastníctve 
mesta Vrbové pre účel vybudovania nového 
severného obchvatu mesta Vrbové. Z uvede-
ného dôvodu je pre mesto Vrbové výhodné 
zameniť tieto podiely na parcele za parcelu 
KN  reg. „C“ č. 375/10, diel č. 1 a  parcelu KN  
reg. „C“ č. 376/7, diel č. 4, spolu vytvorená na 
základe GP nová parcela reg. „C“ č. 375/10            
o veľkosti 73,00 m2.  

za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 42/IV/2022
MsZ vo Vrbovom berie na vedomie, že na zá-

klade uznesenia č. 2/2021 zo dňa 24. 9. 2021 
Zhromaždenia Združenia obcí Kanalizácia 
Vrbové – Krakovany a v súlade so Zmluvou                 
o poskytnutí nenávratného fi nančného príspev-
ku č. OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1/51 zo dňa 
29. 3. 2021 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí 
NFP“) a čl. 13 „Zabezpečenie pohľadávky a pois-
tenie majetku“ prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí 
NFP - Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve 
o poskytnutí NFP zabezpečenie pohľadávky (prí-
padnej budúcej) vo forme vlastnej blankozmen-
ky a vystavenie vlastnej blankozmenky pre Po-
skytovateľa: Ministerstvo životného prostredia 
Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská 
agentúra životného prostredia Banská Bys-
trica, pre projekt s názvom: „Dobudovanie 
kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia 
Vrbové - Krakovany“, kód projektu v ITMS 
2014+310011A065.

Uznesenie MsZ č. 43/IV/2022
MsZ vo Vrbovom berie na vedomie, že na 

základe uznesenia č. 3/2021 zo dňa 24. 9. 2021 
Zhromaždenie členov Združenia obcí Kana-
lizácia Vrbové - Krakovany poveruje pred-
sedníčku dott. Mgr. Emu Maggiovú k podpisu 
Zmluvy o vyplňovacom práve k blankozmenke 
a k podpisu vlastnej blankozmenky na zabezpe-
čenie prípadne budúcej pohľadávky voči posky-
tovateľovi podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Uznesenie MsZ č. 44/IV/2022
MsZ vo Vrbovom berie na vedomie Stanovis-

ko hlavnej kontrolórky mesta  k prijatiu návrat-
ného zdroja fi nancovania pre  mesto Vrbové.   

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenie MsZ č. 45/IV/2022

MsZ vo Vrbovom schvaľuje prijatie investičné-
ho úveru vo výške 850 000,00 €.

za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 46/IV/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje použitie fi -

nančných prostriedkov z investičného úveru 
vo výške 850 000,00 € na nasledovné účely:

a. dofi nancovanie diela Dobudovanie kanalizá-
cie v rámci Združenia obcí Kanalizácia Vrbové 
– Krakovany v sume 556 000,00 € formou kapi-
tálového transferu,

b. fi nancovanie rekonštrukcie Mikulášskej ulice         
v sume 203 000,00 €,

c. dofi nancovanie rekonštrukcie hasičskej zbroj-
nice v sume 91 000,00 €.
za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0

Rozpočet
schválený 2022

Rozpočet
po zmenách

Zmena
rozpočtu č. 1

Rozpočet po 
zmenách

Bežné príjmy 5 504 947,97 5 504 947,97 19 135,20 5 524 083,17

Kapitálové príjmy 380 000,00 380 000,00 380 000,00

Finančné operácie
príjmové 894 800,00 894 800,00 35 140,51 929 940,51

Školstvo 294 755,00 294 755,00 294 755,00

PRÍJMY SPOLU 7 074 502,97 7 074 502,97 54 275,71 7 128 778,68

Bežné výdavky 2 856 508,77 2 856 508,77 2 856 508,77

Kapitálové výdavky 1 270 000,00 1 270 000,00 1 270 000,00

Finančné operácie
výdavkové 194 000,00 194 000,00 194 000,00

Školstvo 2 753 994,20 2 753 994,20 54 275,71 2 808 269,91

VÝDAVKY SPOLU 7 074 502,97 7 074 502,97 54 275,71 2 808 269,91

Uznesenie MsZ č. 48/IV/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje nájom nebytové-

ho priestoru, ktorý sa nachádza v budove „Hač-
kovec“, s. č. 336, a to na 1. poschodí vľavo od 
dvora bývalého SOU vo Vrbovom  o  celkovej 
výmere 16,33 m² + ostatné plochy o celkovej vý-
mere 12,46 m², formou obchodnej verejnej sú-
ťaže na dobu neurčitú  od 1. 5. 2022 s 2-mesač-
nou výpovednou lehotou. Priestor nebude 
poskytnutý na činnosť politických strán.

prítomní: 10, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 2

Uznesenie MsZ č. 49/IV/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje podmienky ob-

chodnej verejnej súťaže s prílohou „vzoru 
zmluvy o nájme   nebytového priestoru“ na ná-
jom nebytového priestoru, nachádzajúceho sa 
v budove „Hačkovec“, s. č. 336, a to na 1. poscho-
dí na Ul. M. A. Beňovského vo Vrbovom. Celková 
výmera uvedeného nebytového priestoru je:
- 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.

prítomní: 11, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 2

Uznesenie MsZ č. 50/IV/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje bezodplatný 

prevod  nasledovných nehnuteľností:
• parc. reg. „E“ č. 529, druh pozemku orná 

pôda o výmere 7173 m2,  v katastrálnom 
území mesta Vrbové, LV č. 2968;

• parc. reg. „E“ č. 3689/1, druh pozemku orná 
pôda o výmere 4843 m2, v katastrálnom 
území mesta Vrbové, LV č. 2503.
Obe uvedené parcely vo vlastníctve Sloven-

skej republiky, správca Slovenský pozemkový 
fond, Bratislava 11 budú v zmysle § 2d, ods. 1, 
2 a § 14d, ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o ma-
jetku obcí v znení neskorších predpisov bez-
odplatne odovzdané vo verejnom záujme do 
vlastníctva  mesta Vrbové.

za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0

Zo zápisnice z rokovania. (Krátené)

Uznesenie MsZ č. 47/IV/2022
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 1 (RO č. 1/2022)

BEŇOVSKÝ NA ZŠ V OSTROVE
V Združení Mórica Beňovského sme s ra-

dosťou prijali ponuku na možnosť prezen-
tácie Mórica Beňovského a Madagaskaru 
pre deti na Základnej škole v Ostrove, 
ktorú navštevuje 30 žiakov na prvom 
stupni. 

1. apríla sme pre ne pripravili interak-
tívnu prezentáciu o Móricovi Beňovskom                    
a Madagaskare, spojenú s kvízom, hádan-
kami, rozprávaním príbehov, premieta-
ním krátkych fi lmov a diskutovaním s deť-
mi. Predstavili sme im aj Beňovského 
knihy ako Pamäti a cesty, To je náš Beňov-
ský od autorov z Vrbového a tiež sme pri-
niesli deťom komiks MÓRIC, ktorý aktuál-

ne vydávame. Napriek tomu, že deti mali 
za sebou rušnú noc v škole, dokázali byť 
pozorné  a aktívne sa zapájať do prezentá-
cie jednu hodinu a štyridsať minút. Isto by 
vydržali aj dlhšie, ale pani učiteľka nako-
niec dala priestor poslednej otázke a pre-
zentáciu ukončila otázkou na deti, čo všet-
ko si z prezentácie zapamätali. Z úžasných 
odpovedí detí sme pochopili, že prezentácia 
bola pre deti zmesou informácií z predme-
tov ako zemepis, dejepis, prírodopis, litera-
túra, malgašský jazyk i matematika. Budeme 
sa tešiť na ďalšie stretnutia a diskusie s deť-
mi na školách.

VD
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5. apríla popoludní primátorka mesta dott. Mgr. Ema Maggiová položila v mene občanov mesta Vrbové veniec               
k pomníku padlých ako spomienku a poďakovanie. 

DO PRÁCE NA BICYKLI 2022
Mesto Vrbové sa v tomto roku druhý 

krát zúčastňuje kampane Do práce na 
bicykli 2022, do ktorej sa môžu zapojiť 
zamestnanci podnikov v našom meste. 
Princíp tejto súťaže je jednoduchý – do-
chádzať počas mesiaca jún do práce na 
bicykli, čím človek podporí myšlienku 
ekologickej, zdravej a fi nančne výhod-
nej dopravy do zamestnania – minulý 
rok sa do súťaže zaregistrovalo takmer 
11 000 ľudí! Zároveň budú registrovaní 
zamestnanci súťažiť o viaceré zaujíma-
vé ceny, podporia svoje mesto v celo-

slovenskej súťaži samospráv, a najmä 
– spravia niečo pre svoje zdravie. 

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

Súťaže sa navyše môžu zúčastniť aj 
zamestnanci, ktorí pracujú z domu, na

tzv. home offi  ce. Hoci je súťaž najmä             
o bicyklovaní, môžu sa do nej zapojiť aj 
zamestnanci dochádzajúci do práce ve-
rejnou dopravou alebo pešo. Tí takisto 
zabojujú o zaujímavé ceny, zistia koľko 
CO2 svojím ekologickým spôsobom do-
pravy do práce v porovnaní s cestou au-
tom ušetrili, a pomôžu tiež vylepšiť cel-
kové štatistiky našej spoločnosti a mesta.

Podrobnejšie informácie nájdete na 
spomenutej webovej stránke: 
www.dopracenabicykli.eu

Priaznivci cykloturistiky môžu v tom-
to roku znovu využívať cyklobus, ktorý 
bude premávať každú sobotu od 7. 
mája na trase Trnava – Horné Ore-
šany – Dobrá Voda – Piešťany – Vr-
bové – Brezová pod Bradlom – Prie-
trž a späť.

Cena lístka pre všetky vekové 
kategórie

Jednosmerný 2 €  /  Spiatočný 4 €               
/  Dieťa do 3 rokov zdarma.

CYKLOBUSOM DO KARPÁT
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Mesto Vrbové
a ZO Únie žien Slovenska

pozývajú všetkých obyvateľov mesta
na

 OSLAVY DŇA MATIEK

    v piatok 6. mája o 16.00 hod.
    v Dome kultúry.

    Čaká na vás bohatý kultúrny program
(vystúpia žiaci CZUŠ Vrbové)

Mesto Vrbové Vás pozýva na

PRIJATIE NOVORODENCOV
nášho mesta narodených 

od 1. 10. 2021 do 31. 3. 2022

VRBOVÉ, MESTSKÁ KNIŽNICA,
18. mája o 13.00 hod.

Súčasťou bude i sadenie stromče-
kov, ktoré budú niesť mená na-
šich malých občanov.

ORIGINÁLNA VÝZDOBA NÁMESTIA
V minulých dňoch sme prežívali veľ-

konočné sviatky, ktoré vhodne zapa-
dajú do obdobia príchodu jari. Pri tejto 
príležitosti dostalo centrum nášho 
mesta špeciálnu výzdobu. Primátorka 
mesta dott. Mgr. Ema Maggiová prišla 
s nápadom dať vyhotoviť veľké po-
lystyrénové vajíčka. Tie poskytla miest-
nym školám, aby ich deti výtvarne do-
tvorili a potom sa nimi prezentovali na 
Námestí slobody, kde ich povešali                
v parku na stromy.

Špeciálna veľkonočná výzdoba našla 
pozitívny ohlas nielen u našich obyva-
teľov, ale aj u návštevníkov mesta.

-rb-

Dovoľte nám srdečne Vás pozvať 
na zdravotnú prednášku MsKS mes-
ta Piešťany s názvom: HERBÁRIUM. 
prednáška: IMUNITA sídli v črevách, 
ktorá sa uskutoční vo štvrtok 12. mája 
o 17.00 hodine v MsKS mesta Piešťany 
– Malá scéna, Ul. Alexandra Dubčeka.

Praktickou prednáškou plnou odpo-
rúčaní, inšpirácií aj receptov nás preve-
die autorka projektu Herbárium, Veroni-
ka Repková, ktorá viac ako desať rokov 
aktívne pôsobí v oblasti evolučnej fytote-
rapie. IMUNITA je vždy aktuálnou témou 
a zvolili sme ju na úvod prvého stretnu-
tia venovaného zdraviu tela aj duše              
v sprievode bylinných pomocníkov.
Dozvieme sa:
Ako súvisí imunita s trávením a psy-
chikou.

Sme tým, čo jeme - ako malé pravi-
delné kroky zmeny stravy môžu vy-
lepšiť kvalitu nášho života.
Čo je to mikrobióm a ako ho vyživovať.

Psychosomatika – ako ovplyvňuje stra-
va našu náladu a psychickú pohodu.
Ako a čím doplniť mikronutrienty a en-
zýmy v strave.

Ako nakličovať, fermentovať a kvasiť
bylinky, koreniny a liečivé živice na 
podporu trávenia a obranyschopnosti.

Viac info: https://www.facebook.com/
events/505726917922699

 Mgr. Miroslava DLHÁ
kultúrno-dramaturgická pracovníčka 

MsKS Piešťany
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OCEŇOVANIE UČITEĽOV 2022

Ocenenými boli:

Anna TOMÁŠIKOVÁ 
V školských službách pracuje ako uči-

teľka MŠ od roku 1982.  Od začiatku 
pracovnej činnosti si dôkladne a dô-
sledne plní pracovné povinnosti. Svo-
jím prístupom uľahčuje deťom adaptáciu 
na zmenené prostredie. Jej pedagogická 
práca sa prejavuje v láskavom a empatic-
kom prístupe k deťom a rodičom, zod-
povedným prístupom k pracovným po-
vinnostiam. Počas svojej dlhoročnej 
praxe vedie deti k láske, kreativite                  
a k výtvarnému umeniu. Vo výchovno-
-vzdelávacích činnostiach kladie dôraz 
na rozvíjanie vedomostí, schopností               
a zručností, na ich aplikáciu v každo-
denných situáciách, na rozvíjanie zák-
ladných ľudských hodnôt.  Aktívne sa 
zapája do plnenia projektov, ktoré sú 
zamerané na inováciu výchovno-vzde-
lávacej činnosti detí v MŠ.

PaedDr. Katarína SKLENÁROVÁ
Vysokoškolské vzdelanie ukončila s vy-

znamenaním v roku 1990 na Pedagogic-
kej fakulte v Nitre v odbore Pedagogika  
a vychovávateľstvo. Hneď potom po-
kračovala na Vysokej škole pedagogic-
kej v Nitre, kde vyštudovala aprobáciu 
– dejepis.

V školstve začala pracovať v roku 
1992 na Základnej škole v Rakoviciach. 
Neskôr v rokoch 1995 – 1996 pôsobila 
ako zástupkyňa riaditeľa na Základnej 
škole v Sokolovciach.

Od roku 1996 až do dnes učí na ZŠ 
Komenského vo Vrbovom. V súčasnosti 
vyučuje predmety dejepis a výtvarná 
výchova. Predtým však učila aj občian-
sku náuku a vlastivedu.

Dosahuje veľmi dobré výsledky, čoho 
dôkazom sú opakujúce sa úspechy na-
šich žiakov na výtvarných súťažiach a de-
jepisných olympiádach. Jej práca je prí-
kladom pre ostatných kolegov.

PaedDr. Zita MICHALKOVÁ
Je zamestnankyňou našej školy od 

roku 1996, teda už viac ako štvrťstoro-
čie. Vyštudovala na Pedagogickej fakul-
te Univerzity Komenského odbor Uči-
teľstvo pre 1. stupeň ZŠ. Neskôr 
pokračovala v štúdiu na Katolíckej uni-
verzite v Ružomberku, kde v roku 2009 
získala titul „doktor pedagogiky“. V roku 
2011 si svoje portfólio rozšírila o špecia-

lizačné vzdelávanie Informatickej výcho-
vy. 

Jej práca sa vyznačuje svedomitým 
plnením  povinností a najmä láskavým 
a empatickým prístupom k žiakom, ako 
na 1. stupni, tak aj na hodinách infor-
matiky u „druhostupniarov“. Je príkla-
dom pre svojich kolegov, vedenie sa na 
ňu môže vždy spoľahnúť.

Mgr. Denisa KĽÚČOVSKÁ 
Denisa Kľúčovská je v školských služ-

bách od r. 2004. V ZŠ na Školskej ulici 
vo Vrbovom začala pracovať ako učiteľ-
ka 1. stupňa v roku 2010. Pracuje ako 
predsedníčka metodického združenia 
pre 1. stupeň. V súčasnosti sa podieľa 
na organizácii kultúrnych podujatí                     
v škole  a príprave žiakov na súťaže. 

Mgr. Miroslava SLIVANSKÁ
Miroslava Slivanská je v školských 

službách od r. 2001. V ZŠ na Školskej 
ulici vo Vrbovom začala pracovať ako 
učiteľka slovenského a anglického jazy-
ka   v roku 2004. Jedno funkčné obdo-
bie bola predsedníčkou Rady školy. Zá-
roveň s vyučovacími povinnosťami 
aktívne viedla projekty spolupráce                 
s partnerskou školou. V súčasnosti pra-
cuje ako koordinátorka primárnej pre-
vencie, podieľa sa na organizácii kultúr-
nych podujatí v škole a príprave žiakov 
na súťaže.

Každoročne si 28. marca pripomíname obetavú a náročnú prácu pedagó-
gov – Deň učiteľov.

V stredu 30. marca sa stretli vybraní učitelia vrbovských škôl s primátor-
kou dott. Mgr. Emou Maggiovou, aby pri tejto príležitosti ocenila pedagó-
gov z každej školy pôsobiacej v našom meste.

Po ofi ciálnom odovzdaní ocenení, posedeli učiteľky s primátorkou v ne-
formálnom družnom rozhovore. 

Mgr. Darina BABNIČOVÁ
Darina Babničová, ktorá je už toho času 
na zaslúženom dôchodku, bola ocene-
ná mestom z príležitosti Dňa učiteľov za 
celoživotnú prácu s deťmi a žiakmi, dlho-
ročné pôsobenie v riadiacej funkcii, za 
pozdvihnutie povedomia verejnosti             
o práci a opodstatnenosti špeciálneho 
školstva. 

Mgr. Zuzana KOIŠOVÁ
Zuzana Koišová počas svojej dlhoroč-

nej pedagogickej praxe vydávala mi-
moriadne úsilie nielen pri práci s talento-
vanými žiakmi v prírodovednej oblasti, 
ale neúnavne pomáhala aj slabšie pro-
spievajúcim žiakom. Aktívne pracuje na 
propagácii školy formou spracovania 
webovej stránky školy, vydávania obľú-
beného školského časopisu „Gymplovi-
ny“. Dlhodobo vyvíja mimoriadne aktívnu 
prácu s mládežou v oblasti organizovania 
preventívnych a dobrovoľníckych činností.

Bc. Dana KUBALOVÁ
V Cirkevnej základnej umeleckej ško-

le sv. Gorazda Vrbové pracuje ako uči-
teľka od roku 2005. Počas svojej peda-
gogickej činnosti dosiahla veľa úspechov 
so žiakmi speváckeho oddelenia, najmä 
na súťažiach celoslovenského charak-
teru. Pôsobí ako organistka vo farnosti 
Vrbové a  rovnako aj ako dirigentka 
zboru Gorazd. Svoju hudobno-umelec-
kú činnosť prezentuje nielen vo Vrbo-
vom, ale i v okolitých obciach, či mes-
tách po celom Slovensku, kde robí 
dobré meno Vrbovému. Práca s deťmi 
a mládežou ju napĺňa. Náklonnosť je 
však obojstranná, obľúbená je nielen          
v školskom kolektíve.
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SKLO 1100 lKOMPOZITNÉ OBALY
(tetrapaky) 1100 l

KOVY

Máj 6. piatok
Jún 17. piatok

Máj 27. piatok
Jún -

Máj 2. a 30. pondelok
Jún 27. pondelok

Máj 16. pondelok
Jún 13. pondelok

Máj 11. streda
Jún 22. streda

TETRAPAKY SKLO

PAPIER

TERMÍN ODVOZOV TRIEDENÝCH ODPADOV
V TERMÍNE MAREC – JÚN V MESTE VRBOVÉ

PET FĽAŠE
A OSTATNÉ PLASTY 120 l vrecia

KOVY 1100 l PAPIER 1100 l

PLASTY

Máj 6 a 27. piatok
Jún 17. piatok

PET FĽAŠE
A OSTATNÉ PLASTY 1100 l

ĎALŠIE INFORMÁCIE K VÝVOZU ODPADOV
V deň zberu odpadu je nutné vyložiť nádobu alebo vrece do 6.00 hod., prípadne už večer predchádzajúci deň.   
Nádobu je potrebné vyložiť na chodník alebo verejne prístupné miesto.

Kontakt:
Daniel Mikunda
tel.: 0908 108 238
email: odpadovehospodarstvo@vrbove.sk

KUCHYNSKÝ ODPAD A JEDLÉ OLEJE – každý pondelok a štvrtok

AKTUALIZOVANÝ KALENDÁR ZBERU ODPADOV

Máj
P U S Š P S N

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Jún
P U S Š P S N

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD a BRO
Informácia pre občana k jednotlivým zložkám komunálneho odpadu.

  nádoby s frekvenciou 1 x 14 dní - domácnosti v rodinných domoch s troma a viac osobami

  nádoby s frekvenciou 1 x 28 dní - domácnosti  v rodinných domoch s jednou a dvoma osobami

 1100 l nádoby

 Biologicky rozložiteľný odpad - BRO sa vyváža od MARCA do NOVEMBRA
 (DECEMBER, JANUÁR, FEBRUÁR sa nevyváža)
 BRO je možné doviezť aj na ZBERNÝ DVOR počas celého roka.
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Dňa 13. apríla žiaci vrbovského gym-
názia spolu s mestom v zastúpení pri-
mátorky  dott. Mgr. Emy Maggiovej sa 
rozhodli zapojiť do celoslovenského 
spomienkového projektu OZ Skutočné 
obete, ktorý pripomína tragické ná-
sledky pandémie. Spomienkovým ges-
tom je zasadenie Lipy, ktoré majú sym-
bolicky žiť a dýchať za zosnulých.

„Lipa symbolizuje život a zdravie, kto-
ré musia nad pandémiou zvíťaziť!“ po-
vedala primátorka žiakom ako spoloč-
ne vysádzali tieto prekrásne stromy. 
Bohužiaľ, tisíce ľudí v boji s koronavíru-
som svoj život prehrali. Už mnoho 
miest na  Slovensku sa zapojilo do toh-
to projektu, a preto sme radi, že aj 
mesto Vrbové spolu s mladou generá-

ciou, ukázalo svoju solidaritu a ohľadu-
plnosť k jej obetiam.

Koronavírus si na Slovensku vyžiadal 
tisíce obetí a zároveň tragicky poznačil 
životy ich blízkych. Veríme, že lipy zasa-
dené za budovou gymnázia budú žiť 
celé stáročia na pamiatku obetí CO-
VID-19.

Gymnázium J. B. Magina

MESTO VRBOVÉ SPOLU SO ŽIAKMI GYMNÁZIA J. B. MAGINA
SI PRIPOMENULI NÁSLEDKY PANDÉMIE

MESTSKÉ LETNÉ TÁBORY PRE DETI
Mesto Vrbové a Základná organizácia 

Únie žien Slovenska vo Vrbovom orga-
nizujú MESTSKÉ LETNÉ TÁBORY PRE 
DETI od 5 do 9 rokov so stravovaním, 
celodenným programom a výletmi. 
Tábory budú organizované v nasledu-
júcich termínoch: 

1. turnus: od 11. do 15. júla 

2. turnus: od 18. do 22. júla 

3. turnus: od 1. do 5. augusta 

4. turnus: od 8. do 12. augusta 

5. turnus: od 22. do 26. augusta 

Tlačivo prihlášky je k dispozícii na 
https://www.vrbove.sk/prihlaska-

-na-letny-tabor-mesta-vrbove-2022/           
– alebo na sekretariáte MsÚ, kde sa 
vyplnené prihlášky aj odovzdávajú.

Poplatok je 50 €.
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ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

Riaditeľka Materskej školy Sídlisko 9. mája 322, Vrbové v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzde-
lávaní  (školský zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje, že

 Zápis detí do materskej školy pre školský rok 2022/2023
sa uskutoční v dňoch

2. mája – 3. mája 2022 v čase  od 8.00 hod. do 14.00 hod.
v MŠ Sídlisko 9. mája 322, Vrbové

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú 
podpíšu obaja zákonní zástupcovia.
Spôsob podávania žiadostí:
• osobne do materskej školy, Sídlisko 9. mája 322, Vrbové
• prostredníctvom elektronického podania – elektronickou formou zaslaním na  e-mail: info@msvrbove.sk

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si môžete stiahnuť na webovej stránke materskej školy www.msvrbove.edupage.org. 
Na tejto stránke nájdete aj ostatné informácie ohľadom podmienok a potrebných dokladov k zápisu.

VESELÁ VEĽKÁ NOC V NAŠOM PARKU
Kraslice a ozdobené vajíčka sú po 

mnohé roky symbolom znovurodiace-
ho sa života, oživovania prírody, ľudo-
vou tradíciou a predstavovali  obrado-
vý, alebo obetný dar. Na našom území 
sa zachovalo veľa spôsobov ich zdobe-
nia ako napr.: voskovanie, vyškrabáva-
nie, farbenie, oblepovanie (nitkami, 
textilom, slamou), odrôtovanie, okova-
nie, perforovanie, batikovanie a pod. 

Aj my v našej škôlke sme sa snažili oži-
viť ľudové tradície a zapojili sme sa v spo-
lupráci s mestom Vrbové do skrášlenia 
a vyzdobovania mestského parku. Deti 
usilovne a s nadšením zdobili nadroz-
merné vajíčka až po miniatúrne, vyma-
ľovávali zajačikov, kuriatka a pod. Využí-
vali techniky deťom blízke: lepenie 
papierom, tapetou, látkami, maľovanie 
farbami, tupovanie, zdobenie prírodni-

nami, vyškrabávanie vosku a pod. Krás-
ne diela našich ratolestí môžete vidieť 
počas celého veľkonočného obdobia na 
stromoch v parku. Ďakujeme primátor-
ke dott. Mgr. Eme Maggiovej za nápad          
a zabezpečenie materiálu a hlavne na-
šim deťom, ktoré svojou detskou priro-
dzenosťou a šikovnosťou vniesli do 
kraslíc výnimočnú jedinečnosť.

Materská škola
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VRBOVSKÍ RYBÁRI HODNOTILI I VOLILI

I keď z dôvodov, ktoré všetci pozná-
me, sa činnosť krúžku v uplynulom 
roku zredukovala na minimum a pre-
biehala len v obmedzenom režime na 
rybárskych revíroch. V oblasti športo-
vej činnosti organizáciu v uplynulom 
roku úspešne reprezentovali mladší 
členovia.

Majstrovstvá SR 2021 – Púchov
U-15:
1. miesto Tomáš Fořt – Krakovany
2. miesto Tomáš Dobrovodský – Vrbové
3. miesto Matej Augustín – Krakovany
U-20:
3. miesto Patrik Predný – Krakovany
4. miesto Soňa Predná – Krakovany
 

Liga mládeže 2021
U – 15:
1. miesto Matej Augustín – Krakovany
U – 20:
1. miesto Soňa Predná – Krakovany

Základnou povinnosťou rybárskeho 
zväzu je zarybňovanie. V troch kapro-
vých revíroch – Chtelnica (17 ha), Čere-
nec (38 ha) a Pustá Ves – chovný revír  
(3 ha) – bolo plánované zarybnenie spl-
nené a dokonca prekročené. Podobne 
tomu bolo aj v pstruhových revíroch 
Holeška, Podkylavka a Chtelnička. 

Nezanedbateľná je i brigádnická čin-
nosť. Brigády prebiehali organizovane 
ako aj individuálne na našich revíroch  
a členovia si túto povinnosť priebežne 
počas roka plnili. Tým, ktorí si svoju po-
vinnosť nesplnili, bude v zmysle uzne-
senia členskej schôdze účtovaná ná-
hrada 30 €.

Stálym problémom je čistota miesta 
pri love. Často možno vidieť na brehoch 

plastové obaly od nástrah, krmív, ná-
pojov i jedál. Veľakrát však odpadky ne-
pochádzajú od nás rybárov, ale sú dôsled-
kom ľahostajného a nezodpovedného 
konania ľudí žijúcich v okolí vodných 
tokov. Názorný príklad je tok Podkylav-
ka a jeho neúnosné znečistenie hlavne 
pod rómskou časťou obce Prašník až 
po Čerenec, kde dochádza k vyplavova-
niu tohto odpadu. Celú situáciu moni-
torujeme a sú tu určité náznaky zlepše-
nia. 

V poslednej dobe bol hlavne na VN 
Čerenec zaznamenaný rapídny nárast 
výskytu kormorána veľkého a tým spô-
sobované škody na rybej osádke. 

Vrcholom rybárskych aktivít je sa-
motný lov. Rybári sa z tohto dôvodu             
v roku 2021vybrali do revírov MO Vrbo-
vé 22 071 krát. Ulovili  14 722 kusov rýb 
o hmotnosti 16 435 kg. Najlovenejšou 
rybou čo sa týka hmotnosti, bol kapor 
– 4506 ks s celkovou hmotnosťou                
11 824,80 kg. Najpočetnejšou lovenou 
rybou bol pstruh dúhový – 8145 ks.

Minulý rok však priniesol aj menej 
príjemné činnosti. Koncom mesiaca júl 
2021 bolo obvodným oddelením PZ Vr-
bové pod dohľadom Prokuratúry SR, 
začaté vyšetrovanie vo veci nehospo-
dárneho nakladania s fi nančnými pros-
triedkami SRZ MO Vrbové na základe 
anonymného podania na prokuratúru 
SR. Miestna organizácia Vrbové predlo-
žila PZ SR všetky požadované doku-
menty a úzko spolupracovala s kontrol-
nými orgánmi. Výsledkom kontroly je 
konštatovanie, že nedošlo k žiadnemu 
porušeniu platných predpisov, smerníc 
SRZ, ani Stanov SRZ. 

Anonymné trestné oznámenie bolo

Dňa 10. apríla sa stretli členovia MO SRZ Vrbové na výročnej členskej 
schôdzi. Zo  správy o činnosti rybárskeho zväzu sme sa dozvedeli, že člen-
skú základňu tvorí 791 členov. Je potešiteľné, že 218 z nich sú z radov detí  
a mládeže. To svedčí o aktívnej práci s nimi. 

zastavené ako neopodstatnené. Miest-
na organizácia absolvovala ozaj hĺbkovú 
kontrolu, ktorá potvrdila to čo na 
schôdzach zaznieva každý rok – plnenie 
zarybnenia vysoko nad rámec povin-
nosti, hospodárenie s navyšovaním ma-
jetku, atď.

Výbor pri celkovom hodnotení uply-
nulého roku skonštatoval, že organizá-
cia aj napriek ťažkému uplynulému 
roku, určite nezaostala za smerovaním 
z posledných rokov a poskytovala svojim 
členom to, prečo sú členmi organizácie 
– predovšetkým pobyt v peknej prírode, 
oddych, udržovanie priateľstva a pekné 
i bohaté úlovky.

Nakoľko v tomto roku sa skončilo 
štvorročné funkčné obdobie výboru 
miestnej organizácie rybárskeho zväzu, 
uskutočnili sa voľby nového výboru               
a kontrolnej komisie.

Výsledky volieb sú nasledovné:

Výbor SRZ MO Vrbové:
Predseda: Igor Mišech, Ing.
Tajomník: Štefan Bielko 
Podpredseda: Roman Drobný, Ing.
Hospodár: Jakub Hulvan
Účtovník: Igor Murín
Pokladník: Michal Puobiš, Ing.
Člen výboru: Adam Šintál
Člen výboru: Marián Kníš, Ing.
Člen výboru: David Strečanský, Ing. 

Kontrolná komisia SRZ MO Vrbové 
Predseda: Peter Horniš
Člen KK:  Peter Klimek, Ing.
Člen KK:  Jozef Uváčik 

Na záver prajeme všetkým priazniv-
com rybárčenia veľa zdravia a pohody 
pri vode, pekné úlovky, nech je čas 
strávený pri vode zdrojom skutočného 
odpočinku a pohody. 

Petrov  zdar!!

foto: Pavel Plencner
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V tretej lige prehralo Vrbové „A“ 
doma s Kúpeľmi Piešťany „B“ 2,5:5,5.           
Z Vrbovčanom vyhral Juraj Oruzický  
nad Rastislavom Sedlákom, po pol 
bode pridali z Vrbovčanov Michal Pod-
javorinský za remízu s Andreou Slabou, 
Ivan Mikudík s Tomášom Strapkom a Pe-
ter Smrek za deľbu bodu s Antonom Mi-
hálikom. Dušan Lajda prehral s Mate-
jom Elek Musaievom, Petra Jančovičová 
s Krištofom Šiškom, Rudolf Krchnák  s Vla-
dimírom Orviským a Tamara Jančovičová  
s Michalom Stolárom. V 11. kole prehralo 
Vrbové v Modranke s ŠK Komplet „A“ 
3:5, keď z Vrbovčanov vyhrali svoje zá-

pasy Ján Kancel a Juraj Oruzický, po pol-
bode za remízu uhrali Michal Podjavo-
rinský a Pavol Bajcar. 

V štvrtej lige prehralo Vrbové „B“ doma 
s ŠK Senica 2:3 (Emanuel Micák a Juraj 
Oruzický po 1). Vrbovčania sú v priebež-
nej tabuľke s 13 bodmi tretí. V piatej lige 
zdolalo „céčko“ ZŠK na domácich šachov-
niciach seniorov Kompletu Modranka 
4:1, keď svoje partie vyhrali Ľuboš Biel, 
Juraj Oruzický, Jaroslav Holán a Tamara 
Jančovičová. Hráčom spod šikmej veže 
patrí s 15 bodmi  tretia priečka.

 
(na)

V tohtoročných regionálnych súťažiach má šachový oddiel ZŠK Vrbové tri 
družstvá. V predposlednom dvojkole sa im príliš nedarilo. Z víťazstva sa 
totiž radovalo iba „céčko“ v piatej lige. Rádio Lumen 6. apríla predstavilo 

našu Cirkevnú základnú umeleckú ško-
lu sv. Gorazda. V hodinovej relácii Lupa, 
ktorú pripravila redaktorka Jana On-
drejková, vystúpili pedagógovia školy, 
rodičia žiakov i samotní žiaci. Posluchá-
či sa dozvedeli základné informácie              
o minulosti i prítomnosti školy, o jej 
poslaní a fungovaní.

-rb-

Dňa 10. apríla sa v telocvični II. ZŠ           
vo Vrbovom odohral úvodný zápas no-
vého ročníka Slovenskej nohejbalovej 
ligy žiakov. Žiaci Vrbového privítali na 
svojom ihrisku žiakov nohejbalového 
klubu Martin. Stretnutie otvorila primá-
torka mesta Vrbové dott. Mgr. Ema 
Maggiová, ktorá privítala hostí z Marti-
na a zaželala všetkým mladým športov-
com veľa športových úspechov a pevnú 
vôľu v tréningoch. Po úvodných slovách 
primátorky dostal slovo prezident Slo-
venskej nohejbalovej asociácie Ing. Mi-
roslav Kováč, ktorý poďakoval primá-
torke za podporu športu vo Vrbovom           
a za milé privítanie. Pán Kováč  v prího-
vore zdôraznil mladým hráčom dôleži-
tosť športu pre ich zdravý telesný a du-
ševný vývoj a správne nastavenie morál-

nych a etických hodnôt mladých ľudí             
v duchu fair play.

Po úvodných slovách začal samotný 
nohejbalový turnaj. Nohejbalový turnaj 
žiakov sa skladá zo siedmich zápasov   
v jednotlivých kategóriách nasledovne: 
zápas trojíc, zápas dvojíc (prvá domáca 
- prvá hostia), zápas dvojíc (druhá do-
máca – druhá hostia), singel, zápas tro-
jíc, zápas dvojíc (prvá domáca - druhá 
hostia), zápas dvojíc (druhá domáca           
- prvá hostia).

Vrbovskí žiaci podporovaní domácim 
publikom vstúpili do zápasu veľmi nervóz-
ne a úvodný set prehrali 6:11, po výmene 
strán a úvodnom striedaní sa domáci ro-
zohrali a ďalšie dva sety zhodne vyhrali 
11:1, 11:1 (2:1). Ďalej pokračoval zápas 
prvým zápasom dvojíc 11:5, 11:7 (2:0), 

druhým zápasom dvojíc 10:12, 11:4, 12:10 
(2:1). Singel  11:1, 11:3 (2:0). Zápas trojíc 
11:1, 11:2 (2:0), zápas dvojíc 11:4, 9:11, 
11:4 (2:1), zápas dvojíc 11:2, 11:6 (2:0). 

Hráči v úvodnom zápase sezóny potvr-
dili papierové predpoklady a zdolali žia-
kov NK Martin celkovo 7:0 a pripísali si do 
tabuľky prvé 3 body. Zápas to však nebol 
vôbec ľahký aj keď, niektoré výsledky vy-
zerajú jednoznačne.

V nasledujúcom kole 1. mája nás čaká 
obhajca titulu NK Revúca. Držte našim 
žiakom palce v dosahovaní, čo najlepších 
výsledkov.

Na záver chceme touto cestou poďa-
kovať divákom za priateľskú a športovú 
atmosféru, sponzorom a mestu Vrbové 
za podporu. 

NK Vrbové

VŽDY AKTUÁLNE
INFORMÁCIE

Všetky potrebné mestské úradné 
oznamy nájdete na 

https://www.vrbove.sk/

NK VRBOVÉ – NK MARTIN CELOSLOVENSKÁ NOHEJBALOVÁ LIGA ŽIAKOV

ŠACHISTI ZŠK VRBOVÉ NA TROCH FRONTOCH V RÁDIU O UMELECKOM 
VZDELÁVANÍ 

VO VRBOVOM


