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POVOLEBNÉ POĎAKOVANIE NOVÉHO PRIMÁTORA
A POSLANCOV MSZ

Novozvolený primátor mesta Vrbové
JUDr. Štefan KUBÍK

a zvolení poslanci Mestského zastupiteľstva Vrbové
Mgr. Daniela DROBNÁ 
Ing. Duš an SABO
Mgr. Matúš OPATOVSKÝ
doc. PhDr. Ján VIŠŇOVSKÝ, PhD.
Mgr. René  JUST
PhDr. Jana MIKLÁ Š OVÁ 
Ľ ubomí r DUNAJČ Í K
Ing. Jozef DURAČ KA

ďakujú všetkým svojim voličom za odovzdané hlasy, ktoré sú úprim-
ným prejavom dôvery vloženej do nášho tímu v komunálnych voľbách 
2022.

So zodpovednosťou prijímame záväzok podpory, sme odhodlaní byť 
činní v prospech obyvateľov s cieľom prinášať konkrétne výsledky a pra-
covať na rozvoji nášho mesta Vrbové počas nasledujúcich 4 rokov.  

ĎAKUJEME.

VEĽKÁ VĎAKA OBČANOM
Pripájame sa k poďakovaniam našim spoluobčanom.

S úctou veľmi pekne ďakujeme za prejavenú dôveru všetkým, ktorí 
nám dali hlas a so zodpovednosťou sa tešíme na ďalšiu spoluprácu v ko-
lektíve poslancov, primátora a zamestnancov MsÚ pre dobro našich ľudí 
a nášho mestečka. 

Tatiana PRIEVOZNIKOVÁ, Ing. Ľubomír ŠTERUSKÝ, Jaroslava HOLÁNOVÁ 
a Mária ŽELEZNÍKOVÁ.

POĎAKOVANIE VOLIČOM
Vážení občania, dámy a páni!
Srdečne Vám chcem poďakovať 

za podporu a hlasy, ktoré ste mi 
dali vo voľbách, veľmi si to vážim. 

Verím, že za mojich osem rokov 
vo funkcii som bola pre mesto uži-
točná a Vrbové sa posunulo do-
predu.

S vďakou a želaním všetkého 
dobrého Ema MAGGIOVÁ.

POĎAKOVANIE
Vážení spoluobčania,
dovoľte mi aj touto cestou poďa-

kovať všetkým,  ktorí mi v komunál-
nych voľbách 2022  odovzdali svoj 
hlas a prejavili dôveru.

Veľmi si toho vážim a  chcem Vás 
ubezpečiť, že ako poslanec mest-
ského zastupiteľstva sa pokúsim   
v rámci možností v nasledujúcom 
období urobiť maximum pre lep-
šiu budúcnosť nášho mesta.

 Ing. Miroslav BELANSKÝ

PODROBNÉ VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB A VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY TTSK NÁJDETE V ČÍSLE.

ZMENA NA POSTE PRIMÁTORA
29. októbra 2022 sa uskutočnili 

voľby do orgánov samosprávy mes-
ta Vrbové. O funkciu primátora sa 
uchádzali 3 kandidáti.
  Z rozhodnutia voličov sa primáto-
rom  mesta na štvorročné obdobie 
stal JUDr. Štefan KUBÍK (982 získa-
ných hlasov – 46,49 %), na druhom 
mieste sa umiestnila Dott. Mgr. Ema 
MAGGIOVÁ, doterajšia primátorka 
(682 získaných hlasov – 32,29 %)               
a tretie miesto obsadil Ing. Miroslav 
BELANSKÝ (448 hlasov – 21,21 %).
  

 Za poslancov mestského zastupiteľstva 
kandidovalo 23 uchádzačov. Zvolení boli:
Mgr. Daniela DROBNÁ – 861 hlasov
Ing. Dušan SABO – 843 hlasov
Mgr. Matúš OPATOVSKÝ – 830 hlasov
doc. PhDr. Ján VIŠŇOVSKÝ, PhD. – 810 hlasov
Mgr. René JUST – 800 hlasov
PhDr. Jana MIKLÁŠOVÁ – 786 hlasov
Ľubomír DUNAJČÍK – 774 hlasov
Tatiana PRIEVOZNÍKOVÁ – 722 hlasov
Ing. Ľubomír ŠTERUSKÝ – 697 hlasov
Ing. Jozef DURAČKA – 663 hlasov
Ing. Miroslav BELANSKÝ – 655 hlasov

Ustanovujúce zasadanie MsZ Vrbo-
vé sa uskutoční 28. novembra               
o 16.00 hod. v Kúrii M. Beňovského.
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Uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Vr-
bovom (ďalej len MsZ) zo zasadnutia kona-
ného dňa 19. októbra 2022.

Uznesenie MsZ č. 122/X/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje poskytnutie fi nanč-

ných prostriedkov zrozpočtu mesta na dofi nanco-
vanie prevádzkových nákladov Domova Klas, n. o., 
vo výške 44 000 € na rok 2023.

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 123/X/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje dotáciu vo výške          

27 006 € Domovu Klas, n. o., Vrbové na vyplatenie 
odmien schválených vládou SR do 31. 12. 2022. 

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 124/X/2022
MsZ schvaľuje výšku nájmu Domovu Klas, n. o., 

Vrbové od 1. 11. 2022 v sume 1 € mesačne.
za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 125/X/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje zámer na odpred-

aj pozemku parc. reg. „E“ č. 471/1 o výmere               
235 m², druh pozemku - ostatné plochy, zapísaná 
na LV č. 3369 vo výlučnom vlastníctve mesta Vrbo-
vé,  IČO 00313190, sídlo Ul. gen. M. R. Štefánika č. 
15/4, 922 03 Vrbové spôsobom hodným osobit-
ného zreteľa. 

Na základe čl. 4, písm. B), ods. 1  a v súlade s čl. 
4, písm. B), bod IV., ods. 1, písm. e), ods. 2 Zásad 
hospodárenia anakladania smajetkom mesta Vr-
bové  a  na základe § 9 ods. 2  písm. a),  § 9a ods. 8 
písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí               
v znení neskorších predpisov a na základe § 588             
a nasl. Občianskeho zákonníka navrhujeme 
schváliť spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného 
majetku mesta do výlučného vlastníctva:

- Ing. Viera Minarechová, 916 01 Stará Turá, za 
sumu 12 €/m2.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ pova-
žuje skutočnosť, že žiadateľka Ing. Viera Minare-
chová, 916 01 Stará Turá, kde parcelu reg. „E“ č. 
471/1 má pričlenenú k svojmu pozemku, parc. 
reg. „C“ č.  3006/2 a parc. reg. „C“ č. 3006/1, ktorú 
užíva a obhospodaruje od roku 2008. 

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 126/X/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje zámer na odpred-

aj pozemku parc. reg. „C“ č. 3199/7 o výmere           
44 m², druh pozemku - ostatné plochy, zapísaná 
na LV č. 3369 vo výlučnom vlastníctve mesta Vrbo-
vé, IČO 00313190, sídlo Ul. gen. M. R. Štefánika č. 
15/4, 922 03 Vrbové spôsobom hodným osobit-
ného zreteľa. 

Za dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ považuje 
skutočnosť, že žiadatelia manželia RNDr. Ivan Vlasko 
a RNDr. Dana Vlasková, 821 05  Bratislava parcelu č. 
3199/7 užívajú aobhospodarujú od roku 1991.  

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 127/X/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje vzmysle čl. 5, ods. 1, 

2, a ods. 4, písm. d) Zásad hospodárenia a nakla-
dania s majetkom mesta Vrbové  a  podľa ustano-
venia § 9, ods. 2, písm. e) a  § 9a, ods. 9, písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí prenájom 
časti pozemku na vonkajšie posedenie na verej-
nom priestranstve orozmeroch 71,25 m2, na časti 
parcely reg. „C“ parc. č. 2545/10 o výmere 352 m2, 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapí-
saný na LV č. 1900, umiestnený na Nám. slobody 
- zmrzlina (malá kruhovka). Nehnuteľný majetok  
je vo výlučnom vlastníctve mesta Vrbové,                          
IČO 00313190, sídlo Ul. gen. M. R. Štefánika  č. 15/4, 
922 03 Vrbové.   

Ide o nasledovnú časť pozemku:
- pozemok vo veľkosti 71,25 m2, par. reg. „C“ č. 

2545/10 ovýmere 352 m2, druh pozemku zastava- 

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
né plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1900, a to 
spôsobom hodným osobitného zreteľa, na 
dobu neurčitú od 1. januára 2023.

V nájomnej zmluve treba vymedziť podmienky, 
kedy v akom období (apríl až október) bude 
priestor využívať nájomník a za akých okolností 
bude tento verejný priestor využívať mesto Vrbové 
na svoje kultúrne a spoločenské akcie. 

Za dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ pova-
žuje skutočnosť, že konateľ spoločnosti FA invest,      
s. r. o., IČO 471 32 281, sídlo Mikulášska ul. č. 
964/14, 922 03 Vrbové,  Jaroslav Michalec - budúci 
nájomca vlastní a užíva nebytový priestor - zmrzli-
náreň pri citovanom verejnom priestore. 

Mesto Vrbové pre účely určenia na vonkajšie 
posedenie na verejnom priestranstve na Námestí 
slobody požaduje nájom vo výške 17 €/m2/rok. 

MsZ vyžaduje zapracovať vzmluve umiestnenie 
iba mobilných zariadení bez pevného prestreše-
nia prenajatého priestoru.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 128/X/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje prenájom časti po-

zemku na vonkajšie posedenie na verejnom 
priestranstve orozmeroch 24,00 m2, na časti parce-
ly reg. „C“ parc. č. 2185 ovýmere 3492 m2, druh po-
zemku zastavané plochy anádvoria, zapísaný na LV 
č. 1900, umiestnený na Ul. M. A. Beňovského pri 
rezidencii Mórica Beňovského, kde vlastnia manže-
lia Kovalovci kaviareň za  cenu nájmu vo výške                 
17 €/m2/rok, ako prenájom nehnuteľného majetku 
mesta zdôvodu hodného osobitného zreteľa, vsú-
lade s § 9a, ods.9, písm. c) zákona SNR  č. 138/1991 
Zb. omajetku obcí vznení neskorších predpisov.      

Za dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ pova-
žuje skutočnosť, že nájomca Mário Koval a man-
želka Mgr. art. Martina Koval Majerníková, 811 02 
Bratislava - Staré Mesto vlastnia a užívajú nebytový 
priestor pri citovanom verejnom priestore. 

V nájomnej zmluve treba vymedziť podmienky, 
kedy v akom období (apríl až október) a za akých 
okolností bude tento verejný priestor využívať mesto 
Vrbové pri budovaní elektrického rozvodu Západo-
slovenskou distribučnou na Ul. M. A. Beňovského. 

Prenajatý priestor je nutné využívať v zmysle 
zápisu komisie pre rozvoj mesta a ŽP.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 129/X/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje na základe čl. 4, 

písm. B), bod 1, bod 2  a v súlade s čl. 4, písm. B), 
bod VI., ods. 1, písm. g) Zásad hospodárenia a  na-
kladania smajetkom mesta Vrbové, na základe § 9 
ods. 2  písm. a),  § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí  v  znení neskorších 
predpisov  a  v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho 
zákonníka  odpredaj  nehnuteľnosti:

- pozemok reg. “C“, parc. č. 3199/6 o výmere               
41 m², druh pozemku - ostatné plochy, ktorá je             
vo výlučnom vlastníctve mesta Vrbové, IČO 00313190, 
sídlo Ul. gen. M. R. Štefánika  č. 15/4, 92203 Vrbové  
v celosti  pre  manželov Pavol Viceník, a  Silvia Vice-
níková,  921 01 Piešťany za cenu12 €/m2  z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ považuje 
skutočnosť, že žiadatelia manželia Pavol Viceník a Sil-
via Viceníková, 921 01 Piešťany parcelu č. 3199/6  
majú pričlenenú kich pozemku parc. reg. „C“ č. 3240,  
užívajú aobhospodarujú ju od roku 2014.  

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 130/X/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje nadobudnutie 

nehnuteľného majetku - podiel na dobudovaní 
ďalších prvkov detského ihriska na Ul. 6. apríla  
v hodnote 500 € do majetku mesta Vrbové,  ktorý 
daruje mestu Vrbové spoločnosť CHIROSAN,                 
s. r. o., Vrbové.  MsZ súhlasí  s vypracovaním daro-
vacej zmluvy azaradením daru do majetku mesta.   

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

Uznesenie MsZ č. 131/X/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje nadobudnutie fi -

nančnej hotovosti 500 € na zabezpečenie kultúrno 
- športovej slávnosti pri príležitosti výročia sto ro-
kov organizovaného futbalu vo Vrbovom.  Hoto-
vosť daruje mestu Vrbové Nadácia Veolia Sloven-
sko. MsZ súhlasí  s vypracovaním darovacej zmluvy 
a s prijatím fi nančnej hotovosti.   

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

Uznesenie MsZ č. 132/X/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje nadobudnutie hnu-

teľného majetku - tabletový počítač Samsung Ga-
laxy Tab A10.1, modelové č.  SM-T515NZKDXSK, 
technické parametre: 4G LTE (Cat.6), 64bit Octa 
Core Processor, 255,4 mm (10,1“) WUXGA TFT, 
8MP AF + 5MP, 2Gb (RAM) + 32GB (ROM) Memory, 
6.150mAh Battery, Dolby Atmos sound eff ect, ob-
starávacia hodnota 304,80 €/ks, v počte 4 ks, ktorý 
daruje mestu Vrbové Štatistický úrad SR. MsZ sú-
hlasí s vypracovaním darovacej zmluvy a zarade-
ním daru do majetku mesta.   

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č.  133/X/2022
MsZ vo Vrbovom berie na vedomie stanovisko 

hlavnej kontrolórky mesta k Návrhu programové-
ho rozpočtu mesta Vrbové na roky 2023 – 2025.

Uznesenie MsZ č. 134/X/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje Návrh programové-

ho rozpočtu mesta Vrbové na rok 2023 v zmysle 
ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočto-
vých pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov podľa priloženého návrhu.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 135/X/2022 
MsZ vo Vrbovom berie na vedomie Návrh 

programového rozpočtu mesta Vrbové na roky 
2024 - 2025 v zmysle ustanovení zákona 
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpi-
sov podľa priloženého návrhu.

Uznesenie MsZ č. 136/X/2022 
MsZ vo Vrbovom schvaľuje Dodatok č. 1 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2020 
o tvorbe a použití fondu údržby, prevádzky 
a opráv nájomných bytov.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 137/X/2022 
MsZ vo Vrbovom schvaľuje – Kristíne Hej-

skovej odloženie platby nájmu za obdobie od 
1. 10. 2022 do 31. 12. 2022 v splátkach do kon-
ca roku 2023.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 138/X/2022 
MsZ vo Vrbovom schvaľuje v súlade s §9a 

ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o ma-
jetku obcí v znení neskorších predpisov od-
predaj časti nehnuteľnosti – pozemku reg. „C“ 
parc. č. 2183/1 o výmere  1546 m2 druh po-
zemku zastavaná plocha zapísanej na LV 1900 
vo vlastníctve mesta Vrbové, a to:

- diel č. 2 z parc. reg. „C“ parc. č. 2183/1 o vý-
mere 1 m2 pre Ing. Petra Ščurku a manželku 
Ing. Janu Ščurkovú, 922 03  Vrbové

za cenu 35,00 €. Diel č. 2 z parc. reg. „C“ 
parc. č. 2183/1 o výmere 1 m2 bude pričlenený 
k parc. reg. „C“ parc. č. 2313/2 vo vlastníctve 
žiadateľov v zmysle Geometrického plánu č. 
135/2022, ktorý vyhotovil Miroslav Ščurka              
– geodet, 064 01 Chmeľnica 249 a úradne overil 
OÚ Piešťany, katastrálny odbor, Ing. E. Gonová 
pod číslom G1 -758/2022 dňa 13. 10. 2022.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0
Zo zápisnice z rokovania.
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Sú ľudia, ktorí pre nás znamenajú viac, ako ostatní...
O to ťažšie je naučiť sa bez nich žiť.
A do slov padajú slzy ako z olova.

3. novembra sme si s láskou, vďakou a úctou pripome-
nuli 10. výročie úmrtia nášho milovaného syna, brata, 

švagra a kamaráta

Borisa FULJERA

a  súčasne si pripomíname aj 12. výročie nášho drahého 
otca, manžela, brata, švagra a dedka

Petra FULJERA.

S láskou a vďakou spomínajú manželka, deti Xénia, Patrik, 
Sylvika s rodinami, ako aj ostatná rodina. Venujte im, prosí-
me, modlitbu a tichú spomienku.

P-No 609/22

K večnému životu kto zomrie,
zobudí sa na večný život.

(sv. František z Assisi)

Ďakujeme, všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí 
sa prišli rozlúčiť s našim drahým bratom, krstným, bratan-
com, ujom

 

Jaroslavom HOLÁNOM,
 

ktorý zomrel 9. októbra 2022 v nedožitom veku 75 rokov.
 

Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

-N-†

BLAHOŽELÁME!
Milá Ing. Mária KRÁĽOVÁ,
v týchto dňoch osláviš krásne 

okrúhle narodeniny. Preto sa aj 
my, bývalí kolegovia z mestské-
ho úradu a priatelia, staviame 
do radu gratulantov a len to naj-
krajšie, čo život môže dať, chce-
me Ti pri Tvojom jubileu zaželať.

Zároveň srdečne ďakujeme za 
priateľstvo, kolegiálnosť, rozváž-
nosť a spoločne strávené chvíle 
nielen pri riešení pracovných 
povinností, ale aj v čase osobné-
ho voľna.

Túto tichú spomienku
na Teba mamička, 
posielame s láskou
do nebíčka.
Chýbaš nám dnes,
aj každý deň, 
v našich srdciach žiješ navždy.

10. novembra si pripomenieme 12. výročie úmrtia našej milovanej mamy, 
babky a svokry

Vierky JAMRICHOVEJ.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Stanka a Iva, zať Marek a vnúčatá Fabian-

ko, Samko a Emmka. P/P2-567/22F

†

Keď vyslovíme tvoje meno, 
nevieme skryť slzy....
Bolesť v našich srdciach neslabne.
Hoci sa usmievame vo vnútri sa trápime.
Nikomu nebudeš nikdy chýbať viac ako nám!

Dňa 26. novembra si pripomíname druhé smutné výročie 
smrti nášho milovaného otecka, manžela, dedka a pradedka 

Jozefa BELANSKÉHO.
P/P2-561/22F

STRETNUTIE
PREMONŠTRÁTSKYCH 

TERCIÁROV 

„Z jeho plnosti sme my všetci dostali pl-
nosť za milosťou“ (Jn 1,16).

Aj toto stretnutie bola jedna veľká 
milosť, povzbudenie a radosť zo spo-
ločného stretnutia. V kaplnke duchov-
ného centra sme mali spoločnú adorá-
ciu aj pri relikviách sv. Faustíny, ktorá          
v tento deň mala sviatok a ktorej re-
likvie sa nachádzajú v oltári. Potom 
sme sa modlili spoločný sv. ruženec          
v kaplnke kláštora, kde v jubilejnom 
roku je možnosť získania odpustkov. 
Na záver sme spoločným agapé ukon-
čili stretnutie. Naše spoločenstvo je 
otvorené pre všetkých, ktorí túžia žiť 
terciársku spiritualitu eucharistické-
ho, mariánskeho, liturgického, kajúce-
ho a apoštolského života vo svete.

Za Terciárske spoločenstvo sv. Norberta
sr. Vojtecha

5. októbra sa v kláštore sestier pre-
monštrátok uskutočnilo stretnutie 
členov tretieho rádu sv. Norberta. 
Zúčastnili sa ho terciári z Vrbového, 
Lančára a Piešťan.

†

PRIPRAVUJEME
5. DECEMBRA
Mikulášsku slávnosť pre deti

16. – 21. DECEMBRA
Malé vianočné trhy

16. DECEMBRA
Vianočný koncert Miešaného spe-
váckeho zboru 

21. DECEMBRA
Vianočný koncert CZUŠ

31. DECEMBRA
Rozlúčku s rokom 2022 a vítanie 
nového roku
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Mesto Vrbové oznamuje všetkým ob-
čanom, právnickým osobám a fyzickým 
osobám oprávneným na podnikanie 
na území mesta, že sú povinné vykonať 
deratizáciu (reguláciu živočíšnych škod-
cov) v objektoch určených na podnika-
nie, v objektoch školských zariadení, 
zdravotníckych zariadení, zariadení so-
ciálnych služieb,  bytových a polyfunkč-
ných domoch, v suterénnych a pivnič-
ných priestoroch objektov, v areáloch 
živočíšnej výroby, v potravinárskych pre-
vádzkach, v reštauračných zariadeniach, 
v skladoch potravín a v skladoch ďalších 
komodít a skládkach komunálneho od-
padu v termíne od 24. októbra do 27. 
novembra 2022 v zmysle odborného 
usmernenia zn. RÚVZ/2022/3272/RH  

pre vykonanie celoplošnej deratizácie, 
ktoré vydal  Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva so sídlom v Trnave dňa 4. 
októbra. Toto odborné usmernenie je 
na nahliadnutie na mestskom úrade, 
útvare výstavby, územného plánova-
nia, dopravy a životného prostredia vo 
Vrbovom a je zverejnené na mestskej 
úradnej tabuli.

Mesto Vrbové vykonalo deratizáciu 
na nehnuteľnostiach vo svojom vlast-
níctve prostredníctvom pracovníkov 
spol. Motýľ Piešťany v dňoch 3. - 4. no-
vembra 2022.

Mgr. Branislav BOOR, 
Mestský úrad,  Útvar výstavby, 

územného plánovania, dopravy              
a životného prostredia

DERATIZÁCIA VO VRBOVOMObec  Kočín-Lančár
v y h l a s u j e

podľa ustanovenia §281 až §288 
Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž 
a odpredaj nehnuteľného 

majetku

vo vlastníctve obce Kočín-Lančár
budovu Požiarnej zbrojnice,

súp. číslo  98 a pozemok par. reg. 
„C“ č. 684/1, k. ú. Kočín v zmysle 
uznesenia OZ č. 21.3.1. zo dňa 17. 
10. 2022.

Podmienky sú zverejnené na web 
stránke obce www.kocinlancar.sk

NEZABUDLI SME NA TÝCH PRV NARODENÝCH
Dňa 13. októbra mesto Vrbové v spolu-

práci so Slovenským Červeným krížom           
a Úniou žien Slovenska vo Vrbovom zor-
ganizovalo v jedálni Základnej školy na 
Komenského ulici tradičné posedenie 
občanov mesta Vrbové nad 70 rokov.

Podujatie sa koná vždy v októbri                
v rámci Mesiaca úcty k starším. Úctu 
prv narodeným spoluobčanom prejavi-
la aj primátorka mesta Dott. Mgr. Ema 
Maggiová, keď zavítala medzi našich 
seniorov. Malí škôlkari potešili účastní-
kov slávnosti svojím tanečným vystú-
pením. S programom sa predstavil aj 
Miešaný spevácky zbor mesta Vrbové 
pod vedením učiteľky Mgr. Anny Mos-
nej. Po malom občerstvení sa seniori 
rozdebatovali medzi sebou, a tak si 
spríjemnili svoj deň. Bol to pre nás 
všetkých krásny deň.
ĎAKUJEME!

MM

VYZNAMENALI NAŠICH SENIOROV
Dňa 31. októbra v Piešťanoch ocenili 

našich vrbovských členov Jednoty dô-
chodcov Slovenska vyznamenaním 3. 
stupňa za obetavú prácu v prospech 
seniorskej organizácie.

Odmenenie im bolo odovzdané na 
podujatí venovanom úcte k starším, 
ktoré organizovala okresná organizácia 
OO JDS Piešťany. Ďakujeme im aj my za 
vykonanú prácu.

Na fotografi i zľava:
ocenený Jaroslav ZELENAY;
Ing. Miroslav TULÁK,
predseda OO JDS Piešťany;
ocenená Viera SABOVÁ.

Mária MADŽOVÁ,
predsedníčka JDS Vrbové 
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NA POČESŤ VRBOVSKÉHO VÝROČIA

Dňa 9. novembra sa bude PPP použí-
vať miesto dennej pečiatky a budú ňou 
opečiatkované všetky poštové zásielky. 
V nasledujúcich dňoch, od 10. novem-
bra až do 17. novembra bude pošta po-
užívať PPP ako doplnkovú pečiatku na 
poštové zásielky vedľa dennej pečiatky. 
Následne pošta odošle PPP na Sloven-
skú poštu, a. s., POFIS Bratislava, kde 
bude PPP k dispozícii pre širokú verej-
nosť až do konca roka. Ešte pred doda-
ním PPP na poštu do Močenku, POFIS 
zverejní PPP na svojej stránke, aby si ju 
mohli záujemcovia zabezpečiť. Stránky 
POFISU sú hojne navštevované, a tak 
sa Kostol sv. Gorazda vo Vrbovom dosta- 

Pri príležitosti 25. výročia posvätenia Kostola sv. Gorazda vo Vrbovom, 
ktorý má patrocínium prvého po mene známeho Slováka-svätca, sv. Go-
razda, ktorého sám veľký vierozvestca, sv. Metod, označil za svojho ná-
stupcu, vydal Klub fi latelistov 52-46 Močenok príležitostnú poštovú pečiat-
ku (PPP) a príležitostný lístok (PL), ktoré sa budú používať na Pošte                              
v Močenku v dňoch 9. - 17. novembra 2022.

t. j. po 31. decembri odošle POFIS  Brati-
slava PPP do Poštového múzea v Ban-
skej Bystrici, kde ju zamestnanci múzea 
skontrolujú, očistia a následne uložia 
do zbierky príležitostných poštových 
pečiatok.

PPP grafi cky spracoval a vytvoril vý-
tvarník Adrian Ferda z POFISU Brati-
slava, PL  grafi cky spracoval a vytlačil. 
Gabriel Bleho, PC Technik Močenok, 
podľa návrhov Jozefa Kútneho. Záu-
jemcovia z Vrbového sa k týmto zaují-
mavým materiálom budú môcť dostať 
9. novembra po bohoslužbách.

JK

ne nielen do pozornosti občanov Slo-
venska, ale celého sveta. 

Filatelisti, ktorí budujú výstavné ex-
ponáty s cyrilo-metodskou problemati-
kou, nemôžu vynechať PPP, lebo vý-
stavná porota by im strhla body.

PPP už bude na stránke POFISU stále 
uverejnená. Po skončení používania PPP, 

VÝSTAVA POŠTOVÝCH ZNÁMOK K 100. VÝROČIU USTANOVENIA 
TRNAVSKEJ APOŠTOLSKEJ ADMINISTRATÚRY

Práve Dr. Jantauschovi bol venovaný 
výstavný propagačný fi latelistický ma-
teriál a jeho najcennejšia časť – príleži-
tostná poštová pečiatka. Boli vydané 
dva poštové lístky s prítlačou – portrét 
a erb, listová obálka s prítlačou erbu 
a dve pohľadnice (sediaci portrét a Bir-
movka v Piešťanoch od Alexandra Bu-

Nestáva sa často, aby si fi latelisti jedného mesta pripomenuli osobnosť, 
ktorá je úzko spätá s našim mestom. Piešťanci tak však urobili v prípade 
Mons. Dr. Pavla Jantauscha (1870-1947), vrbovského rodáka. Ustanovením 
Trnavskej apoštolskej administratúry r. 1922, na čelo ktorej bol postavený, 
získalo Slovensko nezávislosť od právomocí Ostrihomského arcibiskupstva           
a Svätá stolica vzala do vlastnej správy slovenskú časť Ostrihomskej arcidie-
cézy. Išlo o počiatok úsilia o našu cirkevnú samostatnosť, ktoré vyvrcholilo             
o 55 rokov neskôr - 30. decembra 1977. Túto významnú udalosť - Vyhlásenie 
Slovenska za samostatnú cirkevnú provinciu - si každoročne pripomíname 
30. decembra ako Pamätný deň Slovenskej republiky. Právom, veď to bola 
najvýznamnejšia udalosť v novodobej slovenskej cirkevnej histórii.

Výstavnú časť tvoril výber z fi latelistic-
kých exponátov Svätý Metod a Gorazd 
nitrianskeho fi latelistu Milana Šajgalíka.

Výstavu usporiadal Spolok fi latelistov 
I. Wintera v Piešťanoch. Vernisáž výsta-
vy sa konala 11. októbra v MsKS Piešťa-
ny. Prítomných hostí a verejnosť privítal 
predseda spolku fi latelistov Milan Van-
čo. K prítomným sa prihovoril primátor 
mesta Piešťany Mgr. Peter Jančovič. Za 
mesto Vrbové boli prítomní: primátorka 
Dott. Mgr. Ema Maggiová, viceprimátor 
JUDr. Štefan Kubík, Mgr. Matúš Opatov-
ský a PhDr. Ľubomír Bosák, ktorý pred-
stavil osobnosť Mons. Dr. Jantauscha. 
Za vrbovský kláštor Pia XI. prišli sestry 
premonštrátky Savia a Martina. S. Savia 
informovala prítomných, že Mons. Dr. 
Jantausch je pochovaný v kaplnke kláš-
tora, ktorú postavil.

-el-

znu). Originály olejomalieb sú zo zbierok 
Balneologického múzea v Piešťanoch. 
Príležitostná okrúhla poštová pečiatka 
nesie v strede portrét a v kruhopise texty 
Mons. Dr. Pavol Jantausch – prvý admi-
nistrátor Trnavskej apoštolskej adminis-
tratúry 1922 – 1947 – 11. 10. 2022 Pieš-
ťany. Vytvoril ju grafi k Adrian Ferda. 
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VOĽBY PRIMÁTORA MESTA VRBOVÉ 29. OKTÓBRA 2022
VÝSLEDKY HLASOVANIA

č. Kandidát
I. okrsok

I. ZŠ
II. okrsok

Gymnázium
III.

II. ZŠ
IV. okrsok

II. ZŠ Vrbové spolu

hlasy % hlasy % hlasy hlasy % hlasy %
1 Ing. Miroslav Belanský 143 23,52 85 16,54 111 24,50 109 20,30 448 21,21
2 JUDr. Štefan Kubík 269 44,24 210 40,86 233 51,43 270 50,28 982 46,50
3 Dott. Mgr. Ema Maggiová 196 32,24 219 42,61 109 24,06 158 29,42 682 32,29

Spolu / platne hlasujúcich v % 608 46,84 514 41,65 453 41,26 537 45,66 2112 44,31

Oprávnených voličov 1 258 1234 1098 1176 4766

VOĽBY POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA VRBOVÉ 29. OKTÓBRA 2022
VÝSLEDKY HLASOVANIA

P. č. Poslanec / náhradník Vek Povolanie Politická strana
Počet hlasov

I. II. III. IV. Spolu %

1 Miroslav Belanský, Ing. 53 vodič medzinárodnej 
dopravy nezávislý kandidát 191 135 165 164 655 31,13

2 Miroslav Blatnický,
doc., Ing., PhD. 38 vysokoškolský učiteľ nezávislý kandidát 230 163 130 121 644 30,61

3 Eva Bogorová, Mgr. 35 chemická laborantka nezávislá kandidátka 91 87 105 65 348 16,54

4 Daniela Drobná, Mgr. 53 učiteľka nezávislá kandidátka 261 190 198 212 861 40,92

5 Ľubomír Dunajčík 35 konštruktér nezávislý kandidát 196 151 190 237 774 36,79

6 Jozef Duračka, Ing. 66 dôchodca Smer – SD 168 134 149 212 663 31,51

7 Peter Filan, Ing. 53 manažér nezávislý kandidát 141 124 88 118 471 22,39
8 Jaroslava Holánová 50 predavačka KDH 111 150 88 108 457 21,72
9 Roland Jankech 50 technik nezávislý kandidát 129 88 85 110 412 19,58

10 René Just, Mgr. 51 výrobca pletených špor-
tových potrieb nezávislý kandidát 243 159 197 201 800 38,02

11 Ema Maggiová,
Dott., Mgr. 67 primátorka mesta nezávislá kandidátka 187 185 112 132 616 29,28

12 Jana Miklášová, PhDr. 60 stredoškolská učiteľka nezávislá kandidátka 209 182 207 188 786 37,36

13 Ján Nižnanský 32 asistent majstra nezávislý kandidát 75 58 82 54 269 12,76

14 Matúš Opatovský, Mgr. 32 odborný referent mesta 
pre majetok a ekonomiku nezávislý kandidát 209 198 221 202 830 39,45

15 Tatiana Prievozníková 62 SZČO KDH 234 211 129 148 722 34,32
16 Dušan Sabo, Ing. 28 Project & Event manager nezávislý kandidát 230 210 194 209 843 40,07

17 Dušan Strečanský 65 dôchodca nezávislý kandidát 61 71 70 68 270 12,83

18 Ivan Sudora 42 technik Spolu – OD 151 172 108 121 552 26,24
19 Ľubomír Šteruský, Ing. 35 SZČO KDH 204 192 141 160 697 33,13

20 František Tahotný,
JUDr., MBA 50 manager nezávislý kandidát 166 149 179 160 654 31,08

21 Ján Višňovský,
doc., PhDr., PhD. 39 vysokoškolský pedagóg nezávislý kandidát 252 185 175 198 810 38,50

22 Radka Žáková 33 občianska aktivistka Kotlebovci – ĽSNS 85 71 58 68 282 13,40
23 Mária Železníková 26 materská dovolenka KDH 141 123 87 134 485 23,05

Spolu
/ platne hlasujúcich v % 606 512 447 539 2 104 44,15
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VOĽBY PREDSEDU TTSK V MESTE VRBOVÉ 29. OKTÓBRA 2022
VÝSLEDKY HLASOVANIA

č. Kandidát
I. okrsok

I. ZŠ
II. okrsok

Gymnázium
III.

II. ZŠ
IV. okrsok

II. ZŠ Vrbové spolu

hlasy % hlasy % hlasy hlasy % hlasy %
1 Martin Beluský, Ing., PhD 75 14,10 65 13,95 50 12,20 51 10,97 241 12,93
2 József Berényi, Mgr. 1 0,19 1 0,21 1 0,24 2 0,43 5 0,27

3 Zdenko Čambal, PhDr., PhD. 46 8,65 45 9,66 50 12,20 49 10,54 190 10,19
4 Martin Červenka, Ing. 119 22,37 86 18,45 77 18,78 103 22,15 385 20,65
5 Roland Hakszer 3 0,56 4 0,86 4 0,98 4 0,86 15 0,80
6 Roman Chudý, Mgr. 20 3,76 8 1,72 21 5,12 15 3,23 64 3,43
7 Zdenko Rosina 7 1,32 5 1,07 2 0,49 4 0,86 18 0,97
8 Ivan Stanovič, Mgr. 7 1,32 1 0,21 5 1,22 3 0,65 16 0,86
9 Veronika Temňáková, Ing., Mgr. 19 3,57 4 0,86 11 2,68 9 1,94 43 2,31

10 Jozef Viskupič, Mgr. 226 41,57 247 53,00 189 46,10 225 48,39 887 47,59
Spolu / platne hlasujúcich v % 523 41,57 466 37,76 410 37,34 465 39,54 1 864 39,11
Oprávnených voličov 1 258 1 234 1 098 1 176 4 766

VOĽBY POSLANCOV TTSK ZA OKRES PIEŠŤANY VO VRBOVOM 29. OKTÓBRA 2022
VÝSLEDKY HLASOVANIA

č. Kandidát Politická prísluš-
nosť

Počet hlasov
I. okr. II. okr. III. okr. IV. okr. spolu %

1 Iveta Babičová, Ing. NEKA 74 70 54 45 243 13,74

2 Denisa Bartošová, RNDr. NEKA 57 21 28 30 136 7,69

3 Michal Bezák, Ing., Mgr., MBA NEKA 30 25 33 20 108 6,11

4 Remo Cicutto, Ing. Starostovia a n. k. 66 64 65 65 260 14,70

5 Martin Cifra, PhDr. NEKA 60 43 42 44 189 10,68

6 Jaroslav Císar, Ing., MBA Socialisti.sk 9 4 8 2 23 1,30

7 Lucia Drábiková, Mgr., PhD. OĽANO atď.* 58 92 49 65 264 14,92

8 Stanislav Drobný, Bc. Kotlebovci - ĽSNS 58 25 36 34 153 8,65

9 Tomáš Drobný Kotlebovci - ĽSNS 42 26 24 25 117 6,61

10 Miroslav Filípek Hnutie občan, n., s. 11 4 5 3 23 1,30

11 Jarmila Gáborová, PaedDr., Hlas - SD 16 20 21 20 77 4,35

12 Gabriel Gaži, Ing. Skúsme to inak 10 6 14 8 38 2,15

13 František Glos,Ing.,PaedDr.,PhD. Progresívne Slov. 72 66 54 67 259 14,64

14 Andrea Hochelová, Ing. Život – nár. strana 16 10 18 14 58 3,28

15 Ján Horváth, Ing. Smer - SD 65 54 50 61 230 13,00

16 Peter Hulman Smer - SD 41 34 48 45 168 9,50

17 Roman Chudý, Mgr. Život – nár. strana 29 24 24 19 96 5,43

18 Peter Jančovič, Mgr., PhD. NEKA 62 53 50 58 223 12,61

19 Tatiana Julinyová, Mgr. Starostovia a n. k. 45 33 23 19 120 6,78

23 Štefan Kubík, JUDr. Smer - SD 252 202 211 233 898 50,76

30 Daniel Mikunda Kotlebovci - ĽSNS 69 63 46 71 249 14,08

46 Radka Žáková Kotlebovci - ĽSNS 87 58 40 59 244 13,79

Počet platných hlasovacích lístkov / % 506 439 394 430 1769 37,12

* Skratka pre: Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), Nova, Kresťanská únia (KÚ), Zmena zdola, Sloboda a solida-
rita, Kresťanskodemokratické hnutie, Spolu - občianska demokracia, Šanca, ODS - občianski demokrati Slovenska, Za ľudí, 
Sme rodina, Občianska konzervatívna strana
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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA
VEDÚCI ÚTVARU MIESTNEHO 

HOSPODÁRSTVA MsÚ VRBOVÉ
Mesto Vrbové v súlade s § 5 ods.1           

a § 6 ods. 1 zákona  č. 552/2003 Z. z.                 
o výkone práce vo verejnom záujme            
v znení neskorších predpisov informu-
je o voľnom pracovnom mieste a vypi-
suje výberové konanie na obsadenie 
pracovnej pozície:

vedúci Útvaru miestneho hospodár-
stva MsÚ Vrbové
Miesto výkonu práce:

Útvar miestneho hospodárstva MsÚ 
Vrbové, Ul. gen. M. R. Štefánika 174
Druh práce: 

hlavný pracovný pomer
Vedúci v rámci svojej pracovnej čin-

nosti zabezpečuje plnenie nasledov-
ných úloh:
1. riadenie, organizácia, koordinácia, 

hodnotenie a kontrola práce a činnos-
ti Útvaru miestneho hospodárstva 
MsÚ Vrbové,

2. denné ranné prerozdelenie prác pra-
covníkom Útvaru MH, priebežné sle-
dovanie výkonu určených prác, kon-
trola vykonaných prác,

3. predkladanie vyhotovenia mesačných 
podkladov ku mzdám,

4. kompletné zabezpečenie agendy sú-
visiacej s pracovníkmi pridelenými cez 
ÚPSVaR na aktivačné práce,

5. spracovanie pracovných podkladov 
do rozpočtu mesta v rozsahu a pô-
sobnosti Útvaru MH MsÚ Vrbové, 

6. spracovávanie podkladov k všeobec-
ne záväzným nariadeniam (VZN)            
týkajúcich sa Útvaru MH MsÚ Vrbo-
vé,

7. koordianácia zabezpečovania potreb-
ných školení pre pracovníkov Útvaru 
MH v oblasti BOZP a OPP, odborných 
školení na výkon jednotlivých činností 
(napr. kurz na motorové píly, krovino-
rezy, stavebné stroje),

8. zabezpečenie nákupu a výdaja OPP          
a osobných hygienických a čistiacich 
prostriedkov pracovníkom Útvaru 
MH, evidencia a riešenie pracovných 
úrazov, príprava podkladov k poist-
ným udalostiam,

9. denná evidencia prevádzky motoro-
vých vozidiel Útvaru MH (výkazy jázd, 
dispečing, objednávky STK a EK moto-
rových vozidiel, evidencia čerpania            
a spotreby PHM, spracovanie mesač-
ného sumára k PHM pre učtáreň),

10. realizácia výsevu rastlín a výsadby 
stromov v spolupráci so záhradníc-
kymi fi rmami,

11. Zabezpečenie celoročnej starostli-
vosti o zeleň v intraviláne mesta a na 
miestnom cintoríne (napr. okopáva-
nie záhonov, orezy a povolený výrub 
drevín, kosenie zarastených plôch, 
mulčovanie, vyhrabávanie a odvoz 
pokosených rastlín na kompost, stri-
hanie živých plotov),

12. údržba lavičiek a čakární prímest-
ských autobusových liniek,

13. odstraňovanie zrušených a osádza-        
nie nových dopravných značiek             
v zmysle schváleného generelu do-
pravy, výmena poškodených do-
pravných značiek,

14. zabezpečenie celoročnej údržby a 
opráv pracovného náradia a strojov, 
nákup materiálu, ND, PHM, olejov, kva-
palín  a mazív do strojov a zariadení,

15. vykonávanie bežnej vizuálnej a pre-
vádzkovej kontroly detských ihrísk, 
dohliadanie na ich základnú údržbu, 
výmena piesku v pieskoviskách,

16. v súčinnosti so správkyňou cintorína 
zabezpečenie spustenia a odstávky 
vody na mestskom cintoríne v závis-
losti od klimatických podmienok, 
montáž a demontáž vodovodných 
kohútikov, vývoz smetných nádob              
a veľkoobjemového kontajnera cin-
torína,

17. zabezpečenie prevádzky a údržby 
mestských fontán,

18. zabezpečenie zimnej starostlivosti             
o miestne komunikácie, chodníky              
a parkoviská v meste (posyp štrkom           
a soľou, odhŕňanie snehu, drobné 
opravy chodníkov, čistenie kanálo-
vých vpustí a nákup posypového 
materiálu),

19. zabezpečenie pracovných činností pri 
jarmokoch a ďalších športových alebo 
kultúrno-spoločenských akciách na 
území mesta (napr. vyvesenie a zve-
senie jarmočných pútačov, popis čí-
siel stánkov, zloženie pódia, roz-
miestnenie a inštalácia jarmočných 
stánkov a súprav pre sedenie a stra-
vovanie, manuálne manipulačné 
práce + upratovacie práce pred za-
čatím a po skončení akcií),

20. zabezpečenie vianočného osvetle-
nia mesta, príprava vianočných tr-
hov (napr. stavanie a výzdoba stán-
kov, upratovanie),

21. zabezpečenie mája (nákup a dovoz 
zeleného vršiaka), realizácia stava-
nia a skladania mája, uloženie a zazi-
movanie mája,

22. zabezpečenie realizácie rôznych 
náterov farbami podľa potrieb 
(napr. obnova čiar parkovacích 
miest a zákazov státia, nátery plo-
tov...),

23. zabezpečenie prevádzky mestského 
vodovodu v rekreačnej oblasti Čere-
nec,

24. v prípade potreby krátkodobé zastu-
povanie pozície správcu cintorína              
– po absolvovaní kurzu cintorín-
skych služieb a pohrebných obra-
dov,

25. v spolupráci so zberným dvorom za-
bezpečenie odstraňovania vzniknu-
tých nelegálnych skládok na území 
mesta,

26. zabezpečuje prevádzku a riadnu 
funkčnosť siete mestského verejné-
ho osvetlenia,

27. plnenie ďalších činností podľa potrieb 
mesta a pokynov priameho nadriade-
ného riadiaceho pracovníka.

Podmienky účasti: 
• minimálne stredoškolské vzdelanie 

technického smeru,
• výborné manažérske schopnosti,
• prax v riadiacich funkciách, znalosť 

práce s PC (Internet, Word, Excel),
• vodičský preukaz skupiny „B“, vodič-

ský preukaz skupiny „C“ alebo „T“ vý-
hodou, 

• bezúhonnosť.

Platové podmienky:
Funkčný plat na uvedenej pozícii je stano-
vený na základe zákona č. 553/2003 Z. z.     
o odmeňovaní niektorých zamestnancov 
vo verejnom záujme vo výške min.                   
1 300,00 eur brutto, + navýšenie v závis-
losti od započítanej praxe, k platu môže 
byť pripočítaný osobný príplatok.
Ponúkané benefi ty:
• odmeny pri životných jubileách, 
• nárok na dovolenku 5 dní naviac,
• rôzne doplnkové kurzy a školenia hra-

dené zamestnávateľom,
• príspevok zamestnávateľa na DDP,
• príspevok na rekreáciu v zmysle záko-

na,
• služobný mobilný telefón.
Nástup do zamestnania:
 1. 1. 2023
Osobnostné predpoklady:
• komunikatívnosť, zodpovednosť, ria-

diace a organizačné schopnosti,
• odolnosť voči stresu,
• schopnosť tímovej práce,
• schopnosť rýchlo a fl exibilne reagovať 

na každodenné situácie,
• schopnosť navrhovať a aktívne napĺ-
ňať zámery mesta v oblasti údržby             
a čistoty verejných priestranstiev, za-
riadení, budov a bytov vo vlastníctve 
mesta Vrbové     

PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU pre výberové 
konanie spolu so:
• žiadosťou
• štruktúrovaným životopisom
• fotokópiou dokladu o vzdelaní
• písomným súhlasom uchádzača so 

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

je potrebné odovzdať do 14. 12. 2022 
do 13.00 hod. osobne do podateľne 
Mestského úradu Vrbové alebo doručiť 
poštou na adresu Mestský úrad Vrbové, 
Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vr-
bové.

Žiadosti doručené po stanovenom 
termíne nebudú akceptované a nebudú 
do výberu uchádzačov zaradené.

Na obálku uveďte heslo:
„Výberové konanie – vedúci Útvaru 
MH – NEOTVÁRAŤ“.

Bližšie informácie poskytne:
JUDr. Štefan KUBÍK
tel.: +421 917 814 921
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SÚŤAŽILI VO VARENÍ GULÁŠU
Priestranstvo pri Dome kultúry ožilo           

v sobotu 15. októbra čulým ruchom, vô-
ňami a nakoniec aj chuťami. Klubovka 
zorganizovala súťaž vo varení gulášov.

Ceny do súťaže venovala primátorka 
Dott. Mgr. Ema Maggiová. Dvanásť sú-
ťažných družstiev predviedlo svoje kuli-
nárske umenie a po niekoľkohodino-
vom úsilí ponúklo najprv päťčlennej 
porote a potom aj nedočkavému publi-
ku výsledok svojej práce.

Hovorkyňa víťazného tímu s hlavným 
kuchárom Jozefom Hvolkom takto ko-
mentovala súťaž: „Na tejto akcii sa zú-
častnila aj naša organizácia JDS Vrbové           
s názvom „Stále mladí“. Získali sme 1. 
miesto z čoho máme nesmiernu radosť. 
Chcem sa poďakovať Dankovi Majerníko-
vi a jeho tímu za krásny deň, ktorý sme 
strávili s množstvom mladých ľudí, na-
brali sme mnoho energie a tešíme  sa na 
ďalšie takéto akcie.“ (M. Madžová)

Kolektív pracovníkov Klubovka ďakuje 
všetkým súťažiacim, ktorí vytvorili výbor-
nú atmosféru, všetkým ktorí pomáhali          
s organizovaním akcie a tiež všetkým di-
vákom. Veríme, že sa pri podobných 
podujatiach znovu stretneme. Mesto Vr-
bové malo v súťaži tiež svoje zastúpenie.

GD

JESENNÉ TVORENIE S DEŤMI NA ŠKOLSKOM DVORE V MŠ
Jeseň je ročné obdobie, ktoré prichá-

dza po krásnom teplom lete. Prichádza 
vždy v rovnakom období, ale je vždy 
iná. Je chladnejšia, ale zato pestrejšia. 
Záhrada a príroda, o ktoré sme sa po-
čas roka usilovne starali nám vydáva 
svoje bohatstvo. Aj v našej MŠ v rámci 
environmentálnej výchovy sme sa sna-
žili deťom priblížiť krásu a bohatstvo 
jesene. Zapojili sme deti do čistenia zá-

hrady, do zberu gaštanov, šípok, jabĺk, 
hrušiek, do zberu drobných prírodnín 
(listov, šišiek, ihličia, orechov, šúpolia, 
kôry, kukurice  a pod.). Každá trieda vy-
tvorila nádherné diela v podobe rôz-
nych obrazcov na rôzne témy (les, Deň 
jablka, strašidielka, u babičky v záhrade 
a pod.). Deti tvorili s nadšením a zistili, 
že aj z jednoduchých vecí môžu vznik-
núť krásne práce. Pri tvorení využívali 

svoju fantáziu, kreativitu, rozvíjali jem-
nú motoriku, spoznávali vlastnosti prí-
rodnín a ich využitie pre človeka i pre 
zvieratá. Pomocou praktických edukač-
ných aktivít a zážitkového učenia sa 
snažíme u našich detí vzbudiť pozitívny 
vzťah k ochrane prírody a k správnemu 
využívaniu našich prírodných zdrojov,  
ktoré nám naša planéta Zem ponúka.

Materská škola
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BOHATÁ JESEŇ V ŠKOLE ...

Každodenne k nej pribúdali tekvice. 
Obrovské vyrezávané, zdobené, maľo-
vané, stredne veľké s mnohými dopln-
kami až po tie najmenšie, rovnako ná-
padité, originálne a krásne. Vo štvrtok 
27. októbra boli už všetky tekvice i  tek-
vičky  vystavené a prebehlo očakávané 
vyhodnotenie súťaže. Vybrať len jednu 
z množstva tekvíc je nemožné, preto 
boli odmenení viacerí autori netradič-
ných tekvicových kreácií. Veríme, že             
o rok opäť prídu s novými nápadmi,               

s krásne upravenými dielami a ukážu 
nielen svoju snahu, ale aj umelecké na-
danie. Teší nás, že vystavené diela ob-
divujú mnohí okoloidúci, tešia sa z nich 
nielen deti, ale aj dospelí. Takýmto spô-
sobom každoročne vyzdobujeme oko-
lie školy a prispievame k príjemnej je-
sennej atmosfére. Nech sa každý na 
chvíľu pristaví a vníma krásu jesene              
a jej darov. 

Šancu súťažiť a vyhrať mali nielen vý-
tvarne nadaní žiaci. Výborne sa darilo 

Pred jesennými prázdninami sa v predzáhradke školy na Školskej ulici 
objavila Pani jeseň. Krásna, v pastelových farbách odetá fi gurína priťaho-
vala pohľady okoloidúcich.

aj športovcom. O peknú reprezentáciu 
mesta Vrbové sa tento rok postaral iba
9-ročný motokrosový jazdec, žiak 4.
ročníka Základnej školy vo Vrbovom na 
Školskej ulici, Matej Masár, ktorý jazdí 
motokros v tíme Motoškolaracing99 
pod vedením trénera Tomáša Bučenca.  
[Viac o úspechoch Mateja Masára píšeme 
na strane 12. Pozn. redakcie.]

Blahoželáme k úspechom! 
V druhej polovici októbra sa mladší                

a starší chlapci zúčastnili kvalifi kačných 
stretnutí v malom futbale žiakov ZŠ.            
V oboch súťažiach naši žiaci postúpili do 
okresného kola. Srdečne blahoželáme.

Vo štvrtok 20. októbra bola v Porsche 
Wekzeugbau, s. r. o.,  Horná Streda sú-
ťaž v robotike. Naše družstvo obsadilo 
6. miesto so ziskom 34 bodov.

V jesennom období sa v škole organi-
zovalo aj niekoľko zberových aktivít. Od 
12. októbra  bol vyhlásený zber starých 
mobilov v rámci projektu Recyklohry             
– Starý mobil sem! Ešte v septembri sa 
uskutočnil zber starého papiera, ktoré-
ho sa nazbieralo spolu  6215,1 kg. 

Pravidelnými aktivitami organizova-
nými v škole v tomto období boli Deň 
jablka s ukážkami rôznych druhov ja-
bĺk, Hovorme o jedle a Svetový deň 
školského mlieka, zamerané na zdravú 
výživu a stravovanie. Deti vytvorili na 
dané témy prezentácie, fotografi e i troj-
rozmerné výrobky.

Ani čitatelia v októbri v našej škole 
nezaháľali. V utorok 25. októbra sa 
uskutočnilo najzaujímavejšie podujatie 
v školskej knižnici. Účastníkmi boli žiaci 
2., 3. a 4. ročníka. Podujatie sa nieslo             
v duchu slovenských ľudových rozprá-
vok. Žiaci v jednotlivých triedach si                
k nim pripravili krátke scénky v roz-
právkových kostýmoch, ktoré si zahrali 
spolu  s čítaním v knižnici. Žiaci 3. roční-
ka sa zúčastnili besedy so spisovateľ-
kou B. Kardošovou v Mestskej knižnici 
v Piešťanoch.

Jesenné počasie bolo tento rok priaz-
nivé, doprialo nám absolvovať  exkur-
zie a vychádzky, ktoré sú vždy nielen 
náučné, ale aj zážitkové. Deviataci                  
s ôsmakmi sa 7. októbra vybrali do 
Banskej Štiavnice, kde navštívili najmä 
miesta späté so slovenskou literatúrou                  
a šiestaci zasa 21. októbra do Dolnej 
Krupej, do sveta medu a ruží.

Tu je naozaj dom Boží a tu je brána do neba!
     Gn 28, 17

 Rímskokatolícka cirkev – farnosť Vrbové a mesto Vrbové Vás pozývajú na hodovú slávnosť pri príležitosti
25. VÝROČIA POSVIACKY KOSTOLA SV. GORAZDA VO VRBOVOM.

Slávnostná sv. omša sa uskutoční o 11.00 hod. za účasti viacerých kňazov. Po nej bude agapé s možnosťou porozprá-
vať sa s hosťami i medzi sebou navzájom.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.
Mgr. Jaroslav HANZLÍK, farský administrátor

K jubileu je vydaná príležitostná poštová pečiatka a osobitná brožúra, ktorú si účastníci slávnosti budú môcť zadovážiť.
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NAŠICH ŠTUDENTOV ČAKÁ INDIA

Vďaka výhre budú mať možnosť naši 
študenti prežiť jeden mesiac v divokej 
prírode, navštívia najstaršie lesy pod 
Himalájami, budú stopovať tigra, za-
znamenávať živočíchy neznáme pre 
vedu, prispejú k ochrane najvzácnej-
ších lesov Indie a pomôžu medzinárod-
ným vedeckým tímom v geologickom          
a paleontologickom výskume Gondwany 
(v spolupráci aj s Harvardovou a Cam-
bridgeskou univerzitou).

Sprostredkujeme vám článok SAV:

„Celoštátna vedecká súťaž BASR2022 
opäť oslovila množstvo mladých stre-
doškolských študentov a študentky. 
Zapojilo sa do nej viac ako 200 žiakov       
a ich lektorov z celého Slovenska. 
Dvadsaťštyri trojčlenných kolektívov 
splnilo náročné zadania a získalo titul 
úspešného riešiteľa. Päť najlepších 
trojíc sa dostalo do fi nále, ktoré sa 
uskutočnilo v Kongresovom centre SAV

na zámku v Smoleniciach. Víťazmi sú-
ťaže sa stali študenti z Gymnázia Jána 
Baltazára Magina vo Vrbovom.

„Musím v mene odbornej poroty pove-
dať, že tento ročník bol najvyrovnanejší,  
a to napriek tomu, že na vypracovanie 
bol vyčlenený doposiaľ najkratší čas.          
O vyrovnanosti hovorí aj fakt, že 4. miesto 
obsadil tím, ktorý pripravil vôbec najkva-
litnejší program od roku 1993,“ zdôraznil 
vedúci organizačného tímu súťaže Pe-
ter Vršanský z Ústavu zoológie SAV,             
v. v. i., a dodal, že v histórii súťaže roz-
hodovanie nebolo také náročné ako 
tento rok. A to aj pre priateľskú atmo-
sféru, ktorá na tohtoročnom sústrede-
ní vznikla napriek faktu, že sa hralo              
o tak veľa.

Finalisti a fi nalistky v Smoleniciach 
počas štvordňového sústredenia hra-
vou formou absolvovali 12 rôznych 
testov a ďalších 15 aktivít, ktoré pripra-
vili samotní žiaci. „Finalistov sme v rámci

S veľkým potešením sme prijali správu, že práve trojica našich študentov 
Marek Adamčík, Veronika Mokránová, Adam Petrík pod vedením vyučujú-
cej Mgr. Andrei Michálkovej (lektor) zvíťazila v celoštátnej vedeckej súťaži 
BARS 2022. Súťaž organizuje Slovenská akadémia vied v spolupráci s Minis-
terstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Veľvyslanectvom Indie na 
Slovensku a združením AMBA pod záštitou UNESCO.

programu zobrali na dve krátke medziod-
borové exkurzie na hradisko Molpír  a do 
Národnej prírodnej rezervácie Hlboča. 
Okrem toho žiaci absolvovali aj celodenný 
výlet na najvyšší vrchol Malých Karpát Zá-
ruby, počas ktorého plnili rôzne úlohy,“ 
doplnil paleobiológ Vršanský.

Najlepšiu prácu si v testoch obhájili 
gymnazisti z Vrbového, náhradníkmi sa 
stali žiaci z Piaristického Gymnázia Jo-
zefa Braneckého v Trenčíne. Ceny víťa-
zom odovzdal a žiakov motivoval infor-
movaním o najnovších míľnikoch indickej 
vedy zástupca Veľvyslanectva Indie v Bra-
tislave, generálny riaditeľ sekcie vedy              
a techniky MŠVVaŠ SR Róbert Ševčík              
a vedúci projektu Peter Vršanský za SAV.“

Touto cestou chceme našim žiakom 
zablahoželať k výborným výsledkom             
a poďakovať im za úspešnú reprezen-
táciu našej školy.

Našej vyučujúcej Mgr. Michálkovej 
ďakujeme za výnimočnú prácu so štu-
dentami.

Veríme, že všetky aktivity v rámci sú-
ťaže rozšírili obzory našich žiakov                   
a možno cesta do Indie im otvorí ďalšie 
pomyselné dvere možností osobnej  
realizácie a profesionálneho rastu.

Gymnázium J. B. Magina
www.sav.sk

Kultúrny dom vo Vrbovom je už tradične miestom, kde 
Gymnázium J. B. Magina organizuje súťaž Drama fest.

V tomto roku sa do súťaže prihlásilo šesť bilingválnych 
gymnázií. Budeme môcť sledovať sedem súťažných predsta-
vení v anglickom a ruskom jazyku. Program spestrí nesúťaž-
ným blokom „Popoluška“ Gymnázium P. Coubertena Piešťa-
ny a vystúpenie žiackej hudobnej skupiny vrbovského 
gymnázia. Tešíme sa na pekne prežitý deň, krásny umelecký 
zážitok, hercom držíme palce a o výsledku budeme informo-
vať v budúcom čísle.

GD

DRAMA FEST 2022
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RYBÁRI PRETEKALI 
15. októbra sa po dvojročnej prestáv-

ke stretli priaznivci športového rybolovu 
na vodnej nádrži Čerenec. Prišli z rôz-
nych kútov Slovenska a Česka, aby sa 
zúčastnili na jubilejnom XX. ročníku 
Ceny Čerenca v love rýb, technikou 
prívlač. 

Počet prihlásených 175 ako aj reálne 
zúčastnených 171 bol veľmi príjemným 
prekvapením. Naša organizácia zabez-
pečila kvalitnú násadu rýb, čo sa odra-
zilo na úlovkoch pretekárov, ktorí ulovi-
li rekordný počet rýb 1941 kusov. Na 
svoje si prišli aj návštevníci pretekov, 
ktorí si pochutili na tradičnom rybár-
skom občerstvení.                          

Touto cestou sa chceme poďakovať 
za dlhoročnú pomoc a podporu primá-
torke Dott. Mgr. Eme Maggiovej a mes-
tu Vrbové.

Výbor SRZ MO Vrbové

VRBOVČAN MATEJ MASÁR UKONČIL ÚSPEŠNE MOTOKROSOVÚ 
SEZÓNU ZISKOM TITULU MAJSTRA SLOVENSKA

V sezóne 2022 vybojoval titul Medzi-
národný majster Slovenskej republiky 
a taktiež vyhral Slovenský pohár v trie-
de mx50. V seriály MMSR sa išli štyri 
preteky a všetky vyhral. V seriály Slo-
venského pohára sa išlo deväť prete-
kov, raz sa umiestnil na treťom, raz na 
druhom a sedem pretekov na prvom 
mieste v konkurencii 27 jazdcov zo Slo-
venska a Českej republiky.

Maťko odjazdil aj celý seriál Medziná-
rodných majstrovstiev Českej republi-
ky, kde sa celkovo umiestnil na 3. mies-
te v silnej medzinárodnej konkurencii. 

V MMČR juniorov sa išlo osem pretekov, 
kde sa stretlo 32 jazdcov z Rakúska, Ne-
mecka, Poľska, Česka a Slovenska.

Na tohtoročnú sezónu 2022 sa začal 
Matej pripravovať už v novembri minu-
lého roku, a to fyzickou prípravou pod 
dohľadom svojho trénera. Vo februári 
sme boli párkrát trénovať v Maďarsku          
a počas jarných prázdnin na sústredení               
v Taliansku s trénerom Tomášom Bu-
čencom. V marci sme už odjazdili aj 
prvé preteky Medzinárodných maj-
strovstiev Maďarska. Už na týchto pre-
tekoch ukázal, že je v dobrej forme               

O pekné reprezentovanie mesta Vrbové sa tento rok postaral iba 9-ročný mo-
tokrosový jazdec, žiak I. Základnej školy vo Vrbovom Matej Masár, ktorý jazdí 
motokros v tíme Motoškolaracing99 pod vedením trénera Tomáša Bučenca.

a postavil sa na stupne víťazov, raz na  
tretie a raz na prvé miesto. Preteky v Ma-
ďarsku boli predprípravou na Medziná-
rodné majstrovstvá Slovenskej a Čes-
kej republiky, ktoré boli prioritou tejto 
sezóny. Trénovali sme dva až tri krát             
v týždni a počas víkendov preteky.

Poďakovanie patrí hlavne rodine, ce-
lému tímu Motoškolaracing99 pod ve-
dením trénera Tomáša Bučenca, tried-
nej učiteľke Mgr. Radoslave Lažekovej, 
ONYX Suspension za servis a nastave-
nie tlmičov, FOX Racing Horná Streda, 
mechanikovi Jankovi a všetkým, ktorí 
akokoľvek podporili, pomohli a fandili.

Momentálne sa už pripravuje na ďal-
šiu sezónu, ktorú už pôjde na 65 ccm.

Maťka môžete sledovať aj na in-
stagrame #matej.masar137
Ďakujeme za sezónu 2022.


