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21. februára 2018
cena: 0,10 €

Obdobie fašiangov v našom meste vyvrcholilo detským karnevalom a pochovávaním basy. Na snímke primátorka mesta
Dott. Mgr. Ema Maggiová s malými účastníkmi karnevalu. Viac sa o podujatí dozviete na str. 11 – 12.
foto: Mária MADŽOVÁ

Obchodná verejná súťaž
Mesto Vrbové v zmysle uznesení MsZ vo Vrbovom č. 3/II/2018 a č. 4/II/2018 zo dňa 6. februára 2018 a v zmysle ustanovenia
§ 9 ods. 2 písm. a), § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a noviel a podľa
ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka týmto

vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž

na nájom nebytového priestoru v budove „Hačkovec“, Ul. Beňovského 336/1, Vrbové a vyzýva na podanie najvhodnejšieho
súťažného návrhu k podpisu nájomnej zmluvy.
(nebytový priestor na 1. poschodí, vpravo s výmerou: 24,00 m2 – býv. kancelária č. 18)
Predkladanie súťažných návrhov do 28. februára 2018, do 10.00 hod.
Podrobné podmienky OVS č. 3/2018 (súťažné podklady) vrátane VZORU nájomnej zmluvy
sú zverejnené na webovej stránke mesta www.vrbove.sk a v úradnej tabuli mesta.
Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ,
primátorka mesta
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Z rokovania Mestského zastupiteľstva
Uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom zo zasadnutia konaného 6. februára 2018.
Uznesenie MsZ č. 2/II/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
schvaľuje prenájom poľnohospodárskej
pôdy vo Vrbovom - parcela „reg. E“, parc.
č. 1713/1 o výmere 39 459 m2, druh pozemku
orná pôda, umiestnená v extraviláne
mesta Vrbové smerom na Šterusy
za areálom bývalých Štátnych majetkov za
cenu nájmu vo výške 110 €/1ha/rok, ako
prenájom nehnuteľného majetku mesta
z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
Za dôvod hodný osobitného zreteľa mestské
zastupiteľstvo
považuje
skutočnosť,
že nájomca Ing. Zdeněk Málik, bytom
Šteruská cesta č. 777/33, 922 03 Vrbové,
obhospodaruje uvedenú parcelu od roku
1996.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
Uznesenie MsZ č. 3/II/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
schvaľuje nájom nebytového priestoru,
ktorý sa nachádza v budove „Hačkovec“,
s. č. 336, a to na prvom poschodí vpravo
od Ulice M. A. Beňovského vo Vrbovom
o celkovej výmere 24,00 m² + ostatné
plochy o celkovej výmere 12,46 m², formou
obchodnej verejnej súťaže na dobu neurčitú
od 1. 3. 2018 s 2-mesačnou výpovednou
lehotou.
za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
Uznesenie MsZ č. 4/II/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
schvaľuje podmienky obchodnej verejnej
súťaže s prílohou „vzoru zmluvy o nájme
nebytového
priestoru“
na
nájom
nebytového priestoru, nachádzajúceho sa
v budove „Hačkovec“, s. č. 336, a to na
prvom poschodí vpravo od Ulice M. A.
Beňovského vo Vrbovom. Celková výmera
nebytového priestoru je:
- priestor na prízemí – ostatné plochy:
24,00 m2 + 12,46 m2
Budova je vo vlastníctve mesta Vrbové,
pričom minimálna výška nájomného je
stanovená na 17 €/m2/ročne a cenu nájmu
ostatných priestorov vo výške 3,50 €/m2/
ročne.
za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
Uznesenie MsZ č. 5/II/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
schvaľuje prenájom časti nasledujúcich
pozemkov na vybudovanie kanalizačnej
a vodovodnej prípojky k ďalším bytovým
jednotkám na Pribinovej ul. vo Vrbovom:
- par. reg. „C“ č. 1056 o výmere 653 m2, druh
pozemku ostatné plochy, umiestnený
na Pribinovej ulici, zapísaný na LV č. 1900;
- pozemok par. reg. „C“ č. 1052/6 o výmere
919 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, umiestnený na Pribinovej ulici,
zapísaný na LV č. 1900;

- pozemok par. reg. „C“ č. 1052/6
o výmere 919 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria,
umiestnený na
Pribinovej ulici, zapísaný na LV č. 1900;
- pozemok par. reg. „C“ č. 1052/4
o výmere 1781 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, umiestnený
na Pribinovej ulici, zapísaný na LV č. 1900;
- pozemok par. reg. „C“ č. 1052/5
o výmere 1038 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, umiestnený
na Pribinovej ulici, zapísaný na LV č. 1900;
ktoré sú vo vlastníctve mesta Vrbové
spoločnosti Real Market DEVELOPMENT,
s. r. o., so sídlom 811 03 Bratislava,
Lichardova ul. č. 4, IČO 46 595 961 za cenu
nájmu vo výške 100 €/rok, ako prenájom
nehnuteľného majetku mesta z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, v súlade s § 9a
ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Ako dôvod hodný osobitného zreteľa je
podpísanie zmluvy s firmou Real Market,
s. r. o., ešte v roku 2009, na základe ktorej
menovaná firma vybudovala rozostavanú
stavbu bytového domu. Nájomca k vydaniu
stavebného povolenia na vybudovanie
kanalizačnej
a
vodovodnej
prípojky
potrebuje mať časti pozemkov, po ktorých
bude viesť kanalizačná a vodovodná
sieť k postavenému bytovému domu
vysporiadané s majiteľom pozemkov, teda
mestom Vrbové v zmysle spracovanej
realizačnej štúdie. Pre účely vydania
stavebného povolenia postačuje mať aspoň
nájomný vzťah s majiteľom pozemkov, ktorý
bude riešený dodatkom č. 1 k pôvodnej
Nájomnej zmluve zo dňa 9. 11. 2016.
za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
Uznesenie MsZ č. 6/II/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
schvaľuje odvolanie doterajšej zapisovateľky
Komisie pre financie, majetok mesta
a podnikanie Mgr. Heleny Urbanovej
a vymenovanie za zapisovateľku Komisie
pre financie, majetok mesta a podnikanie
Mgr. Gabriely Sudorovej.
za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
Uznesenie MsZ č. 7/II/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
schvaľuje použitie finančných prostriedkov
vo výške 15 000 € na rekonštrukciu oplotenia
I. Základnej školy vo Vrbovom.
Mestské zastupiteľstvo súčasne odporúča
vedeniu mesta poveriť riaditeľa I. Základnej
školy
realizáciou
procesu
verejného
obstarávania.
za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
Uznesenie MsZ č. 8/II/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
schvaľuje zmenu Uznesenia č. 167/XI/2017
zo dňa 30. 11. 2017 nasledovne:
ruší sa pôvodný text v plnom rozsahu, a to:
Programový rozpočet mesta Vrbové na
roky 2018 – 2020 v zmysle ustanovení
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov podľa
priloženého návrhu
a nahrádza sa novým znením, a to:

v zmysle ustanovení zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov programový rozpočet mesta
Vrbové na rok 2018 podľa priloženého
návrhu.
za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
Uznesenie MsZ č. 9/II/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom berie
na vedomie návrh programového rozpočtu
mesta Vrbové na roky 2019-2020.
Uznesenie MsZ č. 10/II/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
schvaľuje zmenu uznesenia č. 146/XI/2017
zo dňa 30. 11. 2017 nasledovne:
ruší sa pôvodný text v plnom rozsahu, a to:
v zmysle § 73 ods. 9 zákona č. 448/2008
Z. z. o sociálnych službách poskytnutie
sociálnej pomoci vo výške 1874,85 €
Domovu Klas, n. o., na účel zabezpečenia
dočasného
umiestnenia
p.
Jozefa
Vavrinca od 30. 6. 2017 – 31. 12. 2017
a nahrádza sa novým znením, a to:
v zmysle § 73 ods. 9 zákona č. 448/2008
Z. z. o sociálnych službách v znení
neskorších predpisov vyplatenie sumy
2044,85 € Domovu Klas, n. o., ako
jednorazovú úhradu za poskytovanú
sociálnu službu p. Jozefovi Vavrincovi za
celú dĺžku jeho pobytu v zariadení.
za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
Uznesenie MsZ č. 11/II/2018
Mestské
zastupiteľstvo
vo
Vrbovom
schvaľuje zmenu Uznesenia č. 147/XI/2017
zo dňa 30. 11. 2017 nasledovne:
ruší sa pôvodný text v plnom rozsahu, a to:
v zmysle § 73 ods. 9 zákona č. 448/2008 Z.
z. o sociálnych službách poskytnutie
sociálnej pomoci Domovu Klas, n. o.,
za účelom úhrady nákladov za p. Jozefa
Holána vo výške 689,20 € z dôvodu, že
nemá požadovaný príjem na úhradu
nákladov v Domove Klas a ani rodinných
príslušníkov, ktorí by sanovali vzniknutý
dlh.
A nahrádza sa novým znením, a to:
v zmysle § 73 ods. 9 zákona č. 448/2008 Z.
z. o sociálnych službách v znení
neskorších predpisov vyplatenie sumy
619,20 € Domovu Klas, n. o.,
ako
jednorazovú úhradu za poskytovanú
sociálnu službu p. Jozefovi Holánovi k 31.
12. 2017.
za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
Uznesenie MsZ č. 12/II/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
schvaľuje zmenu Uznesenia č. 148/XI/2017
zo dňa 30. 11. 2017 nasledovne:
ruší sa pôvodný text v plnom rozsahu, a to:
v zmysle § 73 ods. 9 zákona č. 448/2008 Z.
z. o sociálnych službách poskytnutie
sociálnej pomoci Domovu Klas, n. o., za
účelom úhrady nákladov za p. Ignáca
Ševčíka vo výške 656,68 € z dôvodu, že
nemá požadovaný príjem na úhradu
nákladov v Domove Klas a ani rodinných
príslušníkov, ktorí by sanovali vzniknutý
dlh.
Pokračovanie na strane 4.
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Jubileum
V týchto dňoch sa dožil nevšedného jubilea
– 95. narodenín –
pán Jozef MACKOVJAK,
ktorý sa dlhoročne angažoval vo verejnom živote
vo Vrbovom, najmä v oblasti kultúry. Vždy sa prejavoval ako
spoľahlivý, obetavý, ale aj skromný a láskavý človek.
Všetko dobré mu privolávame:
Na mnohaja i blahaja lita.
Útvar kultúry MsÚ a mesto Vrbové
Už desiaty rok uplynie,
čo stíchol Tvoj hlas,
len spomienky na Teba
vracajú sa zas.

†

Dňa 5. marca si pripomenieme desiate výročie úmrtia nášho
manžela, otca a starého otca

Jána DRŽÍKA.
Tichú spomienku mu venuje manželka Helena, švagriné a dcéry
s rodinami.
P-No - 272/2018

Pohrebná služba Vrbové

NON STOP

Nám. slobody 505/20 Vrbové
0907 520 813, 0908 528 501

Prevozy zosnulých Vrbové a okolie a do krematória
ZDARMA.

Štatistický úrad Slovenskej republiky
Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej
Bystrici

ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIE RÚ

Naši jubilanti

v mesiaci marec 2018
60 rokov: Marta Ferancová
Peter Kalus
Jozef Minárik
Mária Rajnicová
Daniela Kratochvílová
Anna Martinovičová
Ing. Eva Kramáriková
Mária Sekerková
Alena Čimová
Marian Čimo
Ľudmila Potroková
Kvetoslava Žáková
Dimiter Kostadinov Ganev
Miloš Cingel
65 rokov: sr. Alexandra Emília
Potocká
Jozef Rajnic
Mária Sudorová
70 rokov: Emília Zetková
Ján Mešenec
Ján Višňovský
Jozef Huta
Lýdia Šimová
75 rokov: sr. Metoda Kristína
Dávidková
Vladimír Kozák
80 rokov: Juliana Stolárová
81 rokov: Emília Ilenčíková
Anna Surovčíková
82 rokov: Oľga Bališová
83 rokov: Mária Heriánová
Mária Pakanová
Jolana Pekníková
Anna Ravasová
84 rokov: Kvetoslava Takáčová
Alžbeta Drobná
Helena Gondálová
Helena Vlhová
87 rokov: Anna Mikuličková

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku
88 rokov: Anna Bosáková
rodinných účtov. V zmysle vyhlášky č. 250/2017 Z. z. sa toto zisťovanie uskutoční
Jozefína Stolárová
aj v roku 2018. Účelom štatistického zisťovania je o. i. získať informácie o štruktúre,
výške a vývoji príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky
90 rokov: Otília Svítková
zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému štatistického
Srdečne blahoželáme !
úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií,
osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného
minima.
Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2018 vybraných viac ako 150 obcí, medzi nimi aj vaše mesto. Do zisťovania je
zaradených viac ako 2090 domácností.
Zisťovanie sa uskutočňuje od 1. februára do 30. apríla 2018.
V tomto období vybrané domácnosti vo vašom meste navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný
preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Oslovené domácnosti sú povinné podľa zákona č. 540/2001 Z. z.
o štátnej štatistike poskytnúť požadované údaje. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti
poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001
Z. z. o štátnej štatistike a z. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Za ochranu dôverných aj osobných údajov
zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese
www.susr.sk alebo telefonicky na t. č. 033/5566240 – Ing. Jozefína Rozičová
Ing. Zlata JAKUBOVIE, CSc.
generálna riaditeľka sekcie zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici
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Z rokovania Mestského zastupiteľstva
Pokračovanie zo strany 2
Uznesenie MsZ č. 12/II/2018
a nahrádza sa novým znením, a to:
v zmysle § 73 ods. 9 zákona č. 448/2008 Z.
z. o sociálnych službách v znení
neskorších predpisov vyplatenie sumy
556,68 € Domovu Klas, n. o., ako
jednorazovú úhradu za poskytovanú
sociálnu službu p. Ignácovi Ševčíkovi
k 31. 12. 2017.
za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
Uznesenie MsZ č. 14/II/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
schvaľuje na návrh Bytového družstva so
sídlom v Trnave, ako správcu bytového
domu prenájom časti bytového domu súp.
č. 507/2, 4, 6 vo Vrbovom. Ide o 2 miestnosti,
v ktorých je umiestnená kotolňa bytového
domu - 1. miestnosť – 20,40 m2 a 2.
miestnosť – 12,90 m2, ktoré sú majetkom
žiadateľov – teda spoluvlastníkov bytov
a postavené sú na parcele reg. „C“ parc. č.
1600/9 o výmere 580 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV
č. 1900, ktorý je v majetku mesta Vrbové,
umiestnený na Hollého ul. za cenu nájmu
vo výške 2000 €/mesiac, ako prenájom
nehnuteľného majetku pre účely výroby

tepla pre všetky bytové domy na Hollého
ulici vo Vrbovom.
za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
Uznesenie MsZ č. 15/II/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
schvaľuje Plán činnosti hlavnej kontrolórky
na I. polrok 2018.
za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
Uznesenie MsZ č. 16/II/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom berie
na vedomie Správu o činnosti hlavnej
kontrolórky mesta za II. polrok 2017.
Uznesenie MsZ č. 17/II/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
schvaľuje – v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2
Zásad
hospodárenia
a
nakladania
s majetkom mesta Vrbové a na základe
§ 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
odkúpenie nehnuteľnosti:
- pozemok parcela registra „E“ č. 1261
o výmere 72 m², zapísaný na LV č. 2289,
druh pozemku – orná pôda za cenu 5 €/m2
nasledovne:
1. Ing. Miroslav Lavko, bytom Ul. slatinská
č. 8960/3, 821 07 Bratislava-Vrakuňa,
podiel 14/144 (t. j. 7,00 m2) za sumu
vo výške 35,00 €.

Marián Kramárik, bytom Ul. Štefánikova č.
1518/19, 031 01 Liptovský Mikuláš 1, podiel
14/144 (t. j. 7,00 m2) za sumu vo výške
35,00 €. Juraj Kramárik, bytom Bernolákova
ul. č. 659/3, 922 03 Vrbové, podiel 14/144, (t.
j. 7,00 m2) za sumu vo výške 35,00 €.

1.

Brigita Poláková, bytom Sídl. Adama
Trajana č. 92/16, 921 01 Piešťany,
podiel 6/48, (t. j. 9,00 m2) za sumu
vo výške 45,00 €.
2. Ján Gazdík, bytom Ul. hrádky č. 92/21,
914 01 Trenčianska Teplá, podiel 7/24,
(t. j. 21,00 m2) za sumu vo výške 105,00
€. t. j. v sumáre podiel 34/48, čo činí 51
m2 v celosti.
za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
Uznesenie MsZ č. 18/II/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
schvaľuje – v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové a na základe § 588 a nasl.
Občianskeho
zákonníka
odkúpenie
nehnuteľnosti:
- pozemok parcela registra „C“ č. 3030/2
o výmere 4 m², zapísaný na LV č. 1693, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria
zacenu 25 €/m2 nasledovne:

Uznesenie MsZ č. 13/II/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje zmenu Uznesenia č. 180/XII/2017 zo dňa 19. 12. 2017 nasledovne:
ruší sa pôvodný text v plnom rozsahu, a to:
rozpočtové opatrenie č. 11 (RO č. 11– rozpis v prílohe)

Rozpočet schválený
2017
Bežné príjmy

Rozpočet po
zmenách

Zmena rozpočtu
č. 11

4 403 100,00

4 447 917,48

Kapitálové príjmy

152 000,00

507 365,31

507 365,31

Finančné operácie príjmové

326 500,00

319 205,38

319 205,38

Školstvo

30 451,01

Rozpočet po zmenách
4 478 368,49

51 000,00

78 469,57

3 124,40

81 593,97

PRÍJMY SPOLU

4 932 600,00

5 352 957,74

33 575,41

5 386 533,15

Bežné výdavky

4 158 600,00

4 481 007,74

33 575,41

4 514 583,15

Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
VÝDAVKY SPOLU

691 000,00

770 750,00

770 750,00

83 000,00

101 200,00

101 200,00

4 932 600,00

5 352 957,74

33 575,41

5 386 533,15

A nahrádza sa novým znením, a to:
rozpočtové opatrenie č. 11 (RO č. 11– rozpis v prílohe)
Rozpočtové opatrenie zohľadňuje skutočné čerpanie výdavkov s prihliadnutím na skutočné plnenie príjmov podľa jednotlivých zdrojov
(predovšetkým príjmy zo ŠR) a súčasne zahŕňa úpravu v kategórii príjmov a výdavkov určených na financovanie školstva.

Rozpočet schválený
2017
Bežné príjmy

4 403 100,00

Rozpočet po
zmenách

Zmena rozpočtu
č. 11

4 447 917,48

197 327,72

Rozpočet po zmenách
4 645 002,75

Kapitálové príjmy

152 000,00

507 365,31

- 122 994,57

384 613,19

Finančné operácie príjmové

326 500,00

319 205,38

-130 000,00

189 205,38

51 000,00

78 469,57

3 124,40

81 593,97

PRÍJMY SPOLU

4 932 600,00

5 352 957,74

-52 542,45

5 300 415,29

Bežné výdavky

4 158 600,00

4 481 007,74

179 215,10

4 660 222,84

691 000,00

770 750,00

-229 757,55

540 992,45

83 000,00

101 200,00

-2 000,00

99 200,00

4 932 600,00

5 352 957,74

-52 542,45

5 300 415,29

Školstvo

Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
VÝDAVKY SPOLU
za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

strana 5

4/2018
1.

Mgr. Zuzana Juríčeková, bytom Ul.
vysoká č. 3057/48, 921 01 Piešťany,
podiel 1/4, (t. j. 1 m2) za sumu vo výške
25,00 €.
2. Martina Juríčeková, bytom Ul. javorová
č. 2888/26, 921 01 Piešťany, podiel 1/4,
(t. j. 1 m2) za sumu vo výške 25,00 €.
3. Ivana Henríquez Carrera, bytom Ul.
vysoká č. 3057/48, 921 01 Piešťany,
podiel 1/4, (t. j. 1 m2) za sumu vo výške
25,00 €.
4. Ondrej Juríček, bytom Ul. vysoká č.
3057/48, 921 01 Piešťany, podiel 1/4,
(t. j. 1 m2) za sumu vo výške 25,00 €.
za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
Uznesenie MsZ č. 19/II/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom berie
na vedomie
- vyhodnotenie pripomienok a stanovísk
z prerokovania konceptu ÚPN-M Vrbové;
súborné
stanovisko
vypracované
obstarávateľom na základe výsledkov
prerokovania konceptu ÚPN-M Vrbové
podľa §21 ods. 7 zákona č. 50/1976 Zb. Stavebného zákona, v znení neskorších
predpisov.

Súborné stanovisko:
- konštatuje, že na základe výsledkov
prerokovania konceptu nedošlo k zmene
zadania k ÚPN-M, schváleného v mestskom
zastupiteľstve uznesením č. MsZ č. 68/V/2017
zo dňa 24. 5. 2017;
- obsahuje pokyny na spracovanie návrhu
územnoplánovacej dokumentácie (ÚPN-M),
na
základe
výsledkov
prerokovania
konceptu riešenia, vrátane výberu variantu
potvrdeného v procese prerokovania
konceptu riešenia.
- ukladá
spracovateľovi ÚPN-M vypracovať návrh
ÚPN-M Vrbové, v súlade:
- s § 22 zákona č. 50/1976 Zb. - Stavebného
zákona, v znení neskorších predpisov;
- so súborným stanoviskom ku konceptu
ÚPN-M Vrbové;
- s vyhodnotením pripomienok a stanovísk
z prerokovania konceptu ÚPN-M Vrbové.
za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
Uznesenie MsZ č. 20/II/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
schvaľuje spoluúčasť mesta Vrbové vo výške
minimálne 5 % zo sumy na spolufinancovaní

Uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom zo zasadnutia
konaného 12. februára 2018
Uznesenie MsZ č. 22/II/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje
1/ Účel, na ktorý sa požaduje podpora – kúpa stavby „Nájomné byty
15 b. j. + inžinierske siete“ bežného štandardu v novostavbe
bytového domu, na pozemku reg. C KN parcela č. 1577/2 v k. ú.
Vrbové, ktorý vznikol rozdelením pôvodného pozemku C-KN parc. č.
1577 vo vlastníctve mesta Vrbové. Bytový dom je postavený podľa
projektovej dokumentácie spracovanej zodpovedným projektantom
Ing. arch. Karolom Belasom - projektová kancelária, Vodárenská 37,
921 01 Piešťany, overenej v stavebnom konaní – stavebné povolenie
č. 1340/118/2017/SP-Mag., právoplatné dňa 13. 1. 2017, kolaudačné
rozhodnutie č. 378/152/2018/KR-Mag, právoplatné dňa 17. 1. 2018
v nasledovnej špecifikácii:
I. NP - spoločné priestory: šikmá rampa, zádverie, kočikáreň,
miestnosť pre upratovačku,
6x chodba, schodisko, 15x sušiareň, 6x meranie;
2-izbový byt - podlahová plocha 51,70 m2 vo vchode A;
- podlahová plocha 51,12 m2 vo vchode B;
- podlahová plocha 51,34 m2 vo vchode C;
II. NP - spoločné priestory: schodisko, 6x meranie;
1-izbový byt
- podlahová plocha vrátane balkóna 44,24 m2
vo vchode A;
1-izbový byt
- podlahová plocha vrátane balkóna 44,02 m2
vo vchode B a C;
2-izbový byt
- podlahová plocha vrátane balkóna 54,72 m2
vo vchode A a B;
2-izbový byt
- podlahová plocha vrátane balkóna 54,94 m2
vo vchode C;
III. NP - spoločné priestory: schodisko, 6x meranie;
1-izbový byt
- podlahová plocha vrátane balkóna 44,24 m2
vo vchode A;
1-izbový byt
- podlahová plocha vrátane balkóna 44,02 m2
vo vchode B a C;
2-izbový byt
- podlahová plocha vrátane balkóna 54,72 m2
vo vchode A a B;
2-izbový byt
- podlahová plocha vrátane balkóna 54,94 m2
vo vchode C;
a kúpa príslušnej technickej vybavenosti podmieňujúcej užívanie
stavby „Nájomné byty 15 b. j. + inžinierske siete“, zrealizovanej na
pozemkoch reg. C KN parc. č. 1577/1, 1582, 1581/1, 1578/5 v k. ú.
Vrbové postavených podľa projektovej dokumentácie spracovanej
zodpovedným projektantom Ing. arch. Karolom Belasom
- projektová kancelária, Vodárenská 37, 921 01 Piešťany, overenej
v stavebnom konaní – stavebné povolenie č. 1340/118/2017/SP
- Mag., právoplatné dňa 13. 1. 2017, kolaudačné rozhodnutie
č. 378/152/2018/KR-Mag, právoplatné dňa 17. 1. 2018.
Technická vybavenosť pozostávajúca z vodovodnej prípojky,
vonkajších prívodov NN, verejného osvetlenia a z prívodu
slaboprúdových sietí a bola skolaudovaná na základe kolaudačného
rozhodnutia č. 378/152/2018/KR-Mag, právoplatného dňa
17. 1. 2018.
Komunikácie a spevnené plochy pozostávajúce z chodníka, 18
parkovacích miest a z plochy pre smetné nádoby boli skolaudované

projektu „Podpora materiálneho a technického vybavenia MFK Vrbové“.
za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
Uznesenie MsZ č. 21/II/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
schvaľuje návrh poslanca Ing. J. Duračku
zmenu spôsobu prideľovania nájomných
bytov a ukladá pracovníkom MsÚ pripraviť
materiál týkajúci sa zmien nasledovných
dokumentov:
1. Štatút mesta Vrbové – doplniť
a zmeniť v § 11, ods. 9. písm a)
2. VZN č. 4/2017 o nakladaní s nájomnými
bytmi pre občanov v bytovom dome
na Ul. J. Zigmundíka č. 295/4, Sídl. 9.
mája 322/25, na Nám. sv. Cyrila a
Metoda č. 12/20 a ostatnými
nájomnými bytmi v meste Vrbové
– doplniť alebo zmeniť v článku I. - §
1a, § 2, § 3a, § 3b
3. VZN č. 5/2017 o nakladaní s nájomnými
bytmi pre občanov v bytovom dome
na Hrabinskej ulici v meste Vrbové
– doplniť alebo zmeniť v článku I. - § 2,
§ 3, § 4a.
za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

na základe kolaudačného rozhodnutie Zn. č.: S/05557/09597/2017
- Urb, zo dňa 15. 12. 2017, právoplatného 20. 12. 2017.
Prípojka jednotnej kanalizácie + ORL boli skolaudované na základe
kolaudačného rozhodnutia Zn. č.: OU-PN-OSZP-ŠVS/2017/009942
- Dr, zo dňa 12. 12. 2017, právoplatného 20. 12. 2017.
2/ Investičný zámer mesta Vrbové realizovať kúpu stavby „Nájomné
byty 15 b. j. + inžinierske siete“ podľa bodu 1/ od spoločnosti
STAVOPRAC, s. r. o., Zákamenné č. 1060, 029 56 Zákamenné a
investičný zámer realizovať kúpu príslušnej technickej vybavenosti
podmieňujúcej užívanie stavby „Nájomné byty 15 b. j. + inžinierske
siete“ podľa bodu 1/ od spoločnosti STAVOPRAC, s. r. o., Zákamenné
č.1060, 029 56 Zákamenné.
3/ Spôsob financovania kúpy stavby „Nájomné byty 15 b. j.
+ inžinierske siete“ , SO 01 Bytový dom 15 b. j. v celkovej cene podľa
kúpnej zmluvy vo výške 701 136,24 eur prostredníctvom úveru zo
ŠFRB vo výške 60 % obstarávacej ceny, t. j. 420 680,00 eur a dotácie
z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len
MVD SR) vo výške 40 % obstarávacej ceny t. j. 280 450,00 eur
a financovanie rozdielu v sume 6,24 eur, ktorý vznikol pri
zaokrúhlení časti kúpnej ceny z poskytnutej dotácie a časti kúpnej
ceny z poskytnutého úveru na celé desiatky eur nadol z vlastných
zdrojov mesta.
4/ Spôsob financovania kúpy technickej vybavenosti podmieňujúcej
užívanie stavby „Nájomné byty 15 b. j. + inžinierske siete“, a to:
komunikácie a spevnené plochy, vodovodná prípojka, prípojka
jednotnej kanalizácie a odlučovač ropných látok v celkovej cene
118 795 92 eur nasledovne:
a) komunikácie a spevnené plochy:
5 350,00 eur dotácia z MVD SR;
5 350,00 eur úver zo ŠFRB;
58 397,92 eur vlastné zdroje;
b)vodovodná prípojka:
7 330,00 eur dotácia z MVD SR;
7 330,00 eur úver zo ŠFRB;
586,00 eur vlastné zdroje;
c) prípojka kanalizácie + ORL 11 770,00 eur dotácia z MVD SR;
11 770,00 eur úver zo ŠFRB;
10 912,00 eur vlastné zdroje;
5/ Spôsob financovania kúpy ďalšej technickej vybavenosti
podmieňujúcej užívanie stavby „Nájomné byty 15 b. j. + inžinierske
siete“ z vlastných zdrojov mesta, a to:

a.
b.
c.
d.

príprava územia
vonkajšie prívody NN
verejné osvetlenie
prívod slaboprúdových sietí

17 460,00
4 645,98
6 333,60
3 696,00

eur;
eur;
eur;
eur.

6/ Predloženie žiadosti o úver zo ŠFRB a predloženie žiadosti
o dotáciu z MVD SR na realizáciu investičného zámeru – kúpu
stavby „Nájomné byty 15 b. j. + inžinierske siete“ v rozsahu podľa
bodu 3/ v súlade s podmienkami stanovenými zákonom č. 150/2013
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Z. z. o ŠFRB a zákonom č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na
rozvoj bývania a o sociálnom bývaní platnými v čase
podania žiadosti.
7/ Predloženie žiadosti o úver zo ŠFRB a o dotáciu
z MVD SR na realizáciu investičného zámeru - kúpu
technickej vybavenosti v rozsahu podľa bodu 4/
podmieňujúcej užívanie stavby „Nájomné byty 15 b. j.“
v súlade s podmienkami stanovenými zákonom
č. 150/2013 Z. z. o ŠFRB a zákonom č. 443/2010 Z. z.
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
platnými v čase podania žiadosti.
8/ Zabezpečenie záväzku voči ŠFRB kupovanou
nehnuteľnosťou - 15-bytový dom, Šteruská cesta číslo
675/6A, 6B, 6C Vrbové, nachádzajúci sa na pozemku reg.
C KN parc. č. 1577/2 a pozemkami reg. C KN
vo vlastníctve mesta Vrbové parc. č. 1577/1, 1577/2,
1581 a 1582 formou zriadenia záložného práva
v prospech ŠFRB – podľa znaleckého posudku č.
13/2018, ktorý vypracoval Ing. Róbert Petrovič, Stromová
2299/9, 900 31 Stupava.
9/ Dodržať nájomný charakter bytov po dobu lehoty
splatnosti úveru, najmenej však po dobu 30 rokov.
10/ Zriadiť záložné právo na stavbu Bytový dom
- „Nájomné byty 15 b. j.“ vrátane príslušných pozemkov
a technickej vybavenosti po ich kúpe v prospech ŠFRB
a MVD SR.
11/ Záväzok mesta Vrbové dodržať pri prenájme
ustanovenia zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na
rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších
predpisov.
12/ Zapracovať minimálne 3 splátky úveru zo ŠFRB do
rozpočtu mesta na rok 2018.
13/ Zapracovať splátky úveru do rozpočtu mesta počas
trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB a zabezpečiť
splácanie poskytnutého úveru počas celej doby jeho
splatnosti.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ č. 24/II/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje rozpočtové opatrenie
(RO č. 1)

Rozpočet
schválený
2018
Bežné príjmy

Zmena
rozpočtu č.
1 (RO č. 1)

Rozpočet po
zmenách

4 416 236,00

4 416 236,00

Kapitálové príjmy

152 000,00

152 000,00

Finančné
príjmové

339 300,00

- 29 000,00

310 300,00

226 850,00

0,00

226 850,00

PRÍJMY SPOLU

5 134 386,00

- 29 000,00

5 105 386,00

Bežné výdavky

4 430 686,00

operácie

Školstvo

Kapitálové výdavky

606 700,00

Finančné operácie
výdavkové

97 000,00

VÝDAVKY SPOLU

5 134 386,00

Príjmy:
v EUR
zdroj 52

4 430 686,00
- 29 000,00

97 000,00
- 29 000,00

EK 514 002 ostatné úvery dlhodobé

Výdavky:
PR 1.5
FK 01.1.1
PR 4.5
FK 04.4.3
PR 8.2
FK 091.2.1
PR 8.2
FK 09.2.1.1
PR 8.7
FK 09.5.0
PR 11.3 FK 01.1.1
PR 3.5
FK 06.1.0
PR 9.1
FK 08.1.0
PR 4.5
FK 04.4.3

577 700,00

EK 640 bežné transfery
EK 630 tovary a služby
EK 630 tovary a služby
EK 630 tovary a služby
EK 630 tovary a služby
EK 630 tovary a služby
EK 700 kapitálové výdavky
EK 700 kapitálové výdavky
EK 700 kapitálové výdavky

za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

5 105 386,00

-

29 000,00
29 000,00

+
+
+
-

5 000,00
5 000,00
7 500,00
7 500,00
25 000,00
10 000,00
29 000,00
15 000,00
15 000,00
29 000,00

Uznesenie MsZ č. 25/II/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje rozpočtové opatrenie (RO č. 2)

Rozpočet schválený
2018
Bežné príjmy

Rozpočet po
zmenách

RO č. 2

Rozpočet po zmenách

4 416 236,00

4 416 236,00

102 037,74

4 518 273,74

Kapitálové príjmy

152 000,00

152 000,00

304 900,00

456 900,00

Finančné operácie príjmové

339 300,00

310 300,00

445 130,00

755 430,00

Školstvo

226 850,00

226 850,00

0,00

226 850,00

PRÍJMY SPOLU

5 134 386,00

5 105 386,00

819 932,16

5 957 453,74

Bežné výdavky

4 430 686,00

4 430 686,00

-15 000,00

4 415 686,00

606 700,00

577 700,00

852 067,74

1 429 767,74

97 000,00

97 000,00

15 000,00

112 000,00

5 134 386,00

5 105 386,00

819 932,16

5 957 453,74

Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
VÝDAVKY SPOLU
Príjmy:
zdroj 41
zdroj 111
zdroj 52

EK 111 003 výnos dane
EK 322 001 kapitálové granty zo ŠR
EK 514 002 ostatné úvery dlhodobé

v EUR
+ 102 037,74
+ 304 900,00
+ 445 130,00
+ 852 067,74

Výdavky:
PR 4.5
FK 04.4.3
EK 630
- 30 000,00
PR 1.7
FK 01.7.0
EK 650
+ 15 000,00
- účelovo určené na splátky úrokov z poskytnutého úveru zo ŠFRB
PR 1.7
FK 01.7.0
EK 820
+ 15 000,00
- účelovo určené na splátky istiny poskytnutého úveru zo ŠFRB
PR 3.5
FK 06.1.0
EK710
+ 852 067,74
- účelovo určené na kúpu bytového domu a prislúchajúcej technickej vybavenosti
na Šteruskej ceste
za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

+ 852 067,74

Uznesenie MsZ č. 23/II/2018
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
schvaľuje použitie finančných prostriedkov
vo výške 2000 € na riadny členský vklad
do Združenia obcí „Zelená cesta“ a osobitný
vklad jednotlivých členov vo výške 3000 €
určený na vykrytie výdavkov pre spracovanie
DÚR.
za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ,
primátorka mesta
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MALÉ BILANCOVANIE – VEĽKÉ VÝSLEDKY
Vážení občania, mesto Vrbové má svoj rozpočet, ktorého príjmová časť sa
napĺňa podielovými daňami, miestnymi daňami a rôznymi poplatkami, ako
i financiami na prenesený výkon štátnej správy.
Tieto príjmy slúžia na riadny chod mesta, na výkon činností, ktoré mestskej
samospráve ukladá zákon a ktoré jej zveril štát. Okrem toho sa snažíme
získavať financie od poskytovateľov dotácií predkladaním rôznych projektov,
ktoré slúžia na zvyšovanie kvality života v našom meste. V našom volebnom
období bola úspešnosť vysoká. Že nejde o malé čiastky, sa môžete presvedčiť
z uverejnených tabuliek. Sumy v tabuľkách sú uvedené v eurách. Okrem toho
mesto získalo sponzorské príspevky (napr. od firmy Veolia) a z Ministerstva
vnútra hasičské auto a protipovodňový vozík.
Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ,
primátorka mesta

Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov
Úspešné žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov rok 2015
Poskytovateľ

Názov projektu/žiadosti

Požadovaná suma

Schválená suma

Úrad vlády SR

Vybudovanie detského ihriska

7 000,00

5 000,00

Európska únia

Európa pre občanov

10 000,00

10 0000,00

MK SR

Aby kniha nezanikla

3 000,00

1 800,00

MH SR

Modernizácia verejného osvetlenia

639 639,99

najviac: 639 639,99
skutočnosť: 579 812,03

659 639,99

596 612,03

Spolu

Úspešné žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov rok 2016
Poskytovateľ

Názov projektu/žiadosti

Požadovaná suma

Schválená suma

TTSK

Kráľ z Vrbového

660,00

200,00

TTSK

Vrbovská 15-ka

500,00

500,00

Ekopolis

U svetobežníka Mórica sa energiou
šetrí

4 000,00

3 999,94

MDVa RR SR

Obstaranie náhradných nájomných
bytov

143 450,00

143 450,00

148 610,00

148 149,94

Spolu

Úspešné žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov rok 2017
Poskytovateľ

Názov projektu/žiadosti

TTSK

Športový deň vo Vrbovom

ČSOB

Požadovaná suma

Schválená suma

300,00

250,00

Rekonštrukcia vybraných
priechodov pre chodcov

10 753,00

6 000,00

Environmentálny fond

Zlepšenie kvality ovzdušia
a zvýšenie čistoty miest

168 577,50

100 000,00

Environmentálny fond

Sanácia miest s nezákonne
umiestneným odpadom

48 940,88

48 940,88

MK SR

Komplexný statický a reštaurátorský
výskum stien synagógy

23 950,00

3 500,00

MV SR

Doplnenie kamerového systému

23 600,00

9 000,00

276 121,38

158 690,88

Spolu

spracovala JUDr. Mária GAJŇÁKOVÁ,
hlavná kontrolórka mesta Vrbové
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DOPĹŇAME
zoznam tých, ktorí hmotne prispeli k Vianociam deťom
Detského domova v Pečeňadoch a Trebaticiach (HV č.
2/2018 s. 15): Drogéria M. Holán, Ľ. Juríčková, P. Kuchar, M.
Ševčíková, E. Schönfeldová a R. Niznerová.

OPRAVA

Pri technickom spracovaní Hlasu Vrbového v správe
o oceňovaní angažovaných členov SZTP Pamätnou
medailou mesta Vrbové 17. januára (HV č. 2/2018, s. 16)
došlo k skomoleniu jedného krstného mena. Správne tam
malo figurovať meno pani Márie GONOVEJ. Za chybu sa
ospravedlňujeme.

Cudzie jazyky na plný plyn
„Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.“
„Cudzí jazyk – pas do celého sveta.“ Kto by
nesúhlasil?
V
dnešnej
multikultúrnej
spoločnosti majú cudzie jazyky skrátka
zelenú. Preto sme sa aj my – vedenie
a pedagógovia Základnej školy na Školskej
ulici vo Vrbovom – rozhodli urobiť niečo pre
skvalitnenie ich výučby. Žiaci našej školy
dostali „pod stromček“ hodnotný darček.
Počnúc novým rokom je im k dispozícii
školské jazykové laboratórium.
Trieda určená na vyučovanie cudzích jazykov
bola zariadená šestnástimi samostatnými
boxami, z ktorých každý je vybavený
notebookom a slúchadlami s mikrofónom.
Systém Easy Lab, ktorý je v učebni
nainštalovaný, umožňuje učiteľovi využívať

POĎAKOVANIE
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí mi pomohli na ceste ku
kňazstvu svojimi radami, učením, modlitbami, obetami.
Veľmi pekne ďakujem pani primátorke Dott. Mgr. Eme
Maggiovej za jej osobnú pomoc, ako aj mestu Vrbové
a všetkým ľuďom, ktorí s ochotou pomáhali s prípravou
kňazskej vysviacky a organizáciou primícií. Ďakujem Vám za
Vaše modlitby, finančné prostriedky, obety. Ďakujem za čas
strávený vo vrbovskom farskom spoločenstve. Na prvom
mieste však patrí vďaka Pánu Bohu za to, že si mňa
nehodného vyvolil za svojho kňaza, rodičom za to, že mi dali
život a bratovi za spoločné prežité detstvo.
Milí Vrbovčania, budem Vás zahŕňať do svojich modlitieb
a taktiež ja Vás prosím o modlitby. Kto šíri pokoj, šíri Božie
prianie. Kto šíri Božie zámery, je Boží. Kto je Boží, ten vyhral!
Novokňaz Lukáš ČMEHÍL
K poďakovaniu sa pripája celá rodina Čmehílová

na hodine rozmanité multimediálne
výukové materiály. Všetky zdroje sú riadené
učiteľom z jeho stola a prenášané priamo
do jednotlivých počítačov žiakov tak, aby
s nimi mohli pracovať. Učiteľ môže sledovať
prácu študenta, vzdialene prevziať kontrolu
nad
počítačmi
študentov,
odosielať
a prijímať cvičenia cez sieť a mnoho ďalších
funkcií. Systém umožňuje vyučujúcemu
mať úplnú kontrolu nad všetkým, čo sa deje
v triede. Zároveň však núti každého jedného
žiaka byť aktívnym počas celej hodiny. Toto
všetko prispieva nielen k efektívnejšej, ale
pre žiakov aj zaujímavejšej a atraktívnejšej
výučbe cudzieho jazyka.
Veríme, že takýto moderný prístup našich
žiakov zaujme a motivuje „zahryznúť sa“ do
angličtiny, nemčiny, či ruštiny ešte
usilovnejšie než doteraz a cudzie jazyky sa
u nás rozbehnú ozaj na „plný plyn“ !
Mgr. Ján KARKUŠ
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Hľadáte skutočne dobrú školu?
Výsledky celoslovenského Testovania 5 a 9 sú
primárne určené žiakom a ich rodičom, lebo na základe
výsledkov testov svojho dieťaťa pri porovnaní
s výsledkami ostatných žiakov môžu vyberať pre svoje
dieťa vhodnú školu.
Aj Základná škola na Komenského ulici vo Vrbovom
poskytuje deťom základné vedomosti a vzdelanie, ktoré
potom deti zúročia pri výbere vyšších typov škôl a následne
predurčujú, či sa deti úspešne uplatnia na trhu práce, ktorý
uprednostňuje hlavne ľudí vzdelaných a schopných celý
život sa učiť.
Rodičov žiakov zároveň zaujímajú školy, ktoré sú v blízkosti
bydliska ich detí. Preto chcem zdôrazniť úspechy práve našej
školy.
Dnes sa dá zistiť obrovské množstvo informácií o škole aj
na diaľku. Na každú školu sa treba pri jej výbere pozerať
vždy komplexne, zaujímať sa o to, aká je kvalifikovanosť
učiteľov, aké sú školské a mimoškolské aktivity školy, ako je
škola vybavená učebnými pomôckami a technikou, do akých
súťaží sa žiaci zapájajú a s akou úspešnosťou, aké záujmové
útvary škola ponúka a podobne. Aj to by mal byť dôležitý
moment v rozhodovaní, do ktorej školy rodič svoje dieťa dá,
či do tej, ktorá je iba najbližšie k domovu, alebo do tej, kam
chodia starší súrodenci. Prípadne vyberú najbližšiu školu
k práci rodičov. Toto sú obvykle kritériá, podľa ktorých často
vyberajú rodičia školu pre svoje dieťa.
No nielen vzdialenosť je dôležitá. Ak sa chcete rozhodnúť
aj podľa kvality, netreba sa spoliehať iba na odporúčania
tých, ktorí tam už majú alebo mali svoje deti.
Návod na výber školy a spokojnosť s výberom poskytnú
rodičom práve výsledky nezávislého celoplošného testovania
ako sú napríklad KOMPARO, Testovanie 5 a Testovanie 9. Je
to jeden z dôležitých údajov, ktoré umožnia objektívne
porovnať školy medzi sebou. Riaditeľka ZŠ na Komenského
ulici Mgr. Viera Rapantová, vedenie školy a celý pedagogický
zbor majú záujem o čo najlepšiu kvalitu vedomostí svojich
žiakov, o nezávislé preverenie úrovne vzdelávania na našej
škole, preto vítajú možnosť, aby sa žiaci zúčastnili nielen
povinného, ale aj dobrovoľného testovania KOMPARO,
v čom boli podporení Radou rodičov, ktorá celé testovanie
KOMPARO uhradila, lebo sami rodičia dobre chápu, ako je
potrebná kvalita vzdelávania ich detí, preto škole v čom sa
dá, veľmi pomáhajú, za čo im patrí naše poďakovanie.
KOMPARO písali žiaci dňa 16. 11. 2017. Do projektu sa
zapojili žiaci 8. ročníka z 392 škôl a žiaci 9. ročníka zo 668
škôl. Naši žiaci boli v testovaní KOMPARO celkovo opäť
lepší, ako bol celoslovenský priemer.
V testovaní KOMPARO boli najúspešnejší títo žiaci 9.
ročníka:
•
Z matematiky dosiahli najlepšie výsledky žiaci Patrik
Franko (9. A) – 100 %, Lucia Kubranová (9. A) – 95 %
a Teodor Teplica (9. B) napísal na 85 %.
•
Zo slovenského jazyka boli najúspešnejší títo žiaci, ktorí
dosiahli viac ako 90 %: 9. A: Mária Pašáková – 96 %,
Katarína Zubáková – 96 %, Mária Kováčiková – 92 %,
Lucia Kubranová – 92 %, Sibela Tarič – 92 %. Z 9. B to boli
títo žiaci: Sára Jobusová – 92 % a Teodor Teplica - 92 %.

V testovaní KOMPARO boli najúspešnejší títo žiaci
8. ročníka:
•
•
•

Z matematiky dosiahla 84,3 % Terézia Molnárová (8. A)
a 80,4 % Katarína Mitterová (8. B).
Zo slovenského jazyka 100 % úspešnosť dosiahla
Sabína Konkušová (8. B), 95,5 % Katarína Mitterová (8. B)
a 90,9 % Terézia Molnárová (8. A).
V rámci celej SR patríme do prvej štvrtiny najlepších
škôl.

TESTOVANIE 5
VÝSLEDKY CELOSLOVENSKÉHO TESTOVANIA
Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných
škôl sa uskutočnilo
22. novembra 2017. Testovanie opäť ukázalo vysokú kvalitu
vzdelávania a profesionálnu prácu učiteľov v našej škole,
ktorá prináša výsledky v úspešnosti žiakov v testovaných
predmetoch.
MAT

SJL

41

41

Priemerná percentuálna úspešnosť
školy:

72,6 %

72,5 %

Priemerná percentuálna úspešnosť
v rámci SR:

64,7 %

62,8 %

Rozdiel priemernej úspešnosti
oproti národnému priemeru:

+ 7,9 %

+ 9,7 %

Počet žiakov 5. roč. testovaných
z daného predmetu:

V Testovaní 5 boli najúspešnejší títo žiaci:
•
Zo slovenského jazyka dosiahli 90 % a viac percent
títo žiaci: 96,7 % získali Aneta Ošková (5. B), Anabela
Bugárová (5. A), Zuzana Valovičová (5. A), 93,3 % mali
Tadeáš Štefíček (5. A), Vivien Madunická (5. A), 90 %
Martina Prievozníková (5. A), Natália Sadloňová (5. A),
Júlia Kramáriková (5. A) a Kristína Pániková (5. B).
•
Z matematiky dosiahli 90 % a viac percent títo žiaci:
100 % Vivien Madunická (5. A), 96,7 % Anabela Bugárová
(5. A), Alex Toplanský (5. A), Zuzana Valovičová (5. A),
93,3 % získali Kristína Pániková (5. B), Matej Žák (5. A)
a 90 % mali Martin Halama (5. A), Marek Sadloň (5. A),
Tadeáš Štefíček (5. A) a Aneta Ošková (5. B).
ZŠ na Komenského ulici dlhodobo dosahuje vynikajúce
výsledky. V celoslovenskom hodnotení ZŠ a SŠ v roku
2017 sa umiestnila na 2. mieste v okrese Piešťany a na
10. mieste v Trnavskom kraji. Aj výsledky testovania v šk.
r. 2017/18 ukazujú, že sa opäť zaradíme medzi úspešné
a vysoko hodnotené školy, a to nielen vďaka testovaniam,
ale aj za zapájanie sa do súťaží a v ich úspešnom absolvovaní.
O najdôležitejších úspechoch a aktivitách našej školy sa
dočítate na stránke školy, http://www.zskomvrbove.edu.sk/.
Mária BOROVSKÁ,
ZŠ, Komenského, Vrbové

Ročník:

Počet zúčastnených žiakov

úspešnosť
testovaných žiakov
našej školy v SJL

Priemerná úspešnosť všetkých
testovaných žiakov
v SR

úspešnosť
testovaných žiakov
našej školy v MAT

Priemerná úspešnosť všetkých
testovaných žiakov
v SR

8.

41

67,9 %

62,8 %

49,2 %

50,4 %

9.

51

69,9 %

64,6 %

53,2 %

49,4 %
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Beňovský v Prešove
Ani východné Slovensko nezostalo bokom pri spomienke
na významnú slovenskú osobnosť 18. storočia – grófa Mórica
Beňovského, rodáka z Vrbového. Veď Beňovský sa tu
zdržiaval – už či ako väzeň, čerstvý manžel, či odhodlaný
bojovať v mene Barskej konfederácie, sídlom „Generałnoşci“
ktorej sa stal Prešov a tu bol dňa 13. januára 1770 schválený
Akt detronizácie vtedajšieho poľského kráľa Stanisłava
Augusta Poniatowského. Až odtiaľ sa sídlo konfederácie
presunulo do Tešína (Cieszin). Nebyť toho, že Barská
konfederácia a účasť na nej bola Beňovskému rázcestím
v jeho živote, asi by nebol autorom svojich Pamätí a ciest,
ktoré vyšli 4 roky po jeho smrti (1790) a získali si celosvetový
ohlas doznievajúci aj v súčasnosti.
V stredu, dňa 29. novembra 2017, sa v Prešove na pôde
Štátnej vedeckej knižnice na Námestí mládeže 1 uskutočnila
prednáška RNDr. Viktórie Kandráčovej, PhD. „Geografický
obzor grófa Mórica Beňovského“. Zúčastnilo sa na nej vyše
50 osôb, prevažne poslucháčov a pedagógov geografie
vedeckého i učiteľského zamerania Fakulty humanitných
a prírodných vied Prešovskej univerzity.
Prednáška uvedenej lektorky bola zameraná na osobnosť
Mórica Beňovského, jeho génia loci – Vrbového a hlavne
na jeho cestovateľské aktivity – poznávanie krajín, ktorými
na svojich cestách prechádzal a popisoval vo svojom
denníku počnúc Sibírou a končiac Madagaskarom. Autorka
sa v prednáške snažila podať aj komparáciu obrazu
vybraných miest a krajín za čias Beňovského (1769 – 1771
a neskôr) a v súčasnosti.
Bohatú problematiku, ktorú prednášateľka poskytla, chce
v budúcnosti obohatiť o ďalšie postrehy a detailnejšiu
analýzu Beňovského cestopisu a bestselleru Pamäti a cesty
I., II. pohľadom geografa. Významne jej v tom poslúži register
geografických názvov a pojmov, ktoré Beňovský vo svojom
diele používa a ktorý autorka práve spracováva.
Prezrádzame, že zatiaľ, len 1. diel Pamätí a ciest obsahuje
327 miestnych názvov v 1071 súvislostiach.
M. KARIA

Beňovský v Prahe
Životný príbeh nášho vrbovského hrdinu, grófa Mórica
Beňovského, jeho osudy, cesty, boje, životná púť zaujala aj
organizátorov programov v Slovenskom inštitúte v Prahe,
preto pozvali Dr. Ľubomíra Bosáka a Dr. Patrika Kýšku
na Literárny večer do Prahy (29. januára).

Ich úspešná zaujímavá prednáška v inštitúte, ktorý teraz
sídli v centre mesta v
zrekonštruovanom bývalom
františkánskom kláštore pri paláci Hybernia, bola zameraná
na opis Beňovského životnej púte od narodenia vo Vrbovom
až po jeho skon na exotickom ostrove Madagaskar.
Samozrejme, že sa neopomenuli „Pamäti a cesty“ z pera
samotného Beňovského, ktoré boli svojho času, koncom 18.
storočia, európskym bestsellerom, ale ani ďalšie literárne
diela viacerých autorov sveta, v ktorých spracovali jeho
príbehy.
Na programe sme privítali konzulku Slovenskej republiky
Zuzanu Warderovú a vicekonzulku Emíliu Šrámkovú
z Veľvyslanectva SR v Českej republike, návštevníkov z Čiech
a zo Spolku Slovákov v ČR. Zo Slovenska pricestoval bývalý
verejný ochranca práv doc. JUDr. Pavel Kandráč, CSc.,
s manželkou JUDr. Cecíliou Kandráčovou, CSc., právnou
vedkyňou a bývalou diplomatkou, ktorá vystúpila tiež
v diskusii a informovala o nových
publikáciách o Beňovskom vo Francúzsku,
Belgicku a Poľsku. Pre účastníkov
programu bol zaujímavý aj bohato
obrazovo zdokumentovaný popis pohybu
Mórica Beňovského – na území Čiech v r.
1778/9 (o čom sa dosial veľmi nehovorilo)
– v čase, keď bojoval v 11. husárskom
pluku vo vojsku Márie Terézie vo vojne
s Prusmi v okolí Jičína, Trutnova,
Hostinného a i. V diskusii potom odznelo
mnoho zaujímavých poznámok i príspevkov a objasnili sa viaceré otázky,
o ktorých mali poslucháči dobré historické
vedomosti.
Bolo
poskytnuté
tiež
interview
redaktorke Českého rozhlasu pre reláciu
Stretnutie.
Dana MLYNARČÍKOVÁ,
dramaturgička,
Slovenský inštitút v Prahe
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TURNAJ PRÍPRAVIEK
Dňa 4. februára sa mladšia
prípravka
MFK
Vrbové
zúčastnila futbalového turnaja
v Hrnčiarovciach nad Parnou,
kde pod vedením trénera Mgr.
Ladislava Slováka skončila na
peknom 2. mieste.
Výsledky:
Vrbové – J. Bohunice „B“ 5:0
Góly: Brauner, Holovič, Fiala,
Pekník, Šimo
Vrbové - Trakovice 1:0
Góly: Brauner

Na pražské podujatie venované
Beňovskému prišiel aj PhDr. Jozef
Gáfrik, CSc. V súčasnosti sa zapodieva
myšlienkou výroby kvalitných, ale
cenovo dostupných figúrok osobností
Slovenska, ktoré by mohli pomôcť
propagácii nášho štátu i v zahraničí.
Jednou z nich má byť aj vrbovský
svetobežník.

Vrbové – Dvorníky 3:2
Góly: Šimo 2, vlastný
Vrbové – J. Bohunice „A“ 0:4
MFK Vrbové reprezentovali: J. Brauner, J. Čáp, J. Fiala, M. Holovič, P. Ilenčík,
D. Pekník, M. Šimo, J. Talaba, R. Záhorec a N. Žemla.
LS

Karneval plný radosti
... Čím by sme boli bez detí,
ich radosť nám nádherne svieti vo všetkých domoch,
rozväzuje v nás úsmev ako všetko dobré,
veruže rozsvecuje okná, a prestupuje na ulicu,
a po ulici sa potom lepšie chodí...

(Ján ŠIMONOVIČ: Deti)

So slovami básnika Jána Šimonoviča sa nedá nesúhlasiť. Súhlasný postoj iste
zaujmú k nim najmä všetci účastníci tohtoročného detského karnevalu, ktorý 11.
februára už tradične ukončil čas zábav fašiangového obdobia pred pôstom.
Keďže detský karneval slávil tento rok svoje 50. narodeniny, pripravili
organizátori (MsÚ a ZO Únie žien Slovenska vo Vrbovom) pre deti nielen sladkosti,
ktoré im po slávnostnom defilé odovzdala primátorka mesta Dott. Mgr. Ema
Maggiová, ale aj diskozábavu, občerstvenie, bohatú tombolu plnú hračiek,
sladkostí, kresliacich, školských a športových potrieb, ovocia i detského oblečenia
a kozmetiky. Najväčšiu radosť a pobavenie však spôsobili deťom dvaja kúzelníci,
ktorí do svojho čarovania zapájali i deti, a odovzdali im z balónikov vytvorené
rôzne zvieratká či rozprávkové bytosti. Šťastie, ktoré žiarilo z detských očiek, sa
prenieslo do úsmevov a spokojnosti dospelých i organizátorov, a tak karneval
splnil svoje hlavné poslanie a odmenil všetko vynaložené úsilie obetavých členiek
ženskej organizácie na jeho prípravu a priebeh, za čo im patrí veľká vďaka.
Veľké poďakovanie za zdarný priebeh karnevalu patrí aj vedeniu II. ZŠ
vo Vrbovom za priestory jedálne, kde sa karneval konal, a ktorá po peknej výzdobe
vyzerala ako ozajstná tanečná sála.
Rovnako tak je potrebné poďakovať všetkým sponzorom a darcom tomboly,
ktorých (ako si ďalej prečítate) bolo naozaj neúrekom.
Patria k nim mnohé firmy, živnostníci, reštaurácie, predajne, organizácie
i jednotlivci a rodiny nasledovne:

Ukážka publikácií vydaných
o Beňovskom v Česku.

Firmy, živnostníci a reštaurácie: Semikron – p. Starovecký, Metzen – nemecká
firma, Trasbalk – dopr. firma – p. Klimek, PEMA VZT – p. Ilenčík, Tenet Praktik
– p. Šerjenik, Lunas – p. Slávik, Reha-Care – p. Kubišová, Tyros – p. Drobný,
PetroComp – p. Doskočil, Oprava obuvi – p. Šašo, Plynoinštalácie – rod. R. Horňáka,
Plynoinštalácie p. M. Balcír, Real Konto – p. Prievozníková, Movak – p. Miezga, GIT
– p. Valovci, Favab – p. Beniak, Lulem - p. Motúz, Kovospal – p. Spál, Fénix
– p. Boor, Krajčírstvo – p. Nestešová, MET-AGRO – p. Hruška, Silverman
– p. Bartulák, Šupy-Lapy – p. Karlík, OK PC – p. Kostúr, Aves automatizácia
– p. Salaj a Kubík, Geránium – p. Poubišová, Tlačiareň – p. Krchnáková, Fancy
zebra presents – p. Puvák, Broker Consulting – p. Pastorková, Vajda – p. Kunik,
Prama – p. Martinkovičová. 4x – p. Kratochvíl, Floral Rainbow – p. Blahová, DEKORP
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SK – p. Zlatník, Stavmont – p. Šimončík, Kaderníctvo Ivana –
p. Galbavá, Kadernícky salón Moni – p. Máčalková,
Kaderníctvo – p. Karlíková, Liečebné masáže – p. Svetlík,
Goliath Gym – p. Mikunda, HiVi – p. Adamec, Reštaurácia
Hanka – p. Matejík, Reštaurácia Bajo – p. Brandejs,
Reštaurácia Prašník – p. Balcír, Feris – p. Túry, Kulko
– p. Masarech, Ragas – p. Rakús, Pub Escobar – talianska
pizzeria, Black bar – p. Delea, Reštaurácia Hotel Piešťany
– p. Cabajová, Fotoateliér – p. Janáková.
Predajne a organizácie: Drogéria – p. Holan, Drogéria
– p. Netschová, Zelovoc – p. Zemko, Zelovoc – p. Kalusová,
Detská móda Ivanka – p. Čápová, Vinotéka – p. Sabová,
Vinotéka – p. Miklovič, Drobný tovar – p. Cingel, Odevy - p.
Figedyová, Potraviny – p. Bielko, Potraviny PT – p. Táborský,
Hračky – p. Feketeová, Hračky-papier – p. Bandíková, Elektro
– p. Káčerek, Textil a galantéria – p. Ličková, AT Textil
– p. Tvoríková, Záhradkárstvo – p. Sedlák, 45 Market
– p. Černeková, City Expres – p. Čechvala, Aquashop
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– p. Kubicová, Kvety Anemonka – p. Rajnicová, Cukrovinky–
p. Minárik, Dang Phung Viet – vietnamské odevy,
Poľnohospodárske družstvo Vrbové – p. Koreň, Poľnohospodárske družstvo D. Lopašov – p. Šmachová, I. ZŠ – p.
Tomčík, MsÚ Vrbové - p. Maggiová, ZO ÚŽS – p. Adamcová
Jednotlivci a rodiny: Dott. Mgr. E. Maggiová, N. Maggio,
MUDr. B. Pontes, A. Juričková, Ľ. Juríčková, H. Snohová,
E. Schönfeldová, M. Petríková, R. Klčo, B. Rešková, M. Kaclík,
D. Balcírová, M. Klčová, A. Trebatická, J. Dunajčíková,
B. Kamenická, M. Adamcová, M. Madžová, E. Madunická,
E. Hlavatovičová, A. Hlaváčiková, S. Hlaváčiková, S. Gajarová,
Z. Zimmermannová, O. Hanzlíková, D. Bieliková, M. Meierová,
D. Slováková, Z. Košťálová, D. Kellerová, V. Sabová, J. Madžo,
V. Meier, kolektív predavačiek CBA, rodina Tahotná, rodina
Vargová, rodina Nižnanská, rodina Rajnicová.
VĎAKA VÁM!
AM

Deti na vrbovskom karnevale, ktorý
11. februára zorganizovalo mesto
Vrbové a Únia žien Slovenska,
zabával profesionálny kúzelník Ivan,
inak Mgr. Ivan Lučanič, vyštudovaný
historik. Modelovať balóniky na
rôzne figúrky mu pomáhal aj jeho
kolega.
-rb-,
foto: Mária MADŽOVÁ
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