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INZERÁT 
 
Ponúkam prepisovanie seminárnych 
prác, bakalárskych prác, textov na 
počítači. Cena dohodou. 
majka.sismicova@gmail.com 
0944 179853 
 
 
 
 
Najlacnejšie 
poistenie vozidiel, poistenie 
osôb, poistenie  zodpovednosti, poistenie 
domov. 
 0908 666965 
 
 
 
 
Predám FIAT UNO v dobrom stave, 
STK, EK platná, cena dohodou, lacno. 
 0903 591657 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETNÁ DOVOLENKA  
PRE SENIOROV 

ZO Jednoty dôchodcov Slovenska – ZO 
Kovarce ponúka výhodnú sedemdňovú 
dovolenku v Chorvátsku na ostrove 
Čiovo za 236 EUR s polpenziou 
v dňoch od 21.júna do 28.júna 2013. 
V programe zájazdu je aj výlet loďou do 
Splitu, ale aj možnosť návštevy 
pútnického miesta Medžugorie. Prihlásiť 
sa môžu seniori, školy, rodiny. Prihláste 
sa včas, je to lacnejšie ako v sezónnej 
dobe. Ďalšie informácie môžete získať: 
p.Helena Belanová, č.tel.038/5316336 
p.Terézia Horáková, č.tel.038/5316236 
 
 
STAVMAT Kovarce s.r.o., č.505 (pri 
kostole)  ponúka: 
 hydroizolačné materiály, strešné 
krytiny, tepelno-izolačné materiály, 
materiály pre hrubú stavbu, materiály pre 
suchú stavbu, stavebné výplne 
a kontaktné zateplovacie systémy, OSB-
dosky, strešné laty, Roxor – priemer 6, 8, 
10, 12 mm, sieť kary, ochranné pomôcky, 
pracovné nástroje a náradie, skrutky, 
klince, farby, riedidlá. 
Spoločnosť ďakuje zákazníkom za 
prejavenú dôveru v roku 2012 a teší sa 
na spoluprácu v novom roku 2013. 
0908 773255 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOVOROČNÝ 
PRÍHOVOR  

STAROSTKY OBCE 
 

      Opäť máme 
jeden rok úspešne 

za sebou a čas, ten 
neúnavný 

robotník zas 
preložil naše skutky 
z prítomnosti do 

minulosti 
a umožnil nám, 

aby sme ich mohli porovnať s našimi 
minulými predstavami a predsavzatiami. 
     S Vaším dovolením milí spoluobčania, 
by som rada využila túto príležitosť, aby 
som Vás ako starostka i spoluobčianka 
srdečne pozdravila a úprimne Vám 
zaželala pokojný novoročný deň. 
     Vstúpili sme do nového roku. Asi nikdy 
počas celého roku nestisneme toľkokrát 
ruku iným ľuďom želajúc im šťastie, 
zdravie a úspechy do budúcich dní. 
Skúsme sa len na chvíľu zamyslieť, koľko 
prianí sme za tento krátky čas vyslovili, 
aké záväzky sme si predsavzali, koľko 
túžob sa prehnalo našou hlavou. Pri 
rozlúčke so starým rokom vnímame, že 
príchodom nového roku sa pred nami 
rozprestiera nová budúcnosť prinášajúca 
nové možnosti do nášho života, zmeny 
k lepšiemu v osobnom a rodinnom živote, 
ale aj v sociálnom postavení, uplatnení  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v práci či v štúdiu. Aká bude táto 
budúcnosť? Určite si prajeme, aby bola 
bezproblémová a úspešná. Nie je to 
utópia? Veď život bez problémov 
neexistuje. To je síce pravda, ale 
prekážky v živote, ktoré vieme s menším 
či väčším úsilím vyriešiť, nepovažujeme 
za problém zatieňujúci úspech našej 
cesty, našej budúcnosti. 
     V živote obce budúcnosť, a teda aj ten 
nastávajúci rok 2013 a naplnenie 
spoločných budúcoročných predsavzatí 
v mnohom závisí od množstva finančných 
prostriedkov, ktoré budú obci poskytnuté 
zo štátneho rozpočtu vo forme 
podielových daní, ale tiež aj od získaných 
dotácií, o ktoré obec požiadala. Musíme 
si však všetci uvedomiť, že mnoho závisí 
aj do nás samostatných, od toho ako si 
dokážeme uvedomiť, že len spoločným 
úsilím dokážeme realizovať vytýčené 
predsavzatia a ciele. Z histórie vieme, že 
cesta k naplneniu nových výziev nebola 
nikdy jednoduchá, ale kto sa rozhodne na 
ňu vykročiť, nemal by cúvnuť, čo 
znamená, že aj my sa pozeráme 
s optimizmom k métam, ktoré chceme 
dosiahnuť. Každá úloha sa však plní 
ľahšie, keď ju podporuje viac rúk 
nesúcich vzájomnú úctu. Pri príležitosti 
nového roka by som si Vás, milí 
spoluobčania, dovolila požiadať 
o trpezlivosť, toleranciu a podporu pri 
plnení predsavzatí, ktoré pomôžu zlepšiť 
podmienky pre život v našej obci nielen 
nám, ale aj ďalším generáciám. 

     Myslím si, že v minulom roku sa nám 
podarilo spoločne vykonať kus práce. 
Verím, že minimálne rovnako úspešne 
budeme v načatej práci pokračovať aj 
počas dní, týždňov a mesiacov, ktoré sú 
ešte len pred nami. 
     V našom spoločnom úsilí na prahu 
nového roku, milí spoluobčania, Vám 
chcem všetkým v mene  svojom 
a v mene mojich spolupracovníkov 
zaželať pevné zdravie, veľa šťastia, 
pokoj, lásku a pohodu v rodinnom kruhu 
a dostatok síl k úspešnému zdolávaniu 
prekážok, ktorými nás život občas skúša. 
     S mojím želaním do nového roku sa 
chcem i poďakovať. Poďakovať Vám 
všetkým za každý dobrý skutok vykonaný 
v povolaní, v dobrovoľných 
a spoločenských organizáciách i za to, čo 
ste urobili tak, aby z toho mala osoh Vaša 
rodina. Ďakujem každému, kto sa pričinil 
o rozvoj našej obce o jej zveľaďovanie – 
poslancom OZ, pracovníkom obce, 
organizáciám zriadeným obcou, občanom 
našej obce, ktorým záleží na jej rozvoji 
a preto je ich entuziazmus významným 
zdrojom aj našej energie. 
     Prajem Vám úspešný, pokojný 
a láskou naplnený rok 2013. 
 
Poznámka:  
Novoročný príhovor bol odvysielaný 
v obecnom rozhlase dňa 1.1.2013. 
 

Mgr.Helena Paučírová 
starostka obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZO  ŠKOLSKÉHO 
ZÁPISNÍKA 

 
O Z N A M  
ZÁKLADNEJ  
ŠKOLY 

 
Zápis detí na 
plnenie povinnej 
školskej dochádzky 
v Základnej škole 
sa bude konať: 
 
12.2.2013 (utorok)  o 15.00 hod. 
v budove Základnej školy Kovarce 
 
 

 
ZÁPIS DETÍ  

DO MATERSKEJ ŠKOLY 
 
Riaditeľka Materskej školy 
v Kovarciach oznamuje 
rodičom, že zápis detí do 
MŠ k budúcemu školskému 
roku bude v dňoch: 

od 18.februára 2013  
do 15.marca 2013. 

Prihlášku k zápisu rodičia dostanú 
u riaditeľky a po vypísaní ju dajú potvrdiť 
detskému lekárovi. 
Prednostne sa do MŠ prijímajú deti: 
a) ktoré majú odloženú školskú 
dochádzku,  
b) deti staršie ako 5 rokov,  
c) deti, ktoré dovŕšili tri roky,  
d) deti, ktoré už majú súrodenca v MŠ, 
e) deti zamestnaných matiek,  
pokým sa nenaplní kapacita materskej 
školy. Deti sa do tried rozdeľujú podľa 
veku, pokým sa nenaplní určený  počet 
detí v triede podľa vyhlášky. 
Príspevok rodiča za pobyt dieťaťa v MŠ 
je 7 euro mesačne a úhrada za 
celodenné stravovanie je 1,12 eura 
denne. 

Bc.Zdenka Bujnová 
riaditeľka materskej školy 

O B S A H 
 Novoročný príhovor starostky obce Mgr.Heleny Paučírovej 
 Zo školského zápisníka – Materská škola, Základná škola 
 Fašiangy, turice, Veľká noc ide..... 

 Kde leží naša bieda? /PhDr.Irena Grácová/ 
 Klub slovenských turistov /Marek Vrbičan/ 
 Jubilanti – Január, Narodenie dieťaťa, Sobáš 
 Gazdinky na slovíčko – Výborná brokolicová polievka 
 Obecný úrad informuje 
 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny informuje 
 Schwarz-eko informuje,  Západoslovenská distribučná a.s. informuje 
 OR PZ SR informuje, Inzerát 



                                      

FAŠIANGY, TURICE, 
VEĽKÁ NOC IDE... 

 
     12.februára 
2013 (utorok), 
sa aj v našej 
obci rozlúčime 
s obdobím zábav, 
veselosti a tanca už 
tradičným  symbolickým 
pochovávaním basy. 

 
     Večer o 19.00 
hod. začnú 

kultúrno-
spoločenské  

podujatia spojené s 
„Pochovávaním basy“, 

pokračovať budú zábavou 
a občerstvením (kapustnica, 
šišky). V programe vystúpia 
spevácke skupiny Kovarčanka 
a Nezábudka, dychová hudba 
Tribečanka, ktorá zahrá nielen 
pre dobrú náladu, ale aj do 
tanca. 
 
     Milí spoluobčania, srdečne 
Vás pozývame na toto pre Vás 
pripravené podujatie, spoločne 
sa rozlúčme s obdobím 
Fašiangov.  
 
 

 
 
       

 

 

KDE LEŽÍ  
NAŠA BIEDA ? 

 

Kde leží naša bieda? 
Ľudovít Štúr 

 
     Takúto otázku si položil náš významný 
novinár, politik, poslanec uhorského 
snemu, jazykovedec, básnik Ľudovít Štúr 
pred stosedemdesiatimi siedmimi rokmi 
v úvodnom článku Slovenských 
národných novín. 
     Túto istú otázku si môžeme klásť aj 
my dnes. Odpoveď je jednoduchá. Vo 
všetkom. Akoby nepoznala hranicu. 
Môžeme hovoriť o biede sociálnej, 
morálnej, ekonomickej, medzinárodnej, 
svetovej. Ťažko tomu uveriť a uvedomiť si 
jej existenciu, keď vedeckotechnický 
rozvoj preniká do všetkých sfér nášho 
života. Pomaly vytláča ľudskú práci, čím 
budú postupne zanikať niektoré profesie. 
Neviem si prestaviť dobu, v ktorej zanikne 
profesia učiteľa, železničiara či iných 
dopravcov a hospodárskych odvetví 
a nahradí ich digitalizácia.  
     Inak smutná vyhliadka do budúcna, 
keď nezamestnanosť bude narastať 
a armáda nezamestnaných – chudoby sa 
bude zväčšovať? 
     Alebo radostná vyhliadku? Ak bude 
narastať kategória „voľný čas“! Ak postačí 
na bežné zaobstarávanie živobytia, ale aj 
všetkých životných potrieb ľudstva len tri 
– štyri hodiny denne ľudskej práce! 
Z dostatku voľného času sa bude dať 
vzdelávať, tvoriť ľudské hodnoty, 
rekreovať, cestovať, prenikať do iných 
svetov vesmíru. 
    Dnes takto uvažovať je možno bujná 
fantázia. Spomeňme si však, čím 
všetkým sa za krátkosť nášho života 
prešli? Keď nastane výpadok elektrického 
prúdu, cítime sa vyradení, znervoznieme.  
Sviečky poskytnú len nevyhnutné svetlo. 
Nemôžeme pozerať televíziu, variť, piecť, 
prať, hneváme sa, čo všetko sme nestihli 
urobiť. Lebo sme už ako ľudské 
automaty. Vypneme až vtedy, keď 
únavou uviazneme v posteli na nočný 
spánok. Bijeme sa o prácu, aj si závidíme 

ak ju niekto skôr získa, až to narúša 
ľudské vzťahy. 
    Ozaj! Aké budú ľudské vzťahy? Bude 
ešte panovať nenávisť, závisť, 
škodoradosť a iné neduhy medzi ľuďmi? 
Odstránia sa priepastné rozdiely medzi 
bohatými a väčšinou chudoby? Bude sa 
Slovák, Slovensko cítiť rovnocenné 
s veľkými národmi, krajinami, 
zoskupeniami? Tieto a mnohé otázniky 
visia nad budúcnosťou, keď v súčasnosti 
jestvujú. 
     Nech by sa Ľudovít Štúr znovu 
zobudil, zdanlivo by mohol byť spokojný. 
Vyriešil sa program, za ktorý horlil:  
politický – vymedziť Slovensko z tzv. 
Horných Uhier = máme dvadsaťročnú 
Slovenskú republiku 
hospodársky – povzniesť Slovensko, dať 
mu prácu, chlieb, jazyk, kultúru = 
pretrvávajúci proces 
sociálny – zabezpečiť dôstojný život ľudí 
všetkých sociálnych vrstiev = úloha 
trvalá. 
     My súčasníci, zamýšľajme sa v tomto 
novoročnom čase, ako si zlepšiť, skrášliť 
zradostniť a zdokonaliť život, aby sme 
aspoň morálne zvíťazili nad biedou, ktorá 
zotročuje myseľ a cítenie človeka. 

PhDr.Irena Grácová 
redaktor KM 

 

KLUB  SLOVENSKÝCH 
TURISTOV 

 
NÍZKE TATRY 

ĎUMBIER (2043,4) 
Z Kovariec vyrážame o 06.00 hod. 
v zložení Marek a Peťo. Cestou 
v Bánovciach berieme Rada 
a pokračujeme smer Čertovica 
(1238). O 11.00 hod. dorážame, 
stretávame sa z ďalšími členmi Gabom, 
Majom a začíname sa baliť na výstup 
spojený s prespaním.  
     O 11.30 hod. už prešľapávame stopu 
po červenej značke. V tento deň sme 
prví, kto odtiaľto smeruje na Ďumbier. 
Nástup na prvú časť výstupu, je pre 
každého rozdielny: Gabo s Majom sa 
nám vzďaľujú, no my šliapeme ďalej 
svojim tempom hore. Hore, treba isť vždy, 

no tu treba vystúpiť 400 výškových 
metrov na necelých 4 kilometroch a aj 
napriek tomu že je -5 oC sa veľmi rýchlo 
zohrievame a už zhadzujeme zo seba 
jednu vrstvu oblečenia dole. Teplota sa 
ustálila, bolo krásne počasie, ktoré sme 
nečakali. Tešíme sa že konečne sme 
v Nízkych Tatrách v zimných 
podmienkach, nefúka a je celkom dobrá 
viditeľnosť.  
     Po výstupe na hrebeň sa nám podarilo 
zazrieť aj vrcholky Vysokých Tatier. No, 
ale netrvalo to dlho a hneď za 
Kumštovým sedlom (1548,8) sa ukazuje 
sila vysokých hôr a počasia v ňom. 
Zmena prišla náhle a nepozorovane, 
začal fúkať severný vietor, ktorý každým 
metrom hore naberá na sile. Na 
Kumštovom sedle sme sa nadobro 
rozdelili. Gabo, Majo a Rado idú ďalej. 
My sa snažíme napiť z našich 
„camelbakov“, no nejde to – zamrzli, tak 
nám nezostáva nič iné len vytiahnuť 
termosku a napiť sa z nej. Pokračujeme 
po červenej značke, chvíľu kráčajúc po  
hrebeni strieda chvíľa, kedy 
prechádzame na záveternú - južnú 
stranu, kde sa aspoň na chvíľu 
schovávame pred vetrom, ktorý berie so 
sebou sneh a bičuje naše odhalené časti 
tváre. Takto to pokračuje až po Králičku 
(1807,4). Celou cestou nestretávame 
žiadnych turistov v protismere, len dvaja 
naľahko vybavení turisti, obutí len 
v teniskách, nás obehujú. Posledný úsek 
už ide chodník len po veternej strane a to 
nás dosť spomaľuje aj vyčerpáva. Obraz 
Chaty gen. M. R. Štefánika (1730) nás 

dostáva do tempa a tešíme sa na teplo, 
ktoré poskytuje turistom už od 
9.9.1928  a momentálne je majetkom 
KLUBU SLOVENSKÝCH 
TURISTOV. Dorážame k nej pred 
15-tou hodinou. Tu si  skladáme 
svoje batohy a sušíme mokré 

oblečenie pri rozohriatom krbe v 
útulnej jedálničke. Až po príchode na 
chatu zisťujeme že je  -11oC čo s vetrom 
aký fúkal na hrebeni robilo pocitovú 
teplotu až -38oC. Toto všetko však už 
nepociťujeme, len o tom polemizujeme 
pri stole s pivkom a pochutinami, ktoré 
nám ponúka táto útulná chata. Po večeri 
sa ubytuvávame v 8 miestnej izbe, ktorá 
je vyhrievaná len elektrickými olejovými 



kachľami, tie však chvíľu idú a chvíľu 
zase nie. No na teplo v izbe to nemá až 
taký dopad, keďže chata má obvodové 
múry o hrúbke 1 meter a viac. Po 
ubytovaní odchádzame znovu do jedálne, 
kde pokračujeme v našich rozpravách 
o živote, turistike a dohodujeme plán na 
ďalší deň. Naším plánom je výstup na 
Ďumbier a cesta späť k autám.  
     Ráno teda vstávame o 7.00 hod., 
raňajkujeme a zisťujeme aktuálne 
počasie, ktoré vládne vonku za múrmi 
nášho horského hotela. Po raňajkách sa 
znovu rozdeľujeme. Balíme a chystáme si 
batohy na odchod. Ja s Radom však 
pokračujeme v našom pláne a o 10.00 
hod. odchádzame na túru na najvyšší 
vrchol Nízkych Tatier – Ďumbier (2043,4). 
Ostatní tento zámer zavrhujú 
z nedostatku času a odchádzajú domov, 
len Peťo  nás čaká na chate. Na vrchol 
však nejdeme sami,  pred nami ide 
trojčlenná skupina so psíkom. So psom to 
však ďalej nejde, zapadáva až po ňufák  
a nedokáže pokračovať ďalej. Tak sa 
turistka zľutovala, že ho už ďalej trápiť 
nebude, berie ho do náručia a otáča sa 
naspäť k chate. Celú túto situáciu 
sledujeme, keďže doteraz išli pred nami 
a prešľapávali nám stopu v snehu. No my 
ich dobehujeme, prehodíme pár slov na 
vzniknutú situáciu a pokračujeme ďalej. 
Rado je ten, kto teraz prešľapáva stopu 
a ja idem v jeho tesnom závese a robím 
pár fotiek. O 10.45 hod. už stojíme na 
vrchole, robíme pár vrcholových fotiek 
a pokračujeme naspäť na chatu.  O 11.15 
hod. už prichádzame na chatu niečo 
zjeme a o 12.00 hod. už stojíme pred 
chatou robíme poslednú fotku 
a odchádzame naspäť na Čertovicu. 
Cesta sa podobá tej z predošlého dňa, 
vietor fúka rovnako, len my ideme 
opačným smerom.  
     Opúšťame Nízke Tatry a tešíme sa na 
návrat.     
Prejdená vzdialenosť: 20 km 
Prekonané prevýšenie: 1300 m stúpanie, 
1300 m klesanie 
Fotogaléria k tomuto článku je na  
www.ksttribec.webnode.sk 
 

Marek Vrbičan         
KST Tríbeč Kovarce 

 

J U B I L A N T I 
 JANUÁR 

 
 Pecháčová Ľudmila   - 90 rokov 
 Garguláková Anna     - 84 rokov 
 Chotárová Helena     - 81 rokov 
 Patrovičová Filoména -79 rokov 
 Plocháňová Eva        - 76 rokov 
 Durandzia Emil          - 75 rokov 
 Mgr.Paučír Milan       - 75 rokov 
 Rybanská Jozefína    - 60 rokov 
 Šimanská Edita         - 60 rokov 
 Matejová Helena       - 60 rokov 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NARODENIE DIEŤAŤA: 

 
SOFIA  ĎURIČOVÁ 
narodená 18.12.2012  
Otec: Ľubomír Ďurič 
Matka: Lucia rod.Páleníková 
 
 
 
MARCEL  KOVÁČIK 
narodený 29.12.2012 
Otec: Marek Kováčik 
Matka: Kristína Géciová 
 
 
 
ADRIÁN  ŠTEVANKA 
narodený 7.1.2013  
Otec: Andrej Števanka 
Matka: Monika rod.Karabová 
 
 

 
SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 

 

NA SPOLOČNÚ CESTU 
ŽIVOTOM VYKROČILI: 
 

Lenka Krumpálová 
 a Jozef Kapusta 

- manželstvo uzatvorili dňa 
26.12.2012 v Kovarciach 
 
 

Ján Kovačik  
 a Ivana Holecová 

- manželstvo uzatvorili dňa 
19.1.2013 v Kovarciach 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 
 
 

 
GAZDINKY  NA  

SLOVÍČKO... 
 

VÝBORNÁ  
BROKOLICOVÁ  

POLIEVKA 
 

2-3 zemiaky, cesnak, 
brokolica, cibuľa, 
jedna mrkva - všetky 
suroviny uvaríme do mäkka, posolíme 
a pridáme trošku vegety. Keď je všetko 
mäkké, rozmixujeme ponorným mixérom, 
pridáme smotanu na varenie a necháme 
zovrieť. Do taniera môžeme pridať 
opečený chlebík. 
     Výborný recept pre Vás vybrala a už 
niekoľko krát vyskúšala Renáta 
Šišmičová od našej mladej spoluobčianky 
- „kuchárky“ ADRIANY JURÍKOVEJ. 
 
 

 

 
 

 

OBECNÝ  ÚRAD  
INFORMUJE... 

 
ÚRADNÉ  HODINY 
OBCE KOVARCE 

 
 

PONDELOK 
8.00 hod. – 12.00 hod. 
13.00 hod. – 15.00 hod. 

UTOROK NESTRÁNKOVÝ DEŇ 
 

STREDA 
8.00 hod. – 12.00 hod. 
13.00 hod. – 17.00 hod. 

 
ŠTVRTOK 

8.00 hod. – 12.00 hod. 
13.00 hod. – 15.00 hod. 

PIATOK 8.00 hod. – 12.00 hod. 
 

 Občania môžu: 
 daň z nehnuteľnosti 
 daň za psa 
 poplatok za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady za 
kalendárny rok 2013  
platiť v kancelárií Obecného úradu 
v Kovarciach od 1.februára 2013.  
 
 

 Správca poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady určuje paušálnu sadzbu poplatku 
pre: 
a) fyzická osoba, ktorá má v obci 
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt – 
0,045 EUR za osobu a kalendárny deň 
/t.j. 16,425 € ročne/ 
b) fyzická osoba, ktorá je na území 
obce oprávnená užívať alebo užíva 
byt, nebytový priestor, pozemnú 
stavbu, alebo jej časť na iný účel ako 
na podnikanie – 0,045 EUR za osobu 
a kalendárny deň /t.j. 16,425 € ročne/ 
c) právnická osoba, ktorá je oprávnená 
užívať alebo užíva nehnuteľnosť 
nachádzajúcu sa na území obce na iný 
účel ako na podnikanie a podnikateľ, 
ktorý je oprávnený užívať alebo užíva 
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 
obce na účel podnikania – je zavedený 
množstvový zber:  
zberná nádoba   110 l -  0,020 EUR 
zberná nádoba 1100 l – 0,015 EUR 
 



 Správca dane určuje sadzbu 
dane za jedného psa a kalendárny rok 
nasledovne: 
3,32 EUR za psa chovaného v rodinnom 
dome alebo vo viacbytovom dome 
5,00 EUR za psa chovaného v objektoch 
a na pozemkoch firiem a organizácií 

 Všeobecne záväzné 
nariadenie obce Kovarce č.1/2013 
o miestnej dani z nehnuteľností, 
Všeobecne záväzné nariadenie obce 
Kovarce č.2/2013 o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady a Všeobecne záväzné 
nariadenie obce Kovarce č.3/2013 
o miestnej dani za psa sú vyvesené na 
úradnej tabuli obce Kovarce. 
 

 Zber plastového odpadu 
v našej obce bude  6.marca 2013 
(streda) od 10.00 hod.  Uviazané 
vrecia s plastovým odpadom žiadame 
vyložiť ráno v deň vývozu alebo 
v predvečer vývozu pred rodinné domy.  
 
 

ÚRAD PRÁCE, 
SOCIÁLNYCH VECÍ 

A RODINY 
INFORMUJE... 

 
Od 1.1.2013 musí žiadateľ 
o poskytnutie dávky v hmotnej núdzi, 
ktorý je vlastníkom alebo 
nájomníkom rodinného domu alebo 
bytu predložiť Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny Topoľčany 
okrem potvrdenia o zaplatení dane 
z nehnuteľnosti aj potvrdenie 
o uhradení poplatku za komunálny 
odpad (zákon č.393/2012 Z.z., ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon č.599/2003 Z.z. 
o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, ktorý nadobudol 
účinnosť od 1.januára 2013) 
 

SCHWARZ-EKO 
INFORMUJE... 

 
KALENDÁR ZVOZU  

KOMUNÁLNEHO ODPADU  
V ROKU 2013 

 
MESIAC DEŇ DEŇ DEŇ 
Január 10 24  
Február 7 21  
Marec 7 21  
Apríl 4 18  
Máj 2 16 30 
Jún 13 27  
Júl 11 25  
August 8 22  
September 5 19  
Október 3 17 31 
November 14 28  
December 12 26  
 
 
PLASTY 
- plastové fľaše od nápojov, rastlinných 
olejov, obaly od aviváží, šampónov, 
čistiacich prostriedkov, obalové fólie, 
plastové tašky  
Spôsob zberu – plastové vrecia 
poskytnuté  obcou 
 
 
ELEKTROODPAD 
- elektrické a elektronické prístroje 
a zariadenia, veľké a malé domáce 
spotrebiče, biela technika, počítačová 
a kancelárska technika, televízory, lampy, 
elektomotory, ručné elektrické náradie, 
elektronické hračky 
Spôsob zberu – zberný dvor pri 
kultúrnom dome 
 
 
PAPIER 
- noviny, časopisy, zošity, katalógy, listy, 
obálky, letáky, výkresy, telefónny 
zoznam, plagáty, pohľadnice, zakladače, 
krepový papier, papierový obal, kartón, 
lepenky, kancelársky papier 
Spôsob zberu – kontajnery 
rozmiestnené v obci 
 

SKLO 
- fľaše od nápojov, sklenené nádoby, 
poháre, obaly z potravín, zaváranín, 
tabuľové sklo, sklo z okuliarov 
Spôsob zberu – kontajnery 
rozmiestnené v obci 
 
ŽELEZO 
- kovové obaly od potravín, plechovky od 
nápojov, konzervy, tégliky od paštét, 
hliníkové fólie (viečka z jogurtov 
a smotany, obaly zo syrov a čokolád...) 
vrchnáky z fliaš, obaly zo sprejov, tuby, 
sudy, kanistre, obaly z čajových sviečok, 
kovový šrot, oceľ, farebné kovy 
Spôsob zberu – zberný dvor pri 
kultúrnom dome 
 
TETRAPAK 
- obaly z mlieka, džúsov 
Spôsob zberu – plastové vrecia 
poskytnuté  obcou 
 
 
 
 
 

ZÁPADOSLOVENSKÁ 
DISTRIBUČNÁ, a.s. 

INFORMUJE... 
 

Dňa 6.februára 2013 
v čase od 12.00 hod.  

do 15.00 hod. 
 

 bude vypnutá trafostanica č.3, ktorá 
sa nachádza pri kultúrnom dome 
a elektrickú energiu nebudú mať: 
 časť ulice Nitrianskej č.d.1, 2, 161 
 č.d.310, 468 
bytovky č.162, 163, 165, 453, 454, 
469, 470, 471, 472, 543, 544 
 

OKRESNÉ 
RIADITEĽSTVO 

POLICAJNÉHO ZBORU  
INFORMUJE... 

 
     V poslednom období sa registruje 
v Nitrianskom kraji aj služobnom obvode 
OR PZ Topoľčany zvýšený nápad trestnej 
činnosti krádeží vlámaním do rodinných 
domov. Väčšina krádeží sa uskutočňuje 
keď sú majitelia mimo domu, resp. 
v práci. Ale zaznamenali sme aj prípady, 
keď majitelia spali v dome na poschodí 
a ráno zistili, že sú vykradnutí.    
Páchatelia si vo väčšine prípadov 
všímajú či je pohyb v okolí domu, či majú 
strážneho psa prípadne zabezpečovacie 
zariadenie.  
     Z uvedeného dôvodu sa polícia 
obracia na verejnosť a žiada občanov 
o spoluprácu na eliminovanie tejto 
trestnej činnosti, doporučuje, aby si 
majitelia riadne uzamkli rodinné domy, 
nenechávali kľúče pod rohožkou, 
nevpúšťali cudzích ľudí do domu. 
Žiadame občanov aby, aj počas 
pohrebov, svadieb zvýšili pozornosť pri 
ochrane rodinného domu, keď páchatelia 
využívajú aj túto príležitosť a v tom čase 
vykradnú dom.   V niektorých prípadoch 
sú nám veľmi nápomocní aj susedia, ktorí 
si môžu všimnúť podozrivé osoby, alebo 
podozrivé vozidlo s cudzím evidenčným 
číslom v blízkosti rodinných domov.     
     Ďalej žiadame občanov o 
nahlasovanie výskytu podozrivých osôb, 
ktorí prechádzajú  v blízkosti rodinných 
domov Policajnému zboru.      
     V prípade, ak občan zistí, že mu bol 
vykradnutý dom alebo má akékoľvek 
poznatky k páchateľom, vidí podozrivé 
vozidlá a osoby v blízkosti rodinných 
domov, je potrebné, aby čo najskôr 
ohlásil aj anonymne túto skutočnosť  
príslušníkom PZ, resp. na útvar 
Policajného zboru prostredníctvom čísla 
158. 
 
 
 
 
 
 


