
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOVOROČNÝ 
PRÍHOVOR  

STAROSTKY OBCE 

 
      Odbitím polnoci 
31.decembra sa uzatvoril 
kruh roku 2013  
skladajúci sa z dní 
všedných  i sviatočných, 
z dní práce a dní 
oddychu.  Rada sa 

pripájam k tým, ktorí vám, milí 
spoluobčania, do nového roku   želajú  
pevné zdravie, šťastie, pokoj v rodinách, 
istotu v práci.  
     Začíname rok 2014 s nádejou, že 
bude lepší, ako ten predchádzajúci, 
s vierou,  s ktorou chceme prekonávať 
prekážky a ťažkosti.  S vierou, s ktorou 
chceme zvíťaziť nad chorobou, ľudskou 
zlomyseľnosťou , či závisťou. Máme pred 
sebou nové plány, predsavzatia 
v osobnom, rodinnom, pracovnom 
i spoločenskom živote.  
     Príchod nového roka je aj chvíľa, keď 
sa obzeráme späť a hodnotíme, ako sme 
žili uplynulých dvanásť mesiacov, čo sme 
vykonali i čo sme nestihli, čo by sme 
mohli v budúcnosti vylepšiť, a čoho by 
sme sa mali prípadne vyvarovať. Verím, 
že pri vašom osobnom obzretí za rokom 

2013  prevládnu príjemné spomienky, to 
dobré nad zlým. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ak sa spolu obzrieme za rokom 2013 na 
úrovni obce  myslím, že to bol síce rok 
náročný, rýchly, plný práce a zmien, ale 
aj keď sa to možno ešte  tak nezdá, bol to 
aj rok úspešný. I napriek tomu, že obec  
musela aj  v minulom roku krok za 
krokom odkrajovať  zo svojej úverovej 
zadlženosti a opätovne v priebehu roka 
upraviť niektoré  položky vo výdavkovej 
časti rozpočtu z dôvodu znížených 
podielových daní , pokračovala aj 
v niektorých rozbehnutých aktivitách 
a zrealizovala aj niektoré celkom nové.  
Len v krátkosti pripomeniem niektoré 
z nich: 
     V roku 2013 bol ukončený pilotný 
projekt   rekonštrukcia kultúrneho domu, 
ktorá pozostáva z výmeny okien, dverí, 
zateplenia obvodového plášťa 
a zateplenia strechy, vybudovania novej 
kotolne s kondenzačnými kotlami 
a novým ohrevom vody, výmena 
svietidiel. Projekt, ktorý realizovala 
Slovenská inovačná a energetická  
agentúra  bol uhradený z prostriedkov 
Európskej banky  pre obnovu a rozvoj 
a zo ŠR SR bez spolufinancovania obce.  
V interiéri kultúrneho domu obec   
zabezpečila   rekonštrukciu schodov  
a rekonštrukciu elektrického vedenia 
v kuchyni a kinosále. Svojpomocne – 
pracovníkmi obce, boli vymaľované  
priestory prízemia a I.poschodia 
a obnovené nátery stien i zábradlí.  

     ZSE v uplynulom roku  vybudovala 
v obci   novú,  výkonnejšiu trafostanicu 
v časti pod kostolom  a pre potreby 
súčasnej i budúcej IBV na ulici na 
záhumní (pod ihriskom) vybudovala novú 
sieť  podzemného elektrického vedenia.   
     V mesiacoch marec – máj v tejto  
lokalite obec  vybudovala novú  sieť 
verejného osvetlenia a miestneho 
rozhlasu.   
     Pracovníci obce pokračovali 
v budovaní chodníkov na cintoríne, ktoré 
zabezpečujú  pre návštevníkov  ľahší 
prístup k hrobovým miestam.  
     Rozsiahlou rekonštrukciou prešiel aj 
nástupný ostrovček autobusovej zastávky 
na domovine, kde bol umiestnený aj nový 
prístrešok. I tieto práce boli vykonané vo 
vlastnej réžii,  pracovníkmi obce. 
     Pre plynulý výjazd a vjazd 
cisternového vozidla, ktoré využíva  
obecný hasičský zbor,  vybudovali 
pracovníci obce  novú spevnenú, 
zámkovou dlažbou pokrytú plochu pred 
hasičskou zbrojnicou.   
     Pokračovali sme v úprave pozemku za 
zdravotným strediskom,  ktorý by mohol 
byť   v budúcnosti využívaný na 
organizovanie obecných podujatí.  
     Na budove Klubu dôchodcov, ktorú 
využívajú členovia ZO JDS v Kovarciach 
pre svoju schôdzkovú činnosť,  boli 
drevené, z veľkej časti poveternostnými 
vplyvmi poškodené  okná, nahradené 
novými – plastovými. 
     Teší ma, že sa nám aj v uplynulom 
roku podarilo zorganizovať  na dobrej 
úrovni viaceré kultúrno-spoločenské 
podujatia, a to aj s pomocou  organizácií, 
sponzorov a ochote mnohých z vás.  
     Ak by som mala odpovedať na otázku, 
aký bude nový rok 2014 pre Kovarce, 
povedala by som, že bude  z dôvodu 
pretrvávajúcej úverovej zadlženosti 
z minulých obdobu čiastočne úsporný, 
ale aj  čiastočne rozvojový. Rozpočet 
obce pre začínajúci rok poskytuje určitý, 
i keď limitovaný, rámec  pre pokračovanie 
v realizácii   rozbehnutých projektov 
a k začatiu nových aktivít,  ktoré budú 
slúžiť Vám – občanom.  
     Do nového roku Vám chcem, vážení 
spoluobčania, dať prísľub, že 
samospráva obce – starostka 
i poslanecký zbor  a pracovníci obce 

budú i naďalej  zodpovedne obhajovať 
záujmy našej obce a robiť všetko preto, 
aby uspokojili oprávnené požiadavky 
a potreby jej obyvateľov.  
 
Vážení občania, milí Kovar čania,  
S mojím želaním do nového roku sa 
chcem súčasne poďakovať všetkým, ktorí  
v uplynulom roku  akýmkoľvek spôsobom  
prispeli k rozvoju a zveľadeniu Kovariec -  
poslancom obecného zastupiteľstva, 
podnikateľom, živnostníkom, zástupcom 
a členom  inštitúcii, spolkov 
a občianskych združení pôsobiacich 
v obci i zamestnancom obce.  
Osobitne mi dovoľte poďakovať  Vám 
všetkým - obyvateľom našej malebnej 
obce spod Tribeča, za vašu  spoluprácu, 
dôveru a spoluúčasť  pri  budovaní 
našich Kovariec. 
V novom roku Vám želám pevné zdravie, 
šťastie, lásku, vzájomné porozumenie 
a úctu, pokoj vo Vašich rodinách ako aj 
dobré medziľudské vzťahy. Úspešný 
každý deň roku 2014. 

Mgr.Helena Pau čírová 
starostka obce KOVARCE 

 

FAŠIANGY, TURICE, 
VEĽKÁ NOC IDE... 

 
     1.marca 2014 (sobota), sa  
v našej obci rozlúčime 
s obdobím zábav, 
veselosti a tanca už 
tradi čným  
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 Tríbečanka, ktorá zahrá 
nielen pre dobrú náladu, ale aj do tanca. 
     Milí spoluob čania, srde čne Vás 
pozývame na toto pre Vás 
pripravené podujatie, spolo čne sa 
rozlú čme s obdobím Fašiangov.  

O B S A H 
� Novoročný príhovor starostky obce Mgr.Heleny Paučírovej 

� Fašiangy, turice, Veľká noc ide.... POZVÁNKA 1.3.2014 

� Základná škola informuje - Zápis prvákov, 1.Rodičovský ples 

� Obecný futbalový klub Kovarce –  Zimné prípravné zápasy 

� 40-ročná TRIBEČANKA, Spomíname a blahoželáme (PhDr.Irena Grácová) 

� Klub slovenských turistov – Lomnický štít, Bilancia r.2013 (Peter Vojtuš) 

� Gazdinky na slovíčko – Perník z kofoly 

� Uskutočnilo sa... (Mgr.Veronika Danišová) 

� Jubilanti – Január, Narodenie dieťaťa 

� Obecný úrad informuje 

� Oznamy, Inzerát 



ZÁKLADNÁ  ŠKOLA 
informuje... 

 
Zápis prvákov do 1.ročníka 
Základnej školy Kovarce 

 
Zápis detí na plnenie povinnej 

školskej dochádzky  
v základnej škole sa bude konať 

11. februára 2014 (utorok)  
o 15.00 hod. 

v budove Základnej školy 
Kovarce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rodičovské združenie ZŠ Kovarce Vás 
srdečne pozýva  na 

1.RODIČOVSKÝ PLES 
14.februára 2014 o 19.00 hod. 

v Kultúrnom dome 
v Kovarciach. 

Do tanca hrá hudobná skupina RIVA. 
Cena vstupenky  je 15 EUR (večera,      

½ l vína, káva, 
kapustnica). Predaj 
vstupeniek u Ing.Ivety 
Stierankovej č.d.110 do 
7.2.2014. 
 

 
 

 

OBECNÝ  FUTBALOVÝ 
KLUB  KOVARCE 

 
PROGRAM prípravných 
zápasov OFK Kovarce 

  - zimná príprava 2014 - 
 
 

2.2.2014  o 18:00 hod. 
KOVARCE : Prašice 

umelá tráva Topoľčany 
 
 
 
 
 

9.2.2014  Nemčice : KOVARCE 
čas a miesto uverejnené na stránke 

OFK Kovarce  
https://www.facebook.com/OFKKovarce 

 
 

16.2.2014  KOVARCE : Krušovce B 
čas a miesto uverejnené na stránke  

OFK Kovarce 
https://www.facebook.com/OFKKovarce 

 
 
 
 
Dňa 6.12.2013 sa 
uskuto čnil 
Mikulášsky 
futbalový turnaj 
žiakov OFK Kovarce  
v telocvični. Všetci 
futbalisti podali 
heroické výkony, ale vyhrať mohol len 
jeden tím. Chlapci však odchádzali 
domov s úsmevom na tvári, nakoľko ich 
predseda klubu a zároveň aj tréner 
žiackej jedenástky Peter Miklovič 
obdaroval sladkou mikulášskou 
odmenou.  
     OFK Kovarce chce  touto cestou 
poďakovať ZŠ Kovarce  a Obecnému 
úradu Kovarce za sprístupnenie 
priestorov telocvične našim futbalovým 
nádejam v minulom roku a dúfame, že aj 
v kalendárnom roku 2014 nájdeme 
spoločnú reč pri práci s našou mládežou. 

40-ročná  
T R Í B E Č A N K A 

SPOMÍNAME   A  
BLAHOŽELÁME.... 

 
S p o m í n a m e . . .  
Život nám poskytuje smutné 
i radostné chvíle. Tie radostné 
sú prchavejšie. Smutné 
pretrvávajú dlhšie a sú 
opakovateľnejšie. Zostávajú 
v spomienkach, citových vzplanutiach, 
ktoré ani čas neobrúsi. Takou smutnou 
spomienkou v nás zostáva nedávna 
rozlúčka s blízkym človekom Jožkom 
Hozom, ktorý od nás navždy odišiel 
20.novembra 2013. Jeho nečakaný 
odchod všetkých prekvapil. Už ho nikdy 
viac neuvidíme s jeho štyridsaťročnou 
priateľkou trúbkou, nezasmejeme sa na 
jeho vtipných žartíkoch, nevyužijeme jeho 
ochotu pomôcť pri všetkom, čo On 
dokázal. Česť jeho pamiatke! Jeho stratu 
bolestne prežívajú nielen jeho blízki, 
ktorým zasvätil svoj život. S úctou 
a vďakou sa s ním lúčili jeho blízki 
druhovia z kapely Tríbečanka, obe 
spevácke skupiny, lebo bol ich súčasťou, 
mnohí priatelia, obyvatelia Kovariec, 
vrchnosť obce i  Kovarský mesačník, 
ktorému odovzdával svoje podnety 
a názory. Odišiel predčasne, v predvečer 
osláv štyridsaťročného jubilea dychovej 
hudby Tríbečanka, ktorej bol verný po 
celý čas. Zaiste to bude výzvou pre tých, 
ktorí stáli po jeho boku, ale aj pre tých, 
ktorí môžu doplniť rady ich predchodcov.           
      Ďakujeme všetkým tým, ktorí navždy 
odišli z radov Tríbečanky! Ďakujeme tým, 
ktorí v nej zanechali hlbokú stopu 
a z rôznych príčin nepokračujú 
v započatom diele! Vopred ďakujeme 
novým stúpencom, pokračovateľom diela 
svojich otcov, aby neuhynulo to, čo sa 
pred štyridsiatimi rokmi zasialo! 
 
 
 
 
 
 

B l a h o ž e l á m e . . .  
      Úprimne a srdečne blahoželáme 
a ďakujeme všetkým, ktorí stáli pri zrode 
tohto diela, tým, ktorí 
pretrvali a dvíhajú jeho 
pochodeň už štyridsať 
rokov! Lebo z dobrého, 
čo v našej obci máme, je 
určite TRÍBEČANKA to 
najlepšie . Bez nej by 
sme si dostatočne nevedeli uctiť 
posledné rozlúčky, nadchnúť sa 
v slávnostnej chvíli, ukázať svoj lesk 
i navonok, čo nás pozdvihuje 
a prezentuje. V tom je posolstvo kultúry 
a Vy – naši hudobníci, ste tiež jeho 
nositeľmi. 

PhDr.Irena Grácová 
redaktor KM 

 

KLUB  SLOVENSKÝCH 
TURISTOV 

 

Lomnický štít   
2632 m 

     V lete sme mali v pláne Savojské 
Alpy. Naplnilo sa však staré porekadlo: 
„Človek mieni – Pán Boh mení“. Keďže 
nám Alpy nevyšli, rozhodli sme sa aspoň 
pre častejšiu návštevu Vysokých Tatier. 
Lomnický štít patrí medzi najznámejšie 
a najimpozantnejšie štíty vo Vysokých 
Tatrách. So svojou výškou 2632 m je 
druhý najvyšší, ale dlho sa pokladal za 
najvyšší. Dokonca istý čas bol 
považovaný za jeden z najvyšších štítov 
na svete! Pravda, takéto konštatovania 
boli možné len v časoch, keď sa výšky 
štítov len odhadovali. Keď v roku 1615 
vystúpil na štít David Frohlich, uviedol, že 
meria 1 míľu od úpätia, jeho absolútnu 
výšku odhadol na 9100 m n.m. V auguste 
roku 1973 vystúpil na štít Škót Robert 
Townson a pomocou barometra stanovil 
jeho výšku na 2644 m. Bolo to pred 240 
rokmi a pomýlil sa len o 12 m. V dnešnej 
dobe vedie na vrchol veľa ciest. Ľahšie 
vedú hrebeňmi a najťažšie obávanou 
západnou stenou. Bežní návštevníci 
Tatier a radoví turisti môžu na štít 



vystúpiť lanovkou, ktorá premáva od 
r.1940, alebo pešo s horským vodcom. 
      Už dávno som chcel nocovať na 
niektorej Tatranskej vysokohorskej chate. 
Tak dúfam, že tento krát sa nám to 
podarí. Vybrali sme si Zamkovského 
chatu 1475 m v ústi Malej studenej 
doliny. Chatu postavil v r.1943 slovenský 
horolezec a horský vodca Štefan 
Zamkovský. Na prípravu akcie a 
pobalenie  máme pár hodín. Marek berie 
auto. Z Kovariec odchádzame cca 
o 15.00 hod. Cestou sme mali brať aj 
mladého Peťa, ale kvôli brigáde to 
nestíha. V Partizánskom  berieme 
ďalšieho Peťa a už bez prestávky 
pokračujeme do Ružomberku. Tu 
dokupujeme v miestnom Tescu potraviny. 
V Starom Smokovci sme cca o 19.00 
hod. Tatry sú celkom zamračené 
a tmavé. Štíty ani nevidno. Vôbec nie je 
ideálny čas na turistiku. Cestou na 
Hrebienok nás zastihuje slabé mrholenie. 
Aj keď sa ponáhľame na „Zamku“ 
prichádzame už po zotmení. Chata nás 
privíta príjemnou atmosférou večera. 
Ubytovanie sme si zajednali vopred. 
Miesto je pre nás už len na povale. So 
zľavou na KST preukaz za 10 
EUR/osoba. Na povalu, tretie najvyššie 
poschodie chaty, vedie strmé a úzke 
schodisko. Na drevenej podlahe je 
v strede koberec a po stranách sú 
obsadené matrace. Miesto je už len pre 
nás troch. Dolu v spoločenskej miestnosti 
a zároveň jedálni je ešte dosť hostí. 
Počujeme hlavne nemčinu, angličtinu 
a maďarčinu. Dáme si dobrý teplý 
bylinkový čaj a niečo zajeme. Večernú 
debatu končíme medzi poslednými 
kalíškom Tatranského čaju. Miesto na 
spanie sa mi ušlo pri pootvorenom okne. 
V horúcom lete rád zaspávam pri 
otvorenom okne. Prúdi k nám z neho 
čerstvý a chladnejší vzduch, až mám 
mierne obavy, či nám nebude nad ránom 
zima. Nebolo. Ráno nás už Marek 
netrpezlivo čaká pred chatou. Na Téryho 
chatu 2015 m to máme slabé dve 
hodinky. Cestou pozerám do tzv. 
Filmárského žlabu, ktorým tiež vedie 
nástup na „Jordánku“, ale je dosť 
orientačne náročný. Na „Térynke“ 
sme dnes medzi prvými hosťami. 
Bylinkový čaj padne vhod. Nad 

nami sa prevaľujú tmavé mračná. 
Vrcholce okolitých štítov miestami ani 
nevidno, aj keď na dnes hlásili slnečno. 
V pláne máme vystúpiť na Lomničák tzv. 
Jordánkou, hrebeň spájajúci Pyšný 
a Lomnický štít. Zostup normálkou do 
Lomnického sedla. Technicky to nie je 
veľmi náročná cesta, skôr orientačne sa 
nedarí nájsť nástup ani dvom poliakom, 
ktorých stretáme a ďalej pokračujeme 
spolu. Na trávnatých svahoch vidíme 
kamzíkov, ktorí si už asi zvykli na turistov. 
Po asi dvoch hodinách šľapania a 
hľadania sa dostávame do väčšieho 
skalnatého žľabu. Pekným ľahším 
lezením prichádzame na hľadaný hrebeň. 
Tu si už pre istotu všetci nasadzujeme 
sedacie úväzky a vyťahujeme z batohu 
30 m lano. Marek sa berie dopredu ja 
som v strede a Peťo na konci lana, ktorý 
nás občas odfotí. Hrebeň je miestami 
naozaj veľmi ostrý a strmý. Avšak 
najťažšie úseky sú zaistené oceľovým 
ľanom a železnými kramľami. Výšku 
naberáme pomerne rýchlo. Ukázalo sa aj 
slniečko, tak máme krásne výhľady aj na 
druhú stranu. Hlboko pod nami je Chata 
pri Zelenom plese. Vrchol už máme 
takmer na dosah ruky. Vidíme 
bezpečnostné zábradlie, aj turistov, ktorý 
sem prišli lanovkou. Niektorí sa čudujú 
odkiaľ sme to prišli, iní nám pochvalne 
prikyvujú. Všetci sa však spoločne tešíme 
z krásneho kruhového výhľadu, ale my 
o trochu viac, že sme to zvládli sami 
vlastnými silami. Zostup do Lomnického 
sedla 2189 m je bez väčších problémov. 
Tu sa už istiť lanom netreba, tak ideme 
každý samostatne. Marek už zase 
ponáhľa, že nás počká pri aute. My dvaja 
sa neponáhľame a užívame si Tatranskú 
prírodu. Nechceme však, aby na nás 
Marek dlho čakal, náskok má asi 45 min. 
V Lomnickom sedle sa rozlúčime so 
štítom a rýchlym krokom sa aj my 
ponáhľame popod lanovku na Skalnaté 

pleso 1751 m. Ďalej ľahkým 
poklusom na Hrebienok a svižným 
krokom do Smokovca. Tu pri 
zamknutom aute sme Mareka čakali 

dobrú pol hodinku. Doteraz nás 
upodozrieva, že sme išli lanovkou.   

 Foto aj z tejto akcie na: 
www.ksttribec.webnode.sk                                                                                                                                                                                                               

 

Vážení spoluobčania, 
dovolím si trochu bilancovať rok 2013 za 
náš turistický klub. Myslím, že bol veľmi 
úspešný, aj keď sa nám nepodarili určité 
významné akcie. Uskutočnili sme 23 akcií 
na Slovensku aj v zahraničí (Triglav). 
Šliapali sme pešo aj na bicykli (Gaderská 
dolina, Banská Štiavnica, Ostrihom). 
Navštívili sme kultúrne pamiatky (hrady 
Hrušov a Beckov), ferraty a národné 
parky. Vystúpili sme na najvyššie štíty 
(Gerlach, Lomničák). Čistili sme turistické 
chodníky. Zúčastnili sa deti, mládež aj 
dospelí. Varili sme“ guláš na „Gedelove“ 
a spali aj v snehovom záhrabe na 
Vtáčniku. Zažili sme mnoho 
nezabudnuteľných zážitkov. 
     Týmto chcem apelovať hlavne na 
našu mládež, aby nesedela doma pri 
počítači a zažila naozaj skutočné zážitky 
v prírode. Neváhajte a kontaktujte nás, 
skúsime to spolu. 
     V podobnom charaktere akcií  chceme 
pokračovať aj v roku 2014. 
Plán akcií bude na: 
www.ksttribec.webnode.sk 

Peter Vojtuš        
KST Tríbe č Kovarce 

 
 

G A Z D I N K Y   
NA  SLOVÍČKO... 

 
 

PERNÍK Z KOFOLY 
Suroviny:   
300 g kryštálového cukru, 2 PL kakaa, 
350 g hladkej múky, 2 PL oleja, 300 ml 
kofoly, 1 prášok do pečiva, 2 vajcia 
Postup:  
Všetky suroviny premiešame, nakoniec 
prilejeme kofolu. Cesto vylejeme na 
vymazaný, múkou vysypaný plech 
a pečieme 20–30 minút na 180°C. Po 
vychladnutí môžeme poliať čokoládovou 
polevou alebo potrieť marmeládou 
a posypať kokosom alebo zomletými 
orechmi. 
 

 Recept pre Vás vybrala a vyskúšala: 
 Eva Križanová, č.203  

      

USKUTOČNILO SA... 
 

 
Dňa 25.decembra 
2013 sa v našom 
farskom kostole 
odohrala jasli čková 
akadémia,  ktorú si 
pre nás pripravili 
nielen deti našej 

farnosti, ale odvahu postupne naberajú aj 
dospelí. Takto sa nám vytvára nádherná 
nová tradícia, ktorá spája všetkých ľudí 
našej farnosti, menej i viac veriacich, do 
jedného celku. Všetkým účinkujúcim patrí 
úprimné poďakovanie i Pán Boh zaplať 
za odvahu a ochotu. Taktiež poďakovanie 
patrí aj všetkým, ktorí sa prišli pozrieť na 
túto jasličkovú akadémiu a zároveň 
duchovne podporiť účinkujúcich. 

 

 

Dňa 6.januára 
2014 sa opäť 
v našom farskom 
kostole uskutočnil už 5.ročník 
novoro čného organového koncertu,  
ktorý organizuje Súkromné 
konzervatórium Dezidera Kardoša 
(SKDK) v Topoľčanoch a Rímsko-
katolícka cirkev, farnosť Kovarce. Na 
koncerte odzneli skladby známych 
svetových skladateľov: Trabaci, Bach, 
Frescobaldi a iní. Hudbu na organe 
tentokrát predviedli: 
Juraj Mičúnek, SKDK Topoľčany ako 
pedagóg organovej hry 
Iveta Zaťková, HfKM, Regensburg 
Tomáš Hodál, SKDK Topoľčany 
Za ich odborné a umelecké prevedenie 
organovej hudby ďakujeme a všetkým 
prajeme veľa úspechov v ďalšom 
vzdelávaní hudby. 
 

Mgr.Veronika Danišová 
 
 



 

J U B I L A N T I 
 JANUÁR 

 

 

� Pecháčová Ľudmila   - 91 rokov 

� Garguláková Anna     - 85 rokov 

� Chotárová Helena     - 82 rokov 

� Patrovičová Filoména -80 rokov 

� Plocháňová Eva        - 77 rokov 

� Mgr.Paučír Milan       - 76 rokov 

� Kovačik Milan           – 75 rokov 

� Lukrécia Lukačiková – 70 rokov 

� Prachárová Božena   - 60 rokov 

� Hippík Štefan             - 60 rokov 
 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

NARODENIE DIEŤAŤA:  

 
MATEJ   PAUČÍR 
narodený 11.1.2014  
Otec: Marek Paučír 
Matka: Zuzana rod.Debnárová 
 
 

 
SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

OBECNÝ  ÚRAD  
INFORMUJE... 

Pre rok 2014 zostáva daň 
z nehnuteľností (pozemok, stavba), 
poplatok za komunálny odpad 
a drobný stavebný odpad a daň za 
psa v rovnakej výške ako v roku 
2013. Poplatky a dane sa pre rok 
2014 nemenili !!! 
       
Ak daňovník v priebehu 
roku 2013 nadobudol 
novú nehnuteľnosť 
alebo mu daňová 
povinnosť z 
dôvodu predaja, 
darovania 
nehnuteľnosti 
zanikla, je povinný 
podať daňové priznanie najneskôr 
do 31.1.2014  na Obecnom 
úrade v Kovarciach. Taktiež je 
potrebné do tohto termínu podať aj 
daňové priznanie k dani za psa u 
daňovníka, ktorému daňová 
povinnosť vznikla. 
 
     Úľavu za poplatok za komunálny 
odpad a drobný stavebný odpad, 
ktorú si daňovník chce na rok 2014 
uplatniť (pracujúci a zdržiavajúci sa 
celoročne v zahraničí, študenti), je 
potrebné na Obecný úrad 
v Kovarciach  doručiť formou 
potvrdenia najneskôr do 31. 1.2014! 

� Občania môžu: 
� daň z nehnute ľnosti 
� daň za psa 
� poplatok za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady za 
kalendárny rok 2014  
plati ť v kancelárií Obecného úradu 
v Kovarciach od 3.februára 2014.   
 

� Paušálna sadzba poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady 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 € ro čne) 
 
b) fyzická osoba, ktorá je na území 
obce oprávnená užíva ť alebo užíva 
byt, nebytový priestor, pozemnú 
stavbu, alebo jej časť na iný ú čel ako 
na podnikanie – 0,045 EUR za osobu 
a kalendárny deň (t.j. 16,425 € ro čne) 
 
c) právnická osoba,  ktorá je oprávnená 
užívať alebo užíva nehnuteľnosť 
nachádzajúcu sa na území obce na iný 
účel ako na podnikanie a podnikate ľ, 
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 
 
 
 

� Sadzbu dane za jedného psa 
a kalendárny rok je: 
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 
 
 
 

� Zber plastového odpadu 
a obalov z tetrapakov  v našej obci 
bude 7.marca 2014 (piatok).  
Uviazané vrecia 
s plastovým 
odpadom a vrecia s 
tetrapakmi žiadame 
vyložiť ráno v deň 
vývozu alebo 
v predvečer vývozu 
pred rodinné domy.  
 
 
 

 

O Z N A M 
 

 
 
Združenie bývalých urbárnikov 
obce Kovarce,  pozemkové 
spoločenstvo oznamuje všetkým 
svojim členom, že mimoriadne 
valné zhromaždenie zvolávané 
podľa zákona č.97/2013 Z.z.   sa 
bude konať: 
 
Dňa 8.februára 2014  (sobota) 

o 10.00 hod.  
v spolo čenskej sále 
Kultúrneho domu 

v Kovarciach. 
Zhromaždenie členov je zvolané za 
účelom schválenia „Zmluvy 
o pozemkovom spoločenstve 
vlastníkov podielov na spoločnej 
nehnuteľnosti“ v zmysle zákona 
č.97/2013 Z.z.  

Účasť členov je nutná! 
 
 
 
 

Od 1.1.2014 je povinnos ť nosi ť 
reflexné prvky už aj v obci !!! 

Od 1.januára 2014 nadobudla 
účinnosť novela zákona o cestnej 
premávke, v rámci ktorej je chodec 
idúci po krajnici či okraji vozovky 
povinný používať reflexné prvky 
alebo bezpečnostný reflexný odev v 
obci, avšak za zníženej viditeľnosti, 
teda najmä od súmraku do svitania, 
za hmly, sneženia, dažďa a v tuneli. 
V prípade nedodržiavania 
dopravného 
pravidla hrozí 
chodcovi pokuta 
do výšky 50 eur. 
 
 


