
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOVOROČNÝ 
PRÍHOVOR  

STAROSTU OBCE 

Váţení spoluobčania! 
      Dovoľujem si 
prihovoriť sa Vám na 

začiatku Nového roka - 
roka 2016. Cingot 

polnočných prípitkov nám spolu 
s kalendárom ukončil rok 2015. 
Rok, ktorý mnohým z nás priniesol 

veľa úspechov, či príjemných 
záţitkov a my naň budeme spomínať ako 
na jeden z tých úspešných. Pre 
niektorých z nás sa uplynulý rok zapíše 
medzi roky menej úspešné, ba dokonca 
smutné. Napriek tomu nám pohľad do 
kalendára dáva šancu na uskutočnenie 
nových plánov, predsavzatí a umoţňuje 
nám stanoviť si ciele, ktoré by sme počas 
nastávajúceho roka chceli uskutočniť. 
Zároveň máme príleţitosť obzrieť sa späť 
a zhodnotiť, čo sme v uplynulom roku 
zaţili, urobili, či nestihli urobiť. Na tomto 
zhodnotení je potrebné ďalej stavať, 
pokračovať vo veciach začatých 
a prekonávať problémy, ktoré nám ţivot 
kladie do cesty. 
      Aj naša obec v minulom roku 
prekonávala prekáţky a ťaţkosti, ktoré 
ţivot so sebou prináša, ale tešila sa aj 
z úspechov, ktoré sa nám spolu podarilo 

dosiahnuť. Pri tejto príleţitosti sa chcem 
preto poďakovať všetkým, ktorí svojou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prácou a snahou v uplynulom roku 
prispeli k rozvoju a zveľaďovaniu obce. 
     V práve začínajúcom sa roku Vám v 
mene svojom, v mene poslancov 
obecného zastupiteľstva, ako aj v mene 
zamestnancov a spolupracovníkov obce, 
prajem veľa sily, šťastia, úspechov a 
pokoja v kaţdodennom ţivote, aby ste 
problémy zvládali s pokojom a 
nadhľadom. Prijmite ţelanie pevného 
zdravia a zlepšenia medziľudských 
vzťahov. Vraví sa, ţe k ľudskému šťastiu 
stačí tak málo – trochu času, nehy, 
porozumenia a pochopenia toho druhého. 
Skúsme si spoločne váţiť to, čo nám 
ţivot ponúka – skúsme si váţiť maličkosti, 
veď tie nás robia šťastnými. Rozdávajme 
okolo seba dobrú náladu, usilujme sa 
prekonať zlo dobrom, znášajme 
nedorozumenia a ceňme si to, čo má 
skutočnú hodnotu. 
Prajem Vám úspešný rok 2016! 

Ing.Andrej Čopík 
starosta obce KOVARCE 

 

OBECNÉ 
ZASTUPITEĽSTVO 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kovarce na 
15.zasadnutí dňa 15.decembra 2015 
prerokovalo: 
1.Program zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva Obce Kovarce dňa 
15.decembra 2015. 

2.Informáciu starostu obce o kontrole 
plnenia uznesení zo dňa 12.11.2015.  
3.Ţiadosť OFK Kovarce o úhradu 
finančných prostriedkov za prenájom 
telocvične pri tréningu druţstiev 
v zimnom období. 
4.Návrh Všeobecne záväzného 
nariadenia Obce Kovarce č.4/2015 
o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. 
5.Návrh Všeobecne záväzného 
nariadenia Obce Kovarce č.5/2015 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na 
území obce Kovarce. 
6.Ţiadosť o poskytnutie dotácie pre 
Obecný futbalový klub Kovarce pre rok 
2016. 
7.Návrh rozpočtu obce Kovarce na roky 
2016, 2017, 2018. 
8.Ţiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť 
sv.Mikuláša Kovarce o súhlas na vedenie 
teplovodnej prípojky cez parcelu č.348/3. 
9.Návrh starostu obce na vyplatenie 
odmeny pre veliteľa Dobrovoľného 
hasičského zboru Kovarce. 
10.Návrh Plánu kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra obce Kovarce na 
I.polrok 2016. 
 

FAŠIANGY, TURICE, 
VEĽKÁ NOC IDE... 

 
6.februára 2016 (sobota), sa  v našej 
obci rozlúčime s obdobím zábav, 
veselosti a tanca uţ tradičným  
symbolickým pochovávaním basy. 
     Večer o 18.00 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.  
 

VOĽBY DO NÁRODNEJ 
RADY SR 

 
    Okrsková volebná komisia v 
Kovarciach v zloţení: p.Mário Martonka, 
p.Jana Hodálová, p.Monika Bitarovská, 
p.Mária Bošanská, Bc.Martina Grácová, 
p.Adam Števanka, p.Mária Kováčiková, 
sl.Martina Šišmičová, p.Ján Poluch, 
Bc.Lenka Šišmičová na svojom prvom 
zasadnutí    dňa 20.1.2016 ţrebom určila 
predsedu a podpredsedu OVK: predseda 
– p.Janka Hodálová a podpredseda – 
Bc.Martina Grácová. Zapisovateľkou 
okrskovej volebnej komisie v Kovarciach 
je p.Renáta Šišmičová. Neprítomní 
delegovaní členovia sl.Mária Trtíková 
a sl.Monika Kutňanská môţu dodatočne 
zloţiť sľub člena OVK v zmysle zákona 
č.180/2014 Z.z., § 49, odst.7.  
                                   
     Voľby do Národnej rady Slovenskej 
republiky sa uskutočnia dňa 5. marca 
2016 (sobota) od 7.00 hod. do 22.00 
hod. Volebná miestnosť sa nachádza 
v spoločenskej  sále kultúrneho domu.    

 
  Občania, ktorí sa nemôţu dostaviť do 
volebnej miestnosti zo závaţných, najmä 
zdravotných dôvodov, môţu poţiadať 
o hlasovanie do prenosnej volebnej 
schránky. Nahlásiť sa treba telefonicky:  

 038/5316125 na Obecný úrad do 
4.marca 2016 do 12.00 hod. 

 
Ako sa hlasuje? 
Volič dostane od členov komisie 
hlasovacie lístky a prázdnu obálku. 
V priestore určenom na úpravu 
hlasovacích lístkov volič vyberie 
hlasovací lístok toho kandidujúceho 
subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať 
svoj hlas (z dvadsiatich troch hlasovacích 
lístkov vyberie jeden hlasovací lístok). 
Tento hlasovací lístok môţe bez ďalšej 
úpravy vloţiť do obálky, alebo na tomto 
hlasovacom lístku môţe  zakrúţkovaním 
poradového čísla kandidáta (najviac 
u štyroch kandidátov) vyznačiť, ktorému 
kandidátovi dáva prednosť. Potom vloţí 
hlasovací lístok do obálky a obálku vloţí 
do volebnej schránky. 
 

O B S A H 

 Novoročný príhovor starostu obce Ing.Andreja Čopíka 

 Z rokovania obecného zastupiteľstva (15.12.2015) 

 Fašiangy, turice, Veľká noc ide.... POZVÁNKA 5.2.2016 

 Voľby do Národnej rady SR 

 Obecný futbalový klub Kovarce – prípravné práce k 90.výročiu  

 Kultúrne Vianoce 20215 v Kovarciach (PhDr.Irena Grácová) 

 Klub slovenských turistov (Peter Vojtuš) 

 Gazdinky na slovíčko – Kardamonové slimáky 

 Jubilanti – Január, Narodenie dieťaťa 

 Obecný úrad informuje, Oznamy, Inzerát 



OBECNÝ  FUTBALOVÝ 
KLUB  KOVARCE 

 
PROSBA O VÝPOMOC 

 
V budúcom roku 2017 si pripomenieme 

90.výročie založenia Obecného 
futbalového klubu Kovarce. OFK uţ 

teraz začína pracovať na organizovaní 
osláv tohto okrúhleho jubilea, a to aj tým, 
aby sme pre Vás pripravili čo najviac 
spomienkového materiálu. Preto by sme 
poprosili spoluobčanov o pomoc pri 
realizácií tejto akcie. Potešili by nás staré 
fotky, lopty, dresy, kopačky ako aj iný 
spomienkový materiál. Všetky artefakty, 
ktoré zozbierame, budú majiteľom 
vrátené. 
Kontaktné osoby: Ing. Daniel Kutňanský, 
Jozef Kovačik, Miloš Buraj. Všetkým 
ďakujeme. 
  

KULTÚRNE VIANOCE 
2015 v KOVARCIACH  

 
      Kultúrne tradície v Mikroregióne 
Západný Tribeč úspešne pretrvávajú. V 
nedeľu 22.novembra 2015 sa 
v Nitrianskej Strede uskutočnila 
prehliadka speváckych súborov nášho 
regiónu, ktorej sa zúčastnili: domáca 
spevácka skupina Streďanka, folklórna 
skupina Kovarčanka, spevácko-hudobná 
skupina Krnčianka a spevácka skupina 
Lišňanka zo Solčian. Tieto súbory sú 
stálicami kultúry ľudového spevu, majú 
svoju dlhoročnú históriu a pritom vţdy 
majú čo nové ponúknuť 
z nevyčerpateľnej studnice spevu nášho 
ľudu, jeho tradícií a zvykov, nielen 
v miestnych, regionálnych podmienkach, 
ale i celoslovenskej, ba poznajú ich aj 
v zahraničí. K radostnému a zábavnému 
odpoludniu prispeli aj domáci zabávači, 
ktorí vo svojom programe „Spieva celá 
rodina“ predviedli svoje herecké, 
spevácke, tanečné umenie so zmyslom 
skutočnej estrádno-zábavnej show. 
Všetci účastníci tohto skvelého podujatia 
srdečne ďakujú pani starostke Ing.Márií 

Majtánovej, ktorá sa zaslúţila o jeho 
usporiadanie spolu s ďalšími 
dobrovoľníkmi tejto obce. 
     18.decembra 2015 hostiteľom 
Kultúrnych Vianoc 2015 boli Kovarce. 
Hoci sa uskutočnili v časovom predstihu, 
všetci preţili dôstojnú a čarovnú ilúziu 
dvojitých Vianoc. Starší ich preţívali 
v spomienkach na svoje detstvo, mladší, 
mládeţ, deti spoznali, čo robilo Vianoce 
Vianocami: z povala visiaci stromček 
s prírodnou ozdobou, steny skrášlené 
výšivkami s nápismi: „Tam sa dobre darí, 
kde Boh s vami hospodári“, ornamentové 
taniere, poličky s hlinenou keramikou, 
mliečnikom, karafou, zrkadlo s visiacim 
vyšívaným strapcovitým uterákom, stôl 
prikrytý bielym utkaným obrusom, lavica, 
stolček, lampáše rôznych tvarov, veľkosti, 
ihličnaté halúzky a iné dobové rekvizity. 
Kultúrny program otvorili celé v bielom 
deti MŠ a na pieseň „Aleluja“ sa zvŕtali 
v pôsobivom tanci. Do prostredia 
slovenskej izby nás zaviedla krojovaná 
babička (Zdenka Bujnová), ktorá priúčala 
vnúčatá k dávnym zvykom. Spolu 
pripravovali štedrovečerný stôl – zapĺňali 
rohy stola pšenicou, lúšteninami, 
peniaţtekmi, aby aj budúci rok bol taký 
štedrý. Dedko (Miloš Buraj) omotal reťaz 
okolo nôh stola, aby sa rodina udrţala 
pohromade a pripravil „barborky“. 
O veštení na Luciu deťom porozprávala 
mama (Lenka Krajčová) a Lucie v bielom 
bez slova poometali všetkých účastníkov 
na javisku. Dedko zhotovil stolček bez 
jediného klinca. Keď v kostole stolček 
vydrţal, vydrţal aj ţivot tvorcu. Dievčatá 
na Ondreja triasli plotom zvedavé, 
z ktorej strany psi brešú, odkiaľ príde 
ţeních. Na scénu prichádzali koledníci – 
pastierikovia a anjel s darmi k leţiacemu 
Jeţiškovi na slame. Kaţdý z nich 
veršíkom zdôvodnil svoju štedrosť. Prišli 
aj koledníčky z Kovarčanky a odspievali 
krásne vianočné piesne a koledy, k čomu 
ich kontaktoval „organ“ s pánom 
organistom. Všetci sme boli 
spoluúčastníkmi tohto aktu, ktorý sa dial 
pred našimi očami a v nás, ktorý 
obsahovo a organizačne pripravila hlavne 
Bc.Zdenka Bujnová. Citovo zapôsobil aj  
Milan Ešše svojimi vianočnými piesňami. 
Seniorská skupina Nezábudka so cťou sa 
zhostila svojho vianočného programu. 

Streďanka svojimi chorálovými piesňami, 
krásnymi sólo – hlasmi s klávesovým 
doprovodom tak povznášala ducha 
Vianoc aj s vinšovačkami. Krnčianku 
zastupujú všetky generácie ako jedna 
veľká rodina s piesňami za zvukov 
harmoniky, basy, husieľ, rozdávajú 
radosť z javiska aj s účasťou obecenstva. 
Vyparádený Lidovec zo Solčian 
v originálnych krojoch, klobúkoch 
s mašľou, čiţmách, harmonikou, 
ozembuchom, ozvučenou bakuľou, to 
rozospieval naplno s vinšami všetkých 
prianí, čo len človek človeku môţe 
zaţelať, čo aj patrične chytilo za srdce 
kaţdého z nás. Nie nadarmo sa nazýva 
„čarovná flauta“, akou nás častoval 
maestro Igor Gogola, za čo vyslúţil 
spontánny aplauz. Otvorenie vianočného 
večera i jeho záver uskutočnil starosta 
obce Kovarce Ing.Andrej Čopík 
a poďakovanie za krásne Kultúrne 
Vianoce Mikroregiónu Západný Tribeč 
vyslovil pán Milan Morávka, starosta obce 
Čeľadince. V prítmí kinosály odznela 
spoločná pieseň Tichá noc, ako hymnus 
Vianoc. Celú výzdobu javiska pripravili – 
Zdenka Bujnová, Lenka Krajčová, Miloš 
Buraj, Rudolf Kyčerka, Zdenka 
Števanková, Zdenka Kováčiková 
a ostatné členky Kovarčanky. Ozvučenie 
pripravili Peter Belan a Vladimír Labuda. 
Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek 
prispeli k ich obohateniu a spoluúčasti. 
Nie kaţdý rok si môţeme dopriať takéto 
ozajstné Kultúrne Vianoce, a predsa nie 
kaţdý si ich svojou účasťou  doprial. 

PhDr.Irena Grácová 
redaktor KM 

 

KLUB  SLOVENSKÝCH 
TURISTOV 

 

Dňa 16.1.2016 sa v Kovarciach konal 
zimný regionálny zraz Klubov 
slovenských turistov okresov 
Topoľčany, Partizánske a  Bánovce 
nad Bebravou. Účastníci sa ráno o 9.15 
hod. vydali na krátku túru ku kaplnke 
sv.Anny.  Miestny nadšenec histórie  pán 
Peter Gerši  nám kaplnku otvoril a pútavo 
porozprával  históriu kostolíka.  Tieto 
fakty nás veľmi zaujímali a tak si mnohí  

účastníci zrazu domov 
odniesli  kúsok „našej“ 
histórie.  Za svoj 
voľný čas a ochotu, 
ktorú nám p.Gerši  venoval, za 
všetkých zúčastnených veľmi pekne 
ďakujem. Ďalej sme pokračovali  na 
vrchol Hôrky (345m), odkiaľ sme mali  
pekný výhľad na Tribeč  (829m) 
a Hrdovickú  (470m). Kameňolom 
pod Hôrkou bol náš ďalší záujmový 
bod. Pri chate pod Hrdovickou nás 
krásne slnečné počasie doslova 
donútilo vystúpiť aj na samotný vrchol. 
Na skalách stretáme ďalších turistov, s  
ktorými si vychutnávame slniečko 
a krásne výhľady.  Do Kovariec uţ 
zostupujeme všetci spolu, kde na nás 
čakala vynikajúca kapustnica 
a občerstvenie. Po chutnom obede zimný 
zraz oficiálne otvoril predseda KST Tribeč  
p.Peter Vojtuš, ktorý  privítal predsedu 
Regionálnej rady  p.Pavla  Jančeka 
a predsedu KST SR  Ing.Petra Dragúňa.  
Po otvorení  sa predstavilo 13 
zúčastnených KST klubov so svojimi 
prezentáciami. Z prezentačnej listiny, kde 
bolo zapísaných 151 účastníkov, sa 
vylosovali výhercovia tomboly. Súťaţ 
o najkrajšiu fotografiu vyhral predseda 
KST Kroko-Velo Tesáre Tomáš Grman. 
Po chutnej večeri nám do tanca hrala 
hudobná skupina Midisong z Práznoviec. 
Napriek tomu, ţe na organizácii akcie sa 
podieľala len hŕstka ľudí (členov KST 
Tribeč aj nečlenov), bola vyslovená zo 
strany predsedu RR TO Pavla Jančeka 
a predsedu KST SR Petra Dragúňa 
maximálna spokojnosť  a vysoká úroveň 
priebehu podujatia. Pri tejto príleţitosti mi 
dovoľte poďakovať sa všetkým, ktorý sa 
podieľali  na organizácii a priebehu tejto 
akcie a taktieţ  ďakujem aj starostovi  

obce Kovarce 
Ing.Andrejovi Čopíkovi 

a Obecnému 
zastupiteľstvu Obce 
Kovarce za poskytnutie 
priestorov kultúrneho 
domu. 

Peter Vojtuš        
KST Tríbeč Kovarce 

 
 
 



G A Z D I N K Y   
NA  SLOVÍČKO... 

 
Recept na chutné, voňavé koláče: 

KARDAMONOVÉ SLIMÁKY 
Základné cesto: 
1 lyţica roztlačeného kardamónu 
(korenina), 300 ml mlieko, 50 g droţdia, 
135 g cukru krupica, ½ ČL soli, 150 g 
zmäknuté maslo, 1 vajce, 730 g múky 
     Roztlačený kardamón pridaj do mlieka 
– otepleného na 38°C. Rozdrobené 
droţdie v miske s mliekom, cukrom, 
pridaj soľ, maslo, vajce. Postupne pridaj 
múku, vymies na pruţné cesto. 
Plnka: 
200 g zmäknuté maslo, 90 g cukor 
krupica, ½ polievkovej lyţice kardamonu, 
vajce na potretie. 
     Zmiešaj maslo, cukor, kardamón, 
škoricu na hladkú pastu. 
Postup: 
Rozdeľ cesto na dve polovice. Vyvaľkaj 
jednu časť na obdĺţnik v hrúbke asi 1 cm. 
Rozotri polovičnú náplň na cesto, preloţ 
na polovicu. Nakrájaj z cesta pásy, 
prúţky majú asi 3,5 cm. Zatoč prúţky do 
opačného smeru a potom ich zaloţ do 
slimáka. Uisti sa, či konce sú v strede 
uzla a nerozpletú sa, potlač ich smerom 
dole. Vysteľ plech papierom, umiestni 
bochníčky, predhrej trúbu na 200 C. 
Buchty nechaj nakysnúť pod servítkou asi 
40 minút, kým nezdvojnásobia svoj 
objem. Potri ich rozšľahaným vajcom, 
upeč do zlatista, asi 10 minút. 

Recept pre Vás vybrala: PhDr.Irena Grácová 

 
 

I N Z E R Á T  
 
Záujemcovia o moridlo na zemiaky si môţu 
svoje objednávky nahlásiť v termíne od 
10.februára 2016 do 20.februára na adrese 
Kovarce č.339. Pri prihlásení je potrebné 
priniesť vhodné nádoby (poháre, liekovky a 
pod.) primerané k objednávanému mnoţstvu.   
 
Marián Čitársky pozýva občanov do 
novootvorenej PREDAJNE POTRAVÍN, ktorá 

je otvorená od 5.30 hod. do 18.00 hod. 
V ponuke je aj čapované červené a biele 
sudové víno. 038-3811506 

 

J U B I L A N T I 
 JANUÁR 

 

 

 Garguláková Anna     - 87 rokov 

 Chotárová Helena     - 84 rokov 

 Patrovičová Filoména -82 rokov 

 Plocháňová Eva        - 79 rokov 

 Mgr.Paučír Milan       - 78 rokov 

 Kovačik Milan           – 77 rokov 

 Deličová Magdaléna  - 76 rokov 

 Števanková Boţena  – 75 rokov 

 Kováčiková Antónia   - 75 rokov 

 Matejov Ján              – 65 rokov 

 Kapusta Marián         - 60 rokov 

 Kĺbik Ľubomír            - 60 rokov 

 Dolinayová Ľudmila   - 60 rokov 

 Janči Anton                - 60 rokov 
 

SRDEČNE   
BLAHOŽELÁME 

 
 
Poznámka: Jubilea 
občanov zverejňujeme 
v KM nasledovne: 
občania 60-roční, 65-roční, 70-roční, 75-
roční a nad 75 rokov sa zverejňuje každý 
občan. Zároveň oznamujeme, že kto 
z jubilantov si nežiada zverejnenie 
jubilea, aby uvedené nahlásil v predstihu 
v kancelárií obecného úradu. 
 

 

 
 
 
 
NARODENIE 
DIEŤAŤA: 
 

PATRIK  KLAČANSKÝ 
narodený 8.1.2016 

Otec: Tomáš Klačanský 
Matka: Petra Baláţová 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 
 

OBECNÝ  ÚRAD  
INFORMUJE... 

Pre rok 2016 zostáva daň z nehnuteľností 
(pozemok, stavba), poplatok za 
komunálny odpad a drobný stavebný 
odpad a daň za psa v rovnakej výške ako 
v roku 2015. Poplatky a dane sa pre rok 
2016 nemenili !!! 
 
Ak daňovník v priebehu roka 2015 
nadobudol novú nehnuteľnosť alebo mu 
daňová povinnosť z dôvodu predaja, 
darovania nehnuteľnosti zanikla, je 
povinný podať daňové priznanie 
najneskôr do 31.1.2016 na Obecnom 
úrade v Kovarciach. Taktieţ je potrebné 
do tohto termínu podať aj daňové 
priznanie k dani za psa u daňovníka, 
ktorému daňová povinnosť vznikla. 
Občania môţu daň z nehnuteľnosti, 
daň za psa a poplatok za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady za 
kalendárny rok 2016 platiť v kancelárií 
Obecného úradu v Kovarciach od 
1.februára 2016.  

Paušálna sadzba poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady pre: 
fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý 
pobyt alebo prechodný pobyt – 0,045 
EUR za osobu a kalendárny deň (t.j. 
16,425 € ročne) 
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 – 0,023 EUR za osobu 
a kalendárny deň (t.j. 8,418 € ročne) 
právnická osoba, ktorá je oprávnená 
uţívať alebo uţíva nehnuteľnosť 
nachádzajúcu sa na území obce na iný 
účel ako na podnikanie a podnikateľ, 
ktorý je oprávnený uţívať alebo uţíva 
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 
obce na účel podnikania – je zavedený 
mnoţstvový 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 
 
 

KALENDÁR ZVOZU  
KOMUNÁLNEHO ODPADU V ROKU 2016 

MESIAC DEŇ DEŇ DEŇ 

Január 7 21  

Február 4 18  

Marec 3 17 31 

Apríl 14 28  

Máj 12 26  

Jún 9 23  

Júl 7 21  

August 4 18  

September 1 15 29 

Október 13 27  

November 10 24  

December 8 22  

Žiadame občanov, aby si smetné nádoby 
s komunálnym odpadom presunuli 
z dvorov pred svoje rodinné domy v 
predvečer vývozu, nakoľko pracovníci 
NEHLSEN-EKO, spol. s r.o. Topoľčany 
uskutočňujú vývoz už v skorých 
ranných hodinách!!! 
 

Zber plastového odpadu 
a obalov z tetrapakov 
v našej obci bude 7.marca 
2016 (pondelok).  
 

O Z N A M 

 
Slovenský rybársky zväz, Miestna 
organizácia Topoľčany oznamuje, ţe 
vydávanie členských známok a povolení 
na rybolov pre rok 2016 je v termínoch: 
30.01.2016 od 8,00 do 12,00 hod. 
13.02.2016 od 8,00 do 12,00 hod. 
27.02.2016 od 8,00 do 12,00 hod. 
12.03.2016 od 8,00 do 12,00 hod. 
19.03.2016 od 8,00 do 12,00 hod. 
31.03.2016 od 15,00 do 17,00 hod. 
Povolenia na rybolov sa budú vydávať 
tak ako doteraz, t.j. peňaţná úhrada sa 
bude realizovať priamo pri vydávaní 
povolenia. Kaţdý člen predloţí členský 
preukaz a brigádnicky preukaz. 


