
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOVOROČNÝ 
PRÍHOVOR   

STAROSTU OBCE 
 

Milí spoluobčania, 
nesmierne sa teším, že mám česť 
prihovoriť sa Vám v deň, ktorý je 
v kalendári zapísaný nielen 
ako prvý v Novom roku, ale je 
to zároveň Deň vzniku nášho 
štátu - Slovenskej republiky. 
Len pred niekoľkými hodinami 
sme sa rozlúčili s rokom 2016, 
ktorý je už minulosťou. 
Minulosťou, ktorú máme ešte čerstvo 
v pamäti, ku ktorej sa vraciame, aby sme 
vyhodnotili, čo nám priniesla, čím nás 
obohatila, resp. v čom nás sklamala. Hoci 
je to menej príjemné, vždy je dobré 
pripomenúť si chyby, ktorých sme sa 
dopustili. Preto sa pozastavme a obzrime 
sa do nedávnej minulosti a želajme si, 
aby sme tie chyby dokázali rozpoznať 
a poučiť sa z nich. Iba tak sa môžeme 
smelo pozrieť pred seba - do Nového 
roka a veriť, že ten rok bude krajším, 
lepším, milším ako ten včera skončený. 
     Nový rok dáva každému z nás priestor 
na nové plány, predsavzatia a ciele, ktoré 
by sme počas neho chceli uskutočniť. 
Áno, aký by to bol Nový rok bez 
predsavzatia. Dajme si všetci, ktorým nie 
je smerovanie našej obce ľahostajné, 
predsavzatie, že v roku 2017 sa budeme 
snažiť zlepšiť medziľudské vzťahy, že sa  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
budeme snažiť zlepšovať a skrášľovať 
prostredie obce. Mojím osobným želaním 
je spolupráca s Vami, občanmi obce, 
ktorých dobré a povzbudzujúce rady, 
ochotu a toleranciu si budem vždy vážiť. 

Pri tejto príležitosti úprimne ďakujem 
všetkým, ktorí svojou námahou 
a snahou v uplynulom roku prispeli 

k rozvoju a zveľadeniu obce. 
     Je dobrým zvykom vzájomne si 
na začiatku Nového roka zaželať 
šťastie a zdravie, úspech a lásku, 
pretože sú potrebné k tomu, aby 
sme na ceste k dosiahnutiu našich 

predsavzatí mohli kráčať bez 
prekážok. Preto aj ja želám Vám, 
v mene svojom, v mene 

pracovníkov obce, ako aj v mene 
poslancov obecného zastupiteľstva, aby 
ste v roku 2017 stretávali milých 
a usmiatych ľudí, aby ste pocítili záujem 
a lásku svojho okolia tak, aby naša obec 
bola pre nás ozajstným domovom. 
 

Ing. Andrej Čopík 
starosta obce KOVARCE 

 
Poznámka:  
Novoročný príhovor bol vyhlásený 
v obecnom rozhlase dňa 1.1.2017. 
 

 

 

 

 

 

 

OBECNÉ 
ZASTUPITEĽSTVO 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kovarce na 
svojom 23.zasadnutí dňa 15.decembra 
2016  prerokovalo: 
1. Program zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva Obce Kovarce dňa 
15.12.2016. 
2. Informáciu starostu obce Ing. Andreja 
Čopíka o kontrole plnenia uznesení zo 
dňa 29.11.2016.  
3. Návrh - Rozpočtové opatrenie 
č.7/2016/OZ. 
4. Žiadosť Základnej školy, Kovarce 164 
o zmenu – navýšenie rozpočtu v sume 
567,66 EUR. 
5. Žiadosť Materskej školy, Kovarce 450 
o poskytnutie finančných prostriedkov vo 
výške 1200,00 EUR. 
6. Zmenu programu zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva Obce Kovarce 
dňa 15.12.2016. 
7. Návrh Všeobecne záväzného 
nariadenia Obce Kovarce č.1/2017 
o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na dieťa materskej školy a na 
dieťa školského zariadenia. 
8. Návrh rozpočtu Obce Kovarce na roky  
2017, 2018, 2019. 
9. Návrh Plánu kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra obce Kovarce na 
I.polrok 2017. 
10. Aktualizovaný zoznam žiadateľov 
o pridelenie nájomného bytu. 
11. Žiadosť Ing. Adély Irbis, Tovarníky 
o pridelenie nájomného bytu. 
12. Výšku dlžnej  sumy nájomníka 
p.Michala Ferenčíka, Kovarce 544. 
13. Žiadosť p.Lukáša Krošláka, Kovarce 
543 o predlženie nájomnej zmluvy na byt. 
14. Informáciu starostu obce o výške dlhu 
nájomníka p.Pavla Mikulu, Kovarce  543. 
15. Návrh starostu obce Ing. Andreja 
Čopíka - založenie farmy, športový chov 
zvierat. 
16. Návrh nájomnej zmluvy (ostatné 
priestory) uzavretú podľa ust. § 663 
a nasl. Občianskeho zákonníka medzi 
Obcou Kovarce v zastúpení Ing.Andrejom 
Čopíkom, starostom obce Kovarce 
(prenajímateľ) a Slovak Telekom, a.s. 
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
(nájomca), predmet zmluvy: nájom 

priestorov nachádzajúcich sa 
v nehnuteľnosti Kovarce č. 461, zapísaná 
na LV č. 713, k.ú. Kovarce, ako budova 
pre kultúru a na verejnú zábavu, 
postavená na parc. č. 21/5, a to 
konkrétne priestoru na streche kultúrneho 
domu o celkovej výmere 25 m2. 
17. Ďakovný list Združenia priateľov 
Základnej školy internátnej pre 
nevidiacich a slabozrakých v Levoči. 
 
 

FAŠIANGY, TURICE, 
VEĽKÁ NOC IDE... 

 
25. februára 2017 (sobota) 

o 18.00 hod.,  
sa  v našej obci rozlúčime 
s obdobím zábav, veselosti 
a tanca už tradičným  
symbolickým 
pochovávaním basy. 
Tento večer bude plný 
kultúrno-spoločenských  
podujatí spojených s 
„Pochovávaním basy“, ktoré budú 
pokračovať zábavou a občerstvením 
(guláš, šišky). V programe vystúpia  
spevácke skupiny Kovarčanka 
a Nezábudka, členovia spoločenských 
a športových organizácií v obci,  dychová 
hudba Tribečanka, ktorá zahrá nielen pre 
dobrú náladu, ale aj do tanca. O super 
zábavu a disko-hudbu sa postará pán 
Peter Belan. K dispozícií bude bufet.  
Srdečne Vás všetkých pozývame. 

 
 

 

Za oknami smiech a tanec, 

fašiangový harmatanec. 

Berte masky, je tu bál,  

fašiangový karneval. 
 
 
 

O B S A H 

� Novoročný príhovor starostu obce Ing. Andreja Čopíka 

� Z rokovania obecného zastupiteľstva  - 15.12.2016 

� Fašiangy, Turice, Veľká noc ide....   POZVÁNKA 25.2.2017 

� Projekt FPU – nákup kníh do obecnej knižnice 

� Obecný futbalový klub Kovarce – Prípravné zápasy 

� Kovarské Vianoce 2016 

� Základná škola Kovarce – pozvánka, oznam 

� Gazdinky na slovíčko 

� Jubilanti – Január, Narodenie dieťaťa 

� Obecný úrad informuje, Pozvánka, Oznam 



PROJEKT  FPU 
NÁKUP  KNÍH 

DO OBECNEJ KNIŽNICE 
 
 
 
 
 

Obecná knižnica v Kovarciach 
je obnovená o vyše 170 nových 

knižných titulov 
 

Obec Kovarce začiatkom 
roka 2016 podala žiadosť  
na Fond na podporu 
umenia Bratislava 
v Programe 6.1.3 
Akvizícia knižníc, Projekt 
„Doplnenie knižničného 

fondu nákupom nových kníh“. 
Žiadosť bola úspešná a na základe 
uzatvorenej zmluvy boli obci Kovarce 
poskytnuté finančné prostriedky vo výške 
1.000,00 EUR pre Obecnú knižnicu 
Kovarce. Obec Kovarce obohatila 
knižničný fond vďaka podpore 
z verejných zdrojov Fondu na podporu 
umenia o 177 knižničných jednotiek. Boli 
zakúpené desiatky kníh z detskej 
literatúry od autorov: Rezník, J.; 
Steľmach, J.; Pavlovič,J.; Sedlák,I.; 
Webbová,H.; Walliams,D., taktiež boli 
zakúpené knihy z náučnej literatúry, ako 
napríklad: Hrady Európy, Veľký 
ilustrovaný atlas sveta, Šelmy, Oceány, 
Predátory, Moja prvá knižka o koňoch, 
Prečo? - Ako? - Kde? a ďalšie na 
informácie cenné knihy, v neposlednom 
rade boli zakúpené knihy - beletria pre 
dospelých od autorov: Solčanská,M.; 
Pronská,J.; Kleypasová,L.; Webbová,K.; 
Keleová-Vasilková,T.; Cabotová,M.; 
Sparks,N.;  Pri príležitosti prezentovania 
úspešného projektu bolo dňa 
16.novembra 2016 zorganizované 
podujatie, na ktorom boli odprezentované 
nové knižné publikácie. Deti, mládež ako 
aj dospelí sa schádzali postupne počas 
celého popoludnia, čakala na nich aj 
sladká odmena, darček, pohostenie 
a v neposlednom rade nové informácie 
o množstve nových kníh.  

OBECNÝ  FUTBALOVÝ 
KLUB  KOVARCE 

 
Termínová listina  

„Zimná príprava 2017“ 
OFK KOVARCE 

 
Začiatok zimnej prípravy:          

15.1.2017 
Prvý majstrovský zápas:           19.3.2017 
Tréningové jednotky:utorok,piatok,nedeľa 
 
PRÍPRAVNÉ ZÁPASY: 
12.2.2017 (nedeľa) TJ Slovan Preseľany, 
V.liga stred ZSFZ. 
19.2.2017 (nedeľa) OŠK Veľký Klíž, 
VII.liga – I.trieda OBFZ PE, BN - umelá 
tráva Topoľčany. 
26.2.2017 (nedeľa) OFK Chrabrany, 
VII.liga OBFZ TO. 
5.3.2017 (nedeľa) OFK Klátová Nová 
Ves, VIII.liga – II.trieda OBFZ PE, BN. 
12.3.2017 (nedeľa) TJ Družstevník 
Šurianky, VII.liga OBFZ NR v Šuriankach. 
 

Ing. Daniel Kutňanský 
 
 

KOVARSKÉ  VIANOCE 
2016 

 

�Dňa 24.12.2016 nám priniesli 
Bošanskí skauti „Betlehemské 
svetlo“, ktoré sa rok čo rok odpaľuje 
priamo z Betlehema, z miesta, kde 
sa narodilo Svetlo - Ježiš Kristus. 
Svetlo pokoja a mieru z Betlehema 
je jednoduchým a zároveň krásnym 
symbolom, aby sme sa sami snažili 
budovať pokoj a mier v našich 
životoch i v našom okolí. Týmto 
svetlom si ľudia svietia hlavne počas 
štedrej večere, prípadne si ho 
uchovávajú až do Nového roka, aby 
s ním začali daný rok. 

�24.12.2016 bola slúžená polnočná 
svätá omša, počas ktorej nám 
zaspieval vianočné piesne i koledy 
spevácky zbor „Kovarčanka“. 

�25.12.2016 si pre nás deti, mládež 
i dospelí pripravili „Jasličkovú 
akadémiu“, ktorá nám priblížila 
sv.rodinu, kráľov, pastierov... a 
zároveň sa nám predstavil príbeh 
o tom, aké je dôležité v zdraví 
i v chorobe veriť, modliť sa 
a prinášať obety narodenému 
Ježiškovi. Pretože On je ten, ktorý tu 
nad nami bdie a pomáha nám, dáva 
to, o čo ho prosíme. 

�Zároveň v tento deň sa konala 
v našej obci „koleda“ – dobrovoľníci 
prinášali radosť z narodenia Ježiša 
spevom, vinšom, básňami i prianím 
Božieho požehnania do jednotlivých 
domov. 

�Na sviatok sv. Štefana 26.12.2016 
nám na sv. omši zaznel „Mužský 
zbor Najsvätejšej Trojice 
z Ludaníc“, čo bolo pre mnohých 
prítomných povzbudením, pretože 
sa stáva veľkým sviatkom v našom 
kostole, keď počuť spev mužských 
hlasov. 

�Po novom roku 5.1.2017 sa v našom 
kostole uskutočnili „Terchovské 
Vianoce“. Tu sa nám predstavili: 
Ťažká muzika z Terchovej, Trio 
z Chotára, Betlehemci 
a Patrnčiakovci. Bolo to niečo, čo v 
Kovarciach ešte nebolo. Typická 
terchovská hudba a spev, ktorú isto 
veľa ľudí pozná a tak ju netreba 
predstavovať, zvýraznili sviatky 
Vianoc v našej obci. 

�A na záver, 6.1.2017, sa v kostole 
sv.Mikuláša uskutočnil tradičný 
„Novoročný koncert“, na ktorom 
nám zahral a zaspieval Chrámový 
zbor a orchester kostola 
Nanebovzatia Panny Márie 
v Topoľčanoch a na organe nám 
zahrali Juraj Mičúnek, Iveta 
Zaťková, Júlia Chudá a Marek 
Mosnár. 

Hlavnými organizátormi „Kovarských 
Vianoc“ boli Obec Kovarce, Tríbečské 
osvetové stredisko v Topoľčanoch 
a Rímskokatolícka cirkev Farnosť 

Kovarce. Všetkým tým, ktorí sa podieľali 
na príprave, účinkujúcim, účastníkom, 
sponzorom a samozrejme organizátorom 
patrí veľké ĎAKUJEME a PÁN BOH 
ZAPLAŤ. 
Kolekciu 4 DVD z „Kovarských 
Vianoc“, ktoré obsahujú: vystúpenie 
jasličkovej akadémie, sv. omšu spievanú 
mužským zborom z Ludaníc na sviatok 
sv. Štefana, predstavenie Terchovských 
Vianoc a novoročný koncert, si môžete 
objednať za cenu 6,- € na obecnom 
alebo farskom úrade do 31.1.2017. 

Mgr. Veronika Danišová 
 
 

ZÁKLADNÁ  ŠKOLA 
KOVARCE 

 
Základná škola, 
Kovarce 164 
pozýva deti a rodičov 

na 

KARNEVAL 

1. februára 2017  

o 13.00 h. 

Príďte v maskách a užite si s nami 
príjemné popoludnie 

s diskotékou a malým občerstvením. 
Stretneme sa v Kultúrnom 

dome  
v Kovarciach. 

Tešíme sa na Vás! 
 
 
 
 
 

O Z N A M 
Milí rodičia a priaznivci školy! Obraciame 
sa na Vás s prosbou  o poukázanie   2 
% daní pre Rodičovské združenie 
ZŠ Kovarce. Tlačivo s predtlačeným 
prijímateľom: Rodičovské združenie ZŠ 
Kovarce je k dispozícií v kancelárií 
základnej školy. Vopred Vám ďakujeme, 
že prispejete na podporu činnosti ZŠ 
Kovarce. 



G A Z D I N K Y   
NA  SLOVÍČKO... 

 
ŠIŠKY  

2 dcl zakysanka 
13 PL polohrubá múka 
1 vajce 
cukor, soľ 
½ lyžičky sódy bikarbóny  

� Všetko spolu 
spracujeme, lyžicou vyberáme 
a tvarujeme šišky, ktoré na rozpálenom 
oleji smažíme z oboch strán. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

CESNAKOVÁ  

NÁTIERKA 
 
1 ks kyslá pochúťkovú smotana 
20 dkg tvrdý syr Eidam 
5 ks strúčikov cesnaku 
štipka soli 

� Tvrdý syr nastrúhame na tenkom 
strúhadle nadrobno, zmiešame 
s pochúťkovou smotanou a pretlačíme 
cesnak, všetko dobre premiešame 
a podľa chutí osolíme. 
Natierame na očká 
z pečiva a prizdobíme 
kúskom olivy.  

„Varenie je 
najkrajším 

vyznaním lásky. 
S milovaným človekom  

sa môžete podeliť o také 
tajomstvá, 

aké by ste inak vyjadriť 
nevedeli.“ 

Sophia Loren 
 

J U B I L A N T I 
 JANUÁR 

 

 

� Garguláková Anna     - 88 rokov 

� Chotárová Helena     - 85 rokov 

� Patrovičová Filoména -83 rokov 

� Plocháňová Eva        - 80 rokov 

� Mgr.Paučír Milan       - 79 rokov 

� Kovačik Milan           – 78 rokov 

� Števanková Božena  – 76 rokov 

� Kováčiková Antónia   - 76 rokov 

� Hudečeková Otília    – 70 rokov 

� Horák Jozef               - 70 rokov 

� Stolárová Emília        - 65 rokov 

� Mgr.Jančovičová Emília  
                                                 - 65 rokov 

� Tóth František           - 65 rokov 

� Bc.Hula Vladimír        - 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 to 
nahlásil v predstihu v kancelárií 
obecného úradu. 
 

 
NARODENIE 
DIEŤAŤA: 

 
DOROTHEA  
VOJTUŠOVÁ 

narodená 14.12.2016 
Otec: Peter Vojtuš 
Matka: Mgr. Zuzana rod. Škottová 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 
 

OBECNÝ  ÚRAD  
INFORMUJE... 

 
KALENDÁR ZVOZU  

KOMUNÁLNEHO ODPADU 
V ROKU 2017 

 
MESIAC DEŇ DEŇ DEŇ 
Január 5 19  
Február 2 16  
Marec 2 16 30 
Apríl 13 27  
Máj 11 25  
Jún 8 22  
Júl 6 20  
August 3 17 31 
September 14 28  
Október 12 26  
November 9 23  
December 7 21  

 
 

KALENDÁR ZVOZU  
PLASTOVÉHO ODPADU 

A OBALOV Z TETRAPAKOV 
V ROKU 2017 

 
MESIAC DEŇ 
Január 19 
Február 17 
Marec 17 
Apríl 28 
Máj 26 
Jún 23 
Júl 21 
August 18 
September 29 
Október 27 
November 24 
December 22 

 
 
ZBER ELEKTROODPADU 
prebieha celoročne, 
elektroodpad žiadame 
uskladňovať na dvore pri 
kultúrnom dome.  

 
 

Pre rok 2017 zostáva daň z nehnuteľností 
(pozemok, stavba), poplatok za 
komunálny odpad a drobný stavebný 
odpad a daň za psa v rovnakej výške ako 
v roku 2016.  
Ak daňovník v priebehu roka 2016 
nadobudol novú nehnuteľnosť alebo mu 
daňová povinnosť z dôvodu predaja, 
darovania nehnuteľnosti zanikla, je 
povinný podať daňové priznanie 
najneskôr do 31.1.2017 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. 

Občania môžu daň z nehnuteľnosti, 
daň za psa a poplatok za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady za 
kalendárny rok 2017 platiť v kancelárií 
Obecného úradu v Kovarciach od 
1.februára 2017.  
 
Paušálna sadzba poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady pre: 
-fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý 
pobyt alebo prechodný pobyt  
– 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 –  8,418 € ročne, 
- 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 
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. 


