
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÚVODNÍK 
 
    Ach, to počasie! 

Vzdychnú si mnohí 
ľudia. Druhý 

prázdninový mesiac – 
august, malo by byť ešte stále 

horúco, lákajú nás hory, kúpaliská, 
chceme si ešte užívať letné dni a ich 

pohodu. Počasie nám ale nepraje, 
namiesto horúceho slnka často prší, 
dokonca aj tie teploty nie sú vždy také, 
aké by sme očakávali. Má to aj svoje 
výhody, aspoň rastú v lese huby, no 
a tento rok ich ozaj bolo dosť. Kto sa 
prešiel po blízkom lese, nevrátil sa 
naprázdno a priniesol si košík plný 
rôznych húb, na ktorých si pochutnala 
celá rodina a zostalo aj na sušenie. Ale 
dážď neprináša len úžitok, keď je ho už 
veľa, sťažujú sa nielen dovolenkári, ale 
hlavne poľnohospodári. A tento rok 
priniesli dažde a búrky nemalé problémy 
na celom Slovensku. Možno blížiaca sa 
jeseň nám prinesie krajšie dni. 
Prázdninujúce deti však onedlho čakajú 
povinnosti, veď o pár dní sa otvoria brány 
škôl. Nasvedčuje tomu nielen príroda, 
kratšie dni, ale aj lákavé ponuky 
nákupných centier, ktoré sa predbiehajú 
a ponúkajú rôzne školské pomôcky. Na 
konci prázdnin si pripomenieme ešte dva 
sviatky a potom už hurá do školy! 

Mgr.Ľubica Jakubíková 
redaktor  KM 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

70.výročie  
SLOVENSKÉHO  

NÁRODNÉHO  
POVSTANIA 

 

     Slovenské národné 
povstanie patrí medzi 
najvýznamnejšie udalosti 
v moderných slovenských 

dejinách. Dovŕšilo politický 
a morálny kolaps ľudáckeho 

režimu a stalo sa jedným 
z najvýznamnejších ozbrojených 
vystúpení európskej protifašistickej 
rezistencie. 
     Povstaleckí vojaci a partizáni dva 
mesiace odolávali vojenskej presile 
a viazali značné vojenské sily okupantov. 
Obete boli vysoké. Po vojenskej porážke 
povstania sme jeho životaschopnosť 
naďalej potvrdzovali partizánskym bojom. 
Nezlomili nás fašistické represálie 
a otvorená surová forma násilia po celom 
území Slovenska. Päťtisíc tristopäť obetí 
v 211 masových hroboch, 103 
vypálených obcí a ďalšie obete fašistickej 
zlovôle sú mementom tak pre dnešok, 
ako aj pre budúcnosť. 
     Sedemdesiate výročie Slovenského 
národného povstania je príležitosťou, aby 
sme spoločne na spomienkovom stretnutí 
aj v našej obci vzdali hold padlým a úctu 
žijúcim hrdinom tohto vlasteneckého boja 
za národnú slobodu. Tak, ako ostatné 
národy sveta si spomienkovými 

stretnutiami pripomínajú historické 
udalosti boja proti nemeckému nacizmu 
a fašizmu v roku 1944, tak aj Obec 
Kovarce Vás srdečne pozýva na oslavy 
70.výročia Slovenského národného 
povstania, ktoré sa uskutočnia 
28.augusta 2014. Je to príležitosť 
odovzdať hrdinský odkaz mladšej 
generácii, aby vedela za aké hodnoty 
bojovali jej starí rodičia. Hromadnou 
účasťou demonštrujeme jednotu 
a vernosť odkazu Slovenského 
národného povstania! 
 
 
 
 

Oslavy 70.výročia 
Slovenského  

národného povstania  
 sa uskutočnia 

dňa 28.augusta 2014  
(štvrtok) 

 
� 18.45 hod. - zraz 
účastníkov pietneho aktu pred 
kultúrnym domom 
� 19.00 hod. - pietny akt 
kladenia vencov pri pamätníku 
padlých hrdinov a k buste 
A.Makarenku pri ZŠ  
� 20.00 hod. - zapálenie 
symbolickej vatry na ploche pred 
kultúrnym domom, občerstvenie 
a príjemné posedenie. 
 
 

 
 

ROKOVANIE 
OBECNÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kovarce 
na zasadnutí dňa 13.marca 2014 
prerokovalo: 
 
1.Plnenie uznesení 
zo zasadnutia obecného 
zastupiteľstva dňa 26.novembra 2013. 
2.Plnenie uznesení zo zasadnutia 
obecného zastupiteľstva dňa 
12.decembra 2013. 
3.Návrh VZN Obce Kovarce č.1/2014 o 
určení výšky dotácie na prevádzku a 
mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa 
školského zariadenia. 
4.Návrh úpravy rozpočtu Obce Kovarce 
na rok 2014 – Rozpočtové opatrenie 
č.1/2014/OZ. 
5.Program odpadového hospodárstva 
Obce Kovarce na roky 2011-2015. 
6.Informáciu starostky obce o 
neukončenom procese predaja časti 
pozemku vo výmere 5,15 m2 z parc.č. 
473/30 ostatné plochy vo výmere 895 m2 
medzi:predávajúci Obec Kovarce, sídlo 
Kovarce 461, IČO: 00310573 a kupujúci 
p.Viera Ilková a manž., ktorý bol 
odsúhlasený OZ dňa 28.4.2000 
uznesením č.3/2000 písm.B/ bod 1. 
7.Informáciu starostky obce o cene za 
predaj časti pozemku vo výmere 5,15 m2 
z parc.č.473/30 ostatné plochy vo výmere 
895 m2 pre kupujúcich p.Vieru Ilkovú a 
manž, ktorý schválilo OZ dňa 26.5.2000 
uznesením č.4/2000 písm. B/ bod 1. vo 
výške 150,00 SK/m2, spolu vo výške 
772,50 Sk, ktorú kupujúci p.Viera Ilková a 
manž. uhradili v hotovosti do pokladne 
Obecného úradu Kovarce dňa 11.4.2001, 
potvrdenka č.495881. 
8.Termíny zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva Obce Kovarce v roku 2014. 
9.Žiadosť Základnej školy, Škultétyho 
2326/11, 955 01 Topoľčany o poskytnutie 
pridelených finančných prostriedkov na 
záujmové vzdelávanie pre žiakov s 
trvalým pobytom v Obci Kovarce: 
a) Enriko Adamkovič, názov krúžku: 
Zábavná angličtina, vedúci krúžku: 

O B S A H 

� Úvodník (Mgr.Ľubica Jakubíková) 
� 70.výročie Slovenského národného povstania 
� Rokovanie Obecného zastupiteľstva Obce Kovarce  
              (13.3.2014, 15.4.2014, 30.6.2014, 10.7.2014, 12.8.2014) 
� Voľby do orgánov samosprávy obcí (15.11.2014) 
� Športové ozveny  - A Mužstvo, Dorast 
� Poďakovanie  (Mgr.Helena Paučírová) 
� Hody v našej obci (Mgr.Veronika Danišová) 
� Jubilanti – August, Narodenie dieťaťa 
� Gazdinky na slovíčko - cuketa 
� Oznamy, Inzerát 
 



Mgr.Monika Klamárov; názov krúžku: 
šach, vedúci krúžku: Mgr.Štefan 
Smolinský. 
b) Adriána Ďurková, názov krúžku: 
Matematika pre deviatakov 3, vedúci 
krúžku: Mgr. Ľubica Ondrušová. 
10.Žiadosť OFK Kovarce o poskytnutie 
príspevku – dotácie vo výške 5.000,00 
EUR na zabezpečenie činnosti OFK . 
11.Žiadosť ZO JDS Kovarce o 
poskytnutie dotácie na rok 2014 na 
usporiadanie zájazdu a prezentáciu 
speváckej skupiny „Nezábudka“ vo výške 
500,00 EUR. 
12.Žiadosť speváckej skupiny 
Kovarčanka o pridelenie finančných 
prostriedkov na rok 2014 vo výške 300,00 
EUR na zakúpenie oblečenia. 
13.Žiadosť OFK Kovarce o poskytnutie 
príspevku vo výške 800,00 EUR na 
opravu kabín. 
14.Žiadosť skupiny žien z Obce Kovarce 
o prenájom tanečnej sály za účelom 
cvičenia aerobiku. 
15.Žiadosť OFK Kovarce o prenájom 
telocvične pre OFK Kovarce pre účel 
tréningového procesu registrovaných 
hráčov OFK Kovarce – mužstvo 
dospelých a dorastu. 
16.Informáciu starostky obce o Návrhu 
registra obnovenej evidencie pozemkov v 
katastrálnom území Kovarce – o Verejnej 
vyhláške, zverejnenej dňa 30.1.2014, 
ktorou OU Topoľčany, katastrálny odbor 
ako vecne príslušný správny orgán podľa 
§ 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 180/1995 
Z.z. o niektorých opatreniach na 
usporiadanie vlastníctva k pozemkom v z. 
n.p. predkladá v súlade s § 7 ods. 1 
zákona Návrh registra obnovenej 
evidencie pozemkov v katastrálnom 
území Kovarce firmou MK 18 s.r.o., Nitra. 
17.Informáciu starostky obce o 
zaregistrovaní DHZ Kovarce v DPO SR a 
o pridelení identifikátora pre DHZ 
Kovarce ŠÚ SR Bratislava. 
18.Informáciu starostky obce o 
uzatvorenej Zmluve č. 2209 o poskytnutí 
dotácie z prostriedkov DPO SR vo výške 
2.000,00 EUR na zabezpečenie 
vybavenia DHZ, na osobné ochranné 
pracovné prostriedky pre členov DHZ a 
odbornú prípravu členov DPO SR. 
19.Informáciu starostky obce o 
vyúčtovaní dotácie poskytnutej z 

prostriedkov DPO SR na základe zmluvy 
číslo 2209 vo výške 2.000,00 EUR. 
20.Informáciu starostky obce o podanej 
Žiadosti o zaradenie DHZ Kovarce do 
celoplošného rozmiestnenia síl a 
prostriedkov hasičských jednotiek na 
území SR pre rok 2014. 
21.Informáciu starostky obce o 
Inventarizačnom zápise z vykonanej 
riadnej inventarizácii majetku, záväzkov, 
rozdielu majetku a záväzkov k 
31.12.2013. 
22.Informáciu predsedu inventarizačnej 
komisie Ing. Martina Vinklera o vykonanej 
inventarizácii. 
23.Ponuku spoločnosti Ľahké strešné 
krytiny, Novozámocká 104, Nitra na 
možnú spoluprácu a umiestnenie reklamy 
spoločnosti na oplotení ihriska OFK 
Kovarce. 
24.Oznámenie Základnej školy, Kovarce 
164 o prijatí žiakov na inú ako spádovú 
školu:Tomáš Kvaltýn, bytom Súlovce a 
Timea Kmeťová, bytom Súlovce. 
25.Plán kontinuálneho vzdelávania 
Základnej školy, Kovarce 164 na rok 
2014. 
26.Zmeny v pláne kontinuálneho 
vzdelávania Základnej školy, Kovarce 
164, ktorý bol prijatý pre školský rok 
2013/2014. 
27.Oznámenie Základnej školy, Kovarce 
164 o počte žiakov zapísaných na 
plnenie povinnej školskej dochádzky pre 
školský rok 2014/2015 – 27 detí. 
28.Informatívnu správu starostky obce o 
Zmluve o prenájme nehnuteľností, na 
základe ktorej chce PD Tríbeč so sídlom 
Solčany prenajať Obci Kovarce nebytové 
priestory – časť budovy v areáli 
hospodárskeho dvora na parkovanie 
strojov (traktor s príslušenstvom a Avia 
skriňová a Avia 15) za ročnú cenu 
prenájmu 3.500,00 EUR + DPH, ročná 
cena nájmu spolu 4.200,00 EUR. 
29.Správu o kontrolnej činnosti HK 
vykonávanej v obci Kovarce v roku 2013, 
ktorú HKO predložil na zasadnutí OZ. 
 
 
 
 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kovarce 
na zasadnutí dňa 15.apríla 2014 
prerokovalo: 
1.Informatívnu 
správu starostky obce 
o zániku mandátu 
poslanca Obecného zastupiteľstva Obce 
Kovarce p.Mariána Patroviča - § 25 ods. 
2 písm.g) zákona č.369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v z.n.p. 
2.Informáciu HKO Ing.arch.Ota Hodála o 
tom, že Obci Lehota vrátil duplicitne 
vyplatené finančné prostriedky za 
cestovné náhrady vo výške 684,20 EUR. 
3.Úpravu pracovného úväzku HKO, ktorý 
mu OZ zvýšilo od 1.6.2013 z 15 % na 
25% uznesením č.248/2013 na zasadnutí 
konanom dňa 30.5.2013. 
4.Informáciu starostky obce o obsahu 
pracovnej zmluvy, ktorú uzatvorila Obec 
Kovarce s HKO po jeho zvolení dňa 
28.2.2013. 
5.Informáciu starostky obce o tom, že 
niektoré body pracovnej zmluvy nie sú v 
súlade so zákonom o č.552/2003 Z.z. o 
výkone práce vo verejnom záujme, 
zákonom č.311/2001 Z.z. Zákonník práce 
a s pracovným poriadkom, ktorý má obec 
vypracovaný. 
 
 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kovarce 
na zasadnutí dňa 30.júna 2014 
prerokovalo: 
 
1.Plnenie uznesení 
zo zasadnutia obecného 
zastupiteľstva dňa 13.marca 2014 
2.Plnenie uznesení zo zasadnutia 
obecného zastupiteľstva dňa 15.apríla 
2014 
3.Správu o hospodárení Základnej školy, 
Kovarce 164 za rok 2013 
4.Správu o hospodárení Materskej školy, 
Kovarce 450 za rok 2013 
5.Súhrnnú správu o hospodárení 
v školstve za rok 2013 
6.Koncepciu riadenia a rozvoja základnej 
školy v rokoch 2014-2019 spracovanú 
Mgr.Dagmar Boháčikovou, riaditeľkou 
Základnej školy, Kovarce 164 
7.Koncepciu rozvoja Materskej školy, 
Kovarce 450 spracovanú Bc.Zdenkou 

Bujnovou, riaditeľkou Materskej školy, 
Kovarce 450 
8.Plán kontinuálneho vzdelávania 
Materská škola, Kovarce 450 na rok 2014 
9.Záverečný účet Obce Kovarce za rok 
2013 
10.Výročnú správu Obce Kovarce za rok 
2013 
11.Informáciu starostky obce 
o vykonaných rozpočtových opatreniach 
k 30.6.2014 – RO č.6/2014/Škol., RO 
č.7/2014/Škol., RO č.2/2014/starostka, 
RO č.3/2014/starostka, RO 
č.4/2014/starostka 
12.Plnenie rozpočtu Obce Kovarce a RO, 
ktorých zriaďovateľom je Obec Kovarce 
k 31.3.2014 
13.Návrh na vykonanie zmeny rozpočtu 
Obce Kovarce na rok 2014 – RO 
č.2/2014/OZ 
14.Výšku mesačného platu starostky 
obce Kovarce podľa § 4 ods. 4 
Zák.č.253/1994 Z.z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v z.n.p. 
15.Informáciu p.Ota Vrbjara, predsedu 
Komisie na ochranu verejného záujmu pri 
OZ o „Oznámení funkcií, zamestnaní, 
činností a majetkových pomerov podľa 
ústavného zákona č.357/2004 Z.z. 
o ochrane verejného záujmu výkone 
funkcií verejných funkcionárov v znení 
ústavného zákona č.545/2005 Z.z. za 
kalendárny rok 2013 k 31.marcu 2014, 
ktoré podala starostka Obce Kovarce 
Mgr.Helena Paučírová 
16.Návrh plánu kontrolnej činnosti 
Ing.arch.Ota Hodála, hlavného kontrolóra 
Obce Kovarce na II.polrok 2014 
17.Informáciu starostky Obce Kovarce o 
podaných majetkových priznaniach 
vedúcich zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme za kalendárny rok 
2013 k 31.marcu 2014: 
a)Bc.Zdenka Bujnová, riaditeľka 
Materskej školy, Kovarce 450 podala 
majetkové priznanie dňa 14.1.2014 
b)Mgr.Dagmar Boháčiková, riaditeľka 
Základnej školy, Kovarce 164 podala 
majetkové priznanie dňa 13.3.2014 
c)Ing.arch.Oto Hodál, hlavný kontrolór 
Obce Kovarce podal majetkové priznanie 
dňa 3.4.2014 
18.Hlásenie Základnej školy, Kovarce 
164 o počtoch žiakov prihlásených na 



vyučovanie NBV a ETV v školskom roku 
2014/2015 
19.Oznámenie Materskej školy, Kovarce 
450 o prerušení prevádzky počas letných 
prázdnin 
20.Informáciu starostky obce o 
právoplatnom Rozsudku Krajského súdu 
v Nitre v právnej veci navrhovateľky: 
Terézia Kissová, bytom Topoľčany, proti 
odporcovi: Obec Kovarce, Kovarce 461, 
IČO:00310573, zast.JUDr.Peter Lukáčka, 
advokát so sídlom, Partizánske, o 
zaplatenie sumy 1.692,000 EUR s 
príslušenstvom, o odvolaní navrhovateľky 
proti uzneseniu Okresného súdu 
Topoľčany č.k.4C/234/2010-218 zo dňa 
11.septembra 2013, ktorým odvolací súd 
rozhodol napadnuté uznesenie zmeniť 
tak, že navrhovateľka je povinná zaplatiť 
odporcovi náhradu trov konania v sume 
101,50 EUR a náhradu trov právneho 
zastúpenia v sume 177,08 EUR na účet 
právneho zástupcu odporcu do 3 dni od 
právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
21.Informáciu starostky obce o Uznesení 
Krajského súdu v Nitre v právnej veci 
žalobcu: Centrum ekologických 
informácií, Bratislava, zast.advokátskou 
kanceláriou Bardač s.r.o., Bratislava, proti 
žalovanému: Starosta Obce Kovarce, 
Kovarce 461, o preskúmanie zákonnosti 
fiktívneho rozhodnutia žalovaného 
doručeného žalobcovi dňa 12.mája 2013, 
ktorým súd konanie zastavuje. 
22.Informáciu starostky obce o začatých 
prácach na vybudovaní plynovej prípojky 
pre ŠJ a ŠKD pri Základnej škole, 
Kovarce 164. 
23.Informáciu starostky obce o návrhu 
Zmluvy o pripojení do distribučnej siete – 
kategória – odberateľ plynu MIMO 
DOMACNOSŤ, na základe ktorej sa má 
vybudovať nová plynová prípojka pre ŠJ 
a ŠKD pri Základnej škole, Kovarce 164. 
24.Žiadosť p.Júliusa Bujnu, Kovarce o 
prešetrenie užívania parcely č.437/19. 
25.Žiadosť p.Júliusa Bujnu, Kovarce o 
prešetrenie veci – stavby altánku s 
betónovým základom a pevnou 
betónovou podlahou, ktorý postavil 
p.Ľuboš Bujna na pozemku, ktorého 
spoluvlastníkom je p.Július Bujna. 
26.Žiadosť p.Júliusa Bujnu, Kovarce o 
prešetrenie stavebných úprav 
vykonaných v roku 2013 p.Ľubošom 

Bujnom na dome, ktorého 
spoluvlastníkom je p.Július Bujna. 
27.Žiadosť p.Júliusa Bujnu, Kovarce o 
prešetrenie, či je zo strany p.Ľuboša 
Bujnu poskytnutá riadna opatera jeho 
matke. 
28.Žiadosť p.Júliusa Bujnu, Kovarce o 
prešetrenie vypílenia tuje väčších 
rozmerov, ktoré sa nachádzali na parcele 
č.437/19 a ktoré vysekol p.Ľuboš Bujna. 
29.Žiadosť p.Miloša Buraja, bytom 
Kovarce 543 o osadenie oplotenia za 
bytovkou č.543 medzi altánkom 
a garážou z dôvodu umiestnenia hier pre 
deti. 
30.Žiadosť p.Mariána Sajka s manželkou 
o pridelenie miesta na parkovanie pri 
garáži p.Matušíkovej. 
31.Žiadosť Slovenského zväzu 
záhradkárov – základná organizácia 14-
60 Kovarce o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku vo výške 250,00 
EUR na zabezpečenie prevádzky 
schopnosti mechanizačných prostriedkov 
– malotraktora. 
32.Žiadosť spoločnosti KLIMPOL, spol. 
s r.o., Prievidza o prehodnotenie poplatku 
za komunálny odpad a drobný stavebný 
odpad. 
33.Žiadosť p.René Hatalu, Kovarce 577 
o umiestnenie reklamy na múrik 
futbalového štadióna od hlavnej cesty vo 
výmere do 10 m2 
34.Rozsudok Okresného súdu v 
Topoľčanoch v právnej veci 
navrhovateľov: Viliam Bucha, bytom 
Kovarce a Kamila Buchová, bytom 
Kovarce, obaja právne zast.Mgr.Jurajom 
Vlkovičom, advokátom so sídlom 
Bratislava proti odporcovi: Obec Kovarce, 
Kovarce 461, IČO:00310573 
zast.JUDr.Petrom Lukáčkom, advokátom 
so sídlom Partizánske o určenie 
vlastníckeho práva, ktorým súd návrh 
navrhovateľov zamietol. 
35.Informáciu starostky obce 
o rekonštrukcii kotolne v Základnej škole, 
Kovarce 164. 
36.Informáciu starostky obce o 
nájomných zmluvách o nájme nebytových 
priestorov v stavbe s.č.159 postavenej na 
parc.č.1/3, vedenej v LV č.713 ako 
zdravotné stredisko uzatvorených medzi 
prenajímateľom Obcou Kovarce a 
nájomcom MUDr.Viktorom Meskom a 

medzi prenajímateľom Obcou Kovarce a 
nájomcom MUDr.Jaroslavou Meskovou. 
37.Informáciu starostky obce o zistených 
rozdieloch v metroch štvorcových 
uvedených ako celková výmera 
prenajatej plochy v nájomných zmluvách 
o nájme nebytových priestorov a v 
skutočne užívanej výmery v metroch 
štvorcových nájomcami MUDr.Viktorom 
Meskom a MUDr.Jaroslavou Meskovou. 
38.Informáciu starostky obce o výške 
ročného nájomného 8,29 EUR za m2 
prenajatej plochy v stavbe s.č.159 – 
zdravotné stredisko, ktorú Obci Kovarce 
uhrádzajú nájomcovia MUDr.Viktor 
Mesko a MUDr.Jaroslava Mesková a o 
výške ročného nájomného 15,00 EUR za 
m2 prenajatej plochy v stavbe s.č.159 – 
zdravotné stredisko, ktorú Obci Kovarce 
uhrádza nájomca MUDr.Michal Švajlen. 
 
 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kovarce 
na zasadnutí dňa 10.júla 2014 
prerokovalo: 
1.Návrh zmluvy 
o zriadení 
spoločného školského 
obecného úradu medzi Mestom 
Topoľčany a Obcou Kovarce. 
 
 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kovarce 
na zasadnutí dňa 12.augusta 2014 
prerokovalo: 
1.Informáciu 
starostky obce 
o Rozhodnutí predsedu 
NR SR zákon č.191/2014 zo 7.júla 2014 
o vyhlásení volieb do orgánov 
samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 
v sobotu 15.novembra 2014. 
2.Paragraf 9 zákona č.346/1990 Zb. 
o voľbách do orgánov samosprávy obcí 
v z.n.p.p. 
3.Paragraf 11 ods.3 zákona č.369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.p. 
4.Paragraf 11 ods.4 písm. i) zákona 
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z.n.p.p. 
 

VOĽBY  DO  ORGÁNOV 
SAMOSPRÁVY  OBCÍ 

 
Rozhodnutím predsedu Národnej rady 
Slovenskej republiky zo dňa 7.júla 2014 
boli vyhlásené voľby do obecných 
(mestských) zastupiteľstiev a voľby 
starostov (primátorov) obcí na deň: 

15.novembra 2014 (sobota) 
od 7.00 hod. do 20.00 hod.    

 
V zmysle Harmonogramu organizačno-
technického zabezpečenia volieb Obce 
Kovarce pre voľby do orgánov 
samosprávy obcí  

OBEC KOVARCE zverejňuje  
počet obyvateľov Obce Kovarce:  

1623 obyvateľov. 
 
Oznámenie o určení počtu poslancov 

a o utvorení volebného obvodu  
pre voľby do orgánov samosprávy 

obcí 15.novembra 2014: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kovarce 
podľa § 9 zákona SNR č.346/1990 Zb. 
o voľbách do orgánov samosprávy obcí 
v z.n.p.p. uznesením zo dňa 12.augusta 
2014 č.367/VIII/2014, písm.C, bod 1 a 2 
určilo pre voľby do obecného 
zastupiteľstva, ktoré sa budú konať dňa 
15.novembra 2014, jeden volebný 
obvod a  počet poslancov na celé 
volebné obdobie 2014-2018 v počte 9 
poslancov. 
 

O Z N A M 
pre politické strany  

a nezávislých kandidátov: 
• doručenie Kandidátnych listín 

pre voľby starostu obce 
• doručenie Kandidátnych listín 

pre voľby poslancov obecného     
zastupiteľstva 

• doručenie Oznámenia o 
delegovaní člena do miestnej 
volebnej   komisie v Kovarciach 

splnomocnenci a nezávislí kandidáti 
doručia zapisovateľke miestnej volebnej  
komisie do 21.septembra 2014 (nedeľa) 
do 23.59 hod.: Renáte Šišmičovej, 
Kovarce 351 
� 0907 524489,  0911 267937  



ŠPORTOVÉ  OZVENY 

7.liga II.Trieda Okres Topoľčany 
2014/2015 

 

1.kolo 17.8 2014 17:00 hod. 
OFKKOVARCE : FK 

Orešany 1:1(1:0) 

Na začiatku nového 
ročníka si naše mužstvo 
zmeralo sily s nováčikom 
z Orešian. Súper pôsobil veľmi 
konzistentne, a preto sme si prvú 
polhodinu nevytvorili žiadnu vyloženú 
šancu. Desať minút pred koncom prvého 
polčasu sa do veľkej šance dostal 
M.Gregor, ale zblízka nastrelil len dobre 
chytajúceho brankára hostí. Potom sa 
ocitol v obrovskej šanci Gerši, ale minul 
bránku. O pár minút sa tomu istému 
hráčovi podarilo otvoriť skóre stretnutia. 
Po zmene strán sme príliš skoro začali 
brániť tesný výsledok, čo využívali hostia 
a začali byť nebezpečnejší. Napriek tomu 
sme si vytvorili ďalšie tri 100% šance 
a keď sme ich nedokázali premeniť, 
prišiel trest v podobe vyrovnávajúceho 
gólu. Mužstvá sa teda rozišli po 
spravodlivej remíze 1:1. 
Gól: 44.Jozef Gerši                                                                                                         
Zostava OFK Kovarce:  
Milan Černo – Jozef Jankovič, Adam 
Števanka, Juraj Kerek, Tomáš Karcol- 
Erik Gregor, Daniel Kutňanský, Miroslav 
Mekýš (84.Lukáš Málik), Michal Gregor – 
Jaroslav Bizoň (75.Jozef Hippík), Jozef 
Gerši                        
Rozhodoval: Miroslav Lieskovec 
50 divákov 

  

 

 
 
 

2.kolo 24.8.2014 10:30 hod 

   TJ Sokol Šalgovce : OFK 
KOVARCE 0:1 (0:0) 

V druhom kole čakal na našich hráčov 
ďalší nováčik II. triedy. Kovarce chceli 
v prvom rade poopraviť pokazený dojem 
z posledných 45 minút predošlého 
zápasu. Stretnutie sa začalo za silného 
vetra, čo komplikovalo kombináciu na 
oboch stranách. Domáci hrali svižnejšie, 
ale ani jedno mužstvo si do prestávky 
nevypracovalo žiadnu vyloženú šancu. 
V druhom polčase prebrali iniciatívu naši 
hráči, čo rezultovalo do gólu Petra 
Labudu po najkrajšej akcií celého 
zápasu. Potom bolo na ihrisku už iba 
naše mužstvo, ale tri šance Kutňanského 
zostali nevyužité. Po konečnom hvizde 
sme teda mohli oslavovať prvé 
tohtosezónne víťazstvo. 
Gól: 68.Peter Labuda   
Zostava OFK Kovarce: 

Radoslaw Machula – Rastislav Hula, 
Adam Števanka (69.Milan Černo), Juraj 
Kerek, Tomáš Karcol (72.Jaroslav Bizoň) 
- Erik Gregor, Daniel Kutňanský, Miroslav 
Mekýš, Michal Gregor – Patrik Bujna 
(56.Jozef Gerši), Peter Labuda      
Rozhodoval: Peter Krajčík 40 divákov 
 

 

 
Dorast  MO Skupina „B“ 

2013/2014 
 
1.kolo 
TJSlovan Veľké Bedzany :  OFK 
KOVARCE                                  0:6 (0:2)                       
Góly OFK: 
2x Adam Števanka, 2x Miroslav Borovka, 
1x Michal Gregor, 1x vlastný  

 
2.kolo                 
TJ Slovan Krušovce : OFK KOVARCE        
                                                    2:5 (1:2)                        
Góly OFK: 
2x Adam Števanka, 1x Miroslav Borovka, 
1x Michal Gregor, 1x Patrik Bujna 
 

POĎAKOVANIE  

 
 

Dňa 7.júna 2014 sa 
uskutočnili na ihrisku 
OFK Kovarce oslavy 
Dňa detí, ktorého sa 
zúčastnili nielen deti, 
ale aj dospelí 
všetkých vekových 
kategórií. 
     Vedenie obce ďakuje 
všetkým, ktorí prispeli k zdarnému 
priebehu tohto krásneho podujatia. 
Osobitné poďakovanie patrí p. Milošovi 
Burajovi a p. Petrovi Križanovi za ich 
osobnú aktívnu pomoc pri realizácii dňa 
detí. Poďakovanie patrí tiež  sponzorom  
podujatia - p.Rudolfovi  Žovincovi, 
p.Petrovi  Piačekovi,  spoločnosti  
TEKOO Slovakia, s.r.o, Topoľčany, 
p.Mariánovi Čitárskemu, Poľovníckemu 
združeniu Tríbeč Kovarce a jeho 
predsedovi p.Miroslavovi Grácovi, 
p.Dašenke Geletovej, OFK Kovarce 
a jeho predsedovi p.Petrovi Miklovičovi, 
DHZ Kovarce a jeho veliteľovi  p.Jozefovi 
Kapustovi. Poďakovanie patrí aj rodine  
p.Jozefa Jankoviča, ktorá zapožičala pre 
deti  trampolínu  a   p.Pavlovi Vojtušovi 
za spestrenie podujatia živými kozičkami.  
      
Dňa 14.júna 2014 sa 
v kultúrnom dome  
uskutočnila pod záštitou 
predsedu NSK Doc. Ing. 
Milana Belicu, PhD. 
a starostky Obce Kovarce 
Mgr.Heleny Paučírovej krajská 
prehliadka  seniorských 
speváckych skupín  pod názvom 
„Spevy domova 2014“.  
    Vedenie obce ďakuje  za pomoc 
všetkým, ktorí  svojou činnosťou pomohli 
pripraviť a zrealizovať toto podujatie plné 
spevu, hudby a dobrej nálady.  
Poďakovanie patrí   speváckej skupine 
„Nezábudka“,  speváckej skupine  
„Kovarčanka“, dychovej hudbe 
„Tríbečanka“. Osobitné poďakovanie 
vyslovujeme správcovi našej farnosti 
vdp.farárovi Mgr.Ondrejovi Tepličancovi 
za celebrovanie omše k úmyslu tejto 

slávnostnej udalosti. Za materiálnu 
pomoc  obec ďakuje sponzorom: 
HYDINA Súlovce,s.r.o.–Ing.Marián 
Čakajda a Ing.Vojtech Fabián, LP Nitra  
Párovské Háje–farma ošípaných Kovarce 
Ing.Marek Tomáš, Herba–Nitrianska 
Streda–p.Ivan Bajcár, Topoľčianske 
pekárne–p.Eva Poláčková. 
 

Mgr.Helena Paučírová 
starostka Obce Kovarce 

 
 

 

HODY V NAŠEJ OBCI   

 
Dňa 22.6.2014 sa 
v osade Gedelov za 
prítomnosti farností 
Kovarce a Oponice 
a iných pútnikov konala 
„hodová“ svätá omša. 
Tento rok ju celebroval 
novokňaz Jozef Plutinský 
spolu s kňazmi Tomášom 
Zelenákom, Ondrejom 
Tepličancom a Jurajom 
Nuotom. Počas slávnostnej homílie 
(kázne) hlavný celebrant poukázal na 
rodinu, kde má prekvitať láska. 
Pripomenul rodičom, aby spĺňali úlohu 
svedkov viery lásky voči deťom. Taktiež 
spomenul, že Boh čaká, kým mu človek 
otvorí svoje srdce a nechá Pána, aby ho 
sprevádzal na ceste svojho života. Na 
záver sv.omše nám udelil „novokňazské 
požehnanie“. 
 
 
Dňa 27.7.2014 sa konala taktiež 
„hodová“ svätá omša, ale 
v kaplnke sv. Anny pod Hôrkou. Túto 
sv.omšu celebrovali kňaz – hosť 
František Kováčik (hlavný celebrant) 
a Ondrej Tepličanec. Homíliu tejto 
sv.omše hlavný celebrant smeroval 
taktiež na rodinu. Upozornil, že rodina i v 
dnešnej tak náročnej dobe, spoločnosti 
má svoju dôležitú úlohu. Na to, že rodina 
môže byť len v tom prípade rodinou, ak je 
v nej otec, matka a dieťa. Pretože každý 
z týchto členov má svoju osobitú úlohu 
v rodine. Taktiež vyzdvihol, aby sme sa 



nebáli svoju vieru vyznávať všade vo 
svojom okolí. 
Všetkým kňazom vyslovujeme úprimné 
Pán Boh zaplať a želáme Božie milosti v 
ich ďalšej pastorácii. A poďakovanie patrí 
aj všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom 
pomohli pri týchto „hodoch“. 

Mgr.Veronika Danišová 
 

 

J U B I L A N T I 
 A U G U S T 

 

� Košecká Lýdia             60 rokov 

� Kováčik Ján                 60 rokov 

� Borovka Jozef              60 rokov 

� Mako Stanislav            60 rokov 

� Mgr.Kereková Marta    65 rokov 

� Šprinc Jaromír             65 rokov 

� Vaňo Štefan                 70 rokov 

� Činčurová Paula          77 rokov 

� Ondruš Milan               78 rokov 

� Flak Emil                      82 rokov 

� Kutňanská Mária          83 rokov 

� Šišmičová Alžbeta       83 rokov 

� Balážová Rozália         84 rokov 

� Geršiová Anna             90 rokov 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 
 
 

 
NARODENIE  

DIEŤAŤA: 
 

ADAM  CHUDÍK 
narodený 13.8.2014 

Otec: Karol Chudík 
Matka: Romana rod.Pavlová 
 

SRDEČNE BLAHOŽELÁME 

GAZDINKY  
 NA   SLOVÍČKO 

 
CUKETOVÝ KOLÁČ  

 
SUROVINY: 
350g cukety nastrúhať, 
300g práškového 
cukru, 2 vajcia, 3 dl 
oleja, 250g 
polohrubej múky, 1 prášok do 
pečiva, 1 vanilka, 2 PL kakaa, 1 ČL 
škorice, môžu byť aj oriešky, hrozienka, 
vločky , müsli a pod.- podľa chuti. 
POSTUP: 
Všetko zmiešame a pečieme pri 180 0C. 
Po upečení možno potrieť lekvárom 
a poliať čokoládou alebo polevou. 
POLEVA: 
80g margarínu, 80g práškového cukru, 2 
PL kakaa, 2 PL mlieka, 2 PL maizeny. 
Všetko rozpustiť a vyliať na koláč. 
Posypať orechmi alebo kokosom. 
(poleva sa dobre krája, vsiakne trochu do 
koláča a je šťavnatý). Tento koláč je 
dobre piecť na menšom plechu, ak je na 
klasickom veľkom, je potom nízky. 

Recept pre Vás vybrala a vyskúšala: 
Bc.Zdenka Bujnová 

 
 
 

 
SLANÝ 

CUKETOVÝ   KOLÁČ 
 

SUROVINY: 
600g mladá cuketa, 200g tvrdý syr, 200g 
ovsené vločky, 2 KL kypriaci prášok, 3 
strúčiky cesnaku, petržlenová vňať, soľ, 4 
ks surové vajcia, 1,5 dl olej. 
POSTUP: 
Cuketu nastrúhame nahrubo aj so šupou, 
pridáme nastrúhaný syr, vločky, 
prelisovaný cesnak, vajcia, olej, 
petržlenovú vňať, kypriaci prášok a soľ 
podľa chuti (pozor – syr je slaný). 
Premiešame a necháme chvíľku postáť. 
Dáme na plech piecť na 200 0C, kým 
povrch nezhnedne. 

Recept pre Vás vybrala a vyskúšala: 
Lenka Šišmičová 

O Z N A M Y 

 
Slávnostné zahájenie 
školského roka 
2014/2015 bude dňa 
2.septembra 2014 
(utorok) o 8.00 
hodine pred budovou 
základnej školy. 
Príchod žiakov do 
základnej školy je o 7.30 
hod. 
Prváčikovia  sa stretnú v  materskej 
škole o 7,30 (so školskou taškou), 
odkiaľ ich spolu  žiaci ZŠ, učiteľky 
a rodičia o 7.45 odvedú na 
slávnostné zahájenie školského roka 
do ZŠ. 
 
 
 
 
 
HODY v našej obci budú dňa 
14.septembra 2014. 
 
 
 
 
 
 
ZBER PLASTOVÉHO ODPADU 
a ZBER TETRAPAKOV (obaly 
z mlieka, džúsov)  bude v jeden deň:  
23.septembra 2014 (utorok). 
Uviazané vrecia s plastovým 
odpadom a uviazané vrecia 
s tetrapakmi žiadame 
vyložiť ráno v deň 
vývozu alebo 
v predvečer 
vývozu pred 
rodinné domy.  
 
 
 
 
 
 

Splatnosť poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné 
odpady na kalendárny rok 2014 je 
nasledovná: 
- jednorázovo do 31.3., ak ročný 
poplatok nepresiahne 58,00 € 
- v troch rovnakých splátkach do 
31.3., 30.6. a 30.9. ak poplatok 
presiahne sumu 58,00 EUR. 
 

Obec Kovarce upozorňuje tých 
občanov, ktorí nemajú zaplatenú 
prvú a druhú splátku za tuhý 
komunálny odpad, aby si svoju 
podĺžnosť prišli vyplatiť do kancelárie 
Obce Kovarce. V opačnom prípade 
nebude týmto občanom vyprázdnená 
smetná nádoba. Zároveň 
upozorňujeme, že termín poslednej 
splátky je 30.9.2014!!! 

 
TERMÍNY  NAJBLIŽŠÍCH  VÝVOZOV: 

4.9.2014 
18.9.2014 
2.10.2014 
16.10.2014 
30.10.2014 
 
 
 
Obec KOVARCE oznamuje 
občanom, že zabezpečila zber 
použitého potravinárskeho oleja a 
tuku, ktorý vzniká v domácnostiach. 
Občanom v kancelárií Obecného 
úradu bude poskytnutý "lievik", 
ktorým sa budú zlievať oleje a tuky 
do PET fliaš. Naplnené fľaše sa 
odovzdajú na Obecnom úrade, kde 
následne budú zhromažďované v 
pripravenom kontajneri, ktorý 
poskytla firma určená na zber 
potravinárskych olejov. Obec 
KOVARCE týmto zberom bude 
eliminovať - 
zmenšovať množstvo 
olejov a tukov v 
odpadových vodách v 
ČOV. 


