
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVOROČNÝ 
PRÍHOVOR 

STAROSTKY OBCE 

       
Váţení a milí spoluobčania ! 
     Kaţdoročne preţívame prvé dni 
nového roka, podávame si ruky 
s priateľmi, so známymi i s cudzími 
ľudskými bytosťami a vyslovuje si svoje 
ţelania pre rok, ktorý budeme ţiť vo 
vzájomnej spolupatričnosti  našich 
všedných dní. Rok 2009, ktorý sme preţili 
v kaţdodenných radostiach i trápeniach, 
zostane uţ len v našich spomienkach 
a v našich osobných činoch. Určite ho 
kaţdý z nás naplňoval podľa svojich 
vlastných predsavzatí, či uţ v rodinnom, 
osobnom alebo v pracovnom ţivote. 
     V našom ţivote sú situácie, okolnosti 
a dôsledky, s ktorými sa musíme 
nevyhnutne zmieriť. Sú však situácie 
a okolnosti, ktoré tento charakter nemajú. 
Akceptovaním ich zdanlivej nemennosti 
a osudovosti znehodnocujeme podstatu 
toho, čo sme schopní preţívať ako 
ľudskú spolupatričnosť. Nepochybujem, 
ţe v mnohých prípadoch je ťaţké rozlíšiť 
veci, ktoré je moţné a vlastne 
nevyhnutné meniť, alebo sa s ich stavom 
minimálne nezmieriť. Dôvod, prečo by 
sme sa ale o to mali pokúsiť, je viac ako 
jednoznačný. Aby sa tolerancia 
a schopnosť pokojného spolunaţívania 
nestali len nostalgickými odkazmi do 
histórie našej obce.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Kaţdodenne sme svedkami, 
ako sa niekto v našom okolí 
doţaduje uznania, a pritom 

podáva kamene namiesto  
chleba. Hľadáme vinu v inom, 
a pritom často nie sme 

ochotní preskúmať, či vinník nespočíva 
v nás samých. Koľko energie 
vynakladáme v zápase o majetky 
a hmotný blahobyt a ani nepostrehneme, 
ako nebadane strácame to skutočné 
bohatstvo – priateľstvo, pokoj duše 
a pocit zmysluplnosti vlastného ţivota. 
Skúsenosť niekoľkých tisícročí dáva 
dostatok príkladov, ţe úpadok je často 
spojený s ohraničením ľudskej bytosti na 
jej materiálne potreby. Pripomína nám 
však aj to, ţe kým sa duchovné záujmy 
nedostanú na popredné miesto v našom 
osobnom ţivote, ale aj v ţivote našej 
spoločnosti, kým sa duchovne 
neobnovíme, teda kým nezmeníme uhol 
pohľadu na svoj osobný hodnotový 
rebríček,  ťaţko môţeme očakávať, ţe sa 
pretvorí naše okolie, naša pracovná 
atmosféra, duch celej našej spoločnosti. 
     Niekto kdesi povedal, ţe slová 
umoţňujú vstúpiť do ţivota iných. Čas 
začiatkov, prelomový vo svojej symbolike 
ako je aj tento na začiatku nového roku 
2010, je ideálny, aby kaţdý z nás povedal 
to, čo je skutočne dôleţité. Je to čas 
pokúsiť sa rozpoznávať to, čo sa dá 
zmeniť a nachádzať v sebe a v iných silu 
na tieto zmeny. Uvedomiť si hodnoty 
a trvať na nich.  

     S mojím ţelaním do nového roku sa 
chcem i poďakovať všetkým, ktorým 
záleţí na rozvoji našej obce a  ktorí sa 
v roku 2009  akýmkoľvek spôsobom 
pričinili o rozvoj našej obce a   jej 
zveľaďovanie, o  obohatenie jej 
kultúrneho a duchovného ţivota. 
     V roku 2010 Vám milí spoluobčania,  
v mene svojom a v mene mojich 
spolupracovníkov ţelám čo najviac síl 
a šťastia v kaţdodennom ţivote. Prijmite  
prosím aj ţelanie pevného zdravia 
a pohody, Boţieho poţehnania, nech 
Vám robia radosť Vaši potomkovia 
a nech sa dlho môţete tešiť z prítomnosti 
Vašich najbliţších. Ţelám Vám, aby sme 
sa my všetci sami stali zárukou toho, čo 
má v našich ţivotoch skutočnú cenu. 

Mgr.Helena Paučírová 
starostka obce KOVARCE  

 

UZNESENIA 
OBECNÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA 

 
Obecné zastupiteľstvo na svojom 

zasadnutí dňa 30.novembra 
2009 v uznesení č.15/2009: 
 

A/ BERIE NA VEDOMIE: 
1. Plnenie uznesení č.11/2009, č.13/2009 
2.Plnenie rozpočtu za obdobie I.-III. Q 
2009 
3.Stanovisko komisie finančnej a  správy 
obecného majetku k plneniu rozpočtu 
obce Kovarce za obdobie I.-III.Q 2009 
4.Predvolanie OS Topoľčany na súdne 
pojednávanie vo veci zaplatenia 2 111,13 
€ pre navrhovateľa p. Zdenku 
Davidovičovú 
5.Predvolanie OS Topoľčany na súdne 
pojednávanie vo veci zaplatenia 1 327,46 
€ pre navrhovateľa RNDr. Romana 
Krajčoviča 
6.Predvolanie OS Topoľčany na súdne 
pojednávanie vo veci zaplatenia 2 207,39 
€ pre navrhovateľa p. Zdenku Lukačikovú  
7.Informáciu o začatí prác súvisiacich 
s výstavbou nájomných bytových domov 
2 ks na parc.č.33/11 

8.Informáciu o začatí prác súvisiacich 
s vypracovaním Územného plánu obce 
Kovarce 
9.Ţiadosť  MŠ SR o vrátenie finančných 
prostriedkov vo výške 34.018,60 € 
/1.024.844,34 Sk/ z dôvodu porušenia 
zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku určeného na 
realizáciu projektu „Zvýšenie úrovne 
vzdelania, príprava ţiakov a študentov 
smerom k potrebám spoločnosti 
zaloţenej na vedomostiach a sociálnej 
inklúzie“ 
10.Ţiadosť o poskytnutie finančného 
príspevku pre spevácku skupinu 
Nezábudka 
 
B/ SCHVAĽUJE:   
1. Návrh zmeny programu zasadnutia 
OZ: ako  bod č.14 doplniť - Návrh odmien 
pre poslancov OZ; ostatné body  
programu  14 -18 sa označujú ako body 
15 – 19 
2.Plnenie rozpočtu obce Kovarce za 
obdobie I.-III. Q 2009 
3.Úpravu rozpočtu obce Kovarce na rok  
2009 
4.Odmenu poslancom OZ za r. 2008 a r. 
2009 spolu vo výške 410,00 € v hrubom; 
poslancom OZ /Ing. M. Vican  a p. Š. 
Moravčík / vo výške pomernej časti podľa 
počtu mesiacov počas ktorých boli 
poslancami OZ   
5.Odmenu starostke obce za r. 2008 a r. 
2009 spolu vo výške 820,00 € v hrubom 
 
C/ SÚHLASÍ: 
1. So ţiadosťou p. Mariána Čitárského, 
bytom  Kovarce 310 o zníţenie 
nájomného za prenájom nebytových 
priestorov v budove ZŠ Kovarce za 
mesiac november  – od 16.11.2009 
 
D/ NESÚHLASÍ: 
1. So ţiadosťou p. Mariána Čitárskeho, 
bytom  Kovarce 310 o zníţenie 
nájomného za prenájom nebytových 
priestorov v budove ZŠ Kovarce za 
mesiac december 2009 podľa počtu 
pracovných dní v danom mesiaci 
 
 
 
 

O B S A H  
 Novoročný príhovor starostky obce /Mgr.Helena Paučírová/ 

 Uznesenia obecného zastupiteľstva /30.11., 10.12./ 

 Športové ozveny /Kyčerka Rudolf/ 

 Zo školského zápisníka/Mgr.D.Boháčiková,Bc.Z.Bujnová/ 

 Odpady naše každodenné /Mgr.Helena Paučírová/ 

 Novinky v obecnej knižnici /Mgr.Mária Siváková/ 

 Gazdinky na slovíčko /Šišky/  

 Jubilanti – január, Narodenie dieťaťa 

 Oznam, Inzerát 



E/ VYDÁVA: 
1. VZN č.1/2010 o dani z nehnuteľností 
2. VZN č.2/2010 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady 

 
 

Obecné zastupiteľstvo na 
svojom mimoriadnom 

zasadnutí dňa 
10.decembra 2009 

v uznesení č.16/2009: 
 
A/ SÚHLASÍ: 
1. So zmenou zmluvných podmienok 
zmluvy o nájme nebytových priestorov v 
stavbe s.č.24,  postavená na parc.69, k.ú. 
Kovarce pre nájomcu p.Júliusa 
Kostolánskeho, bytom Kovarce č. 469  
 
B/ SCHVAĽUJE: 
1. Prenájom časti nebytových priestorov 
v stavbe s.č. 24, postavenej na parc. č. 
69, v k.ú. Kovarce, o výmere 34,38 m

2
, 

cena nájmu nebytových priestorov 8,30 
eur/m

2
/rok nájmu a výpočet a úhradu 

nákladov súvisiacich s prenájmom 
predmetných priestorov /elektrika, plyn, 
voda/ tak, ako boli odsúhlasené OZ dňa 
25.7.2007, uznesením č. 6/2007-bod C/ 
za účelom vykonávania podnikateľskej 
činnosti pre p. Júliusa Kostolanského, 
IČO: 33674566. 
2. Prenájom časti nebytových priestorov 
v stavbe s.č. 24, postavenej na parc. č. 
69, v k.ú. Kovarce, o výmere 7,62 m

2
, 

cena nájmu nebytových priestorov 8,30 
eur/m

2
/rok nájmu, za účelom podnikania 

pre spoločnosť KOVTRANS s.r.o., 
Kovarce, IČO: 44936451, konateľ p. 
Július Kostolanský, bytom Kovarce 469.   
 

Zápisnice zo zasadnutia obecného 
zastupiteľstva sú vyvesené na 
úradnej tabuli Obce Kovarce, 
k nahliadnutiu sú v kancelárií 
Obecného úradu a občania si môžu 
robiť výpisky zo zápisníc, prípadne 
na vlastné náklady zhotoviť 
fotokópie. 
 
 

ŠPORTOVÉ  OZVENY 

 

KOVARSKÁ  HALOVÁ   LIGA 
2009/2010 

5.KOLO 
Internazionalle – Lazio                       3 : 8 
Hoťapo – Forest                                 8 : 6 
AC Šama-Hu – Oponice                     5 : 9 
Belasi – Infa                                       0 : 3 
6.KOLO 
Infa – Lazio                                       5 : 13 
AC Šama-Hu – Hoťapo                    3 : 10 
Belasi  - Oponice                              3 : 13 
Internazionalle – Forest                    10 : 5 
7.KOLO 
Belasi – Lazio                                   4 : 11 
Oponice – Infa                                  18 : 4 
AC Šama-Hu – Forest                        5 : 5 
Hoťapo – Internazionalle                    6 : 5 
8.KOLO 
Hoťapo – Belasi                                  9 : 2 
Forest – Infa                                     19 : 7 
AC Šama-Hu – Lazio                         9 : 9 
Internazionalle – Oponice                  9 : 2 

 
1 Hoťapo 8 6-2-0 72:32 20 

2 Internazionalle 8 6-0-2 80:35 18 

3 Forest 8 5-1-2 87:52 16 

4 Lazio 8 4-2-2 68:54 14 

5 ACŠama-Hu 8 3-2-3 59:66 11 

6 Oponice 8 3-1-4 60:61 10 

7 Infa 8 1-0-7 45:99 3 

8 Belasi 8 0-0-8 24:96 0 

 
V stredu 6.1.2010 sa odohrala kvalifikácia 
na turnaj „O pohár predsedu ObFZ 
Topoľčany“. 
 
Skupina A 
Veľké Bedzany – KOVARCE             0 : 0 
Krušovce B – Čeladince                     2 : 1 
KOVARCE – Čeladince                      2 : 0 
góly: Miloš Mekýš, Miroslav Mekýš 
Veľké Bedzany – Krušovce B             0 : 0 
Krušovce B – KOVARCE                   0 : 1  
gól: Miroslav Mekýš 
Čeladince – Veľké Bedzany               0 : 2 
 
Tabuľka A skupiny 

1 Kovarce 3 2-1-0 3:0 7 

2 V.Bedzany 3 1-2-0 2:0 5 

3 Krušovce B 3 1-1-1 2:2 4 

4 Čeladince 3 0-0-3 1:6 0 

Kovarce ako víťaz postúpili do 
hlavného turnaja, kde opäť štartovali 
v A skupine. 
 
Výsledky: 
Prašice – KOVARCE                          1 : 0 
Nitrianska Blatnica – Oponice            0 : 2 
KOVARCE – Oponice                        0 : 1 
Prašice – Nitrianska Blatnica             2 : 1 
Nitrianska Blatnica – KOVARCE        0 : 1 
gól: Miroslav Mekýš 
Oponice – Prašice                              1 : 0 
 
Tabuľka 

1 Oponice 3 3-0-0 4:0 9 

2 Prašice 3 2-0-1 3:2 6 

3 Kovarce 3 1-0-2 1:2 3 

4 Nitrianska Blatnica 3 0-0-3 1:5 0 

 
Ďalej postúpili Oponice 
a Prašice. 
V obidvoch turnajoch sa 
zúčastnili hráči: Vrbjar T., 
Kováčik T., Mekýš Miloš, 
Mekýš Miroslav, Mekýš 
Slavo, Kovačik J., Krošlák 

L., Kerek J., Kerek O., Kutňanský D., 
Gerši J., Švec J., Kovačik M., Belan P., 
Jančovič F., Činčura M.  
Tréner: Ján Krajčo. 
 

Rudolf Kyčerka, redaktor KM 
 

ZO ŠKOLSKÉHO 
ZÁPISNÍKA 

 
     Rok 2010 otvorili aj v Základnej škole, 
kde  sa pani riaditeľka Mgr.Dagmar 
Boháčiková prihovorila spolupracovníkom 
a ţiakom novoročným príhovorom:  

Ctení pedagógovia, váţení zamestnanci 
školy, milí rodičia a ţiaci! 

Známy grécky filozof Herakleitos raz 
povedal „Panta rei – všetko plynie“. Azda 
niet príznačnejšej chvíle na vyslovenie 
tejto myšlienky ako práve teraz – na 
prahu nového kalendárneho roka. 
Vstupujeme doň s vierou, ţe bude lepší a 
krajší ako rok predchádzajúci, ktorý sa 

práve skončil. Tieto dni si viac ako 
kedykoľvek predtým navzájom prajeme 
šťastie, spokojnosť, radosť a pohodu v 
rodinnom kruhu. Vrúcne stisky rúk na 
uliciach, pracoviskách, v školách, v 
našich príbytkoch sú len doznievaním 
vianočnej atmosféry. Kým Vianoce sa 
nám uţ tradične spájajú s pokojom a 
pohodou, Nový rok vţdy predznamenáva 
prácu, odhodlanie niečo dokončiť, 
zmeniť, uskutočniť veľké veci, pustiť sa 
do niečoho nového. Veríme, ţe budeme 
mať dostatok síl a energie uskutočňovať 
naše plány, ţe atmosféra, v ktorej 
budeme pracovať, bude tvorivá, 
inšpiratívna a nasýtená dobrými nápadmi. 
Veľa vecí nevieme ovplyvniť, ale 
prekonať krízu, ktorá sa vkráda ako 
zlodej do našich sŕdc, správania a lásky, 
by sme pri troške tolerantnosti ovplyvniť 
mohli. Nový rok nie je len údaj v 
kalendári, ale pre kaţdého z nás 
znamená aj začiatok nových plánov, 
predsavzatí a určenie si nových cieľov, 
ktoré by sme počas nastávajúceho roka 
2010 chceli uskutočniť v súkromnom i 
pracovnom ţivote. Je to však aj čas 
obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo 
sme uplynulý rok zaţili, vykonali či 
nestihli urobiť. Ţivot človeka je sám o 
sebe pestrý a kaţdého z nás postretli aj 
zlé dni naplnené trápením, smútkom a 
nezdarom, ako aj dni dobré, veselé, 
radostné a šťastné. A na tom dobrom je 
potrebné ďalej stavať a nebáť sa 
prekáţok, ktoré určite počas nastúpenej 
cesty prídu.  Aj naša škola počas 
uplynulého roka prekonávala prekáţky, 
ale sa aj tešila z dokončených diel a 
úspechov. Napriek hektickej dobe v ktorej 
ţijeme, vyšším poţiadavkám na ľudí, 
techniku a infraštruktúru, stále 
nedostatočným finančným zdrojom som 
presvedčená, ţe zveľaďovať  a zvyšovať 
úroveň kvality  v našej škole sa nám 
spoločnými silami darí. V školskom roku 
2009/2010 sa na škole začal vyučovať 
anglický jazyk od 1. ročníka, svoje 
čitateľské a pisateľské zručnosti si ţiaci 
môţu rozvíjať  prostredníctvom nového 
vyučovacieho predmetu tvorivé písanie 
a čítanie a  podporovať kritické myslenie 
sa snaţíme na predmete objavovanie 
sveta. Rok 2009 (šk. rok 2009/2010) sa 



niesol aj v znamení zmien a 
rekonštrukcií. Dominovala najmä 
rekonštrukcia tried a učební – nová 
počítačová učebňa s 20 počítačmi a 
dataprojektorom, jazykové laboratórium, 
multimediálna čitáreň, pestrofarebná 
trieda pre prváčikov, zakúpili sa výškovo 
nastaviteľné lavice a stoličky do všetkých 
tried a učební, vertikálne ţalúzie do 5 
tried, 3 magnetické tabule s keramickou 
úpravou, 3 elektrické mikroskopy 
s kamerou, mimio interactive (systém, 
ktorý zmení klasickú tabuľu na 
interaktívnu), učebné pomôcky pre ţiakov 
1. a 2. stupňa, počítač s tlačiarňou a 
potrebné náradie pre školníka.  
Zrealizovalo sa maľovanie 3 tried, 
výmena poškodených dverí za nové 
dvere do WC, dávkovače skladaných 
uterákov do všetkých miestností. Na 
budove školy, telocvični a ŠKD sa 
zrealizovala oprava odtokových ţľabov, 
podarilo sa uzavretie areálu školy novou 
bránou, zakúpenie tatranského profilu do 
telocvične. Od obecného úradu školská 
jedáleň dostala novú chladničku, 
teplomery, vlhkomery a potrebné 
pomôcky do kuchyne, sponzorským 
darom práčku.  No nielen stavebným 
ruchom ţije škola. Kultúra, šport a 
duchovná oblasť sú neoddeliteľnou 
súčasťou  nášho ţivota. Uskutočnilo sa 
mnoţstvo kultúrnych a športových 
podujatí. Veľa času by bolo potrebné na 
vymenovanie všetkého čo sa urobilo. Je 
však potrebné hľadieť dopredu, na dni, 
ktoré sú pred nami a naplánovať to 
všetko, čo je ešte potrebné urobiť. Aj  v 
tomto roku - roku 2010 - má škola mnohé 
plány. Je potrebné dokončiť 
rekonštrukciu ostatných tried a učební – 
prírodopisná učebňa, učebňa dejepisu – 
zemepisu – občianskej výchovy, 
náboţenskej výchovy, fyzikálno – 
chemické laboratórium, ateliér 
a zborovňa pre učiteľov, vybaviť aj 
ostatné triedy potrebnou technikou, ktorá 
je v súčasnej dobe nevyhnutnou 
súčasťou pre kvalitný výchovno-
vzdelávací proces, výmena osvetlenia. 
Podporovať a rozvíjať spoluprácu 
s rodičmi a obcou – organizovať rôzne 
kultúrne a športové podujatia 
a samozrejme skvalitňovať výchovno-

vzdelávací proces. Mnohé v našej škole 
je potrebné vybudovať, vylepšiť a skrášliť. 
Na to je však potrebné veľa úsilia, práce, 
jednaní, projektov, ale i dobrej vôle, 
spolupráce, ochoty a tolerancie. 
Vyuţívam túto príleţitosť poďakovať sa 
všetkým, ktorí akoukoľvek formou a 
mierou prispeli k zveľadeniu našej školy, 
obohateniu jej výchovno-vzdelávacieho, 
kultúrneho i športového ţivota.  

   Do nového roka 2010 Vám všetkým 
prajem viac krajších dní ako tých horších, 
viac lásky ako nenávisti, viac hojnosti a 
radosti ako smútku a trápenia. Pevné 
zdravie a veľa úspechov v pracovnom i 
osobnom ţivote.  

Mgr.Dagmar Boháčiková, 
riaditeľka školy 

 
 

O Z N A M 
Zápis detí na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v Základnej 
škole je určený VZN č.4/2010 
a bude sa konať: 
MIESTO: Budova Základnej školy 
Kovarce 164 
ČAS: Druhý februárový týţdeň – 
utorok 9.2.2010  o 15.00 hod. 

 
 
 
V roku 2010 sa končí 
prvý mesiac, a to je 
vlastne koniec prvého 
školského polroka. 
V krátkosti by som chcela 
zhodnotiť jednotlivé akcie 
našich detí od septembra. 
     Ročné obdobie jeseň zahájila výstavu 
krásnych tekvicových plodov našich 
záhrad, ktoré šikovné ruky mamičiek, 
ockov či starých rodičov, premenili na 
nádherné tekvicové postavičky. Ich 
svetielka, vôňa tekvíc i estetickosť 
výtvorov  vytvárali úţasnú atmosféru 
jesene skoro dva týţdne. Jeseň deti 
vnímali nielen na vonkajších prejavoch 
prírody počas pobytu v okolí MŠ, 
vychádzok do prírody. V ovocnom sade 

na stromoch obsypaných jablkami a inými 
plodmi  videli šikovnosť a starostlivosť 
záhradkára, ale i v piesňach, básňach 
a rôznych výtvarných prácach, ktoré sme 
spoločne robili sa vyuţili plody jesennej 
prírody. Za prehliadku sadu ďakujeme 
Ing. Rudolfovi Kováčikovi. 
     Šikovnosť opäť ukázali deti spolu 
s rodičmi, keď ich pestrofarebné veľké 
i malé šarkany zdobili vestibul, šatne 
i schody materskej školy. 
     Materská škola si svojpomocne 
vytvorila vlastnú internetovú stránku, na 
ktorej sú uverejnené rôzne dokumenty 
školy ale aj fotografie detí z akcií školy – 
www.mskovarce.estranky.sk 
Stránku nájdete aj ak sa pripojíte na 
stránku obce v časti školstvo – materská 
škola. 
     Starším občanom deti zatancovali 
v kultúrnom dome tanček na ľudovú nôtu 
a v športovo-zábavnom popoludní  si 
zmerali sily deti so svojimi rodičmi.- 
vyhral vţdy ten šikovnejší. Na začiatok 
decembra deti netrpezlivo čakali. 
Nádherný veľký voňajúci stromček uţ 
signalizoval príchod túţobne 
očakávaného Mikuláša a anjela ale i 
„naozajstného čerta“, ktorého deti 
zďaleka obchádzali. No čert je čertom 
vţdy a tak všetkých stihol začierniť – aj 
pani učiteľky a kuchárky. Pri rozdávaní 
darčekov deti sľúbili aj nemoţné a tak si 
napokon všetci zatancovali. Ľudové 
pásmo zvykov sme museli pre zatvorenie 
MŠ z dôvodu chrípkových ochorení zrušiť 
a koniec roka sme oslávili aspoň zvykmi 
„vianočnej večere“, detí a zamestnancov 
materskej školy, ktorá bola ozaj štedrá. 
Za krásny darovaný stromček, jeho 
dovoz, osadenie ďakujeme rodine 
Vladimíra Hulu, p.Kutňanskému Patrikovi, 
p.Opatovi Stanislavovi, p.Števankovi 
Michalovi, p. Kapustovi Mariánovi. Za 
Mikulášsku slávnosť  či vianočnú večeru 
ďakujeme členkám výboru – 
p.Kvaltýnovej Zdenke, Hulovej Stanislave 
a Adamkovičovej Renáte, Števankovej 
Kristíne, firme Tekoo, školskej jedálni ale 
i všetkým rodičom, ktorí sa zapájajú do 
akcií pre radosť svojich detí. 
     V januári nám konečne pani Zima  
dovolila postaviť si snehuliakov, ale takí 
z papiera či iného materiálu na nás ešte 

čakajú a moţno sa dočkáme aj snehu na 
spoločné sánkovanie. 
Keďţe sme si uţ boli pozrieť čo čaká 
naše deti v 1.ročníku,  po 
psychologickom vyšetrení školskej 
zrelosti absolvujeme dňa 9.februára 2010 
slávnostný spoločný zápis budúcich 
prváčikov, tešíme sa  na fašiangový 
karneval 12.februára  a „zimný“ kultúrny 

program pre rodičov, ak 
nám to neprekazí „pani 
chrípka“. 

                                                                             
Bc.Zdenka Bujnová 

riaditeľka Materskej školy 
 

... ODPADY  NAŠE 
KAŽDODENNÉ ... 

 

Váţení občania,  
     v dnešnom svete 
stále častejšie 
počúvame o globálnych 
problémoch ľudstva. 
Medzi najzávaţnejšie 
určite patrí 

znečisťovanie ţivotného 
prostredia. Sústavne zniţovanie kvality 
vody, vzduchu a pôdy váţne poškodzuje 
biosféru, následkom čoho sa veľké 
mnoţstvo ţivočíšnych druhov dostáva na 
hranicu vyhynutia.  
     Ochrana a starostlivosť o ţivotné 
prostredie je veľmi dôleţitá činnosť 
celospoločenského významu, znamená 
starostlivosť o celý rad prírodných zdrojov 
– rastliny, ţivočíchy, vzduch, vodu i pôdu. 
Je to celosvetový problém, no kaţdý 
môţe začať uţ doma. V rukách kaţdého 
jednotlivca je sila – pozitívne ovplyvňovať 
kvalitu ţivotného prostredia, ale aj 
deštrukčná sila – zničiť všetko pekné 
okolo seba a ţivot v akejkoľvek jeho 
podobe. Ţivotné prostredie a človek ako 
jedinec v ňom predstavujú jeden systém 
a jeden celok, aj keď mnohí z nás na to 
zabúdajú. Zdravé ţivotné prostredie 
a zdravý spôsob ţivota idú ruka v ruke so 
zdravím a hodnotným preţívaním ţivota 
kaţdého z nás. 
     Človek sa v kaţdej dobe učil mnohým 
postupom a hodnotám od prírody, ktorá 

http://www.mskovarce.estranky.sk/


mu dávala a dáva príklad, ako sa dá 
zaobchádzať a rozumne vyuţívať 
materiály a produkty, ktoré nám ponúka 
naša planéta – Zem. Všetko v prírode 
funguje v systémoch kolobehov alebo 
reťazcov. Čiţe všetko sa prirodzeným 
spôsobom dostane po určitom čase späť 
do pôvodného stavu. Nič nezostáva 
nevyuţiteľným alebo nebezpečným pre 
svoje okolie. Len človek produkuje veci, 
ktoré zostanú pre neho i prírodu 
nespracovateľnými a nevyuţiteľnými 
stovky aţ tisícky rokov, pričom niektoré 
naše produkty znehodnocujú dôleţité 
prírodné zásoby podzemných vôd 
a pôdy. Medzi takéto zdroje 
znečisťovania nesporne patria aj 
odpadové vody,  produkované či uţ 
veľkoproducentmi – rôznymi 
organizáciami a spoločnosťami ale 
i maloproducentmi – domácnosťami. 
Obec Kovarce je jednou z mála obcí 
nielen v rámci okresu Topoľčany, či   
Nitrianskeho kraja, ale i v rámci celej SR, 
ktorá má vybudovanú vlastnú ČOV 
a buduje vlastnú obecnú kanalizáciu na 
odvádzanie splaškových odpadových  
vôd. V súčasnosti má obec vybudované  
cca 2/3 všetkých kanalizačných sietí. 
Výhody obecnej verejnej kanalizácie 
vyuţívajú od roku 2004 viacerí občania, 
ktorí svoje domácnosti uţ mali moţnosť 
pripojiť a aj pripojili  na stokovú sieť. No 
ţiaľ v našej obci sa nájdu aj takí občania, 
ktorí  majú moţnosť pripojiť svoje 
domácnosti na verejnú kanalizáciu /pozn. 
ich domácnosti sa nachádzajú v tej časti 
obce, kde uţ je verejná kanalizácia 
vybudovaná/, no doteraz tak neurobili 
a odpadové vody zo svojich domácnosti 
odvádzajú do   ţúmp či septikov, 
z ktorých následne vodu vypúšťajú do 
záhrad, či na zatrávnené plochy. Takíto 
občania si vôbec neuvedomujú, ţe 
ţivotné prostredie je prostredie, v ktorom 
ţijú ţivé organizmy, teda i my – ľudia, 
a oni i napriek tomu, ţe majú moţnosť 
vypúšťať odpadové vody do verejnej 
kanalizácie radšej volia spôsob 
vypúšťania vôd do pôdy a tým 
znečisťovať nielen pôdu ale i podzemné 
vody.   
     Preto sa touto cestou obraciam na 
občanov tých častí obce, kde je verejná 

kanalizácia vybudovaná, ktorí  doteraz  
nepripojili svoje domácnosti na verejnú 
kanalizáciu, aby vyuţili túto moţnosť 
a pripojenie domácnosti na verejnú 
kanalizáciu realizovali v čo najkratšom 
čase. Povinnosť pripojenia stavby  na 
verejnú kanalizáciu ukladá vlastníkovi 
nehnuteľnosti aj § 23 ods. 2 Zákona č. 
442/2002 Z.z.  o verejných vodovodoch 
a verejných kanalizáciách, v ktorom sa 
uvádza, citujem: „Vlastník stavby 
alebo vlastník pozemku je povinný 
pripojiť stavbu alebo pozemok, kde 
vznikajú odpadové vody, na verejnú 
kanalizáciu a splniť technické  
podmienky týkajúce sa najmä miesta 
a spôsobu pripojenia na verejnú 
kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu 
o pripojení s vlastníkom verejnej 
kanalizácie, ak v obci, na ktorej území 
sa stavba alebo pozemok nachádza, je 
zriadená a vlastník stavby alebo 
pozemku nemá povolenie príslušného 
orgánu štátnej vodnej správy na iný 
spôsob nakladania s odpadovými 
vodami“. 
V súvislosti s verejnou kanalizáciu sa 
súčasne  obraciam  na všetkých občanov 
našej obce so ţiadosťou, aby do verejnej 
kanalizácie nevhadzovali také predmety, 
ako sú handry na umývanie, igelitové 
tašky, drevo, domáci komunálny odpad 
v plastových taškách, plastové fľaše 
a dokonca i časti betónu.  Nielenţe tieto 
predmety do verejnej kanalizácie nepatria 
/pozn.: takýto odpad patrí do nádob na  
zber komunálneho odpadu/, ale vďaka 
takýmto predmetom vhodeným do 
kanalizácie sa kazia čerpadlá umiestnené  
v čerpacej stanici, ktoré takýto hrubý 
odpad zdrtia a následne sú vyradené 
z prevádzky. Veľakrát uţ pracovníci obce 
museli z čerpadiel vyťahovať kusy textilu, 
handier, plastov, a veľakrát uţ následkom 
takýchto nečistôt vhodených do verejnej 
kanalizácie musela obec dávať čerpadlá  
opraviť. Takýmto nešetrným 
vhadzovaním odpadov do kanalizácie 
obec prichádza o nie malé finančné 
prostriedky.  
     So ţivotným prostredím úzko súvisí aj 
separovanie odpadov. Obec Kovarce 
separuje tieto zloţky odpadu: plasty, 
papier, sklo, elektroodpad, pneumatiky, 

autobatérie, ţelezo a biologicky 
rozloţiteľný odpad /napr. odpad zo 
záhrad/. V obci sú rozmiestnené 1100 
litrové kontajnery na separovanie 
odpadov - sklo a papier. Ţiaľ nájdu sa 
v našej obci aj takí občania, ktorí si 
z týchto kontajnerov urobili odpadové 
nádoby na komunálny odpad 
z domácnosti, na čo sme boli  upozornení 
vlastníkom spoločnosti Schwarz-Eko 
Topoľčany p. Rudolfom Schwarzom, ktorí 
o takejto „separácii odpadov“ priniesol 
na obecný úrad aj fotografie. V kontajneri 
určenom na sklo bol vhodený domáci 
komunálny odpad všetkého druhu, 
vrátane pouţitých detských plienok, 
plastových vriec, odpadu zo zeleniny 
a pod. Následne nás p. Schwarz 
upozornil, ţe pokým bude pretrvávať 
takýto stav, jeho spoločnosť nám triedený 
/separovaný/ odpad odváţať nebude. 
Preto boli vykonané opatrenia, pracovníci 
obce a pracovníci vykonávajúci menšie 
obecné sluţby pravidelne kontrolovali 
zberné kontajnery určené na separovaný 
odpad a zisťovali,  čo je do nich 
umiestňované. Pri kontrolách bolo 
zistené, ţe najviac a pravidelne 
znečistené iným, ako určeným druhom 
odpadu, sú kontajnery umiestnené pri 
bytových domoch. Obsah týchto 
kontajnerov    museli  pracovníci viackrát  
triediť. Z uvedeného dôvodu boli 
kontajnery  z tejto časti obce  preto 
premiestnené pred dvor vedľa kultúrneho 
domu.  
     V súvislosti so zberom,  odvozom 
a nakladaním s odpadmi sa obraciam na  
všetkých občanov našej obce, aby tejto 
problematike, ktorá sa týka nás všetkých,  
venovali zvýšenú pozornosť a do 
smetných nádob určených na komunálny 
odpad nevhadzovali odpad, ktorý do nich 
nepatrí   a ktorý netvorí súčasť 
komunálneho odpadu, ako napr. odpad 
zo záhrad,  na ktorý máme vymedzený 
priestor v lokalite „Dráhy“. Od 1.1.2010 
bola uzavretá skládka odpadu v obci 
Bojná, ktorá nám účtovala za 
skládkovanie odpadu cca 23,30 eur za 
tonu. Od uvedeného termínu naša obec 
vyváţa komunálny odpad na najbliţšiu 
skládku  Borina Ekos  – skládka Livinské 
Opatovce – Šišov. Tomuto odberateľovi   

obec Kovarce platí za tonu komunálneho 
odpadu cca 41 eur, čo znamená 
navýšenie za jednu tonu odpadu 17,70 
eur /t.j. 533,- Sk/. Skládka komunálneho 
odpadu Livinské Opatovce – Šišov je vo 
väčšej vzdialenosti, ako skládka v obci 
Bojná, preto  obec bude mať zvýšené  aj 
náklady za odvoz odpadu, čo bude 
musieť obec uhradiť z vlastných 
finančných prostriedkov, nakoľko na  rok 
2010 pre občanov a organizácie  
nezvýšila poplatok za odvoz 
a skládkovanie komunálneho odpadu.   
Váţení občania,  
som presvedčená, ţe tak ako sa 
problematika ţivotného prostredia dotýka 
nás všetkých, tak isto sa nás všetkých 
dotýka problematika zniţovania nákladov 
v tejto oblasti. Preto je na nás všetkých, 
ako dokáţeme ovplyvniť kvalitu ţivotného 
prostredia a jeho jednotlivých súčastí či 
uţ odvádzaním splaškových odpadových 
vôd verejnou kanalizáciou, 
neznečisťovaním verejnej  kanalizácie 
iným, nevhodným odpadom, alebo 
správnym separovaním /triedením/ 
odpadov,  čím   určite docielime aj 
zniţovanie nákladov obce v tejto oblasti.  

Mgr.Helena Paučírová 
starostka obce 

 

NOVINKY  V OBECNEJ 
KNIŽNICI 

 
V roku 2009 pribudlo do 
kniţnice 97 kníh. Pre 

Vašu informáciu sú to 
knihy zakúpené 

z finančných prostiedkov 
Obce Kovarce ale i darované od 
sponzorov. 

 z politickej: Figeľ J.: 
Dozrievanie pre Európu 

 z prírodovedeckej: Bonsay, 
200 rád pre záhradkárov, Zo sveta zvierat 

 iná náučná:  
Hubbard L.R. Cesta ku šťastiu, Nový 
pohľad na ţivot, Sebaanalýza, Vývoj 
vedy, Scientológia, Problémy práce, 
Pôvodná štúdia, Dianetika 



Najväčšie záhady sveta, Byliny, 
Slovenský štát, Bylinky, Haló mama, haló 
otec, Pijoan J. Dejiny umenia 

 z náučnej pre mládeţ: 
Slovenské dejiny v obrázkoch, Učíme sa 
o prírode, Vtáky okolo nás, Keď 
dospievam 

 z krásnej pre mládeţ: Veršíky 
o zvieratkách, Sloní chobot, levia laba, 
Snehová kráľovná, Malá morská víla, 
O šípovej Ruţenke, Medovníkový domek, 
Rozprávky z dvora, Viktor v lese, 
lunaparku, Zuzanka, Mačky, Vlk a sedem 
kozliatok, Tučniačik v ZOO, Frčko 
a jeţko, Dobrú noc, Krtko a televízor, 
O kohútikovi a sliepočke, Po stopách 
lišiaka, Bela a Sebastián, Jeţko Miško 

 z krásnej: Laudanová D.: 
Dr.Quinnová, Lindseyová J.: V zajatí 
túţob, Diabol, čo ju skrotil, Edmonds 
L.R.: Hra s ohňom, Milenci a hráči, 
Pronská J.: Bosorkina dcéra, Láska 
a česť, Matkin M.E.: Láska je chyba 
v programe, Martinová K.: Vojvodkynin 
a Diablov náhrdelník, Ohnivé srdce, 
Cartlandová B.: Zlomené srdce, Heuley 
V.: Vášnivá ţena, Weissensteiner R.: 
Dcéry Márie Terézie, Fieldingová J: Sieť, 
Quinnová J: Na ceste k sobášu, Quick A.: 
Tajomstvo náramku, prsteňa, 
Woodiwissová K.E.: Ruţa v zime, 
McNaughtová J.: Whitney, moja láska, 
Thornto E: Ţena dvoch tvári, Líštička, 
Kleypasová L.: Tajomstvo letnej noci, 
Joyceová L.: Závoj noci, Smallová B.: 
Vojvodkyňa, Blake J.: Láska a dym, 
Andreusová V.C.: Polnočný let, Cabotová 
M.: Denník princeznej, Dán D.: Beštia, 
Frenchová N.: Aţ pod koţu, Jacksonová 
L: Zimomriavky, Hannahová K.: Za 
priehrštie lásky, Hill L.: Oblek mŕtveho. 
     Kniţný fond je dopĺňaný podľa záujmu 
čitateľov, ktorí chodia do kniţnice. Ak ste 
si nenašli medzi knihami tie, ktoré 
zaujímajú Vás, nech sa páči, príďte 
a fond bude doplnený aj o tituly, ktoré si 
radi prečítate. 

Mgr.Mária Siváková  
knihovníčka obecnej kniţnice 

GAZDINKY   NA 
SLOVÍČKO 

 

ŠIŠKY  Z  MARKÍZY 
2 dcl zakysanky 
13 polievkových lyţíc polohrubej múky 
1 vajce 
cukor, soľ 
½ lyţičky sódy bikarbóny 
olej na vypráţanie 
- všetko spolu zamiesime, vykrajujeme 
šišky a vypráţame na horúcom oleji 
z oboch strán. Ozdobíme lekvárom 
a posypeme cukrom. 

Recept pre Vás vybrala: 
Renáta Šišmičová 

 

J U B I L A N T I 
 J A N U Á R  

 Chotárová Paulína            – 88 rokov 

 Pecháčová Ľudmila          – 87 rokov 

 Garguláková Anna            – 81 rokov 

 Deličová Magdaléna         – 70 rokov 

 Patrovičová Filoména       – 76 rokov 

 Klačanský Milan               – 77 rokov 

 Chotárová Helena            – 78 rokov 

 
SRDEČNE   BLAHOŢELÁME 

 
 

NARODENIE   DIEŤAŤA 
 

SAMUELE GRECO 
narodený 2.2.2008 

Otec: Vincenzo Greco 
Matka: Magdaléna Macková rod.Macková 
 

BIANKA 
KUBALIAKOVÁ 

narodená 8.12.2009 
Otec: Stanislav Kubaliak 

Matka: Alena Chrenová 
 

ŠIMON BOROVKA 
narodený 18.12.2009 

Otec: Ľubomír Borovka 
Matka: Ivana Hrašková 
 

DAMIÁN SVITOK 
narodený 22.12.2009 

Otec: Michal Svitok 
Matka: Miroslava 

Šípošová rod.Činčurová 
 

SRDEČNE BLAHOŢELÁME 
 

 

O Z N A M 

 Povinnosť podať daňové 
priznanie k dani z nehnuteľnosti pre 
rok 2010 je do 31.januára 2010 /u tých 
občanov, ktorí v priebehu roka 2009 
nadobudli nehnuteľnosť alebo predali 
nehnuteľnosť/. 

 Občania môţu daň 
z nehnuteľnosti platiť v kancelárií 
Obecného úradu v Kovarciach od 
1.februára 2010. Daň z nehnuteľností 
pre rok 2010 je moţné platiť do 
31.decembra 2010 alebo do 15 dní od 
vydania platobného výmeru. Všeobecné 
záväzné nariadenia obce Kovarce 
č.1/2010 o dani z nehnuteľností je 
vyvesené na úradnej tabuli Obce 
Kovarce. 

 Poplatok za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na 
kalendárny rok 2010 môţu občania platiť 
od 1.februára 2010 do pokladne 
Obecného úradu.  
Splatnosť poplatku je nasledovná: 
- jednorázovo do 31.3., ak suma 
nepresiahne 33,19 € 
- v dvoch rovnakých splátkach do 31.3. 
a 30.9. ak suma nepresiahne 49,79 € 
- v troch splátkach do 31.3., 30.6. a 30.9. 
ak suma nepresiahne 66,38 € 
- v štyroch rovnakých splátkach do 31.3., 
30.6., 30.9. a 30.11. ak suma presiahne  
66,38 € 
Sadzba poplatku: 
- fyzická osoba s trv. pobytom 12,08 € 

- fyzická osoba s prechodným pobytom 
  6,02 € 
Všeobecné záväzné nariadenia obce 
Kovarce č.2/2010 o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady je vyvesené na úradnej tabuli 
Obce Kovarce. 

 Zber plastového odpadu bude  
17.februára 2010. Uviazané vrecia 
s plastovými fľašami ţiadame vyloţiť ráno 
v deň vývozu alebo v predvečer vývozu 
pred rodinné domy.  

 
Váţení občania! 
V týchto dňoch sa v Kovarciach zakladá 
miestny KLUB SLOVENSKÝCH 
TURISTOV „TRIBEČ“. Jeho hlavnou 
činnosťou bude ľahšia turistika v regióne 
pre menej zdatných, vysokohorská 
turistika i horská cyklistika pre tých 
náročnejších a zdatnejších tu na 
Slovensku aj v Alpských krajinách. Ak 
chcete preţiť pekné chvíle a odpútať sa 
od kaţdodenných starostí a moţno zaţiť 
aj trošku adrenalínu – pridajte sa k nám! 
Pripravované akcie budú včas oznámené 
v Kovarskom mesačníku aj vyhlásené 
obecným rozhlasom. 

 
 
 

P O Ď A K O V A N I E 

 

Redakčná rada Kovarského 
mesačníka ďakuje p.Štefanovi 
Hajnovičovi, redaktorovi 

Kovarského mesačníka za 
niekoľkoročnú prácu v redakčnej 
rade, za krásne príspevky a nápady. 
Dúfame, ţe aj keď ukončil svoju 
činnosť v redakčnej rade, bude aj 
naďalej prispievateľom a radcom 
v ďalších číslach Kovarského 
mesačníka. Ešte raz ďakujeme 
a prajeme veľa pevného zdravia 
a pohody. 

 

 


