
 

ZSE, a.s. 
INFORMUJE... 

 Západoslovenská energetika, 
a.s. Bratislava vyzýva všetkých 
vlastníkov, nájomcov alebo správcov 
nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú 
nadzemné i podzemné elektrické vedenia 
v správe ZSE, a.s. na odstránenie 
a okliesnenie stromov a iných 
porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť 
alebo spoľahlivosť prevádzky vedení 
distribučnej sústavy a to v rozsahu 
podľa § 36 Zák.č.656/2004 Zb.z. 
v platnom znení. Vlastníci nehnuteľností 
sú povinní udržiavať stromy a kríky 
v ochrannom pásme vedení a pod 
vedením maximálne do výšky 3 m od 
zeme. Zároveň je potrebné udržiavať 
bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách 
elektrického vedenia. Ak sa stromy 
priblížili k vodičom vedenia na už 
nebezpečnú vzdialenosť, je možné 
požiadať v lehote min. 25 dní od 
plánovaného termínu prác o vypnutie 
vedenia a to u príslušného špecialistu 
správy podľa obce. Požadovaný konečný 
termín vykonania prác je 15.4.2012. 
V prípade, že táto lehota uplynie márne, 
ZSE, a.s. vykoná odstránenie 
a okliesnenie stromov a porastov 
v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z § 
10 Zák. 656/2004 Zb.z. v platnom znení. 
Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej 
likvidácia je v plnej kompetencii 
a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I N Z E R Á T  
 
 
Predám 4-izbový byt v osobnom 
vlastníctve v Kovarciach. 

 0908161836 
 
 
 
 
Darujem veľmi pekné 
a príjemné šteniatka 
po odčervavení 
a očkovaní /menšia 
veľkosť, matka 
Panda/. Odber ihneď. 
Kovarce č.322. 

 0910 101478 

 0902 081335 
 
 
 
 
 
Predám lacno dva písacie stolíky – 
orechový a bukový. 

 0907 524325 
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NOVOROČNÝ 
PRÍHOVOR  

STAROSTKY OBCE 
 

V doznievajúcej 
atmosfére Vianoc  
nastal opäť ten čas, 
ktorý znamená 
rozlúčku so starým 
rokom a privítanie 
roku nového. Stalo sa 
tradíciou, že na 
začiatku nového roka 

si želáme navzájom šťastie, ktoré je 
poslom spokojnosti, dobrej mysle 
a tolerancie. Popri šťastí si prajeme 
zdravie – čo je tým najcennejším 
a najpotrebnejším v ľudskom bytí. 
A obyčajne si želáme úspechy, pracovné 
i osobné. Aby sa nám tieto želania 
naplnili, nesmieme podľahnúť 
bezmocnosti, musíme veriť vo vlastné sily 
a schopnosti. 
V čase tých najkrajších sviatkov roka, 
sviatkov, kedy každý o niečo viac 
a intenzívnejšie vníma pokoj a teplo 
domova a  spolupatričnosť, sme si priali 
lásku. Lásku a úctu človeka k človeku. To 
všetko Vám v novom roku 2012 želám aj 
ja, milí spoluobčania. 
Máme za sebou ďalší rok tohto tisícročia, 
ktorého dni sa určite každý z nás snažil 
naplniť tak ako najlepšie vedel, či už 
v oblasti pracovnej, rodinnej i osobnej.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mne dnes prichodí obzrieť sa späť za 
rokom 2011  a aspoň v krátkosti 
zhodnotiť to, čo sa nám podarilo v našej 
obci zrealizovať.  
I napriek tomu, že uplynulý rok nebol vo 
finančnej oblasti pre obce a mestá  o nič 
ľahší a jednoduchší ako obdobie, ktoré 
ho predchádzalo, mohla sa naša obec 
tešiť i z niektorých úspechov.  
V investičnej oblasti   vďaka  rozhodnutiu 
ministra ŽP SR o poskytnutí  podpory 
formou dotácie  z Environmentálneho 
fondu pokračovala  obec vo výstavbe 
verejnej kanalizácie a vybudovala  389 m  
stokových sietí.  Z Environmentálneho 
fondu  bola našej obci  poskytnutá  i   
ďalšia dotácia, a to na   zakúpenie 
zariadenia na zber a zhodnocovanie 
biologického odpadu.  
Úspešná bola aj  žiadosť o poskytnutie 
finančných prostriedkov na   obstaranie 
územnoplánovacej dokumentácie obce, 
na základe ktorej Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR 
poskytlo obci dotáciu vo výške 9.600,00 
EUR  na vypracovanie konceptu a návrhu 
územného plánu obce.  
V priebehu roka obec obstarala  
projektovú dokumentáciu na výstavbu 
novej trafostanice a nového 
nízkonapäťového  elektrického vedenia  
pre výstavbu rodinných domov na ulici 
pod ihriskom (na záhumní) a v súčasnosti 
už prebieha územné a stavebné konanie 
pre túto investičnú akciu, ktorej 
realizátorom bude ZSE. 

Spolu s týmto konaním súbežne prebieha 
aj konanie na umiestnenie verejného 
osvetlenia v tejto časti obce, investorom 
ktorého bude obec.  
Od novembra 2011 bol pilotný projekt 
energetickej efektívnosti pre budovu  
kultúrneho domu  posunutý do ďalšej 
etapy, a to do  etapy príprav projektovej 
dokumentácie pre stavebné konanie na 
rekonštrukciu tejto kultúrno-spoločenskej 
ustanovizne.  Termín na uzavretie zmluvy 
o spolupráci medzi obcou Kovarce  
a Ministerstvom  hospodárstva SR pre 
realizáciu týchto prác, ktoré sú plne 
hradené z iných zdrojov, nie z rozpočtu 
obce,  je stanovený na mesiac január 
2012.    
Obec v uplynulom roku zabezpečila 
vypracovanie projektovej dokumentácie   
pre zmenu stavby – verejnej kanalizácie 
na vybudovanie mechanických hrablíc na 
zachytávanie hrubých nečistôt, ako napr. 
použitých detských plienok, častí fólií 
a PVC tašiek, alobalových vreciek 
z potravín, častí stavebného materiálu – 
tehál, dosiek, kameňov, častí oblečenia, 
rôzneho textilného odpadu, odpadu zo 
záhrad (ovocie, lístie) a pod., ktoré síce 
do verejnej kanalizácie vôbec nepatria, 
no i napriek tomu sú do kanalizácie  
vhadzované. Umiestnením hrablíc medzi 
potrubie  kanalizácie sa má zabrániť 
neustálemu poškodzovaniu čerpadiel 
takýmito nečistotami.  Hrablice  budú 
umiestnené na pozemku obce – na dvore 
za budovou obecnej knižnice (bývalá 
lekáreň).  V súčasnosti  bolo k  tejto 
zmene výstavby verejnej kanalizácie 
ukončené územné konanie a začalo sa 
stavebné konanie na ObÚŽP v 
Topoľčanoch.  
Rekonštrukcia chodníka vedľa cesty II. 
triedy - smer Nitra, ktorý bol poškodený 
pri výstavbe verejnej kanalizácie v roku 
2007 a 2008  bola  ukončená. 
Zrealizovaná bola svojpomocne, 
pracovníkmi obce a pracovníkmi 
vykonávajúcimi aktivačnú činnosť a na 
vybudovanie chodníka bola použitá 
zámková dlažba, ktorú tiež vyrobili 
pracovníci  obce a pracovníci 
vykonávajúci na obci aktivačnú činnosť.  
No nielen stavebným ruchom žila 
v uplynulom roku  naša obec. Kultúra 
a duchovná oblasť sú neoddeliteľnou 

súčasťou života obyvateľov Kovariec. 
V uplynulom roku sa  v obci uskutočnilo 
množstvo kultúrnych podujatí. Na 
realizáciu niektorých  z nich boli  
poskytnuté  dotácie  z NSK.  
ZO JDS  v mesiaci októbri zrealizovala 
z dotácie NSK kultúrno-spoločenské 
stretnutie seniorov s názvom „Ľudia 
s ľuďmi v údolí v rieky Nitry“. Spevácka 
skupina „Kovarčanka“ v spolupráci 
s členmi DH Tríbečanka a ochotníkmi 
našej obce z finančnej podpory NSK 
pripravila v mesiaci decembri pre 
občanov  kultúrne predstavenie 
predvianočných  zvykov a tradícií 
s názvom „Driapanie peria“.   
Na  zorganizovanie športového 
popoludnia pre žiakov ZŠ pri príležitosti 
osláv 50. výročia otvorenia novej budovy 
ZŠ poskytol NSK obci finančnú dotáciu 
vo výške 250,00 EUR. 
 
Milí spoluobčania, 
Ďakujem  všetkým, ktorí  akýmkoľvek 
spôsobom či akoukoľvek formou a mierou 
v uplynulom roku prispeli k rozvoju našej 
obce, jej zveľaďovaniu, k  obohateniu jej 
kultúrneho i duchovného života.  
Na prahu nového roku Vám všetkým 
v mene poslancov OZ, v mene 
pracovníkov obce i v mene svojom  
želám a prajem zdravie a šťastie. Prajem 
Vám dobrých  a žičlivých susedov, 
úprimných priateľov a najmä pokoj 
v rodinách. Nech je pre nás všetkých 
nový rok 2012 lepší, istejší, dôstojnejší, 
než rok starý, aby sme sa takto o rok 
stretli a mali dobrý pocit z toho, čo sme 
urobili. Pre každého z nás, pre naše 
rodiny a domov,  pre našu obec.  
 
Poznámka:  
Novoročný príhovor bol odvysielaný 
v obecnom rozhlase dňa 1.1.2012. 
 

 
Mgr.Helena Paučírová 

starostka obce 
 
 
 
 

 
 

 

O B S A H 
 Novoročný príhovor starostky obce Mgr.Heleny Paučírovej 
 Uznesenia obecného zastupiteľstva /13.12.2011, 5.1.2012, 17.1.2012/ 
 Voľby do národnej rady SR /10.3.2012/ 

 Zo školského zápisníka – Materská škola, Základná škola 
 Fašiangy, turice, Veľká noc ide..... 
 Rodia sa nové talenty? /PhDr.Irena Grácová/ 
 Klub slovenských turistov /Peter Vojtuš/ 
 Navštívili sme Apponyiovskú knižnicu /Phdr.Irena Grácová/ 
 Jubilanti – Január, Narodenie dieťaťa 
 Ocenenie pre Kovarský mesačník 
 Oznamy, Obecný úrad informuje, Inzerát 



 
 

UZNESENIA 
OBECNÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA 
 

UZNESENIA z mimoriadneho 
zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva v Kovarciach, 
konaného dňa 13.decembra 2011 

 
Uznesenie č. 83/XII 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Schvaľuje 
1. Program mimoriadneho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva  v Kovarciach dňa 
13.decembra 2011 
B/ Berie na vedomie 
1. Určenie overovateľov zápisnice:  
    - p. Peter Sivák 
    - p. Oto Vrbjar 
 2. Určenie zapisovateľky zápisnice: 
p.Renáta Šišmičová, pracovníčka Obce 
Kovarce. 
C/ Volí: 
1. Návrhovú komisiu v zložení: 
    - p. Ing. Andrej Čopík 
    - p. Ing. Rudolf Kováčik 
    - p. Marián Patrovič 
 
Uznesenie č. 84/XII 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Doporučuje 
1.  Zverejniť zámer o predaji vozidla AVIA 
A30 EČ: TO-141 BD zaslaním na obce 
prostredníctvom  e-mailovej pošty  
 
Uznesenie č. 85/XII 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Berie na vedomie: 
1. Informáciu starostky obce o čiastočnom 
plnení uznesenia č. 67/XI písm. B/ - 
vypracovanie geometrického plánu na 
nehnuteľnosti v k.ú. Kovarce, vedené v LV č. 
713 ako parc. č. 33/1 – záhrady vo výmere 
964 m2 a parc. č. 35/2 – ostatné plochy vo 
výmere 290 m2; Geodetická kancelária 
Tomáš Belianský, Veľký Klíž vykonala 
geodetické meranie parciel,  na základe 
ktorého vypracuje  geometrický plán a protokol 
o  meraní a v teréne sa vytýčia hranice 
pozemkov. 

2. Informáciu starostky obce o splnení 
uznesenia č. 69/XI, písm. C, bod 1. zo 
dňa 8.11.2011. 
3. Informáciu starostky obce o splnení 
uznesenia č. 69/XI, písm. E, bod 1. zo 
dňa 8.11.2011. 
4. Informáciu starostky obce o splnení 
uznesenia č. 71/XI, písm. A, bod 1. zo 
dňa 8.11.2011 a o splnení  uznesenia č. 
71/XI, písm. B, bod 1. zo dňa 8.11.2011. 
5. Informáciu starostky obce o splnení 
uznesenia č. 77/XI, písm. B, bod 1. zo 
dňa 8.11.2011. 
6. informáciu starostky obce o splnení 
uznesenia č. 79/XI, písm. A, bod 1. zo 
dňa 8.11.2011.  
 
Uznesenie č. 86/XII 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Sa uznieslo  na vydaní   
1. VZN č. 2/2011 – Požiarny poriadok 
obce Kovarce 
B/ Schvaľuje 
1. Veliteľa DHZ Kovarce  p. Jozefa 
Kapustu 
2. Preventivára požiarnej ochrany obce 
Kovarce p. Pavla Blašku 
3. Vedúceho protipožiarnej hliadky p. 
Milana Rybana 
4. Vedúcich kontrolných skupín p. Jozefa 
Kapustu a p. Milana Flaka. 

 
Uznesenie č. 87/XII 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Sa uznieslo  na vydaní 
1. VZN č. 1/2012 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady. 
 
Uznesenie č. 88/XII 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Schvaľuje 
1. Od 1.1.2012 pracovný úväzok hlavnej 
kontrolórky obce Kovarce  25  % 
z ustanoveného týždenného pracovného 
času. 
 
Uznesenie č. 89/XII 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Schvaľuje 
1. Mimoriadnu odmenu pre veliteľa DHZ 
Kovarce p. Jozefa Kapustu vo výške 
700,00 EUR. 
 
 

Uznesenie č. 90/XII 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Nesúhlasí   
1. S poskytnutím jednorazového 
príspevku od obce pre žiadateľa  
p.Richarda Dunku. 
 
Uznesenie č. 91/XII 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Súhlasí 
1. So žiadosťou ANMI, s.r.o., MUDr. 
Michal Švajlen, všeobecný lekár pre 
dospelých, OZS Kovarce, IČO: 36784851 
k výmene priestorov ambulancie  
v stavbe postavenej na parc. č. 1/3 v k.ú. 
Kovarce, vedenej v LV č. 713 ako  
Zdravotné  stredisko, s.č. 159,  a to   
doteraz prenajaté priestory ambulancie  
vymeniť  za priestory, v ktorých bola do 
31.8.2011 ambulancia pre deti a dorast. 
 

 
UZNESENIA z mimoriadneho 

zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva v Kovarciach, 
konaného dňa 5.januára 2012 

 
Uznesenie   č. 92/I 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Schvaľuje:  
1. Program mimoriadneho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Kovarciach 
dňa 5. januára 2012 
B/ Berie na vedomie: 
1. Určenie overovateľov zápisnice: 
- p. Janka Psicová 
- p. Marián Patrovič 
2. Určenie zapisovateľky zápisnice: 
p.Renáta Šišmičová, pracovníčka Obce 
Kovarce 
C/ Volí: 
1. Návrhovú komisiu v zložení: 
- Ing.Rudolf Kováči 
- Ing.Andrej Čopík 
- p.Oto Vrbjar 
 
Uznesenie č. 93/I 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Berie na vedomie 
1. Uprázdnenie  mandátu v Obecnom 
zastupiteľstve v Kovarciach  ukončením 
mandátu zvoleného poslanca  
p.Jaroslava Bujnu, ktorý  sa   počas 
jedného roka ani raz nezúčastnil 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v Kovarciach (§ 25 ods. 2 písm. g) 
2. Nastúpenie náhradníka  za poslanca 
Obecného zastupiteľstva  v Kovarciach 
Bc. Martina Vinklera 
B/ Konštatuje, že: 
1. Nastupujúci náhradník za poslanca  
Obecného zastupiteľstva v Kovarciach 
Bc. Martin Vinkler zložil zákonom 
predpísaný sľub poslanca obecného 
zastupiteľstva. 

 
UZNESENIA z mimoriadneho 

zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva v Kovarciach, 

konaného dňa 17.januára 2012 
 

Uznesenie   č. 94/I 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Schvaľuje:  
1. Zmenu programu mimoriadneho 
zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v Kovarciach 
a) doplnenie nového bodu programu č. 7 
– Rôzne 
b) doplnenie nového písmena programu 
v bode 7 – a) List nespokojných občanov 
c) pôvodne označené body programu č.7-
9 označiť ako body  č. 8-10 
2. Upravený program zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva v Kovarciach dňa 17.januára 
2012 
B/ Berie na vedomie: 
1. Určenie overovateľov zápisnice: 
Ing. Rudolf Kováčik, p. Oto Vrbjar 
2. Určenie zapisovateľky zápisnice: p. 
Renáta Šišmičová, pracovníčka Obce 
Kovarce 
C/ Volí: 
1. Návrhovú komisiu v zložení: 
p.Janka Psicová, p.Marián Patrovič, 
Bc.Martin Vinkler 
 
Uznesenie   č. 95/I 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Sa uznieslo na vydaní:  
1. VZN č. 2/2012 Obce Kovarce o výške 
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej 
škole, o výške príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov na činnosti školského 
klubu detí, o výške príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov na nákup 
potravín, o výške príspevku na úhradu 
režijných nákladov a o podmienkach 
úhrady v školskej jedálni 



Uznesenie   č. 96/I 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Sa uznieslo na vydaní:  
1. Dodatku  č. 2 VZN č. 3/2010 o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
dieťa materskej školy a žiaka školských 
zariadení so sídlom na území Obce 
Kovarce 
 
Uznesenie  č. 97/I 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Berie na vedomie: 
1. List nespokojných občanov týkajúci sa 
zámeru vybudovania pohostinstva 
v priestoroch  PONK – p. Chaternuch 
 

VOĽBY DO NÁRODNEJ 
RADY  SR 

     
    Okrsková volebná komisia v 
Kovarciach v zložení: p.Mária Bošanská, 
Ing.Petra Kováčiková, p.Jana Hodálová, 
p.Slávka Košťálová, p.Lenka Šišmičová, 
Bc.Gabriela Švecová, p.Richard Dunka, 
p.Lenka Krumpálová, p.Milan Števanka, 
Mgr.Mária Siváková, p.Marta Zelisková, 
p.Mária Kováčiková, p.Martin Rosa, 
p.Erika Jančovičová na svojom prvom 
zasadnutí    dňa 23.1.2012 žrebom určila 
predsedu a podpredsedu OVK: predseda 
– p.Mária Kováčiková a podpredseda – 
p.Marta Zelísková. Zapisovateľkou 
okrskovej volebnej komisie v Kovarciach 
je p.Renáta Šišmičová.                                      
     Voľby do Národnej rady 
Slovenskej republiky sa 
uskutočnia dňa 10. marca 2012 
/sobota/ od 7.00 hod. do 22.00 
hod. Volebná miestnosť sa 
nachádza v spoločenskej  sále 
kultúrneho domu.    
 
  Občania, ktorí sa nemôžu dostaviť do 
volebnej miestnosti /zo zdravotných 
dôvodov/ môžu požiadať o hlasovanie do 
prenosnej volebnej schránky, nahlásiť sa 
treba telefonicky:  
 038/5316125 na Obecný úrad do 

9.marca 2012 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 
dvadsiatichšiestich hlasovacích lístkov 
vyberie jeden hlasovací lístok/. Na tomto 
hlasovacom lístku môže  zakrúžkovaním 
poradového čísla najviac u štyroch 
kandidátov vyznačiť, ktorému kandidátovi 
dáva prednosť. Potom vloží hlasovací 
lístok do obálky a obálku vloží do 
volebnej schránky. 
 

ZO  ŠKOLSKÉHO 
ZÁPISNÍKA 

 
ZÁPIS DETÍ  

DO MATERSKEJ ŠKOLY 
Riaditeľka Materskej školy 

v Kovarciach oznamuje 
rodičom, že zápis detí 

do MŠ k budúcemu 
školskému roku bude 
v dňoch: 

od 1. marca do 15. marca 2012. 
Prihlášku k zápisu rodičia dostanú 
u riaditeľky a po vypísaní ju dajú potvrdiť 
detskému lekárovi. 
Prednostne sa do MŠ prijímajú deti: 
a) ktoré majú odloženú školskú 
dochádzku,  
b) deti staršie ako 5 rokov,  
c) deti, ktoré dovŕšili tri roky,  
d) deti, ktoré už majú súrodenca v MŠ, 
e) deti zamestnaných matiek,  
pokým sa nenaplní kapacita materskej 
školy. Deti sa do tried rozdeľujú podľa 
veku, pokým sa nenaplní určený  počet 
detí v triede podľa vyhlášky. 
Príspevok rodiča za pobyt dieťaťa v MŠ 
je 7 euro mesačne a úhrada za 
celodenné stravovanie je 1,12 eura 
denne. 

Bc.Zdenka Bujnová 
riaditeľka materskej školy 

                                                                                        

O Z N A M 
 

Zápis detí na 
plnenie povinnej 
školskej dochádzky 
v Základnej škole sa bude konať: 
 

7.2.2012 o 15.30 hod. 
v budove Základnej školy Kovarce 

 

V I A N O C E  

V  NAŠEJ  ŠKOLE 

Každoročná predvianočná 
atmosféra, vyzdobené 
triedy, tvorivé dielne – 

všetko je typické pre 
decembrové dni. Žiaci si 
chystajú výrobky na 
vianočnú tržnicu a zároveň 
sa tešia, čo pokúpia 
svojim najbližším. 
A prišiel 19. december, 

keď už u nás naplno 
vládla vianočná 

atmosféra. Najskôr žiaci  
navštívili Kostol svätého Mikuláša v 
Kovarciach, v ktorom sa konal koncert 
pod názvom Európske Vianoce. Vypočuli 
sme si koledy z okolitých európskych 
krajín, dokonca sme si ich aj zaspievali. 
Po koncerte sme sa vybrali do školy, kde 
už bola prichystaná vianočná tržnica, na 
ktorej si mohli nakúpiť  vianočné darčeky, 
sladkosti a rôzne výrobky  žiaci aj rodičia. 
Súčasťou predaja bola aj  zbierka pre deti 
v Afrike. Popoludnie patrilo aj  športovým 
aktivitám.  Rodičia spolu so žiakmi 
si mohli zahrať futbal, stolný 
tenis, zaskákať si na 
fitloptách či  zatancovať 
zumbu. Všetkým, ktorí prišli 
medzi nás, patrí veľká vďaka.                                             

Mgr. Ľubica Jakubíková,   
ZŠ     Kovarce 

FAŠIANGY, TURICE, 
VEĽKÁ NOC IDE... 

 
      
 

17.februára 2012 
/piatok/, sa aj v našej obci 
rozlúčime s obdobím zábav, 
veselosti a tanca už tradičným  
symbolickým pochovávaním 
basy. 
 
     Večer o 20.00 
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. Do 
tanca a pre dobrú náladu bude 
hrať naša DH Tríbečanka. 
 
     Milí spoluobčania, srdečne 
Vás pozývame na toto pre Vás 
pripravené podujatie, spoločne 
sa rozlúčme 
s obdobím 
Fašiangov.  
 
 
 
 
 



RODIA SA NOVÉ 
TALENTY ? 

 
      Radi by sme zaviedli 

rubriku všetkým tým, ktorí sa 
niečím vymykajú z priemeru 

a svojou šikovnosťou, 
zručnosťou, talentom si zaslúžia 

verejné uznanie. Teší ma, že sa 
nám už podarilo vyzdvihnúť 

niektorých našich občanov, ktorým 
sme sa mohli poďakovať, že sú 

medzi nami takí, čo nežijú len sami pre 
seba, ale sú pozoruhodní za rozvoj 
svojich záujmov, záľub i občiansku 
angažovanosť. Bez ich zanietenosti, 
obetavosti, všestrannej schopnosti by sa 
nemohol rozvíjať kultúrny, športový, 
cirkevný a spoločenský život v našej obci. 
     Obdivovala i ľutovala som najmä 
malých školákov, ktorí včasné ráno 
s batohom na chrbte cestovali do 
okresného mesta do školy a v neskoré 
odpoludnie sa vracali domov. Ich námaha 
a snaha nebola márna, nezostali na 
polceste, dotiahli to až po diplom a svoju 
vzdelanosť uplatňujú doma, u nás, vo 
svete. 
     Možno, že touto cestou pôjde aj Karin 
Kňazeje, dcéra rodičov Janky a Igora, 
ktorá má už úspešne za sebou I.stupeň 
základnej topoľčianskej školy a dnes je 
sekundantkou osemročného gymnázia 
v Topoľčanoch. Jej literárnu tvorbu si 
všimla profesorka slovenčiny a zaslala jej 
príležitostné novembrové-dušičkové 
básničky do celoslovenskej literárnej 
súťaže. A úspech sa dostavil. Bol to milý 
vianočný darček, keď dostala diplom za 
druhé miesto v tejto súťaži. Tešíme sa 
spolu s ňou a blahoželáme. Veríme, že aj 
Kovarský mesačník bude bohatší o jej 
básničky, lebo vyznievajú rúfusovsky. 
Keď takto rozmýšľajú mladí ľudia, ich city 
sú bohatšie a tak sa rodia aj dobré skutky 
a nové talenty. 

PhDr.Irena Grácová 
redaktor KM 

Poznámka: 
Básne Karin Kňazeje, ktorá získala 
2.miesto v celoslovenskej fotografickej 
a literárnej súťaži v kategórií poézia 
zverejníme v mesiaci november. 

KLUB  SLOVENSKÝCH 
TURISTOV 

 
Vážení občania, KST Tríbeč 
Kovarce sa bude snažiť aj 
v tomto roku 2012  
uskutočňovať turistické 
akcie s rôznou 
obtiažnosťou do 
blízkych aj vzdialenejších 
kútov našej Zeme pre všetky 
vekové kategórie. Budeme 
radi, keď sa k nám pridáte 
a spolu zažijeme veľa 
nezabudnuteľných zážitkov. 
 

NÍZKE  TATRY 
     sú naším, rozlohou najväčším 
pohorím. Ich horský hrebeň sa tiahne 
v smere východ - západ v dĺžke 80 km. 
Na východe sa čnie najvýraznejší 
a najznámejší kopec, ospievaný 
v rôznych ľudových piesňach, Kráľova 
hoľa 1948 m. V západnej vyššej časti 
s najvyšším vrchom Ďumbier 2043 m, 
ďalej na západ oblasť Prašivá až hrebeň 
končí v sedle Donovaly. Celá hrebeňovka 
sa dá prejsť za 3-4dni po magistrále 
SNP. 
     Počasie má byť stabilné a slnečné, 
ako sa na babie leto patrí. Na budúci 
týždeň sme akciu do Súľovských skál 
zrušili pre nedostatočný záujem a zlé 
počasie, tak sa narýchlo rozhodujeme 
navštíviť NP Nízke Tatry. 
     Cesta autom nám trvá na parkovisko 
pri chate Trangoška takmer 3 hod. 
Rýchlo dobalíme batohy a o chvíľu už 
šliapeme po zelenej značke smerom 
k chate M.R.Štefánika. Zo začiatku 
chodník lemuje horský potok s neveľkým 
stúpaním. Neskôr sa potok stráca 
a chodník naberá väčší sklon. Dnešná 
zostava je: Marek, dvaja mladí 
Kovarčania, ktorí v takýchto väčších 
horách ešte neboli, a ja. 
Marek zastavuje pri veľkej kope 
naštiepanej metrovice s nápisom “za 
každý vynesený kus, na chate čaj 
zdarma“. Tak si každý z nás jeden kúsok 
vyberáme, okrem Mariany,  že ona čaj 
nepije. Slniečko už pekne hreje, tak 

dávame prestávku pri odbočke k Jaskyni 
mŕtvych netopierov. Zisťujeme, že vstup 
práve začal a ďalší bude až o 2 hod. 
Čakať nemienime. Pri lavičkách vidieť aj 
pár odhodených kusov dreva, ale my 
vynášku statočne dokončujeme až na 
chate. Za odmenu dobre padne teplý 
bylinkový čaj na terase z výhľadom. 
Chata je celkom pekná a veľká, dá sa tu 
ubytovať. Odtiaľto sa naša cesta stáča na 
západ popod južné svahy Ďumbiera. 
Pokračujeme vyššie na hrebeň, cez 
Demänovské sedlo smerom na Chopok 
2024 m. Marek si ešte odbehol na 
Ďumbier, odbočka 30 minút. Po ceste 
máme výhľady do širokého okolia aj na 
Vysoké  Tatry. Je stále krásny slnečný 
deň, ale na otvorených miestach fúka 
nepríjemný severák, takže na pocit je 
dosť zima. Ešteže väčšinou ide chodník 
po záveternej južnej strane. Pred 
Kamennou chatou nás dobehuje Marek a 
tak na Chopok už vystúpime všetci spolu. 
Na vrchole je kamenný podstavec a na 
ňom kovový kruhový ukazovateľ so 
šípkami a popisom, že ktorým smerom je 
ten – ktorý kopec a svetová metropola. 
Najďalej som tuším našiel Sydney / vyše 
14 tis. kilometrov / . Ten kruh mi ostal 
v pamäti ešte z výletu zo základnej školy. 
Smerom na Dereše 2004 m stretávame 
dehydrovaného robotníka, ktorý nám po 
vypití mojej fľaše vody vysvetľuje, že na 
Chopku sa stavia najmodernejšia 
francúzska lanovka. Nosné stožiare sa 
betónujú za pomoci helikoptéry a celé to 
vraj bude stáť 2 miliardy Sk. Na kopci 
Dereše končíme s hrebeňovkou. Naspäť 
vidíme celú našu dnešnú trasu. Dolu 
schádzame strmým, nepríjemným 
chodníkom. Kosodrevina je miestami taká 
hustá, že sa ňou musíme dokonca 
predierať. K chate Kosodrevina už 
prichádzame pekným traverzom. 
Lyžiarskou zjazdovkou schádzame 
k hotelu Srdiečko. Všade dookola je 
krásne sfarbená jesenná príroda. To 
mám na tomto období najradšej. O chvíľu 
sme už znova na parkovisku. Šťastní 
a plní nových zážitkov z nevšedného dňa 

odchádzame naspäť 
domov.  

Peter Vojtuš 
člen KST Tríbeč 

Kovarce 

NAVŠTÍVILI  SME 
APPONYIOVSKÚ 

KNIŽNICU 
 
     K duchovnej, 
kultúrnej výbave 
človeka patrí 
poznanie minulosti 
svojej obce, 
regiónu, krajiny. 
S rozvojom turizmu 
sa môže stať, že 
náhodný návštevník sa môže spýtať 
každého z nás na to, čo ho upúta 
v našom okolí. Aby sme sa nemuseli 
červenať, spoznávajme navzájom aj touto 
cestou, ako odpovedať na zvedavé 
otázky pripadne aj našich detí. 
     Istý nezáujem o našu minulosť možno 
vyplýva z priepastného rozdielu 
veľkopánskeho života domácej šľachty 
a chudobnej väčšiny ich poddaných – 
bírešov. Z objektívneho hľadiska všetko, 
čo tu zanechali, slúži zväčša aj nám, tvorí 
súčasť histórie, ktorú by sme mali poznať. 
     A tak skupina dôchodcov sa rozhodla 
navštíviť 9.novembra 2011 
Aponyiovskú knižnicu a pobudla aj 
v reštauračnom zariadení 
štvorhviezdičkového hotela Chateau 
Appony, ktorý po všestrannej 
rekonštrukci od 1.októbra 2011 je 
sprístupnený aj verejnosti. 
     Z diaľky na skalnej vyvýšenine 
z južnej strany Tribečského pohoria sa 
vypína Oponský hrad. Tento nemý 
svedok histórie, dnes už chvalabohu sú 
jeho múry zakonzervované, už v čase 
Veľkomoravskej ríše slúžil ako poľovnícky 
letohrádok v 9.storočí. Nové poslanie 
získal v 11.storočí, keď Maďari obsadili 
naše slovenské územie. Maďarské 
knieža Gejza zjednotil bojové skupiny 
rôznych kmeňov a stanovil hraničnú čiaru 
ich obsadenia: Hlohovec, Nitra, Krupina, 
Lučenec... Jeho syn uhorský kráľ Štefan 
I. na začiatku 11.storočia postavil na 
obranu Nitrianskeho vojvodstva obrannú 
líniu na tejto hranici z jednotlivých 
maďarských vojenských kmeňov z rodu 
Arpadovcov. Oporným bodom bol 
Oponský hrad. Medzi prvými vlastníkmi 



hradu sa spomínajú: Scecky a Pecki. To 
by nasvedčovalo, že pôvodným 
majiteľom oponickej pevnosti bol veľmož 
z kmeňa Pečenekov. To udávajú aj 
Dejiny Slovenska I. /str.135, 197/. Jemu 
bola pridelená vojenská skupina rodu 
Kobarov, ktorí sa oddelili od rodu 
Kozarov. Meno Kovarov spomínajú aj 
Salzburské anály z roku 881, ako aj iné 
letopisy. Táto bojová skupina Kovarov sa 
usadila neďaleko Oponickej pevnosti, na 
miestach dnešných Kovariec, od čoho 
dostala obec svoje pomenovanie. 
Z Kobarov sa presmyčkou vytvorilo 
pomenovanie Kovarov. Zanikla asi 
v dobe tatarského vpádu a nová osada 
sa už vytvorila blízko rieky Nitry. Tak ako 
po Kovaroch zostala obec Kovarce, po 
Kozaroch, ktorí mali na starosti obranu 
údolia rieky Hronu /Krupina/, sa 
zachovalo meno Kozarovce /viď Dejiny 
farnosti Jozefa Daniša, správcu farnosti/. 
     Oponický hrad v údolí rieky Nitry bol 
pre Nitrianske vojvodstvo akousi oponou, 
či oporou. Z toho je aj pomenovanie obce 
Oponice. 
     Keď koncom 11.storočia maďari dobyli 
územie Slovenska až po Karpaty, stratili 
tieto oporné body svoj význam a spustli. 
Ale vpád Tatárov v roku 1241 – 1242 
viedol Belu IV. – uhorského kráľa 
k rozhodnutiu stavať v krajine hrady na 
ochranu proti nepriateľom. V roku 1300 
sa spomína aj Oponický hrad. 
     Na začiatku 14.storočia Ondrejom III. 
/1301/ vymrela dynastia Arpádovcov. 
O uhorský trón sa uchádzali mocní 
veľmoži. Medzi nimi aj Matúš Čák – 
Trenčiansky /1260 – 1321/, ktorého 
pokladali za najmocnejšieho  oligarchu 
v Uhorsku. Vlastnil 50 hradov – aj 
Oponický hrad a 12 stolíc. Jeho panstvo 
sa rozprestieralo od Moravsko – Sliezka 
až po Dunaj a od rieky Moravy až po 
Zvolen, ktoré získal darmi, násilím 
i výbojmi. K. Marx ho výstižne označil 
„lúpežný rytier“. Až po jeho smrti sa 
Oponického hradu zmocnil uhorský kráľ 
Karol Róbert z Anjou. Kovarce boli 
súčasťou tohto panstva. V listine 
z 26.decembra 1326 Kovarce vystupujú 
pod názvom villa /dedina/ Koarch. 
     Oponický hrad bol niekoľkokrát 
spustošený i obnovený. V roku 1392 
prišiel do rúk rodiny z Čeklisa 

/Bernolákovo/, ktorá si podľa hradu 
zmenila meno na Appony. 
     Apponyiovci vlastnili hrad, neskôr už 
len zrúcaninu až do 20. storočia. Po 
požiari za tureckých vojen v roku 1645 
zostal hrad opustený a majitelia sa 
presťahovali do nového 
jednoposchodového renesančného 
kaštieľa v obci Oponice. Kaštieľ mal 
ochrannú úlohu. Bol opevnený, 
postavený v pôdoryse v tvare písmena L 
s náročnými vežami. V ňom bola 
umiestnená veľká Apponyiovská knižnica.  
     Po druhej svetovej vojne a najmä po 
roku 1948 po znárodnení slúžil kaštieľ 
viacerým účelom. Knižnicu značne 
poškodenú previezli v roku 1972 do 
depozitu Matice Slovenskej. Jej majetok 
sa neskôr stal národným majetkom 
Slovenskej národnej knižnice. 
     Apponyiovské panstvo bolo rozsiahle. 
Siahalo nielen do okolitých obcí – 
Preseľany, Belince, Hrušovany, ale aj 
Nadlice, Nedanovce, Šípkové a na Záhorí 
– Stráže, Jablonica. 
     Najväčším vlastníkom kovarskej pôdy 
bol Appony. Výmera kovarského chotára 
na konci 19. storočia bolo 4361 
maďarských katastrálnych jutár /2504 
ha/, z toho Apponyiovci vlastnili 1082 k.j. 
a 1492 k.j. lesov z 2000 k.j. celku lesa. 
Zdroje príjmov získavali nielen 
z produkcie pôdy, lesov, ale aj z trhových 
a mýtnych poplatkov. 
     K povzneseniu majetku prospievalo aj 
spoločenské postavenie Apponyiovcov. 
Ako horliví uhorskí vlastenci sa 
zúčastňovali protihabsburských povstaní. 
Pavol Appony /1554 – 1624/ viedol za 
povstalecké vojsko Štefana Bočkaja 
mierové rokovania s cisárom Rudolfom II. 
vo Viedni r.1606, za čo získal grófsky 
titul. V roku 1620 bol zase vyslancom 
Gabriela Betléna u budinského pašu, 
ktorá bola vtedy osmanským sídlom. Bol 
predsedom 
uhorskej komory 
/1621/ a strážcom 
uhorskej koruny. 
Zomrel ako 60-
ročný a je 
pochovaný 
v Kovarciach. 
Náhrobnú tabuľu 
na jeho hrobe 

opísal aj Matej Bel – polyhistor vo svojom 
diele, ale tá sa v dnešnom kostole 
nenachádza. 
     Gašpar, Pavol, Peter Apponyiovci boli 
veľkými podporovateľmi reformácie na 
svojom panstve. Avšak evanjelická cirkev 
v obci trvala len 24 rokov. Kostol 
evanjelikom odobral Mikuláš Forgáč 
v r.1638. 
     K zvučnejším menám na 
apponyiovskom rodostrome patria mená 
Ľudovít /1849 – 1909/, ktorý sa zaslúžil 
o zriadenie nemocnice v Oponiciach tzv. 
Margareten hospital /pomenovanie po 
manželke/ s 12 lôžkami, ktorý trval 56 
rokov. Podobne tu zriadil aj kláštor, školu 
a chudobinec. Po smrti Antona Welsa 
v roku 1867 odkúpil jeho majetok – horný 
kaštieľ v Kovarciach, lesy i ďalšie 
nehnuteľnosti. Spolu s bratmi Júliusom 
a Antonom zaviedli pokrok v lesníctve. 
Zriadili lesnú oboru, ktorú oplotili, nasadili 
vzácne druhy vysokej i diviačej zveri, 
vybudovali majer na Pochabanoch. 
     Július a Anton, ktorí sa stali dedičmi 
sa zaslúžili o vybudovanie poľnej 
a horskej železnice v roku 1913 a 1917. 
Henrich Apponyi bol posledným 
majiteľom horného kaštieľa, ktorý predal 
v roku 1928 Československému štátu, 
ktorý tu zriadil Domov vojnových 
invalidov. Od roku 1953 je v kaštieli Ústav 
duševne chorých. 
     Ku skutočným apponyiovským 
pokladom patrila knižnica, ktorú vo Viedni 
v roku 1774 založil Anton Juraj Appony. 
Patrila medzi najbohatšie šľachtické 
knižnice s tridsaťtisícovými zväzkami kníh 
svetoznámych autorov. 
     Keď ju presídlili do Bratislavy, stala sa 
prvou verejnou knižnicou na našom 
území, z ktorej čerpali aj štúrovci. Potom 
ju previezli do rodinného sídla 
v Oponiciach. Henrich Appony ako 
posledný majiteľ knižnice bol diplomat, 
svetobežník, vášnivý poľovník, mal úzke 
kontakty so svetom a významnými 
osobnosťami. Aj prostredníctvom knižnice 
prilákal do jej stánku a do Oponíc takých 
hostí, ako boli bratia amerického 
prezidenta Rossevelta, indického 
maharadžu s manželkou, amerického 
miliardára Tomáša Cardézu, osobného 
priateľa Henricha Apponyiho, ktorý sem 
došikoval svetoznámu speváčku 

a tanečníčku Josephine Baherovu 
afroamerického pôvodu. 
     Súčasným záchrancom Apponyiovskej 
knižnice, ktorá prešla trpkým osudom, 
kým našla svoje znovuumiestnenie 
v rekonštruovanom severnom krídle 
pôvodného kaštieľa, kde sa nachádza 
vyše sedemnásťtisíc vzácnych diel 
autorov svetového mena a stala sa 
národným majetkom, je náš rodák, 
kustód knižnice Peter Králik. Ba možno 
tvrdiť, že viacročným štúdiom 
apponyiovského rodu, usilovným 
hľadaním a nadviazaním kontaktov s jeho 
potomkami i priaznivcami, zanieteným 
zberateľstvom pôvodných artefaktov 
a muzeálnou propagáciou dal podnet 
k tejto rozsiahlej a náročnej obnove 
apponyiovkého sídla. Za tieto zásluhy 
získal dňa 10.novembra 2011 
celoslovenskú cenu Fénixa, ktoré mu 
udelilo Ministerstvo kultúry SR. 
     Je tu vzácna príležitosť každého z nás 
vidieť a počuť históriu, ktorej naši 
predkovia boli jej súčasťou. 
 

Spracovala: PhDr.Irena Grácová 
redaktor KM 

 

J U B I L A N T I 
 JANUÁR 

 
 Pecháčová Ľudmila   - 89 rokov 
 Garguláková Anna     - 83 rokov 
 Chotárová Helena     - 80 rokov 
 Klačanský Milan        - 79 rokov 
 Patrovičová Filoména -78 rokov 
 Plocháňová Eva        - 75 rokov 
 Horák Jozef               - 65 rokov 
 Hudečeková Otília     - 65 rokov 
 Stolárová Emília        - 60 rokov 
 Tóth František           - 60 rokov 
 Mgr.Jančovičová Emília  
                                                  - 60 rokov 

 
SRDEČNE   

BLAHOŽELÁME 
 
 



 
NARODENIE 
DIEŤAŤA: 

 
LUKÁŠ GERHÁT 

narodený 13.12.2011  
Otec: Ing.Radovan Gerhát 
Matka: Katarína rod.Debnárová 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 
 

OCENENIE   
PRE  KOVARSKÝ  

MESAČNÍK 
 
Národná osveta, Slovenský syndikát 
novinárov, Klub regionálnej a podnikovej 
tlače SSN, Katedra žurnalistiky 
Filozofickej fakulty UK v Bratislave, 
Obecné noviny, Národné osvetové 
centrum v Bratislave v spolupráci 
s Fakultou masmédií Paneurópskej 
vysokej školy a s podporou Tlačovej 
agentúry Slovenskej republiky  

udelili  dňa 4.novembra 2011 
 periodiku  

KOVARSKÝ MESAČNÍK  
/Obec Kovarce/  

PAMATNÝ LIST  
za účasť v 3.ročníku celoslovenskej 
súťaže obecných, mestských, 
regionálnych, kultúrnoinformačných a 
kultúrnoturistických novín a časopisov 
Miestne noviny 2011. 
 

O Z N A M Y 
 
Základná organizácia Jednoty dôchodcov 
v Kovarciach pozýva všetkých členov 
a ďalších záujemcov na výročnú 
členskú schôdzu, ktorá sa 
uskutoční pri príležitosti ukončenia 
fašiangov 

dňa  9.februára 2012 /štvrtok/ 
o 15.00 hod. 

v spoločenskej sále Kultúrneho domu 
v Kovarciach. Príďte sa príjemne pobaviť 
a občerstviť, srdečne Vás pozývame. 
 

OBECNÝ  ÚRAD  
INFORMUJE... 

 Občania môžu daň 
z nehnuteľnosti platiť v kancelárií 
Obecného úradu v Kovarciach od 
1.februára 2012.  

 Správca poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady určuje paušálnu sadzbu poplatku 
pre: 
a) fyzická osoba s trvalým pobytom na 
území obce – 0,040 EUR za osobu 
a kalendárny deň /t.j. 14,64 € ročne/ 
b) fyzická osoba s prechodným 
pobytom na území obce – 0,020 EUR za 
osobu a kalendárny deň /t.j. 7,32 € 
ročne/ 
c) fyzická osoba oprávnená úžívať na 
území obce bytové priestory – 0,040 
EUR za osobu a kalendárny deň t.j. 
14,64 € ročne/ 
d) fyzická osoba oprávnená užívať na 
území obce nebytový priestor na iný účel 
ako na podnikanie – 0,040 EUR za osobu 
a kalendárny deň 
e) fyzická osoba oprávnená užívať na 
území obce pozemnú stavbu alebo jej 
časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou,na 
iný účel ako na podnikanie – 0,040 EUR 
za osobu a kalendárny deň 

 Správca poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady určuje sadzbu poplatku za 
množstvový zber pre právnické osoby, 
ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú 
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 
obce na iný účel ako na podnikanie a pre 
podniikateľa, ktorý je oprávnený užívať 
alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu 
sa na území obce na účel podnikania: 
a) za 1 liter odpadu pri zbere do nádob 
o objeme 110 l – 0,020 EUR/1 l = 2,20 
EUR 
b) za 1 liter odpadu pri zbere do nádob 
o objeme 1100 l – 0,015 EUR/1 l = 16,50 
EUR 
c) za 1 liter odpadu pri zbere do nádob 
o objeme 5000 l – 0,030 EUR/1 l = 
150,00 EUR 

d) za 1 liter odpadu pri zbere do nádob 
o objeme 7000 l – 0,030 EUR/1 l = 
210,00 EUR 

 Poplatok za komunálne 
odpady a drobné stavebné 
odpady na kalendárny rok 2012 môžu 
občania platiť od 1. februára 2012 do 
pokladne Obecného úradu.  
Splatnosť poplatku je nasledovná: 
- jednorázovo do 31.3., ak ročný poplatok 
nepresiahne 35,00 € 
- v dvoch rovnakých splátkach do 31.3. 
a 30.6. ak ročný poplatok presiahne 
sumu 35,00 EUR a nepresiahne sumu 
50,00 EUR 
- v troch rovnakých splátkach do 31.3., 
30.6. a 30.9. ak poplatok presiahne sumu 
50,00 EUR a nepresiahne sumu 70,00 
EUR 
- v štyroch rovnakých splátkach do 31.3., 
30.6., 30.9. a 30.11. ak poplatok 
presiahne sumu 70,00 EUR 

 Vývoz komunálneho odpadu  
pre Obec Kovarce zabezpečuje 
spoločnosť SCHWARZ-EKO, s.r.o., 
Topoľčany. Obec za poskytovanie  
služieb spojených so zberom a odvozom 
komunálneho odpadu uhrádza tejto 
spoločnosti poplatok za manipuláciu so 
smetnou nádobou (110 l príp. 1100 l 
smetné nádoby) a poplatok za  počet  
kilometrov najazdených pri zbere 
komunálneho odpadu po obci a jeho 
odvoze na skládku v obci Bojná.  
Komunálny odpad je preto potrebné 
ukladať do 110 l smetných nádob, nie do 
plastových vriec. Ak domácnosť 
vyprodukuje viac komunálneho odpadu a  
nedisponuje potrebným množstvom 
smetných nádob, do ktorých môže 
komunálny odpad ukladať, tieto je možné  
zakúpiť si na Obecnom úrade 
v Kovarciach za obstarávaciu cenu, t.j. za 
cenu, za ktorú ju  obec zakúpila 
u výrobcu. Uložením  komunálneho 
odpadu v smetných 110 l  nádobách (nie 
v plastových vreciach)  predídu občania 
situácii, že im odpad z domácnosti  
nebude vyvezený.  Smetné nádoby, 
v ktorých bude uložený stavebný odpad 
/kamene, tehly, betóny/ nebudú 
vypráznené, nakoľko takýto odpad 

poškodzuje lisovacie zariadenie zberného 
vozidla. 

 Zber plastového odpadu 
bude  5.marca 2012 /pondelok/. 
Uviazané vrecia s plastovým odpadom 
žiadame vyložiť ráno v deň vývozu alebo 
v predvečer vývozu pred rodinné domy.  
 

 Obec Kovarce oznamuje 
občanom, že od 15.9.2011 v zmysle 
Všeobecne záväzného nariadenia 
č.1/2011 sú obcou vystavované faktúry 
za odvádzanie a čistenie odpadových 
vôd verejnou kanalizáciou – stočné. 
Stočné sa uhrádza štvrťročne. Cena za 1 
m3 odvedenej a čistenej odpadovej vody 
je 0,70 €. 
 

 Obec Kovarce bude v jarných 
mesiacoch zabezpečovať pre občanov 
obce zber a odvoz opílených  konárov 
z ovocných stromov a okrasných drevín. 
Termíny zberu budú vyhlásené miestnym 
rozhlasom. 
 

 Z dôvodu uzatvárania 
nájomných zmlúv na hrobové miesta 
v našom cintoríne žiadame nájomcov 
hrobových miest o predloženie 
nasledujúcich údajov:  
Platca hrobového miesta: 
 meno a priezvisko 
 rodné číslo 
 adresa trvalého pobytu platcu 
hrobového miesta, 
Ďalej žiadame nahlásiť údaje o 
zomrelých: 
 meno a priezvisko 
 dátum narodenia 
 dátum úmrtia 
Jednorázový poplatok za nájom 
hrobového miesta na dobu 10 rokov: 

- jednohrob ............5 € 
- dvojhrob..............10 € 
- trojhrob................15 € 

Nahlásenie údajov a zaplatenie poplatku 
žiadame občanov v čo najbližšom 
termíne /najlepšie v čase platenia dane 
z nehnuteľnosti/, v opačnom prípade 
bude  správca cintorína – Obec Kovarce 
vyzývať nájomníkov hrobových miest.  


