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I N Z E R Á T 
 
Predám chladničku s mrazničkou 
zn.Samsung,  rok používanú, ešte 
v záruke. Cena: 200 EUR a práčku 
zn.Whirpool – zhora plnenú, rok 
používanú, ešte v záruku. Cena: 200 
EUR. 
Lýdia Košecká 
 0904 310498 
 
 
Pneuservis Marián Patrovič 
Kovarce č.súp. 535 oznamuje, že 
rozšíril svoje služby o predaj náhradných 
dielov a doplnkov pre motorové vozidlá 
všetkých značiek. Taktiež rozšíril svoje 
služby o výmeny olejov, filtrov, 
výfukových a brzdových komponentov, 
čapov, tlmičov, rozvodov a iných 
komponentov a prípravy vozidiel na STK 
a EK za veľmi výhodné ceny. 

 0907 519 534 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predám modely Škoda a Tatra 
v mierke 1:43 a 1:72, Škoda 110L, 
Škoda 1203 VB, Vojenská ambulancia, 
Škoda Favorit, Škoda Felicia 94, Škoda 
Octavia 2004, 2008, Škoda Fabia II 2010, 
Škoda Roomster 2010, Škoda Yeti policie 
ČR, Městská police, Škoda Citigo, Fabia 
S 2000, Octavia Scout  „zachranná 
služba“, Fabia II RS, Škoda 706 RTO 
1:72, Tatra 603-1,T-603,T-613, Tatra 148 
S3 (Novinka) 
 0910 460 886 
 
 
 
 
Predám 4-izbový byt v osobnom 
vlastníctve v Kovarciach. 

 0919029634 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚVODNÍK 
       
Ó-ó-ó – demokracia! 
     Každý ju chápe posvojom. „Som 
slobodný občan, môžem robiť, čo 
chcem!“ Takéto chápanie demokracie  
nikam nevedie. Aj  najvyspelejšia 
demokracia má svoje zásady, pravidlá, 
morálku... Jej nositelia - ľudia  poznajú  
isté hranice - práva a povinnosti, ľudovo 
povedané - odtiaľ-potiaľ! Hoci sme 
rôznorodí,  usilujme sa vytvoriť 
homogénne spoločenstvo! Tak je to 
v rodine, v obci, v spoločnosti. 
     Rodičov si nevyberáme. Tých sme 
dostali. Zväčša im prejavujeme úctu 
a vďačnosť, že nás vychovali. Ale 
vrchnosť obce sme si dobrovoľne zvolili. 
Má príslušné pomenovanie - starosta, 
lebo sa stará o obec,  poslanci – lebo sú 
poslovia požiadaviek občanov. 
Zabezpečujú chod života v obci, ale bez 
našej účasti na verejnom 
a spoločenskom  dianí to nepôjde. A aká 
je naša účasť? 
     Každý národ má svoju históriu. Bez 
nej by bol ako mlyn bez vody. Má ju aj 
slovenský  národ: slávnu a pohnutú. Má 
ju aj naša obec a jej občania. Spomeňme 
si na jej medzníky. Bez SNP, oslobodenia 
od fašizmu  by sme už neboli. Spomínam 
si ako dieťa, keď nám na Zelený štvrtok 
prišli rodičia  oznámiť do Maradovej 
maštale (kde nás ukryli pred 
nebezpečenstvom  vyhodenia obce 
do povetria z nemeckého odstrelu 
z blízkeho Karlova), predčasný 
príchod našich osloboditeľov. Aká  to 
bola radostná  zvesť! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Ešte viac sme všetci od radosti plakali, 
keď sa rozozvučali zvony nášho kostola, 
akoby oznamovali, že prišiel ten 
vykúpený deň oslobodenia celej vlasti  8. 
mája 1945. Skončilo sa vojnové utrpenie. 
Vyšli sme z bunkrov a iných úkrytov, tešili 
sa zo slobody. 
     Ako si dnes tieto Pamätné udalosti 
uctievame? Každoročne si ich 
pripomíname a je nás čoraz menej 
a menej. Prečo? Je mi ľúto, keď sa mi 
dostalo odpovede, že už je to nemoderné 
a prežitok. 
     Snáď sa nehanbíme, že sme prežili? 
Vpísali sa do svetovej histórie. Máme 
svoj dnešok a budúcnosť. Len sa chopme 
príležitostí! Nevyhovárajme sa na krízu. 
Ovocie, zeleninu  i iné veci si môžeme 
dorobiť  nech nespustnú  záhrady. 
Starajme sa o prírodu, lesy, hory - naše 
pľúca! Neničme ju, nepustošme rárohami 
a iným odpadom! Máme separovaný 
zber, drtičku krovia , traktor, ktorý odpad 
odvezie. Vedome si ničíme aj to, čo 
máme. Koľkokrát sa vymieňalo presklenie 
autobusovej  zastávky? Máme čističku 
odpadových vôd za nemalé investície, 
aby obec bola čistejšia, ale akoby 
naschvál  ju znefunkčňujeme, alebo 
protizákonne ignorujeme kanalizáciu. 
Tieto naše a iné hriechy, ktorých sa 
vedome či nevedome dopúšťame, 
spôsobujú nemalé  problémy a výdavky 
obci, ktoré by sa mohli účinnejšie využiť 
v prospech obce, nás všetkých. 
     A takto s otvorenými očami a ústami 
by sme mohli odhaľovať aj ďalšie 
nedostatky, aj keď  nie všetci , aspoň 

viacerí.  V tom bude naša účasť na 
riadení a správe života  v našej obci. 

O to Vás prosíme a žiadame! 

     Nech je Kovarský mesačník zdrojom, 
vašich nápadov, návrhov, námetov 
a inšpirácií, ako sa pričiniť o lepší a krajší 
život v obci! 

      PhDr.Irena Grácová 
redaktor KM  

 
 

 

UZNESENIA 
OBECNÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA 
 

UZNESENIA zo zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v 
Kovarciach, konaného dňa 

9.marca 2012 
 

Uznesenie   č. 98/III 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Schvaľuje:  
1. Program zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva v Kovarciach dňa 9. marca 
2012 
B/ Volí: 
1. Návrhovú komisiu v zložení: 

- Ing. Andrej Čopík 
- Ing. Rudolf Kováčik 
- p. Oto Vrbjar 

C/ Berie na vedomie: 
1. Určenie overovateľov zápisnice: 

- Bc. Martin Vinkler 
- p. Jozef Kapusta 

2. Určenie zapisovateľky zápisnice: p. 
Renáta Šišmičová, pracovníčka Obce 
Kovarce 
 
Uznesenie   č. 99/III 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Berie na vedomie:  
1. Odborné stanovisko hlavnej 
kontrolórky obce Kovarce k plneniu 
rozpočtu obce Kovarce za rok 2011 

2. Stanovisko Komisie finančnej a správy 
obecného majetku pri Obecnom 
zastupiteľstve v Kovarciach k plneniu 
rozpočtu obce Kovarce za rok 2011 
B/ Schvaľuje 
1. Plnenie rozpočtu obce Kovarce za rok 
2011 

 
 

Uznesenie   č. 100/III 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Berie na vedomie:  
1. Odborné stanovisko hlavnej 
kontrolórky obce Kovarce k návrhu 
rozpočtu obce Kovarce na rok 2012  
B/ Schvaľuje: 
1. Rozpočet obce Kovarce na rok 2012 
 
Uznesenie  č. 101/III 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Berie na vedomie: 
1. Návrh rozpočtu obce Kovarce na roky 
2013 – 2014 
 
Uznesenie  č. 102/III 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/Berie na vedomie 
1. Správu hlavnej kontrolórky obce Kovarce 
z kontroly vykonanej na Obecnom úrade 
Kovarce 
2. Správu hlavnej kontrolórky obce 
Kovarce o kontrolnej činnosti za rok 2011 
B/ Schvaľuje: 
1. Plán kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky obce Kovarce na  I. polrok 
2012 
 
Uznesenie č. 103/III 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Ruší  
1. Uznesenie Obecného zastupiteľstva 
v Kovarciach č. 7/2010 písm. A/ bod 6., 
ktoré sa týka predaja časti nehnuteľnosti, 
ktorá je zapísaná v KÚ Nitra, Správa 
katastra Topoľčany pre katastrálne 
územie Kovarce na LV č. 713 ako: 
- parc. č. 348/3 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 3315 m2, ktorá je v GP č. 
41680391- 087/2010, ktorý vyhotovila 
Geodetická kancelária Tomáš Belianský, 
IČO: 41680391, Veľký Klíž, a ktorý 
úradne overila Správa katastra 
Topoľčany dňa 14.7.2010 pod č. 
323/2010 označená ako: 
- novovytvorené parc. č. 348/10 – 
zastavaná plocha vo výmere 4 m2 a parc. 
č. 348/11 – zastavané plochy o výmere 
12 m2, ktoré vznikli oddelením z pôvodnej 
parcely č. 348/3. 
Jedná sa o parcely registra „C“ evidované 
na katastrálnej mape. 
- Cena predávaných nehnuteľností : parc. 
č. 348/10 – zast. plochy vo výmere 4 m2 – 
16,00 Eur a parc. č. 348/11 – zast. plochy 

O B S A H 
 Úvodník – PhDr.Irena Grácová  
 Uznesenia obecného zastupiteľstva – 9.3.2012 a 5.4.2012 
 Športové ozveny  
 Upozornenie – výskyt požiarov v jarnom období 
 Jubilanti – Apríl, Narodenie dieťaťa 
 Oznam 
 Inzerát 



o výmere 12 m2 – 48,00  Eur - spolu 
64,00 Eur   bola  stanovená znaleckým 
posudkom vo veci stanovenia všeobecnej 
hodnoty nehnuteľnosti – pozemku parc. 
č. 348/10 a 348/11 v k.ú. Kovarce, 
vypracovaným Ing. Ladislavom Bakičom, 
Topoľčany, znalcom v odbore 
Stavebníctvo, Odhad hodnoty 
nehnuteľností. 
B/ Schvaľuje: 
1. Predaj nehnuteľnosti , ktorá je 
zapísaná v KÚ Nitra, Správa katastra 
Topoľčany pre katastrálne územie 
Kovarce na LV č. 713 ako: 
- parc. č. 348/12 – zast. plochy 
a nádvoria o výmere 4 m2 a parc. č. 
348/13 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 12 m2 pre kupujúceho 
spoločnosť Západoslovenská energetika, 
a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 
Bratislava. 
Jedná sa o parcely registra „C“ evidované 
na katastrálnej mape. 
2. Cena predávaných nehnuteľností: parc. č. 
348/12 – zast. plochy a nádvoria vo výmere 4 
m2 – 16,00 Eur a parc. č. 348/13 – zast. 
plochy a nádvoria vo výmere 12 m2 – 
48,00 Eur – spolu 64,00 Eur bola 
stanovená znaleckým posudkom vo veci 
stanovenia všeobecnej hodnoty 
nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 348/12 
a 348/13 v k.ú. Kovarce, vypracovaným 
Ing. Ladislavom Bakičom, M.A. 
Bazovského 2342/4, 955 01 Topoľčany, 
znalcom v odbore Stavebníctvo, Odhad 
hodnoty nehnuteľností. 

       
 

Uznesenie č. 104/III 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Deleguje: 
1. Do Rady školy pri Základnej škole, 
Kovarce 164 za zriaďovateľa  svojich 
zástupcov:Ing. Andrej Čopík, p. Jozef 
Kapusta, p. Marta Zelísková, p. Renáta 
Šišmičová 

 
 

Uznesenie č. 105/III 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Schvaľuje: 
1. Časový plán zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva v Kovarciach na rok 2012 
 
 

Uznesenie č. 106/III 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Berie na vedomie: 
1. Sadzobník správnych poplatkov obce 
Kovarce podľa zákona č. 145/1995 Z.z. 
o správnych poplatkoch v platnom znení 
 
Uznesenie č. 107/III 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Berie na vedomie: 
1. Stanovisko  k  Návrhu územného plánu 
obce Kovarce vydané Krajským 
stavebným úradom v Nitre, podľa 
ustanovenia § 25 ods. 2 zákona č. 
50P1976 Zb. o územnom plánovaní  
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov 
 
Uznesenie č. 108/III 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Súhlasí: 
1. So žiadosťou Materskej školy, Kovarce 
450 o odstránenie sporáka na pevné 
palivo, ktorý nie je evidovaný v inventári 
Materskej školy, Kovarce 450 a s jeho 
likvidáciou za finančnú odplatu. 
 
Uznesenie č. 109/III 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Berie na vedomie 
1. Správu Komisie životného prostredia, 
výstavby a ochrany verejného poriadku 
pri Obecnom zastupiteľstve v Kovarciach 
vo veci riešenia pozemku parc. č. ¼ - 
záhrady vo výmere 421 m2, ktorý sa 
nachádza za 4 b.j. s.č. 162, vlastník 
pozemku  -  obec Kovarce 
B/ Súhlasí 
1. S prizvaním geodetickej kancelárie k 
vytýčeniu hraníc pozemku – parc. č. ¼ - 
záhrady vo výmere 421 m2 
2. So zrealizovaním likvidácie odpadu 
z pozemku – parc. č. ¼ - záhrady vo 
výmere 421 m2 na  náklady obce 
Kovarce.  
3. S oplotením pozemku parc. č. ¼ - 
záhrady vo výmere 421 m2 po jeho 
vyčistení.  
C/ Doporučuje 
1. Vyzvať tvorcov odpadu – rodinu  p. 
Antona Jančia  k poskytnutiu manuálnej 
pomoci pri odstraňovaní odpadu 
z pozemku parc. č. ¼  - záhrady vo 
výmere 421 m2. 
 

Uznesenie č. 110/III 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Schvaľuje 
1. Finančnú dotáciu pre OFK Kovarce na 
rok 2012 vo výške 5.000,00 EUR s tým, 
že podmienky ich využitia budú 
stanovené v zmluve o poskytnutí dotácie 
v súlade so VZN č. 3/2007 o poskytnutí 
dotácií právnickým a fyzickým osobám 
z rozpočtu obce Kovarce. 
B/ Nariaďuje 
1. OFK Kovarce určiť osobu, ktorá bude 
zodpovedná za prevádzku a stav celého 
areálu ihriska a budovy kabín OFK. 
 
Uznesenie č. 111/III 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Doporučuje 
1. KST Tríbeč Kovarce bližšie 
špecifikovať účel využitia finančných 
prostriedkov, ktoré organizácia žiada 
poskytnúť vo forme dotácie od obce 
Kovarce na rok 2012. 
 
 
Uznesenie č. 112/III 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Berie na vedomie 
1. Informáciu o ukončení činnosti p. 
Ľuboslavy Somogyiovej v redakčnej rade 
obecných novín Kovarský mesačník  
B/ Schvaľuje 
1. Členku redakčnej rady obecných novín 
Kovarský mesačník – Mgr. Ľubica 
Jakubíková.  
 
 
Uznesenie č. 113/III 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Berie na vedomie 
1. Informáciu starostky obce o stave 
finančných prostriedkov vo  fonde opráv 
na  spoločné priestory a vo fonde opráv 
na byty v 2x6 b.j. s.č. 543 a 544 
B/ Schvaľuje 
1. Zvýšenie  príspevku do  fondu opráv 
na byty v 2x6 b.j. s.č. 543 a 544 na sumu 
8,32 EUR mesačne na jeden byt 
s účinnosťou od 1.4.2012 
C/ Doporučuje 
1. Každoročne prehodnocovať čerpanie a 
stav finančných prostriedkov vo fonde 
opráv na spoločné priestory  a vo fonde 
opráv na byty v 2x6 b.j. s.č. 543 a 544 
 

Uznesenie č. 114/III 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Berie na vedomie 
1. Stanovisko prevádzkovateľa 
kanalizácie a ČOV Kovarce – AQUAViTA  
PLUS, s.r.o., Kľakovská 877/3,  
Žarnovica – Ing. Tatiana Herchlová 
k vzniknutému finančnému rozdielu 
medzi príjmovou časťou (príjem 
z poplatkov za odvádzanie a čistenie 
odpadových vôd - stočné) a výdavkovou 
časťou  (náklady na prevádzku ČS 
a ČOV) za rok 2011 a k navrhnutým 
odporúčaniam prevádzkovateľa. 
 
Uznesenie č. 115/III 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Súhlasí 
1.S predajom motorového vozidla AVIA 
A30, EČ: TO-141 BD za cenu stanovenú 
na základe znaleckého posudku č. 
74/2011 vo veci výpočtu hodnoty vozidla 
AVIA A30, hasičská nadstavba, EČ: TO-
141 BD,  ktorý vypracoval Ing. Ľubomír 
Harinek, Hurbanova 1833/8, 955 01 
Topoľčany – 1.200,00 EUR, slovom: 
jedentisícdvesto eur. 
 
Uznesenie č. 116/III 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/Odkladá 
1. Riešenie návrhu na zadanie 
vypracovania 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 na najbližšie 
zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
Uznesenie č. 117/III 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Berie na vedomie 
1. Informáciu starostky obce o stave prác 
na riešení projektu zníženia energetickej 
náročnosti objektu Kultúrny dom Kovarce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZNESENIA z mimoriadneho 

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

 
 
Uznesenie   č. 118/IV 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Schvaľuje:  
1. Program mimoriadneho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Kovarciach 
dňa 5. apríla 2012 
B/ Volí: 
1. Návrhovú komisiu v zložení: 

      - Ing. Andrej Čopík 
      - Bc. Zuzana Erdélyiová 
      - p. Marián Patrovič 

C/ Berie na vedomie: 
1. Určenie overovateľov zápisnice: 

- p. Janka Psicová 
- p. Oto Vrbjar 

2. Určenie zapisovateľky zápisnice: p. 
Renáta Šišmičová, pracovníčka Obce 
Kovarce 
 
Uznesenie č. 119/IV 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Konštatuje, že: 
1. Pripomienky zo strany dotknutých 
orgánov štátnej správy a dotknutých 
právnických osôb sú v územnom pláne 
obce akceptované. 
2. Schválený Územný plán obce Kovarce 
sa člení na záväznú a smernú časť. 
V záväznej časti územnoplánovacej 
dokumentácie sú ustanovené plochy pre 
verejnoprospešné stavby, na vykonanie 
asanácie a pre chránené časti krajiny. 
B/ Akceptuje: 
1. Stanovisko Krajského stavebného 
úradu v Nitre k návrhu územnoplánovacej 
dokumentácie, č. KSÚNR-2012-286. 
C/ Schvaľuje: 
1. Územný plán obce Kovarce. 
2. Všeobecne záväzné nariadenie obce 
Kovarce číslo 3/2012 z 9. marca 2012 
o vyhlásení záväzných častí Územného 
plánu obce Kovarce 
D/ Ukladá obci: 
1. Sústavne sledovať, či sa nezmenili 
územno-technické, hospodárske 
a sociálne predpoklady, na ktorých 
základe je navrhnutá koncepcia 
organizácie územia. Ak dôjde k zmene 

predpokladov, alebo je potrebné 
umiestniť verejnoprospešné stavby, obec 
obstará doplnok a zmenu 
územnoplánovacej dokumentácie. 
2. Pravidelne, najmenej však raz za štyri 
roky preskúmať schválený Územný plán 
obce Kovarce, či nie sú potrebné jeho 
zmeny alebo doplnky alebo obstaranie 
nového územného plánu. 
3. Obstarať zmenu alebo doplnok 
územného plánu obce, ak je to potrebné 
na zosúladenie s územným plánom 
regiónu alebo s jeho zmenami 
a doplnkami. 
4. Vyhotoviť o obsahu územného plánu 
registračný list, ktorý spolu s kópiou 
uznesenia o schválení doručí 
Ministerstvu dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky. 
5. Zverejniť záväzné časti 
územnoplánovacej dokumentácie spolu 
so  VZN: 
a) vyvesením na úradnej tabuli najmenej 
na 15 dní, ako aj iným spôsobom 
v mieste obvyklým, 
b) doručením dotknutým orgánom štátnej 
správy. 
6. Uložiť schválený Územný plán obce 
Kovarce na Obecnom úrade 
v Kovarciach, na stavebnom úrade a na 
krajskom stavebnom úrade v Nitre. 
Z: starosta obce 
K: Raz ročne v obecnom zastupiteľstve 
 
Uznesenie č. 120/IV 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Berie na vedomie 
1.List Slovenskej inovačnej a energetickej 
agentúry, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 
27 číslo: 2012/OOPP/5087-51 zo dňa 
27.3.2012 doručený na Obecný úrad 
v Kovarciach dňa 29.3.2012 
B/ Schvaľuje: 
1. Bez výhrad text návrhu Zmluvy 
o spolupráci Reg. č.: 
9/EE/2012/BA062/50 uzatvorenej podľa § 
269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov Zmluvnými stranami: 
Slovenská republika  
V mene ktorej koná: Realizátor pod 
Ministerstvom hospodárstva SR ako 
Príjemcom grantových prostriedkov, 
ktorým je:  

Slovenská inovačná a energetická 
agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 
27, štátna príspevková organizácia, IČO: 
00002801, štatutárny orgán: Ing. Ivan 
Drobný, poverený riadením, osoba 
oprávnená konať vo veci Zmluvy: Ing. 
Peter Kovář, zriadená na základe 
rozhodnutia Ministerstva hospodárstva 
SR č. 7/2007 zo dňa 30.4.2007 a 
Obec Kovarce, Kovarce 461, 956 15 
Kovarce, štatutárny orgán: Mgr. Helena 
Paučírová, IČO: 00310573 
 
Uznesenie č. 121/IV 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Berie na vedomie: 
1. Správu hlavnej kontrolórky obce 
Kovarce z kontroly vykonanej na 
Obecnom úrade v Kovarciach 
2. Osobné oznámenie poslanca Ing. 
Rudolfa Kováčika o vzdaní sa funkcie 
predsedu inventarizačnej komisie.  
B/ Odvoláva: 
1. Ing. Otíliu Jančovičovú z funkcie člena 
inventarizačnej komisie z dôvodu 
dlhodobej práceneschopnosti. 
C/ Volí: 
1. Členov inventarizačnej komisie: 
        a) Bc. Martin Vinkler 
        b) p. Jozef Kapusta 
2. Predsedu inventarizačnej komisie: 
        a) Bc. Martin Vinkler 
D/ Udeľuje napomenutie: 
1. p. Eve Záhorskej, ekonómke obce  za 
zanedbanie pracovných povinností 
súvisiacich s prípravou inventarizácie za 
rok 2011. 
 
Uznesenie č. 122/IV 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Berie na vedomie: 
1. Informáciu Ing. Andreja Čopíka, 
zástupcu starostky obce o povinnosti 
obecného zastupiteľstva raz ročne 
prerokovať plat starostu obce (§ 4 ods. 4 
zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom 
postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest 
v z.n.p.) 
2. Informáciu Ing. Andreja Čopíka, 
zástupcu starostky obce o výške 
priemernej mesačnej mzdy v národnom 
hospodárstve za rok 2011 vyčíslenej na 
základe údajov ŠÚ SR – 786,00 EUR. 
 

B/ Schvaľuje: 
1. Plat starostky obce Kovarce Mgr. 
Heleny Paučírovej s účinnosťou od 
1.1.2012: 
a) podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z.z. 
1556,28 EUR (786,00 EUR x 1,98) 
b) podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. 
zvýšený o 12,5 %  - 194,54 EUR 
C/ Konštatuje, že: 
1. Percentuálne zvýšenie platu starostky 
obce podľa § 4 ods. 2 zákona č. 
253/1994 Z.z. sa v porovnaní s rokom 
2011 znížilo  o 2,5 %. 
2. Plat starostky obce sa v porovnaní 
s rokom 2011 nezvýšil. 
 
Uznesenie č. 123/IV 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Berie na vedomie: 
1. Informáciu starostky obce o potrebe 
umiestnenia p. Ondreja Stojku, 
prihláseného od roku 1995 na adrese 
trvalého pobytu: Kovarce č. 11  t.č.  vo 
VTOS Leopoldov, do ZSS Clementia 
Kovarce, prípadne do iného sociálneho 
zariadenia. 
2. Informáciu starostky obce o priebehu 
geodetických prác týkajúcich sa 
pozemkov parc. č. 33/1 a 35/2. 
3. Informáciu  starostky obce o prácach 
vykonaných pri čistení pozemku parc. č. 
¼. 
 

ŠPORTOVÉ  OZVENY 

 
FUTBALOVÉ  ZÁPASY  OFK  

  A-MUŽSTVO, DORAST, ŽIACI 
 

D O S P E L Í 
 
16.kolo – 1.4.2012 
KOVARCE – Chrabrany 
Výsledok: 5 : 0 
Gól: Činčura, Gregor, Krošlák, Jančovič 
(2) 
 
17.kolo – 8.4.2012 
Čeľadince – KOVARCE 
Výsledok: 1 : 1 
Gól: Macko 
 
 



 
18.kolo – 15.4.2012 
KOVARCE – Malé Ripňany 
Výsledok: 2 : 0 
Gól: Jankovič, Bizoň 
 
19.kolo – 22.4.2012 
Kuzmice – KOVARCE 
Výsledok: 3 : 0 
 
 
 

D O R A S T 
 
16.kolo – 31.3.2012 
KOVARCE – Solčany 
Výsledok: 1 : 0 
Gól: Števanka Adam 
 
17.kolo – 7.4.2012 
Ludanice – KOVARCE 
Výsledok: 6 : 0 
 
18.kolo – 14.4.2012 
KOVARCE – Krušovce 
Výsledok: 2 : 1 
Gól: Pacalaj, Borovka 
 
19.kolo – 21.4.2012 
Hrušovany - KOVARCE 
Výsledok: 2 : 2 
Gól: Gregor, Kostolník 
 
 
 

Ž I A C I 
 
13.kolo – 1.4.2012 
KOVARCE - Krušovce 
Výsledok: 6 : 0 
Gól: Sajko Vladimír, Málik Lukáš, 
Števanka Adam (2),, Gregor Michal (2) 
 
14.kolo – 8.4.2012 
KOVARCE – voľno 
 
15.kolo – 15.4.2012 
KOVARCE - Preseľany 
Výsledok: 1 : 2 
 
16.kolo – 22.4.2012 
Ludanice - KOVARCE 
Výsledok: 1 : 1 
Gól: Málik 
 
 

UPOZORNENIE 
 

     Jarné obdobie je pravidelne 
spájané so zvýšeným 
výskytom požiarov 

spôsobeným najmä 
vypaľovaním suchej trávy, 

biologického odpadu zo 
záhrad a iných trávnatých 

porastov. Vypaľovanie trávnatých 
porastov a takáto likvidácia odpadu 
z lístia, trávy a konárov zo záhrad je však 
nezákonne. Ministerstvo životného 
prostredia preto apeluje na občanov 
a širokú verejnosť, aby sa vyhli 
vypaľovaniu, ktoré ničí životné prostredie 
a zabíjajú živočíchy- medzi ktorými sú 
mnohé chránené, ohrozuje ľudské životy 
a môže spôsobiť obrovské hospodárske 
škody. Environrezort zároveň upozorňuje, 
že existujú aj iné - zákonné možnosti, ako 
sa zbaviť suchého biologického odpadu 
z porastov. 
 
     V obci Kovarce môžu 
občania bioodpad 
zhromažďovať na 
obecnom separovanom 
hospodárstve pri 
poľnohospodárskom družstve. Pri 
uskladnení bioodpadu je potrebné, aby si 
občania prišli prevziať kľúč od tohto 
hospodárstva a nie, aby ho prehadzovali 
cez plot a ničili obecný majetok. Sú vždy 
k dispozícií dva kľúče, ktoré si môžu 
občania požičiavať. Obec taktiež 
zabezpečuje zber a vývoz opílených 
konárov zo stromov, ktoré sa ďalej 
spracovávajú na štiepku. 
 

J U B I L A N T I 
 A P R Í L  

 Michlík Jozef             – 75 rokov 

 Ďuriková Rozália      – 77 rokov 

 Ďurič Imrich              – 83 rokov 

 Krošlák Ján               – 85 rokov 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 

NARODENIE   
DIEŤAŤA: 
 

CHARLOTTE   NÉMETHOVÁ 
narodená 30.3.2012 

Otec: Ing.Zoltán Németh 
Matka: Mgr. PaedDr. Drahomíra 
rod.Ďuríková 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 
 

O Z N A M 
 

 
Dňa 30.apríla 2012 

o 18.00 hod. /pondelok/ 
OBEC KOVARCE v spolupráci so 
základnou  organizáciou Dobrovoľného 
hasičského zboru Kovarce Vás srdečne 
pozýva na SADENIE MÁJOV.  
     V kultúrnom programe pred budovou 
kultúrneho domu /v prípade 
nepriaznivého počasia v tanečnej sále 
KD/ vystúpia deti materskej školy, žiaci 
základnej školy, spevácka skupina 
NEZÁBUDKA, spevácka skupina 
KOVARČANKA a dychová hudba 
TRIBEČANKA. Po kultúrnom programe 
sa sprievod presunie pred Kostol 
sv.Mikuláša, kde sa posadí druhý máj 
a tretí máj sa posadí v centre obce pri 
pamätníku padlých hrdinov. V tanečnej 
sále kultúrneho domu sa uskutoční 
zábava, k občerstveniu sa bude podávať 
guláš. Občerstvenie formou bufetu bude 
zabezpečovať Dobrovoľný hasičský zbor 
Kovarce.  

Srdečne pozývame  
všetkých občanov obce 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

1.máj je už viac ako sto rokov zapísaný 
v histórií ľudstva ako sviatok práce. 
Práca je tvorcom hodnôt, ale i činiteľom 
formovania človeka -  jeho osobnosti, 
pracovnej a psychickej schopnosti, 
morálky. 
 
 

Pri príležitosti  
dňa víťazstva nad fašizmom  

sa v našej obci uskutoční  
pietny akt kladenia vencov  

k pamätníku padlých hrdinov 
dňa 8.mája 2012 

/utorok/  o 19.00 hod. 
Stretnutie účastníkov pietneho aktu je 
pred kultúrnym domom o 18.30  hod.  
                        Srdečne Vás pozývame! 
 
 
 
Druhú májovú nedeľu si 
pripomíname DEŇ 
MATIEK.  Obec 
Kovarce v spolupráci so 
Základnou školou 
Kovarce pripravuje 
slávnostnú akadémiu, ktorá sa uskutoční 
v stredu 

16.mája 2012 o 17.30 hod.  
v kinosále kultúrneho domu. 

V kultúrnom programe vystúpia  žiaci 
základnej školy. Srdečne pozývame 
všetky matky, mamičky, mamulienky, 
babičky na toto pre Vás pripravené 
podujatie. 
 
 
Zber plastového 
odpadu /plastové PET 
flaše z minerálok, plastové 
obaly z potravín, čistiacich 
prostriedkov – šampónov, 
aviváže, pracích prostriedkov, plastové 
fólie/ bude dňa 28.mája 2012. od 
10.00 hod. Uviazané vrecia s plastovým 
odpadom žiadame vyložiť ráno v deň 
vývozu alebo v predvečer vývozu pred 
rodinné domy.   
POZOR!!!! Do plastového odpadu 
nepatria plastové fľaše z olejov a iný 
odpad !!!!  


