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I N Z E R Á T 
 
Predám lacno: 
detský športový kočík  (15 EUR), 
detskú autosedačku (7 EUR). 

 0902 963486 
                Kovarce č.283 
 
 
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 4-izbový byt v osobnom 
vlastníctve v Kovarciach. 

 0919029634 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
KADERNÍCTVO JANKA Vám ponúka: 
-  strihanie pánske, dámske a detské, 
- farbenie vlastnou farbou 
- farbenie so značkovou, profesionálnou 
kozmetikou Matrix 
- odfarbovanie 
- melírovanie, 
- trvalá preparácia 
- vodová ondulácia 
- predaj vlasovej kozmetiky 
- spoločenské účesy 
- účesy na prvé sväté prijímanie, svadby, 
promácie, oslavy a pod. 
Všetky vlasové doplnky, ponky, vlásenky, 
korunky, ozdoby Vám zdarma 
zapožičiam. Strečne Vás pozývam na 
príjemnú zmenu a relax pri dobrej kávičke 
a obľúbenom televíznom programe. 
Objednať sa môžete na: 

 0903 760391 
Otváracie hodiny: 
Pondelok: 13.00 hod. – 17.00 hod. 
Utorok: 10.00 hod. – 17.00 hod. 
Streda: 10.00 hod. – 17.00 hod. 
Štvrtok: 10.00 hod. – 17.00 hod. 
Piatok: 10.00 hod. – 17.00 hod. 
Sobota: na objednávku a každý deň po 
17.00 hod. na objednávku 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚVODNÍK 
       
MÁJ –  lásky čas, najkrajší, najvoňavejší, 
najfarebnejší mesiac... V prírode všetko 
ožíva, rastie, slniečko nás už konečne 
začína hriať, po chladnom studenom 
období ožíva dvor, ulica, dedina a všetko 
naokolo. Okrem slnečných lúčov, ktoré 
nás ohrievajú zvonku, nás zvnútra hreje 
super umiestnenie našich chlapcov – 
hokejistov, ktorí spojili celé Slovensko, 
všetkých ľudí. Politika, hnev, 
„ohováračky“ išli bokom a nahradila ich 
radosť, šťastie a láska tisícok ľudí. Ešte 
raz Vám chlapci ďakujeme! Druhá 
polovica mesiaca sa nesie v znamení 
maturitných skúšok. Tento rok to vnímam 
o to intenzívnejšie, nakoľko mám prvú 
maturantku a o rok ďalšiu.... Po 
štvorročnom štúdiu je to pre nich prvá 
dôležitá skúška, ktorá odzrkadľuje ich 
schopnosti a vedomosti. Všetkým 
maturantom prajem, aby svoje „skúšky 
dospelosti“ zvládli čo najlepšie a do 
ďalšieho štúdia či pracovného života im 
prajem čo najlepšie výsledky a úspech na 
každom kroku. 

      Renáta Šišmičová 
šéfredaktor KM  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ŠPORTOVÉ  OZVENY 

 
FUTBALOVÉ  ZÁPASY  OFK  

  A-MUŽSTVO, DORAST, ŽIACI 
 
D O S P E L Í 
20.kolo – 29.4.2012 
KOVARCE – Rajčany 
Výsledok: 0 : 1 
 
21.kolo – 6.5.2012 
KOVARCE - Norovce 
Výsledok: 2 : 2 
Gól: Miroslav Mekýš, Lukáš Krošlák 
 
22.kolo – 13.5.2012 
Čermany - KOVARCE 
Výsledok: 1 : 1 
Gól: Peter Labuda 
 
23.kolo – 20.5.2012 
KOVARCE - Kamanová 
Výsledok: 6 : 0 
Gól: Lukáš Krošlák (3), Peter Labuda (2), 
Jozef Jankovič  
 
D O R A S T 
20.kolo – 28.4.2012 
KOVARCE – Oponice 
Výsledok: 3 : 2 
Gól: Erik Gregor (3) 
 
21.kolo – 5.5.2012 
KOVARCE - voľno 

22.kolo – 12.5.2012 
Rajčany - KOVARCE  
Výsledok: 2 : 3 
Gól: Erik Gregor, Matúš Kostolník, 
Alexander Bošanský 
 
23.kolo – 19.5.2012 
KOVARCE - voľno 
 
 
Ž I A C I 
17.kolo – 29.4.2012 
Urmince - KOVARCE 
Výsledok:  6 : 1 
Gól: Vladimír Sajko 
 
18.kolo – 6.5.2012 
KOVARCE – Solčany 
Výsledok: 0 : 2 
 
19.kolo – 13.5.2012 
Chrabrany - KOVARCE  
Výsledok: 4 : 1 
Gól: Vladimír Sajko 
 
20.kolo – 20.5.2012 
KOVARCE - Kamanová 
Výsledok: 0 : 2 
 
 
 
 
Máš rád pohyb 
a zaujímaš sa 
o športové 
dianie v našej 
obci?  
Si žiakom 
tretieho alebo 
štvrtého 
ročníka ZŠ 
(rok narodenia 2002, 2003)? 
Tak prijmi naše pozvanie 
a zúčastní sa futbalového tréningu 
družstva žiakov, ktorý sa 
uskutočňuje pravidelne v utorok 
a vo štvrtok o 16.00 hod. na 
miestnom ihrisku. Urobíš tak 
nielen niečo pre svoje zdravie, ale 
určite si v kolektíve futbalistov 
nájdeš aj nových kamarátov. 

Tréner žiackeho družstva 

Z  MÁJOVÝCH 
UDALOSTÍ  V  OBCI 

 
     Prvomájový predvečer bol ako 
stvorený na oslavu. Hrejivé priam letné 
slniečko pritiahlo mnohých občanov, 
zvlášť mladých rodičov na priestranstvo 
pred kultúrny dom a do sprievodu na 
sadenie troch májov na dôstojných 
miestach v obci. Príťažlivé pre oči, uši, 
radosť v srdci bolo všetko. Krásne 
rozkvitnutá príroda, rozvoniavajúci 
orgován, krojované učinkujúce detičky 
a žiaci školy, spevácka skupina 
Kovarčanka a dychová hudba 
Tribečanska, vkusné jednotné oblečenie 
Nezábudky a ich kultúrne vystúpenia. 
Vzácnosťou i raritou bol pár výstavných 
koní (Mišo /Santus) – holandské plemeno 
Bel Gonorik, zdobené strieborným 
kovaním a pestrými gongolcami a ich 
krojovaný pohonič Marek Kitaš, ktorý 
k nám prišiel až z Golianova z východnej 
strany Tribeča, aby odviezol pestro 
vyzdobené máje. Potom urobil radostný 
odvoz detí, ktorý im nenahradí žiadne 
auto. Máje majstrovsky vztýčili mladí 
hasiči a za svoju šikovnosť si vyslúžili 
potlesk obecenstva. Potom sa veselilo 
v kultúrnom dome, kde sa najviac 
vyšantili deti a všetci prítomní si pochutili 
na dobrom guláši a vínku. 
      Dobrý guláš uvaril aj pán Dušan Grác 
na úspešnej akcií športovcov – 
futbalistov dňa 5.mája 2012 na 
miestnom ihrisku. Zaujímavý bol aj 
program, ktorý pripravili. Deti sa tešili 
z vymaľovaných tváričiek – motýlikov, 
psíkov, zajačikov a iných podôb, na ktoré 
ich premenila zručná Lenka Krumpálová. 
Súťažilo sa z najvyššieho počtu 
nastrieľaných gólov z penalty do bránky. 
Víťazmi boli: 1.miesto – Peter Labuda, 
2.miesto – Andrej Pacalaj, 3.miesto – 
Miroslav Klačanský. Najpodstatnejšie na 
celom podujatí bolo, ako zatraktívniť 
a oživiť futbalový šport, ktorý v obci 
prežíva takmer storočie. Vystriedali sa 
v ňom všetky mladšie športovo zdatné 
generácie. Ďakujeme iniciátorovi 
myšlienky pánu Petrovi Labudovi 
a všetkým nadšencom za príjemné 

O B S A H 
 Úvodník – Renáta Šišmičová 
 Športové ozveny  
 Z májových udalostí v obci – PhDr.Irena Grácová 
 Deň matiek – Bc.Zdenka Bujnová, Mgr.Ľubica Jakubíková 
 Otcova roľa – PhDr.Irena Grácová 
 Gazdinky na slovíčko – Tvarohový guličkový koláč 
 Jubilanti – Máj, Narodenie detí, Prvoprijímajúce deti 
 Pozvánka 
 Oznam, Inzerát 



a účelné prežitie sobotňajšieho 
odpoludnia. 
      V nedeľu 6.mája sa v rímsko-
katolíckom kostole sv.Mikuláša udelilo 
požehnanie hasičským uniformám 
a ich symbolom, ktoré uskutočnil vdp. 
farár Ondrej Tepličanec a má zásluhu na 
ich vzájomnej spolupráci i občianskej 
iniciatíve. 
     Dôstojne vyznela spomienková 
pietna slávnosť pri príležitosti 
67.výročia oslobodenia našej vlasti od 
fašizmu dňa 8.mája 2012. Sprievod 
tvorili: dychová skupina Tribečanka, 
starostka obce s tromi poslancami, 
predseda ZO SZPB, riaditeľka ZŠ, 
uniformovaní hasiči, speváčky 
Nezábudky a verní občania, ktorí sa 
pravidelne zúčastňujú týchto pamätných 
udalostí. Všetkým zúčastneným 
ďakujeme, že nezabúdajú a ctia si 
pamiatku obetí a našich osloboditeľov, 
ako to vyznelo aj z príhovoru starostky 
obce Mgr.Heleny Paučírovej. 

PhDr.Irena Grácová 
redaktor KM 

 

DEŇ  MATIEK 
 
Vitajte nám, naše mamy, 
buďte šťastné a my s vami.  
     Týmito slovami privítali naši najmenší 
svoje mamy, mamičky a babičky (a aj 
ockov). Chceli ich pozdraviť  nielen pri 
príležitosti Dňa matiek, ale poďakovať za 
lásku, starostlivosť, ochotu, milé slová, 
ktoré im mamičky preukazujú po celý rok. 
A tak zneli slová oslavných veršov 
o mame, básni s vyjadrením toho, čo deti 
k mamám cítia. Program spestrili 
i piesne, tanec najmenších detí ale aj 
tanec princezien, ktoré dôstojne 
s korunkami na hlavách a vznešenosťou 
v nádherných princeznovských šatách 
ukončili program pre mamy. Na záver 
všetky mamičky dostali od svojich 
ratolestí vlastnoručne vyrobený kvietok. 

Ďakujem pani učiteľkám, 
ktoré pre mamičky 
program pripravili.  
                                                     

Bc.Zdenka Bujnová 
riaditeľka MŚ 

M a m a 
 

Vie o nás všetko. Viac, než mnohí 
iní. A napriek tomu nikdy nesklame. 

A nespomína dlho na prečiny.  
O kom to vravím? Predsa o mame. 

Mama. Ten človek, čo najdlhšie mlčí,  
keď ublížia mu jeho najbližší. 

Po každom páde znova chodiť nás 
učí. Po každom plači znova utíši. 

Mama. Tá večná kvetinka skromná. 
Vyperie, vyžehlí, sedí nad šitím. 
Takejto službe nič sa nevyrovná. 

 No iný život bol by nebytím 
pre ňu, čo tŕpne pre každý náš 

krôčik. A dá aj to, čo sama postráda. 
Srdcom je pri nás, kam nevidia oči. 
Nechce nás stratiť. Veľmi nerada. 

Preto sa bojí snáď  viac,  
než by chcela.  

Hádam viac, než my sami o seba. 
Snáď myslíme si, že by nemusela  

a že nám toľkej lásky netreba. 
Nech neradí a nech sa nevyzvedá. 

A vtedy mnohý z nás sa poraní, 
keď rady matky za lesk sveta predá. 

Mama vždy chcela iba ochrániť. 
Potom snáď tuší utajenú bolesť 
ukrytú hlúpo za drzosť a chlad. 

Pridobre pozná naše srdce holé. 
 Mama. Ten človek,  
čo vie vždy mať rád. 

Prečo to mnohý prineskoro zistí?  
Prečo sa stala mnohým privšedná 
tak ako breza so šumiacim lístím, 
 tak ako svetlo každučkého dňa 

tak samozrejmé, že ho nevnímame. 
A zabúdame zaň i ďakovať. 

Ale aj jasný musí zhasnúť plameň  
po lete a príde inovať. 

Tak vážme si ich, kým sú medzi 
nami. A prosme Boha, 

 nech bdie pri nich sám. 
Veď by sme často v svete boli sami 

 bez našich dobrých milujúcich mám. 
A tým z nich, Bože, čo už s nami nie 

sú a ktoré kryje tichá čierna zem, 
ktorým len sám vieš správnu adresu, 

 tým pošli od nás tiché – ďakujem. 

     Mamy, mamičky, 
babky a aj staré mamy, 
zaslúžite si od nás 
poďakovanie. 
Poďakovanie za náš život, 
za lásku a starostlivosť. Vyjadrujú Vám ju 
Vaše deti a každý rok v máji si 
pripomínajú Váš sviatok – Deň matiek. 
     Žiaci našej školy tento rok poďakovali 
svojim matkám a babičkám na 
slávnostnej akadémii, ktorá sa 
uskutočnila 16. mája 2012 v kultúrnom 
dome. Pripravili si rozprávku o Červenej 
Čiapočke, v ktorej vystúpili známe 
postavičky z tejto rozprávky, ale aj 
motýle, hríbiky, kvietky a rôzne zvieratká. 
Zaspievali, zatancovali, zabavili 
a obdarovali malým darčekom  všetky 
prítomné mamičky a babičky. Tie ich 
odmenili potleskom a úsmevom na tvári. 
Bolo to vydarené popoludnie, veď o tom 
svedčila zaplnená kinosála kultúrneho 
domu.  

Mgr.Ľubica Jakubíková 
Základná škola, Kovarce 

 

OTCOVA  ROĽA 
 
      Ospievaná v básniach, piesňach, 
románoch, zvečnená v obrazoch, 
v umení vôbec. Je naša posvätná 
dedovizeň. Rodila zbožie (zBožie), bola 
božím darom. Pán učiteľ Zita nám – 
deťom, žiakom ukazoval na konci 
zrniečka žita obrázok Panny Márie. 
Hovoril nám, že každá spadnutá 
omrvinka, kôročka plače a kričí, keď po 
nej šliapneme. Zodvihli sme ich zo zeme, 
ofúkali, pobozkali a kŕmili nimi vtáčatka a 
zvieratká. Na poli sme pásli husi, zbierali 
sme klásky do vencov a priniesli ich 
domov aj pre sliepočky. Obrazne 
povedané – nevyšlo ani zrnko na zmar. 
Kde sa len podela niekdajšia šetrnosť? 
     Asi sme stratili úctu k pôde – našej 
živiteľke. Niekedy sa viedli o ňu – pôdu 
dlhé súdne spory medzi dedičmi. Ako sa 
k nej správame dnes? V celej obci na nej 
hospodária traja, či štyria hospodári. 
(Pekné, mnohovýznamové slovo). 
Onedlho zakvitnú celé žlté lány repky 
olejnej. Kedysi sme ju vytŕhali ako burinu 
– ohnicu. Z repky máme bionaftu, 

z kukurice bioetanol. Drahá energia! Dá 
sa získať aj inak ako 
z poľnohospodárskej pôdy. Aj tak ceny 
energií nepoklesli, stále rastú. Ale 
potraviny sa inak ako z pôdy získať 
nedajú. Kedy prídeme k rozumu? Veď 
potravín vo svete je málo a bude čoraz 
menej. 
     Pre koho teda vyrábať rastlinnú 
výrobu – obilniny, kukuricu? Živočíšna 
výroba sa takmer neprodukuje. Chýba 
hovädzí dobytok, pomaly už nebudú ani 
ošípané, ba ani hydina. Prečítajte si 
v novinách inzeráty, aký je dopyt po 
hovädzom dobytku. V obchode ju už 
skoro nedostať, i keď je drahá. Tak to 
bude aj s ostatnými druhmi. Pestujeme 
plodiny na spracovanie biopalív, ale 
potraviny dovážame aj rastlinné tuky. Ale 
z čoho dovezieme, keď nemáme čo 
vyviezť. Ani vývoz z troch automobiliek 
nám nepomôže, nepokryje dovoz. Kam to 
spejeme, páni politici? 
     Je na čase, aby sme sa všetci 
spamätali a vrátili sa k niekdajšej 
usilovnosti. Boli z nás aj kovorobotníci. Aj 
sme zarobili aj dorobili. Naše povestné 
poľnohospodárstvo dávalo prácu 
početnému obyvateľstvu a živilo nás. 
Poľnohospodársky priemysel vyrábal 
potraviny za dostupné ceny. Porovnajme 
ich so súčastnými, hoci sa naháňame za 
akciovým tovarom. Donekonečna štát 
nemôže rozdávať peniaze tým, čo 
nepracujú. Mala by sa sprísniť legislatíva. 
Záhrady, polia, lúky burinejú, úroda sa 
rozkráda na koreni, zo dvora, lesy 
pustnú, stromy vyrubujú, rozrastá sa 
pytliactvo.... Akoby platilo heslo: „Kto 
nekradne, nemá!“ Skutočne sme 
bezmocní voči ničote? Zbohatlíci zbohatli 
skôr svojím špekulantstvom ako čestnou 
prácou, sú hluchí k solidarite. Zbierkove 
akcie sú záležitosťou spolucítiacich 
z radov tých, čo tiež potrebujú. Kde 
a v čom sú súčasné morálne hodnoty? 
Vieme, že bedákanie nám nepomôže. 
Mali by sme podporiť tých, čo zmýšľajú 
v prospech väčšiny a zodpovednejšie sa 
vyrovnávať s tými, ktorí znesväcujú dobré 
meno v rodine, v obci, v spoločnosti. Je 
dosť viditeľné a priehľadné, kto na koho 
dopláca. Len treba pozdvihnúť naše 
občianske povedomie a nevzdávať sa! 

PhDr.Irena Grácová, redaktor KM 



GAZDINKY   
NA  SLOVÍČKO 

 
TVAROHOVÝ GULIČKOVÝ KOLÁČ 
 
22 dkg polohrubej múky 
12,5 dkg masla 
2 vajcia 
15 dkg cukru 
3 PL kakaa 
1 prášok do pečiva 
- vypracovať cesto a dať na hodinu do 
chladničky 
- potom vypracujeme guličky 
a rozmiestníme rovnomerne na plech 
- zalejeme tvarohovou náplňou a dáme 
piecť 
Plnka:  3 tvarohy /môžu byť aj 4 ks/, 
12,5dkg masla,  2 žĺtky,  25 dkg  cukru,   
1 vanilkový práškový puding 
- zmiešame všetko spolu a zľahka 
pridáme sneh z 2 bielkov 
Koláč krájame na rezy vždy v polovičke 
guličky. 

Recept pre Vás vybrala:  
Renáta Šišmičová 

 

J U B I L A N T I 
 M Á J  

 Filipová Emília          – 91 rokov 

 Remešová Veronika  - 89 rokov 

 Michalík Anton          – 86 rokov 

 Ďurík Michal              – 86 rokov 

 Bujna Ernest             – 85 rokov 

 Holáková Emília        – 84 rokov 

 Karcolová Mária        – 84 rokov 

 Bujna Anton              – 83 rokov 

 Cibulová Helena       – 80 rokov 

 Ďurik Emil                 – 78 rokov 

 Grácová Anna           – 76 rokov 

 Kutňanská Janka      – 75 rokov 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 

NARODENIE   DIEŤAŤA: 
 

N I K O L A  
RYBANOVÁ 

narodená 29.4.2012 
Otec: Milan Ryban 
Matka: Dana rod.Jankulová 
 
 
 

V A N E S A  
HAVRANOVÁ 

narodená 10.5.2012 
Otec: Juraj Havran 
Matka:Michaela rod.Detersová 
 
 
 
Š I M O N      HOLÍK 
narodený 10.5.2012 
Otec: Patrik Holík 
Matka: Lucia rod.Garguláková 

 
SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dňa 27.mája 2012 o 10.00 hod. 
v kostole svätého Mikuláša 
v Kovarciach pristúpilo k prvému 
svätému prijímaniu deväť detí: 

 
BELAN    Martin 

BELOHORCOVÁ    Hanka 
BITAROVSKÝ   Tadeáš 

BUCHA   Jakub 
CIBULOVÁ   Janka 

KOPECKÁ    Vladimíra 
PREVUZŇÁK    Erik 
RUSŇÁK    Adrián 

ŠVEC    Gabriel 
 

P O Z V Á N K A 
 

Klub slovenských turistov – Tríbeč 
Kovarce a Obec Kovarce  
Vás srdečne pozývajú na  

HODY NA GEDELOVE,  
ktoré sa uskutočnia 

 dňa 17.júna 2012 o 16.00 hod. 
Program: 

 odchod z Kovariec od Pizzérie 
Žovinec o 14.00 hod., odvoz obecnou 
Áviou alebo vlastným autom, tiež 
možnosť pešej turistiky – zraz na 
Gedelove /k.ú.Súlovce/ o 15.30 hod. 

  svätá omša o 16.00 hod. 

 po svätej omši voľný program 
Občerstvenie bude zabezpečené na 
mieste (guláš 1 EUR, klobásky, pivo, 
kofola) 
Vyzbierané finančné prostriedky budú 
použité na výrobu Informačnej tabule – 
spoznávanie flóry a fauny Tribečského 
mikroregiónu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po minuloročnej úspešnej akcii 
Asociácie historických vozidiel SR, 
ktorej členovia dňa 7.mája 2011 
predviedli občanom našej obce 
historické vozidlá a motocykle, 
rozhodlo sa vedenie Veteran Car 
klubu v Nitre pokračovať v tejto 
dobrej spolupráci s obcou Kovarce.  

A tak, v nedeľu, 1.júla 2012 
o 9.30 hod. budete mať možnosť 

vážení občania, znovu vidieť  
na ploche pred kultúrnym domom  

rôzne historické vozidlá a motocykle, 
ktorým ani čas neubral  

na ich kráse a atraktivite. 

Dňa 23.júna 2012  
sa uskutočnia tradičné 
JÁNSKE OHNE. 

Tento rok budú o to 
zaujímavejšie, že sa uskutočnia pod 
Hôrkou, pri kostolíku sv.Anny.
Srdečne pozývame všetkých občanov 
obce, príďte sa príjemne zabaviť, 
pochutnať si na guláši, k dispozícií bude 
bufet. 
 

O Z N A M Y 
 
Zber plastového odpadu (plastové 
PET flaše z minerálok, plastové obaly 
z potravín, čistiacich prostriedkov – 
šampónov, aviváže, pracích prostriedkov, 
plastové fólie) bude dňa 3. júla 2012.  
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 !!!!  
 
 
Západoslovenská energetika, a.s. 
oznamuje občanom, že dňa 31.mája 
2012 v čase od 6.30 hod. do 16.00 
hod. budú vypnuté nasledovné 
trafostanice v obci KOVARCE: 
Trafostanica č.1 (pri kostole) 
a elektrickú energiu nebudú mať ulice: 
ulica Slovenského národného povstania, 
ulica Družstevná, Cintorínska, čast 
Nitrianskej ulice od č.112 po č.159, 
č.d.115 a 114, č.d.514 
Trafostanica č.4 (na konci ulice 
Štefániková) a elektrickú energiu nebudú 
mať ulice: ulica Hviezdoslavova, časť 
ulice Štefániková od č.323 po č.377, časť 
ulice Nitrianska od č.235 po č.263, ulica 
Nová  
Trafostanica č.5 (pri kaštieli) 
a elektrickú energiu nebudú mať ulice: 
rodinný dom súp.č.411, kaštieľ 
Trafostanica č.6 (na ulici Nová) 
a elektrickú energiu nebudú mať ulice: 
ulica Nová, Fabrická, Parková,Duklianska 
rodinný dom č.445, č.444, časť ulice 
Štefániková od č.311 po č.322  a od 
č.378 po č.388 


