
       Občania a euro           
 
 
 

   Rok 2009 bude pre obyvateľov SR zmenový.
Slovensko 1. januára 2009 vstúpi do eurozóny, 
(oblasť krajín EÚ, ktorých spoločnou menou je 
euro). Občania budú môcť od 1. do 16. januára 
2009 platiť ešte slovenskými korunami. Tie sa 
však budú postupne sťahovať z obehu. Toto 
obdobie sa nazýva aj „duálny obeh“. 
   Po jeho ukončení, teda 16. 1. 2009, sa bude 
platiť výlučne eurovými bankovkami a minca-
mi. A čo v tom prípade ak máme v hotovosti 
väčší obnos peňazí? 
   Najjednoduchším a  zároveň aj efektívnym 
spôsobom je uloženie si peňazí pred zavedením 
eura na osobný účet do banky, ktorá ich auto-
maticky prevedie na euro. Ak sa však rozhod-
nete, že si slovenské mince na účet neuložíte, 
nezabudnite, že ich bezplatná výmena 
v komerčných bankách potrvá do konca júna 
2009 a výmena slovenských bankoviek do 
konca roka 2009. 
   Novinkou pre obyvateľov bude euro balík, 
ktorý dostane každá domácnosť v mesiaci no-
vember zadarmo. Bude obsahovať eurokalku-
lačku, informačnú brožúru a príručku o eure. 
Zároveň si na poštách a v komerčných bankách 
môžu občania  zaobstarať štartovací balík, ob-
sahujúci 45 euro mincí v hodnote 500,- Sk. 
Predávať sa začne od 1. decembra 2008 a ich 
cena bude 500 Sk (16,6 €). Počet balíčkov pri 
predaji nebude kusovo obmedzený.  

bytových spoločenstiev, ktorá má rozúčtová-
vať náklady súvisiace s prevádzkou bytov, te-
da aj spotreby vody. Obecné zastupiteľstvo
uvedené vzalo na vedomie a doporučilo sta-
rostovi jednať so Sagrisom a Západosloven-
skými vodárňami ohľadom riešenia vodovod-
nej prípojky. 

Jozef Boženík, Šaľa-Veča – 
žiadosť o odkúpenie pozemku 

Prednostka úradu predniesla poslancom žia-
dosť p. Jozefa Boženíka o odkúpenie pozem-
ku na výstavbu rodinného domu na mieste
dnešného detského ihriska v Novom Trnovci. 
Obecné zastupiteľstvo uvedené vzalo na ve-
domie a doporučilo starostovi jednať so záu-
jemcom ohľadom vhodného rozdelenia parce-
ly za účelom prístupu k ďalším pozemkom. 

Ponuky na odpredaj ornej pôdy – 
stanovenie podmienok 

Starosta informoval, že na základe výzvy
v Trnoveckých novinách na obec prišli dve 
ponuky na odpredaj ornej pôdy, ďalší záujem-
covia sa informovali u prednostky na obec-
nom úrade. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
cenu na odkúpenie ornej pôdy vo výške min.
8,- Sk/m2 a doporučuje starostovi obce roko-
vať so záujemcami o odpredaj ornej pôdy 
a predložiť OZ vhodné ponuky. 
Návrh na výšku príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škole a návrh na výšku mesačného 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spo-
jených s činnosťou školského klubu detí
v školskom roku 2008/2009. 
Mgr. Boženík informoval poslancov, že podľa 
nového školského zákona musí byť vypraco-
vané VZN na:    - príspevok za pobyt dieťaťa 
v materskej škole 
- príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spo-
jených s činnosťou školského klubu detí 
- zápis detí do školy 
Príspevok rodiča za pobyt dieťaťa v MŠ 
a v školskom klube za mesiac môže byť do
výšky najviac 7,5% životného minima  
(404,-Sk).  ZŠ navrhuje  200,- Sk/mesiac  
pre MŠ a 100,- Sk/mesiac v školskom klube.  
Príspevok sa neuhrádza za dieťa:   
- ktoré má jeden rok pred plnením povinnej 
školskej dochádzky- ak zákonný zástupca die-
ťaťa predloží riaditeľovi školy doklad o tom,
že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi 
a príspevok k dávke v hmotnej núdzi podľa 
osobitného predpisu.  
- ktoré je umiestnené v zariadení na základe 
rozhodnutia súdu. 
Obecné zastupiteľstvo uložilo prednostke o-
becného úradu vypracovať návrh VZN
o výške poplatkov na žiaka MŠ a ZŠ. 
Termín: najbližšie OZ. 
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16. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa ko-
nalo 29.9.2008 za účasti všetkých poslancov 
a viedol ho starosta obce Ing. Július Rábek.  
V rámci kontroly plnenia úloh z predchádza-
júceho zasadnutia OZ:  
- Prednostka úradu informovala o splnenej ú-
lohe o doplnenie zmluvy na akciu Prestavba 
budovy MŠ. 
- Predseda finančno-plánovacej komisie Ing.
Hrabovský v úlohe stanovenia poplatku za
vyhradenie parkovacích miest informoval, že
je v platnosti VZN, kde trvalé parkovanie mo-
torového vozidla predstavuje sumu 2,- Sk/m2 

/deň, čo predstavuje 7.000,- Sk za rok. Pos-
lanci sa zhodli, že sa platba za parkovanie do-
rieši od 1.1.2009 novým VZN. 
- Ing. Gašpieriková informovala, že komisia 
výstavby a ŽP preverila možnosti zvýšenia
počtu parkovacích miest v areáli zdravotného
strediska a navrhuje vytvoriť ešte 6-8 miest na 
parkovanie z druhej strany - od cintorína 
a zároveň v úlohe predložiť návrh zmien
v ÚPN obce navrhuje na budúci rok začleniť
prostriedky na vypracovanie nového územné-
ho plánu  v digitálnej forme, tak ako to pred-
pisuje zákon. Obecné zastupiteľstvo uvedené
riešenia vzalo na vedomie. 
V ďalšom bode predsedajúci zasadnutia 
oboznámil poslancov, že projekt zberný dvor
a kompostáreň musel byť rozdelený na dve
časti. Žiadosť o dotáciu na zberný dvor bol
odovzdaný 22. augusta 2008 a žiadosť na 
kompostáreň je pripravená na odovzdanie 30.
septembra 2008. Výška celkových výdavkov 
na projekt je 12 604 595 Sk a spoluúčasť obce 
je vo výške 5%, čo činí 630 230,- Sk..  V žia-
dosti o NFP je zahrnutý prekopávač kompos-
tu, traktor a vlečka. Obecné zastupiteľstvo 
schválilo predloženie a spolufinancovanie
Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na
MŽP SR. 
- Komisia verejného obstarávania na svojom 
zasadnutí dňa 22.09.2008 vybrala za dodáva-
teľa stavby „Výstavba viacúčelového ihriska 
s umelou trávou“ firmu SPORTER s.r.o., Bra-
tislava. 
Obecné zastupiteľstvo predložený návrh
schválilo. 
V došlej pošte sa riešili: 

JAMADALO 915 – žiadosť 
o spoluprácu na prípojku vody 

Zasadnutia sa zúčastnila aj členka spoločen-
stva JAMADALO 915 (toto spoločenstvo tvo-
ria majitelia 4 bytov) p. Jarošová, ktorá požia-
dala poslancov o spoluprácu na prípojku vo-
dy. Jedná sa o 32 bytov, kde prípojka vody je
vedená ako vnútorný vodovod. Pri odkúpení 
bytov od Sagrisu nebola doriešená otázka  

  Zo šestnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  
                             v Trnovci nad Váhom 

V rámci diskusie odzneli 
nasledovné príspevky: 

RNDr. Belovičová – informovala poslancov, ako 
zástupkyňa obce v rade školy, o zasadnutí rady. 
S riaditeľkou školy v zmysle nového školského zá-
kona prejednali zameranie školy (enviromentálne 
zameranie). Zároveň predložila žiadosť školy
o zakúpenie interaktívnej tabule a farebných zber-
ných nádob na triedený odpad do tried. Po krátkej 
diskusii poslanci schválili zmenu účelu použitia
pridelených financií v zmysle žiadosti. 
Ing. Hrabovský - informoval sa o stave obecnej po-
lície, p. Láng sa dotazoval na náčelníka OP, nasto-
lil aj otázku či mať alebo nemať OP, pretože kame-
rový systém všetko nevyrieši. 
PaeDr. Kosztanko – navrhol priznanie odmeny sta-
rostovi obce. Obecné zastupiteľstvo prejednalo a 
schválilo odmenu starostovi obce za I. polrok 2008 
vo výške 29% v zmysle platného odmeňovacieho 
poriadku obce. 
Rozdiskutovali sa problémy s vývozom smetí 
z kuka nádob, prevádzkou separovaného dvora, p. 
Čerhák tlmočil dotaz ohľadom zberu biologického 
odpadu (zelene) obcou.  
Čerhák – navrhol do zariadenia opatrovateľskej 
služby kúpiť novú chladničku. 
Ing. Hanzlík – sa dotazoval na riešenie vody  a e-
lektriny na Hornom Jatove – prebiehajú jednania. 
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 Aktivity turistov – 

jesenné potulky 
 

  V novom školskom roku 2008/2009
škola našim deťom pripravila veľa
nového. V mimoškolskej činnosti je 
to bohatá ponuka krúžkov, kde si mô-
žu prísť všetci na svoje.    
  V turistickom krúžku sme už absol-
vovali dve túry a prešli 20 km. 
27.9.2008 sme boli v areáli poľovníc-
keho domu „ŠIŠLÁK“, kde sme moh-
li opekať slaninku pri ohníku, a to 
vďaka ochotným majiteľom objektu. 
Počasie nám prialo, príroda v okolí 
bola nádherná, bolo čo obdivovať.
Prešli sme 5 km v pohode 
a s konštatovaním, že trnovecké oko-
lie je očarujúce, treba sa len vybrať na
potulky. 
4.10.2008 sme sa vybrali do Kráľovej 
nad Váhom na farmu „Humanita“.
Hoci počasie nebolo priaznivé, chti-
vých malých turistov to neodradilo.
Túžba zažiť opäť niečo zaujímavé bo-
la silná. Aj keď cesta už bola dlhšia, 
všetci ju zvládli. Hrial ich dobrý pocit
a zážitok vidieť znova veľa zviera-
tiek. Pohladkať ich práve, keď bol ich 
deň. Veď aj zvieratá čakajú na našu
pozornosť a náš záujem. Prejsť celú 
cestu naspäť domov bol slušný výkon 
pre každého z detí. Tí, ktorí neprišli 
sa môžu len inšpirovať od týchto vy-
trvalcov – turistov.     
                                Ved.  krúžku 

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA 
september - október 

 

Narodili sa : 
Sabrina Stojková 
Patrik Rudický 

Hana Belovičová 
Richard Vargačík 

Karolína Vargačíková 
 

Jubilanti : 
70 rokov:  Alžbeta Bartovicsová
 Štefan Novák 
75 rokov: Aurélia Matúšová 
80 rokov: Ján Boženík 
 

Uzavreli manželstvo: 
Peter Bartolen  

a Mária Varsányiová 
Martin Durza  

a Veronika Molnárová 
Andrej Audi a Veronika Šubová 

 

50. výr. uzavretia manželstva: 
Dezider Meszáros  
a Gizela Vicsíková 
Alexander Marček  

a  Jozefa Matluchová 
 

60. výr. uzavretia manželstva: 
Emil Hlavatý a Etela Štrepková 

 

Opustili naše rady : 
Helena Kunderlíková – 83 ročná 
Mária Kunderlíková – 55 ročná 
Mária Motolíková – 62 ročná 
Etela Sefcsíková – 86 ročná 

 

Posedenie s dôchodcami 
 

Staré príslovie hovorí: 
... čas nezastavíš, stále plynie, ukra-

juje minúty, hodiny, dni, roky 
i desaťročia 

 

  Naši milí seniori, aspoň tí 70-roční 
a starší, sa zhromaždili dňa 17. ok-
tóbra 2008 o 14.00 hod. 
v Miestnom kultúrnom stredisku. 
  Tu sa uskutočnilo posedenie, na 
ktoré pozval dôchodcov starosta 
obce v spolupráci s komisiou so-
ciálneho zabezpečenia pri obecnom 
zastupiteľstve. Slávnostným preja-
vom otvoril toto tradičné  stretnutie, 
na ktorom všetkých srdečne privítal. 
Po prejave predniesla báseň žiačka 
základnej školy Lenka Ešeková 
a s maďarskou básňou vystúpila 
pani Viola Marčeková. 
  Svojim spoluobčanom zaspievali 
aj Jesenné ruže – ženský spevácky 
súbor pri miestnom Klube dôchod-
cov, ktoré harmonikou doprevádzal 
pán Dezider Marček. Trochou hu-
moru a satiry obohatili program Mr-
chane z Bánova. 
Pri malom občerstvení a veselej 
zábave čas rýchlo ubiehal. 
K uvoľnenej atmosfére a zdarnému 
priebehu posedenia prispel aj ko-
lektív pracovníčok obecného úradu.
  Veď tí skôr narodení si našu úctu 
a lásku predovšetkým zaslúžia! 
 

          Viacúčelové ihrisko 
  Úrad vlády SR a Nadácia  SPP schvá-
lila v roku 2008 nenávratný finančný 
príspevok v hodnote 1,2 milióna korún 
pre našu obec. Práve vďaka finančnej
podpore nám bolo umožnené zrealizo-
vať multifunkčné  ihrisko pre deti a
mládež. 
   Nachádza sa v areály miestneho ihris-
ka na ploche bývalých tenisových kur-
tov. Jeho rozloha je 33 m  x 18 m.
Viacúčelové ihrisko pozostáva z umelé-
ho trávnika v červeno - zelenej kombi-
nácii,  z vonkajšej strany je ihrisko
ohraničené mantinelovým systémom s 
ochrannými sieťami. Základy, prípravné 
a podkladové práce si obec budovala 
svojpomocne. Dodávateľom stavby 
ostatnej časti je SPORTER s.r.o. Brati-
slava. 
Cieľom bolo vybudovanie nenáročného
a športového ihriska s umelým trávni-
kom, ktoré by mali využívať hlavne deti 
a mládež, ale aj široká verejnosť. 
Jeho sprístupnenie verejnosti sa plánuje 
na prvý novembrový týždeň. Deti budú
mať vstup zdarma, pokiaľ dodržia zá-
kladné pravidlá, ktoré budú pri otvorení
ihriska určené.  
   Vybudovaním takéhoto športoviska sa
výrazne zlepšia aj podmienky pre vzde-
lávací proces na škole a fungovanie zá-
ujmových útvarov v čase mimo škol-
ského vyučovania. Hlavným cieľom ob-
ce bolo otvoriť pre deti a mládež nové 
možnosti využitia ich voľného času. 
 
 

 
 
 
 
                             

                      Problém čiernych stavieb  
         Problém čiernych stavieb sa u nás (ne)rieši už roky. 

Niektorí stavebníci sa spoliehajú na dodatočné zlegalizovanie stavby. 
Problematikou stavieb sa zaoberá stavebný úrad, ktorý patrí do pô-
sobnosti obce. 
             Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu usku-
točňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia 
stavebnému úradu. Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri drobných 
stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu hlavnej stavbe, pri staveb-
ných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasa-
huje do nosných konštrukcií stavby a nemení sa spôsob užívania stav-
by  
Stavebník drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác je 
povinný ich uskutočnenie vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu.

Ak stavebný úrad zistil, že stavba bola postavená bez stavebného 
povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a 
vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, 
že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chrá-
nenými týmto zákonom a osobitnými predpismi. Ak stavba svojim 
stavom ohrozuje život alebo zdravie osôb prípadne majetkové alebo 
kultúrne hodnoty a ak nie je nevyhnutné stavbu ihneď odstrániť, na-
riadi stavebný úrad vykonať neodkladné zabezpečovacie práce vlast-
níkovi stavby, ktoré sa robia na náklady vlastníka stavby. Ak je dô-
vodné podozrenie, že na pozemku sa realizuje nepovolená stavba ale-
bo v rozpore so stavebným povolením alebo iné dôvody, môže občan 
dať podnet na výkon štátneho stavebného dohľadu stavebnému úradu 
alebo poverenému pracovníkovi obce. Ak orgán štátneho stavebného 
dohľadu zistí nepovolenú stavbu, oznámi to stavebnému úradu a ak 
ide o rozostavanú stavbu, bezodkladne vyzve stavebníka, aby zastavil 
práce na stavbe.  
Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania 
stavby uchovávať po celý čas jej užívania. 
Ak sa niekto dopustí priestupku voči stavebnému zákonu, stavebný 
úrad môže udeliť sankcie, ktoré sú podrobne špecifikované v zákone. 
Napr: 
V prípade, že fyzická osoba uskutočňuje drobnú stavbu či zmenu bez 
ohlásenia, ide o priestupok s pokutou do 10-tisíc Sk. Môže sa vyšpl-
hať až do 1 milióna, ak fyzická osoba stavia objekt bez stavebného 
povolenia, alebo ak užíva stavbu bez kolaudačného rozhodnutia. Sta-
vebný zákon ukladá povinnosť uložiť pokutu, tá sa nedá odpustiť."  
V prípade právnických osôb sú pokuty „mastnejšie“. Ak robí menšie 
zmeny v objekte bez ohlásenia, hrozí pokuta do 400-tisíc Sk. V najzá-
važnejších prípadoch, ak právnická osoba stavia „načierno“ alebo uží-
va objekt bez kolaudačného rozhodnutia sa pokuta môže vyšplhať do 
5 miliónov Sk. Závisí od stavu rozostavanosti, charakteru stavby i 
postoja stavebníka pri rešpektovaní výziev o zastavení stavby. V prí-
pade fyzických osôb sa  väčšinou ukladajú pokuty v takej výške, aby 
neboli likvidačné, ale splnili výchovný účel.  
V prípade nepovolených stavieb má stavebný úrad právomoc zastaviť 
práce. Nasleduje proces dodatočného povoľovania stavby. Pokiaľ sta-
vebník preukáže, že stavba nie je v rozpore s verejným záujmom, 
podľa stavebného zákona stavebný úrad nemôže nechať stavbu od-
strániť. Stavebník ale musí predložiť všetky potrebné dokumenty ako 
k riadnemu povoleniu. Ide skôr o to, akú vážnosť prikladá stavebník 
stavebnému zákonu a hlavne do akej miery ho rešpektuje  
Často sa dopúšťajú chýb aj majitelia rodinných domov. Ak majú 
územné rozhodnutie, považujú ho za povolenie k stavbe. Ide skôr o 
nevedomosť, ako úmysel. Niekedy však stavebníci konajú nezákonne 
vedome, lebo chcú mať stavbu čo najskôr hotovú. 
                                                       Mgr. Beata Hrebíková, rod. Kováčová 

 

V právnej poradni Vám radí: Mgr. Beata Hrebíková  
z advokátskej kancelárii  JUDr. Mária Gálová 
Mgr. Beata Hrebíková 
Hlavná 604                        Trnovec nad Váhom
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      Zo zápisníka obecnej polície 
 

- Rozbil okno na budove  MŠ. Nezistený pá-
chateľ v nočnej dobe z 21. na 22.8.2008  
rozbil okno na prístavbe budovy MŠ  (škôl-
ky) v Trnovci nad Váhom, čím spôsobil
škodu do 1000,- Sk. Prípad prevzal OO PZ
Šaľa. 
- Hustý dym sa šíril v ranných hodinách dňa
1.9.2008 od cesty smerom  na Horný Jatov. 
Bolo zistené, že horí slama na roli v okrese 
NZ, čo bolo oznámené na príslušné miesto. 
- Pokreslili stenu rodinného domu
v blízkosti ZŠ v Trnovci n/V., čím majiteľo-
vi bola spôsobená škoda do 1.000-,Sk. Prí-
pad je v riešení. 
- Drobné ublíženie na zdraví bez PN utrpel
dňa 5.9.2008  9 ročný chlapec, ktorého na
ulici udrel metlou do chrbta 8 ročný žiak ZŠ.
Prípad bol riešený ako priestupok a
s rodičom páchateľa bol vykonaný pohovor. 
- Dňa 6.9.2008 vo večerných hodinách bolo
na OP oznámené, že na ul. Hlavnej sa pobili 
taxikári a rušia nočný kľud. Udalosť prevza-
la hliadka OO PZ Šaľa. 
- Dňa 7.9.2008   o 00.19.hod. bolo na OP
oznámené, že na hlavnej ceste zv. Nitrianská 
leží neznáma osoba. Privolaný lekár konšta-
toval opilosť a zranenie osoby preto ho zo-
brali na ošetrenie do Galanty. 
- Dňa 16.9.2008 bolo oznámené na OP, že
manžel v podnapitom stave útočil  na man-
želku vyhráža jej ublížením na zdraví a vy-
háňa ju z domu. Prípad prevzala hliadka OO 
PZ Šaľa. 
- Bloková pokuta bola uložená osobe, ktorá
v čase neprítomnosti pracovníčky zberného
dvora  vysypala netriedený odpad pred brá-
nu objektu.  
- Havarované  a opustené osobné auto bolo
nájdené na poľnej ceste vedľa hrádze sme-
rom na Ameriku II. Prípad prevzala hliadka
OO PZ Šaľa.    
- Bloková pokuta bola uložená za rušenie
nočného kľudu po 22:00 hodine, ku ktorej
došlo pri hádke na oslave narodenín. 
- Ďalší prípad prehodenia vriec cez oplotenie 
zberného dvora bol oznámený na OP.V prí-
pade zistenia páchateľa bude uložená bloko-
vá pokuta.      
- Na základe oznámenia svedka o havárii
motocykla bola privolaná sanitka RZP. Prí-
pad na MČ prevzal nehodovkár ODI NZ. 
- Jedenásť ročný žiak ZŠ zo Selic pri auto-
busovej zastávke v Trnovci nad Váhom
okradol o 10,- SK žiaka ZŠ v Trnovci n/V. 
Prípad je v riešení ako priestupok. 
- Občania informovali OP, že na poľnú cestu 
v blízkosti podjazdu bol vyhodený odpad.
OP zistila páchateľa, ktorý na vlastné nákla-
dy musí odpad odstrániť a bola mu uložená
aj bloková pokuta. 
- Dňa 23.10.2008 v čase o 21.35 hod. hliad-
ka OP spozorovala na krajnici hlavnej cesty
ležať neznámeho muža, ktorý na budenie
vôbec  nereagoval. Tiež bola privolaná sa-
nitka RZP. Bolo zistené, že sa jedná o
miestneho občana, ktorého po ošetrení pre-
vzala jeho rodina. 
                 Štefan Macky, obecná polícia

Nakladanie s odpadmi 
 

Odpady vznikajú pri každej ľudskej činnosti, vo výrobnej i spotrebiteľskej sfére. Ich vznik 
a hromadenie predstavuje výrazný zásah do životného prostredia. Odpady obsahujú látky, ktoré často 
ohrozujú prakticky všetky zložky prostredia, t.j. kvalitu vôd, ovzdušia a pôdy. Prenikajú do rastlín 
a cez potravinový reťazec ohrozujú zdravie a život živočíchov a ľudskej populácie. Správne naklada-
nie a hospodárenie s odpadmi sa preto stáva rovnako dôležitým problémom, ako zabezpečenie zá-
kladných životných potrieb. 
V obci už niekoľko rokov  je zavedený systém zberu triedeného odpadu. Týmto systémom umožňu-
jeme občanom, ktorí sú ochotní triediť odpad, ušetriť nemalé finančné prostriedky. Systém zberu 
triedeného odpadu sa skladá  z dvoch možností. 
Každá domácnosť dostala 3 farebne rozlíšené vrecia:  
- žlté na plasty (plastové fľaše – prosíme pošliapať, tým ušetríme priestor) 
- modré vrece na papier (noviny, časopisy, knihy, škatule – zložené) 
- čierne na sklo (sklené fľaše, poháre od kompótov, rozbitné poháriky). 
Ďalej je možnosť separovať tetrapakové obaly od mlieka a malinoviek. Ďalšou zložkou odpadu, kto-
rú môžu občania separovať sú kelímky  od jogurtov – umyté. Tieto komodity prosíme umiestniť 
zvlášť do plastových tašiek.  
Každý mesiac prvý pondelok  majú možnosť občania tieto vrecia s vyseparovanými zložkami odpadu 
vyložiť pred dom a následne každá domácnosť obdrží nové vrecia. 
Druhou možnosťou, kam s triedeným odpadom je Dvor zberu triedeného odpadu, ktorý  je prevádz-
kovaný pre občanov nasledovne 
V letných mesiacoch:   
                               pondelok až piatok : od 14,oo hod . do 18,oo hod. 
          sobota : od   9,oo hod.  do  12,oo hod       14,oo hod.  do  18,oo hod. 
V zimných mesiacoch : ( od 1.novembra ) 
 piatok : od  13,oo hod.  do 17,oo hod. 
 sobota : od    9,oo hod.  do 12,oo hod      13,oo hod.  do 17,oo hod. 
Na zbernom dvore preberáme len tieto vyseparovane (vytriedené) zložky odpadu : 
papier (noviny, časopisy, knihy, kartóny, zošity – nepreberieme znečistený papier), sklo (fľaše, pohá-
re, predmety zo skla aj porozbíjané, okenne sklo – sklo z automobilov nepreberáme a tiež znečistené 
sklo), železo (železný šrot, kovové konzervy – nepreberáme znečistené plechové nádoby), plasty 
(plastové fľaše , plastové obaly, plastový nábytok, prepravky, kvetináče, bandasky, plastové nádoby 
– znečistené plasty nepreberáme), pneumatiky (nesmú obsahovať disky), elektronický odpad (rádiá, 
magnetofóny, chladničky, práčky, počítače, televízory – nesmie byť prasknutá obrazovka), fólie 
(zbavené od hrubých nečistôt ), veľkoobjemový odpad ( nábytok ), akumulátory, polystyrén  
(bez malty a papiera), stavebný odpad (triedený – v malom množstve to znamená za jednu káričku), 
bioodpad (konáre prosíme zviazať). 
      Chceme informovať občanov, ktorý sa rozhodli doma kompostovať a tým  si skvalitniť záhradku, 
na požiadanie im poskytneme informácie o kompostovaní na obecnom úrade. 
      Ďalej  si majú možnosť občania zapožičať drvičku konárov a pri väčšom množstve poskytujeme 
drvenie konárov veľkou drvičkou. 
 Jednotlivé komodity, ktoré  preberáme na zbernom dvore sú odvážané odberateľmi na ďalšie využi-
tie a preto je dôležité, aby  boli  triedené a zbavené hrubých nečistôt. V opačnom prípade tieto komo-
dity nepreberieme. Mali by sme si uvedomiť, že za odpad sa platí nielen u nás, ale na celom svete. 
Tieto služby,  ktoré pre svojich občanov poskytujeme stoja každoročne nemalé investície a je ťažko 
pozerať a počúvať jednotlivcov, ktorí si zamieňajú zberný dvor  zo smetiskom a pri upozornení  zod-
povednou pracovníčkou sa správajú arogantne. 
Problém odvoz odpadu – obsah kuka nádoby. Na základe zistenia ako i sťažnosti občanov boli vyko-
nané a aj naďalej budú previerky na zistenie konkrétneho stavu a nedostatkov. Tento problém je tiež 
presne definovaný vo VZN ako i v Zákone. Bolo totiž zistené, že niekoľko obyvateľov obce  nekúpi 
lístok na odvoz smeti a namiesto lístka dávajú peniaze, víno alebo aj cigarety. Okrem toho, že je to 
podvod proti obci a obyvateľov podľa § 50 zákona o priestupkoch, za ktorý skutok je možné uložiť 
blokovú pokutu do 1000,- Sk. Tiež sme zistili, že nevytriedený odpad sa vyhadzuje na poľné cesty, 
do lesa ako i cez plot zberného dvora. Upozorňujeme tých, ktorých sa to týka, že aj tu budeme konať 
nekompromisne a bude im uložená maximálna pokuta. Pri odvážaní odpadu treba vyplniť lístok čita-
teľne a napísať aj číslo domu. Lístok platí iba na odvoz 1 ks typizovanej 120 litrovej nádoby a nie 
240 litrovej a vedľa uložených vriec a balíkov!  Posádka auta nesmie brať vrecia s odpadom a ani iné 
rôzne balíky a hlavne nie priložené peniaze. Taktiež nie je povolené vyvážať stavebný odpad (tehla, 
škridla, azbest a pod.) na poľné cesty a do lesa. Je to priestupok proti životnému prostrediu a po zis-
tení páchateľa je možné uložiť vysokú blokovú pokutu. 
Jednoducho, nerobme to, čo by vadilo aj Vám!    
Obecný úrad organizuje aj zber elektronického odpadu. Dňa  13. novembra 2008 sa bude konať na-
sledujúci. Občania majú možnosť vyložiť pred domy  televízory, chladničky, práčky, počitače... 
Vážnym problémom, ktorý riešime sa stal odpad v cintoríne. Každý si určite všimol koše a aj kuka 
nádoby, ktoré sú umiestnené pri vstupoch do cintorína. Kuka nádoby sme tam umiestnili kvôli trie-
deniu odpadu a na každej z nich je napísané na aký odpad sú určené. Žiadame občanov, aby do ná-
dob umiestňovali odpad podľa označenia.    
Boli by sme radi, keby tieto možnosti, ktoré občania majú pri triedení odpadu, boli plne využívané 
a tým by sme si  tú našu obec spoločnými silami  vyčistili a udržiavali bez odpadkov.  
                                                             Gabriela Melegová        Štefan Macky 
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DK udelila tresty po údajnom napadnutí rozhodcu v zá-
pase s Hájskym (0:1). Mimo iných trestov nám odrátajú 
po skončení sezóny 3 b.  Odvolanie FK neprešlo.  
5. kolo: Svätoplukovo – Trnovec 5:1 (2:0) 
Hostia v okyptenej zostave odolávali až do záveru pol-
času, keď domáci premenili penaltu a vzápätí pridali 
druhý gól. Ács síce pekným gólom znížil, ale potom sa 
už strelecky presadili hostitelia.  
6. kolo: Trnovec – H. Lefantovce 5:1 (3:1) 
Domáci si konečne s chuťou zahrali, keď sa gólovo 
presadil Žigárdi 2. Ďalšie góly pridali Klincko, Janáč 
hlavou a Kriško. V zostave kola M.Žigárdi. 
Pred 80 divákmi rozhodoval Fábry. 
7. kolo: Mojmírovce – Trnovec 1:3 (1:0) 
Pred 120 divákmi rozhodoval Dano. Domácim pomohla 
k vedeniu 11-ka. Hostia sa v druhom polčase rozohrali 
a v priebehu 15 minút otočili zápas. Góly dali Žigárdi 2 
a Ács. V zostave kola – Ács M. 
8. kolo: Trnovec – Ivanka 3:1 (1:1) 
Pred 100 divákmi rozhodoval Tomka. Konečne sme vi-
deli kvalitné stretnutie, obojstranne útočné. Výborne 
chytal brankár Szitás. V prvom polčase skóroval Puskás 
Sz. Dobre hrajúci hostia vyrovnali gólom Tatranského. 
Rozhodujúce brejky úspešne zakončili Žigárdi a Ács.  
V zostave kola – Szitás, Ács. 
9. kolo: Rišňovce – Trnovec 3:1 (2:1) 
Pred 80. divákmi rozhodoval Hrušovský. Hostia 
v oklieštenej zostave prehrávali už po 4 minútach. Na 
druhý gól domácich do prestávky po peknej akcii znížil 
Ács. V druhom polčase „čaroval“ rozhodca a tretí gól 
rozhodol o výsledku.  
10. kolo: Trnovec – Kynek 3:3 (1:1) 
Pred 100 divákmi rozhodoval Šimor. S posledným 
mužstvom sa očakával jednoznačný zápas. Skóre otvo-
ril Janáč, ale hostia vzápätí vyrovnali. V druhom pol-
čase sa triasli brvná a tyče. Po hodine konečne Obycký 
trafil. Kriško dokonca zvýšili na 3:1. Hosťom sa podari-
lo dvoma zlapenými gólmi v 88. a 90. vydolovať bod. 
11. kolo: Kráľová nad Váhom – Trnovec 2:1 (0:1) 
Pred 80 divákmi rozhodoval Pecek.  
V obojstanne kvalitnom zápase otvoril skóre 
z priameho kopu Ács M 0:1. Po prestávke získali do-
máci územnú prevahu, no vyrovnali až z prísnej 11-ky.  

Trnovec – N. Sady 4:4 (2:2) R.Stojka 3, F.Surányi 
Selice – Trnovec 1:7 (1:2) 
M. Dymák 3, F.Surányi 2, J. Vričan 2 
 

1 Nové Sady 12 9 2 1 52:18 29 
2. Trnovec n/V 12 8 2 2 59:16 26 
3. Ivanka 12 8 2 2 41:19 26 
4. Neded 12 7 2 3 53:19 23 
5. Dražovce 11 7 1 3 38:17 22 
6. Vlčany 12 7 0 5 43:20 21 
7. Močenok 11 7 0 4 36:18 21 
8. Cabaj-Čápor 12 6 1 5 29:29 19 
9. Diakovce 12 4 0 8 25:33 12 
10. Mojmírovce 12 3 1 8 21:53 10 
11.Selice 12 2 0 10 14:71 6 
12.V.Zálužie 12 1 2 9 14:63 5 
13.Svätoplukovo12 1 1 10 14:63 4 
 

Žiaci KSSŽ J 
Trnovec – Pata 3:5 (1:1) M.Keszeli 2, P.Janáč 
Trstice – Trnovec 11:0 (5:0) 
Trnovec – Jelka 0:9 (0:5) 
Mojmírovce – Trnovec 2:1 (2:0) P.Janáč 
Trnovec – Vlčany 2:1 (2:1) P.Janáč, M.Keszeli 
Ivanka – Trnovec 5:0 (4:0) 
Trnovec – H.Kráľová 0:4 (0:2) 
Trnovec – Vlčany 1:0 (0:0) K.Sztojka 
Sládkovičovo – Trnovec 1:0 (1:0) 
 

1. Ivanka 11 8 2 1 53:15 26 
2. V.Uľany 11 8 1 2 30:6 25 
3. Trstice 11 8 0 3 79:16 24 
4. T.Mlyňany 11 8 0 3 42:14 24 
5. Gabčíkovo 11 8 0 3 27:20 24 
6. Tešedíkovo 11 7 1 3 19:17 22 
7. Jelka 11 6 1 4 47:14 19 
8. Sládkovičovo 11 6 0 5 27:33 18 
9. Neded 11 3 2 6 18:31 11 
10. H. Kráľová 11 3 1 7 22:41 10 
11. Vlčany 11 3 0 8 21:43 9 
12. Trnovec  11 2 0 9 7:46 6 
13. Pata 11 1 2 8 18:60 5 
14. Mojmírovce 11 1 0 10 8:67 3 
 

                                       Spracoval Štefan Kočiš

V 80. min. rozhodol Lacko, že tri body zostali doma.
12. kolo: Trnovec – P. Kesov 2:0 (2:0) 
Pred 80. divákmi rozhodoval Vágner. V priemernom 
stretnutí sa rozhodlo už do polčasu, keď sa presadil Ja-
náč. Po prestávke sa už len dohrávalo.  
13. kolo: Selice – Trnovec 3:1 (2:2) 
V poslednom kole jesennej časti vyhrali domáci, keď 
využili slabé chvíľky trnoveckej obrany. Na 3:1 znižo-
val Vričan M. 
Zostava – Szitás, Legner, Klincko, Vričan, Ölvecký, 
Puskás T., Obycký, Doboš, Bartuš T., Ács, Janáč, 
Székházi, Žilinský, Varga 
 

1.  Kráľová n/V 13 11 2 0 39:12 
2.  Lužianky 13 10 0 3  29:21 
3.  Hájske  13 8 2 3 30:16 
4.  Selice 13 8 2 3 25:15 
5.  Ivanka 12 8 1 3 49:20 
6.  Svätoplukovo 13 6 1 6 39:27 
7.  Rišňovce 13 5 2 6 39:29 
8.  Mojmírovce 13 5 2 6 27:23 
9.  Trnovec n/V 13 5 2 6 22:22 
10. Cabaj-Čápor 12 3 2 6 19:20 
11. P.Kesov  13 3 1 9 23:40 
12. H.Lefantovce 13 2 3 7 22:46 
13. Diakovce 13 2 1 10 10:58 
14. Kynek 13 1 3 9 25:49 
Lužiankam odrátajú 9 b., Trnovcu 3 b, H.Lefantovciam 
3 b. Strelci Ács 5, Žigárdi 5, Janáč 5, Puskás Sz. 2, 
Puskás T. 1, Kriško 1, Klincko 1, Vričan 1, Obycký 1 
Doma   7  4 2  1  15:7  14 b. 
Vonku 6  1  0  5  7:15   3 b. 
 

Dorast 1. C trieda 
Svätoplukovo – Trnovec 1:0 (1:0) 
Trnovec – Neded 3:3 (1:1), F. Surányi, J. Vričan, 
P.Stojka 
Mojmírovce – Trnovec 0:11 (0:1), M.Dymák 4, 
J.Vričan 3, R.Stojka 2, M.Farkaš, L.Kukla. 
Trnovec – Ivánka 4:0 (0:1) J.Vričan 2, M.Farkaš, 
L.Keszeli 
Trnovec – Vlčany 3:1 (1:1) R.Stojka, J.Vričan, 
F.Surányi 
Trnovec – Dražovce 0:1 (0:0) 

Trnoveckí stolnotenisti v ročníku 2008/2009 už naplno
rozohrali svoje súťaže.  
„A“ mužstvo v 1.lige - skupina „ZÁPAD“ odohralo  od
poslednej informácie tri zápasy a to všetko víťazne.  
                   Trnovec A -  Senec  A     9:5 
                   Trnovec A – Ivanka pri Dunaji 10:4  
                   Nové Zámky - Trnovec A  4:10     
                1.liga - muži západ 
Tabuľka súťaže po 2. kole - Základná časť 
1. ŠK ŠOG Nitra A 3 3 0 0 0 102:59 31:11 9 
2. TJ Trnovec A  3 3 0 0 0 95:63 29:13 9 
3. St.Holič B 3 2 1 0 0 101:59 28:14 8 
4. MSK Malacky A 3 2 1 0 0 112:50 33:9 8 
5.ŠK ŠOG Nitra B 3 2 0 1 0 88:65 26:16 7 
6. STK N.Zámky A  3 2 0 1 0 80:83 21:21 7 
7. PK Komárno Šahy A 3 1 0 2 0 32:75 17:25 5 
8. STK Senec A  3 0 1 0 0 79:88 18:24 4 
9. Ivanka pri Dunaji 3 0 1 2 0 75:95 16:26 4 
10.TJ Gastro Galanta A 3 0 1 2 0 65:93 14:28 4 
11.Slav.Sladkovičovo A 3 0 1 2 0 62:100 13:29 4 
12.Druž. Hont.Trsťany 3 0 0 3 0 16:77 6:36 3 
„B“ mužstvo v 3 lige odohralo štyri zápasy a to s bilan-
ciou tri víťazstvá a jedna remíza: 
Trnovec „B“ -   Vráble    13:5 
Levice - Trnovec „B“     9:9 
Trnovec „B“ - Bánov „B“ 14:4 
Trnovec „B“ - Hont. Trsťany „B“ 11:7 
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                           III. liga muži 
Tabuľka súťaže po 4. kole - Základná časť 
1. Nitra C 4 4 0 0 0 182:75 55:17 12 
2. Zem. Olča A  4 4 0 0 0 122:75 49:23 12 
3. Trnovec B 4 3 1 0 0 168:114 47:25 11 
4. Levice B 4 2 2 0 0 121:100 41:31 10 
5. N.Baňa/Podl.A 4 2 1 1 0 1116:102 39:33 9 
6. Vráble B 4 2 0 2 0 107:96 36:36 8 
7. N.Zámky B 4 1 1 2 0 96:113 35:37 7 
8. Topolčany B 4 1 1 2 0 142:153 33:39 7 
9. Bánov B 4 1 0 3 0 88:125 35:37 6 
10.Komárno/ŠahyB 4 1 0 3 0 84:121 25:47 6 
11.Hont. Trsťany 4 0 0 4 0 190:73 24:48 4 
12.Volkovce A  4 0 0 4 0 57:145 13:59 4 
„C“ mužstvo v 4.lige odohralo štyri zápasy, všetko to 
boli prehry: 
Trnovec „C“ - Šaľa A  5:13 
Nitra „E“ - Trnovec „C“ 15:3 
Trnovec „C“ - Čab 7:11 
Trnovec „C“ - Zlaté Moravce 8:10 
 

                    IV. liga muži sever 
Tabuľka súťaže po 4. kole - Základná časť 
1. Ludanice A  4 3 1 0 0 173:104 52:20 11 
2. Tovarníkyx B 4 3 1 0 0 125:82 44:28 11 
3. Nitra D 4 3 0 1 0 133:79 49:23 10 
4. Topoľčany C 4 3 0 1 0 144:132 41:31 10 
5. Čab A  4 2 1 1 0 162:117 44:28 9 
6. Dlhá n/V A  4 2 1 1 0 126:86 43:29 9 
7. Nitra E 4 2 1 1 0 120:79 41:31 9 
 

8. Zl.Moravce A  4 2 1 1 0 144:133 39:33 9 
9. Mojmírovce A  3 1 2 0 0 113:88 32:22 7 
10.Šaľa A  4 1 1 2 0 143:143 37:35 7 
11.Č.Kľačany A  4 1 1 2 0 93:110 33:39 7 
12.V.Cetín A  4 1 1 2 0 93:119 29:43 7 
13. Žirany A  3 1 0 2 0 93:116 21:.33 5 
14.Lehota A  4 0 1 3 0 101:179 19:53 5 
15.Trnovec C 4 0 0 4 0 99:173 23:49 4
16.Žitavany A  4 0 0 4 0 76:198 11:61 4 
 

„D“ mužstvo v okrese Šaľa odohralo  tri zápasy, na-
nešťastie nepodarilo sa ani v jednom uspieť: 
Močenok  „A“ - Trnovec  „D“ 15:3 
Vlčany  „B“ - Trnovec  „D“ 12:6 
Trnovec  „D“ - Vlčany  „A“ 6:12 
 

                      Okres Šaľa 
   Tabuľka súťaže po 3. kole – Základná časť 
   1.  Šaľa B 3 9 
   2. Močenok B 3 9  
   3. Vlčany 3 7 
   4. Neded 3 7 
   5. Močenok 3 6 
   6. Mix Šaľa 3 5 
   7. Dlhá n/V B 3 4 
   8. Trnovec D 3 4 
   9. Vlčany B 3 2 
   10.Šaľa C 3 2 
                                                         Miroslav Ševčík 
                                                  oddiel stolného tenisu 



  A polgárok és az euro 
 
 

    A 2009-es év Szlovákia polgárai számára a vál-
tozások éve lesz. 
   Szlovákia 2009 január 1-én belép az eurozónába, 
(ez az  EÚ azon tagállamait foglalja magába, ame-
lyek  közös fizetőeszköze az euro). A polgárok 
2009 január l–től  január 16-ig  még fizethetnek 
a szlovák koronával. Ezeket  azonban fokozatosan 
kivonják majd a forgalomból.  Ez az időszak lesz 
a „kettős forgalom “ időszaka. 
Ezen időszak  befejezése után, tehát 2009 január 
16. után kizárólag csak  az eurós bankjegyek  és 
pénzérmék fizetnek majd.  És mit abban az eset-
ben, ha nagyobb menyiségű készpénzzel rendelke-
zünk? A készpénz elhelyezésnek legegyszerűbb és 
egyben leghatékonyabb  módja  a koronának az 
euro bevezetése előtt  bankban  személyi számlán 
való elhelyezése, amit az automatikusn eurora vált 
át.  Ha még is úgy döntenek, hogy a szlovák érmé-
ket a számlára nem helyezik el, azok térítésmentes 
cseréje a  kommercionális bankokban 2009 június 
végéig fog tartani, és a szlovák bankjegyek cseréje 
2009 december végéig lesz lehetséges. 
   A polgárok számára újdonság lesz az eurocso-
mag, amit minden háztartás ingyen kap meg no-
vember hónap folyamán. Ez a csomag tartalmazni 
fog egy eurokalkulátort, tájékoztató röpújságot és 
egy kézikönyvet az euro használatához. 
Végezetül a postákon és a kommercionális ban-
kokban a polgárok bebiztosíthatják az indító cso-
magot, ami 45 darab euroérmét fog tartalmazni 
500.-Sk értékben. Ezeket 2008 december 1–tól 
fogják árúsítani  és áruk 500.- Sk(16,6 €) lesz. 
A megvásárolható csomagok száma nem lesz  
korlátozva.  

nem volt megoldva a lakástársaságok kérdése, 
akinek szét kell számolnia a lakások működteté-
sével járó kötségeket, tehát a vízfogasztást is. 
A községi képviselőtestület a fent említett dolgot 
tudomásul vette és ajánlotta a polgármesternek 
tárgyalni a Sagrissal és a Nyugatszlovákiai Víz-
művekkel a vízvezeték bekötése  megoldásanak 
az ügyében. 
Jozef Boženík, Šaľa- Veča -  kérvény a földtelek 

megvételére 
A község elöljárónője  előterjesztette a   képvise-
lőknek Jozef Boženík kérvényét  földtelek meg-
vételére családi  ház kiépítésére Újtornócon
a mai gyermekjátszótér helyén.
A képviselőtestület a kérvényt tudomásul vette 
és ajánlotta a polgármesternek tárgyalni az ér-
deklődővel  a parcella megfelelő felosztásával 
kapcsolatban a többi telekhez való hozzájutás 
céljából. 
Ajánlat a szántóföld eladására- a feltételek meg-

határozása 
A polgármester tájékozatott arról, hogy
a Tornóci Újság felhívása alapján két ajánlat jött
a szántóföld eladására,  további  érdeklődők  tá-
jékozódtak az elöljárónőnél a községi hivatalban. 
A képviselőtestület  a szántóföld megvételének 
árát min. 8.—Sk/m2 nagyságban  hagyja  jóvá és 
ajánlja a polgármesternek tárgyalni az érdeklő-
dőkkel a szántóföld eladásáról és benyújtani 
a képvielőtestületi ülésre a megfelelő ajánlato-
kat.   
Javaslat a gyermekek óvodai tartózkodásáért já-
ró  hozzájárulás nagyságáról és javaslat a havi 
hozzájárulás nagyságáról a gyerekek iskolai 
klubban való tevékenységének költségei részle-
ges megtérítésére  a 2008/2009-es tanévben 
Mgr. Boženík tájékoztatta a képviselőket, hogy 
az új iskolai törvény értelmében ki kell dolgozni
az általánosan kötelező érvényű rendeletet:  
- a gyermek óvodai tartózkodásáért járó  hozzá-
járulását 
- a gyermek iskolai klubban való tevékenységé-
nek költségei részleges megtérítésenek a hozzá-
járulását 
A szülők hozzájárulása  a gyerekek óvodában  és 
iskolai klubban  való tartózkodásáért egy hónap-
ra a létminimum nagyságának 7,5 % -a lehet 
(404,-Sk). Az iskola az óvoda esetében a 200 Sk-
t ajánlja és az iskolai klubban a 100 Sk-t egy hó-
napra. 
A hozzájárulást nem  kell  megtéríteni:  
- a gyermeknek, akinek egy év van hátra az isko-
lakötelesség teljesítése előtt 
- ha a gyermek jogi képviselője  olyan iratot ny-
újt be az iskola igazgatójához, hogy  támogatás
kap anyagi rászorultság miatt a megfelelőrende-
let szerint. 
- amelyik gyermek bírósági határozat alapján
van elhelyezve az intézményben 
A községi képviselőtestület feladatul adta
az elöljárónőnek kidolgozni az általánosan érvé-
nyű rendeletet az óvoda és az iskola tanulói  ille-
tékeinek a nagyságáról. 
Határidő: a következő képviselőtestületi ülés 
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A községi  képviselőtestület 16. ülése 2008 szep-
tember 29-én zajlott le az összes képviselő rés-
zvételével és a község polgármestera ,Rábek
Gyula mérnök vezette. 
Az előző képviselőtestületi ülés   feladatai  telje-
sitésének az ellenőrzése keretén belül: 
- A község elöljárónője tájékoztatott az „Óvoda 
átépítése“ akcióval kapcsolatos szerződésnek a
kiegészítéséről.  
- A pénzügyi és tervező bizottság elnöke Ing.
Hrabovský a kijelölt parkolóhelyek illetékei
meghatározása feladattal kapcsolatban  tájékoz-
tatott, hogy érvényben van az általánosan kötele-
ző érvényű rendelet, amelyben   a motorosjármű 
állandó parkolási dija  2 Sk/m2, ami évente
7.000 Sk. 
A képviselők megegyeztek, hogy a parkolásért 
járó fizetést az új, a 2009 január elsejétől érvé-
nyes áltánosan kötelező érvényű rendelettel hatá-
rozzák  majd meg. 
Ing. Gašpieriková tájékoztatott,  hogy
a építtezési és környezetvédelmi bizottság  meg-
biznyosodott az új parkolási helyek számának
növeléséről az egészségügyi központ területén és
ajánl még kialakítani   6-8 parkolási helyet
a másik oldalon a temető felől és végül a község 
falurendezési terve változtatásaival kapcsolatos
feladatban javasolja a következő évre a pénzes-
zközök meghatározását  az új területrendezési
terv digitális formában való kidolgozásához,
ahogy ezt a törvény előírja. 
A községi képviselőtestület a fent említett me-
goldást tudomásul veszi. 
A következő pontban az ülés elnöke ismertette a
képviselőkkel, hogy a gyűjtőudvar és kompos-
ztáló tervezetét két részre kellett osztani.
A kérvény a gyűjtőudvar támogatására 2008 au-
gusztus 22- én  volt beadva, és a kérvény 
a komposztálóra 2008 szeptember 30-  án  kész 
a beadásra. A tervezetre szánt egész kiadások
nagysága 12 604 595 Sk és a község közös része
5%, ami 630 230 Sk-t tesz ki. A visszatérítetlen 
pénzbeli támogatásról szóló kérvényben benne
 van a komposzttörő, traktor és az utánfutó.   
A községi képviselőtestület jóváhagyta  a  Kör-
nyezetvédelmi Minisztériumba a Visszatérítetlen 
pénzbeli támogatás  kérvénye beterjesztését  és a
közös finanszírozást.  
A közbeszerzési bizottság  a  2008 szeptember
22- én   megtartott ülésén kiválasztotta a  „Töb-
bcélú játszópálya műpázsittal kiépítése“ kivitele-
zőjét, a SPORTER kft.- t Pozsonyból. 
A községi képviselőtestület a beterjesztett javas-
latot jóváhagyta. 
A beérkezett postában a következőket tárgyalták: 

JAMADALO 915 – kérvény a vízbevezetéssel 
kapcsolatos együttműküdésről 

Az ülésen részt vett a JAMADALO 915 társaság
tagja, Jarošová (ez a társaság 4 lakásegység tu-
lajdonosait foglalja magába), aki kérte
a képviselőket a vízbevezetéssel kapcsolatos
együttműködésre. 32 lakásról van szó, ahol
a vízhálózat mint belső vízvezeték van vezetve.
A lakásoknak a Sagristól való megvásárlásakor 
 

        A tornóci községi képviselőtestület 16. üléséről 

A vita keretében a következő felszólalások 
hangzottak el: 

RNDr. Belovičová – tájékoztatta a képviselőket,  mint 
a község képviselője az iskolai tanácsban, a  tanács 
üléséről. Az új iskolai törvény értelmében az iskola 
igazgatónőjével megtárgyalták az iskola célkitűzéseit.
Végezetül beterjeszette az iskola kérelmét az interak-
tív tábla és az iskolában  az osztályozott hulladék gy-
űjtésére  színes gyűjtőedények   megvételére. Rövid 
vita után a képviselők jóváhagyták  a kiutalt pénzes-
zközök felhasználása céljának megváltoztatását
a kérvény értelmében. 
Ing.Hrabovský- érdeklődött a községi rendőrség álla-
potárol, Láng úr rákérdezett a községi rendőrség pa-
rancsnokára, és felvetette, legyen vagy ne legyen köz-
ségi rendőrség, mert a kamerarendszer nem old meg 
mindent. 
PaedDr. Kosztanko – javasolta a község polgármeste-
re jutalmának elismerését. A községi képviselőtestület 
megtárgyalta és jóváhagyta a polgármester 2008 első 
félévére vonatkozó jutalmát  29 % nagyságban 
a község érvényes jutalmazási rendjének értelmében. 
Vitáztak a kukaedényekből való szemételszállítás
problémájáról, a gyűjtőudvar működtetéséről. 
Čerhák úr tolmácsolta a biológia hulladék gyűjtésével 
kapcsolatos hozzáfűzést, javasolta az idősek otthonába 
új hűtőgép vásárlását. 
Ing. Hanzlík- érdeklődött   a víz és villanyáram szol-
gáltatás megoldásáról Felső Jatón – folynak 
a tárgyalások.  
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 A turisták aktivitásai – 

őszi barangolások 
 

  A 2008/2009-es új iskolai tanévben  az 
iskola sok újat  készített a gyerme-kek 
részére. Az iskolán kívüli foglalkozáso-
kon belül gazdag a  kínálat a szak-köri 
tevékenységek terén, amelyekben min-
denki megtalálhatja  a magának valót. 
A turistaszakkörben már két túrát  való-
sítottunk meg és lementünk 20 km.  
2008. 9. 27- én a „ŠIŠLÁK“ vadászház 
területén voltunk, ahol szalonnát süthet-
tünk a tábortűz mellett,  köszönve ezt 
a terület készséges tulajdonosainak. Az 
időjárás kedvezett nekünk, a természet 
a környéken gyönyörű volt, lehetett mit
csodálni. 5 kmt- t tettünk meg kényel-
mesen,  és azzal a megállapítással, hogy 
Tornóc környéke lenyűgöző, csak el 
kell indulni barangolni. 
2008. 10. 4-én  elindultunk a Királyfán 
található  „Humanita“ farmra. Habár az
időjárás nem volt kedvező, a tettrekész 
kis turistákat ez nem bátortalanította el.
A valami  érdekeset újra átélni utáni vá-
gy erősebb volt. Ha az  út már hosszabb 
is volt, mindenki kibírta. Fűtötte őket
a jó érzés és az élmény újra látni a sok 
érdekes  állatot. Megsimogatni őket,
hiszen az állatkák is várják a mi figyel-
mességünket és érdeklődésünket. Meg-
tenni az egész utat hazafelé szép telje-
sítmény volt az összes gyermek részé-
ről. Azok, akik nem jöttek el,  ösztön-
zést kaphatnak a a turistáktól, akik ki-
tartottak.           A szakkör vezetője 

TÁRSADALMI ROVAT 
szeptember - október 

 

Születtek : 
Stojka Sabrina 
Rudický Patrik 
Belovič Hana 

Vargačík Richard 
Vargačík Karolína 

 

Jubilánsok : 
70 éves:  Bartovics Erzsébet 
 Novák István 
75 éves: Matúš Aurélia 
80 éves: Boženík János 
 

Házasságot kötöttek: 
Bartolen Péter 

és  Varsányi Mária 
Durza Martin 

és  Molnár Veronika 
Audi András  

és Šuba Veronika 

50. éves házasság köttés : 
Meszáros Dezső 
és  Vicsík Gizela 
Marček Sándor 

és   Matluch Jozefa 
 

60. éves házasság köttés : 
Hlavatý Emil és  Štrepka Etel 

 

Elhunytak : 
Kunderlík Dezsőné – 83 éves 
Kunderlík Józsefné – 55 éves 
Motolík Árpádné – 62 éves 
Sefcsík Józsefné – 86 éves 

 

Nyugdíjasok napja 
 

A régi mondás azt mondja: 
... az időt nem állítod meg, állandóan 
telik, lekarajolja a perceket, órákat, 
napokat, éveket és a századokat. 

 

   Kedves idős polgártársaink, legalá-
bbis a 70 és az azon felüli idősebbek 
gyűltek össze 2008 október 17- én 
14.00 órakor a helyi ultúrközpontban. 
   Itt valósult meg a velük való talál-
kozó, amelyre a község polgármes-
tere a község képviselőtestületének a 
szociális bizottságával egyetemben 
hívta meg őket. Ünnepi beszédjével 
nyitotta meg ezt a már hagyományos 
találkozót, amelyen mindenkit szívé-
lyesen üdvözölt.   
   A beszéd után Lenka Ešeková, az 
alapiskola tanulója adta elő versét, 
majd magyar nyelvű verssel Marček 
Viola lépett fel. 
   Polgártársainak énekelt az Őszi 
Rózsa énekkar is, amely női ének-
karként a Nyugdíjasklub mellett mű-
ködik, és akiket harmonikán Marček 
Dezider úr kísért. Humorral és szatí-
rával gazdagították a műsort a 
Mrchane csoport tagjai  Kesziről.   
   Kis frissitő  és vidám szórakozás 
mellett az idő gyorsan eltelt. 
A felszabadult légkörhöz  és a talál-
kozó sikeres lefolyásához hozzájárult 
a községi hivatal alkalmazottainak 
kollektivája is. Hisz a korábban szü-
letettek megérdemlik tiszteletünket és 
szeretetünket! 

          Többcélú játszópálya 
 

   A Szlovák Köztársaság Kormányának
Hivatala és az SPP Alapítvány  községünk 
számára visszatérítetlen pénzbeli támoga-
tást hagyott jóvá 1,2  milió korona  érték-
ben. Éppen ennek a pénzbeli támogatásnak 
köszönhetően  nyílt lehetőség számunkra 
egy multifunkcionális sportpálya megva-
lósítására a gyermekek és a fiatalság szá-
mára.    
  Ez a helyi sporttelep területén helyezke-
dik el a volt teniszpálya helyén. Nagysága 
33 m  x 18 m.  A több célra felhasználható 
játszótér  piros – zöld kombinációjú zöld 
szinű szintetikus fűből készült oldalán
mantinel rendszerű védőhálózattal van el-
kerítve. Az alapokat, az előkészítő és az
alapozó munkákat a község saját önerőből 
építette. Az építezés többi részének kivite-
lezője a SPORTER kft. Pozsonyból.  
A cél egy műfűvel fedett nemigényes
sportpálya  kiépitése  volt, amit főleg
a gyerekek és a fiatalság  használ majd ki, 
de a szélesebb nyilvánosság is. 
A nyilvánosság számára való átadását  no-
vember első hetére tervezik.
A gyerekeknek ingyenes lesz a belépés, 
amíg betartják az alapvető szabályokat,
amelyek a játszótér megnyitása után les-
znek meghatározva.  
   Egy ilyenfajta sportpálya  kiépitésével
jelentősen javulnak  az iskolában a műve-
lődési eljárások  feltételei és az érdekkö-
rök működése a tanításon kívüli időszak-
ban is. A község fő célja  a gyerekek és 
a fiatalság számára  új lehetőségek megte-
remtése szabadidejük aktív kihasználásá-
hoz. 

 
 
 
 
                                                          

                            A fekete építkezések problémája 
                       A fekete építkezések problémáját nálunk már évek óta nem 
(intézik). Egyes építtetők az építkezés utólagos legalizációjára 
hagyatkoznak. Az építkezés problémájával az építkezési hivatal 
foglalkozik, amelyik a község hatáskörébe tartozik.  
     Építkezéseket, azok változtatásait és  karbantartói  munkákat rajta, csak az 
építkezési engedély szerint vagy az építkezési hivatalba való bejelentés alapján 
lehet megvalósítani. Az építkezési hivatalba való bejelentés elégséges kisebb 
építési munkáknál, ha azok a fő  építmény kiegészítői funkcióját töltik be, 
építési átalakításoknál, amelyeknél alapjában nem változik az építmény alakja, 
nem hatol be az építményt  tartó konstrukcióba  és nem változtatja meg az 
építmény használatának a módját. 
    A kisebb építkezések, építési átalakítások és karbantartó munkák 
építtetője köteles ezeket előre írásban bejelenteni az építkezési hivatalba. 
    Ha az építkezési hivatal megállapítja, hogy az  építmény építkezési engedély 
nélkül vagy azzal ellentétben  volt megépítve, saját kezdeményezésre eljárást 
indít  és felszólítja az építmény tulajdonosát, hogy meghatározott időben 
nyújtsa be az iratokat arról, hogy az  utólagos engedély nincs ellentétben ezen 
törvény által védett közérdekkekkel és  egyedi előírásokkal. Ha az építmény 
állapota veszélyezteti az életet vagy a személyek egészségét, esetleg vagyoni és 
kultúrális étékeket és ha az építményt  nem kell feltétlenül azonnal eltávolí-tani, 
az építkezési hivatal elrendeli  az építmény tulajdonosának az el nem halasztha-
tó biztosítási munkák elvégzését, amelyek az építmény  tulajdonosának 
költségeire történnek meg.  Ha alapos gyanú van arra, hogy a telken nem enge-
délyezett építkezést folytatnak vagy az ellentétben van az építkezési enge-
déllyel vagy egyéb okok vannak, a polgár  indítványt adhat be az építkezési 
hivatal állami építkezési felügyeletének vagy a község megbízott dolgozójá-
nak. Ha az állami építkezési felügyelet nem engedélyezett építkezést észlel, 
jelenti ezt az építkezési hivatalba és ha ez szétdolgozott építkezésnek számít, 
azonnal felszólítja az építtetőt, hogy állítsa le az építkezési munkálatokat. 
Az építmény tulajdonosa köteles a valósan létrehozott építkezésről szóló 
iratokat a használat egész ideje alatt megőrizni. 
Ha valaki kihágást követ el az építkezési törvény ellen, az építkezési 
hivatal szankciót róhat ki, amelyek aprólékosan vannak részletezve
a törvényben.    Például:  
Abban az esetben, ha fizikai személyek apróbb építkezést vagy 
változtatást hajtanak végre bejelentés nélkül, ez kihágásnak számít,  amit 
10 ezer Sk-ig büntethetnek. Ez felemelkedhet egészen 1 millió Sk-ra, ha 
a fizikai személy az építményt építkezési engedély nélkül építi, vagy az 
épületet átadási végzés nélkül használja. Az építkezési törvény előírja 
a büntetés kötelességének a kiszabását, amit nem lehet elengedni. 
Jogi személyek esetében a büntetés összege „zsírosabb“. Ha kisebb változta-
tásokat végez az épületen  bejelentés nélkül, 400 ezer Sk büntetés veszélye 
fenyeget. Komolyabb esetekben, ha jogi személy „ feketén“ építtet, vagy átadá-
si végzés nélkül használja az építményt, a büntetés összege felrúghat egészen 5 
millió Sk-ra. Ez függ az építmény szétdolgozott állapotától, az építmény jelle-
gétől  és az építtető hozzáállásától az építkezés leállítására vonatkozó 
felszólítás respektálásával kapcsolatban. 
Fizikai személyek esetében a büntetéseket olyan összegben róják ki, hogy 
az ne legyen felszámoló jellegű, de teljesítse a nevelési célt. 
Nem engedélyezett építkezések esetében az építkezési hivatalnak jogában 
áll az építkezést leállítani. Következik az építmény utólagos  engedélye-
ztetésének a folyamata. Ha az építtető felmutatja, hogy az építkezés nincs 
ellentétben a közérdekkel, az építkezési törvény értelmében az építkezési 
hivatal  nem hagyhatja az építmény eltávolítását. Az építtetőnek viszont 
fel kell mutatnia minden szükséges iratot mint a rendes engedélyhez. Ez 
főleg arról szól, hogy az építtető milyen fontosságot tulajdonít az épít-
kezési törvénynek és milyen mértékben respektálja azt. 
Gyakran hibát követnek el a családi házak tulajdonosai is. Ha területi 
határozatuk van, azt már engedélynek tekintik az építkezéshez. Ez főleg 
tudatlanságra vall, nem  tudatos cselekedetre. Valamikor azonban az 
építkezők  tudatosan járnak el törvénytelenül, mert az építményt minél 
hamarabb késznek akarják tudni. 
                                                       Mgr. Beata Hrebíková, szül. Kováčová 
 

 

  

 Jogi tanácsadó 
   A jogi tanácsadóban jogi tanácsot ad : 
       Mgr. Beata Hrebíková  
   a JUDR. Mária Gálová jogi irodából 
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A községi rendőrség eseménytárából 
 
-  A 2008  augusztus 21. - ről 22.- ére eső esti 
órákban ismeretlen tettes betörte Tornócon az
óvoda hozzáépített részén az ablakot, amivel
1000 Sk –ig terjedő kárt okozott. Az esetet át-
vette a Sellyei Körzeti Rendőrség.  
- Sűrű füst  terjedt  2008 szeptember 1- én 
a reggeli órákban az úttól Felső Jató felé. Meg
lett állapítva, hogy az újvári járásban szalma ég
a földeken, ami be lett jelentve az illetékesek-
nek. 
- Tornócon az iskola közelében  berajzolták
egy családi ház falát, amivel a tulajdonosnak 
1000 sk - ig terjedő kárt okoztak. Az esetet viz-
sgálják. 
- Kisebb, gyógykezelést nemigénylő,  az egés-
zségen  történő bánást szenvedett el 2008 szep-
tember 5-én egy kilencéves fiú, akit az utcán
egy nyolcéves iskolás fiú seprővel  meg-ütött 
a hátán. Az esetet mint kihágást  bírálják el  és 
az elkövető szüleivel megbeszélést folytattak.  
- 2008 szeptember 6 –án az esti órákban jelen-
tették a községi rendőrségre, hogy a Fő utcán 
megvertek egy taxisofőrt és zavarják  az éjsza-
kai nyugalmat. Az esetet átvette a Sellyei Kör-
zeti Rendőrség.  
- 2008 szeptember 7-én   00.19. órakor  jelen-
tették a községi rendőrségre, hogy az ún. Nit-
rianska főúton ismeretlen személy fekszik.
A kihívott orvos ittasságot  és  sérülését állapí-
totta meg a személyen, ezért ellátása érdekében 
elvitték őt Galántára. 
- 2008 szeptember 16-án jelentve volt a köz-
ségi rendőrségre , hogy a férj ittas állapotban 
megtámadta  feleségét,  bántalmazza, fenyegeti 
és kergeti ki őt a házból. Az esetet átvette
a Sellyei Körzeti Rendőrség.  
- Pénzbírságot szabtak ki annak a személynek,
aki a hulladékgyűjtőudvar  alkalmazottjának
távollétében kiszórta az osztályozatlan hulla-
dékot a gyűjtőudvar kapuja előtt. 
- Karambolozott  és elhagyott személyautót ta-
láltak a mellékúton a töltés mellett az Amerika
II. felé. Az esetet átvette a Sellyei Körzeti 
Rendőrség.  
- Pénzbírságot szabtak az éjszakai nyugalom
megsértéséért 22.00 óra után, amit egy  szüle-
tésnapi ünnepségen történt összetűzés okozott. 
- A hulladékgyűjtőudvar kerítésén újabb zsák 
átdobása volt jelentve a községi rendőrségre.
A tettes megtalálása esetén pénzbírság lesz kis-
zabva.  
- A tanú bejelentésének alapján a gyorsszol-
gálat mentőjének kihívására került sor egy mo-
torkerékpáros balesethez. Az esetet  a hely-
színen átvette a baleseteket vizsgáló ügyosztály 
Újvárból.  
- Tizenegyéves szelőcei iskolás fiú  Tornócon
az autóbuszmegállóban 10 sk - t lopott el egy 
tornóci iskolás fiútól. Az esetet mint kihágást
vizsgálják. 
- A lakosok tájékoztatták a községi rendőrsé-
get, hogy közel az aluljáróhoz   szemetet do-
btak ki. A községi rendőrség megállapította
az elkövető kilétét és annak a saját költségeire 
el kellett távolítania a szemetet, ezenkívül pén-
zbírságot  is kapott.  
- 2008.10. 23-án  21.35  órakor a községi ren-
dőrség járőrszolgálata egy ismeretlen férfit lá-
tottt meg feküdni a  főút peremén, aki az ébres-
ztésre egyáltalán nem reagált. Szintén kihívták 
a gyorssegélyszolgálat mentőjét. Megállapítot-
ták, hogy egy helyi lakosról van szó, akit az el-
látás után a családja átvett.   
                                             Štefan Macky 

                              A hulladékkal való bánás 
   Hulladék keletkezik minden emberi tevékenységnél, a termelői és a fogyasztói ágazatban is. 
Keletkezésük és felhalmozódásuk jelentős behatolást eredményez az életkörnyezetbe. A hulladékok 
olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek  gyakorlatilag a környezet minden  alkotóelemét
veszélyeztetik, vagyis a víz minőségét, a légkört és a termőföldet. Behatolnak a növényekbe és az 
élelmiszerhálózaton keresztül veszélyeztetik az egészséget,  az állatok életét és az emberi populációt.
A hulladékkal való helyes bánás és gazdálkodás ezért  éppolyan fontos problémává válik mint az
alap életszükségletek bebiztosítása. Községünkben már évek óta be van fezetve az osztályozott 
hulladékgyűjtés rendszere. Ezzel a rendszerrel lehetőséget nyújtunk  polgárainknak, akik készek a 
hulladék osztályozására, nem kis pénzeszközöket megtakarítani. Az osztályozott hulladékgyűjtés 
rendszere két lehetőségből tevődik össze.  Minden háztartás 3 különböző színű zsákot kapott: 
-  a sárgák a plaszt anyagokra( plasztüvegek, kérjük őket összenyomi, így teret spórolunk meg) 
-  a kék zsákok a papírra( újságok, folyóiratok, könyvek, összerakott papírdobozok) 
-  a fekete zsákok az üvegfélékre( üvegflakonok,  kompótosüvegek, eltört üvegpoharak) 
Továbbá lehet osztályozni a tetrapak csomagolásokat a tej termékektől és az üditőktől. A hulladék 
további eleme, amit a polgárok osztályozhatnak  a jogurtos dobozocskák – kimosva. Ezeket az 
anyagokat kérjük elhelyezni  külön műanyagtáskákba.  
Minden hónap első hétfőjén a polgároknak lehetőségük van ezeket a zsákokat az osztályozott 
hulladékkal kihelyezni a ház elé és egyben minden háztartás új zsákokat kap.  
A másik lehetőség, ahová a hulladékot elvihetik az „Osztályozott hulladékgyűjtő udvar“, amely 
a polgárok számára a következőképpen van működtetve: 
Nyári hónapokban: Hétfőtől péntekig: 14. 00 órától 18.00 óráig;  Szombaton: 9.00 órától 12.00 óráig 
és 14. 00 órától 18.00 óráig. Téli hónapokban: (november elsejétől) Hétfőtől péntekig: 13. 00 órától 
17.00 óráig; Szombaton: 9.00 órától 12.00 óráig és 13. 00 órától 17.00 óráig 
A hulladékgyűjtőudvarban csak a következő osztályozott hulladékanyagokat vesszük át: 
- papír (újságok, folyóiratok, könyvek, kartonpapír, füzetek, nem veszünk át szennyezett papírt),
üvek(üvegflakonok, poharak, széttört üvegdarabok, ablaküvegek- nem veszünk át autóból származó
üveget, és piszkos üveget), vas (vashulladék, fémkonzervos dobozok- nem veszünk át szennyezett 
fémedényeket) műanyagdolgok( plasztüvegek, műanyagdobozok, plasztbútor, szállítóládák,
virágtartók, bandaszkák, - szintén szennyezett plasztanyagokat nem veszünk át), gumiabroncsok 
(nem szabad rajta lenni a diszknek), elektronikai hulladék (rádiókészülékek, magnetofonok, hűtők, 
mosógépek, számitógépek, tévékészülékek- nem lehet rajta megrepedve a képernyő) fóliahulladék
(durva szennyezéstől megtisztíva), nagy térfogatú hulladék(bútorok) akkumulátorok, polisztirén
(malta és papír nélkül), biohulladék (az ágakat kérjük összekötözni). 
Tájékoztatni szeretnénk a polgárokat, akik elhatározták, hogy otthon szeretnének komposztálni, és
ezzel javítani kertjeiket, kérésre tájékoztatót nyújtunk a komposztálásról a községi hivatalban. 
Ezenkívül a polgároknak lehetőségük van kikölcsönözni az ágzúzógépet, és nagyobb mennyiség 
esetében  a nagyzúzógéppel zúzzuk le az ágakat. 
Az egyes anyagfélék, amelyeket a hulladékgyűjtőudvarban veszünk át, el vannak szállítva további 
felhasználásra, ezért fontos, hogy osztályozva  legyenek és el legyen távolítva róluk minden durva 
szennyezettség. Ellenkező esetben ezeket az anyagokat nem veszik  át. Tudatosítanunk kellene, hogy
a hulladékért nem csak nálunk kell fizetni, de az egész világban. Ezek a szolgáltatások, amelyeket 
a polgártársaink számára nyújtunk, évente nem kis beruházást igényelnek, és nehéz nézni és hallgatni
azokat az egyéneket, akik a hulladékgyűjtőudvart összetévesztik a szeméttárolóval és a felelős 
dolgozó figyelmeztetése esetén durván viselkednek. 
A hulladék elszállításának problémája- a kukaedények tartalma. A tapasztalatok és polgártársaink 
panaszai alapján  végezve voltak  és továbbra is   végezve lesznek ellenőrzések a konkrét állapot és 
hiányosságok mgállapítására. Ez a probléma szintén pontosan definiálva van mint általánosan 
kötelező érvényű rendelet, éppúgy mint a Törvényben. Meg lett ugyanis állapítva, hogy községünk 
némely lakosa nem veszi meg a hulladék elszállítására szóló jegyet, és helyette pénzt, bort vagy
cigaret tát ad az elszállítóknak. Ezenkívül, ez csalás a község ellen és a lakosság ellen a kihágásokról 
szóló törvény 50 § -ja alapján, amely kihágásért pénzbírságot lehet kiszabni 1000.—Sk – ig. Szintén 
észleltük, hogy a nem osztályozott hulladékot a határi utakra, az erdőkbe, valamint a gyűjtőudvar 
kapuja alatt dobálják ki. Figyelmeztetjük azokat, akiket ez érint, hogy itt is kompromisszum nélkül
fogunk cselekedni és ki lesz szabva a maximális büntetés. A hulladék elszállításánál olvashatóan kell
kitölteni a jegyet és rá kell írni a házszámot is. A jegy csak egy tipizált 120 literes kukaedény 
elszállítására   érvényes és nem 240 literesre, és a mellette kirakott zsákokra és csomagokra! Az 
elszállító jármű személyzetének nem szabad elvinnie a hulladékkal teli zsákokat és semmilyen 
másfajta csomagot  és főleg nem a melléhelyezett pénzt. Szintén nem engedélyezett az építkezési 
hulladék kihordása (tégla, tetőcserép, azbeszt és egyéb) a földutakra és erdőbe. Ez kihágás az 
életkörnyezet ellen és a tettes megtalálása esetén magas pénzbírságot lehet kiszabni. 
Egyszerűen, ne csináljuk azt ,ami nekünk is számítana! 
A községi hivatal elektronikai hulladék gyűjtését szervezi. A következő 2008 november 13–án lesz. 
A lakosoknak lehetőségük nyílik kirakni a házak elé a tévékészülékeket, hűtőket, mosógépeket, 
számítógépeket.... 
Komoly probléma, amit próbálunk megoldani, a temetőben  a hulladék. Mindenki bizonyosan 
észrevette a kosarakat és kukaedényeket, amelyek a temető bejáratainál vannak elhelyezve. 
A kukaedényeket a hulladékosztályozás végett raktuk ki és mindegyikre rá van írva, hogy milyen
hulladékot kell beleraknik.Kérjük a lakosokat, hogy az edényekbe a megjelölésük alapján helyezzék 
el a hulladékot.  
Örülnénk neki, ha ezeket a lehetőségeket, amelyek a lakosság számára adottak, teljes mértékben 
kihasználnák,  és ezzel községünket közös erővel megtisztítanánk és rendben tartanánk  hulladék
nélkül.                                           Gabriela Melegová  Štefan Macky 
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Labdarúgás – II. A osztály Nitra- Šaľa 2008 / 2009 
                 
 A fegyelmi bizottság büntetést szabott ki a Hájskeval 
(0:1) játszott mérkőzésen állítólag megtámadott bíró
ügye miatt.  Más büntetéseken kívül a szezón végén 3
pontot vonnak le nekünk. A labdarúgó szövetségnél tett
fellebbezést nem járt sikerrel.  
5. forduló: Svätoplukovo – Tornóc 5:1 (2:0) 
A vendégek  megcsappant összeállításban  a félidő vé-
géig ellenálltak, amikor is a hazaiak kihasználták
a büntetőrúgást és adtak még egy  gólt.  Ács  ugyan
szép góllal  csökkentette a különbséget, de azután  már
csak a hazaiak találtak a kapuba. 
6. forduló : Tornóc – H. Lefantovce 5:1 (3:1) 
A hazaiak végre kedvvel  játszottak, amikor is  Žigárdi
2 gólt rúgott. A további gólokat Klincko, Janáč fejessel 
és  Kriško adták. 
A forduló felállásában M.Žigárdi. 
80 néző előtt  Fábry bíróskodott. 
7. forduló : Mojmírovce – Tornóc 1:3 (1:0) 
120 néző előtt Dano bíróskodott. A hazaiaknak 11-es 
segített  a vezetésben. A vendégek a másik félidőben
szétjátszották magukat és 15 perc alatt megfordították
a játék állását. Gólt adtak Žigárdi 2 és Ács. A forduló 
felállásában  – Ács M. 
8. forduló : Tornóc – Ivanka 3:1 (1:1) 
100 néző előtt  Tomka bíróskodott. Végre nagyon jó ta-
lálkozót láthattunk, mindkét oldalról támadó felfogás-
ban.  Remekül védett Szitás kapus. Az első félidőben
Puskás Sz. nyitotta meg az állást.  A jól játszó vendégek 
Tatranský góljával kiegyenlítettek. A döntő támadáso-
kat  Žigárdi és Ács sikeresen fejezték be. 
A forduló felállásában  – Szitás, Ács.A 
9. forduló : Rišňovce – Tornóc 3:1 (2:1) 
80 néző előtt  Hrušovský bíróskodott. 
A vendégek megcsökkent felállásban  már a 4. percben 
vesztettek.  A hazaiak  második góljára a szünetig  szép 
akcióval  Ács válaszolt. A második félidőben „ varáz-
solt“ a bíró és a harmadik gól eldöntötte az eredményt.  
10. forduló : Tornóc – Kynek 3:3 (1:1) 
100 néző előtt  Šimor bíróskodott.. Az utolsó csapattal
egyértelmű mérkőzésre számítottak.  Janáč nyitotta meg
az állást, de a vendégek egyben kiegyenlítettek.
A második  félidőben ropogtak a kapufák. Egy óra után
Obycký végre betalált. Kriško a végén pedig  3:1 –re 
emelte az állást. A vendégeknek két   góllal sikerült a
 88.  és a 90. percben kiharcolni  az egy pontot.   
11. forduló : Kráľová nad Váhom – Tornóc 2:1 (0:1) 
80 néző előtt  Pecek bíróskodott. Mindkét oldalon jól  

Tornóc – Dražovce 0:1 (0:0) 
Tornóc – N. Sady 4:4 (2:2) R.Stojka 3, 
F.Surányi 
Selice – Tornóc 1:7  (1:2) 
M. Dymák 3,  F.Surányi 2,  J. Vričan 2 
 
 

1 Nové Sady 12 9 2 1 52:18 29 
2. Tornóc 12 8 2 2 59:16 26 
3. Ivanka 12 8 2 2 41:19 26 
4. Neded 12 7 2 3 53:19 23 
5. Dražovce 11 7 1 3 38:17 22 
6. Vlčany 12 7 0 5 43:20 21 
7. Močenok 11 7 0 4 36:18 21 
8. Cabaj-Čápor 12 6 1 5 29:29 19 
9. Diakovce 12 4 0 8 25:33 12 
10. Mojmírovce 12 3 1 8 21:53 10 
11.Selice 12 2 0 10 14:71 6 
12.V.Zálužie 12 1 2 9 14:63 5 
13.Svätoplukovo12 1 1 10 14:63 4 
 

Tanulók KSSŽ J 
 

Tornóc – Pata 3:5 (1:1) M.Keszeli 2, P.Janáč 
Trstice – Tornóc 11:0 (5:0) 
Tornóc – Jelka 0:9 (0:5) 
Mojmírovce – Tornóc 2:1 (2:0) P.Janáč 
Tornóc – Vlčany 2:1 (2:1) P.Janáč, M.Keszeli 
Ivanka – Tornóc 5:0 (4:0) 
Tornóc – H.Kráľová 0:4 (0:2) 
Tornóc – Vlčany 1:0 (0:0) K.Sztojka 
Sládkovičovo – Tornóc 1:0 (1:0) 
 
 

1. Ivanka 11 8 2 1 53:15 26 
2. V.Uľany 11 8 1 2 30:6 25 
3. Trstice 11 8 0 3 79:16 24 
4. T.Mlyňany 11 8 0 3 42:14 24 
5. Gabčíkovo 11 8 0 3 27:20 24 
6. Tešedíkovo 11 7 1 3 19:17 22 
7. Jelka 11 6 1 4 47:14 19 
8. Sládkovičovo 11 6 0 5 27:33 18 
9. Neded 11 3 2 6 18:31 11 
10. H. Kráľová 11 3 1 7 22:41 10 
11. Vlčany 11 3 0 8 21:43 9 
12. Tornóc  11 2 0 9 7:46 6 
13. Pata 11 1 2 8 18:60 5 
14. Mojmírovce 11 1 0 10 8:67 3 
 

                               Feldolgozta: Štefan Kočiš 

 

felkészített csapat játszott. Az állást Ács M nyitotta
meg -0:1. A szünet után  a hazaiak területi fölényt 
szereztek, de csak szigorú 11 –esből egyenlítettek.  
A 80. percben Lacko döntött a mérkőzés végered-
ményéről, a három pont otthon maradt.  
12. forduló : Tornóc – P.Kesov 2:0 (2:0) 
80 néző előtt  Vágner bíróskodott. Átlagos találko-
zón a félidőig eldőlt az állás, amiben  Janáč emel-
kedett ki.  A szünet után már csak levezettek a fo-
cisták.  
13. forduló: Selice – Tornóc3:1 (2:2) 
Az utolsó öszi fordulóba a hazai játékosok nyertek. 
Álásban – Szitás, Legner, Klincko, Vričan, Ölvec-
ký, Puskás T., Obycký, Doboš, Bartuš T., Ács, Ja-
náč, Székházi, Žilinský, Varga 
 

1.  Kráľová n/V 13 11 2 0 39:12 
2.  Lužianky 13 10 0 3  29:21 
3.  Hájske  13 8 2 3 30:16 
4.  Selice 13 8 2 3 25:15 
5.  Ivanka 12 8 1 3 49:20 
6.  Svätoplukovo 13 6 1 6 39:27 
7.  Rišňovce 13 5 2 6 39:29 
8.  Mojmírovce 13 5 2 6 27:23 
9.  Tornóc 13 5 2 6 22:22 
10. Cabaj-Čápor 12 3 2 6 19:20 
11. P.Kesov  13 3 1 9 23:40 
12. H.Lefantovce 13 2 3 7 22:46 
13. Diakovce 13 2 1 10 10:58 
14. Kynek 13 1 3 9 25:49 
Lužiankinak leszámolnak 9 p., Tornócnak 3 p, 
H.Lefantovce 3 p. Góllővök: Ács 5, Žigárdi 5, Janáč 
5, Puskás Sz. 2, Puskás T. 1, Kriško 1, Klincko 1,
Vričan 1, Obycký 1 
Othon   7  4 2  1  15:7  14 p. 
Kint     6  1  0  5  7:15    3 p. 
Serdülők 1. C osztály 
Svätoplukovo – Tornóc 1:0 (1:0) 
Tornóc – Neded 3:3 (1:1), F. Surányi, J. Vričan, 
P.Stojka 
Mojmírovce – Tornóc 0:11 (0:1), M.Dymák 4, 
J.Vričan 3, R.Stojka 2, M.Farkaš, L.Kukla. 
Tornóc – Ivánka 4:0 (0:1) J.Vričan 2, M.Farkaš, 
L.Keszeli 
Tornóc – Vlčany 3:1 (1:1) R.Stojka, J.Vričan, 
F.Surányi 
 

A tornóci asztaliteniszezők a  2008/2009 –es évadban 
már teljesen  szétjátszották versenyeiket. Az „A“ csapat
az  1.liga Nyugat  csoportjában az utolsó tájékoztató óta
3 mérkőzést játszott le, mindegyiket győzelemmel.         

Tornóc A - Senec  A     9:5 
           Tornóc A - Ivanka pri Dunaji 10:4 

                 Nové Zámky - Tornóc A  4:10 
1.liga – férfiak nyugat 

A verseny táblázataa 2. forduló után - Alaprészek 
1. ŠK ŠOG Nitra A 3 3 0 0 0 102:59 31:11 9 
2. TJ Tornóc A  3 3 0 0 0 95:63 29:13 9 
3. St.Holič B 3 2 1 0 0 101:59 28:14 8 
4. MSK Malacky A 3 2 1 0 0 112:50 33:9 8 
5.ŠK ŠOG Nitra B 3 2 0 1 0 88:65 26:16 7 
6. STK N.Zámky A  3 2 0 1 0 80:83 21:21 7 
7. PK Komárno Šahy A 3 1 0 2 0 32:75 17:25 5 
8. STK Senec A  3 0 1 0 0 79:88 18:24 4 
9. Ivanka pri Dunaji 3 0 1 2 0 75:95 16:26 4 
10.TJ Gastro Galanta A 3 0 1 2 0 65:93 14:28 4 
11.Slav.Sladkovičovo A 3 0 1 2 0 62:100 13:29 4 
12.Druž. Hont.Trsťany 3 0 0 3 0 16:77 6:36 3 
A „B“ csapat a  3 ligában négy mérkőzést játszott le,
hármat győzelemmel és egyet döntetlennel  
Tornóc „B“ -   Vráble    13:5 
Levice - Tornóc „B“     9:9 
Tornóc „B“ - Bánov „B“ 14:4 
Tornóc „B“ - Hont. Trsťany „B“ 11:7 
 

III. liga férfiak 
A verseny táblázata a 4. forduló után  - Alaprészek 

1. Nitra C 4 4 0 0 0 182:75 55:17 12 
2. Zem. Olča A  4 4 0 0 0 122:75 49:23 12 
3. Tornóc B 4 3 1 0 0 168:114 47:25 11 
4. Levice B 4 2 2 0 0 121:100 41:31 10 
5. N.Baňa/Podl.A 4 2 1 1 0 1116:102 39:33 9 
6. Vráble B 4 2 0 2 0 107:96 36:36 8 
7. N.Zámky B 4 1 1 2 0 96:113 35:37 7 
8. Topolčany B 4 1 1 2 0 142:153 33:39 7 
9. Bánov B 4 1 0 3 0 88:125 35:37 6 
10.Komárno/ŠahyB 4 1 0 3 0 84:121 25:47 6 
11.Hont. Trsťany 4 0 0 4 0 190:73 24:48 4 
12.Volkovce A  4 0 0 4 0 57:145 13:59 4 
A „C“ csapat a 4. ligában négy mérkőzést játszott le, 
mindegyiket vereséggel. 
  Tornóc „C“          -   Šaľa A  5:13 
  Nitra „E“             -   Tornóc „C“ 15:3 
  Tornóc „C“          -   Čab 7:11 
  Tornóc „C“          -   Zlaté Moravce 8:10 

 

IV. liga férfiak észak 
A verseny táblázata a 4. forduló után – Alaprészek 

1. Ludanice A  4 3 1 0 0 173:104 52:20 11 
2. Tovarníkyx B 4 3 1 0 0 125:82 44:28 11 
3. Nitra D 4 3 0 1 0 133:79 49:23 10 
4. Topoľčany C 4 3 0 1 0 144:132 41:31 10 
5. Čab A  4 2 1 1 0 162:117 44:28 9 
6. Dlhá n/V A  4 2 1 1 0 126:86 43:29 9 
7. Nitra E 4 2 1 1 0 120:79 41:31 9 
 

8. Zl.Moravce A  4 2 1 1 0 144:133 39:33 
9. Mojmírovce A  3 1 2 0 0 113:88 32:22 
10.Šaľa A  4 1 1 2 0 143:143 37:35 
11.Č.Kľačany A  4 1 1 2 0 93:110 33:39 
12.V.Cetín A  4 1 1 2 0 93:119 29:43 
13. Žirany A  3 1 0 2 0 93:116 21:.33 
14.Lehota A  4 0 1 3 0 101:179 19:53 
15. Tornóc C 4 0 0 4 0 99:173 23:49 
16.Žitavany A  4 0 0 4 0 76:198 11:61 
 

A „D“ csapat a sellyei járási bajnokságban 3 mér-
kőzést játszott le, szerencsétlenségükre nem sikerült 
az egyikben sem sikerrel járniuk. 

Močenok  „A“ -  Tornóc  „D“ 15:3 
   Vlčany  „B“ -  Tornóc  „D“ 12:6 

                 Tornóc  „D“ -  Vlčany  „A“ 6:12 
 

Sellye járás 
A versen ytáblázata a 3. forduló után – Alaprészek
   1. Šaľa B 3 9 
   2. Močenok B 3 9  
   3. Vlčany 3 7 
   4. Neded 3 7 
   5. Močenok 3 6 
   6. Mix Šaľa 3 5 
   7. Dlhá n/V B 3 4 
   8. Tornóc D 3 4 
   9. Vlčany B 3 2 
   10.Šaľa C 3 2 
                                                  Miroslav Ševčík 
                                           asztalitenisz szakosztály 
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