
mu rómskych detí na ZŠ. Ďalej informoval poslan-
cov s krádežami v školskej družine a následne 
v budove školy, kde bola škoda za cca 120.000,-
Sk. Navrhuje uzatváranie areálu školy bránou (pos-
lanci prejavili rôzny názor) a realizovať pripravo-
vaný kamerový a zabezpečovací systém. Obecné 
zastupiteľstvo doporučilo zamerať pozornosť aj na 
problémové lokality ako: Vizeláš, Nový Majer a lo-
kality vznikajúcich čiernych skládok a preventívne 
pôsobiť na žiakov ZŠ aj pri ich odchode zo školy. 
Predloženie žiadosti obce o NFP v rámci opatre-

nia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu „Moder-
nizácia verejného osvetlenia obce Trnovec nad 

Váhom“ 
Prednostka obce predložila správu k žiadosti obce 
o nenávratný finančný príspevok. Výzvu na pred-
kladanie žiadostí o túto pomoc z európskych štruk-
turálnych fondov zverejnilo Ministerstvo hospodár-
stva SR. Žiadosti treba predložiť do 13. februára 
2009. Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
jednohlasne schválilo  
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 
2.2 OP KaHR na realizáciu projektu „Modernizácia 
sústavy verejného osvetlenia obce Trnovec nad Vá-
hom“, ktorý bude realizovaný Obcou Trnovec nad 
Váhom, 
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení 
žiadosti o NFP, 
c) financovanie projektu vo výške 5% z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške
6 805,79 € 
Návrh VZN č.1/2009 o vyhradení miesta a plochy
na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej 

kampane 
Prednostka úradu oboznámila poslancov s návrhom 
VZN o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie 
volebných plagátov v čase volebnej kampane
v dôsledku zmeny zákona. 
OZ schválilo návrh VZN s úpravou bodu č. 2 v čl. 
2, ktorý znie: „Každý kandidujúci subjekt má nárok 
na rovnako veľkú plochu na plochách určených na 
vylepovanie plagátov“.  
Zápis názvov ulíc v obci do centrálneho registra 
Na  dvanástom  zasadnutí obecného zastupiteľstva 
v Trnovci nad Váhom dňa 31.mája 2004 bolo 
schválené Všeobecne záväzné nariadenie obce pre 
uplatnenie vyhlášky Ministerstva vnútra, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných 
verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb ktoré 
nadobudlo účinnosť 1. júla 2004. V tomto VZN bo-
li schválené pomenovania ulíc. Na zmenu v názve 
ulíc zo strany občanov obec nedostala žiadne iné 
návrhy a preto schválené  názvy ulíc boli v obci aj 
osadené.  Postupne  bola spracovaná  písomná evi-
dencia  ulíc so súpisnými číslami. Avšak Okresné 
riaditeľstvo policajného zboru (centrálny register 
obyvateľov) nevie previesť do systému  označenie 
ulíc len so súpisnými číslami, ale je potrebné budo-
vám prideliť aj orientačné číslo. Každá ulica ozna-
čená názvom má samostatný číselný rad orientač-
ných čísiel. Keďže by sa zmena dotkla všetkých 
občanov, lebo sa mení ulica a orientačné číslo, pos-
lanci sa vyjadrili, že je to dosť nákladné pre rodiny
a zhodli sa,  že  zápis názvov ulíc v obci do centrál-
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20. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 9. 
februára 2009 za účasti všetkých poslancov a viedol 
ho starosta obce. 
- Prvým bodom rokovania bolo hospodárenie obce 
za rok 2008 a záverečný účet obce. Poslancom bol 
doručený záverečný účet obce Trnovec nad Váhom 
za rok 2008, ktorý ekonómka obce pripravila v súla-
de so zákonom. Ing. Hrabovský sa vyjadril, že chý-
bajú zdôvodnenia, kde sú väčšie rozdiely v plnení 
a nevyčerpaní. Pri položke dane sú nedoplatky – ako 
sa dajú vymôcť. Pani Szabová, ekonómka obce zdô-
vodnila rozdiely v niektorých položkách rozpočtu, 
ako: nedaňové – nezaplatená voda a stočné; daňové 
– daň za psa; mzdy obecná polícia – podľa stavu; 
Kapitálové výdavky: pri výdavkoch bol zahrnutý 
kamerový systém, ktorý bol odsúhlasený, len sa ešte 
nerealizoval.  
Hlavná kontrolórka Ing. Fülöpová podala odborné 
stanovisko k záverečnému účtu pred jeho schvále-
ním obecným zastupiteľstvom. Uviedla, že v príj-
movej časti rozpočtu došlo k prekročeniu vo viace-
rých položkách. Výdavková časť rozpočtu vykazuje 
skutočné čerpanie a použitie finančných prostried-
kov. Všetky výdavky boli opodstatnené, úmerne vy-
naložené a zabezpečovali riadny a plynulý chod ob-
ce a obecného úradu. Ďalej uviedla, že možno pozi-
tívne hodnotiť obec,  činnosť starostu obce, za vyna-
ložené úsilie a námahu za získanie dotácií, resp. 
transferu, čím v nemalej miere prispel k navýšeniu 
príjmovej časti rozpočtu. Záverom doporučila obec-
nému zastupiteľstvu schváliť záverečný účet obce 
bez výhrad. Uviedla, že záverečný účet bol odo-
vzdaný na daňový úrad a bol v poriadku. Schvaľuje 
sa až po audite.  

Návrh rozpočtu obce na obdobie 2009 – 2011 
Návrh prípravy rozpočtu obce na roky 2009-2011 
nadväzuje dosiahnuté výsledky hospodárenia 
v uplynulých rokoch. Naša obec má vypracovaný 
programový rozpočet na tri rozpočtové roky.  
Ing. Hrabovský pripomenul položku výdavky, kde je 
klesajúca tendencia. Určite je ťažké dopredu na 3 
roky plánovať. Následne sa rozprúdila diskusia 
ohľadom jednotlivých bodov v rozpočte: kapitálové 
a bežné výdavky, chodníky, práce na kompostárni, 
zberný dvor, verejné osvetlenie, kamerový systém, 
spracovanie projektových dokumentácií (regenerá-
cia centra obce, kultúrny dom, obecný úrad), územ-
ný plán obce. Poslanci sa vyjadrili, že schváliť roz-
počet je dôležité, ale ešte chcú položkovite prejsť 
všetky body v rozpočte. Dohodli sa ešte na ďalšie 
pracovné stretnutie pred schválením rozpočtu. 
Návrh zloženia likvidačnej komisie majetku obce 
Predseda ústrednej inventarizačnej komisie Ing. 
Hrabovský navrhol zloženie členov likvidačnej ko-
misie majetku obce: Ing. Hrabovský, RNDr. Belovi-
čová, Ing. Gašpieriková, Mgr. Boženík, Láng. Tento 
návrh poslanci aj schválili. 
Správu o činnosti OP  vypracoval Štefan Macky 
a predniesol starosta obce. Správa obsahuje infor-
mácie o materiálno-technickom vybavení OP, počet 
riešených spisov a stav príslušníkov OP. Pán Láng 
pripomenul, že by na zasadnutie mal byť prizvaný aj 
predkladateľ správy. V súvislosti s bezpečnostnou 
situáciou v obci  Mgr. Boženík  sa vyjadril k problé- 

  Z dvadsiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom neho registra sa odkladá. 
Žiadosť Milana Blahu o odkúpenie pozemkov vo 

vlastníctve obce 
Starosta obce predniesol žiadosť Milana Blahu by-
tom Trnovec nad Váhom o odkúpenie pozemkov k.ú. 
Trnovec nad Váhom vo vlastníctve Obce Trnovec 
nad Váhom, ktoré tvoria súčasť pozemku pod rodin-
ným domom a priľahlé záhrady, ktoré žiadateľ užíva.
Priľahlé pozemky k uvedeným pozemkom sú 
v podielovom spoluvlastníctve Milana Blahu, Rozálii 
Ďurčekovej a Anny Blahovej. Podielové spoluvlast-
níčky svojim čestným vyhlásením súhlasia s tým, aby 
žiadateľ odkúpil pozemky, ktoré sú vo vlastníctve 
Obce. Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
schválilo žiadosť Milana Blahu o odkúpenie pozem-
ku vo vlastníctve obce v hodnote 5 €/m2 pozemku. 
Náklady s prevodom hradí kupujúci. 

Budova požiarnej zbrojnice – žiadosti o kúpu 
a prenájom 

Na pracovnom stretnutí poslancov obecného zastupi-
teľstva sa riešil problém budovy požiarnej zbrojnice 
v obci, nakoľko budova je vo veľmi zlom technic-
kom stave a nie je možné ju využívať pre účely
obecného hasičského zboru. Hasičská technika je 
momentálne vo dvore obecného úradu. Daná je po-
žiadavka na riešenie vhodných priestorov pre túto 
techniku a činnosť obecného hasičského zboru. Roz-
šírenie jestvujúcej požiarnej zbrojnice 
z priestorových možností sa nedá uskutočniť.  
Na obecný úrad boli doručené  žiadosti o kúpu a pre-
nájom budovy požiarnej zbrojnice. 
1. žiadosť o kúpu nehnuteľnosti – MEVA – Eva Me-
nyhártová, Tvrdošovce - za účelom prevádzkovania 
papiernictva a rozličného tovaru. 
2. žiadosť o prenájom priestorov – Rači Ilir, Nitra –
za účelom zriadenia prevádzky balkánskej zmrzliny. 
3. žiadosť o prenájom – Mgr. Róbert Mittermayer, 
Šaľa – na účely prevádzkovania záhradkárskych po-
trieb. 
Poslanci sa vyjadrili, že náklady na rekonštrukciu
budovy by boli veľmi veľké a kde je istota, či o pre-
nájom budovy by bol záujem aj v budúcnosti, navrhli 
prejednať na komisii ďalšie nakladanie s budovou. 
Žiadatelia o prenájom a kúpu budú upovedomení do 
konca februára 2009. 
V rámci diskusie odzneli nasledovné príspevky: 
- p. Dobošová – problém s vývozom odpadu. Prav-
depodobne deti cestou do školy im zahadzujú lístky 
na vývoz, či by nemohlo byť iné riešenie ako lístky.  
- p. Doboš – novozámocká cesta na 1. zastávke auto-
busu Nitra – Šaľa treba dať opraviť spevnenú plochu; 
nespokojnosť s programovým zložením vysielania 
káblovej televízie. 
- p. Čelítko – bolo by dobré zaviesť telefón do druži-
ny ZŠ kvôli nahlasovaniu stravovania detí 
- p. Čerhák – obyvatelia Horného Jatova sa sťažujú,
že Sagris vypúšťa močovku za bytovky 
- Mgr. Boženík – či sa budú robiť chodníky smerom 
na Selice 
- Ing. Hanzlík – keď už máme problém s kravínmi 
a aj s Duslom, mali by sme si aj my dať od nich urči-
té požiadavky 
- Ing. Motolíková – Ing. Mako z Dusla nám už navr-
hol, aby sme si určili naše požiadavky 
- p.Čelitko – navrhol, aby Duslo vybudovalo cyklis-
tický chodník                      
                                               pokračovanie na strane 2
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                     Aktivity v našej materskej škole 
 

Naša materská škola žije čulým životom. Poriadame a zúčastňujeme sa  
rôznych podujatí, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť edukačnej činnosti a  
podporujú celostný rozvoj osobnosti dieťaťa. Stávajú sa tradíciou a vypovedajú o hodnotnej profilácii mater-
skej školy. 
Medzi aktivity patria: tvorivé dielne detí a rodičov (jesenné, vianočné, jarné), divadelné predstavenia v Nitre, 
fašiangový karneval, mikulášska  besiedka v spolupráci  so ZŠ,  vianočná besiedka,  Jarmok dobrej nálady, 
program pre starých rodičov, deň matiek, MDD,  predplavecká príprava, krúžok anglického jazyka a  mnoho 
ďalších. 
Za kultúrou naši škôlkari chodia už  tradične do divadla v Nitre. 

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA 
január – február 

 
Narodili sa : 

Natália Lovásová 
 

Jubilanti : 
70 rokov:  Klára Brenkusová 
 Anna Kebová 
75 rokov: Alžbeta Fontányiová 
 Alojz Baláž 
 Helena Benedová 
 Jozef Mihalovič 
 Valéria Belická 
 Michal Mandák 
 Mária Huláková 
80 rokov: Rozália Poláková 
 Helena Nagyová 
 Helena Benková 
85 rokov: Gizela Krišková 
90 rokov: Anna Eremiášová 
 

Uzavreli manželstvo: 
Daniel Vince 

a Lucia Roteková 
 

Opustili naše rady : 
Ján Fidler - 77 ročný 

Alexander Kuruc – 62 ročný 
Aurélia Matušová – 75 ročná 
Anna Očadlíková – 72 ročná 

Magdaléna Kostíková – 69 ročná 

 

ODVOZ  TKO  A  SEPAROVANÉHO  
ODPADU 

    Pre rok 2009 zabezpečila obec 
Trnovec nad Váhom vývoz  TKO 
v pravidelných týždenných interva-
loch spoločnosťou SITA Sloven-
sko, ktorá zabezpečuje aj zber se-
parovaného odpadu (ktorý je ale 
potrebné roztriediť podľa druhu do 
farebne odlišných vriec a vyložiť 
pred rodinný dom), v obci raz me-
sačne. 
Vývoz TKO v obci sa uskutočňuje 
pravidelne každý pondelok 
v neohraničenom časovom interva-
le. 
Vyvezené budú len tie kuka ná-
doby, ktoré majú žetón platný 
pre rok 2009. 
 

 

Dátumy  vývozov  TKO 
Mesiac                   dátum 
marec 2 9 16 23 30 
apríl 6 13 20 27  
máj 4 11 18 25  
jún 1 8 15 22 29 
júl 6 13 20 27  
august 3 10 17 24 31 
september 7 14 21 28  
október 5 12 19 26  
november 2 9 16 23 30 
december 7 14 21 28  

 
 

Dátumy vývozov separovaného  
zberu 

Mesiac Dátum 
 marec 2.3.2009 
 apríl 6.4.2009 
 máj 4.5.2009 
 jún 1.6.2009 
 júl 6.7.2009 
 august 3.8.2009 
 september 7.9.2009 
 október 5.10.2009 
 november 2.11.2009 
 december 7.12.2008 

dokončenie zo strany 1 
- Mgr. Boženík sa dotazoval, prečo pri-
šli peniaze na účet školy za originálne
kompetencie za január až vo februári. 
- p. Láng – prečo nie sú uvedené všetky 
diskusné príspevky v trnoveckých novi-
nách tak, ako sú v zápisnici.  Ďalej sa 
dotazoval na sponzorský dar, ktorý po-
núkli manželia Vološinoví pre materskú 
školu a či je pravda, že starosta toto 
sponzorstvo odmietol 
- starosta obce – sponzorstvo sa neod-
mietlo a ponuka bude realizovaná pri 
prácach na MŠ 
- p. Láng – špinavé kryty a žiarovky na 
verejnom osvetlení. 
- Ing. Motolíková – či treba vyjadrenie 
obce na konanie mäsovýroby ADIVIT.  
- Ing. Gašpieriková – áno, treba vyjad-
renie od obce, ale nie je dôvod nepovo-
liť. 
- Poslanci sa pýtali, či neprišli sťažnosti 
od obyvateľov bývajúcich v okolí.  
- PaedDr. Kosztanko – či sa uvažovalo 
v rozpočte s rekonštrukciou kultúrneho 
domu a obecného úradu. Ďalej navrhol 
schváliť odmeny starostovi obce za II. 
polrok 2008. 
- p. Láng sa pýtal, či dostali zamestnanci 
obecného úradu odmeny a koľko. 
Poslanci podľa odmeňovacieho poriad-
ku svojimi návrhmi stanovili odmenu vo 
výške 25,5 %, ktorú aj schválili. 
Záverom poslanci určili komisiu a dopo-
ručili rokovať s prevádzkovateľom káb-
lovej televízie ohľadom ponuky prog-
ramov a predložiť výsledok z rokovania 
na najbližšom OZ. 
Nakoľko program rokovania bol vyčer-
paný, Ing. Gašpieriková - predsedkyňa 
návrhovej komisie prečítala a potvrdila 
správnosť prijatého uznesenia. 

Obyvateľstvo obce  
v číslach 

k 31.12.2008 mala naša 
obec 2741 obyvateľov. 
Rozdelenie: 
dospelí spolu:  2302 
z toho:   1137 mužov 
              1165 žien   
deti spolu:        439 
z toho :    234 chlapcov 
                205 dievčat 
Narodenie celkom: 26 detí 
z toho: 17 chlapcov 
              9 dievčat 
Úmrtie celkom: 32 
z toho:  13 mužov 
             19 žien 
V sledovanom roku bolo 
uzavretých 9 manželstiev 
z toho 4 manželstvá boli 
uzavreté cirkevne. 

INFORMÁCIA A POĎAKOVANIE 
 

         Vážení spoluobčania! Už v predchádzajúcom vydaní 
Trnoveckých novín sme Vás informovali o príprave knihy, 
ktorá sa bude zaoberať históriou našej obce od jej prvopo-
čiatkov až po súčasnosť. Preto sme si Vás dovolili poprosiť, 
v prípade záujmu, poskytnúť svoje návrhy, myšlienky, 
spomienky a tvorivé pripomienky. Takto sa aj vy môžete 
spolupodieľať na formovaní tejto monografie. O to isté si 
dovoľujeme poprosiť Vás i tentoraz. Privítame aj možnosť 
zapožičania starých písomných dokumentov, rodinných fo-
tografií, dobových pohľadníc, ako i rôznych ďalších vecí, 
ktoré pomôžu pri tvorbe tejto knihy. 
       Medzi tých, ktorí už v samotnej prvej fáze prípravy 
knihy ponúkli svoju spoluprácu či prispeli svojimi vedo-
mosťami, spomienkami, foto a ďalšou dokumentáciou, pat-
ria: Juraj Ács zo Staničnej ul., rod. Belovičová z Vážskej 
ul., Margita Bugyiová, Viola Fleslerová, Dezider Jančovič, 
Tibor Kántor, Juraj Novotný, Ladislav Rapca, Peter Szitás, 
Jozef Tóth, Dezider Vágo, Ladislav Legner. Im všetkým 
patrí naše úprimné poďakovanie.  Slová vďaky prináležia aj 
bývalému riaditeľovi archeologického ústavu SAU v Nitre 
prof. PhDr. Alexandrovi  T. Ruttkayovi, DrSc., ako 
i známemu historikovi a publicistovi Pavlovi Dvořákovi. 
        Ako sme už v úvode spomenuli, tvorivé podnety 
a návrhy očakávame aj od Vás, ďalších spoluobčanov. Záu-
jemcovia sa môžu prihlásiť na adrese: Mgr. Rudolf Gabriš, 
Trnovec nad Váhom č. 97, resp. na tel. číslach  0949 
662 992 alebo 031-7781436. 
Zároveň sa môžu kontaktovať u pána Róberta Lánga 
v Kaviarni Šport na tel. čísle 031-7781226 

Aj 27.1.2009 sme navštívili bábkové divadlo, ktoré bolo po re-
konštrukcii úplne vynovené. Pozreli sme si divadelné predsta-
venie ,,Dubkáčik a Budkáčik“. Interaktívne predstavenie, do
ktorého sa deti radi zapájali bolo veľmi zaujímavé a veselé 
o čom nás presvedčili ich rozžiarené očká. 
Vyzdobené triedy, chodby, šatne a v nich víly, čarodejnice, pi-
ráti, lienky aj včielky, princezné a tigre. Tak to bol 12.február
2009, deň ,,fašiangového karnevalu“. 
Škôlka bola plná zábavy, tanca, rôznych súťaží, sladkých od-
mien a hier. 
Srdečne ďakujeme aj tetám kuchárkam  za chutné fašiangové
šišky a všetkým rodičom za to, že deťom pripravili pekné mas-
ky a umožnili im prežiť ďalšie neopakovateľné chvíle v našej 
materskej škole.                          za kolektív MŠ  Beata Kováčová
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Zo zápisníka obecnej polície 
 

 - Dňa 19.12.2008 o 17.10 hodine 
hliadka OP bola privolaná k udalosti, 
kde miestny 22 r. občan  v podnapi-
tom stave vyskočil z okna bytu  na 
I poschodí a utrpel zranenie. Po pri-
volaní RZP prípad prevzali príslušní-
ci OO PZ Šaľa. 
- Dňa  5.1.2009 oznámila miestna 
obyvateľka, že  manžel ju zavrel do 
izby  a vyhráža jej ublížením na 
zdraví. Prípad na mieste prevzala 
hliadka OO PZ Šaľa pre podozrenie 
z trestného činu. 
- Dňa 5.1.2009 o 13.45 oznámila 
miestna obyvateľka, že neznámy pá-
chateľ jej  v predajni potravín odcu-
dzil peňaženku s dokladmi. Prípad 
prevzala hliadka OO PZ Šaľa. 
- Dňa 6.1.2009 o 20.30 hod. oznámila 
52 r. žena, že v čakárni železničnej 
stanice jej v Trnovci n/V. neznámy 
mladý muž odcudzil dámsku kabelku 
s dokladmi a peňaženkou. Prípad 
prevzala hliadka železničnej Polície 
NZ. 
- Dňa 7.1.2009 ráno oznámili dvaja 
občania z obce na Políciu, že  ne-
známy páchateľ im  vykradol veci zo 
zaparkovaných motorových vozidiel. 
Prípad prevzala hliadka OO PZ Šaľa. 
(Už  je objasnené kto skutok spáchal) 
- Dňa 9.1 a 11.1.2009 bolo oznámené 
vlámanie do ZŠ v Trnovci n/V., od-
kiaľ v druhom prípade páchatelia od-
cudzili počítače. (Prípad zo dňa 
9.1.09 je už objasnený) 
- Dňa 12.1.2009 v neobývanom dome 
boli nájdené náboje do zbraní rôzne-
ho typu. Prípad na mieste prevzal vy-
šetrovateľ Polície. 
- Dňa 15.1.2009 oznámila miestna 
obyvateľka, že potulný pes napadol 
a poranil ich psa, ktorý následne uhy-
nul. Majiteľ útočiaceho psa škodu 
uhradil a uloženú blokovú pokutu za-
platil. 
- Dňa 23.1.2009 o 21.32 hod. hliadka 
OP pred Kultúrnym domom zistila, 
že skupina mladých ľudí  na ulici po-
žíva  alkohol a hlučne sa správa. Na-
koľko na upozornenie nereagovali, 
bola privolaná hliadka OO PZ Šaľa . 
- Dňa 6.2.2009 o 21.40 hod. hliadka 
OP našla ležať v jarku neďaleko od 
pohostinstva miestneho občana 
v silne podnapitom stave. Prípad je 
v riešení v blokovom konaní. 
- Dňa 7.2.2009 o 22.58 hod. oznámil 
na OP miestny občan, že pred jeho 
domom na ul. Majerskej je hromadná 
bitka  miestnych občanov, ktorí vošli 
aj na jeho pozemok. 
Prípad prevzala hliadka OO PZ Šaľa. 
- Dňa 8.2.2009 oznámila zodpovedná 
osoba, že neznámy páchateľ odcudzil 
pletivo oplotenia ihriska TJ Dynamo  
Trnovec n/V. 
- Dňa 11.2.2009 o 20.40 hod. ozná-
mila výčapníčka, že pred budovou 
reštaurácie je hromadná bitka miest-
nych občanov. Prípad prevzala hliad-
ka OO PZ Šaľa.     
Obecná polícia oznamuje, že  sa pre-
sťahovala na prízemie obecného úra-
du. Úradné hodiny a telefónne čísla 
zostali nezmenené. 
                Štefan Macky, obecná polícia 

                                            

Z listu generálneho riaditeľa Špeciálnej kynologickej záchrannej služby Slovakia 
 

Pátranie po nezvestnej osobe v teritóriu Galanta dňa 22.1.2009 – poďakovanie 
 

... poďakovanie patrí, za spoluprácu pri pátraní po nezvestnej osobe v teritóriu Galanta, Deziderovi Marče-
kovi, predsedovi MO APVV Šaľa a členom Obecného hasičského zboru obce Trnovec nad Váhom Arpádo-
vi Rudickému, Jozefovi Rudickému, Júliusovi Rudickému a Ivanovi Kulinovi, ktorí nehľadiac na voľný čas 
naplnili svojimi silami a profesionalitou svoje schopnosti a ukázali, že skutočne im ide nie o biznis, ale 
o záchranu ľudského života. Svoje sily a profesionalitu vynaložili najmä v niektorých neprechodných mies-
tach ale hlavne na miestach, kde by sa osoba v pátraní mohla nachádzať... 

Vážení spoluobčania, kolegovia rybári! 
 

Dovoľte, aby sme Vás aj cestou Obecných novín skrátenou
formou informovali o činnosti našej OoSRZ. 
V minulom roku sa nám mierne rozrástla naša členská
základňa, ktorá momentálne má približne 200 členov.
Presný počet bude možný povedať až po vydaní povo-
lení na rybolov na rok 2009. Naša OoSRZ má na staros-
ti 2 lovné a 1 chovný rybník v celkovej rozlohe cca 12 
ha. 
V priebehu minulého roka sa dokončili úpravy na inte-
riérových priestoroch Rybárskeho domu v rozsahu, aký 
nám dovoľoval rozpočet a z vecných darov členov 
a sponzorov. 
V tomto roku plánujeme ďalšie úpravy na fasáde Ry-
bárskeho domu, kde potrebujeme vymeniť ešte dve 
menšie okná a keď to finančné a materiálové podmien-
ky dovolia, aj farebne upraviť fasádu. Pokračovali sme
v tradičných činnostiach ako po minulé roky organizo-
vaním rybárskych pretekov pre dospelých začiatkom
rybárskej sezóny. Tomu predchádzali brigády, ktoré sa 
organizovali za účelom vyčistenia okolia rybníkov od
odpadu, ktorý tam žiaľ ešte stále zanechávajú kolegovia
rybári. Aj v tejto súvislosti bude rybárska stráž dôsled-
nejšie dbať okrem svojej priamej činnosti aj na dodržia-
vanie poriadku na lovných miestach a v ich oko-
lí.V priebehu sa vykonávalo prikrmovanie rýb na chov-
nom rybníku Vermek, kde sa kontrolnými odlovmi udi-
cou počas roka a v mesiaci november sieťou vylovilo
55 kg amurov, 150 kg kaprov a 40 kg karasov, ktoré sa 
následne použili na zarybnenie rybníkov AMERIKA III 
a VÍZÁLLÁS. Chovný rybník Vermek bol v deň výlovu 
sieťou zarybnený približne 1000 ks plôdika kapra ryb-
ničného, ktorý zabezpečil p. Róbert Mandák z Oo Seli-
ce z rybníka „KACSATÓ“, za čo mu aj touto cestou
ďakujeme. V rámci obecných dní sme organizovali pre 
našich najmenších členov detské preteky, ktoré sa stretli
s veľkým záujmom detí aj verejnosti. Všetky zúčastne-
né deti boli obdarené vecnými darmi a sladkosťami od 
našich sponzorov. Počas roka prebehlo zarybnenie pod-
ľa plánu zarybnenia hlavného hospodára MsO SRZ Ša-
ľa. Najväčšie zarybnenie sa vykonalo ako tradične kap-
rom  rybničným,  ale  nezabudlo  sa  ani  na  zarybnenie 

Volíme prezidenta SR 
    Na základe zákona č.46/1999 Z.z. § 2 odst.l o spôsobe 
voľby prezidenta SR, o ľudovom hlasovaní a jeho odvo-
laní a o doplnení niektorých ďalších zákonov  bola vyhlá-
sená voľba prezidenta SR a určený deň konania volieb na 
sobotu 21. marca 2009.  
    Ak v prvom kole voľby nezískal ani jeden z kandidá-
tov  nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených 
voličov, je určený  deň konania druhého kola na sobotu 
4. apríla 2009. 
Právo voliť prezidenta SR majú občania Slovenskej re-
publiky, ktorí v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku  a zdr-
žiavajú sa v deň voľby na území SR. 
Voľba sa koná v určený deň od 7.00 do 22.00 hodiny.   
V našej obci sú zriadené 3  volebné okrsky a to:  
Volebný okrsok č. 1 v Miestnom kultúrnom stredisku  
pre voličov bývajúcich od č.d.1-512,918,974,976,977, 
980,981,986,987,992,Nový Dvor a prihlásených na  
OBEC. 
Volebný okrsok č. 2 v Miestnom kultúrnom stredisku 
pre voličov bývajúcich od č.d. 515-850, 906-907, 910-
917, 919-964, 966-969, 971-73, 982, 985, 988, 989, 991, 
993-995a 997. 

Volebný okrsok č. 3 Komunitné centrum Horný Jatov 
pre voličov bývajúcich na Hornom Jatove a Klučiarni. 
Občanom je umožnené v pracovných dňoch od 7.30 do 
16.00 hodiny presvedčiť sa na obecnom úrade či sú zapí-
saní v zozname voličov . 
     Oprávnenému voličovi, ktorí nebude môcť voliť vo 
volebnom okrsku, v ktorom je zapísaný do zoznamu 
oprávnených voličov, vydá obec po vyhlásení voľby  na 
jeho žiadosť voličský preukaz, ktorý oprávňuje na zápis
do zoznamu oprávnených voličov v ktoromkoľvek vo-
lebnom okrsku.  
     Obec najneskôr do 01.03.2009 zašle každému voličovi 
zapísanému v zozname voličov oznámenie o čase 
a mieste konania voľby a informáciu pre voliča. 
V oznámení tiež upozorní na povinnosť preukázať sa 
pred hlasovaním  platným preukazom totožnosti. Ak vo-
lič oznámenie neobdržal,  prosíme ho, nech sa presvedčí 
na OcÚ,  či je do zoznamu voličov zapísaný. Volič, ktorý 
sa nemôže  dostaviť do volebnej miestnosti má právo po-
žiadať okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania 
do prenosnej volebnej schránky najneskôr pred dňom vo-
lieb na obecnom úrade alebo na tel. čísle 031 7781496.   
 

šťukou a lieňom. 
Počas jarných mesiacov sa nám podarilo v spolupráci 
so zástupcami DUSLA Šaľa doriešiť aj napúšťanie vo-
dy do rybníka AMERIKA III pri zvýšenej hladine 
hlavného toku Váhu. Z dôvodu nedostatočných zrážok 
sa však hladina nezvýšila na potrebnú výšku, aby sa to-
to napustenie mohlo uskutočniť.  
Aj v priebehu letných mesiacov sa vykonávali činnosti 
na udržiavaní čistoty a poriadku v okolí našich rybní-
kov spojené so zberom odpadu, ktorý bol zhromaždený 
v rozmiestnených vreciach. Rybárska stráž vykonávala 
pravidelnú kontrolnú činnosť, pri ktorej upozorňovala 
na drobné nedostatky, ktoré sa riešili dohovorom.  
Žiadame všetkých členov, aby pri zápisoch do zázna-
mov o úlovkoch sa držali pokynov, ktoré sú uvedené na 
prednej strane týchto dokladov, aby nedošlo 
k zbytočným nedorozumeniam s členmi rybárskej strá-
že.  V mesiaci december sme v rámci Vianočných trhov 
organizovali predaj živých rýb. Túto akciu sme organi-
zovali po prvýkrát a stretla sa s pomerne dobrým ohla-
som u spoluobčanov, takže ju plánujeme zorganizovať 
aj v tomto roku.  
Počas decembra a januára sa starostlivosť o naše rybní-
ky zamerala na vysekávanie prieduchov v ľade a o ich 
prečisťovanie. 
14.2.2009 sa uskutočnila Výročná členská schôdza, 
ktorá zhodnotila našu činnosť za rok 2008 a určila si 
úlohy na tento rok, ktoré sa nám dúfajme spoločnými 
silami a v prospech nás všetkých podarí splniť. 
Zároveň chceme poďakovať vedeniu obce, p. starosto-
vi, všetkým členom, ktorí sa aktívne zúčastňovali orga-
nizovaných akcií, našim sponzorom firmám BALZER, 
Fa. ŠEVČÍK, p. Boledovičovi, p. Lángovi, Rímsko-
katolíckemu farskému úradu, Firme SOS Ing. Ľ. Bole-
dovič, Firme MENTCOM a firme ZOBORTOUR za 
technickú a finančnú podporu. 
V nastávajúcej sezóne prajeme všetkým členom veľa 
pekných úlovkov a pekne prežitých chvíľ v prírode 
okolo našich vodných plôch.  
 

              PETROV ZDAR!!!!! 
             Výbor Oo SRZ, Trnovec nad Váhom 
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     Futbal – na turnaji TIBI - tretí 
                 
 
Mestská športová hala v Šali bola dejiskom deviate-
ho ročníka halových majstrovstiev okresu Šaľa  o 
pohár firmy TIBI. Zúčastnilo sa ho 12 mužstiev roz-
delených do troch skupín. Trnovec hral v skupine B 
Tešedíkovo - Trnovec 1:0 
Vlčany - Trnovec 2:2  M.Ács, I.Jurík 
Kráľová n/V - Trnovec 1:3 I.Jurík, Ľ.Janáč, M.Ács 
Ďalšie výsledky: Vlčany - Kráľová n/V 3:4; Tešedí-
kovo – Kráľová n/V 2:2; Tešedíkovo – Vlčany 2:1 
1. Tešedíkovo 3 2 1 0 5:3 7 
2. Trnovec 3 1 1 1 5:4 4 
3. Kráľová n/V 3 1 1 1 7:8 4 
4. Vlčany 3 0 1 2 6:8 1 
Osemfinále Trnovec - Hájske 2:0 I.Jurík, M.Jamrich 
Štvrťfinále Horná Kráľová -Trnovec 1:4 Ľ.Janáč 2,
I.Jurík, J.Paľo 
Semifinále Močenok -Trnovec 3:0 
o 3. miesto Trnovec - Žihárec 3:1 I.Jurík 2, J.Paľo 
Finále Močenok -Šaľa B/Veča 2:5 
Hrali: Szitás, Ölvecký, Klincko, Legner, Jurík, Paľo,
Ács, Székházi, Janáč, Jamrich. Najlepší hráč J.Paľo 
Tréner L.Petrovič : „Škoda semifinálovej prehry
s Močenkom, ale tretie miesto je pre nás úspechom.“ 
Prípravné zápasy: Žihárec - Trnovec 1:0 (1:0) 
 

Dňa 31.1.2009 sme odchádzali 
na lyžiarsky výcvik 

do Kokavy nad Rimavicou 

 

   Odchádzali sme v sobotu ráno o 7.30, všetci 
sa tešili.  Na lyžiarsky výcvik išlo  26 detí  a 3 
učitelia.  Vedúci lyžiarskeho výcviku pán uči-
teľ Boženík,  ako  zdravotná  sestra bola  pani 
učiteľka  Boženíková  a inštruktor  lyžovania 
bol pán učiteľ Mittermayer. 
Lyžovať sme išli ešte hneď prvý deň. Tí, ktorí 
nevedeli lyžovať, veľmi rýchlo sa naučili. 
Mali sme rôzne súťaže, ako napr.: Milionár, 
vedomostná súťaž, alebo program. Chodili 
sme na vychádzky, boli sme aj v Kokave. Bo-
lo super, ale čas nám ubehol veľmi rýchlo. 
Posledný deň sme mali mať súťaž v slalome, 
ale kvôli zlému počasiu a hmle sa preteky ne-
konali. Vo štvrtok večer sme sa pobalili a pia-
tok ráno sme okolo 8.30 odchádzali. Nechce-
lo sa nám ísť domov. Keď sme prišli domov, 
čakali nás už rodičia. Všetci Sme prišli do-
mov zdravý a šťastný. Máme veľa zážitkov. 
    Touto cestou  ďakujeme  Obecnému  úradu
v Trnovci nad Váhom za dotáciu a ZRŠ pri 
základnej škole za finančný príspevok na 
LVVK. 
                                                Účastníci kurzu

Trnovec- P.Sady 1:2 (1:1) Z.Bartuš 
Kráľov Brod - Trnovec 8:1 (6:1) M.Ács 
Dorast 
V Nitre sa uskutočnil jedenásty ročník dorastenec-
kého turnaja PP Invest Cup. V klasifikácii súťažilo 
21 tímov.  
Skupina K 
D.Krškany -Trnovec 3:6 Čerhák 2, Kukla 2, 
R.Sztojka, P.Sztojka 
N.Hrnčiarovce - Trnovec 3:6  Vričan 3, R.Sztojka 2, 
Kukla 
Trnovec - ČFK Nitra B 2:4 P.Sztojka, Vričan 
Trnovec - Rumanová 6:3  R.Sztojka 2, Vričan, Kuk-
la, P.Sztojka, Dymák 
 

1.ČFK Nitra B 4 4 0 0 24:10 12 
2. Trnovec 4 3 0 1 20:13 9 
3. N.Hrnčiarovce 4 1 1 2 10:13 4 
4. D.Krškany 4 1 1 2 10:16 4 
5. Rumanová 4 0 0 4   7:19 0 
 

Do hlavnej súťaže postúpili ČFK Nitra B a Zbehy, 
Klasov, Alekšince, Topoľčianky. 
Hrali: Sedlár, Motolík, Kukla, Hosz, Farkaš,
R.Sztojka, Čerhák, Vričan, Dymák, P.Sztojka, Gál,
Stojka                              
                                          spracoval: Štefan Kočiš 

„A“ mužstvo v l. lige  v mesiacoch január a február 
2009 odohralo sedem zápasov. Dosiahnuté výsledky 
mužstva v 1 lige sú nasledovné: 
STK Senec – Trnovec      7 : 7 
Ivanka pri Dunaji  - Trnovec  8 : 6  
Trnovec   - STK Nové Zámky 5 : 9 
Galanta - Trnovec  9 : 5 
Sládkovičovo - Trnovec  9 : 5 
Trnovec  – Komárno / Šahy 10 : 4 
Trnovec – Hont. Trsťany 7 : 7 
 

1.liga - muži západ 
Tabuľka súťaže po 10. kole - Základní časť 

1 Stavoimpex Holíč B 18 17 1 0 0 53 
2 MSK Malacky A 18 16 1 1 0 51 
3 ŠK ŠOG Nitra A 18 14 0 4 0 46 
4 ŠK ŠOG Nitra B 18 8 2 8 0 36 
5 STK Nové Zámky A 18 8 2 8 0 36 
6 TJ Gasto Galanta A 18 7 3 8 0 35 
7 TJ Trnovec A 18 6 3 9 0 33 
8 Ivanka pri Dunaji A 18 6 1 11 0 31 
9 PK Komárno Šahy A 18 4 4 10 0 30 
10 Druž. H. Trsťany A 18 4 2 12 0 28 
11 STK Senec A 18 3 3 12 0 27 
12 Slav. Sládkovičovo A 18 3 2 13 0 26 

 

„B“ mužstvo v mesiacoch január a február 2009 
odohralo celkovo sedem zápasov.  Zatiaľ všetky 
odohraté zápasy sa skončili výhrou.  Dosiahnuté vý-
sledky mužstva v 3. lige sú nasledovné: 
Vráble B - Trnovec B 5 : 13; Trnovec B – Levice B 
12 : 6; Bánov B - Trnovec B 6 : 12  
Hont.Trsťany  B - Trnovec B 7 : 11 
Trnovec B - N.Zámky B 15 : 3  
Nová Baňa A - Trnovec B 7 : 11 
Trnovec B - Trnovec B 18 : 0 

III. liga muži 
Tabuľka súťaže po 18. kole  

 Základná časť 
1 Zem. Olča A 18 17 0 1 0 52 
2 Nitra C 18 16 0 2 0 50 
3 Trnovec B 18 13 1 4 0 45 
4 N. Baňa/Podl. A 18 10 2 6 0 40 
5 Topoľčany B 18 9 2 7 0 38 
6 N. Zámky B 18 6 4 8 0 34 

 

7 Levice B 18 5 5 8 0 33 
8 Bánov B 18 4 6 8 0 32 
9 Hont. Trsťany B 18 4 2 12 0 28 
10 Vráble B 18 4 1 13 0 27 
11 Komárno/Šahy B 18 3 3 11 1 26 
12 Volkovce A 18 4 0 14 0 26 

 

„C“ mužstvo v mesiacoch január a február 2009 
odohralo celkovo sedem zápasov. Dosiahnuté vý-
sledky mužstva v 4. lige sú nasledovné: 
Č.Klačany - Trnovec C 16 : 2  
Trnovec C  - Nitra D 11 : 7  
Žitavany A - Trnovec C 9 : 9  
Trnovec C – Mojmírovce 13 : 5 
Šaľa A - Trnovec C 16 : 2;  
Trnovec C - Nitra E 4 :14  
Čab A - Trnovec C 16 : 2 
 

IV. liga muži sever 
Tabuľka súťaže po 18. kole  

Základná časť 
1 Topoľčany C 18 15 2 1 0 50 
2 Tovarníky B 18 14 2 2 0 48 
3 Nitra E 18 13 1 4 0 45 
4 Ludanice A 18 12 3 3 0 45 
5 Čab A 18 10 3 5 0 41 
6 Č. Klačany A 18 10 2 6 0 40 
7 Nitra D 18 9 3 6 0 39 
8 Dlhá n/V. A 18 8 4 6 0 38 
9 Zl. Moravce A 18 8 2 8 0 36 
10 Šaľa A 18 7 2 9 0 34 
11 Žirany A 18 7 1 10 0 33 
12 Lehota A 18 4 1 13 0 27 
13 Mojmírovce A 18 3 4 10 1 27 
14 V. Cetín A 18 3 2 13 0 26 
15 Trnovec C 18 3 2 13 0 26 
16 Žitavany A 18 0 2 16 0 20 

 

„D“ mužstvo v mesiacoch január a február 2009 
odohralo celkovo sedem zápasov. Dosiahnuté vý-
sledky mužstva v Okresnej súťaží  sú nasledovné: 
Trnovec D - Vlčany B11:7; Vlčany A - Trnovec D 
11:7; Neded  A  - Trnovec D 13:5; Trnovec D – Ša-
ľa B 3:15;  Mix Šaľa - Trnovec D  14:4; Trnovec D 
– Močenok B 4:14; Trnovec D – Šaľa C 5:13 
 

Okres Šaľa 
Tabuľka súťaže po 17. kole  

Základná časť 
1 Šaľa B 17 16 1 0 50 
2 Močenok A 17 12 2 3 43 
3 Močenok B 17 11 2 4 41 
4 Vlčany A 17 10 0 7 37 
5 Dlhá n/V. B 17 9 0 8 35 
6 Mix Šaľa 17 8 1 8 34 
7 Šaľa C 17 7 0 10 31 
8 Neded 17 5 1 11 28 

9 Trnovec D 17 3 1 13 24 
10 Vlčany A 17 0 0 17 17 

                    Miroslav Ševčík, oddiel stolného tenisu 
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ülésre meg  kellett volna hívni a jelentés benyújtóját. 
A községben a biztonsággal kapcsolatban   Mgr. Bo-
ženík kifejtette a roma származású gyerekek problémá-
ját az alapiskolában. Továbbá tájékoztatta 
a képviselőket az iskolai napköziben majd ezt követő-
en az iskola épületében történt lopásokról, ahol a kár 
cca 120.000.- Sk. Javasolja az iskola területének  ka-
puval való zárását, / a képviselők különféle vélemén-
nyel voltak) és megvalósítani a tervezett kameraren-
dszert és  biztonsági rendszert. A képviselőtestület 
ajánlotta  figyelmet fordítani a problémás térségekre, 
mint a Vizállás, Újmajor és az illegális lerakatok kia-
lakításának helyei és megelőzően hatni az iskola diák-
jaira az iskolából való eltávozásuk során is.   
A község visszatérítetlen  pénzbeli hozzájárulása kér-
vényének benyújtása a 2.2 OP KaHR intézkedéke  ke-
retében „ Tornóc község közvilágításának moderni-

zációja“ tervezet megvalósítására 
A község elöljárónője benyújtottta jelentését a község 
visszatérítetlen hozzájárulása kérvényéhez. Az európai 
strukturális alapokbol nyújtandó segítség kérvénye 
benyújtására a felszólítást a Szlovák Köztársaság Gaz-
dasági Minisztériuma  hozta nyilvánosságra. 
A kérvényt február 13- ig kell benyújtani. A községi 
képviselőtestület Tornócon egyhangúan jováhagyta:  
a) A kérvény benyújtását a visszatérítetlen pénzbeli 
hozzájárulásra a 2.2 OP KaHR intézkedések értelmé-
ben „Tornóc község közvilágításának modernizácója“ 
tervezet megvalósítására, amelyet Tornóc község fog 
megvalósitani 
b) A tervezet megvalósításának bebiztosítását  a kér-
vény jóváhagyása után, 
c) A tervezet finanszírozását   5%  hozzájárulással 
a tervezet összes  valós kiadására, ami    6 805,79 € -t 
tesz ki.  
A község 1/2009-es számú kötelezően  érvényű rende-
letének a  javaslata  a választási kampányban válas-

ztási plagátok kiragasztására való hely és terület 
meghatározására 

A község elöljárónője ismertette a képviselőkkel 
a rendelet javaslatát a választási plagátok kiragasztásá-
ra a választási kampány ideje alatt a törvény megválto-
zása okából. 
A képviselőtestület jóváhagyta a rendelet javaslatát 
a kettes pont kettes részében olyan változtatásssal , 
ami így szól: „Minden jelölt egyénnek joga van egy-
forma nagságú felületre a kijejölt helyen a plakátok ki-
ragasztására “.  

A község utcái neveinek beírása a központi 
nyilvántartásba 

A 12. képviselőtestületi ülésen Tornócon 2004. május 
31- én jóvá lett hagyva a kötelezően érvényű rendelet 
a Belügyminiszter rendeleteinek  betartása érdekében , 
amely aprólékosan taglalja az utcák  és egyéb közhely-
ségek  megjelölését,  valamint az építmények számo-
zását,  amely rendelet  2004. július 4- én  lépett érvé-
nybe.  Ebben a rendeletben lettek jóváhagyva az utcák 
megnevezései. A község polgárainak részéről az utcák 
megnevezésére a község nem kapott semmilyen   más 
javaslatot és ezért a jóváhagyott utcanevek 
a községben el is voltak helyezve.  Fokozatosan  lett 
feldogozva  az utcák írásos nyilvántartása 
a házszámokkal együtt.A Rendőrségi Testület Járási 
Igazgatósága (a polgárok  központi nyilvántartása) 
nem tudja  a rendszerbe bevezetni  az utcák megneve-
zéseit a házszámokkal együtt, mivel az épületeken 
szükséges kijelölni egy orientációs  számot is. Minden 
megnevezett utcának  más önálló számsora van orien-
tációs számokkal. Mivel ez a változástatás érintene 
minden lakost, mert változik az utca és az orientációs  
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A községi képviselőtestület 20. ülése 2009.  február  9 – 
én zajlott le az összes képviselő részvételével és a köz-
ség polgármestere vezette. 
- a tárgyalás első pontja a község 2008-as évi gazdálko-
dása és a község zárszámlája volt.  A képviselőknek 
kézbesítve volt  Tornóc község zárszámlája a 2008-as 
évre, amit a község ekonómusa készített el a törvény 
értelmében. Hrabovský  mérnök kifejtette, hogy hiány-
oznak a megindoklások ott,  ahol nagyobbak a  külön-
bségek a teljesítésben és a nem  kimerítésben. Az adó 
részben  hátralékok vannak -  hogyan lehet őket behaj-
tani. Szabóné, a község ekonómusa megindokolta 
a különbségeket a költségvetés egyes tételeiben, mint: 
nem adó terén – meg nem fizetett víz és vízelvezetési 
díj, adó terén -  kutyaadó,   a községi rendőrség bére –
 a jelenlegi állás szerint; kapitális kiadások terén: 
a kiadásoknál  be volt számítva a kamerarendszer, ami 
jóvá lett hagyva, de még nem valósult meg.  
 Fülöpová mérnöknő, a község főellenőre szakmai ál-
lásfoglalást adott a község zárszámlájához a  képviselő-
testület általi jóváhagyás előtt. Kifejtette, hogy 
a költségvetés bevételi részében túlteljesítés történt több 
tételben. A költségvetés kiadási része a  pénzeszkö-
zök valós merítését  és felhsználását mutatja ki. 
A kiadások meg voltak alapozva, megfelelően felhas-
ználva és rendesen valamint fennakadások nélkül bizto-
sították  be a község és a községi hivatal menetét. To-
vábbá feltüntette, hogy pozitívan lehet értékelni 
a községet, a polgármester tevékenységét a kifejtett 
igyekezetéért és fáradozásáért a támogatások megszer-
zése terén  ill. a pénzeszközök  átvitele terén, amivel 
nem kis mértékben hozzájárult a költségvetés bevételi 
részének a megnöveléséhez. Végezetül javasolta 
a képviselőtestületnek fenntartások nélkül jóváhagyni 
a község zárszámláját.  Elmondta, hogy a község zá-
rszámlája le lett adva az adóhivatalba és rendben volt. 
Az audit/ számlaellenőrzés /  után lesz jóváhagyva.  
A község költségvetésének  javaslata  a 2009 – 2011 –

es időszakra 
A község költségvetése előkészítésének  javaslata a 
2009 – 2011 –es  évekre  az elmúlt évek elért gazdasági 
eredményeire kötődik. Községünknek kidolgozott köl-
tségvetési programja van a 3 költségvetési évre. Hra-
bovský mérnök úr megemlítette a kiadási tételt, ahol 
csökkenő tendencia mutatkozik. Bizonyosan nehéz elő-
re 3 évre tervezni. Ezt követően vita indult el 
a költségvetés  egyes pontjaival  kapcsolatban: kapitális 
és folyó kiadások, járdák, a komposztáló körüli mun-
kák, a gyűjtőudvar, a közvilágítás, a kamerarendzser, 
a projektdokumentáció kidolgozása kapcsán,  (a község 
központjának alakítása, a kultúrház, községi hivatal), 
a község területrendezési terve kapcsán. A képviselők 
kifejtették, hogy a költségvetést  jóváhagyni fontos,de 
még tételenként át akarják  nézni az összes pontot 
a költségvetésben. Megegyeztek még egy további mun-
katalálkozóban a költségvetés jóváhagyása előtt. 
- A község vagyonának likvidációs bizottsága össze-
tételének a jvaslata  
Hrabovský mérnök, a központi leltárbizottság elnöke 
javaslatot tett a  község vagyonának likvidációs bizot-
tság  tagjainak az összetételére: : Hrabovský mérnök, 
RNDr. Belovičová, . Gašpieriková mérnöknő, Mgr. Bo-
ženík, Láng  úr személyében. Ezt a javaslatot 
a képviselők jóvá is hagyták. 
- Jelentés a községi rendőrség tevékenységéről –
A jelentést  Štefan Macky dolgozta ki és a község pol-
gármester adta elő. A jelentés információt tartalmaz 
a községi rendőrség tárgyi - technikai felszereltségéről, 
az oldott esetek számáról, a községi rendőrség  állomá-
nyának  állapotáról.   Láng   úr  megjegyezte,  hogy  az 

  A  községi  képviselotesület  20. üléséről  Tornócon szám,  a képviselők kifejtették, hogy ez eléggé költséges
dolog  a családok számára  és megegyeztek abban, hogy 
a község utcáinak beírása a központi nyilvántartásba el-
tolódik  más időszakra. 
 Milan Blaho kérvénye a község tulajdonában levő föl-

dterület megvásárlására 
A község polgármestere előadta Milan Blaho kérvényét 
a község tulajdonában levő tornóci kataszterbe tartozó 
földterület  megvásárlására, amelyik  a családi háza alatti 
terület részét képezik  és a mellette levő kerteket, amely-
eket a kérvényező használ. A hozzátartozó területek 
ezekhez a területekhez Milan Blaho, Rozália Ďurčeková 
és Anna Blahová közös tulajdonában vannak. A közös 
tulajdonosok saját becsületbeli kijelentésükben kijelen-
tik, hogy beleegyeznek abba, hogy a kérvényező megvá-
sárolja  a földterületeket, amelyek a község tulajdonában 
vannak.A községi képviselőtestület Tornócon jóváhagy-
ta Milan Blaho kérelmét a község tulajdonában levő föl-
dterület  megvásárlására 5 €/m2  értékben. Az átíratás 
költségeit a vásárló téríti.  

A tüzoltóság épülete -  kérvény a megvételre 
és bérbevételre 

A községi képviselőtestület képviselőinek munkatalál-
kozója   foglalkozott a tűzoltószertár épületének problé-
májával, mivel az épület  nagyon rossz technikai álla-
potban van,  és nem lehet felhasználni a községi tűzoltó-
ság céljaira. A tűzoltófelszerelési technika  jelenleg
a község udvarában van elhelyezve. Fel van adva az igé-
nylés  megfelelő helységek  megoldására a technika rés-
zére és a község tűzoltósága tevékenységére.Bőviteni a
 tűzoltóság meglevő részét területi  lehetőségekből kifo-
lyólag nem lehet.  
A községi hivatalba kérvények érkeztek a tűzoltószertár 
épületének megvételére  és bérbevételére. 
1. Kérvény az ingatlan megvételére MEVA – Eva Me-
nyhártová, Tvrdošovce – papírüzlet és egyéb áru eladá-
sára üzlet kialakítására. 
2. kérvény az ingatlan bérbevételére – Rači Ilir, Nitra –
balkán fagylalt árusítására kialakítandó üzem működte-
tésére. 
3. kérvény a bérbevételre  – Mgr. Róbert  Mittermayer, 
Šaľa – kertészeti eszközök árusítására szolgáló egység 
működtetésére  
A képviselők kifejtettték, hogy az épület felújítására 
a költségek nagyon magasak lennének, és hol van 
a biztosíték, hogy az épület bérbevételére a jövőben is 
lesz igény, javasolták megtárgyalni a bizottságnak 
az épület egyéb felhasználási lehetősége megbeszélését. 
A megvásárlás és bérbevevés  kérvényezői 2009. február 
végéig ki lesznek értesítve .    
A vita keretében a következő hozzászólások hangzottak 
el:  
-  Dobošová –  probléma a hulladék elszállításával. Va-
lószínű a gyerekek iskolába menetelkor   eldobálják
a kivitelhez szükséges jegyeket, nem lehetne-  e más 
megoldást találni a jegyek  helyett.  
- Doboš  úr – az újvári úton az 1. számú buszmegállón a
Nitra – Šaľa útvonalon meg kell javítani a szilárditott 
területet, elégedettlenségét fejezte ki a kábeltévé szolgál-
tatás programjának az összetételével. 
 - Čelítko úr  –  jó lenne bevezetni a napközibe a tele-
fonhálózatot a gyerekek étkeztetésének bejelentése cél-
jából 
-  Čerhák úr – Felső Jató lakosai panaszkodnak, hogy
a Sagris vállalat a lakások közelében engedi ki a  szen-
nyvizet./ húgylevet/ 
- Mgr. Boženík – lesznek – e csinálva a járdák Szelőce 
felé 
-  Hanzlík mérnök – ha már problémánk van a tehén-
istállókkal és a Duslóval is, mi is beadhatnánk  kérelme-
inket feléjük 
- Motolíková mérnöknő  – Mako mérnök Duslóból  már 

folytatás a 2. oldalon 
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                         Aktivitások az óvodánkban 
  Az óvodánkban mozgalmasan zajlik az  életet .  Különféle  rendezvényeken  
veszünk részt  és szervezünk  egyaránt,   ami  elválaszthatatlan  részét képezi 
 a nevelő – és művelődési tevékenységnek, és hozzájárul a gyermek személy- 
iségének  a  megfelelö   fejlődéséhez.  Már  hagyománnyá válnak  és  az óvoda értékes  arculatáról  tanúskodnak.
Tevékenységeink közé tartoznak: a gyerekek és szülők alkotó műhelyei (ősszel, karácsony előtt, tavasszal), 
színházlátogatások Nyitrán,  farsangi karnevál,, mikulási összejövetel az alapiskolával egyetemben, karácsonyi
összejövetel, a jó hangulat vására, müsor a nagyszülők részére, az anyák napja, a gyermeknap, úszóelőkészítő, 
az angol nyelv köre és más egyéb aktivitás. Óvodásaink már hagyományosan részt vesznek színházi elöadáson,  
Nyitrán.    2009. január 27- én is meglátogattuk  a bábszínházat, 

TÁRSADALMI ROVAT 
január – február 

 

Születtek : 
Lovás Natália 

 

Jubilánsok : 
70 éves:  Brenkus Klára 
 Keba Anna 
75 éves: Fontányi Erzsébet 
 Baláž Alajos 
 Benede Ilona 
 Mihalovič József 
 Belicky Valéria 
 Mandák Mihály 
 Hulák Mária 
80 éves: Polák Rozália 
 Nagy Ilona 
 Benko Ilona 
85 éves: Kriško Gizela 
90 éves: Eremiáš Anna 
 

Házasságot kötöttek: 
Vince Daniel 

és  Rotek Lucia 
 

Elhunytak : 
Fidler János - 77 éves 

Kuruc Sándor – 62 éves 
 Matúš Józsefné – 75 éves 

Očadlík Sándorné – 72 éves  
Kostík Rezsőné – 69 éves 

 

A TÖMÉNY KÖZHULLADÉK 
ÉS AZ OSZTÁLYOZOTT 

HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA  
Tornóc község  a 2009- es évre 
a SITA SLOVENSKO társasággal  
biztosította be a tömény közhulla-
dék elszállítását rendszeres heti 
időközökben, amely társaság bizto-
sítja be az osztályozott hulladék 
gyűjtését is (amit azonban fajta sze-
rint  osztályozni kell  az eltérő szi-
nű zsákokba  és kitenni a ház elé), 
és ezt havonta egyszer végzik. 
A tömény közhulladék elszállítása 
rendszeresen minden hétfőn törté-
nik be nem határolt időközökben. 
Csak azon kukaedényekből  lesz el-
szállítva a hulladék, amelyeken 
a 2009-es évre érvényes zsetonok 
lesznek kifüggesztve. 
 

A tömény közhulladék  
szállításának időpontjai 

 

Hónap                   dátum 
március 2 9 16 23 30 
április 6 13 20 27  
május 4 11 18 25  
június 1 8 15 22 29 
július 6 13 20 27  
augusztus 3 10 17 24 31 
szeptember 7 14 21 28  
október 5 12 19 26  
november 2 9 16 23 30 
december 7 14 21 28  
 

Az osztályozott hulladék 
szállításának időpontjai 

 

március 2009.3.2 
április 2009.4.6 
május 2009.5.4 
június 2009.6.1. 
július 2009.7.6. 
augusztus 2009.8.3. 
szeptember 2009.9.7. 
október 2009.10.5. 
november 2009.11.2. 
december 2009.12.7. 

folytatás az 1. oldalról 
 

javasolta nekünk, hogy határozzuk meg ké-
relmeinket feléjük. 
- Čelitko úr – javasolta, hogy a Duslo építsen 
ki  kerékpárutat  
- Mgr. Boženík  érdeklődött, hogy a pénzek 
az eredeti kompetenciákra  miért februárban 
érkeztek meg az iskolába január helyett. 
-  Láng úr -  miért nincs feltüntetve minden 
elhangzott vitafelszólalás úgy a tornóci új-
ságban, ahogy a jegyzőkönyvben 
van.Valamint érdeklődött a szponzori aján-
dék iránt, amit a Vološín házaspár ajánlott fel 
az óvoda részére, és igaz-e, hogy ezt 
a segítséget a polgármester elutasította. 
 – a  község polgármestere  a  szponzor-
ajándékot nem utasítottuk le, az ajánlat fel 
lesz használva az óvoda körüli munkáknál 
-  Láng úr– szennyezettek a takarók és az 
égők a közvilágítási berendezéseken   
-  Motolíková mérnöknő – kell – e a község 
állásfoglalása az ADIVIT húsfeldolgozó eljá-
rásához  
-  Gašpieriková mérnöknő – igen, kell a 
község véleménye, de nincs ok  nem megen-
gedni. 
- A képviselők kérdezték, hogy nem érkeztek 
- e panaszok a a környéken lakó polgároktól. 
- PaedDr. Kosztanko – számoltak – e a  
költségvetésben a kultúrház és a községi  hi-
vatal felújításával. Továbbá javasolta jóváha-
gyni a polgármester a 2008-as év második fé-
lévére vonatkozó jutalmának  jóváhagyását. 
- Láng  úr megkérdezte, hogy a községi hiva-
tal alkalmazottai kaptak – e jutalmat és mily-
en nagyságban. 
A képviselők  a jutalmazási rend alapján  ja-
vaslataikkal meghatározták a jutalom nagy-
ságát  25,5 %- ban, amit jóvá is hagytak. 
Végezetül a képviselők  meghatározták 
a bizottságot, és ajánlották tárgyalást folytatni 
a kábeltévéhálózat működtetőjével a progra-
majánlatokkal kapcsolatban és felmutatni az 
eredményt a legközelebbi ülésen. 
Mivel az  ülés programja ki volt merítve, 
Gašpieriková mérnöknő, a javaslóbizottság 
elnöke elolvasta és hitelesítette az elfogadott 
határozat helyességét.   

A község lakosságának  
összetétele számokban 

2008. december 31–hez 
a községnek 2741 lakosa 
volt. 
Összetétel:  
Felnőttek összesen: 2302 
ebből:   1137 férfi 
              1165 nő   
Gyerekek összesen:   439 
ebből:     234 fiú 
               205 lány 
Születések összesen:  26  
ebből:      17 fiú 
                  9 lány 
Elhalálozás összesen: 32 
ebből:  13 férfi 
             19 nő 
A figyelt időszakban 9 há-
zasságot kötöttek, ebből 4 
házasságot egyházi keretek 
között kötöttek.

 

ami a felújítás után teljesen új arculatot kapott. Megnéztük a
,,Dubkáčik a Budkáčik“  c. színházi előadást. Az interaktív előadás, 
amelybe a gyerekek szívesen kapcsolódtak be,  nagyon érdekes és
vidám volt,  amiről  az örömtől fényes gyermekszemek is tanúskod-
tak. 
Feldíszített osztályok, folyosók, öltözők és benne  tündérek, kalózok, 
katicabogarak , hercegnők  és tigrisek.  Ez volt  2009. február 12 –e, 
„ a farsangi karnevál napja.“ Az óvoda tele volt szórakozással, tán-
ccal, különféle versenyekkel,  édes jutalmakkal és játékokkal. Teljes
szívből köszönjük a szakácsnéniknek a finom farsangi siskát  és
minden szülőnek azt, hogy a gyerekeknek  szép maszkákat készitet-
tek és lehetővé tették nekik  újabb felejthetetlen  pillanatok  eltöltését
az óvodánkban.  
                             Az óvoda kollektivája nevében  Beata Kováčová

Tájékoztató és köszönet 
         Tisztelt polgártársaink! Már a Tornóci Újság előző 
kiadásában is tájékoztattuk Önöket a készülő könyvről, 
amely községunk történelmével fog foglalkozni egészen a 
 kezdetektől  napjainkig. Ezért bátorkodtunk megkérni 
Önöket, hogy  esetén bocsássák rendelkezésünkre ötletei-
ket, gondolataikat, emlékeiket és alkotó hozzászólásaikat. 
Így Önök is részt vehetnek e monografia formálásában. Er-
re szeretnénk kérni Önöket ez alkalommal is. Szívesen fo-
gadjuk a régi írásos dokumentumok, családi fényképek, 
korhű képeslapok és egyéb más tárgyak  kikölcsönzését, 
amelyek segítenek e könyv megalkotásában. 
      Azok közé, akik  már a könyv  készítésének első fázisá-
ban is felajánlották segítségüket, vagy tudásukkal, emléke-
ikkel, fénykép- vagy más dokumentumaikkal hozzájárultak, 
a következő személyek tartoznak: Juraj Ács az Állomás ut-
cából, a Belovič család a Vági utcából, Margita Bugyiová, 
Viola Fleslerová, Dezider Jančovič, Tibor Kántor, Juraj 
Novotný, Ladislav Rapca, Peter Szitás, Jozef Tóth, Dezider 
Vágo, Ladislav Legner. 
         Nekik  mindnyájuknak őszinte köszönetünk jár. 
A köszönet  szavai járnak   szintén professzor. PhDr. Ale-
xander  T. Ruttkaynak, DrSc, a SAU Nitra  archeológiai in-
tézmény volt igazgatójának, valamint az ismert történés-
znek  és publicistának, Pavol Dvořáknak. 
          Mint már a bevezetöben említettük, az alkotó ötlete-
ket és javaslatokat Önöktől is várjuk, a többi polgártárstól. 
Az érdeklődők jelentkezhetnek a következő címen: Mgr. 
Rudolf Gabriš, Trnovec nad Váhom č. 97, esetleg a  0949 
662 992 vagy a 031-7781436 –os telefonszámokon. 
Végül felvehetik a kapcsolatot Róbert Láng úrral a Šport 
Kávéházban a 031-7781226-os telefonszámon. 
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                A községi rendőrség eseménytárából 

 

- 2008.12.19 - én  17.10 ór. a községi já-
rőrszolgálatot eseményhez hívták ki, egy 
helybeli 22 éves lakos ittas állapotban 
kiugrott az első emeleti lakás ablakán és 
sérüléseket szenvedett el. 
A gyorssegélyszolgálat kihívása után az 
esetet átvették a Körzeti Rendőrség kép-
viselői Sellyéről.  
- 2009.1.5 - én jelentette egy helyi lakos, 
hogy  férje becsukta őt a szobába és egés-
zségét veszélyeztető bántalmazással fe-
nyegeti őt. Az esetet a helyszínen átvette 
a Sellyei Körzeti Rendőrség járőrszolgá-
lata bűntett gyanújával. 
- 2009.1.5 - én 13.45 – kor egy helybeli 
lakos jelentette, hogy ismeretlen tettes az 
élelmiszerüzletben eltulajdonitotta pén-
ztárcáját  az iratokkal együtt. Az  esetet 
átvette a Sellyei Körzeti Rendőrség járőr-
szolgálata. 
- 2009.1.6 – án 20.30 órakor egy 52 éves 
nő jelentette, hogy a vasútállomás váró-
termében Tornócon ismeretlen fiatal férfi 
eltulajdonította női táskáját iratokkal és 
a pénztárcával együtt. Az esetet átvette az 
Újvári Vasúti Rendőrség járőrszolgálata.  
- 2009.1.7-én  reggel  két polgár jelentette 
a Rendőrségre, hogy ismeretlen tettes 
a leparkolt járművükből eltulajdonította 
 tárgyaikat. Az esetet átvette a a Sellyei 
Körzeti Rendőrség járőrszolgálata.  / Már 
ismert, hogy ki követte el a tettet/. 
- 2009.1. 9 - én és  2009.1.11- én betörés 
volt jelentve a Tornóci Alapiskolából, 
ahonnan a második esetben a tettesek 
számítógépeket tulajdonítottak el. / Az 
eset  2009.1.9 -  ről  már  meg van oldva. 
/ 
- 2009.1.12- én egy nem lakott házban 
különféle típusú fegyvertöltények voltak 
találva. Az esetet a helyszínen  átvette 
a Rendőrség  nyomozója. 
- 2009. 1. 15- én egy helyi lakos jelentet-
te, hogy  egy kóbor kutya megtámadta őt 
és megsebesitette kutyájukat, aki  ebbe 
elhunyt. A támadó kutya gazdájának me-
gállapítása után,  az a kárt megtérítette és 
kiszabott pénzbírságot megfizette. 
- 2009 január 23- án 21.32 órakor 
a községi rendőrség járőrszolgálata és-
zlelte a kultúrház előtt, hogy fiatalok cso-
portja az utcán alkoholt fogyaszt és han-
gosan viselkedik. Mivel 
a figyelmeztetésre nem reagáltak, segít-
ségül hívták a  Sellyei Körzeti Rendőrség 
járőrszolgálatát. 
- 2009.2. 6 - án 21.40  órakor 
a járőrszolgálat egy erősen ittas állapot-
ban levő helyi lakost talált feküdni az 
árokban nem messze 
a vendéglátóegységtől. Az eset pénzbír-
sági eljárásban van intézve.  
- 2009. 2.7 – én  22.58 órakor  jelentette 
a községi rendőrségre egy helyi lakos, 
hogy a háza előtt a Majori utcában  helyi 
lakosok tömeges verekedése van, akik 
behatoltak  még az ő telkére is. Az esetet 
a helyszínen átvette a a Sellyei Körzeti 
Rendőrség járőrszolgálata  
- 2009. 2. 8 - án felelős személy értesítet-
te, hogy ismeretlen tettes eltulajdonította 
a Dynamo Tornóc Sportegyesület játszó-
tere kerítésének részét. 
- 2009.2.11 - én  20.40  órakor jelentette 
a vendéglátóegység csaposnője, hogy az 
étterem épülete előtt helyi lakosok töme-
ges verekedése zajlik. Az estetet átvette a 
a Sellyei Körzeti Rendőrség járőrszolgá-
lata  
 

A községi rendőrség értesíti a lakosságot, 
hogy átköltözött a községi hivatal föl-
dszintjére. A hivatali órák és telefonszá-
mok változatlanok maradtak. 

                                           

A Speciális kinológiai mentöszolgálat Slovakia vezérigazgatójának a leveléből 
 

Eltunt személy keresése Galánta körzetében  2009. január 22 –én  - köszönet 
 

... köszönet jár  Marček Dezidernek, az  MO APVV Šaľa elnökének és a Községi Tűzoltó egység tagjainak 
Tornócon  Rudicky Arpádnak, Rudicky Józsefnek,  Rudicky Gyulának, Kulina Ivannak, akik szabad időt 
nem kímélve, igyekezetükkel és profeszionalitásukkal  megmutatták, hogy tényleg  az emberi élet megmen-
tése a fö céljuk. Fáradozásukat és hivatástudatukat főleg  a nehezen hozzáférhetö terepen vetették be és fő-
leg azokon  a helyeken, ahol az eltünt személy megtalálható lehetett  volna. 

Tisztelt polgártársak, halásztársak!! 
 

Engedjék meg,  hogy a községi újság hasábjain  keres-
ztül rövidített formában tájékoztassam  Önöket halás-
zszervezetünk tevékenységéről. 
A múlt évben kisebb mértékben bővült tagságunk ala-
pállománya, amelynek jelenleg megközelítően 200 tagja
van. Pontos számot csak a 2009-es évre kiállított  halás-
zengedélyek kiadása után tudunk mondani. Halászszer-
vezetünknek  2 horgászásra és egy tenyésztésre szolgáló 
halastavon gazdálkodik  cca 12 ha területen.   
A múlt év folyamán  befejeződtek a Halászház belsö te-
rületén végzett átalakítási munkák olyan nagyágban,
amilyet a költségvetés, a tagok és a támogatók tárgyi 
ajándékai megengedtek. 
Ebben az évben tervezzük  a Halászház  külső burkola-
tának a további alakítását, ahol  még két ablakot szük-
séges kicserélni  és ha a pénzbeli és tárgyi feltételek 
megengedik, színesre  is befesteni. 
Folytattuk   hagyományos tevékenységünket  mint az
előző években,  a felnőttek számára rendezett halás-
zversennyel a szezon elején. Ezt brigádtevékenységek
előzték meg, amelyeket  a halastó környékének a sze-
méttől való kitisztitására  szerveztünk, amit sajnos  ha-
lásztársaink még mindig otthagyogatnak. Ebben az ös-
szefüggésben a halászőrség  még következetesebben
fog a közvetlen tevékenységén kívül  ügyelni a rend be-
tartására a horgászhelyeken és a környékén. 
Folyamatosan történt meg a halak beetetése aVermek teny-
észhalastón, ahol az ellenőrző lehalászással  horgászbottal 
az év közben és  hálóval november folyamán 55 kg amúrt,
150 kg pontyot és 40 kg kárászt fogtunk ki, amit közvetle-
nül utána  az AMERIKA III és a VÍZÁLLÁS halastavak 
halasítására használtunk fel. A Vermek tenyészhalastó a ki-
halászás után  hálóval  lett behalasítva közel  1000 db kis 
ponttyal, amit  Róbert Mandák úr biztosított be a szelőcei 
halásztársaságtól a „KACSATÓ“, halastóból, amiért ezúton
mondunk nekik köszönetet. A falunapok keretén belül a 
legkisebb tagjaink számára gyermek halászversenyt szer-
veztünk, amely nagy érdeklődésre  lelt a gyerekek és 
a nyilvánosság körében. Minden résztvevő gyermek meg
volt jutalmazva a támogatóinktól kapott tárgyi ajándékok-
kal és édességekkel.  
A Sellyei Halászszövetség főgazdájának haltelepítési 
terve szerint az év folyamán megvalósult a haltelepítés. 
 

 

A Szlovák Köztársaság elnökének a választása 
 

A 46/1999 –e számú törvény  2 – es §  l – es bekezdése ér-
telmében  a SZK elnökének megválasztásáról, a népi szava-
zásról, leváltásáról  és más további törvényekkel kiegészítve
ki lett hirdetve a Szlovák Köztársaság elnökének a választása 
és a választás napja,  szombaton 2009. március 21 – ére lett 
meghatározva. Ha a választások első fordulójában egyetlen 
jelölt sem kapja meg a választásra jogosult válaztók érvényes 
szavazatainak  több mint a felét, akkor a választások második 
fordulójára kerül sor, ami  szombaton, 2009. április 4- én 
lesz. A Szlovák Köztársaság elnökét jogosult választani 
minden szlovákiai állampolgár, aki a választások napján be-
töltötte 18. életévét és a választások napján a Szlovák Köz-
társaság területén tartózkodik.   A választás a meghatározott 
napon zajlik le 7.00 órától 22.00 óráig. 
Községünkben 3 választási körzet van kialakítva, mégpedig:  
Az 1. számú választási körzet- a helyi kultúrházban 
a következő házszámokon lakók számára 1-512, 918,974,
976,977,980,981,986,987,992, Új Major és a Községbe beje-
lentkezők.   A 2. számú választási körzet- a helyi kultúr-
házban  a következő házszámokon lakók számára 515-
850, 906-907, 910-917, 919-964, 966-969, 971-73, 982,
985, 988, 989, 991, 993-995a 997. 

A 3. számú választási körzet –Felső Jató közösségi köz-
pontja Felső Jató és Kulcsár lakosai számára. 
A polgároknak lehetőségük van  a községi hivatalban muka-
napokon 7.30 órától 16.00 óráig meggyőződni  arról, hogy 
be vannak -  e jegyezve a választásra jogosultak jegyzékébe. 
      A jogosult választónak, aki nem fog tudni választani  ab-
ban a választási körzetben, amelybe be van jegyezve,  a köz-
ség a választások kihirdetése után kérésére választási jogo-
sítványt állít ki, amely feljogosítja őt  bármelyik választási 
körzetbe való  beírásra a választásra jogosultak listájába.  
A község legkésőbb 2009. március 1 –ig minden választásra 
jogosult   választónak  elküldi a választás idejéről és helyéről 
szóló értesítést és a választók számára készített tájékoztatót. 
A tájékoztatóban szintén figyelmeztet a választás előtt érvé-
nyes azonossági igazolvány bemutatásának a kötelességére.  
Ha a választó nem kapja meg az értesítést,  kérjük, győződ-
jön meg arról a községi hivatalban, hogy be van  - e jegyezve 
a választók jegyzékébe.  
A választónak, aki nem tud eljutni a választóhelységbe, joga 
van  megkérni a körzeti választási bizottságot  mozgó válas-
ztási urnába való választásra legkésőbb a választás előt-
ti napon a községi hivatalban ,vagy a  031 7781496- os tele-
fonszámon.   

A legnagyobb haltelepítés szokás szerint  a ponttyal va-
ló telepítés volt, de nem lett megfeledkezve a csukával 
és 
a menyhallal való telepítésről  sem. 
A tavaszi hónapok során sikerült a Duslo Šaľa képvise-
lőivel megoldani az  AMERIKA III halastóba a  víz be-
engedését a Vág folyó fő ágának magas szintjekor. Az 
elégtelen csapadék menniysége miatt azonban a szint 
nem emelkedett a megfelelő magasságra, hogy ez 
a víztelítés megtörténhetett volna.  
A nyári hónapokban is folytak a tevékenységek halas-
tavaink környéke tisztán és rendben tartása érdekében 
hulladékgyűjtéssel egybekötve,  amely hulladék 
a széthelyezzett zsákokba volt összegyűjtve. 
A halászőrség rendszeres ellenőrző tevékenységet vég-
zett, amely során figyelmeztetett a kisebb hiányossá-
gokra, amelyeket megbeszéléssel intézett el.   
Kérünk minden tagot, hogy a fogásokról való bejegyzé-
sek során tartsák be az utasításokat amelyek fel vannak 
tüntetve ezen nyomtatványok  első oldalán, hogy ne 
alakuljanak ki fölöslesges félreértések a halászőrség 
tagjaival.  
A decemberi hónap folyamán a karácsonyi vásár keretében 
élőhal árusítást szerveztünk.Ezt az akciót első alkalommal 
szerveztük meg,  és a lakosok körében eléggé jó visszhan-
gra talált,  tehát tervezzük megszervezni ebben az évben is. 
December és január folyamán a halastavak gondozása te-
rén a jegen lékek kivágás volt a fő  feladat és azok megtis-
ztítása.  
2009. 2. 14-én megvalósult az évzáró taggyűlés, amely ér-
tékelte a 2008-as év tevékenységét és kitűzte a feladatokat 
erre az évre, amit remélünk, hogy közös erővel sikerül 
megvalósítanunk mindannyiunk javára. 
Végezetül szeretnénk köszönetet mondani a község vezeté-
sének, a polgármesternek, minden tagnak, akik aktívan rés-
zvettek a szervezett akciókon, támogatóinknak, a BALZER 
cégnek ,  Fa. ŠEVČÍKnek , Boledovič úrnak,  Láng úrnak, 
a római-katolikus plébániai hivatalnak,   SOS Ing. Ľ. Bole-
dovič cégnek, MENTCOM, ZOBORTOUR cégeknek 
a technikai és anyagi támogatásáért. 
Az elkövetkezendő szezonban minden tagunknak sok szép 
halásztrofeát és  a természetben  vizeink környékén sok 
kellemesen eltöltött pillanatot kívánunk. 
 

PETROV ZDAR!!!!! 
                                A halászszervezet vezetősége, Tornóc 
 



Dynamo sportegyesület Tornóc- asztalitenisz szakosztály  

4                                                                                              TORNÓCI  HÍREK                                                    január - február 
     A Tibi turnén - harmadikok 
                 
 
A Sellyei Városi Sportterem volt a színhelye a Tibi ku-
páért folyó  sellyei járás teremlabda bajnokság 9. évfo-
lyamának. 12 csapat vett rajta részt, akik három csopor-
tba voltak osztva.Tornóc a B csoportban játszott.          
Tešedíkovo - Tornóc 1:0 
Vlčany - Tornóc 2:2  M.Ács, I.Jurík 
Kráľová n/V - Tornóc 1:3 I.Jurík, Ľ.Janáč, M.Ács 
További eredmények: Vlčany - Kráľová n/V 3:4; Teše-
díkovo – Kráľová n/V 2:2; Tešedíkovo – Vlčany 2:1 
 

1. Tešedíkovo 3 2 1 0 5:3 7 
2. Tornóc 3 1 1 1 5:4 4 
3. Kráľová n/V 3 1 1 1 7:8 4 
4. Vlčany 3 0 1 2 6:8 1 
Nyolcaddöntő: Tornóc - Hájske 2:0 I.Jurík, M.Jamrich 
Negyeddöntő: Horná Kráľová - Tornóc 1:4 Ľ.Janáč 2, 
I.Jurík, J.Paľo 
Elődöntő: Močenok - Tornóc 3:0 
A 3. helyért: Tornóc - Žihárec 3:1 I.Jurík 2, J.Paľo 
Döntő: Močenok -Šaľa B/Veča 2:5 
Játszottak: Szitás, Ölvecký, Klincko, Legner, Jurík, Pa-
ľo, Ács, Székházi, Janáč, Jamrich. Legjobb játékos: 
J.Paľo 
Edző: L.Petrovič : „Kár az elődöntőben 
a Mocsenokkal való vereség, de a 3. hely számunkra 
siker.“ 
Előkészítő mérkőzések: Žihárec - Tornóc 1:0 (1:0) 

2009. január 31- én  Kokava nad Rimavi-
cou- ba mentünk el sítanfolyamra 
 

 

Szombaton reggel 7.30 órakor indultunk, 
mindnyájan nagyon örültünk. 
A sítanfolyamon 26 tanuló és 3 tanító vett 
részt. A sítanfolyam vezetője Boženík tanító 
úr volt, az egészségügyi felügyeletet Božení-
ková tanítónő biztosította és a síelés oktatója 
Mittermayer tanító úr volt.
Már az első napon mentünk síelni. Azok, akik 
még nem tudtak síelni, nagyon hamar megta-
nultak. Különféle versenyeink voltak: pl. Mil-
liomos, műveltségi versenyek és más prog-
ramok. Kimenőkre jártunk, voltunk a faluban, 
Kokaván is. Nagyon szuper volt, de az idő 
gyorsan eltelt. Az utolsó napra versenyt ter-
veztünk szlalomozásból, de a rossz időjárás 
és a köd miatt a verseny nem valósult meg. 
Csütörtökön este összecsomagoltunk és pén-
teken reggel  8.30 órakor hazaindultunk. 
Mindannyian egészségesen és boldogan, teli 
élménnyel tértünk haza, ahol már szüleink 
vártak ránk.   
Ezúton szeretnénk megköszönni a  Tornóci 
Községi Hivatal támogatását és az Alapiskola 
mellett működő Szülői Közösség pénzbeli 
hozzájárulását a sítanfolyam megvalósításá-
hoz.                                A tanfolyam résztvevői 

Tornóc - P.Sady 1:2 (1:1) Z.Bartuš 
Kráľov Brod - Tornóc 8:1 (6:1) M.Ács 
Serdülők 
Nyitrán megvalósult a serdülők  PP Invest Cup tur-
né 11. évfolyama. 
A selejtezőkben  21 csapat versenyzett.   
K csoportban  
D.Krškany - Tornóc 3:6 Čerhák 2, Kukla 2, 
R.Sztojka, P.Sztojka 
N.Hrnčiarovce - Tornóc 3:6  Vričan 3, R.Sztojka 2, 
Kukla 
Tornóc - ČFK Nitra B 2:4 P.Sztojka, Vričan 
Tornóc - Rumanová 6:3  R.Sztojka 2, Vričan, Kuk-
la, P.Sztojka, Dymák 
 

1.ČFK Nitra B 4 4 0 0 24:10 12 
2. Tornóc 4 3 0 1 20:13 9 
3. N.Hrnčiarovce 4 1 1 2 10:13 4 
4. D.Krškany 4 1 1 2 10:16 4 
5. Rumanová 4 0 0 4   7:19 0 
 

A fő versenybe  bejutottak  ČFK Nitra B és Zbehy, 
Klasov, Alekšince, Topoľčianky. 
Játszottak: Sedlár, Motolík, Kukla, Hosz, Farkaš, 
R.Sztojka, Čerhák, Vričan, Dymák, P.Sztojka, Gál,
Stojka                              
                                          feldolgozta: Štefan Kočiš

Az „A“ csapat az I. ligában a 2009-es  év  januári és 
februári hónapjaiban hét mérkőzést játszott le. Az I. 
liga csapatának elért eredményei a következők:  
STK Senec – Tornóc      7 : 7 
Ivanka pri Dunaji  - Tornóc  8 : 6  
Tornóc   - STK Nové Zámky 5 : 9 
Galanta - Tornóc  9 : 5 
Sládkovičovo - Tornóc  9 : 5 
Tornóc  – Komárno / Šahy 10 : 4 
Tornóc – Hont. Trsťany 7 : 7 
 
 

1.liga – férfiak nyugat 
A verseny táblázata a 10. ford. után - alaprészek 
1 Stavoimpex Holíč B 18 17 1 0 0 53 
2 MSK Malacky A 18 16 1 1 0 51 
3 ŠK ŠOG Nitra A 18 14 0 4 0 46 
4 ŠK ŠOG Nitra B 18 8 2 8 0 36 
5 STK Nové Zámky A 18 8 2 8 0 36 
6 TJ Gasto Galanta A 18 7 3 8 0 35 
7 TJ Tornóc A 18 6 3 9 0 33 
8 Ivanka pri Dunaji A 18 6 1 11 0 31 
9 PK Komárno Šahy A 18 4 4 10 0 30 
10 Druž. H. Trsťany A 18 4 2 12 0 28 
11 STK Senec A 18 3 3 12 0 27 
12 Slav. Sládkovičovo A 18 3 2 13 0 26 

 

A „B“ csapat a 2009-es  év  januári és februári hó-
napjaiban  összesen hét mérkőzést játszott le. Ezidá-
ig az összes lejátszott mérkőzés győzelemmel vég-
ződött.  A 3. liga csapatának elért eredményei 
a következők:  
Vráble B - Tornóc B 5 : 13;    Tornóc B – Levice B  
12 : 6; Bánov B - Tornóc B 6 : 12  
Hont.Trsťany  B - Tornóc B 7 : 11 
Tornóc B - N.Zámky B 15 : 3  
Nová Baňa A - Tornóc B 7 : 11 
Tornóc B - Tornóc B 18 : 0 
 

III. liga férfiak 

A verseny táblázata a 18. forduló után - Alaprészek 

1 Zem. Olča A 18 17 0 1 0 52 
2 Nitra C 18 16 0 2 0 50 
3 Trnovec B 18 13 1 4 0 45 
4 N. Baňa/Podl. A 18 10 2 6 0 40 
5 Topoľčany B 18 9 2 7 0 38 
6 N. Zámky B 18 6 4 8 0 34 

 

7 Levice B 18 5 5 8 0 33 
8 Bánov B 18 4 6 8 0 32 
9 Hont. Trsťany B 18 4 2 12 0 28 
10 Vráble B 18 4 1 13 0 27 
11 Komárno/Šahy B 18 3 3 11 1 26 
12 Volkovce A 18 4 0 14 0 26 

 

A „C“ csapat  a 2009-es  év  januári és februári hó-
napjaiban  összesen hét mérkőzést játszott le. 
A csapat  elért  eredményei a  4. ligában a követke-
zők:  
Č.Klačany - Tornóc C 16 : 2  
Tornóc C  - Nitra D 11 : 7  
Žitavany A - Tornóc C 9 : 9  
Tornóc C – Mojmírovce 13 : 5 
Šaľa A - Tornóc C 16 : 2  
Tornóc C - Nitra E 4 :14  
Čab A - Tornóc C 16 : 2 
 
 

IV. liga férfiak észak 
A verseny táblázata a 18. forduló után - Alaprészek  
1 Topoľčany C 18 15 2 1 0 50 
2 Tovarníky B 18 14 2 2 0 48 
3 Nitra E 18 13 1 4 0 45 
4 Ludanice A 18 12 3 3 0 45 
5 Čab A 18 10 3 5 0 41 
6 Č. Klačany A 18 10 2 6 0 40 
7 Nitra D 18 9 3 6 0 39 
8 Dlhá n/V. A 18 8 4 6 0 38 
9 Zl. Moravce A 18 8 2 8 0 36 
10 Šaľa A 18 7 2 9 0 34 
11 Žirany A 18 7 1 10 0 33 
12 Lehota A 18 4 1 13 0 27 
13 Mojmírovce A 18 3 4 10 1 27 
14 V. Cetín A 18 3 2 13 0 26 
15 Tornóc C 18 3 2 13 0 26 
16 Žitavany A 18 0 2 16 0 20 

 

A „D“ csapat a 2009-es  év  januári és februári hó-
napjaiban összesen hét mérkőzést játszott le. A.  
csapat elért eredményei a járási versenyben  
a következők:  
Tornóc D - Vlčany B11:7; Vlčany A - Tornóc D 
11:7; Neded  A  - Tornóc D 13:5; Tornóc D – Šaľa 
B 3:15;  Mix Šaľa - Tornóc D  14:4; Tornóc D – 
Močenok B 4:14; Tornóc D – Šaľa C 5:13 
 

Sellye járás
A verseny táblázata a 17. forduló után  

Alaprészek 

1 Šaľa B 17 16 1 0 50 
2 Močenok A 17 12 2 3 43 
3 Močenok B 17 11 2 4 41 
4 Vlčany A 17 10 0 7 37 
5 Dlhá n/V. B 17 9 0 8 35 
6 Mix Šaľa 17 8 1 8 34 
7 Šaľa C 17 7 0 10 31 
8 Neded 17 5 1 11 28 

9 Tornóc D 17 3 1 13 24 
10 Vlčany A 17 0 0 17 17 

 
                    Miroslav Ševčík, asztalitenisz szakosztály 
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