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Zasadnutie Obecného zastupiteľstva   
   Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupi-

teľstva  v Trnovci nad Váhom sa konalo dňa
27. decembra 2010. 
  Zasadnutie  slávnostne zahájil  Ing. Július Rá-
bek starosta obce, ktorý privítal  novozvolené-
ho starostu, novozvolených poslancov, odstu-
pujúcich poslancov a všetkých prítomných.  
 

   

Predsedkyňa miestnej volebnej komisie Anna-
mária Suba oboznámila prítomných s výsled-
kami volieb do orgánov samosprávy obce ko-
naných dňa 27. novembra 2010. 
V rámci tohto bodu predsedkyňa MVK oboz-
námila prítomných  s doručeným oznámením
poslankyne RNDr. Edity Belovičovej, že sa
vzdáva poslaneckého  mandátu. Po uprázdnení
mandátu podľa volebného zákona nastupuje za
poslanca obecného zastupiteľstva ako náhrad-
ník ďalší kandidát, ktorý získal najväčší počet
hlasov, ale nebol zvolený za poslanca. Najväčší
počet  platných hlasov ako náhradník získala p.
Erika Fülöpová. 
Predsedkyňa miestnej volebnej komisie Anna-
mária Suba  vyzvala novozvoleného starostu
obce, aby predstúpil a vykonal slávnostný akt
zloženia sľubu. Po zložení sľubu starosta obce
prevzal insígnie od odstupujúceho starostu
a osvedčenie o zvolení za starostu. 
 

 
 

Po tomto akte A. Suba a odstupujúci starosta
obce  popriali veľa  pracovných a osobných ús-
pechov novozvolenému starostovi obce. 
  Vo vedení   ustanovujúceho zasadnutia pokra-
čoval novozvolený starosta obce Ing. Ján
Hrabovský. 
Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva
Alojz Čelítko, Jaroslav  Čerhák, Ing. Mária
Gašpieriková, Ing. Jozef Hanzlík, Ing. Jaroslav
Hlavatý,  Rastislav Hrabovský, Róbert Láng,
PaedDr. Imrich Suba zložili do rúk  starostu
obce zákonom predpísaný sľub a z rúk predsed- 
níčky MVK prevzali osvedčenie o zvolení za
poslancov.               Novozvolený starosta obce 
Ing.  Ján  Hrabovský sa vo svojom  vystúpení  
poďakoval  odstupujúcemu  starostovi a poslan- 

Starosta obce predniesol žiadosť rodiny Gyu-
laiovej o preplatenie nákladov súvisiacich
s opravou kotla vo výške 150 eur. Žiadosť bo-
la prejednávaná bytovou komisiou, ktorá do-
poručila preplatenie tejto čiastky pre nájomní-
kov. Poslanci návrh na preplatenie finančnej 
čiastky 150 eur za opravu kotla jednohlasne 
schválili. 
V ďalšom bode rokovania starosta obce in-
formoval o zriadených komisiách v predchá-
dzajúcom volebnom období a navrhol ich opä-
tovne zachovať.  
Návrh na zriadenie komisií obecného zastupi-
teľstva: 
1.  Finančno-plánovacia, hospodársko- 
     podnikateľská komisia 
2.  Komisia životného prostredia, výstavby,  
     poľnohospodárstva a dopravy 
3.  Komisia športu, kultúry, mládeže, so- 
     ciálnych vecí a zdravotníctva 
4.  Bytová komisia 
5.  Komisia verejného obstarávania 
6. Komisia pre dohľad nad dodržiavaním 
ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z.z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funk-
cií verejných funkcionárov 
Poslanci jednohlasne schválili zriadenie vyš-
šie uvedených komisií. 
Starosta obce v rámci bytovej komisie dopo-
ručil (tak ako doposiaľ) vymenovať za členov 
komisie všetkých poslancov obecného zastu-
piteľstva. Poslanci jednohlasne schválili čle-
nov bytovej komisie: PaedDr. Suba, Ing. Hla-
vatý, Erika Fülöpová, Ing. Gašpieriková, Ing. 
Hanzlík, p. Láng, p. Čerhák, p. Čelítko, R. 
Hrabovský. 

Diskusia 
PaedDr. Suba sa dotazoval na druhú žiadosť 
vo veci úhrady nákladov za opravu kotla.  
Starosta obce: jedná sa o rodinu Jakubecových 
v nájomnom byte č.79. Poslanci sa jednohlas-
ne uzniesli, že pri oprave väčšieho rozsahu 
obec uhradí výšku nákladov súvisiacich 
s opravou kotla. 
Š. Macky: poprial  starostovi obce aj posla-
neckému zboru v novom funkčnom období 
veľa pracovných úspechov. Upozornil na 
priebežné čistenie ulíc a chodníkov od snehu 
a ľadu a do budúcnosti riešenie odvádzania 
spodných vôd. 
Starosta obce: ako sa informoval, čerpadlá 
Dusla na odčerpávanie spodných vôd v počte 
5 ks sú v prevádzke, technické riešenie na od-
vod vody bude náročné, zvýšenú pozornosť 
treba v súčasnosti venovať čisteniu zberných 
kanálov. 
Ing. Hanzlík: v mene svojom poďakoval za 
doterajšie pôsobenie a prácu Ing. Júliusovi 
Rábekovi. Podotkol, že Ing. Rábek bol zvole-
ný za starostu obce 7.3.1992 a pôsobil vo 
funkcii starostu obce 18 rokov. Zároveň po-
ďakoval za prácu bývalej poslankyni RNDr. 
Edite Belovičovej. 
R. Láng: poďakoval sa za doterajšiu prácu
v poslaneckom zbore RNDr. Edite Belovičo-
vej a za odborné riešenia oblasti životného 
prostredia. 

com za vykonanú prácu v prospech obce a do
obdobia im zaželal veľa pracovných
a osobných úspechov.  
Vo svojom vystúpení poznamenal, že  sa vy-
nasnaží  úlohy  vyplývajúce  z jeho funkcie
plniť zodpovedne, pre spokojnosť všetkých
spoluobčanov a v prospech obce. 
  Ukončením tohto aktu sa začalo riadne za-
sadnutie obecného zastupiteľstva. 
  Predsedajúci zasadnutia predložil na  schvá-
lenie program ustanovujúceho zasadnutia s
doplnením o zloženie sľubu nastupujúceho
poslanca Eriky Fülöpovej. Program zasadnu-
tia bol prítomnými poslancami jednohlasne
schválený aj s doplnkom. 
  Po schválení programu rokovania  nastupu-
júca poslankyňa  p. Erika Fülöpová zložila do
rúk starostu obce zákonom predpísaný sľub
a prevzala osvedčenie o zvolení za poslanca. 
  Starosta obce oznámil poslancom obecného
zastupiteľstva, že  poveruje poslanca p. Ró-
berta Lánga  funkciou zástupcu starostu obce
na funkčné obdobie 2010-2014. Ďalej podal
návrh na poverenie poslanca p. Ing. Jozefa
Hanzlíka zvolávaním a vedením zasadnutí
obecného zastupiteľstva v prípadoch, ak ho
nezvolá starosta alebo zástupca starostu. 
  Ing. Motolíková informovala prítomných, že
starostovia obcí a primátori miest sú odmeňo-
vaní podľa zákona. Pán Láng narhol plat sta-
rostovi obce vo výške 2,4 násobku priemerné-
ho mesačného zárobku zamestnanca v národ-
nom hospodárstve. PaedDr. Suba sa dotazoval
na doterajší plat starostu obce. Bolo mu
oznámené, že doteraz to bol 2,2 násobok.. 
Hlasovalo sa za l. návrh t.j. koeficient 2,4; za
hlasovali: Láng, Gašpieriková, Hlavatý, Fülö-
pová, Čerhák, Čelítko, R. Hrabovský. Zdržal
sa: Suba. Proti: Hanzlík. 
Poslanci schválili 2,4 násobok priemernej me-
sačnej mzdy zamestnanca v Národnom hos-
podárstve. 

Došlá pošta 
Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú do-
volenku odstupujúcemu starostovi obce. 
Nevyčerpaná dovolenka za rok 2009 v počte
12 dní a za rok 2010 v počte 25 dní. 
Poslanec Láng sa dotazoval na dôvod nevy-
čerpanej dovolenky. 
Poslanec Suba podal návrh na poskytnutie pl-
nej náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku
za rok 2009 a 2010 odstupujúcemu starostovi
obce. 
Hlasovalo sa: za preplatenie náhrady Hanzlík,
Gašpieriková, Suba, Fülöpová, Hlavatý. 
Zdržali sa: Čerhák, Čelítko, R. Hrabovský,
Láng. 
Návrh SITA a.s. Slovensko o predĺženie plat-
nosti zmluvy na vývoz odpadu. 
Návrh Dodatku o predĺženie zmluvy do
31.03.2011 poslanci jednohlasne schválili. 
Žiadosti nájomníkov nájomných bytov na
úhradu nákladov súvisiacich s opravou kúre-
nia v bytoch. 
Predsedajúci informoval poslancov o dvoch
žiadostiach týkajúcich sa úhrady nákladov na
opravu kotla v nájomných bytoch. 
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Druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva sa ko-
nalo 21.02.2011. Predsedajúcim zasadnutia bol
starosta obce Ing. Ján Hrabovský. Prítomných bo-
lo všetkých 9 poslancov. Za overovateľov zápis-
nice boli zvolení poslanci PaedDr. Imrich Suba
a Rastislav Hrabovský. Návrhová komisia bola
zvolená v zložení Ing. Jozef Hanzlík, Erika Fü-
löpová, Jaroslav Čerhák.  
Prvým bodom programu bola kontrola plnenia
uznesenia z  predchádzajúceho zasadnutia.
V rámci tohto bodu predsedajúci informoval prí-
tomných o poverení poslanca p. Róberta Lánga
zastupovaním starostu obce na celé funkčné ob-
dobie a poverením poslanca Ing. Jozefa Hanzlíka
zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastu-
piteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta,
ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ne-
skorších predpisov. 
Druhým bodom bolo prejednanie hospodárenia
obce za rok 2010 a záverečný účet obce. Predse-
dajúci podal informáciu o plnení rozpočtu obce
za rok 2010, predniesol obsah správy nezávislého
audítora a svoje stanovisko predniesla aj hlavná
kontrolórka obce. Obidve stanoviská doporučili
obecnému zastupiteľstvu schváliť celoročné hos-
podárenie obce bez výhrad.  
Po schválení záverečného účtu za rok 2010 na-
stupovala voľba členov komisií obecného zastu-
piteľstva a ich predsedov. 
Obecné zastupiteľstvo zvolilo: 
1. Róberta Lánga za predsedu finančno-plánovacej,
hospodársko-podnikateľskej komisie a členov komisie:
Erika Fülövá, PaedDr. Imrich Suba, Dpt. Alexander
Harmath,  Mgr. Pavol Andel  
2. Ing. Gašpierikovú za predsedu  komisie životného
prostredia, výstavby, poľnohospodárstva a dopravy
a členov komisie: RNDr. Edita Belovičová, Ing. Jozef
Hanzlík, Ing. Jaroslav Hlavatý, Ing. Ján Valo, Rastislav
Hrabovský, Loránt Ajtics Horváth 
3. Jaroslava Čerháka za predsedu komisie športu, kul-
túry, mládeže, sociálnych vecí a zdravotníctva a členov
komisie: Alojz Čelítko, Mgr. Juraj Boženík, Edita Ko-
čišová, Edita Bócsová, Luboš Janáč, PaedDr. Imrich
Suba, Iveta Mesárošová, Katarína Lencsésová 
4. Ing. Jozefa Hanzlíka  za predsedu bytovej komisie
(členovia boli schválení na prvom zasadnutí) 
5. Róberta Lánga za predsedu komisie verejného ob-
starávania a členov komisie: Alojz Čelítko, Jaroslav
Čerhák, Ing. Mária Gašpieriková, Erika Fülöpová, Ing.
Jozef Hanzlík, Ing. Jaroslav Hlavatý, Rastislav Hrabov-
ský, Róbert Láng,  PaedDr. Imrich Suba. 
6. Ing. Gašpierikovú za predsedkyňu komisie pre do-
hľad nad dodržiavaním ústavného zákona NR SR č.
357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov a členov komisie: Jaro-
slav Čerhák, Alojz Čelítko, Rastislav Hrabovský, Erika
Fülöpová. 
V ďalšom predsedajúci predniesol návrh Progra-
mového rozpočtu obce na roky 2011-2013. Hlav-
ná kontrolórka podala správu k Programovému
rozpočtu a doporučila ho schváliť na rok 2011
a pre roky 2012 a 2013 vziať na vedomie. Obec-
né zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Progra-
mový rozpočet na rok 2011 a nerozpočtovanú
čiastku výdavkov vo výške 74.200 eur použiť na
spolufinancovanie rozvojových programov obce. 
Z dôvodu zosúladenia názvu školy podľa zákona
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
(č.596/2003 Z.z.) s názvom uvedeným
v zriaďovacej listine OZ schválilo Dodadok č. 1
k Zriaďovacej listine Základnej školy s ma-
terskou školou v Trnovci nad Váhom vydanej
dňa 29.07.2002  pod č. ZŠ/2002/1  a  názov školy 
 

SPOLOČENSKÁ  RUBRIKA 
 

Narodili sa: 
 

Michael Angel Bános 
Lukáš Kovács 

Sabina Kováčová 
Vanesa Kumanová 

Jasmína Vargačíková 
 

Jubilanti : 
 

   70 rokov:  Adolf Paller 
       Klára Hudeková 
 

   75 rokov:  Matilda Lukáčová 
    Helena Bégerová    
     Jozef Boháč 
  

   80 rokov:  Júlia Kreszanová 
 

Uzavretia manželstva: 
 

Marek Kuman  a Michaela Staneková
Marián Kóša a Lucia Kumanová 

Peter Hatvani a Katarína Hátasová 
 

50. výročie uzavretia manželstva:
 

Štefan Novák a Alžbeta Nemčeková 
 

Opustili naše rady : 
 

 Ladislav Rapca  - 89 ročný 
 Jozef Mezei  - 54 ročný 
 Štefan Mikulský  - 74 ročný 
 Irena Makkyová  - 84 ročná 
 Anna Eremiášová - 92 ročná 
 Rozália Rabinová - 43 ročná 
 Eva Vladárová  - 73 ročná 

zmlúv a zrušilo platnosť uznesenia č. 5 z 1.
zasadnutia obecného zastupiteľstva o určení
platu starostu obce a  určilo v súlade so zá-
konom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov v rozsahu určenom obecným za-
stupiteľstvom mesačný plat starostu vo výš-
ke 2,2 násobku priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vy-
číslenej na základe údajov štatistického úra-
du SR za predchádzajúci kalendárny rok
a osobný príplatok vo výške 10 % a bolo
uložené zástupcovi starostu vypracovať plán
zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok
2011. 
V rámci diskusie vystúpil PaedDr. Suba
a poukázal na absenciu funkčnosti separo-
vaného dvora v obci, z dôvodu čoho vzniklo
mnoho čiernych skládok v katastri obce.
Doporučuje likvidáciu týchto skládok zbe-
rom a triedením, poprípade organizovaním
brigád.  Pán Macky počas diskusie poukázal
na digitalizáciu príjmu televízneho systému
a dotazoval sa na možnosť riešenia prevádz-
ky káblovej televízie v obci, ďalej na rieše-
nie rozšírenia miestnej komunikácie pri
vstupe do zdravotného strediska.  
Poslanci poukázali na rozšírený výskyt túla-
vých psov v obci. Pán starosta reagoval na
diskusné príspevky a podotkol, že sa budú
postupne riešiť.  
Nakoľko žiadne ďalšie príspevky neodzneli,
predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Han-
zlík, predniesol návrh na uznesenie, ktorý
poslanci jednohlasne schválili. Predsedajúci
poďakoval všetkým za prítomnosť a  zasad-
nutie ukončil. 

znie: Základná škola s materskou školou 
               Trnovec nad Váhom 302. 
V rámci školskej samosprávy bol prejednávaný
bod určenie členov rady školy. Za členov rady
školy boli schválení: Erika Fülöpová, Rastislav
Hrabovský, Mgr. Iveta Batyková. 
Na základe podnetu Základnej školy s materskou
školou Trnovec nad Váhom, bol pripravený ná-
vrh nariadenia č. 1/2011 o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti obce Tr-
novec nad Váhom a určenie miesta a času zápisu
detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole, v ktorom sa mení § 4, podľa
ktorého sa uhrádza finančný príspevok na stravo-
vanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa
vekových kategórií stravníkov zaradených do
druhého finančného pásma určeným Minister-
stvom školstva SR. Toto nariadenie bolo jedno-
hlasne schválené. 
V ďalšom bode bola prejednávaná pasportizácia
hrobových miest v obecných cintorínoch. OZ na
základe odporúčania komisie verejného obstará-
vania schválilo Ľubomíra Čierneho z Trnavy ako
dodávateľa na spracovanie digitálnej pasportizá-
cie.  
Starosta obce informoval poslancov o možnosti
získania finančných prostriedkov v oblasti aktivít
separovaného zberu a o výbere verejného obsta-
rávateľa na predmetnú aktivitu. OZ poverilo
prednostku úradu vypísaním výzvy na výber do-
dávateľa. 
Nasledovalo určenie sobášiacich, sobášnych dní,
sobášnych hodín, a sobášnej miestnosti. 
OZ poverilo vykonávaním aktu sobášenia okrem
starostu obce poslanca PaedDr. Imricha Subu
a schválilo:  
- sobášne dni: každý piatok a každú sobotu (okrem 
   sviatkov) 
- sobášne hodiny:   piatok od 14,00 hod. do 17,00 hod. 
                               sobota od 13,00 hod. do 18,00 hod. 
- sobášnu miestnosť:   Obradná miestnosť Obecného 
  úradu v Trnovci nad Váhom 
- správne poplatky za obrad: mimo určenej doby  
   vo výške 16,50 eur, mimo určenej miestnosti 
   v katastri obce Trnovec nad Váhom vo výške 66 eur. 
- členov Zboru pre občianske záležitosti:  
   matrika: Katarína Zalubelová,  
   náhradník Ing. Alžbeta Motolíková 
   členovia: PadDr. Imrich Suba, Lenka Ešeková,  
   Mgr. Beata Kislerová, Edita Bócsová 
V bode rozšírenie počtu členov obecnej polície OZ
schválilo 5 členov.  
Za členov redakčnej rady Trnoveckých novín OZ určilo
Ing. Ján Hrabovský, Edita Bócsová, Katarína Tusková,
Štefan Kočiš, Margita Fülöpová. 
V došlej pošte bola prejednávaná žiadosť Júliusa Kára-
sa, bytom Šaľa o odkúpenie pozemkov k.ú. Trnovec
nad Váhom, parcela č. 392. Táto žiadosť nebola schvá-
lená. 
V súlade s §18a zákona o obecnom zriadení OZ
vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra obce na
úväzok 0,15 % fondu pracovnej doby s termínom
nástupu na výkon funkcie 01.05.2011, nakoľko
funkčné obdobie doterajšieho kontrolóra končí
30.04.2011. 
V rámci diskusie OZ zobralo na vedomie: plán
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky do
30.04.2011, návrh p. Ľuboša Gašparíka na zria-
denie tanečného krúžku, zvýšenie príspevku ná-
jomníkov bytov do fondu opráv na 0,5 % obsta-
rávacej ceny bytu, riešenie dopravného značenia
v obci, nakladanie s nájomnými bytmi a fondom
opráv nájomných bytov, obnovenie nájomných  
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O b y v a t e l i a   obce  v číslach: 
Stav k  31.12.2010    -     2724 obyvateľov 

Rozdelenie: 
Dospelí spolu 2312,  z toho: 1143 mužov a 1169 žien  
Deti spolu 412,  z toho 218 chlapcov a 194 dievčat 
Narodilo sa  celkom 17 detí,  z toho 8 dievčat a 9 chlapcov
Zomrelo 28 obyvateľov,  z toho  15 mužov a 13 žien    
V sledovanom období bolo uzatvorených 7 manželstiev,
z toho 5 manželstiev bolo uzatvorených cirkevným obra-
dom. 

 

Zápis do 1. ročníka 
 

  Dňa 02. a 03. februára 2011 sa na našej základnej škole,
tak ako každý rok, konal zápis do 1. ročníka. Rodičia pri-
chádzali so svojimi ratolesťami s očakávaním, čo sa bude
pri zápise diať.  
  Po privítaní a povzbudení sa potom začala „práca“. De-
tičky boli hravou formou preverené, či sú spôsobilé nastú-
piť do 1. ročníka. Pomenúvali predmety a zvieratká na ob-
rázkoch, určovali farby, počítali, napodobňovali písmenká
a kreslila sa aj postava. Nakoniec každý budúci žiačik do-
stal darčeky, ktoré vyrobili žiaci I. stupňa so svojimi p. uči-
teľkami. 
  Zápis zabezpečoval odborný pedagogický dozor – za
MŠ: M. Hippová, Mgr. K. Hanzlíková, M. Vančíková; za
ZŠ: Mgr. T.Srňáneková, Mgr. I. Garčárová, Mgr. O. Áren-
dásová, Mgr. M. Marčeková; za CPPPaP: Mgr. Gyulaiová.
Spolu bolo zapísaných 21detí. Všetky nám prezradili, že
do školy sa už veľmi tešia. Tento deň im bude pripomínať
aj pamätný list. 
                                                  Mgr. Ingrid Garčárová 
 

Povinnosť – úcta - priateľstvo 
 

Ten, kto by sa dňa 14. januára 2011 priblížil s nekalými
úmyslami k budove Miestneho kultúrneho strediska
v Trnovci nad Váhom, by určite zle pochodil. 
Veď slová povinnosť – úcta – priateľstvo sú mottom Aso-
ciácie policajtov vo výslužbe (APVV), ktorí si pre svoju vý-
ročnú členskú schôdzu vybrali práve náš kultúrny dom. 
 

Stretli sa po roku, aby spolu posedeli, pospomínali, ale aj
plánovali do budúcnosti. Veď títo bývalí policajti sú naďalej
aktívni, niektorí sú v pracovnom pomere, iní podnikajú, ale
ani jeden nesedí so založenými rukami. Nielenže pomôžu
radou i skutkom všade, kde ich potrebujú, mnohí sú aj
dobrovoľnými darcami krvi. 
 

Predsedom Miestnej organizácie APVV a zároveň členom
Prezídia je náčelník obecnej polície pán Dezider Marček.
Ten bol aj garantom výročnej členskej schôdze, na ktorej
sa okrem členov z okresu Šaľa zúčastnili aj hostia, medzi
nimi starosta obce Ing. Ján Hrabovský,  riaditeľ OR PZ v
Šali Mgr. Roman Révai, zástupca riaditeľa OR PZ pplk.
Ing. Igor Kodada,  prezident APVV Ľubomír Svorad a 
generálny riaditeľ Špeciálneho kynologického záchranné-
ho systému Slovakia Alexander Berek.   
                                      Dezider Marček 
                      

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok 
 

V zmysle novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonní-
ka a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informá-
ciám sú verejné inštitúcie povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a
objednávky na svojich webových stránkach. 
Povinne zverejňovaná zmluva sa týka tovarov a služieb nado-
budnutých z verejných prostriedkov, používania verejných pro-
striedkov, nakladania s majetkom štátu či obce, či nakladania s
finančnými prostriedkami Európskej únie a pod. 
V zmysle uvedenej novely je povinne zverejňovaná zmluva účin-
ná až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

Uvedené informácie získate na našej web stránke 
obec@trnovecnadvahom.sk 

sekcia Samospráva  -   Faktúry, objednávky, zmluvy. 
 

 

ZBERNÝ DVOR SEPAROVANÉHO ODPADU 
Otváracia doba :  
 streda   od   13,00    do    17,00 hod. 
           piatok        od   13,00    do    17,00 hod. 
 sobota  od   13,00    do    17,00 hod. 
 
Preberáme:   zelený odpad, železný šrot, sklo – fa-
rebné aj biele, papier, elektronický odpad, pneumatiky, 
pet fľaše, fólie, autobatérie, odpadový betón, plasty 
(bedničky, črepníky, misky, záhradný nábytok...). 
Nepreberáme:   plasty z áut, hrubo znečistené komo-
dity. 

 

 

OBEC TRNOVEC NAD VÁHOM 
 

v súlade s § 18a ods. 2 a ods. 8 písm.c) zákona SNR č. 
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpi-
sov                                  v y h l a s u j e 

výberové konanie na obsadenie funkcie 
hlavného kontrolóra obce na pracovný úväzok 0,15. 

  
 

Predpokladaný termín nástupu 01.05.2011 
Predpoklady na výkon funkcie:  

 ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 
 ekonomické vzdelanie a prax v odbore účtovníctva  

           vítaná 
 znalosť predpisov v oblasti verejnej správy 
 morálna a občianska bezúhonnosť 
 

Zoznam požadovaných dokladov: 
 prihláška do výberového konania  
 profesijný životopis 
 úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom do-

siahnutom vzdelaní 
 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 
 písomný súhlas s použitím osobných údajov  

           pre potreby výberového konania 
 

Termín podania písomnej prihlášky spolu s požadovanými dokladmi 
je do: 11.04.2011 do 15,00 hod. do podateľne Obecného úradu  

925 71 Trnovec nad Váhom č.587 v uzatvorenej obálke  s označením: 
 
 

„ Hlavný kontrolór obce “- neotvárať! 
Rozhoduje termín doručenia prihlášky! 

 

Žiadosť o pomoc pri zhromažďovaní fotografií 
 

Mestské múzeum v Šuranoch sa obrátilo na obyvateľov našej obce
s netradičnou prosbou.  
 

Múzeum zhromažďuje fotodokumentáciu k dejinám hospodárskej že-
lezničnej trate šurianskeho cukrovaru, ktorá prechádzala aj cez Trnovec
nad Váhom. Pracovníci múzea si vytýčili za cieľ hĺbkovo spracovať deji-
ny cukrovaru, ktorého súčasťou bola aj spomínaná železnica. 
 

Ten, kto má dobové fotografie  dokumentujúce túto záležitosť, a je
ochotný ich poskytnúť, môže využiť jednu z viacerých možností. 

1. Môžete fotografie poslať priamo na adresu Mestské múzeum
Šurany – synagóga, Malá 2, 942 01  Šurany a fotografie zos-
tanú vo fonde múzea. 

2. Poslať na adresu múzea originály fotografií a pokiaľ požaduje-
te ich vrátenie, múzeum ich digitalizuje a vráti originály. 

3. Naskenované alebo inak digitalizované fotografie poslať mai-
lom na msks-surany@szm.sk alebo m.elias@post.sk. 
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Zo zápisníka obecnej polície 
 

- Dňa 5.1.2011 oznámil V.Š., že mu občan z našej obce  
S.L. nevrátil veci, ktoré si u neho odložil. Šetrením bolo 
zistené, že občan S.L. tieto veci, ktoré si u neho nechal 
V.Š. odpredal bez vedomia V.Š., čím mu spôsobil škodu. 
Občanovi S.L. bola uložená bloková pokuta. 
- 8.1.2011 o 22.10 hod. hliadka spozorovala na ul. Majer-
skej v silne podnapitom stave miestneho občana J.H. kto-
rý mal problém trafiť domov. Hliadka OP menovaného 
odprevadila domov a na druhý deň s ním bol vykonaný 
pohovor. 
- 13.1.2011 o 15.30 hod sa dostavil na tunajšiu OP  občan 
J.Sz., ktorý oznámil, že pes bojovej rasy sa dostal cez 
ohradu od suseda na jeho pozemok, kde voľne pobehuje. 
Hliadka OP vyzvala majiteľa psa, aby si svojho psa od-
chytil a zobral domov, čo aj vykonal. Uložená sankcia 
bola nezodpovedným majiteľom psa uhradená. 
- Dňa 13.1.2011 o 16.00 hod sa dostavila na OP  p. E.R., 
ktorá oznámila, že jej občan z našej obce L.G. odcudzil 
100,-€ z peňaženky. K veci bol vypočutý L.G. ktorý svo-
ju vinu poprel. Vec je ďalej v štádiu šetrenia. 
- Dňa 15.1.2011 v čase o 00.15 hod hliadka obdržala 
anonymný telefonát o tom, že na terase pred kaviarňou 
leží neznáma osoba. Po príchode na miesto bolo zistené, 
že sa jedná o E.H., ktorý mal zakrvavenú tvár a hliadka 
ho nevedela prebrať, následne mu bola privolaná RZP. 
Po príchode RZP sa menovaný prebral a začal byť agre-
sívny ako voči zdravotníkom, tak aj proti hliadke, hliadka 
OP použila miernejšie prostriedky (hmaty a chvaty seba-
obrany) na ukľudnenie páchateľa. Vec je v štádiu šetre-
nia. 
- 15.1.2011 o 16.00 hod sa dostavil na OP I.M. ktorý 
oznámil, že mu zo záhrady neznámy páchateľ odcudzil  
stromček  striebornú jedličku v odhadovanej hodnote 
400,-€. Podľa vyčíslenia škody sa jedná o skutočnú ško-
du 30,-  až  50,- €. Vec sa ukladá. 
- 23.1.2011 o 14.50 hod. bola hliadka OP požiadaná Že-
lezničnou políciou v Nových Zámkoch  o preverenie ve-
ci, kde sa mali pri podjazde ul. Jatovskej nachádzať mla-
distvé deti, ktoré mali zastavovať vlaky zastavovacím 
terčom. Po príchode hliadky na miesto sa už nikto na po-
písanom mieste nenachádzal.  
- Dňa 26.1.2011 o 16.00 hod. došlo v Novom Trnovci na 
ul. Novozámockej k dopravnej nehode so zranením, kedy 
hliadka OP až do odstránenia hav. vozidiel do 19.00 hod. 
zotrvala na mieste a riadila premávku. 
- Dňa 27.1.2011  o 16.00 hod oznámil D.A., že mu 
v nočnej dobe neznámy páchateľ odcudzil elektrický ká-
bel pod napätím, čím mu spôsobil škodu. Menovaný bol 
k veci vypočutý a s jeho súhlasom sa u neho použila 
technika na odhalenie páchateľa. Prípad je v štádiu šetre-
nia. 
- Dňa 29.1.2011 oznámil J.P., že z komína jeho suseda 
padajú sadze do jeho dvora.  Hliadka skutočnosť overila  
na mieste a zistila, že v tomto prípade sa nejedná 
o priestupok, nakoľko sa z komína nešíria škodlivé mate-
riály.  
- Dňa 3.2.2011 o 14.05 hod. bola hliadka OP požiadaná 
o vykonanie asistencie J.D. pri rozhovore s J.Ž., nakoľko 
sa menovaný obával, že dôjde k napadnutiu jeho osoby.  
K žiadnemu napadnutiu ani incidentu však nedošlo.  
- 8.2.2011 o 16.00 hod bolo oznámené na OP, že na Ví-
zallási býv. Kačín sa nachádza osobné mot. vozidlo, kde 
mal vodič z tohto vozidla  vysypávať smeti. Hliadka do-

 

Výročná členská schôdza Csemadoku 
 

Dňa 16.1.2011 sa uskutočnila výročná členská schôdza Základnej orga-
nizácie Csemadoku v Trnovci nad Váhom. Výročnú členskú schôdzu
svojou prítomnosťou  poctil  starosta obce Ing. Ján Hrabovský, poslanec
Nitrianskeho samosprávneho kraja a  člen Oblastného výboru Csemado-
ku p. Botka František, ako aj poslanci: p. Fülöpová Erika, p. Hrabovský
Rastislav a p. PaedDr. Suba Imrich. 
Podpredseda Karol Molnár vyhodnotil činnosť organizácie za uplynulý
rok, zdôraznil  veľký  úspech niektorých podujatí, ako bol  úspešný výlet
do Viedne, účasť na divadelných a kultúrnych podujatiach, ale aj vystú-
penie speváckeho zboru Jesenné ruže. 
Zaspomínali sme na 21. január, ktorý je  Dňom  maďarskej kultúry,
upovedomili sme našich  členov, že pri májovom sčítaní ľudu smelo mô-
žu uviesť svoju národnosť.  
Členská schôdza prijala rezignáciu Agnesy Zsákovej, našej predsedkyne,
ktorá  sa kvôli zdravotnému stavu  vzdala funkcie. Touto cestou úctivo
ďakujeme pani Agnese Zsákovej za jej dlhoročnú prácu. Zároveň pre-
behla voľba novej  predsedkyne. 
Starosta obce Ing. Ján Hrabovský vo svojom vystúpení zdôraznil, že
spolužitie občanov  slovenskej a maďarskej národnosti môže prebiehať
len  pri dodržaní vzájomnej dôvery, úcty a uznania, veď tu žije len málo
takých rodín, ktoré môžu povedať o sebe, že nemajú slovenských či ma-
ďarských predkov a príbuzných.  
Prednes básne Estiky Rábekovej a vystúpenie speváckeho zboru Jesenné
ruže spestrili  program členskej schôdze.  
Účastníci si mohli pozrieť výstavu Györgya Somogyiho, maliara a grafi-
ka, vyznamenaného cenou Munkácsiho. 
Správy Csemadoku 
  5.3.2011 – o 19.00 hodine – tradičná fašiangová zábava  
13.3.2011 – o 14.00. hodine  spomienka na marec 1848 v miestnom cin-
toríne – položenie venca pri hrobke Ostyka Narburt Ferenca, ktorý bol
poľským hrdinom boja za slobodu.  
                                                                                PaedDr. Suba Anna 

Prevádzkovanie prečerpávacích  šácht 
 

Na základe upozornenia servisných pracovníkov zverejňujeme
nasledovné pokyny. 
 

Odpadové vody, pritekajúce do zbernej prečerpávacej šachty,
môžu obsahovať látky, ktoré následne spôsobia poruchu čerpad-
la. Sú to hlavne: 

- umelé a organické črevá 
- látky z PVC (fólie, dámske pančuchy a pod.) 
- motorové oleje (koncentrácia max. 0,5 %) 
- štrk, piesok, malta, zemina 
- kovové predmety (žiletky, klince) 
- rastlinné oleje z domácností (koncentrácia max. 0,5%) 
- syntetické a olejové farby, riedidlá 
- lúhy, kyseliny 
- potravinové zvyšky 

 

Šachta slúži iba na zhromažďovanie splaškových odpadových
vôd. Zriadenie ďalších prívodných potrubí, napr. pre dažďové vo-
dy, je neprípustné. Akékoľvek zásahy do elektrického zariadenia
sú neoprávneným osobám zakázané. Poruchu čerpadla signalizu-
je červená svetelná kontrolka, zabudovaná do čelnej strany krytu
ovládacej skrinky. Zakázané je akýmkoľvek spôsobom manipulo-
vať s čerpadlom a jeho príslušenstvom – vyťahovanie čerpadla.
Prípadnú poruchu je potrebné hlásiť na obecný úrad, tel. č.: 77 81
496. 
 

Upozornenie pre užívateľov prečerpávacích šácht: 
Ak bude potrubie alebo šachta zaplnená látkami, ktoré 
spôsobujú poruchu čerpadla – náklady za opravu bude 

musieť užívateľ znášať v plnom rozsahu !!! 
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Dovoľte, aby sme Vás touto cestou informovali o činnosti našej Obvod-
nej organizácia SRZ.  
Rok 2010 bol pre nás rybárov veľmi náročný. Po jarnom zarybnení 1.4. 
na rybníku VÍZALLÁS bolo zistené znečistenie vody práškovou farbou. 
V období od 15.4. do 6.5. bol zistený úhyn kaprov na rybníkoch AME-
RIKA III a VÍZALLÁS. Úhyn bol spôsobený nesprávnou manipuláciou 
s násadou pri zarybnení zo strany dodávateľa. Pri letnom zarybnení ten-
to výpadok nahradil. Po nasadení kapra K1 do rybníka VERMEK bolo 
asi po týždni zistené jeho napadnutie parazitom. Rybník sa musel okam-
žite ošetriť liečivom, postrekom vodnej hladiny. 
Začiatkom mája po intenzívnej zrážkovej činnosti došlo k vyliatiu  rieky 
Váh z koryta do medzihrádzového priestoru. To nám dopomohlo k zvý-
šeniu hladiny v rybníku AMERIKA III - 8.5. sa uskutočnili tradičné ry-
bárske preteky. Po ďalšom zvýšení hladiny Váhu sa doplnila voda ryb-
níka AMERIKA III do max. možnej úrovne.  
5.7. sa uskutočnili detské rybárske preteky na rybníku AMERIKA III. 
Po týchto udalostiach začala  plná rybárska sezóna, ktorá bola prerušo-
vaná stálymi záplavami a rozkolísaným stavom vodnej hladiny. 
V záplavovom území medzihrádzového priestoru zostalo veľké množ-
stvo rýb, časť ktorých sa nám podarilo vďaka obetavej činnosti našich 
členov vrátiť späť do rieky alebo rybníka.  
Po poklese hladiny Váhu a po vsiaknutí a odparení vody z jám pod ná-
sypom zostal v jamách plôdik vo veľkom množstve. Časť plôdika sa 
podarilo zachrániť a postupným vylovovaním počas 5 dní  v rozmedzí 
dvoch týždňov sa odlovilo a previezlo do rybníka AMERIKA III cca 
120 tis. ks plôdika kaprov a 25 tisíc ks plôdika karasov.  
Uskutočnilo sa letné zarybnenie 6,2 q - AMERIKA III, a 6,2 q - VÍ-
ZALLÁS. 30.9. sa ešte zarybnila - AMERIKA III, Amur 150 kg. 
Od  9.10. do 30.10. sa uskutočnil výlov udicami na rybníku VERMEK. 
Vylovilo sa cca 125 kg kaprov a 15 kg karasov, ktoré sa previezli do 
rybníka AMERIKA III.  
11.10. sa vykonala úprava časti pobrežného krovinatého porastu na ryb-
níku VÍZALLÁS. Úprava bola vykonaná firmou YETTI s.r.o. Majci-
chov, z finančných prostriedkov MsO SRZ ŠAĽA.  
15.10. sa uskutočnilo jesenné zarybnenie kaprom K2-AMERIKA III, 
500 kg + VÍZALLÁS, 500 kg. 
V zimných mesiacoch sa vykonávalo čistenie rybníkov VERMEK  a 
AMERIKA III od trstiny a rúbanie dýchacích otvorov do ľadu. Ďakuje-
me členom, ktorí túto činnosť vykonávali. 
Počas mesiaca január sa vykonala sumarizácia úlovkov za rok 
2010.Prehľad najdôležitejších údajov vidieť v tabuľke: (množstvá ulo-
vené našimi členmi Oo SRZ mimo ostatných členov MsO Šaľa) 
 

 Amerika III Vízallás Váh 
Kapor 859 ks/1.330 

kg            
266 ks /431,5 kg       398 ks/1.075 kg 

Šťuka 6 ks / 19,5 kg - 4 ks / 11 kg 

Amur 3 ks / 22  kg - 10 ks / 48,5 kg 

Pleskáč 5 ks /  3,5 kg - 374 ks / 244,5kg 

počet 
dochádzok 

2.301 x 754 x 2.759 x 

 

Dňa 12.2. sa uskutočnila členská schôdza v priestoroch kultúrneho do-
mu za účasti  70 členov našej Obvodnej organizácie, hostí z MsO Šaľa  
a pána Ing. Jána Hrabovského - starostu obce. 
Správu o činnosti predniesol predseda Oo SRZ p. Vančík Ferdinand.   
V diskusii členov pozdravil aj p. starosta a prisľúbil podporu našich ak-
tivít počas tohto roka, čo sa týka organizácie akcií a brigád na úprave 
okolia našich rybníkov. 
V diskusii zaznelo zo strany rybárov, ktorí chodia loviť na Váh na mies-
ta medzi Trnovcom a Selicami, že štátne lesy, ktoré vykonávajú ťažbu 
dreva v tomto úseku, ťažkými mechanizmami zničili prístupovú cestu k 
vode. Po konzultácii so zástupcom Štátnych lesov p. Ing. Antonom 
Molnárom bolo prisľúbené, že po obschnutí pôdy dajú cestu do takého 
stavu, aby tam bolo možné prejsť osobnými autami. Zároveň nás však 
upozornil aj na tú skutočnosť, že vstup autami na túto cestu je povolený 
len s príslušným povolením na vstup do lesa. Toto povolenie je možné 
vybaviť pre každého, kto o to požiada a uvedie dôvod svojho vstupu - v 
našom prípade je to lov rýb. Finančne toto povolenie stojí cca 1,5 EUR. 
ŽIADAME preto všetkých členov, ktorí majú záujem o vystavenie tohto 
povolenia, aby sa prihlásili u p. Vančíka alebo Ing. Beloviča.  

Február je pre stolný tenis mesiac, v ktorom si pripomíname 31. výročie, 
kedy sa pod vedením Ing. Jozefa  Kukana  nadšenci najmenšej loptičky 
rozhodli  oživiť Oddiel stolného tenisu.  
V novovybudovanej dvojloďovej telocvični vznikli podmienky pre túto
krásnu hru. Záujem o stolný tenis bol veľký. Začalo trénovať až 42 detí.
Znovu začali trénovať aj bývalí hráči a tak sa stretávali mladší so starší-
mi. Tréningy sa organizovali až 4-krát týždenne. 
Už na jeseň 1980 sa žiaci zúčastnili okresnej súťaže. Výsledky ukázali, 
že je potrebné ešte veľa práce a tréningu, aby sa naši hráči vypracovali na 
okresnú úroveň. Lepšie výsledky sa dostavili až v roku 1987, kedy žiaci 
v okresnej súťaži skončili na 3. mieste ako družstvo. V obvodnom kole 
Šaľa-jednotlivci žiaci z Trnovca nad Váhom obsadili prvé tri miesta:1. 
miesto Jozef Kukan, 2. miesto Dušan Čičmiš, 3.miesto Pavol Kuruc. Na-
ši žiaci potom 2-krát vyhrali okresnú súťaž, čím sa potvrdilo, že práca 
s mládežou sa vyplatila. 
Cez zimné mesiace v ročníku 1980/81 sa hrala v Trnovci nad Váhom aj 
domáca liga dospelých.   
 

Pre oživenie uvedieme ich mená: 
V I. lige hrali: Štefan Valanec, Miroslav Pallér, Imrich Suba, Michal Pet-
rovič, Ján Zsák, Jozef Ivanič, Ľudovít Benko, Jozef Kukan, Jozef Novo-
tný, Dezider Vágo, Zoltán Csikós, Vlastimil Patáč, Štefan Žáčik, Juraj
Novotný, Karol Éles.  
V II. lige hrali: Jozef Ladič, Vojtech Mezei, Karol Petro, Róbert Molnár, 
Peter Varšáni, Jozef Krkoška, Štefan Hazucha, Ján Almáši, Tibor Petro-
vič, Július Sopka, Ivan Garčár, Michal Székházi, František Szetei, Juraj 
Ács, Štefan Putera.  
Vďaka veľkej láske Ing.Kukana k stolnému tenisu,  ktorý ho 27 rokov 
viedol, podporoval a rozvíjal, v Trnovci sa dnes v krásne obnovenej telo-
cvični Základnej školy vytvorili ideálne podmienky pre stolný tenis, kto-
ré nám závidí nejedno ligové mužstvo. Výsledkom tohto  31- ročného 
snaženia je účasť našich hráčov v I. lige, II. lige a troch mužstiev v súťaži 
Majstrovstiev okresu Šaľa.  
Výbor oddielu stolného tenisu touto cestou si pripomína toto pekné výro-
čie a zároveň chce poďakovať Ing. Jozefovi Kukanovi za odvedenú prácu 
a obecnému zastupiteľstvu, vedeniu školy a sponzorom (p.Lángovi, p.
Čelítkovi, SGNET, MERKANT Družstvo,  ProCS s.r.o. Marfil s.r.o., LL
Ladislav Lovász, Izoli za podporu, ktorú Oddiel stolného tenisu
v dnešnej dobe dostáva.                                                  
                                                                                            Štefan Kozár  

Stolný tenis - niečo z histórie . . . 

Treba uviesť nasledovné údaje: Meno a priezvisko, rok narodenia, 
číslo OP, ŠPZ a typ vozidla, účel vstupu do lesa. V prípade záujmu do  
začiatku sezóny tieto povolenia zabezpečíme, aby nenastali problémy pri 
náhodnom stretnutí s lesnou strážou. 
 

Na členskej schôdzi boli oznámené termíny  spoločných brigád. Aj touto 
cestou Vás informujeme o týchto termínoch:  

9.4. rybník VERMEK, 
16.4. rybník VÍZALLÁS, 

30.4. rybník AMERIKA III,        
ZAČIATOK BRIGÁD o 08.oo hod. !!!!! 

 

Hlavne na rybník VÍZALLÁS by sme chceli požiadať o väčšiu účasť
členov, nakoľko chceme vyhrabať a spáliť drť po práci stroja, ktorý 
upravoval pobrežný porast. Prineste si so sebou hrable a vidly, prípadne 
sekery. 

 
 

Záverom chceme požiadať všetkých členov, ale aj všetkých, ktorí si 
chodia oddýchnuť do našich revírov, aby udržiavali čistotu na lovných
miestach a táboriskách, aby sa mohli znova vrátiť do čistého prostredia. 
V súvislosti so znečistením životného prostredia v okolitej prírode by 
sme chceli osloviť aj ostatné spoločenské organizácie v obci, riaditeľstvo 
základnej školy, obecný úrad atď. k zorganizovaniu jednej jarnej brigády 
na upratanie neporiadku, ktorý je v okolitých lesoch a remízkach. 
 

Na záver chceme popriať všetkým rybárom lepšiu  sezónu, ako bola tá
minuloročná, veľa pekných úlovkov a zážitkov z našich revírov.  
Poďakovanie patrí aj sponzorom za spoluprácu. 
 

PETROV ZDAR !!!!! 
 

                       Ing. Jozef Belovič - za výbor Oo SRZ Trnovec nad Váhom 
 
 

 

Vážení spoluobčania, kolegovia rybári! 
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Mestská športová hala v Šali bola dejiskom jede-
násteho ročníka halových majstrovstiev okresu Ša-
ľa o Pohár firmy TIBI. Dvanásť futbalových muž-
stiev bolo rozdelených do troch skupín. Do vyra-
ďovacej časti postupovali všetci účastníci. 
Trnovec sa dostal do skupiny C. 
Kráľová n/V – Trnovec n/V 4:2 
Ujali sme sa vedenia gólom Ölveckého. Potom 
nám súper gólovo odskočil. Tomek upravil na ko-
nečných 4:2. 
Horná Kráľová – Dlhá n/V 4:0 
Kráľová n/V – Dlhá n/V 5:1 
Horná Kráľová – Trnovec n/V 3:0 
Hostia nedokázali ani raz skórovať. 
Trnovec n/V – Dlhá n/V 2:3 
Hráči Trnovca nedokázali bodovať a skončili pos-
lední. 

TJ Dynamo Trnovec n/V  –  oddiel stolného tenisu 

„A“ mužstvo v l. lige  v mesiacoch január a
február 2011 odohralo 3  zápasy.  Dosiahnuté
výsledky mužstva v 1. lige sú nasledovné: 
Trnovec A – Topoľčany  3 : 11;  Trnovec A – Ko-
márno/Šahy 3: 11;  Trnovec – Levice 1 : 13
z tabuľky 1. liga muži západ    z 12. mužstiev  
11. TJ Trnovec A    14  2  1 11  293:462  64:132   19 
„B“ mužstvo v 2. lige  v mesiacoch január a
február 2011 odohralo 6 zápasov.  Dosiahnuté
výsledky mužstva v 2. lige sú nasledovné: 
Nová Dubnica A – Trnovec B  14 : 4;  Pov. Bystri-
ca – Trnovec B 9 : 9;  Trnovec B – Hont. Trsťany 
A 11 : 7  
Trnovec B – Vráble A 9 : 9;  Trenčianska Teplá A
– Trnovec B 14 : 4;  Nové Mesto A – Trnovec B 
15 : 3 
z tabuľky 2. liga, muži TN + NR      
zo 14. mužstiev na peknom 7. mieste 
7. Trnovec B   19  7  4  8  628:686  159:183 37 
„C“ mužstvo v okresnej súťaži v mesiacoch
január a február 2011 odohralo 5 zápasov.
Dosiahnuté výsledky mužstva v 2. lige sú na-
sledovné: 
Trnovec D–Trnovec C 1:17;  Trnovec C–Vlčany B 
16:2;  Trnovec C–Močenok A 12:6;  Dlhá  C – Tr-
novec C  2:16;  Močenok B – Trnovec C 1:17 
„D“ mužstvo v okresnej súťaži v mesiacoch
január a február 2011 odohralo 5  zápasov.
Dosiahnuté výsledky mužstva v 2. lige sú na-
sledovné: Trnovec D–Trnovec C 1:17;  Šaľa B–
Trnovec D  17:1;  Neded A–Trnovec D 16:2;  Tr-
novec D–Dlhá  B 0:18;  Trnovec D–Trnovec E 
5:13 
„E“ mužstvo v okresnej súťaži v mesiacoch
január a február 2011 odohralo 5  zápasov.
Dosiahnuté výsledky mužstva v 2 lige sú na-
sledovné:  
Trnovec E – Dlhá B 6 : 12;  Močenok B – Trnovec 
E  14 : 4;  Šaľa D – Trnovec E 9 : 9;  Trnovec D –
Trnovec E 5 : 13 
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H. Kráľová – Kráľová n/V 2:3 
1. Kráľová n/V 3 3 0 0 12:5  9 
2. H. Kráľová 3 2 0 1 9:3    6 
3. Dlhá n/V 3 1 0 2 4:11  3 
4. Trnovec n/V 3 0 0 3 4:10  0 

Osemfinále 
Močenok – Trnovec n/V 3:2  
Trnovčania dokázali favoritovi dlho vzdoro-
vať. Dvakrát viedli po góloch Tomeka 
a Dymáka, no prekvapenie sa napokon neko-
nalo. 
O tretie miesto: Močenok – Diakovce 5:3 
Finále: Kráľová n/V – Tešedíkovo 4:4, na po-
kutové kopy 4:5 
Hrali: Túroci, Franko – Bleho, Klincko, Dy-
mák, Puskás Sz., Novák, Sztojka, Takáč, Bar-
tuš Z., Bartuš T., Ölvecký, Tomek, Obycký, 
Legner, Székházi, Vríčan 
príprava –Tešedíkovo – Trnovec n/V 9:0 (3:0)

 

Šaľa dorast -  Trnovec n/V 4:0 (2:0) 
Dorast – v Nitre sa hral trinásty ročník ha-
lového turnaja PP Invest Cup. 
Kvalifikačná skupina E: Čeľadice – Žirany 
6:0; Trnovec n/V – D. Krškany 4:1 – Janáč, 
Čerhák, Baricza, Sztojka; Čeľadice – D. 
Krškany 2:1; Trnovec n/V – Žirany 2:1 –
Janáč 2; Žirany – D. Krškany 3:2 
Trnovec n/V – Čeľadice 2:5 – Janáč, Čerhák
 1. Čeľadice 3 3 0 0  13:3    9 
 2. Trnovec 3 2 0 1   8:7       6 
 3. Žirany 3 1 0 2   4:10      3 
 4. D. Krškany 3 0 0 3   4:9    0 
 

Do ďalších bojov si postup vybojovali Če-
ľadice. Hrali: Kysučan – Motolík, M. Kesze-
li, Sztojka, Zsille, Székházi, Janáč, Kulina, 
Čerhák, M. Keszeli, Baricza. 
 

                                 spracoval Štefan Kočiš 

 

z tabuľky Majstrovstvá okresu muži 
    1.  Trnovec C 16 16 0  0 743:201 252:36 48 
    9.  Trnovec E 15   4 2  9 322:537 102:168 25 
   12. Trnovec D 16   0 0   16 195:717          45:243 16 
Dňa 19.12.2010 v miestnej telocvični pri ZŠ sa konal druhý  ročník turnaja registro-
vaných hráčov stolnotenisového oddielu TJ Dynamo Trnovec nad Váhom. Zúčastnili 
sa ho hráči A, B, C, D a E mužstiev.  
Výsledky súťaže jednotlivcov v hlavnej súťaži sú nasledovné: 
1.miesto Ing.Michal Škuril (A mužstvo); 2.miesto Jozef Kukan ml. (C mužstvo); 
3.miesto Marián Machálik  (B mužstvo) 
Dosiahnuté výsledky súťaže jednotlivcov v úteche sú nasledovné: 
1.miesto Ing. Peter Gašpierik  (C mužstvo); 2.miesto Ing.Štefan Kozár ml. (C muž-
stvo); 3.miesto Jozef Jaroš  (C mužstvo) 
Na turnaji sa hrala aj štvorhra.  Po dohode sa hralo len o prvé miesto, ktoré vyhrali 
hráči B mužstva v zložení Marián Machálik – Ing. Ferdinand Ježo. 
Touto formou chceme pogratulovať víťazom a zároveň poďakovať všetkým hráčom
za účasť na turnaji.                                                                             Miroslav Ševčík  

FUTBAL  -  Halové turnaje 
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A községi képviselőtestület alakuló üléséről   

   Tornócon a  községi képviselőtestület alakuló
ülése 2010 december 27- én zajlott le.  
  Az ülést ünnepélyesen a község polgármeste-
re, Rábek Gyula mérnök nyitotta meg, aki üd-
vözölte az újonnan választott polgármestert, az
újonnan választott képviselőket, a leköszönő
képviselőket és minden jelenlevőt.  
 

   
 

Suba Annamária, a helyi választási bizottság elnö-
ke ismertette a jelenlevőkkel a község önkormány-
zati szerveibe való választások eredményeit, ame-
lyek 2010 november 27- én zajlottak le. 
Ennek a pontnak a keretében a helyi választási bi-
zottság elnöke ismertette a jelenlevőkkel, hogy
RNDr. Edita Belovičová képviselőnő értesítést
nyújtott be, miszerint lemond képviselői mandátu-
máról. A mandátum megüresedése után a válasz-
tási törvény szerint a községi képviselőtestületbe
az a következő helyettes képviselő jut be, aki a
legtöbb szavazatot kapta, de nem lett megválasz-
tva képviselőnek. A legtöbb érvényes szavazatot,
mint helyettes, Erika Fülöpová szerezte meg. 
Suba Annamária, a helyi választási bizottság elnö-
ke felkérte a község újonnan megválasztott pol-
gármesterét, hogy lépjen elő és végezze el az es-
kütétel ünnepélyes aktusát. A község polgármeste-
re eskütétele után átvette a leköszönő polgármes-
tertől a jelvényt és a polgármesteri tisztről szóló
bizonyítványt.   
 

 
 
 

Ez után az aktus után Suba A. és a leköszönő pol-
gármester sok munka-, és személyes sikert kíván-
tak az újonnan választott  polgármesternek. 
  Az alakuló ülés vezetését az újonnan választott
polgármester, Ing. Ján Hrabovský folytatta. 
A községi képviselőtestület újonnan választott
képviselői:   Alojz Čelítko, Jaroslav Čerhák, 
Ing. Mária Gašpieriková, Ing. Jozef Hanzlík,  
Ing. Jaroslav Hlavatý,  Rastislav Hrabovský,  
Róbert Láng, PaedDr. Imrich Suba letették a pol-
gármester kezébe a törvény által előírt esküt és he-
lyi választási bizottság elnökétől átvették  a képvi-
selői megválasztásukról szóló bizonyítványt. 
  Az újonnan választott polgármester,  
Ing. Ján Hrabovský felszólalásában megköszön-
te a  leköszönő  polgármesternek  és a  képviselők- 

A község polgármestere előterjesztette a Gyulai 
család kérvényét a kazán javításával kapcsolatos 
költségek átfizetésére 150 eur nagyságban. 
A kérvényt megtárgyalta a lakásbizottság, amely 
ajánlotta ezt az összeget átfizetni a bérlőknek. A 
képviselők a 150 eur nagyágú pénzösszeg átfize-
tésére tett javaslatot egyhangúan jóváhagyták. 
A következő pontban a község polgármestere 
tájékoztatott a az előző választási időszakban 
kialakított bizottságokról és javasolta őket is-mét 
meghagyni. 
Javaslat a községi képviselőtestület 
bizottságainak kialakítására: 
1.  Pénzügyi- tervező, gazdasági - vállalkozói  
     bizottság 
2.  Életkörnyezet-, kiépitési-, mezőgazdasági-, és
     közlekedésügyi bizottság 
3.  Sport-, kulturális-, ifjúsági-, szociális ügyek 
     és egészségügyi bizottság 
4.  Lakásbizottság 
5.  Közbeszerzési bizottság 
6. Bizottság a Nemzeti Tanács 357/2004–es 

számú alkotmánytörvénye betartásának felü-
gyeletére, amely törvény a köztisztviselők 
tisztségük betöltése alkalmával a közérdek 
megóvásáról szól.  

A képviselők egyhangúan jóváhagyták  a fent-
említett bizottságok létrehozását. A község pol-
gármestere a lakásbizottság keretén belül java-
solta /mint eddig is/ a bizottság tagjainak kine-
vezni az összes képviselőtestületi tagot. A kép-
viselők egyhangúan elfogadták a lakásbizottság 
tagjait: PaedDr. Suba, Ing. Hlavatý, Erika Fülö-
pová, Ing. Gašpieriková, Ing. Hanzlík, Láng úr, 
Čerhák úr, Čelítko úr, R. Hrabovský személyé-
ben. 

Vita 
PaedDr. Suba érdeklődött a kazán megjaví-
tásával kapcsolatos költségek átfizetésére 
beadott 2. kérvény iránt.   
Polgármester: a Jakubec családról van szó a 
79- es bérlakásban. A képviselők egyhangúan 
határozatot hoztak, hogy nagyobb javítás ese-
tén a kazán javításával kapcsolatos költsége-
ket  a község megtéríti. 
Š. Macky: a község  polgármesterének és a kép-
viselői testületnek az új funkciós időszakban sok 
munkasikert kívánt. Figyelmeztetett az utcák és 
 járdák hótól és a jégtől való folyamatos tisztítá-
sára s a jövőben a talajvíz elvezetésének megol-
dására. 
Polgármester: ahogy tájékozódott, a Duslós 
szivattyúk a talajvíz elszívására 5 db mennyi-
ségben üzemben vannak, a víz elvezetésének 
technikai megoldása nagyon igényes lesz,
jelenleg nagyobb figyelmet fog kelleni szen-
telni a gyűjtőkanálisok tisztítására. 
Ing. Hanzlík: saját nevében megköszönte a 
volt polgármester eddigi tevékenységét és 
munkáját. Elmondta, hogy Ing. Rábek  1992. 
3.7 –én volt meg választva a község polgár-
mesterének  és 18 évig töltötte be a polgár-
mesteri tisztséget. Végezetül megköszönte 
a volt képviselőnő, RNDr. Edita Belovičová 
munkáját.  
R. Láng: megköszönte RNDr. Edita Belovičová
eddigi munkáját a képviselői testületben és a 
környezetvédelmi területen nyújtott szakmai 
segítségét. 

 

nek a község érdekében végzett munkájukat és
a következő időszakra sok munka és személyes 
sikert kívánt nekik.  
Felszólalásában megjegyezte, hogy a funkciójá-
ból  adandó feladatokat felelősségteljesen, min-
den lakos megelégedésére és a  község érdekeit 
szem előtt tartva fogja igyekezni teljesíteni.   
  Ez után az aktus után kezdődött a rendes képvi-
selőtestületi ülés. 
 Az ülés elnöklője beterjesztette jóváhagyásra az
alakuló ülés programját kiegészítve Erika Fülö-
pová, helyettes képviselőnő eskütételének kiegé-
szítésével. Az ülés programja a kiegészitéssel 
egyhangúan  jóvá lett hagyva a jelenlevő képvi-
selők által. 
A program jóváhagyása után a helyettes képvi-
selőnő, Erika Fülöpová letette a polgármester 
kezébe a hivatali esküt és átvette a megválasz-
tásáról szóló bizonyítványt.  
A község polgármestere ismertette a községi 
képviselőtestület képviselőivel, hogy Róbert
Láng képviselőt bízza meg a község polgármes-
terhelyettesi funkcióval a 2010-2014 –es idő-
szakra.  Továbbá javaslatatot tett Ing. Jozef
Hanzlík képviselő megbízására képviselőtestü-
leti ülések összehívására és vezetésére abban az 
esetben, ha nem a polgármester vagy a helyettese 
hívja azt össze.  
   Ing. Motolíková tájékoztatta a jelenlevőket, 
hogy a községek s a városok polgármesterei a 
törvény alapján vannak jutalmazva. Láng képvi-
selő javasolta a község polgármestere bérét meg-
határozni a nemzetgazdaságban dolgozó alkal-
mazott havi átlagbérének 2,4- szerese nagyság-
ban. PaedDr. Suba érdeklődött a község polgár-
mestere eddigi bérének nagyságáról.  Tájékoztat-
va volt, hogy eddig ez a nagyság  2,2 - szeres 
volt.  
Az 1. javaslat mellett szavaztak, vagyis koefi-
cient 2,4: Láng, Gašpieriková, Hlavatý, Fülopo-
vá, Čerhák, Čelítko, R. Hrabovský.  
Tartózkodott: Suba. Ellene volt: Hanzlík. 
A képviselők jóváhagyták a nemzetgazdaságban 
dolgozó alkalmazott havi átlagbérének 2,4- sze-
resét.  

Beérkezett posta 
Javaslat a leköszönő polgármester fel nem hasz-
nált szabagsága megtérítése kifizetésére. 
A fel nem használt szabadság a 2009 -e évre 12 
nap és a 2010- es évre  25 nap.  
Láng képviselő érdeklődött a ki nem vett szabad-
ság okáról. Suba képviselő javaslatot tett a lekö-
szönő polgármester fel nem használt szabadsága
megtérítésének kifizetésére teljes nagyságban a 
2009 és a 2010- es évekre.  A kifizetés mellett 
szavaztak: Hanzlík, Gašpieriková, Suba, Fülöpo-
vá, Hlavatý.      Tartózkodtak: Čerhák, Čelítko, 
R. Hrabovský, Láng. 
A SITA a.s. Slovensko javaslata a szemételhor-
dásról szóló szerződés érvényességének meghos-
szabítására.   
A szerződés meghosszabbításának kiegészítési
javaslata 2011.3.31-ig. A képviselők egyhangú-
an jóváhagyták. 
A bérlakások bérlőinek kérvénye a lakások fűtése 
megjavításával kapcsolatos költségek megtéríté-
sére. 
Az elnöklő tájékoztatta a képviselőket a bérlaká-
sokban a kazán megjavításával kapcsolatos költ-
ségek megtérítésére beadott 2 kérvényről. 
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A községi képviselőtestület 2. ülése 2011. 2. 21- én
zajlott le.  
Az ülés elnöklője, a község polgármestere Ing. Ján
Hrabovský volt. Jelen volt az összes 9 képviselő.
A jegyzőkönyv hitelesítőjének PaedDr. Imrich Suba
és  Rastislav Hrabovský képviselők lettek
megválasztva. A javaslóbizottság  Ing. Jozef Hanz-
lík, Erika Fülöpová, Jaroslav Čerhák személyeiben
lett megválasztva. A program első pontja az előző
ülés határozatai teljesítésének ellenőrzése volt. E
pont keretén belül, az elnöklő tájékoztatta a jelenle-
vőket Láng Róbert  úr megbízatásáról  a polgármes-
ter helyettesítésére az egész funkciós időszakban  és
Ing. Jozef Hanzlík megbízatásáról a képviselőtestü-
leti ülések összehívására és vezetésére a 369/1990-
es számú törvény későbbi rendeleti alapján a 12.§ 2.
bekezdés 1. mondata, a 3. bekezdés 3.mondata, az 5.
bekezdés 3. mondata és a  6. bekezdés 3. mondata
eseteiben. 
A második pont a község 2010 –es évi gazdálkodá-
sának és a község zárszámlájának a megtárgyalása
volt. Az elnöklő tájékoztatott a község 2010- es
költségvetése teljesítéséről, előadta a független
számlaellenőrző bizottság jelentésének tartalmát, és
saját állásfoglalását  előadta a község főellenőre is.
Mindkét állásfoglalás ajánlotta a községi képviselő-
testületnek a község gazdálkodása kikötések nélküli
jóváhagyását. 
A község 2010-es zárszámlájának jóváhagyása után
következett az egyes bizottságok tagjainak és elnö-
keinek megválasztása. A községi képviselőtestület
megválasztotta: 
1. Róbert Lángot a pénzügyi-tervező, gazdasági –
vállalkozói bizottság elnökének, valamint a bizott-
ság tagjait: Erika Fülöpová, PaedDr. Imrich Suba,
Dpt. Alexander Harmath, Mgr. Pavol Andel szemé-
lyében. 
2. Ing. Gašpierikovát a környezetvédelmi-, kiépíté-
si-, mezőgazdasági és közlekedésügyi bizottság el-
nökének, valamint a bizottság tagjait: RNDr. Edita
Belovičová, Ing. Jozef Hanzlík, Ing. Jaroslav Hlava-
tý, Ing. Ján Valo, Rastislav Hrabovský, Loránt Aj-
tics Horváth személyében. 
3. Jaroslav Čerhákot a sport-, kultúrális-, ifjúság-
ügyi-, szociális ügyek és egészségügyi bizottság el-
nökének, és tagjait: Alojz Čelítko, Mgr. Juraj Bože-
ník, Edita Kočišová, Edita Bócsová, Luboš Janáč,
PaedDr. Imrich Suba, Iveta Mesárošová, Katarína
Lencsésová személyében. 
4. Ing. Jozef Hanzlíkot a lakásbizottság elnökének
(tagjait már jóváhagyták ez első ülésen) 
5. Róbert Lángot a közbeszerzési bizottság elnöké-
nek, és tagjait: Alojz Čelítko, Jaroslava Čerhák, Ing.
Mária Gašpieriková, Erika Fülöpová, Ing. Jozef Hanz-
lík, Ing. Jaroslav Hlavatý, Rastislav Hrabovský, Róbert
Láng, PaedDr. Imrich Suba személyében. 
6. Ing. Gašpierikovát, bizottság a Nemzeti Tanács
357/2004 –es számú  alkotmánytörvénye betartásá-
nak felügyeletére, amely a köztisztviselők tisztségük
betöltése alkalmával a közérdek megóvásának tör-
vénye, elnökének, valamint a bizottság tagjait:
Jaroslav Čerhák, Alojz Čelítko,  Rastislav Hrabov-
ský, Erika Fülöpová személyében. 
A következőben az elnöklő előterjesztette a község
költségvetésének a 2011-2013-as évekre vonatkozó
program javaslatát. A főellenőrnő jelentést tett a
költségvetési programhoz és ajánlotta azt elfogadni
a 2011–es évre, a 2012, 2013-as évekre pedig tudo-
másul venni. A községi képviselőtestület egyhangú-
an jóváhagyta a község költségvetési programját a
2011–es évre és a nem költségvetési tételt a kiadási
részben 74.200 eur  nagyságban felhasználni a köz-
ség fejlesztési programjai közös finanszírozására. 
Az iskola nevének összhangba hozása végett  (596/
2003-as számú törvény, az állami igazgatás az isko-
laügyben és az iskolai önkormányzatról, alapján) 

bérleti szerződéseket és törölte a képviselőtes-
tület 1. ülése 5-ös számú határozatának határo-
zatának érvényességét a polgármester fizeté-
sének meghatározására és a SZK NT 253/
1994-es  törvénye alapján, a községek és váro-
sok polgármesterei  jogi felállása és fizetési
viszonyairól a  későbbi előírások értelmében,
a községi képviselőtestület által behatárolt  ke-
retek között meghatározta a polgármester havi
fizetését a nemzetgazdaságban dolgozó alkal-
mazott havi átlagbérének 2,2-  szerese nagy-
ságban kiszámolva a SZK statisztikai hivata-
lának adatai alapján az előző naptári évre és
személyi pótdíjat 10 %  nagyságban és felada-
tul adta a polgármester helyettesének kidolgoz-
ni a 2011-es évi képviselőtestületi ülések ter-
vének kidolgozását. 
A vita keretén belül fellépett PaedDr. Suba és
rámutatott a községben az osztályozott hulla-
dékgyűjtő udvar hiányos működésére, aminek
következtében sok illegális szemétlerakat ala-
kult ki falunkban. Ajánlja ezeket a szemétle-
rakatokat összegyűjtéssel és osztályozással
likvidálni, esetleg brigádok szervezésével.  
Macky úr a vita alatt rámutatott a televíziós
rendszer vételének digitalizációjára és érdek-
lődött a kábeltévé működtetése megoldásának
lehetőségéről községünkben, továbbá az egés-
zségügyi központhoz vezető helyi úthálózat
megszélesítésének megoldásáról. A képviselők
rámutattak községünkben a kóbor kutyák szá-
mának megnövekedésére. A polgármester úr
reagált a vitafelszólalásokra és megjegyezte,
hogy fokozatosan meg lesznek oldva a felve-
tett problémák.  
Mivel több vitafelszólalás nem hangzott el,
a javaslóbizottság elnöke, Ing. Jozef Hanzlík
előterjesztette a határozati javaslatot, amit a
képviselők egyhangúan jóváhagytak. Az el-
nöklő megköszönte mindenkinek a résztvételt
és bezárta az ülést.  

az alapító  levélen  feltüntetett névvel, a képviselő-
testület jóváhagyta  a 2002.7.29.-én a ZŠ/2002/1-es
szám alatt kiadott  Tornóci  Alapiskola az Óvodával
Alapítólevelének 1. számú Kiegészítését és az iskola
elnevezése így hangzik:        Základná škola  
s materskou školou Trnovec nad Váhom 302. 
Az iskolai önkormányzat pontja keretében belül meg
lett tárgyalva az iskolai tanács tagjainak meg-
határozása. Az iskolai tanács tagjai jóvá lettek hagy-
va: Erika Fülöpová, Rastislav Hrabovský, Mgr. Ive-
ta Batyková személyében. 
A Tornóci Alapiskola az Óvodával javaslata alapján
el lett készítve az 1/2011- es rendelet, a Tornóc köz-
ség  hatályába tartozó iskolákban és iskolai létesít-
ményekben a költségek részleges megtérítése támo-
gatása  nagyságára tett javaslat, az alapiskolá-
ban a kötelező iskolába járás teljesítésére meghatá-
rozva a gyerekek beíratásának helye és időpontja,
amelyben változik a 4-es §, amelynek alapján az a-
nyagi támogatás az élelmiszerek megvásárlásának
költségei nagyságában lesz megtérítve  az étkezést
igénybe vevők kora alapján  a SZK Iskolai Minisz-
tériuma által meghatározott második pénzügyi zóna
szerint. Ez a rendelet egyhangúan el lett fogadva. 
A következő pontban megtárgyalták a községi temető-
ben a temetkezési helyek paszportizációját. A képvise-
lőtestület a közbeszerzési bizottság ajánlása alapján
jóváhagyta Ľubomír Čierny vállalkozót Trnaváról a di-
gitális paszportizáció feldoldozására.  
A község polgármestere tájékoztatta a képviselőket
pénzeszközök megszerzésének lehetőségére az osztá-
lyozott hulladékgyűjtés terén és a tárgyalt aktivitás köz-
beszerzési eljárásáról.A képviselőtestület  megbízta a
község elöljárónőjét  felhívás kiírására a kivitelező ki-
választására. 
Következett a házasságköttető, házasságkötés napja,
házasságkötési órák és a házasságkötési helység
meghatározása. 
A képviselőtestület a házasságkötési aktus levezetésé-
vel a polgármesteren kívül megbízta még  PaedDr. Im-
rich Suba képviselőt és jóváhagyta:  
- házasságkötési napok: minden pénteken és szombaton
  (ünnep kivételével) 
- házasságkötési órák: pénteken 14,00 órától 17,00 óráig
                                 szombaton 13,00 órától 18,00 óráig
- házasságkötési helységként: a tornóci községi hivatal 
   eskettető termét 
- igazgatási illeték a szertartásért: a meghatározott idő- 
   ponton kívül 16,50 eur nagyságban, a meghatározott  
   helységen kívül Tornóc kozség kataszterében  66 eur 
   nagyságban. 
- a polgári ügyek testületének tagjai:  
   anyakönyvvezetés: Katarína Zalubelová, helyettes  
   Ing. Alžbeta Motolíková 
   tagok : PadDr. Imrich Suba, Lenka Ešeková,  
   Mgr. Beata Kislerová, Edita Bócsová 
A községi rendőrség létszámának növelése pontban a
képviselőtestület jóváhagyta azt növelni 5 főre. A Tor-
nóci Újság szerkesztői tanácsát Ing. Ján Hrabovský,
Edita Bócsová, Katarína Tusková, Štefan Kočiš, Mar-
gita Fülöpová személyében határozták meg.  
 A beérkezett posta keretén belül megtárgyalták Július
Káras, sellyei lakos kérvényét a tornóci kataszterben a
392 es parcellán földterület megvételére.  Ez a kérvény
nem lett jóváhagyva. 
A községi elrendezésről szóló 18-as törvény értelmében
a képvislőtestület meghirdette a község főellenőre kivá-
lasztását 0,15 % - os munkaköri kötelezettséggel a
tisztség betöltésére 2011 május 1–i belépéssel, mivel az
előző ellenőr funkciós ideje 2011 április 30- én lejár. 
A vita keretén belül a képviselőtestület tudomásul
vette: a főellenőr ellenőrző tevékenysége tervét 2011
ápri-lis 30-ig, Ľuboš Gašparík javaslatát tánckör
szervezésére, megemelni a  lakások bérlői
hozzájárulásait a javítási alapba 0,5 % ra  a lakások
beszerzési árából, megoldani a községben a közle-
kedési jeleket, a bérlakásokkal és a bérlakások
javításával kapcsolatos eljárásokat, megújítani a  

 TÁRSADALMI  ROVAT 
 

Születtek: 
 

Bános Michael Angel  
Kovács Lukáš 
Kováč Sabina 

Kuman Vanesa 
Vargačík Jasmína 

 

Jubilánsok: 
 

   70 éves:    Paller Adolf 
       Hudek Klára 
 

   75 éves:     Lukáč Matilda 
    Béger Ilona   
     Boháč József 
  

   80 éves:     Kreszan Júlia 
 

Házasság kötés: 
 

Kuman Marek és Stanek Michaela 
Kóša Marián és  Kuman Lucia 
Hatvani Péter és  Hátas Katalin 

 

50. éves házasság kötés: 
 

Novák István és Nemček Erzsébet 
 

Elhunytak: 
 

 Rapca László - 89 éves 
 Mezei József - 54 éves 
 Mikulský István - 74 éves 
 Makky Irén  - 84 éves
 Eremiáš Istvánné - 92 éves 
 Rabina Zoltánné   - 43 éves
 Vladár Tiborné - 73 éves 
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Községünk  lakosai  számokban: 
 

2010 december 31 – éhez községünknek 2724 lakosa volt. 
Megoszlás: 
Felnőtt összesen, ebből: 1143 férfi és 1169 nő.  
Gyermek összesen 412, ebből 218 fiúgyermek és 194 leány-
gyermek. 
Született összesen 17 gyermek, ebből 8 kislány és 9 kisfiú. 
Meghalt 28 lakos, ebből 15 férfi és 13 nő.    
A figyelt időszakban 7 házasságot kötöttek, ebből 5 házas-
ságkötés egyházi szertartással köttetett. 

 
Beíratás az 1. évfolyamba 

 

  Alapiskolánkban 2011 február 2-án és 3- án, mint minden
évben, az 1. évfolyamba való beíratásra került sor.  A szülők
nagy várakozással érkeztek a gyermekeikkel együtt, hogy mi
is fog történni a beíratáskor. 
Az üdvözlés és a beíratás után következett a  „munka“.
A gyerekekről játékos formában állapították meg, hogy alkal-
masak –e az 1. évfolyamba  való beíratásra.  Megnevezték a
képeken a tárgyakat és az állatkákat, meghatározták a színe-
ket, számoltak, betűket utánoztak és alakokat is rajzoltak.
Végezetül minden jövendő kisiskolás ajándékot kapott, ame-
lyeket az alsó tagozatos diákok készítettek a saját tanítónő-
jükkel.   
A beíratást szakmai pedagógiai felügyelet biztosította be: 
– az óvoda nevében: M. Hippová, Mgr. K. Hanzlíková,  
M. Vančíková; az iskola nevében: Mgr. T.Srňáneková,  
Mgr. I. Garčárová, Mgr. O. Árendásová, Mgr. M. Marčeková;
a CPPPaP nevében: Mgr. Gyulaiová. Összesen 21 gyermek
lett beíratva. Mindnyájan elárulták, hogy már nagyon örülnek
az iskolának.  Erre a napra fogja emlékeztetni őket az Emlék-
lap is. 
 

                                                          Mgr. Ingrid Garčárová 
 

Kötelesség – tisztelet - barátság 
 

Az, aki 2011 január 14- én nem tisztességes szándékkal kö-
zeledett volna a tornóci helyi kultúrház épületéhez, bizonyo-
san rosszul járt volna.  
Hisz a szavak kötelesség - tisztelet- barátság,  a jelszava
a Nyugállományú Rendőrök Asszociációjának (APVV), akik
évzáró taggyűlésük színhelyeként épp a mi kultúrházunkat
választották ki. 
 

Egy év után találkoztak, hogy leüljenek beszélgetni, emlékez-
ni, de hogy tervezzenek is a jövőre. Hisz ezek a volt rendőrök
továbbra is aktívak, némelyek munkaviszonyban vannak, má-
sok vállalkozást irányítanak, de egyikük sem ül összetett ke-
zekkel. Nemhogy csak segítenek tanácsokkal és tettekkel
mindenütt, ahol szükség van rájuk, de sokan közülük önkén-
tes véradók is.  
 

Az APVV helyi szervezetének elnöke és egyúttal az Elnökség
tagja a községi rendőrség főnöke, Dezider Marček úr. Ő volt
az évzáró tagsági gyűlés védnöke is, amelyen a sellyei járás
tagján kívül résztvettek vendégek is, közöttük a község pol-
gármestere, Ing. Ján Hrabovský, a Sellyei Területi Rendőrka-
pitányság igazgatója, Mgr. Roman Révai, az igazgató helyet-
tese pplk. Ing. Igor Kodada, az  APVV elnöke, Ľubomír Svo-
rad  és a Speciális kutyamentő rendszer Slovakia vezérigaz-
gatója, Alexander Berek. 
             Dezider Marček 

 

Szerződések, számlák és megrendelések 
nyilvánosság elé tárása 

 
 

A Polgári Törvénykönyv, a Kereskedelmi Törvénykönyv és az informá-
ciókhoz való szabad jutás 211/2000 – es számú törvénye alapján, a kö-
zintézmények saját weboldalukon kötelesek nyilvánosságra hozni a szer-
ződéseket, számlákat és megrendeléseket. A kötelezően nyilvánosságra
hozott szerződés vonatkozik a közeszközökből történt áru -, és szolgál-
tatás beszerzésére, a közeszközök használatára, az állam és a község
tulajdonával való bánásra, valamint az Európai Únió és más intézmények
pénzeszközeivel való bánásra. A fentemlített novelizált rendelet értelmé-
ben a kötelezően nyilvánosságra hozandó szerződés a nyilvánosságra
hozatal utáni napon lép hatályba.   
Az említett információkat megtalálhatják a  

obec@trnovecnadvahom.sk  weboldalunkon 
– az önkormányzati   -  Szerződések, számlák, megrendelések  részben. 

 

Az osztályozott hulladékgyűjtő udvar 
 

Nyitvatartási idő:   
 szerda    13,00 órától     17,00  óráig 
 péntek    13,00 órától     17,00  óráig 
 szombat 13,00 órától     17,00  óráig 
 

Átveszünk: zöldhulladékot, vashulladékot,- üveget- 
színeset és fehéret, elektronikai hulladékot, gumiab-
roncsot, pet üvegeket, autobatrikat, betontörmeléket, 
plasztanyagok hulladékait (ládákat, virágtartókat, tála-
kat, kerti bútorokat..). 
Nem veszünk át: autóból származó plasztanyagokat, 
durván szennyezett hulladékot.  

TORNÓC KÖZSÉG  
A SZK Nemzeti Tanácsa  369/1990- es számú, a községi el-

rendezésről szóló törvény későbbi előírásai alapján, a 18a § 2. 
bekezdése és a 8. bekezdés c. betűje szerint   

p á l y á z a t i  e l j á r á s t    
 h i r d e t   k i 

a község főellenőre tisztség betöltésére  0,15 - ös munka-
köri kötelezettséggel. 

 

A belépés várható időpontja: 2011.5.1. 
 
 

A tisztség betöltésére vonatkozó feltételek:  
 Minimálisan teljes szakközépiskolai végzettség befejezése 
 gazdasági oktatás és a tapasztalat a számvitel területén   
  közigazgatás terén használt jogszabályok ismerete 
 erkölcsi és polgári sértetlenség 
A szükséges iratok listája 
 jelentkezés a pályázati felhívásra 
 szakmai életrajz 
 hivatalosan hitelesített irat az elért legnagyobb végztettség-

ről  
 bűnügyi nyilvántartási kivonat 3 hónapnál nem öregebb 
 írásos beleegyezés a személyi adatok használatához 

a pályázati eljárás során 
 
 
 

Az írásos jelentkezés beadásának határideje a szükséges ira-
tokkal együtt: 2011.04.11 15,00  óráig a Községi Hivatal  ikta-

tójába, 925 71 Trnovec nad Váhom č.587 
lezárt borítékban : „ Hlavný kontrolór obce “- neotvárať! – 

megjelöléssel.  
A jelentkezés beérkezésének időpontja a meghatározó! 

 

Segítségkérés  fényképek összegyűjtéséhez 
 

A Surányi Városi Múzeum  nem hagyományos kéréssel fordult közsé-
günk lakosaihoz. 
A múzeum a surányi cukorgyár   gazdasági vasútvonala történelméhez
gyűjt fényképanyagokat, amely útvonal Tornócon  is áthaladt  A múzeum
dolgozói célként tűzték ki  mélységeiben  feldolgozni a  cukorgyár
történelmét, amelynek  része  volt az említett vasútvonal. 
Az, akinek  körhű fényképes dokumentációja van ezekről a tényekről és
ezt hajlandó átadni, a következő lehetőségek közül választhat: 
 1. A  fényképet elküldheti egyenesen  a múzeum címére: Mestské 
     múzeum Šurany – synagóga, Malá 2, 942 01  Šurany  és a fényképek
     a múzeum alapjában maradnak. 
 2. Elküldheti a múzeum címére az eredeti fényképanyagot, és ha kéri 
     vissza, akkor a múzeum digitális felvételt készít róla és az eredetit 
     visszaküldi a tulajdonosnak.  
 3. A leszkenelt vagy más módon  készített digitális fényképet elküldheti 
     emailban a  msks-surany@szm.sk vagy  m.elias@post.sk cimekre. 
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A községi rendőrség jegyzőkönyvéből 
 

-2011 január 5- én V.Š. jelentette, hogy községünk lakosa nem 
adta vissza neki a dolgait, amit nála helyezett el. Vizsgálattal 
meg lett állapítva, hogy S.L. ezeket a dolgokat, amit V.Š  nála 
hagyott, az ő  tudta nélkül eladott, amivel V.Š- nek kárt okozott. 
S.L. polgárnak pénzbírságot róttak ki.  
- 2011.1.8-án  22.10 órakor a járőrszolgálat a Majer utcában fi-
gyelmes lett az  erősen ittas állapotban levő J.H. helyilakosra, 
akinek problémát okozott hazatalálni. A járőrszolgálat nevezet-
tet elvezette haza és másnap megbeszélést folytatott vele. 
- 2011.1.13-án 15.30  órakor jött el a helyi rendőrségre J.Sz. 
helybeli lakos, aki bejelentette, hogy egy harci kutya a szom-
szédtól a kerítésen keresztül átjutott az ő telkére, ahol szabadon 
szaladgál. A községi rendőrség járőrszolgálata felszólította a 
kutya tulajdonosát, hogy fogja meg a kutyáját és vigye haza, 
amit meg is tett. A kiszabott pénzbírságot a kutya felelőtlen 
tulajdonosa megtérítette. 
- 2011.1.13-án 16.00  órakor jelent meg a községi rendőrsé-
gen E.R., hogy községünk lakosa L.G. eltulajdonított a 
pénztárcájából 100,-€ -t. Az ügyben L.G. ki lett hallgatva, 
aki ezt a tettet tagadta. Az ügy a kivizsgálás folyamatában 
van. 
- 2011.1.15-én 00.15 órakor a járőrszolgálat névtelen tele-
fonhívást kapott, hogy a kávéház előtt a teraszon ismeretlen 
személy fekszik. A megérkezéskor a helyszínen meg lett 
állapítva, hogy  E.H. személyről van szó, akinek véres volt 
az arca és a járőrszolgálat  nem tudta felébreszteni, ezzel 
egyidőben  kihívták hozzá a gyorssegélyszolgálatot. A 
gyorssegélyszolgálat megérkezése után nevezett észhez tért 
és agresszív kezdett lenni  úgy az egészségügyisekhez, mint 
a járőrökhöz, ezért a községi járőrszolgálatnek enyhébb esz-
közöket kellett bevetnie (önvédelmi fogásokat) az elkövető 
megnyugtatására. Az ügy kivizsgálásban van. 
- 2011.1.15-én 16.00 órakor  I.M. jelent meg  a községi rendőr-
ségen, aki bejelentette, hogy ismeretlen tettes 400,-€ becsült 
értékű ezüstfenyőt tulajdonított el a kertjéből. A megállapított 
kiszámolás után az igazi kár értéke 30-tól  50,- €- t tesz ki. Az 
ügyet elnapolták. 
- 2011.1.23-án 14.50 órakor a községi rendőrséget felkérte az 
Újvári Vasúti Rendőrség egy eset megbizonyosodására, amikor 
is a jatai úti aluljárónál kiskorú gyerekeknek kellett volna tar-
tózkodni, akik vonatokat állogattak volna meg megállító eszkö-
zökkel. A járőrszolgálat helyszínre érkezésekor már a leírt 
helyen senki sem tartózkodott.   
- 2011.1.26-án 16.00 órkor Újtornócban az újvári úton sérülés-
sel járó közlekedési balesetre került sor, amikor is a járőrszol-
gálat a balesetben résztvevő járművek eltávolításáig, 19.00 órá-
ig a helyszínen maradt és irányította a forgalmat.  
- 2011.1.27-án   16.00  órakor jelentette  D.A., hogy az éjszakai 
órákban ismeretlen tettes eltulajdonította a feszültség alatt levő 
elektromos kábelt, amivel kárt okozott neki. Nevezettet az ügy-
ben kihallgatták és beleegyezésével a tettes megállapítására tör-
ténő technika lett felhasználva. Az eset a kivizsgálás folyamatá-
ban van. 
- 2011.1.29-án J.P. jelentette, hogy a szomszéd kéményébol az 
ő udvarára hullik a korom. A járőrszolgálat  az esetről megbizo-
nyosodott és megállapította, hogy ebben az esetben ez nem szá-
mít kihágásnak, mivel a kéményből  nem káros anyagok osz-
lódnak szét.  
- 2011.2.3-án 14.05 órakor a járőrszolgálat fel lett kérve a 
J.D. és J.Ž. polgárok közötti beszélgetés asszisztenciójához, 
mivel nevezett félt attól, hogy a személye elleni támadásra 
kerülhet sor. Semmilyen támadásra és incidensre azonban 
nem került sor.  
- 2011.2.8án 16.00 órakor lett jelentve a községi rendőrség-
re, hogy Vízalláson a volt ún. Kačínnál személyautó tartóz-
kodik, ahol is az autó vezetője szemetet szórt volna ki. A já-
rőrszolgálat a helyszínre érkezett és megállapította, hogy 
nem szemétkiszórásról van szó.  

 

A Csemadok megtartotta évzáró taggyűlését 
 

 

  2011. január 16-án tartotta évzáró taggyűlését a Csemadok Tornóci
Alapszervezete. Taggyűlésünket megtisztelték jelenlétükkel Ing. Hra-
bovsky Ján, községünk polgármestere, Botka Ferenc mérnök, a Nyitra
megyei közgyűlés képviselője, a Csemadok TV elnökségének tagja,
Fülöp Erika, Hrabovsky Rastislav, Dr.Suba Imre képviselők. 
  Molnár Károly alelnök értékelte a múlt évi tevékenységet, kiemelte a
sikeres kirándulást, színház és kulturális eseményeken való részvételt, az
Őszirózsák énekkar fellépéseit. 
  Megemlékeztünk január 21.-ről, a Magyar Kultúra Napjáról, felhívtuk a
tagság figyelmét arra, hogy a májusban tartandó népszámláláskor min-
den magyar nemzetiségű polgárunk bátran vállalhatja magyarságát,
ugyanis a kérdőívek anonimak. 
  A taggyűlés elfogadta Zsák Ágnes elnök betegsége miatti lemondását,
és új elnököt választott. Zsák Ágnes sokéves munkáját tisztelettel kö-
szönjük. 
  Ing. Hrabovsky Ján, polgármester felszólalásában hagsúlyozta, csak
kölcsönös bizalom és megbecsülés jegyében munkálkodhatnak szlovák
és magyar nemzetiségű polgáraink, hisz kevés olyan család él itt, amely
azt mondhatja magáról, nincsenek magyar vagy szlovák felmenői vagy
rokonai. 
  A taggyűlést Rábek Esztike szavalata és az Őszirózsák énekkar műsora
tette ünnepélyessé. 
  A résztvevők megtekintették, Somogyi György Munkácsy díjas festő-
és grafikus művész, A szabadságharc hadserege című kiállítását.  
 

Csemadok híradó 
2011.március 5-én  19. Hagyományos farsangi bál  
2011.március 13-án d.u. 14 órakor a helyi temetőben megemlékezés  
1848 márciusáról, Koszorúzás Ostyk Narburt Ferenc lengyel szabad-
sághős sírjánál 
                                                                                PaedDr. Suba Anna 

Az átemelő tartály működtetése 
 

   A szervízszolgálatot végző  munkatárs  figyelmeztetése alapján 
nyilvánosságra hozzuk a következő utasításokat: 
 

A szennyvíz, amely befolyik a gyűjtő  átemelő tartályba, tartal-
mazhat olyan anyagokat, amelyek  a szivattyú hibáját okozhatják. 
Ezek főleg: 
 - Mű és szerves belek 
 - PVC- ből készült anyagok ( fólia, női harisnyák, hasonló) 
 - motorolajak ( max. 0,5 % koncentráció) 
 - kavics, homok, malta, földanyag 
 - fémtárgyak (zsilettek, szögek) 
 - háztartási növényi eredetű olajak (max. 0,5 % koncentráció) 
 - szintetikus és olajfestékek, higítók 
 - lúgok, savak 
 - élelmiszermaradékok 
 

A tartály csak a szennyvíz gyűjtésére szolgál.  Újabb elvezető
csövek beszerelése  pl. az esővíznek,nem megengedett.
Mindenféle  beavatkozás az elektronikus berendezésbe nem
szakavatott embernek tilos. A szivattyú meghibásodását piros
ellenőrző fény jelzi az irányító szekrény  fedele külső oldalára
beépítve. Tilos a  szivattyúval  és hozzátartozó részeivel bármiféle
manipuláció – a szivattyú kiemelgetése. Az esetleges
meghibásodást  a község hivatalba kell bejelenteni a 77 81 496-
os telefonszámra. 

 

Figyelmeztetés a felhasználó számára: 
Ha a cső vagy a tartály tele lesz olyan anyagokkal, amelyek
a szivattyú meghibásodását okozzák - a javítás költségeit
teljes mértékben a felhasználónak fog kelleni megtéríteni !!! 
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Engedjék meg, hogy ezúton tájékoztassam Önöket  Halászszövetségünk kör-
zeti szervezetének tevékenységéről. 
A 2010-es év a halászok számára nagyon igényes volt. A tavaszi április 1- i 
haltelepítés után a VÍZALLÁS halastón porfestékkel való szennyezést ész-
leltek. Az április 15. és május 6. közti időszakban pontyok elhullására került 
sor az AMERIKA III. és a VÍZALLÁS halastavakon. Az elhullást a szállító 
helytelen manipulációja okozta a haltelepítés során. A nyári haltelepítés so-
rán ezt a kiesést pótolta. A K1-es pontyok telepítése után egy héttel a VER-
MEK halastón paraziták általi támadásra került sor. A halastavat azonnal 
gyógyszerrel, a vízszint permetezésével kellett kezelni.  
Május elején az intenzív esőzések során a Vág folyó medréből való kifolyás-
ra került sor a töltések közti részbe. Ez hozzásegített az AMERIKA III. 
halastó vízszintjének megemelkedéséhez – május 8-án megrendezésre került 
a hagyományos halászverseny. A Vág szintjének újabb emelkedése után 
megtelt az AMERIKA III. halastó vizének szintje a maximális lehetséges 
szintre.  
Július 5- én gyermekhalászversenyre került sor AMERIKA III.halastón. 
Ezek után az események után kezdődött el a teljes halászszezon, amely meg 
lett szakítva az állandó árvizekkel és a víz szintjének instabil állapotával. Az 
árvízzel sújtott töltésközti részben nagy mennyiségű hal akadt fent, amely-
nek részét sikerült tagjaink áldozatos munkájának köszönhetően visszajut-
tatni a folyóba vagy a tóba.  
A Vág szintjének leapadása és elnyelése, és  a lyukakból  a víz elpárolgása 
után a töltés alatt a lyukakban nagymennyiségű halivadék maradt. Részüket 
sikerült megmenteni és fokozatos kifogással 5 napon keresztül két hét lefor-
gása alatt kifogtak és átszállítottak az AMERIKA III. halastóba cca 120 ezer 
darab ponty- és 25 ezer darab kárászivadékot.   
Megvalósult a nyári haltelepítés - 6,2 q - AMERIKA III, és 6,2 q – VÍZAL-
LÁS. Szeptember 30- án még 150 kg amurt helyeztek el haltelepités során 
az - AMERIKA III halastóban. 
Október 9 - től október 30- ig megtörtént a Vermek halastó halászbotokkal 
való lehalászása. Kifogtak  cca 125 kg pontyot, és  5 kg kárászt, amit átvit-
tek az AMERIKA III. halastóba.  
Október 11- én megtörtént a Vízallás halastón a partmenti bokros növényi 
részek rendbehozatala. A munkálatokat a YETTI  társaság végezte  Majci-
chovból, a Sellyei Körzeti Halászszövetség pénzeszközeiből.  
Október 15- én megtörtént az őszi haltelepítés a  K2 ponttyal-AMERIKA 
III, 500 kg + VÍZALLÁS, 500 kg. 
A téli hónapokban megvalósult a VERMEK és az AMERIKA III. halastó 
nádtól való megtisztítása és lélegeztető nyílások vágása a jégbe. Köszönjük 
a tagoknak, akik ezt a tevékenységet végezték. 
Január hónap folyamán  megtörtént a 2010-es évben  kifogott halak össze-
számolása .A legfontosabb adatok összeállítása látható a táblázatban: (a fo-
gások száma  körzeti tagjaink által a többi sellyei tagon kívül) 
 

 Amerika III Vízallás Vág 
Ponty 859 dar./1.330 

kg            
266 dar./431,5 kg     398 dar./1.075 kg 

Csuka 6 dar./ 19,5 kg - 4 dar./11 kg 

Amur 3 dar./ 22  kg - 10 dar./48,5 kg 

Dévér 5 dar./  3,5 kg - 374 dar./ 244,5kg 

látogatások 
száma 

2.301 x 754 x 2.759 x 

 

Február 2- án valósult meg a taggyűlés a kultúrház termében körzeti szerve-
zetünk 70 tagjának, vendégeink a  Sellyei Körzeti Halászszövetségtől és Ing. 
Ján Hrabovsky – falunk polgármestere résztvételével. 
A tevékenységről szóló jelentést Vančík Ferdinand, a helyi szervezet elnöke 
olvasta fel.  
A vitában a tagokat köszöntötte a polgármester is, és  ígéretet tett aktivitá-
saink támogatására az év folyamán, ami a halastavaink környékének rendbe-
tételére vonatkozó akciók és brigádok megszervezését illeti. 
A vitában elhangzott a tagok részéről, azoktól, akik a Vágra járnak halászni 
Tornóc és Selice között, hogy az állami erdőgazdaság munkásai, akik a faki-
termelést végzik ezen a szakaszon, nehéz mechanizmusokkal tönkretették 
a vízhez vezető utat.  Ing. Anton Molnár, az állami erdőgazdaság képvise-
lője, a vele való konzultációk után ígéretet tett, hogy a föld kiszáradása után 
az utat olyan állapotba hozzák, hogy át lehessen rajta haladni autóval.  
Végezetül azonban figyelmeztetett benünket arra a tényre, hogy az autóval 
való áthaladás ezen az útszakaszon csak az erdőbe lépést bebiztosító enge-
déllyel engedélyezett. Ez az engedély mindenki számára megszerezhető, aki 
kérvényezi, és feltünteti a belépés okát – a mi esetünkben ez a halászat. Ez 
az engedély anyagilag  cca 1,5 EUR.  Kérünk minden tagot, akit érdekel en-
nek az engedélynek a kiállítása, hogy jelentkezzen Vančík vagy Ing. Belovič 
úrnál. 

 

Februári  hónap az asztalitenisz számára az a hónap, amelyben a 31.évfor-
dulóra emlékezünk meg arról, amikor   Ing. Jozef  Kukan vezetésével a leg-
kisebb labda szerelmesei  elhatározták  életrekelteni az asztalitenisz szakosz-
tályt.   
Az újonnan kiépített kétszárnyas tornateremben megteremtődtek a feltételek 
ehhez a szép játékhoz. Az asztalitenisz iránti érdeklődés nagy volt. 42 gyere-
ket kezdtek edzeni. Újra  edzésbe lendültek  a volt játékosok is és így talál-
koztak a fiatalok az idősebbekkel.  Az edzések hetente 4 alkalommal voltak 
megszervezve. 
Már 1980 őszén a tanulók résztvettek a járási versenyben. Az eredmények 
megmutatták, hogy még sok munkára és edzésre van szükség ahhoz, hogy
játékosaink feldolgozzák magukat a járási színvonalra. Jobb eredmények az
1987-es évben jelentkeztek, amikor a tanulók a járási versenyben a 3. helyen 
végeztek mint csapat. A sellyei körzeti versenyben  a tornóci diákok egyé-
niben megnyerték ez első három helyet.1. helyezett Jozef Kukan, 2. helyezett
Dušan Čičmiš, 3.helyezett Pavol Kuruc. Tanulóink azután két alkalommal 
megnyerték a járási versenyt, amely által bebizonyosodott, hogy a fiatalokkal 
végzett munka kifizetődött. 
Az 1980/81 es évadban a téli hónapokban  Tornócon  már játszott a felnőttek 
hazai ligája.  
Felelevenítés végett feltüntetjük a neveket:. 
Az  I. ligában játszottak: Štefan Valanec, Miroslav Pallér, Imrich Suba,
Michal Petrovič, Ján Zsák, Jozef Ivanič, Ľudovít Benko, Jozef Kukan, Jozef
Novotný, Dezider Vágo, Zoltán Csikós, Vlastimil Patáč, Štefan Žáčik, Juraj
Novotný, Karol Éles.  
Az  II. ligában játszottak: Jozef Ladič, Vojtech Mezei, Karol Petro, Róbert 
Molnár, Peter Varšáni, Jozef Krkoška, Štefan Hazucha, Ján Almáši, Tibor
Petrovič, Július Sopka, Ivan Garčár, Michal Székházi, František Szetei, Juraj
Ács, Štefan Putera.  
Hála Ing.Kukan asztalitenisz iránti  nagy szeretetének, amit 27 évig vezetett, 
támogatott és fejlesztett, Tornócon ma az alapiskola  gyönyörűen felújított
tornatermében ideális feltételek alakultak ki az asztalitenisz számára, amit
irigyel nem egy, a ligában levő csapat. A 31 éves igyekezet eredménye játé-
kosaink résztvétele az I. Ligában, II. Ligában és 3 csapat játéka a sellyei já-
rási bajnokság versenyein.  
Az asztalitenisz szakosztály vezetése ezúton emlékezik meg erről a szép év-
fordulóról és egyúttal szeretne köszönetet mondani Ing. Jozef Kukannak ez 
elvégzett munkáért , valamint a községi hivatalnak,  az iskola vezetésének és 
a támogatóknak  (Láng úrnak, Čelítko úrnak, SGNET, MERKANT Družstvo,
ProCS s.r.o. Marfil s.r.o., LL Ladislav Lovász,  Izoli  cégeknek ) a támoga-
tásért, amelyben  az asztalitenisz szakosztály ebben az időszakban részesül. 
                                                                                                     Štefan Kozár  

Asztalitenisz – valami a történelemből . . . 

Fel kell tüntetni a következő adatokat: Név és vezetéknév, születési dátum, 
személyazonossági igazolvány száma, az autó típusa és rendszáma, az erdőbe 
való lépés oka.   
 

Érdeklődés esetén a szezon kezdetéig ezt az engedélyt bebiztosítjuk, hogy ne 
keletkezzen gond az erdei őrszolgálattal történő véletlen találkozásnál.  
A taggyűlésen ki voltak jelentve a közös brigádok időpontjai. Ezen az úton is 
tájékoztatjuk Önöket az időpontokról:  

április 9.  VERMEK halastó, 
április 16.  VÍZALLÁS halastó, 

április 30.  AMERIKA III. halastó, 
a brigádok kezdete 08.oo óra !!!!! 

Főleg a VÍZALLÁS halastó brigádjánál szeretnénk kérni a tagok nagyobb 
számú résztvételét, mivel szeretnénk   kigereblyézni  és elégetni a munkák 
után ott maradt  zúzott ágakat, ami a parti szakasz bokros növényzetének 
rendbetételekor keletkezett. Hozzanak magukkal gereblyéket, villákat, 
esetleg fejszéket. 
 

Végezetül szeretnénk megkérni minden tagunkat, de mindenkit, akik pihenni 
járnak a mi revírjeinkbe, hogy őrizzék meg a tisztaságot a halászhelyeken és 
táborhelyeken, hogy tiszta környezetbe térhessenek vissza.   
A környezetszennyezéssel kapcsolatban a környező természetben szeretnénk 
megszólítani községünk  többi társadalmi szervezetét is, az iskola 
igazgatóságát, a községi hivatalt, s egyéb, tavaszi brigád megszervezésére 
a rendetlenség eltakarítására, ami  a környező erdőkben és remízekben 
található. 
 

Végül szeretnénk minden halásznak jobb évadot kívánni, mint a tavalyi 
volt, sok szép fogást és élményt revírjeinkben.  
Köszönet jár támogatóinknak is az együttműködésért.  
  

PETROV ZDAR !!!!!                    
                                        Ing. Jozef Belovič - a helyi halászszervezet nevében

 

Tisztelt polgártársaink, halászkollégák! 
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Sellyén a városi sportcsarnokban zajlott le a sellyei 
járás Tibi kupájáért folyó teremlabdarúgó bajnok-
ság 11. évfolyama.  
12 labdarúgócsapat 3 csoportba volt elosztva. A se-
lejtező részbe minden résztvevő bejutott. Tornóc a
csoportba került. 
Kráľová n/V – Tornóc  4:2 
Ölvecky góljával szereztük meg a vezetést. Utána 
az ellenfél gólzáporral megugrott. Tomek javított a 
végső 4:2 -re. 
Horná Kráľová – Dlhá n/V 4:0 
Kráľová n/V – Dlhá n/V 5:1 
Horná Kráľová – Tornóc 3:0 
A vendégeknek nem sikerült egyszer sem gólt lőni. 
Tornóc– Dlhá n/V 2:3 
Tornóc játékosainak nem sikerült pontot szerezni
és az utolsó helyen végeztek.  

 

Dynamo Sportegyesület Tornóc -  Asztalitenisz szakosztály 

„A“ csapat  az l. ligában a 2011 –es  januári és 
februári hónapokban   3  mérkőzést játszott le.
Az elért eredmények az I. liga csapatában a kö-
vetkezők: Tornóc A – Topoľčany  3 : 11;  Tornóc
A – Komárno/Šahy 3: 11;  Tornóc – Levice 1 : 13   

1. liga férfiak nyugat táblázatából 
11. TJ Tornóc A  14  2  1 11  293:462  64:132   19
 

„B“ csapat a 2. ligában a 2011- es januári és 
februári hónapokban 6 mérkőzést játszott le. Az
elért eredmények a 2. liga csapatában
a következők: Nová Dubnica A – Tornóc B  14 : 
4;  P. Bystrica – Tornóc B 9 : 9;  Tornóc B –
Hont. Trsťany A 11 : 7; Tornóc B – Vráble A 9 : 
9;  Trenčianska Teplá A – Tornóc B 14 : 4;  No-
vé Mesto A – Tornóc B 15 : 3 

A 2. liga, férfiak  TN + NR táblázatából 
A 14 csapatból a szép 7. helyen 
7. Tornóc B   19  7  4  8  628:686  159:183 37 
 

A „C“ csapat a járási versenyben a 2011- es ja-
nuári és februári hónapokban 5 mérkőzést ját-
szott le. Az elért eredmények a 2. liga csapatá-
ban a következők: Tornóc D– Tornóc C 1:17; 
Tornóc C–Vlčany B 16:2;  Tornóc C–Močenok 
A 12:6;  Dlhá  C – Tornóc C  2:16;  Močenok B 
– Tornóc C 1:17 
 

A „D“ csapat a járási versenyben a 2011- es ja-
nuári és februári hónapokban 5 mérkőzést ját-
szott le.   Az elért eredmények a 2. liga csapatá-
ban a következők: 
Trnovec D– Tornóc C 1:17;  Šaľa B– Tornóc D 
17:1;  Neded A– Tornóc D 16:2;  Tornóc D–
Dlhá  B 0:18;  Tornóc D– Tornóc E 5:13 
 

Az „E“ csapat a járási versenyben a 2011- es 
januári és februári hónapokban 5 mérkőzést ját-
szott le.   Az elért eredmények a 2. liga csapatá-
ban a következők: 
Tornóc E – Dlhá B 6 : 12;  Močenok B – Tornóc
E  14 : 4;  Šaľa D – Tornóc E 9 : 9;  Tornóc D –
Tornóc E 5 : 13 
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H. Kráľová – Kráľová n/V 2:3 
1. Kráľová n/V 3 3 0 0 12:5  9 
2. H. Kráľová 3 2 0 1 9:3    6 
3. Dlhá n/V 3 1 0 2 4:11  3 
4. Tornóc 3 0 0 3 4:10  0 

Nyolcaddöntő 
Močenok – Tornóc 3:2 
A tornóciaknak sikerült a favoritnak sokáig el-
lenszegülni. 2x vezettek  Tomek és  Dymák 
góljaival, de meglepetés a végén még sem tör-
tént. 
Harmadik helyért: Močenok – Diakovce 5:3 
Döntő: Kráľová n/V – Tešedíkovo 4:4, bünte-
tőrúgásokból 4:5 
Játszottak: Túroci, Franko – Bleho, Klincko, 
Dymák, Puskás Sz., Novák, Sztojka, Takáč,
Bartuš Z., Bartuš T., Ölvecký, Tomek, Obyc-
ký, Legner, Székházi, Vríčan 
Előkészítő –Tešedíkovo – Tornóc  9:0 (3:0) 

 

Šaľa serdülők -  Tornóc  4:0 (2:0) 
Serdülők – Nyitrán játszották a PP Invest 
Cup  fedettpályás turné 13. évfolyamát.  
E kvalifikációs osztály:  Čeľadice – Žirany 
6:0; Tornóc – D. Krškany 4:1 – Janáč, Čer-
hák, Baricza, Sztojka; Čeľadice – D. Krška-
ny 2:1; Tornóc – Žirany 2:1 – Janáč 2; Žira-
ny – D. Krškany 3:2 
Tornóc – Čeľadice 2:5 – Janáč, Čerhák 
 1. Čeľadice 3 3 0 0  13:3    9 
 2. Tornóc 3 2 0 1   8:7       6 
 3. Žirany 3 1 0 2   4:10      3 
 4. D. Krškany 3 0 0 3   4:9    0 
 

A további feljutásba Čeľadice csapata jutott
be.  
Játszottak: Kysučan – Motolík, M. Keszeli, 
Sztojka, Zsille, Székházi, Janáč, Kulina, 
Čerhák, M. Keszeli, Baricza. 
                             Feldolgozta: Štefan Kočiš

A férfiak járási bajnoksága táblázatából 
 

    1.  Tornóc C 16 16 0  0 743:201 252:36 48 
    9.  Tornóc E 15   4 2  9 322:537 102:168 25 
   12. Tornóc D 16   0 0   16 195:717          45:243 16 
 

2010 december 19 –én a helyi alapiskola tornatermében zajlott le a Tornóci Dynamo Sporte-
gyesület Asztalitenisz Szakosztálya regisztrált játékosainak második turnéja. Részt vettek rajta
az  A, B , C , D és E csapat játékosai.  
Az egyéni versenyek eredményei a főversenyben a következők: 
1.hely Ing.Michal Škuril (A csapat); 2.hely Jozef Kukan ifj. (C csapat); 3.hely Marián Ma-
chálik (B csapat) 
Az elért eredmények az egyének vigaszversenyében a következők: 
1.hely Ing. Peter Gašpierik (C csapat); 2.hely Ing.Štefan Kozár ifj. (C csapat); 3.hely Jozef 
Jaroš (C csapat) 
A turnén játszottak párosban is.  Megállapodás után úgy döntöttek, hogy csak az első helyért 
játszanak, amelyet a B csapat játékosai szereztek meg Marián Machálik – Ing. Ferdinand 
Ježo összeállításában. 
Ezúton szeretnénk gratulálni a nyerteseknek és megköszönni minden játékosnak a turnén való 
résztvételt.                                                               Miroslav Ševčík 

Labdarúgás - fedett pályás turnék 
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