
Beseda s policajtmi

Záložka do knihy spája školy

Ukončenie sezóny

chcem sa v tomto sviatočnom 
období, v závere prvého roka môjho 
funkčného obdobia, v prvom rade 
poďakovať všetkým spolupracovníkom, 
poslancom obecného zastupiteľstva a 
obchodným partnerom za spoluprácu.

Vám za nápady, pripomienky 
a aj za konštruktívnu kritiku. Bol to 
rok uponáhľaný, naplnený pre obec 
potrebnými rozvojovými aktivitami, ale 
v celkovom hodnotení dá sa povedať, že 
aj úspešný.

Želám Vám, po štedrej večeri v 
rodinnom kruhu, s oplátkami s medom, 
aby sme boli dobrí a s cesnakom, aby sme 
boli zdraví, spokojné a s láskou prežité 
vianočné sviatky.

Do nového roku Vám prajem 12 
mesiacov bez nemocí, 52 týždňov šťastia, 
365 dní bez starostí, 8 760 hodín lásky, 
525 600 minút pohody a 31 536 000 
sekúnd jedinečných okamihov.

Ing. Ján Hrabovský, starosta obce

Oznamujeme občanom, že odvoz 
domového odpadu z nádob na smeti sa 
nebude prevádzať pondelok 26.12.2011, 
ale v utorok 27.12.2011.

Lístky na odvoz domového odpadu 
z roku 2011 sú platné ešte aj 2.1., 9.1. a 
16.1.2012.

Oznamujeme čitateľom, že v dňoch 
2. - 6. januára 2012 bude pre dovolenku 
zatvorená obecná knižnica. Od 9. 
januára 2012 bude knižnica otvorená 
opäť, a to v pondelok, stredu a piatok od 
14.00 do 17.00 hodiny.

Oznamujeme občanom, že zberný 
dvor separovaného odpadu bude od 
24.12.2011 do 8.1.2012 zatvorený.

OZNAMY

Lístky na odvoz odpadu

Knižnica

Zberný dvor

Slávnostným dňom pre malých 
prváčikov sa stal 16. november 2011, 
hoci majú za sebou už viac ako dva 
mesiace školských povinností. Nastal čas 
ich skúšky a prijatia do ,,cechu žiackeho“. 
Väčšina z nich netušila, čo to pre nich 
znamená a očakávala veľké prekvapenie. 

Prišli aj rodičia, starí rodičia, 
kamaráti, ktorí si vypočuli krásny 
kultúrny program. Po ňom nasledovalo 
skladanie sľubov a zástupca rady žiakov 
pasoval  čarovnou školskou pastelkou  
prváčikov do „cechu školského“. Deti 
svojim odtlačkom potvrdili platnosť 
prísahy a odniesli si sladučkú odmenu. 

Keď sa dostatočne posilnili na duchu 
i na tele , rozlúčili sa s úsmevom na 
tváričkách.

Ja našim usilovným prváčikom 
želám, aby ich pekné sny o škole boli 
naplnené a aby nielen pani učiteľke a 
rodičom, ale predovšetkým sebe robili 
veľkú radosť. Veľa, veľa jednotiek a 
pochvál nech zdobí vaše žiacke knižky a 
teší vaše srdiečka.

Poďakovanie:
V prvom rade ďakujeme triednej 

pani učiteľke Mgr. M. Marčekovej a pani 
učiteľke Mgr. B. Kislerovej za prípravu 

prváčikov na toto 
krásne podujatie s 
bohatým progra- 
mom.

Ďakujeme aj 
starším žiakom 
za vytvorenie pro-
gramu pasovania 
prváčikov a rodi-
čom za bohaté 
občerstvenie.

Eva Gašparíková
Triedny poradca I.A

Pasovanie prvákov
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Vážení spoluobčania,
milí priatelia,
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 Poďakovanie
Občianske združenie TRNKY pri Základnej škole s materskou školou Trnovec 

nad Váhom touto cestou vyjadruje úprimné poďakovanie Mgr. Adriánovi 
Vološinovi za finančný príspevok, ktorý bol použitý na zakúpenie šatňových 
skriniek. Ostávame s úctou a želaním všetkého dobrého.

Občianske združenie TRNKY

Jasmína Kozmérová

Irena Sopková, 71-ročná    
Dezider Juska, 71-ročný
Vladimír Kukan, 59-ročný
Pavol Dobročka, 86-ročný
Mária Malková, 85-ročná 
Magdaléna Kočišová, 73-ročná

 Ľudovít Čičmiš
 Rozália Keszeliová
 Ing. Ján Zsák
 
 Edita Gréczová
 Viktória Keszeliová
 Viola Kóňová

 Mária Bartolenová
 Júlia Belovičová
 Margita Kissová
 Ružena Tóthová

 Paula Marčeková
 Ladislav Mezei
 Mária Jančárová
 
 Ján Kajma

Ladislav Józsa a Mária Mandáková

Siedme zasadnutie obecného 
zastupiteľstva sa konalo 12. decembra 
2011 v zasadačke obecného úradu. 
Predsedajúcim zasadnutia bol starosta 
obce Ing. Ján Hrabovský. Prítomných 
bolo 8 poslancov. Zasadnutie bolo 
uznášaniaschopné vo všetkých bodoch 
programu. Nakoľko k bodom programu 
nikto z prítomných nemal pripomienky 
ani doplňujúci návrh, starosta obce dal 
hlasovať za predložený program zasadnutia. 
Poslanci ho jednohlasne schválili.  Za 
zapisovateľa zápisnice predsedajúci určil 
Ing. Motolíkovú, za overovateľov zápisnice 
boli určení  poslanci p. Čelítko a E. 
Fülöpová. Návrhová komisia bola zvolená 
v zložení Ing. Gašpieriková, PaedDr. Suba 

a R. Hrabovský.
V rámci kontroly plnenia uznesenia 

z predchádzajúceho zasadnutia pred-
sedajúci podal správu o plnení uznesení 
z pred-chádzajúceho zasadnutia. Po 
kontrole plnenia uznesení nasledovala 
informácia starostu obce o príprave 
Programového rozpočtu na roky 2012 až 
2014. K dis-pozícii bol pracovný materiál, 
ktorý bol prerokovaný aj finančnou 
komisiou. Ako uviedol starosta obce 
jedná sa o ot-vorený dokument, ktorý 
poslanci môžu pripomienkovať, prípadne 
podať návrhy.  Predpokladané príjmy 
na rok 2012 sú vo výške 1 506 100 eur a 
výdavky vo výške 1 478 100 eur. Návrh 
rozpočtu sa priebežne bude pripravovať 

a na schvaľovanie sa predloží na najbližšie 
zasadnutie obecného zastupiteľstva v 
mesiaci január-február 2012. Ďalším 
bodom programu bola Obecná polícia, 
jej stanovy a personálne zabezpečenie. 
Obec spolu s obecnou políciou pripravila 
nový návrh stanov OP, ktorý vymedzuje 
organizáciu a štruktúru OP, zodpovednosť, 
vzájomné vzťahy medzi náčelníkom a 
členmi OP, prijímanie nových členov, 
výstroj, výzbroj a technické prostriedky 
a pod. Poslanci zatiaľ zobrali návrh na 
vedomie na ďalšie pripomienkovanie. 
V rámci tohto bodu ďalej starosta obce 
oboznámil poslancov s dosiahnutými 
výsledkami a pracovným hodnotením 
členov obecnej polície. Na základe 
dosiahnutých výsledkov v priestupkovom 
konaní hodnotil doterajšiu prácu OP ako 
nepostačujúcu na zabezpečenie verejného 
poriadku v obci, navrhol odvolanie 
terajšieho náčelníka p. Marčeka. Poslanci  

azda každý z nás sa aspoň raz v roku 
zastaví. Tým pravý dňom, keď každý v 
srdiečku cíti nutkanie ostať ticho stáť, sú 
práve naše Vianoce. Sú to tak zvláštne 
nádherné sviatky, keď nás mnohých 
dojímajú k slzám pri spomienkach na 
stromček, na rodinu pri spoločnom 
stole, na našich najbližších... Nemožno sa 
ubrániť pocitu, že musíme byť akýsi lepší. 

Snažíme sa vytvoriť čo najkrajšiu 
atmosféru v našich domovoch, aby sme 
sa cítili čo najlepšie a mohli ich sláviť čo 
najštedrejšie. Ak sme k sebe úprimný, 
vždy v srdci pociťujeme, že našu 
pohostinnosť a štedrosť niečo prevyšuje. 
Nevieme to vždy pomenovať a to nás 
napĺňa akousi tajomnosťou.

Pre kresťanov sú Vianoce sviatkami 
narodenia Ježiša Krista. Táto radosť 
spočíva v tom, že sme nesmierne šťastní 
a užasnutí z neuveriteľného a všetko 

prekonávajúceho Božieho priklonenia sa 
k človeku v Ježišovi Kristovi. Božie slovo 
lásky sa stalo telom a prebývalo medzi 
nami. To slávime na Vianoce.

Priatelia, všetci sme naplnení touto 
zvláštnou vianočnou atmosférou. Sme 
si bližší, milší, mäkší. Veď na Vianoce, 
každý človek pociťuje kúsok Božej lásky.

Najstarší doklad o slávení sviatku 
Narodenia Pána je zápis v rímskom 
chronografe z r. 354. Vtedy sa sviatok slávil 
25.12., teda v deň, keď podľa nariadenia 
cisára Aureliána z r. 275 pripadal sviatok 
„narodenia nepremožiteľného slnka“ 
(Mithrov slnečný kult). Kresťania sa 
rozhodli osláviť v tento deň príchod 
pravého svetla, „slnko spravodlivosti“. 

 
Prajem Vám požehnané a milostiplné 

vianočné sviatky plné pokoja a lásky
Váš farár

Milí priatelia, Spoločenská 
 rubrika
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Zo siedmeho zasadnutia
obecného zastupiteľstva 



 Poďakovanie
Vedenie základnej školy s materskou školou touto cestou vyslovuje úprimné 

poďakovanie pánovi Deziderovi Vágovi (vianočné stromčeky), Ing. Jozefovi 
Vižďákovi, rodine Michala Mészárosa a rodine Jána Tusku (IKT a nábytok) 
za sponzorské dary. Váš prejav spolupatričnosti je príkladom dobrých vzťahov a 
patríte k priateľom našich žiakov a detí. Ostávame s úctou a želaním všetkého 
dobrého. Ešte raz srdečne ďakujeme.

Riaditeľstvo základnej školy s materskou školou

hlasovali: za bolo 6 poslancov, zdržali 
sa p. Čelítko a Ing. Hlavatý. Poslanci 
ďalej doporučili starostovi obce 
poveriť výkonom funkcie náčelníka 
p.Mackyho do vymenovania nového 
náčelníka. Ďalším bodom programu 
boli predložené návrhy všeobecne 
záväzných nariadení obce a to VZN 
č. 4/2011 o mies-tnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na 
území Obce Trnovec nad Váhom a VZN 
č. 5/2011 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi. Obec predložila tieto 
návrhy nariadení na základe výsledkov 
kontroly Najvyššieho kontrolného 
úradu, ktorá bola zameraná na 
efektívne využitie finančných 
prostriedkov v oblasti nakladania s 
odpadmi a dodržiavanie všeobecne 
záväzných právnych predpisov v 
oblasti nakladania s odpadmi. Obidve 
nariadenia sa aktualizovali a zapracovali 
sa do nich pripomienky kontrolného 
úradu. Obecné zastupiteľstvo obidve 
nariadenia jednohlasne prijalo. 
Zasadnutie pokračovalo predložením 
návrhu na poskytnutie dotácie na 
prevádzku a mzdy na dieťa na originálne 
kompetencie v školských zariadeniach      
( materská škola, školský klub detí a 
školská jedáleň ). Poslanci schválili 
návrh obce, ktorým zvýšili dotáciu na 
prevádzku a mzdy  na jedno dieťa na 
rok o 5 % oproti roku 2011. V ďalšom sa 
pokračovalo v bode rôzne a došlá pošta. 
V tomto bode bola prejednávaná žiadosť 
p. D. Jakubeca o predĺženie nájomnej 
zmluvy na byt v Bytovom dome č. 995.  
Poslanci schválili predĺženie na jeden 
rok. Ďalej predsedajúci predložil návrh 
spoločnosti PREREAL, spol. s.r.o. 
Trnovec nad Váhom na riešenie ich 
daňového záväzku formou predaja bytu. 
Tento návrh bude predmetom ďalších 
rokovaní vedenia obce so spomínanou 
spoločnosťou. Do došlej pošty bol 
zaradený návrh štátneho podniku LESY 
Palárikovo na prenájom cca 11 hektárov 
lesa, ktorý je vlastníctvom obce v 
užívaní štátneho podniku. Obecné 
zastupiteľstvo schválilo nájomnú 
zmluvu na obdobie 13 rokov s ročným 
nájmom 212,40 eur s podmienkou 
zapracovať do nájomnej zmluvy 
ustanovenie o výške inflácie. V tomto 
bode ďalej boli predložené žiadosti 
Základnej školy s materskou školou 

Trnovec nad Váhom, TJ DYNAMO 
Trnovec nad Váhom a Farského úradu 
Trnovec nad Váhom o poskytnutie 
dotácie. Na základe návrhu Finančnej 
komisie poslanci jednohlasne schválili 
pre TJ Dynamo Trnovec nad Váhom 
výšku dotácie na činnosť 20000 eur, 
pre Farský úrad tiež 20000 eur a pre 
Základnú školu na školské pomôcky, 
športové aktivity a spoluúčasť na 
realizácii projektov vo výške 12040 eur 
a pre Materskú školu 980 eur. Starosta 
obce zároveň oboznámil poslancov o 
stretnutí s predstaviteľmi DUSLO, a.s. 
Šaľa, výsledkom spoločného rokovania 
okrem iného bol návrh DUSLO, a.s. 
poskytnúť 2% dane z príjmu právnickej 
osoby pre zaregistrované spoločenské 
organizácie pôsobiace v obci. O 
tejto možnosti sú organizácie v obci 
informované.  Ďalej Ing. Motolíková 
informovala poslancov o príprave 
projektu“ Podpora sociálnej inklúzie 
prostredníctvom terénnej sociálnej 
práce v obci Trnovec nad Váhom “. Obec 
plánuje získať v rámci tohto projektu 
finančné prostriedky na zamestnanie 
terénneho sociálneho pracovníka 
a jeho asistenta a na ďalšie náklady 
súvisiace s ich činnosťou. Obecné 
zastupiteľstvo jednohlasne schválilo 
spolufinancovanie projektu vo výške 5 
%  cca 2100 eur z celkových nákladov 
projektu. V prípade úspešnosti dĺžka 
trvania projektu je 24 mesiacov.

V rôznom starosta obce informoval 
poslancov o uzatvorení zmluvy na 
opravu a údržbu obecného rozhlasu 
s p. Vinczem  z Kráľovej nad Váhom, 
ktorý už v minulých rokoch vykonával 
údržbu miestneho rozhlasu v obci.

Potom nasledovala diskusia. 
Prvý sa ujal slova starosta obce, 
ktorý prítomných informoval o stave 
rozpracovanosti veľkých projektov: 
na stavbu kompostárne prebieha 

kolaudačné konanie, centrálna zóna 
obce je dokončená, skolaudovaná a 
je prefinancovaných 95 % financií, 
kotolňa v základnej škole –prebieha 
kolaudácia, rekonštrukcia základnej 
školy a materskej školy ukončená, 
územný plán obce – je v štádiu 
konceptu, na budove obecného úradu je 
dokončená rekonštrukcia, v Zariadení 
opatrovateľskej služby sa vykonala 
výmena okien, dverí a kotla, na toto 
zariadenie obec požiadala o dotáciu 
na opravu strechy a zateplenie fasády. 
Na budove kultúrneho domu bola 
prevedená údržba a je podaná žiadosť o 
dotáciu na zateplenie a výmenu okien. 
Na zberný dvor separovaného odpadu je 
podaná žiadosť na dotácie o nenávratný 
finančný príspevok. Do diskusia sa 
ďalej prihlásil p. Suba a dotazoval sa na 
možnosť vývozu zelene z domácností a 
na prípravu osláv 50.výročia školy. Ing. 
Hlavatý kladne hodnotil  Trnovecké 
noviny po obsahovej aj formálnej 
stránke a dotazoval sa na možnosť 
inzercie v nich. Ing. Gašpieriková, 
predsedkyňa komisie životného 
prostredia,  informovala poslancov o 
podaných žiadostiach občanov na výrub 
drevín v ul. Lipová, Mlynárska a Nový 
rad. Komisia doporučila starostovi 
obce požiadať Obvodný úrad životného 
prostredia o vydanie stanoviska k 
týmto žiadostiam. Láng upozornil na 
vyčistenie járkov na Novozámockej ceste 
a odvoz nazhromaždených konárov v 
Novom Trnovci. Suba pripomienkoval 
prepracovanie nariadení obce 
týkajúcich sa daní a poplatkov. Macky 
upozornil na nekalé aktivity mládeže v 
obci a o potrebe ich riešenia.  Nakoniec 
Ing. Gašpieriková predniesla návrh na 
uznesenie zo zasadnutia,  poslanci ho 
jednohlasne schválili a starosta obce 
rokovanie ukončil a poďakoval všetkým 
za účasť.
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 Žurnalistický krúžok  na našej 
základnej školy vydal prvé číslo 
školského časopisu Zrkadielko. Dočítate 
sa v ňom ako sme vyspovedali našu 
pani riaditeľku, v poradni pre všetkých 
témou č. 1, bolo čo treba robiť v prípade 
ak zistíme šikanu, z výtvarnej tvorby 
našich kamarátov sme zistili, že výtvarný 
krúžok navštevujú talenty, dozvedeli 
sme sa niečo o domácich maznáčikoch a 
kde všade boli naši turisti.  Samozrejme 
nesmeli chýbať ani vtipy, úsmevné 
príbehy, šport, zopakovali sme si 
anglické a nemecké slovíčka, počítačovú 
terminológiu a pod. 

     V súčasnosti dokončujeme druhé 
číslo školského časopisu, v ktorom sa 
dočítate tiež mnoho zaujímavých vecí.                                                                                                                                           

      (K.T.)

Blížia sa tie krásne chvíle vianočné, 
v láske, šťastí, harmónii prežite ich 
spoločne. 
K bohatstvu krôčik a ku šťastiu krok, 
veselé Vianoce a šťastný nový rok 2012 
Vám všetkým praje... 

Redakčná rada Zrkadielka

    Na tradičný príchod sv. Mikuláša sa 
naše deti (a nielen tie) tešili už niekoľko 
dní vopred. Deň „D“ nastal 4.decembra, 
(aby stihol obdarovať všetky deti) kedy 
sa očká detí rozžiarili  pri pohľade  na 
Mikulášov  sprievod, ktorý tvorili anjeli 
a čerti, ako na koňoch, tak i v koči, 
ovládanom majstrom kočišom.

Milým spestrením sprievodu bol 
aj malý anjelik Emka, ktorý svojou 
bezprostrednosťou rozdával radosť 
deťom,  aj tým skôr narodeným.

Táto vydarená, už tradičná akcia 
sa uskutočnila vďaka sponzorského 
prispenia rímsko-katolíckeho farského 

úradu, kaviarni Šport a pánovi Alojzovi 
Čelítkovi.

Veľká vďaka patrí Alene Madayovej, 
Monike Juskovej, Vladimíre Lenčéšovej, 
Laure Lenčéšovej, Emke Dudonovej 
a Veronike Pákozdyovej, Františkovi 
Végfalvimu, Pavlovi Andelovi, Antonovi 
Vanyovi, Karolovi Schönwiesnerovi, 
Róbertovi Lángovi a obecnej polícii.

Nakoľko sv. Mikulášovi sa medzi 
nami páčilo, sľúbil, že príde aj na budúci 
rok.

Viac fotiek z Mikuláša 2011 je možné 
pozrieť na www.trnovecnadvahom.sk    

 S neuveriteľnou radosťou prichádzali 
deti v pondelok  5.decembra do materskej 
školy. Veď celý týždeň bude ,,mikulášsky“!

Prekvapenie čakalo hneď na 
vychádzke. Pred COOP Jednota 
čakal dedko s bielou bradou a plným 
vrecom sladkostí. To bolo radosti! Deti 
zarecitovali básne, zaspievali piesne spolu 
so staršími kamarátmi zo Základnej 
školy. Rozdávaniu sladkých darčekov a 
spoločnému šanteniu nebolo konca.

Po tomto milom stretnutí si deti 
vyzdobili stromček, okná, triedy aj 
chodby v našej materskej škole.

A aby ten ,,mikulášsky týždeň“ stál za 
to,  prišiel v utorok 6. decembra  Mikuláš 
aj so svojimi pomocníkmi  Anjelom a 
Čertom priamo k nim do materskej školy.

Čert, ako vždy, vystrájal a vyľakal 
niektoré detičky. Skrotiť ho musel až 
Anjel s Mikulášom.

Po krásnom zvítaní si Mikuláš s 
pomocníkmi oddýchol pri rozžiarenom 
vianočnom stromčeku, porozprával sa s 
deťmi a tie mu zaspievali krásne piesne, 
zarecitovali básne. A keďže v našej škôlke 
niet zlých detí, odišiel čert s prázdnym 
vrecom. Ale to Mikulášove bolo plné 
sladkých prekvapení v podobe balíčkov 
pre každé dieťa. Veľa práce mal aj Anjel s 
rozdávaním sladkých perníkov.

Tieto krásne dopoludnia ešte dlho 
doznievali v srdiečkach všetkých našich 
škôlkarov.

Veľká vďaka patrí učiteľom Základnej 
školy v Trnovci nad Váhom ,,Mikulášovi, 

Anjelovi a Čertovi“, 
ktorí svojou prítom- 
nosťou dokázali 
rozžiariť očká 
všet kých detí, 
COOP Jednote za 
prípravu pekného 
dopoludnia, ma-
mičkám, ktoré pri-
pravovali balíčky a 
Komunálnej pois-
ťovni za chutné 
perníčky.

...a prišiel 
Mikuláš

Školský časopis 
zrkadielko
Prvé číslo je už na svete... 

Ďakujeme Mikuláš, príď prosím Ťa o rok zas...  Mária Hippová
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Vážení občania,
OP sa v našej obci čoraz častejšie stretáva 
s problémom „susedsko-právnych sporov„, 
ktoré nám v záujme okamžitej nápravy 
stavu často oznamujete. Hneď na úvod 
však musíme povedať, že OP tiež nedokáže 
v rámci svojich kompetencií vyriešiť 
všetko. Je to fakt a nie výhovorka, preto 
nám dovoľte, aby sme v krátkosti načrtli 
túto problematiku a aj Vám poradili.

Celá táto problematika je obsiahnutá 
v Zákone č. 40/1964 -Občiansky zákonník, 
vrátane novelizácie č.515/2003 Z.z.

Občiansky zákonník v záujme 
nerušeného užívania nehnuteľnosti 
stanovuje obmedzenia vlastníka (aj 
susedom) v § 127.

Občiansky zákonník § 127 znie :
1/ „Vlastník veci sa musí zdržať 

všetkého, čím by nad mieru priemernú 
pomerom obťažoval iného  alebo čím by 
vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto 
najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo 
pozemok úpravami pozemku alebo úpravami 
stavby na ňom zriadenej bez toho, že by 
urobil dostatočné opatrenie  na upevnenie 
stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru  
primeranú pomerom obťažovať susedov 
hlukom, pachom, popolčekom, dymom, 
plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými 
odpadmi, svetlom, tienením  a vibráciami, 
nesmie nechať chované zvieratá vnikať na 
susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v 
nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej 
pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy 
stromu presahujúce na jeho pozemok .

Avšak aj v susedských vzťahoch 
(sporoch) platí princíp vzájomnosti, čo 
znamená, že každý subjekt je oprávnený 
a teda ochrana, ktorá sa poskytuje právam 
vlastníka jednej veci, nesmie byť v nepomere 
k ochrane práv vlastníka druhej veci a tak 
subjekty  susedských vzťahov (sporov) 
majú rovnaké práva a aj povinnosti. Tieto 
spory je možné riešiť na súde na základe 
oficiálneho podania poškodeného. Ale Vám 
radíme vždy najprv sa pokúsiť o dohodu 
–zmier zo susedmi, Pravda, ak sa to dá. Je 
to  oveľa  rýchlejšie a lacnejšie ako platiť 
znalcov, právnikov a poplatky na súde, 
prípadne pokuty, lebo niekedy to trvá aj 
roky. Aj tu by sme  sa mali riadiť princípom 
myšlienky „NEROB INÉMU TO, ČO BY 
SA NEPÁČILO  ANI TEBE ! „ Ak sa predsa 
rozhodnete, že podáte žalobu na súde, 

nezabudnite na dôkazy! Dôkazy o porušení 
susedských práv sú v tomto konaní kľúčové. 
Ak porušenie nie je ako dokázať, nemožno 
očakávať nápravu, ani sankciu. Je možné 
využiť vyhotovené fotografie dôkazov, 
svedkov, presné dátumy, hodiny, ktoré treba 
aj zaznamenať. V tomto konaní musíte 
hodnoverne preukázať, že aký skutok bol 
proti Vám spáchaný ! Na súde nestačí niečo 
iba  tak tvrdiť. Odbornú pomoc pri podaní 
žaloby Vám môže poskytnúť advokát.   

                  
Najčastejšie príčiny konfliktov medzi 

susedmi sú :
Rušenie nočného pokoja. 

Tieto spory sú nepríjemným tŕňom v 
oku nielen samotných susedov, ale aj širšieho 
okolia. Často sa stáva, že pôvodca hluku 
a rušenia nočného pokoja si nepremyslí 
skutočnosť, že ak on sa do neskorej noci 
hlasno zabáva, jeho susedia nemôžu spať, 
pričom trebárs ráno o piatej idú do práce, 
alebo by sa radi vyspali po nočnej službe. 
Samotný zákon o ochrane zdravia ľudí 
ohraničuje nočnú dobu intervalom od 22:00 
do 06:00. Samozrejme berie sa do úvahy, 
či ide o rušenie jednorazové na základe 
patričného povolenia úradov alebo rušenie 
opakované a úmyselné. V prípade, že sa 
preukáže vinník ,môže policajt udeliť pokutu 
do výšky 33€. (§ 47/1b Zákona č.372/90 Zb.) 
Tieto prípady môže riešiť aj OP.

Neprispôsobiví susedia.  
Problém s „neprispôsobivými„ susedmi 

možno riešiť v dvoch rovinách, a to v rámci 
občianskoprávneho konania  na súde  alebo 
v priestupkovom konaní. Nakoľko o riešení 
sporov na súde sme už hovorili,  teraz Vám 
chceme priblížiť priestupky, ktoré vyplývajú 
z § 49 odst.1  „priestupky proti občianskemu 
spolunažívaniu „ Zákona o priestupkoch. 
1/ Priestupku sa dopustí ten, kto

a/  „inému ublíži na cti tým, že ho urazí 
alebo vydá na posmech„. Tento priestupok 
sa rieši na návrh v správnom konaní, OP 
to nemôže riešiť, môže prijať oznámenie, 
ktoré následne ale musí odstúpiť na správne 
konanie na Obvodný úrad v Šali, kde budete 
opätovne vypočutí.

b/ „inému z nedbanlivosti ublíži na 
zdraví„ Tento priestupok OP môže riešiť pod 
podmienkou, že doba práce neschopnosti 
poškodeného trvá najviac do 7 dní. PN nad 7 
dní  je riešená v trestnom /nie priestupkovom 
/ konaní.

d/ „úmyselne naruší  občianske 
spolunažívanie  vyhrážaním ujmou na zdraví, 
drobným ublížením na zdraví, nepravdivým 
obvinením z priestupku, schválnosťami alebo 
iným hrubým správaním„.

Priestupky v zmysle § 49 sú oznamované 
v súvislosti s písmenom d na OP najčastejšie. 
Slovo úmyselne sme zvýraznili preto, lebo 
práve to je kameňom úrazu, toto je treba 
vždy a všade preukázať!. Ak sa podozrivý 
z priestupku pri podanom vysvetlení 
neprizná k úmyslu, priestupok taktiež musí  
byť odstúpený na správne konanie.
Priestupky proti majetku  § 50/1 

„Priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne 
spôsobí škodu na cudzom majetku krádežou, 
spreneverou, podvodom alebo zničením alebo 
poškodením veci z takého majetku, alebo sa  o 
takéto konanie pokúsi“.

Tento priestupok je často oznamovaný 
taktiež pri rôznych sporoch medzi susedmi. 
Zrejme ste si všimli, že sme znova zvýraznili 
slovo „úmyselne“, ktorého význam sme 
už vysvetlili. Bez preukázania úmyslu v 
priestupkovom konaní OP nemôže ďalej 
konať v zmysle tohto paragrafu .

Ako vidíte riešenie týchto problémov 
nie je jednoduché,  nikto z nás a ani na 
súde  nemajú  čarovný prútik na vyriešenie 
všetkých situácií. V praxi sa susedské 
spory riešia ťažko najmä preto, lebo sa do 
konfliktu dostavajú práva dvoch alebo aj 
viacerých ľudí. Kompetencie konkrétnych 
orgánov verejnej správy závisia od spôsobu 
do zásahu zákonných práv inej osoby. Pri 
uplatňovaní sankcií za zásah do práv iných 
je v niektorých prípadoch problém s ich 
vykonateľnosťou. Sankcie, ktoré môže udeliť 
obec, sú väčšinou  formou finančnej pokuty 
a ich vymáhateľnosť  je často až nemožná. 

Preto Vám znova radíme inštitút 
vzájomného rešpektovania práv a 
povinností  susedov a zároveň Vám prajeme 
iba čo najlepších susedov.

Prípadné otázky a vysvetlenie k 
napísaným slovám môžete žiadať na OP v 
Trnovci n/V, najlepšie cez úradné hodiny OP 
alebo po telefonickej dohode v dohodnutom 
čase.

Pokračovania v budúcom čísle
   
Na záver  Vám kolektív pracovníkov 

OP praje ničím (ani od susedov) nerušené 
prežitie vianočných sviatkov, v Novom roku 
2012 veľa zdravia, šťastia a úspechov.

Za OP napísal : Npor. Macky Štefan 
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 Vážení kolegovia rybári,
 vážení spoluobčania!
Dovoľte, aby sme sa k Vám v 

poslednom tohtoročnom vydaní 
prihovorili a oboznámili Vás s našou 
činnosťou počas jesenného obdobia. 
Lovná sezóna pokračovala v plnom 
prúde, aj keď podľa ohlasov táto sezóna 
nebola veľmi priaznivá, čo sa týkalo 
úlovkov. Celkové vyhodnotenie bude 
známe po odovzdaní záznamov o 
úlovkoch a rybári budú o výsledkoch 
oboznámení na členskej schôdzi. V 
septembri a novembri sa uskutočnil ďalší 
odlov rýb udicami na rybníku Vermek a 
ich následné premiestnenie do rybníka 
Amerika III. Ulovilo sa a previezlo 15 kg 
kaprov K2, 20 kg karasov,1 šťuka a 1 amur 
(6,5 kg). Z výlovu kanála „Csoványos“ 
sa previezlo do rybníka Vízallás 150 kg 
amurov. Tento výlov sa uskutočnil v 
spolupráci s organizáciou z Kolárova.

V októbri bolo zarybnených 100 kg 
amura (40-45 cm) do rybníka Amerika 
III. Jesenné zarybnenie sa vykonalo 4.11. 
kaprom K2 v množstve 500 kg rybník 
Vízallás + 500 kg rybník Amerika III.K 
zarybneniu rybníka Amerika III prispela 
aj Oo Selice (300 kg) kapor K2, nakoľko 
upustili od zarybnenia svojho rybníka z 
dôvodu toho, že tam došlo k zvýšenému 
úhynu kaprov počas leta.

Začiatkom novembra sa ukončila 
rekonštrukcia fasády rybárskeho domu 
za sponzorskej pomoci Obecného 
úradu, za ktorú sa chceme aj touto 
cestou poďakovať pánovi starostovi 
a vedeniu obce. Zároveň ďakujeme 
pánovi Zoltánovi Kaprynaimu, Jozefovi 

Káraszovi a Jánovi Mirtovi za odvedenú 
odbornú prácu pri tejto rekonštrukcii.

Počas jesene tiež pokračovali práce 
pri udržiavaní poriadku a čistoty v okolí 
našich rybníkov.

Na rybníku Amerika III sa 
poriadok dá za použitia rozmiestnených 
odpadových vriec pomerne dobre 
udržiavať, aj keď stojí na zamyslenie či 
50 ks 120 litrových odpadových vriec 
komprimovaného odpadu odvezených z 
tohto rybníka za 6 mesiacov rybolovnej 
sezóny nie je priveľa.

Z rybníka Vízallás sa odviezlo z 
úseku, ktorý bol najviac navštevovaný 20 
vriec odpadu. Nie je to pekná vizitka pre 
rybárov, ktorí tu lovia a znechávajú toľko 
odpadu v okolí rybníkov.

Je už chvályhodné aspoň to, že 
odpadky na rybníku Amerika III 
vkladajú do vriec a nerozhadzujú po 
okolí. Žiadame Vás však aj o dodržiavanie 
toho, aby sa tam nehádzal organický 
odpad ,fľaše s obsahom nápojov, 
plechovky a plastové fľaše od nápojov 
boli vkladané po-
stláčané, aby zabe-
rali čo najmenej 
miesta.

S blížiacou sa
zimou a prichá-
dzajúcimi mrazmi 
prichádza aj ne-
bezpečenstvo za-
mŕzania. Pri nízkej 
hladine vody, aká 
je momentálne 
na všetkých na-
šich rybníkoch 

z dôvodu dlhodobého nedostatku zrá-
žok nastáva väčšie nebezpečenstvo 
nedostatku kyslíka pre ryby. Žiadame 
aj touto cestou všetkých členov, aby 
po zamrznutí hladiny vysekávali a 
udržiavali dýchacie otvory.

Žiadame všetkých členov, aby 
vyplnené záznamy o úlovkoch 
odovzdali do 15.1.2012 p.Vančíkovi, u 
ktorého si môžu zakúpiť aj nové na rok 
2012. Ceny povoleniek sú uvedené na 
webovej stránke MsO Šaľa.

Pri tejto príležitosti sa chceme 
poďakovať všetkým členom, ktorí svojou 
prácou a radami pomáhali pri našej 
práci, vedeniu obce a sponzorom za ich 
nezištnú pomoc, bez ktorej by sa nemohli 
uskutočniť nami organizované podujatia.

Na záver ešte jedna myšlienka: „Z 
tváre prírody sme odhalili už mnoho 
závojov a po každom odhalení sa 
nám javí jej tvár krajšia, vznešenejšia, 
zázračnejšia“.

Krásne prežitie Vianočných sviatkov a 
všetko najlepšie v novom roku Vám praje

Výbor Oo SRZ Trnovec nad Váhom.

Trnovecké noviny november-december 2011
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   Žiaci našej základnej školy sa zapojili do medzinárodného 
projektu pod názvom – Záložka do knihy spája školy. Ako 
partnerská škola nám bola pridelená Základná škola Lietava. 
Podstatou projektu bolo, že každý žiak našej školy vytvorí 
záložku do knihy pre žiaka z Lietavy a opačne. 

Vzájomne sme si vymenili množstvo nádherných 
záložiek, zážitkov a skúseností. Okrem krásnej pamiatky v 
našich knižkách sme si našli aj nových kamarátov. Aj v tomto 
vianočnom období pripravujeme pre našich kamarátov 
vianočné darčeky, pozdravy a blahoželania. 

Tešíme sa, že sme mohli spolupracovať na tomto 
projekte. Sme bohatší o pocit, že sme urobili radosť svojim 
rovesníkom, ich pani učiteľkám a všetkým v Lietave.

Mgr. Srňáneková Tatiana

 Základná škola s materskou 
školou v spolupráci so Združením 
rodičov školy organizovala 3. ročník 
Jesennej burzy šatstva, ktorá sa konala 
v miestnom kultúrnom dome v dňoch  
28.11. – 02.12.2011 . Za symbolické ceny 
sa predávali odevy, ktoré k nám priniesli 
občania z Trnovca nad Váhom aj zo Šale. 

Nepredané šatstvo bolo odovzdané 
do Zariadenia sociálnych služieb 
„KREATÍV“ Klasov, dňa 08.12.2011.

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí 
týmto svojim činom prispeli na dobrú 
vec.

 Katarína Tusková

 Prichádza sviatočný čas, na ktorý 
sa dlho teší každý z nás. Vôňa koláčov 
vôkol sa rozlieha, Vianočnej nálade 
každý z nás podlieha. Zabudnime na 
smútok, zanechajme zvady, buďme k sebe 
milí, dobrí a majme sa radi. Prišiel čas 
vianočný, zvonček tíško cinká, každému 
sa splní túžba, aspoň malilinká. Šťastné a 
veselé želajme si spolu, a potom spoločne 
k Štedrovečernému stolu. Veselé Vianoce 
chceme Vám priať, aby človek človeka mal 
stále rád, aby jeden druhému viac šťastia 
prial, aby nový rok za to stál
                                                                      praje
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom

Rímskokatolícky farský úrad v 
Trnovci nad Váhom

Vás pozýva 

na Svätoštefanskú zábavu, 

ktorá sa uskutoční 

v piatok 6.1.2012, 

so začiatkom o 19.00 hod. 
v Miestnom kultúrnom stredisku

Vstupné:  8,- EUR 

O HUDBU, VEČERU A TOMBOLU 
JE POSTARANÉ

SRDEČNE VÁS OČAKÁVAJÚ 
ORGANIZÁTORI 

LÍSTKY MOŽNO ZAKÚPIŤ 
V NOVINOVOM STÁNKU U                 

KAROLA KESZELIHO
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Jesenná časť súťaže II. A triedy 
NITRA – ŠAĽA 2011/2012 skončila 
posledným kolom.

13. kolo:
Rumanová – Trnovec 3:2 (1:2)
Hostia podali v prvom polčase výborný 
výkon, ktorý korunovali gólmi Klincka 
v 6. min. po rohu – 1:0. Domáci síce 
v 18. min. vyrovnali, ale Ölvecký z 
penalty upravil na 1:2. Domáci po 
prestávke stupňovali tlak a v 70. min. 
vyrovnali. Najlepší hráč brankár Túroci 
napokon ešte raz inkasoval v 75. min. 
a tak vyhrali 3:2.
Rozhodoval Turba pred 150 divákmi.
Zostava Dynama: Túroci, Novák, Vríčan 
M., Kántor N. (veľmi dobrý výkon), 
Ölvecký, Klincko, Kukla, Tomek, Legner, 
Székházi, Bartuš Z., Gál O.

Zápas kola:
Báb – Lužianky 2:0 (1:0) 200 divákov

1. Báb 13 8 1 4 36:22 25
2. Rumanová 13 8 6 3 27:22 22
3. Selice 13 6 3 4 31:22 21
4. Lužianky 13 6 3 4 23:15 21
5. Hájske 13 6 3 4 26:19 21
6. Diakovce 13 6 2 5 33:20 20
7. Mojmírovce 13 6 2 5 32:19 20
8. Cabaj-Čápor 13 5 5 3 34:24 20
9. Svätoplukovo 13 6 2 5 27:28 20

10. Jarok 13 5 2 6 25:25 17
11. Trnovec n/V 13 5 2 6 26:28 17
12. Rišňovce 13 5 2 6 24:30 17
13. Čakajovce 13 3 2 8 13:31 11
14. P. Kesov 13 1 1 11 12:64   4

Jesenná tabuľka 2011/2012

1. Neded 11 10 1 0 63:7 31
2. Žirany 11 9 1 1 58:14 28
3. Kráľová n/V 11 7 0 4 30:16 21
4. Cabaj-Čápor 11 5 3 3 37:13 18
5. Trnovec 11 5 3 3 35:14 18
6. N.Hrnčiarovce 11 6 0 5 31:19 18
7. H. Kráľová 11 4 3 4 31:22 15
8. Kolíňany 11 4 1 6 15:32 13
9. Čechynce 11 3 1 7 29:42 10

10. Mojmírovce 11 3 0 8   9:72   9
11. Jarok 11 2 0 9 15:46   6
12. Branč 11 1 1 9 13:69   4

Tabuľka Dorast I.B trieda

Dorast I. B trieda
11. kolo Branč – Trnovec 0:9 (0:3)
Z. Baricza 2, Čapičík 2, T. Čerhák, Š. Špánik, K. Zsille, M. Végh, T. Szücs.

Žiaci I. A tr.
1. Kráľová nad Váhom 24 bodov
2. Selice  24 bodov
3. Neded  21 bodov
4. Trnovec nad Váhom 19 bodov
5. Mojmírovce  15 bodov
6. H. Kráľová  9 bodov
7. Vlčany  9 bodov
8. Žihárec  6 bodov
9. Tešedíkovo  6 bodov
10. Diakovce  1 bod

FK Dynamo Trnovec nad Váhom v závere 
roka ďakuje všetkým sponzorom a divákom 
a želá veľa úspechov v novom roku 2012.

spracoval Š. Kočiš

 Jeden novembrový deň bol pre nás 
neobyčajný. Prežili sme dopoludnie, 
ktoré bolo spestrené pútavou besedou s 
policajtmi.

Do triedy k nám zavítali páni 
policajti zo Šale, ktorí nám prišli 
porozprávať všeličo zaujímavé. 
Dozvedeli sme sa všetko o bezpečnom 
správaní sa na ceste, poznávali sme 
dopravné značky, precvičovali sme si 
správanie pri nezvyčajných situáciách a 

odpovedali nám aj na naše 
zvedavé otázky. Na záver, sme 
si všetci sľúbili, že sa budeme 
správať na ceste opatrne a 
bezpečne. Za odmenu dostal 
každý z nás reflexný pásik, 
ktorý zdobí naše školské 
tašky a vetrovky dodnes v 
nádeji, že nám možno raz 
zachráni život.

 Mgr. Srňáneková Tatiana

Beseda s policajtmi

futbal  Malé bodové rozdiely
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P.č. Mužstvo U V R P Body

1 Polstrav Bystričany A 11 11 0 0 33
2 STK Nové Mesto n/V A 11 10 0 1 31
3 ŠOG Nitra C 11 9 0 2 29
4 Lokomotíva Bánov A 11 8 0 3 27
5 Hontianske Trsťany A 11 7 1 3 26
6 PK Komárno/Šahy A 11 5 1 5 22
7 Trnovec A 11 3 3 5 20
8 STK N.Baňa-Podlužany A 11 4 0 7 19
9 MKST Nová Dubnica A 11 3 2 6 19
10 STK 1. ZŠ Vráble A 11 3 1 7 18
11 STK Klátová Nová Ves A 11 2 3 6 18
12 STK Veľké Uherce A 10 3 1 6 17
13 TTC Pov.  Bystrica A 12 1 1 10 15
14 STK Levice A 11 1 1 9 14

P.č. Mužstvo U V R P Body

1 Močenok A 10 9 0 1 28
2 Šaľa A 9 9 0 0 27
3 Vlčany B 9 7 0 2 23
4 Šaľa B 9 6 0 3 21
5 Dlhá n/V B 9 5 0 4 19
6 Trnovec D 9 3 1 5 16
7 Šaľa C 9 3 0 6 15
8 Šaľa D 9 3 0 6 15
9 Neded A 9 3 0 6 15
10 Močenok B 9 1 1 7 12
11 Trnovec C 9 0 0 9 9

 Trnovecké áčko od posledného 
vydania Trnoveckých novín odohralo 
sedem zápasov a to s bilancoiu  jedna 
výhra,  dve remízy  a jedna prehra 

Levice„A“ - Trnovec „A“                    5 :13 
Vráble „A“ - Trnovec „A“                     9:9
Bánov „A“ -  Trnovec „A“                     10:8 
Trnovec „A“ - Klátová Nová Ves „A“    9:9 
Trnovec „A“  - Bystričany „A“         2:16
Komárno/Šahy „A“ - Trnovec „A“     11:7
Hont. Trstany „A“ - Trnovec „A“       13:5

 „C“ mužstvo v okrese Šaľa od 
posledného vydania Trnoveckých   
novín  odohralo  šesť zápasov a to ani 
jeden zápas sa nepodarilo vyhrať

Trnovec „C“ - Šaľa „C“            4:14 
Trnovec „C“ - Močenok „B“           7:11
Šaľa „D“ -  Trnovec „C“           12:6
Trnovec „C“ - Šaľa „A“           0:18
Trnovec „C“ - Šaľa „B“          2:16
Močenok „A “ - Trnovec „C“            18:0

 Trnovec béčko od posledného 
vydania Trnoveckých   novín  odohralo 
šesť zápasov a dve vyhralo jedno 
remizovalo a trikrát prehralo  
 
Trnovec „B“ - V.Meder/Zem.Olca „B“ 10:8 
Bánov „C“ - Trnovec „B“             11:7 
Trnovec „B“ - Kolárovo „A“            10:8
Strekov  „A“ - Trnovec „B“                  9:9
Trnovec „B“ -  N. Zámky „B“               0:18
Bešeňov „A“ - Trnovec „B“           10:8

KSST Trenčín - 2. liga, muži 2011/2012      
Tabuľka súťaže po 4. kole - Základná časť

P.č. Mužstvo U V R P Body

1 N. Zámky B 10 10 0 0 30
2 Gymn. vjm N. Zámky A 10 6 2 2 24
3 Dlhá n/V. A 10 6 1 3 23
4 Bánov C 10 6 1 3 23
5 Komárno/Šahy C 10 6 0 4 22
6 Pok. Komárno A 10 5 1 4 21
7 V. Meder/Zem. Olča B 10 4 1 5 19
8 Kolárovo A 10 3 3 4 19
9 Trnovec B 10 3 1 6 17
10 Bešeňov A 10 3 0 7 16
11 Bát. Kosihy A 10 2 1 7 15
12 Strekov A 10 0 1 9 11

KSST Nitra - 4. liga C, muži 2011/2012      
Tabuľka súťaže po 10. kole - Základná časť

OSST Šaľa - Majstrovská súťaž, muži 2011/2012
Tabuľka súťaže po 10. kole - Základná časť

TJ Dynamo Trnovec nad Váhom oddiel stolného tenisu

Vedenie oddielu stolného tenisu v Trnovci nad Váhom  
týmto praje všetkým nadšencom športu a stolného tenisu 
zvlášť šťastné a veselé Vianoce a  v novom roku veľa zdravia 
a športových úspechov.

                       Miroslav Ševčík 
            oddiel stolného tenisu

 „D“ mužstvo v okrese Šaľa  od posledného vydania 
Trnoveckých   novín  vyhralo dva zápasy a päť prehralo

Šaľa „D“ - Trnovec „D“          6:12
Šaľa „A“ - Trnovec „D“           15:3 
Šaľa „B“ - Trnovec „D“           12:6
Trnovec „D“ - Močenok „A“ 2:16
Trnovec „D“ - Dlhá n/V  „B“           14:4
Šaľa „C“  - Trnovec „D“               8:10 
Trnovec „D“ - Neded „A“          6:12
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   Dňa 14.10. 2011 hliadka OP pri 
miestnom rybníku zv. Amerika III 
zistila, že nezodpovedný občan, napriek  
tam umiestneným nádobám na odpad, 
porozhadzoval domový odpad. Medzi 
odpadom boli aj komodity, ktoré sa bežne 
preberajú na zbernom dvore. OP udalosť 
objasňuje ako priestupok.
V ten istý deň hliadka OP zistila v blízkosti 
podjazdu na poľnej ceste vyhodený domový 
odpad, taktiež  komodity, ktoré sa preberajú 
na zbernom dvore. OP udalosť objasňuje 
ako priestupok.
■ Dňa 15.10. 2011 oznámil na OP miestny 
podnikateľ, že v noci mu niekto hodil 
do okna predajne kameň a rozbil výplň 
plastových okien, čím mu vznikla škoda 
v sume do 200€. OP rieši priestupok a po 
páchateľovi skutku naďalej intenzívne pátra.
■ Dňa 16.10. 2011 hliadka OP pri rybníku 
zv. Vízállás opätovne zistila vyhodený 
domový odpad, medzi ktorým boli aj 
komodity, ktoré sa preberajú na zbernom 
dvore! Prípad je evidovaný ako priestupok a 
po páchateľovi skutku sa taktiež pátra. 
■ Dňa 17.10. 2011 hliadka OP na poľnej 
ceste vedúcej do osady Klučiareň znova 
našla vyhodený odpad väčšieho množstva. 
Prípad bol zadokumentovaný ako 
priestupok a vo veci sa koná objasňovanie.
■ Dňa 19.10. 2011 bola hliadka OP privolaná 
k požiaru suchého porastu, najmä suchej 
trávy v blízkosti podjazdu. Hliadka OP a 
člen OHaZ požiar vlastnými silami uhasili. 
Priestupok bol vzatý do objasňovania.   
■ Dňa 19.10. 2011 vo večerných hodinách 
bolo na OP oznámené podozrenie z krádeže 
peňazí pod hrozbou násilia, ku ktorému 
malo dôjsť v blízkosti pohostinstva. Po 
prvotnom šetrení bola udalosť oznámená 
na OO PZ Šaľa a ich hliadka prípad prevzala 
do preverovania.
■ V ten istý deň v nočných hodinách oznámila 
miestna obyvateľka na OP telefonicky, že jej 
neznáma osoba  z rodinných príslušníkov 
odcudzila 500€. Aj tento prípad v zmysle 
vecnej príslušnosti prevzala hliadka OO PZ 
Šaľa do preverovania.
■ Taktiež tento kritický deň v nočnej dobe 
hliadka OP bola privolaná k prípadu, kde 
neznáma osoba mala vniknúť do tohto 
dvora z úmyslom  napadnúť ich psa. Do 
príchodu hliadky  /cca 2-3 minút/ sa tam 
páchateľ už nenachádzal. OP udalosť 
preveruje.

■ Taktiež ten istý deň v nočnej hodine 
hliadka OP v blízkosti pohostinstva našla 
v jarku ležať miestnu obyvateľku, ktorá 
tvrdila, že spadla z bicykla a nevládze chodiť. 
Hliadka OP zabezpečila, aby sa dostala za 
pomoci rodinného príslušníka domov. 
■ Dňa 21.10. 2011 hliadka OP ráno znova 
zistila, že cez nočnú dobu zatiaľ neznáma 
osoba na ul. Zongorovej odcudzila 3ks 
prednedávnom vysadených tují. Prípad je 
zadokumentovaný ako priestupok a OP po 
páchateľovi skutku tiež intenzívne pátra.
■ Dňa 22.10. 2011 hliadka OP prevzala 
telefonické oznámenie o pálení buriny v 
záhrade rodinného domu. Na mieste bol 
vydaný príkaz oheň zahasiť, čo bolo zo 
strany priestupcov akceptované a priestupok 
bol na mieste vybavený dohovorom.
■ Dňa 22.10. 2011 vo večerných hodinách 
miestne obyvateľky priniesli na OP nájdený 
detský bicykel  z blízkosti Lekárne. Udalosť 
bola vyhlásená obecným rozhlasom a po 
prihlásení majiteľa na základe preverených 
dokladov bol bicykel vrátený.
■ Dňa 26.10. 2011 bolo na OP oznámené, 
že po vyložení nádoby na odvoz domového 
odpadu im niekto túto nádobu odcudzil. 
Udalosť bola zadokumentovaná ako 
priestupok.
■ Taktiež ten istý deň večer bolo na OP 
oznámené, že bývalý rodinný príslušník sa 
chce cez strechu dostať do dvora rodinného 
domu  a vyhráža sa sebapoškodením aj 
násilím voči domácim. Privolaná hliadka 
OO PZ Šaľa  udalosť prevzala na mieste a 
menovaného taktiež predviedli na Políciu. 
■ Dňa 27.10. 2011  hliadka OP popri hlavnej 
ceste za obcou smerom do Selíc na dvoch 
miestach našla vyhodené igelitové vrecia 
s domovým odpadom  ako i drobným 
stavebným odpadom. Podľa posúdenia asi 
85% vyhodených komodít páchateľ mohol 
odovzdať na zbernom dvore. Oba prípady 
boli vzaté do objasňovania a po páchateľoch 
skutku sa intenzívne pátra. Taktiež sme 
požiadali aj OP Selice o spoluprácu, 
nakoľko boli získané poznatky, že odpad bol 
vyhodený z auta idúceho do Selíc.
■ Dňa 28.10. 2011 na základe oznámenia 
o znečistení miestnej komunikácie blatom 
z kolies traktora pri vychádzaní z rolí 
sme vypátrali majiteľa traktora, ktorý bol 
vyzvaný na očistenie cesty, čo aj vykonal 
a sľúbil, že sa to v budúcnosti už nebude 
opakovať.
■ Dňa 28.10. 2011 vo večerných hodinách 
bol hliadkou OP nájdený miestny občan, 
ktorý v silno podnapitom stave ležal  
pred miestnym pohostinstvom. Nakoľko 

nevedel sám chodiť bol privolaný rodinný 
príslušník, ktorý ho vzal domov. Na základe 
zvýšenej tendencie „unavených „ občanov 
v okolí pohostinstva bol vykonaný pohor 
s výčapníčkou. Menovaného občana po 
vytriezvení sme predvolali a bola mu 
uložená bloková pokuta, ktorú aj zaplatil. 
■ Dňa 28.10. 2011 v čase o 23.58 hod !!! 
bolo na OP oznámené, že pred objektom 
POHODA CAFFE  je hromadná bitka. 
Hliadka OP vykonala zákrok. Zranené 
osoby odmietli lekárske ošetrenie. Prípad 
bol evidovaný ako priestupok a páchateľovi 
skutku bola uložená bloková pokuta.
■ Dňa 29.10. 2011 vo večerných hodinách 
oznámili obyvatelia bytovky č.742, že im 
niekto strieľa zo vzduchovky do steny. 
Previerkou okolia  ako i ďalšími úkonmi OP 
nebol páchateľ vypátraný. Pri tejto previerke 
bolo avšak zistené, že v susednom dvore sa 
páli burina väčšieho množstva. Páchateľ bol 
vyzvaný na uhasenie, čo aj okamžite urobil a 
bola mu uložená bloková pokuta.
■ Dňa 31.10. 2011 ráno bolo príslušníkovi 
OP oznámené, že na dvore rodinného domu 
na ul .Nitrianskej leží majiteľ, ktorý je asi už 
mŕtvy. Následne bolo zistené, že udalosť 
už bola oznámená aj na  OO PZ Šaľa a ich 
hliadka prípad vzala do vyšetrovania.
■ Dňa 1.11. 2011 bolo na OP telefonicky 
oznámené, že na ul. U Floriána zo 
záhrady  domu sála hustý čierny dym. Na 
mieste bol vydaný príkaz na uhasenie  a 
nakoľko sa jednalo o nových obyvateľov 
obce, priestupok bol na mieste vybavený 
dohovorom a boli oboznámení s VZN obce.
■ V ten istý deň vo večerných hodinách 
hliadka OP zistila, že na detskom ihrisku sa 
na hojdačke “zabávali„ dospelé osoby. Boli z 
miesta vykázaní ! Upozorňujeme  občanov, 
že už samotný názov ihriska naznačuje 
skutočnosť, že je určené pre deti !!!. 
■ Dňa 2.11. 2011 bolo na OP oznámené, že 
na budove „skladu múzea „ neznáma osoba 
poškodila vyplň okna a dverí, čím majiteľovi 
vznikla škoda do 30€. Prípad bol vzatý do 
objasňovania ako neznámy priestupok, po 
páchateľovi skutku OP naďalej pátra.
■ Dňa 3.11. 2011 hliadka OP na hlavnej ceste 
našla stratené evidenčné číslo z motorového 
vozidla. Následne bolo zistené, že ho stratil 
miestny obyvateľ, preto mu EČ bolo vrátené.
■ Dňa 3.11. 2011 hliadka OP pri 
obchádzkovej činnosti znovu našla na 
verejnom priestranstve vyhodený odpad, 
ktorého obsah sa v prevažnej miere preberá  
na zbernom dvore. Vo veci bolo začaté 
objasňovanie priestupku za účelom zistenia 
páchateľa skutku.
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■ Dňa 4.11. 2011 hliadka OP znovu našla 
evidenčné číslo na motorové vozidlo, tentoraz 
občana z Diakoviec. Z uvedeného dôvodu 
sme EČ odovzdali hliadke OO PZ Šaľa. 
Upozorňujeme vodičov, aby skontrolovali, či 
na ich aute EČ sú riadne upevnené, nakoľko 
strata nie je lacná záležitosť.
■ Dňa 5.11. 2011 hliadka OP počas 
obchádzkovej činnosti opäť našla na poľnej 
ceste smerom na Klučiareň vyhodený 
odpad. Tento prípad sme taktiež vzali do 
objasňovania a vo veci sa koná. V ten istý deň 
hliadka OP zistila znova vyhodený odpad vo 
vreciach na poľnej ceste smerom do Horného 
Jatova. Prípad bol zadokumentovaný ako 
priestupok a vo veci sa koná.  
■ Ten istý deň v čase o 20.10 hod. hliadka 
OP na poľnej ceste v blízkosti koľajníc ZŠR 
podľa zvuku našla vyhodenú igelitovú 
tašku, v ktorej boli 4 ks malých šteniatok 
psa. Okamžite boli vykonané úkony na 
ich záchranu a štence boli odovzdané 
pracovníkom organizácie „Sloboda zvierat „ 
z Nitry. Dôrazne  upozorňujeme obyvateľov, 
že tento čin je vlastne považovaný za trestný 
čin týrania zvierat a v prípade zistenia 
páchateľa mu hrozí súdne konanie.
■ Dňa 6.11. 2011 oznámil občan z Horného 
Jatova, že na ulici ho pohrýzol túlavý pes.  
Prípad bol zadokumentovaný ako 
priestupok, vo veci sa koná. Taktiež 
upozorňujeme občanov, aby svojich psov 
riadne zabezpečili .
■ Dňa 7.11. 2011 v čase o 16.30 hod. hliadka 
OP v blízkosti domu č.207 na ul. Jatovskej 
spozorovala, že na ceste nehybne leží dieťa. 
Našťastie sa jednalo iba o hru, preto bolo 
z miesta vykázané a s matkou dieťaťa bol 
vykonaný prísny pohovor!  
■ Dňa 10.11. 2011 bolo na OP oznámené, 
že deti z domu č.207 obliali vodou ich 
maloletú dcéru. Priestupok bol vybavený za 
prítomnosti oznamovateľa dohovorom s  
rodičmi detí.
■ Dňa 11.11. 2011 oznámil otec maloletého 
žiaka ZŠ, že po ceste domov jeho syna na 
ul. Majerskej napadla neznáma osoba, 
tiež asi 13 r. chlapec, ktorého spoznali na 
autobusovej zastávke na ul. Hlavnej. Bolo 
zistené, že páchateľ pochádza z obce Selice a 
pod hrozbou násilia chcel vziať mobil ako i 
kľúče od bytu poškodeného žiaka. Nakoľko 
čin páchateľa v zmysle zákona je považovaný 
za trestný čin, prípad prevzal do vyšetrovania 
Úrad kriminálnej a justičnej Polície zo Šale. 
■ V ten istý deň vo večerných hodinách 
hliadka OP našla na chodníku v blízkosti 
pohostinstva  ležať „unaveného pána „ 
pod vplyvom alkoholu. Menovaného 

prevzala manželka a páchateľ bol následne 
predvolaný k zaplateniu blokovej pokuty.
■ Dňa 13.11. 2011 na ulici Dolnej hliadka 
OP prevzala nájdený doklad totožnosti 
pre obyvateľa z mesta Šaľa a následne to 
odovzdala hliadke OO PZ Šaľa.
■ Dňa 19.11. 2011 o 16.26 hod.  požiadala 
telefonicky železničná Polícia Nové Zámky 
hliadku OP o previerku oznámenia 
rušňovodiča o pohybe neznámeho muža 
medzi koľajnicami v blízkosti podjazdu. 
Previerkou bolo zistené, že sa jedná o 
obyvateľa z našej obce. Z miesta bol 
vykázaný a prípad  v zmysle  vecnej 
príslušnosti rieši Železničná polícia NZ.
■ Dňa 19.11. 2011 večer sme boli znova 
požiadaní o previerku v blízkosti žel. stanice 
v Trnovci n/V., kde podľa oznámenia asi 
15 r. mládež z našej obce hádzala petardy. 
Hliadka OP bola na mieste asi do 2 minút, 
kedy už uvedená skupina práve nastupovala 
do odchádzajúceho vlaku. Uvedená 
skutočnosť bola oznámená hliadke ŽP NZ.
■ V ten istý deň  vo večerných hodinách 
hliadka OP znova musela upozorniť staršie 
deti do 15 r. na detskom  ihrisku pre rušenie 
verejného poriadku a hlučné správanie. Z 
miesta boli vykázaní a rodičia týchto „detí“ 
boli upozornení.
■ Dňa 20.11. 2011 hliadka OP znova 
našla vyhodený odpad na poľnej ceste za 
záhradami domov popri hrádze. Taktiež 
sa jednalo o drobný stavebný odpad, čo 
bežne sa v malom množstve preberá na 
zbernom dvore OÚ. Prípad je v riešení ako 
priestupok.
■ V ten istý deň večer nám oznámil člen 
rybárskej stráže, že pri rybníku zv. Vizállás 
práve zbadal  kradnúť drevo vo väčšom 
množstve. Z uvedeného dôvodu bola 
privolaná hliadka OO PZ Šaľa, ktorá udalosť 
na mieste prevzala do preverovania.
■ Dňa 21.11. 2011 musela hliadka OP robiť 
opatrenia vo veci narušenia verejného 
poriadku na Pošte, kde sa vyplácali sociálne 
dávky.  Bolo zistené, že s rodičmi tam chodí 
veľká skupina detí, preto boli z miesta 
vykázané a rodičia boli na túto skutočnosť 
dôrazne upozornení! 
■ V ten istý deň bola hliadka OP požiadaná 
o zákrok v blízkosti žel. stanice v Trnovci 
n/V, kde pobehovali kone miestnej 
chovateľky. Menovaná po tomto zistení 
okamžite  zabezpečila  odchyt koní a vzali 
si ich domov.
■ Dňa 25.11. 2011 o 19.02 hod. oznámil 16 r. 
miestny mládenec na tel.č.158, že 
v blízkosti kaviarne bol obliaty pivom 
a následne udretý známou osobou. Na 

základe vyrozumenia OP udalosť prevzala. 
Bolo zistené, že  16 r. mládenci sa zložili na 
alkohol, čo im zakúpila osoba staršia ako 18 
rokov a po požití alkoholu boli až príliš  silní. 
U oznamovateľa  bolo dychovou skúškou 
potvrdené, že je pod vplyvom alkoholu a bol 
vo veci vypočutý. Prípad je v štádiu riešenia 
a bude odstúpený na správne konanie podľa 
vecnej príslušnosti do Šale. Prípad môže byť 
riešený až na Okresnom súde Galanta.
■ V ten istý deň v čase o 21.55 hod. hliadka 
OP zistila, že skupina občanov v záhrade 
pri „opekaní „ sa veľmi hlučne sa správa. 
Boli vyzvaní na ukončenie hlučnej zábavy, 
nakoľko od 22.00 hod. je už  doba nočného 
pokoja. Výzvu rešpektovali, čo sme ešte 
niekoľko krát overili.
■ Dňa 1.12. 011 oznámil občan z Horného 
Jatova, že mu z jeho domu odcudzili 
50€ v hotovosti. Prípad v zmysle vecnej 
príslušnosti  prevzala hliadka OO PZ Šaľa.
■ Dňa 4.12. 2011 bolo hliadkou OP zistené, 
že pred predajňou Jednoty neznáma osoba 
odcudzila koleso z 1100 litrovej nádoby  na 
kovové obaly. Prípad je v objasňovaní ako 
priestupok.
■ Dňa 5.12. 2011 bola hliadka OP privolaná 
k malej dopravnej nehode na parkovisku a 
chodníku pri predajni Jednota. Bolo zistené, 
že sa jedná o poistnú udalosť, čo im bolo 
vysvetlené.

Vážení občania !
Ako máte možnosť posúdiť opätovne dochádza 
k zvýšeného počtu prípadov vyhodenia smetí 
a odpadu do prírody! Upozorňujeme tých, 
ktorých sa to týka, že OP aj v týchto prípadoch 
intenzívne koná  a v prípade zistenia páchateľa 
bude prísne riešený! Zároveň týmto prosíme 
občanov o spoluprácu pri odhaľovaní páchateľov 
skutkov proti VZN obce, nahlasovanie 
priestupkov a evidečných čísiel vozidiel. Tieto 
informácie nám veľmi pomôžu pri odhaľovaní 
páchateľov a určite tým prispejú aj k zníženiu 
priestupkov a trestných činov v našej obci. 
Na druhej strane môžeme konštatovať, že na 
ul. Jatovskej vďaka vykonaným opatreniam OP 
a sociálnej kurátorky ÚPSVaR (úradu práce) 
v Šali došlo k zníženiu počtu priestupkov detí 
z domov č.207 a 215.V tejto činnosti budeme 
naďalej pokračovať.
OP sa snaží aj preventívne pôsobiť na občanov 
za pomoci článkov v obecných novinách, 
vykonávame aj rôzne prednášky  a besedy pre 
deti. Sme tu, aby sme Vám slúžili a Vás chránili.
Záverom Vám kolektív OP ďakuje za spoluprácu 
a dôveru  v tomto roku a praje každému 
občanovi dobré zdravie, veselé Vianoce a 
šťastlivý nový rok.

Za kolektív OP napísal. npor. Macky Štefan
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Duslo, a.s. sa radí medzi 
najvýznamnejšie chemické spoločnosti 
v Slovenskej republike a je aj jedným z 
hlavných pilierov Agrofert Holding,a.s. 
pôsobiaceho v chemickom priemysle 
,poľnohospodárstve a potravinárstve 
ktorého súčasťou je Duslo od roku 2005.

 V tomto príspevku sa však chcem 
venovať oblasti životného prostredia 
ktoré hrá významnú úlohu pri všetkých 
aktivitách spoločnosti.

Problematikou ochrany a tvorby 
životného prostredia sa v spoločnosti 
profesne zaoberá VJEkológia (Výrobná 
jednotka ekológia), ktorá pozostáva z 
dvoch odborov a to odborom životného 
prostredia a ochrany zdravia,   
ktorého náplňou je zabezpečovanie 
legislatívneho súladu podnikania 
spoločnosti vo všetkých zložkách 
životného a pracovného prostredia 
vrátane kontroly prevádzkovania 
výrobných jednotiek a odbor riadenia a 
rozvoja ekologického prevádzkovania 
pod ktorú patria aj prevádzky čistiarne 
odpadových vôd a spaľovne odpadov. 
Výrobná jednotka je v organizačnej 

Vývoj znečistenia vo vypúšťaných 
odpadových vodách je v nasledovnom 
prehľade:

          

štruktúre súčasťou technického úseku.
Systém zabezpečovania ochrany 

životného prostredia je v spoločnosti 
detailne rozpracovaný v zmysle 
ktorého každá aktivita ktorá vznikne 
v spoločnosti či už zmena na 
zariadení, zmena suroviny, rozšírenie 
- intenzifikácia výrobných zariadení  
resp. akákoľvek úprava  podlieha 
vyjadrovaciemu a schvaľovaciemu 
procesu do ktorého aktívne vstupuje 
útvar  životného prostredia a bez jeho 
súhlasu nie je možné v predmetnej 
aktivite pokračovať...

Legislatívny tlak po vstupe 
Slovenskej republiky do EÚ tak ako na 
všetky spoločnosti aj na našu spoločnosť 
je často krát významným faktorom 
rozvojových a ekologizačných aktivít 
spoločnosti.

Dlhodobý a cieľavedomý 
prístup spoločnosti Duslo k riešeniu 
jednotlivých zložiek životného 
prostredia je možné demonštrovať aj 
na niekoľkých nasledujúcich vybraných 
grafických zobrazeniach, kde je v dlhšej 
časovej osi jednoznačne vidieť trendy 
vývoja znečistenia:

Z prehľadu vidieť, že plynofikácia teplárne sa významnou mierou podielala na 
trvalom znížení emisií zo spoločnosti.

Graf znázorňuje vývoj produkcie celkového 
množstva emisií zo spoločnosti

Graf je prezentáciou hospodárneho nakladania 
s vodou - trvalý pokles vypúšťaného množstva 

Graf poukazuje na systematické znižovanie 
organického znečistenia v odpadových vodách

Amoniakálne znečistenie je v trende 
znižovania

Síranové zneč. po poklese vykazuje 
ustálený stav

Graf taktiež znázorňuje pokles dusíkatého                   
znečistenia z teplárne po plynofikácii

Graf znázorňuje pokles tuhých zneč.látok po 
plynofikácii podnikovej teplárne

Graf znázorňuje pokles SO2 po plynofikácii 
t.j. po prechode teplárne na plynné palivo
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■ Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV 
bude mať kladný vplyv na zlepšenie 
kvality vody v rieke Váh, predovšetkým 
z hľadiska zaťaženia formami dusíka.
■ Dosiahnutie vysokej úrovne ochrany 
životného prostredia zabezpečuje aj 
použitá (navrhovaná) technológia 
čistenia odpadových vôd, ktorá je 
výsledkom uplatnenia najlepších 
dostupných techník (BAT).

Rekonštrukcia bude ukončená 
koncom roku 2012.Náklady na 
realizáciu sú vo výške 15,186 mil.eur.

Duslo, a.s. v spolupráci so 
Slovenským hydrometeorologickým 
ústavom v Bratislave zabezpečuje 
kontinuálny monitorovací systém v 
stanici ktorá je umiestnená vo Vašej 
obci.
■ Automatizovaný monitorovací systém 
AMS pre meranie kvality ovzdušia je 
umiestnený v obci Trnovec  nad Váhom 
a zabezpečuje kontinuálne meranie 
znečisťujúcich látok v okolí spoločnosti 
Duslo a.s. 

■ Kontinuálne sú merané koncentrácie 
znečisťujúcich látok:

- oxidy dusíka, vyjadrené ako(NO2), 
- oxid siričitý (SO2), 
- polietavý  prach (frakcie PM10)
- amoniak (NH3 )
- chlór ( Cl2)

■ AMS zaznamenáva aj meteoveličiny - 
rýchlosť a  smer vetra, teplotu a vlhkosť 
v ovzduší 
■ Zaznamenávané údaje sú sprístupnené 
voľne dostupnou formou na internete na 
adrese www.duslo.sk/isodata/

Ekologizácia výrob v spoločnosti 
predstavuje významnú investičnú položku 
v každoročnom pláne investičných 
akcií. V rokoch 2005-2010 predstavovali 
investície do životného prostredia 
celkovú sumu vo výške 26,591 mil. eur čo 
v prepočte (pre názornosť) na slovenské 
koruny znamená viac ako 800 mil.SK.

Naša spoločnosť si uvedomuje svoj 
vplyv na región a vyvíja značné úsilie 
na postupnom znižovaní zaťaženia 
životného prostredia s cieľom vytvoriť 
pre svojich pracovníkov ako aj obyvateľov 
v regióne priaznivé pracovné a životné 
prostredie.

Problematika kvality vypúšťaných 
odpadových vôd je v našej spoločnosti 
v súčasnosti témou dňa, nakoľko 
prebieha rozsiahla rekonštrukcia celej  
mechanicko-biologickej čistiarne 
odpadových vôd. Podstatou rekonštrukcie 
je úprava existujúceho zariadenia a 
zmena technologického  postupu tak, aby 
bolo možné odstraňovať všetky formy 
dusíka prítomné v odpadových vodách 
z organických ako aj z anorganických 
výrob a prispôsobiť ukazovatele v kvalite 
vypúšťaných vôd zo spoločnosti  novým 
legislatívnym podmienkam. 

                                       

Spracoval:Ing.Jozef Mako 
vedúci VJEkológa

1. Obec  zabezpečuje zber a prepravu 
komunálnych odpadov vznikajúcich na 
jej území za účelom ich zhodnotenia 
alebo zneškodnenia v súlade so zákonom 
o odpadoch,

2. V rámci zavedeného systému 
zberu odpadov zabezpečuje zberné 
nádoby o objeme 110  l a 120 l  

3. Vývoz komunálneho odpadu 
je uskutočňovaný každý pondelok, 
podľa harmonogramu zberu odpadu z 
domácnosti na príslušný kalendárny  rok, 
ktorý je vyznačený na opačnej strane 
žetónu na vývoz komunálneho odpadu.

4. Zber komunálneho odpadu 
pre fyzické osoby, fyzické osoby 
- podnikatelia, právnické osoby 
je na území Obce Trnovec nad 
Váhom zavedený množstvový zber 
komunálneho odpadu.

5. Každá domácnosť, fyzická 
osoba – podnikateľ, právnická osoba v 
Obci Trnovec nad Váhom je povinná 
si zabezpečiť typizovanú odpadovú 
nádobu na vlastné náklady.

6. Odpadová nádoba pri vyložení na 
vývoz nesmie obsahovať odpad, ktorý 
obec separuje.

Separovaný  zber
1. Separovaný zber je zber oddelených 

zložiek komunálneho odpadu.
2. V obci Trnovec nad Váhom je 

zavedený separovaný zber nasledovných 
komodít: papiera a lepenky, skla, 
plastov, kovov,  tetrapakových obalov, 
fólií, opotrebovaných pneumatík, 
jedlých tukov a olejov, nebezpečného 
odpadu, elektroodpadu a biologicky 
rozložiteľného odpadu.

3. Obec zabezpečuje bezplatný 
zber triedeného odpadu v plastových 
vreciach z domácností triedený na 
papier, sklo a plast. Vývoz separovaného 
odpadu sa uskutočňuje každý prvý 
pondelok v mesiaci. Harmonogram 
zberu separovaných zložiek odpadu je 
zverejnený na internetovej stránke obce.

Do plastových, farebných vriec 
je povolené dávať vytriedené druhy 
odpadov, podľa ich určenia. 

4. Obec zabezpečuje priestor, kde 
sú umiestnené 1100 l kontajnery (žlté 
na plasty, modré na papier, zelené na 
sklo a červené na kovové obaly.) Do 
týchto kontajnerov môžu denne občania  
umiestňovať jednotlivé vytriedené zložky 
odpadov v rámci separovaného zberu. 
Hniezda zberu sa nachádzajú v centre 
obce (pri nákupnom stredisku), v časti 
obce Nový Trnovec (pri reštaurácii, v 
areáli zdravotného strediska, pri ZŠ, 
pri bytových domoch č. 993, č. 994 a 
č. 995.  Do zberných nádob je povolené 
dávať len vytriedené odpady a to tie, na 
ktoré sú určené.

pokračovanie na strane 14
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5. Obec prevádzkuje Zberný dvor 
separovaného odpadu na parcele číslo 
504/1 na konci Zongorovej ulice, kam môžu 
občania odovzdávať vytriedené komodity 
4-krát do týždňa. (Papier a lepenku, 
Pet fľaše,  zmiešané plasty, fólie, sklo, 
tetrapakové obaly, kovy a kovové obaly,fólie, 
opotrebované pneumatiky, biologicky 
rozložiteľný odpad.

6. Prevádzková doba zberného dvora je 
v lete pondelok, streda, piatok a sobota od 
14,00h  do 18,00h a v zime pondelok, streda, 
piatok a sobota od 13,00h  do 17,00h.

7. Občania sú povinný vytriedené 
komodity na zbernom mieste umiestniť 
podľa pokynov zamestnancov.

Objemný odpad 
1. Objemné odpady sa na území obce 

zbierajú dvakrát do roka (na jar a na jeseň) 
na dvore separovaného zberu a ukladajú do 
veľkoobjemových kontajnerov.

2. Objemné odpady musia byť zbavené 
nebezpečných častí. 

3.Termín zberu  objemného odpadu 
bude vyhlásený v predstihu v miestnom 
rozhlase a na internetovej stránke obce.

4. Právnické osoby a fyzické osoby 
– podnikatelia si zneškodňovanie 
veľkoobjemového odpadu zabezpečujú 
na vlastné náklady na základe objednávky 
u príslušnej oprávnenej organizácie tak, 
aby nedošlo k znečisteniu verejných 
priestranstiev a okolia.

5. Termín zberu je vopred vyhlásený 
miestnym rozhlasom a na internetovej 
stránke obce.

Drobný stavebný odpad.
1.Drobný stavebný odpad na území 

obce Trnovec nad Váhom sa považuje 
odpad, ktorý vznikne pri rekonštrukcii 
domov, rekreačných chát, chalúp a bežných 
udržiavacích prác na vykonanie ktorých sa 
nevyžaduje stavebné povolenie a nesmie 
obsahovať nebezpečné časti. 

2. Držiteľ drobného stavebného 
odpadu je povinný tento najprv vytriediť a 
použiteľnú časť zhodnotiť.

3. Drobný stavebný odpad sa na 
území obce zbiera dvakrát do roka ( na jar 
a na jeseň) na dvore separovaného zberu a 
ukladajú do veľkoobjemových kontajnerov. 

4. Termín zberu  drobného stavebného  
odpadu bude vyhlásený v predstihu v 
miestnom rozhlase a na internetovej 
stránke obce.

5. Množstvo vytriedeného drobného 

stavebného odpadu, ktoré obec od občana 
prevezme je 1m3 za osobu na jeden rok.

5. Právnické osoby a fyzické osoby – 
podnikatelia si zneškodňovanie drobného 
stavebného odpadu zabezpečujú na vlastné 
náklady na základe objednávky u príslušnej 
oprávnenej organizácie tak, aby nedošlo 
k znečisteniu verejných priestranstiev a 
okolia.

6. Termín zberu je vopred vyhlásený 
miestnym rozhlasom a na internetovej 
stránke obce.

Elektroodpad
1. Elektroodpad je zakázané ukladať 

na verejné priestranstvá  a zmiešavať ho s 
komunálnym odpadom.

2. Na území obce sa zabezpečuje 
bezplatný zber a vývoz elektroodpadu 
minimálne 2x ročne (na jar a na jeseň).

3. odovzdaný elektroodpad musí byť 
kompletný a nerozobraný.

4. Termín zberu je vopred vyhlásený 
miestnym rozhlasom a na internetovej 
stránke obce.

Nebezpečný odpad
1. Na území obce sa bezplatne 

zabezpečuje zber a preprava nebezpečného 
odpadu 2-krát ročne.

2. V obci Trnovec nad Váhom 
zabezpečuje prepravu a zneškodňovanie 
výhradne oprávnená organizácia , ktorá 
je držiteľom autorizácie (§ 8 zákona o 
odpadoch).

3. Obec zabezpečuje zber nasledovných 
druhy nebezpečného odpadu: olovené 
batérie, niklovo-kadmiové batérie, batérie 

obsahujúce ortuť, žiarivky, motorové, 
minerálne a syntetické oleje, odpadové 
chemikálie, vývojky, výbojky, plasty 
znečistené ropnými látkami, riedidlá, 
ortuťové teplomery obaly a nádoby 
znečistené škodlivinami a pod.

3. Nebezpečný odpad je zakázané 
zmiešavať s komunálnym odpadom a 
ukladať na verejné priestranstvá, resp. k 
odpadovým nádobám a kontajnerom na 
komunálny odpad.

4. Právnické osoby a fyzické osoby – 
podnikatelia si odber a zneškodňovanie 
nebezpečného odpadu zabezpečujú na 
vlastné náklady v súlade s uzatvorenou 
zmluvou s príslušnou oprávnenou 
organizáciou.

5. Termín zberu je vopred vyhlásený 
miestnym rozhlasom a na internetovej 
stránke obce 

Biologicky rozložiteľný odpad
1. Na území obce sa zakazuje 

zmiešavať biologicky rozložiteľný odpad s 
komunálnym  odpadom.

2. Nasledovne je zakázané na území 
obce spaľovať biologicky  rozložiteľný 
odpad.

3. Obec prevádzkuje kompostáreň , 
kam si občania na vlastné náklady môžu 
vyviesť a bezplatne uložiť  bilogicky 
rozložiteľný odpad, ktorý je potrebné 
vopred roztriediť na konáre a zelený odpad.

4. Prevádzka kompostárne je v letnom 
období pondelok, streda, piatok a sobotu 
od 14,00 h  do 18,00 h. V zimnom období 
pondelok, streda, piatok a sobota  od 13,00 
h   do 17,00 h.

Mesiac deň: deň: deň: deň: deň:

január 2. 9. 16. 23. 30.
február 6. 13. 20. 27.
marec 5. 12. 19. 26.
apríl 2. 9. 16. 23. 30.
máj 7. 14. 21. 28.
jún 4. 11. 18. 25.
júl 2. 9. 16. 23. 30.

august 6. 13. 20. 27.
september 3. 10. 17. 24.

október 1. 8. 15. 22. 29.
november 5. 12. 19. 26.
december 3. 10. 17. 24. 31.

Dátumy vývozov TKO a separovaného zberu v roku 2012

Krížikom označte dátum použitia lístku Zvýraznené sú dni aj separovaného zberu

G. Melegová

pokračovanie zo strany 13
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Beszélgetés a rendőrökkel

A könyvjelző összeköti az iskolákat

A horgászszezon befejezése

Szeretnék ebben az ünnepi 
időszakban, funkciós időszakom első 
éve végén, elsősorban köszönetet 
mondani az együttműködésért 
minden munkatársamnak, a községi 
képviselőtestület képviselőinek és az üzleti 
partnereinknek.

Önöknek az ötletekért, a hoz-
zászólásokért és az építő jellegű kritikáért 
is. Ez az év sietős év volt, tele a község 
számára fontos  fejlesztési aktivitással, 
de  az egészében vett kiértékelés szerint 
elmondhatjuk, hogy sikeres is. 

Kívánom Önöknek, hogy a  családi 
körben eltöltött karácsonyi vacsora után, 
mézes ostyával a kezünkben, legyünk 
jobbak, és a foghagymával, hogy legyünk 
egészségesebbek,  nyugodtak és szeretetben 
töltsük el a karácsonyi ünnepeket. 

AZ Új Évben kívánok Önöknek 12 
betegmentes hónapot , 52 boldog hetet, 365 
napot gondok nélkül, 8760 óra szerelmet, 
525 600 perc kényelmet és  31 536 000  
másodperc felejthetetlen pillanatot.

Ing. Ján Hrabovský, 
A község polgármestere

Értesítjük a lakosságot, hogy a 
szemetes kukákból való háztartási 
hulladék elszállítása nem hétfőn, 
2011.12.26 - án fog megtörténni hanem  
kedden, 2011.12.27 - én.

A háztartási hulladék elszállítására 
kiadott 2011- es kukajegyek érvényesek  
a 2012. 1.2., 1.9. és 1.16 – i elszállításra is.

Értesítjük olvasóinkat, hogy 2012 
január 2 - tól január  6 – ig  a könyvtár 
szabadságolás miatt zárva lesz. 2012 
január 9 -  től  a könyvtár újra nyitva 
lesz, és pedig hétfőn, szerdán és pénteken  
14.00  órától  17.00  óráig.

Értesítjük a lakosságot, hogy az 
osztályozott hulladékgyüjtő udvar 
2011.12. 24 -től 2012. 1. 8 - ig zárva lesz.

ÉRTESÍTÉS

Kukajegyek érvényesek

Könyvtár

Hulladékgyüjtő udvar

2011 november 16. a  kis elsősök 
ünnnepnapja lett,  habár  már  több mint 
két hónap iskolai kötelesség  van a hátuk 
mögött  van.  Eljött  „a diákok céhjébe„ való 
vizsgájuk és beavatásuk ideje. Többségük 
nem is sejtette, hogy ez mit jelent számára 
és nagy meglepetést remélve várta az 
eseményt.   

Eljöttek a szülők, a nagyszülők, 
a barátok, akik szép kultúrműsort 
hallgathattak meg.  Azután következett 
az ünnepi ígérettétel, majd a diákok 
tanácsának képviselője bűvös iskolai 
ceruzájával felavatta az elsősöket az „ 

iskolai céh „ soraiba. A gyerekek saját 
ujjlenyomatukkal erősítették meg ígéretük 
érvényességét  és édes jutalmat vittek el.  
Mikor már elégségesen megerősödtek 
lelkileg és testileg, mosollyal az arcukon 
elbúcsúztak. 

Én a szorgalmas elsősöknek 
kívánom, hogy szép álmaik az iskolával 
kapcsolatban beteljesedjenek és ne csak a 
tanítóknek és a szülőknek, de elsősorban 
saját maguknak  okozzanak nagyon sok 
örömet. Sok - sok egyes  és dícséret díszítse  
tanulókönyvecskéiteket és okozzon örömet 
szíveteknek.

Köszönet:
Elsősorban köszönetet mondunk  

Mgr. M. Marčeková, osztálytanítónőnek 
és  Mgr. B. Kislerová tanítónőnek, akik a   
kis elsősöket  felkészítették ilyen szép és 
gazdag programmal való eseményre.

Köszönetet mondunk az idősebb 
diákoknak is, akik létrehozták  az elsősök 
felavatásának  rendezvényét, valamint 
köszönet jár a  szülőknek a gazdag 
frissitőkért.

Eva Gašparíková
I.A osztálytanácsadója

Elsősök beavatása
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Tisztelt polgártársaim,
kedves barátaim,
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 Köszönet
A Tornóci Alapiskola az Óvodával mellett működő  TRNKY  polgári 

egyesülés ezúton fejezi ki őszinte köszönetét  Mgr. Adrián Vološinnak a pénzbeli 
támogatásért , amely az öltözőbe szekrények vásárlására lett felhasználva. 
Tisztelettel és minden jót kívánva köszönjük

TRNKY polgári egyesülés

Kozmér Jasmína

Sopka Irén, 71-éves   
Juska Dezső, 71- éves
Kukan Vladimír, 59- éves
Dobročka Pál, 86- éves
Malko Mária, 85- éves 
Kočiš Magdalén, 73- éves

 Čičmiš Lajos
 Keszeli Rozália
 Zsák János mérnök

 Grécz Edit
 Keszeli Viktória
 Kóňa Viola

 Bartolen Mária
 Belovič Júlia
 Kiss Margit
 Tóth Rozália

 Marček Paula
 Mezei László
 Jančár Mária
 
 Kajma János

Józsa László és  Mandák Mária

A községi képviselőtestület 7. ülése 
2011. december 12-én zajlott le a községi 
hivatal üléstermében. Az ülés elnöklője 
a falu polgármestere, Ing. Ján Hrabovský 
volt. 8 képviselő volt jelen. Az ülés 
határozatképes volt a program minden 
pontjában. Mivel a program pontjaihoz 
a jelenlevők közül senkinek nem volt 
hozzászólása, sem kiegészítő javaslata, 
a polgármester szavazásra bocsátotta a 
beterjesztett programot. A képviselők 
egyhangúan jóváhagyták. A jegyzőkönyv 
írójának az elnöklő Ing. Motolíkovát 
jelölte ki. A jegyzőkönyv hitelesítőjének 
Čelítko és E. Fülöpová képviselők lettek 
meghatározva. A javasló bizottságot 
Ing.Gašpieriková, PaedDr Suba és R. 
Hrabovský személyében választották meg. 

Az előző ülés határozatai teljesítésének 

ellenőrzése keretében az elnöklő 
tájékoztatás adott az előző ülés határozatai 
teljesítéséről. A határozat teljesítésének 
ellenőrzése után következett a polgármester 
tájékoztatója a Költségvetési progam 
2012 -2014 es évekre való előkészítéséről. 
Kéznél volt a munkaanyag, amely meg 
volt tárgyalva a pénzügyi bizottság által is. 
Mint ahogy beterjesztette a polgármester, 
ez nyílt dokumentum  amihez a képviselők 
hozzászólhatnak, esetleg tehetnek 
javaslatokat. A 2012-es év feltételezett 
bevételének nagysága  1 506 100 euró, 
és a kiadás nagysága 1 478 100 euró .A 
költségvetési javaslat fokozatosan lesz 
készítve, és jóváhagyásra be lesz terjesztve a 
következő képviselőtestületi ülésre  január-
február hónapokban. A program további 
pontja volt, a Községi Rendőrség, az 

alapelvei, és személyi bebiztosítása. A község 
közösen a községi rendőrséggel elkészítette 
a községi rendőrség új alapelveinek 
javaslatát, amely kiterjed a községi 
rendőrség szervezésére és szerkezetére, a 
felelősségre, a községi rendőrség kapitánya 
és tagjai közti viszonyokra, új tagok 
felvételére, a felszereltségre és felszerelésre és 
technikai eszközökre és egyéb. A képviselők 
eddig tudomásul vették a javaslatot 
további megjegyzések megtétele végett. 
Ezen pont keretén belül a polgármester 
továbbá tájékoztatta a képviselőket az elért 
eredményekről és a községi rendőrség 
tagjainak munkaértékeléséről.  Az elért 
eredmények alapján a kihágási eljárásokban 
értékelte a rendőrség eddigi munkáját, 
amit elégtelennek talált a közrend 
bebiztosításának terén, s javasolta leváltani 

talán mindenki közülünk év közben 
egyszer legalább megáll. A legigazibb nap, 
amikor mindenki szívében érzi a késztetést,  
hogy egy időre csendben megálljon, bizonyára 
a Karácsony.  Ezek különleges értékes ünnepek, 
amikor többünket   könnyek hatnak meg  a 
karácsonyfa, a családra a közös asztalnál, 
a hozzánk közel állókra emlékezve... Nem 
tudunk ellenállni annak az érzésnek, hogy 
valamiképp jobbnak kell lennünk. 

Igyekszünk kialakítani minél szebb légkört 
otthonainkban, hogy minél jobban érezzük 
magunkat és ünnepelhessünk a legszebben. 
Ha őszinték vagyunk magunkhoz, szívünkben 
mindig érezzük, hogy vendéglátásunkat és 
nagylelkűségünket valami felülmúlja. Nem 
tudjuk mindig megnevezni és megtelít 
bennünket valami titokzatossággal. 

A keresztények számára a Karácsony Jézus 
Krisztus születésének az ünnepnapja. Ez az 
öröm abban nyilvánul meg, hog mérhetetlenül 
boldogok vagyunk és meghatódottak a 
hihetetlen és mindent átható Isteni kegyelettől 

az ember felé Jézus Krisztus által Az isteni 
szeretet szava testté vált és eljött közénk. Ezt 
ünnepeljük Karácsonykor.

Barátaim, mindannyian telve vagyunk 
ezzel a különleges karácsonyi légkörrel. 
Megközelíthetőbbek, kedvesebbek és 
lágyabbak vagyunk. Hisz karácsonykor, 
minden ember érzi az Isteni szeretet egy kis 
darabját.

Az Úr születése ünnepének 
megünnepléséről a legrégibb iratok a római 
kronográfban találhatók a 354-es évből. Akkor 
az ünnepet december 25- én ünnepelték, 
azon a napon, amikor Aurelián császár 
rendelete alapján a 275- es évből az ünnep 
„a leküzdhetetelen nap születése napjára 
esett“ (Mithra napkultusza). A keresztények 
elhatározták ezen a napon megünnepelni az 
igazi világosság eljöttét „az igazságosság napját“. 

Kívánok Önöknek áldott és kegyeletteljes 
karácsonyi ünnepeket nyugalommal és 
szeretettel telve.

Az Önök plébánosa

Kedves barátaim,

A községi képviselőtestület 7. üléséről
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 Köszönet
Az Alapiskola az Óvodával vezetősége ezúton fejezi ki őszinte köszönetét    

Dezider Vágo úrnak  (karácsonyfákért),  Ing. Jozef Vižďáknak, Michal  
Mészáros családjának és Ján Tuska családjának  (IKT és bútor) a szponzori 
ajándékokért. Az Önök együttérző megnyilvánulása a jó viszonyok példája és a 
gyerekek és a diákok barátai közé tartoznak. Tisztelettel és minden jót kivánva  
még egyszer  szívélyesen köszönjük. 

Az Alapiskola az Óvodával igazgatósága

a jelenleti kapitányt, Marček urat. A 
képviselők szavaztak: a javaslat mellett volt 
6 képviselő, tartózkodott Čelítko  úr és Ing. 
Hlavatý. A képviselők továbbá javasolták 
a község polgármesterének a kapitányi 
funkció betöltésére Macky urat, az új 
kapitány kinevezéséig. A program  további 
pontja volt  a község általánosan érvényű 
rendeleteinek beterjesztett javaslata 
mégpedig a 4/2011- es számú, amely 
határoz a helyi adóról és helyi illetékekről 
a közhulladék és apró építkezési hulladék 
után Tornóc község területén, valamint 
az 5/2011- es  számú   a közhulladékkal és 
apró építkezési hulladékkal  való bánásról. 
A község ezen rendeletek javaslatait a 
Legfelsőbb Ellenőrző Hivatal ellenőrzése 
eredményei alapján  terjesztette be, 
amely arra volt összpontosítva, hogy 
a hulladékkal való eljárás során  és a 
hulladékgazdálkodás területén   előírt 
általánosan kötelező jogi előírások 
betartása érdekében hatékonyabban kell 
felhasználni a pénzeszközöket. Mindkét 
rendelet aktualizálva lett és bele lettek 
foglalva az ellenőrző hivatal észrevételei. 
A községi képviselőtestület mindkét 
rendeletet egyhangúan elfogadta. Az 
ülés folytatódott támogatás nyújtása 
javaslatával a működtetésre és a bérekre a 
gyerekek után az iskolai berendezésekben 
eredeti kompetenciákra.  (óvoda, iskolai 
napközi  és iskolai étterem). A képviselők 
elfogadták a község javaslatát, amelyben 
növelték a támogatás nagyságát 5 % kal a 
működtetésre és a bérekre egy gyerek után 
a 2011- es évhez viszonyítva. 

A következő pont volt az egyéb és a 
beérkezett posta. Ebben a pontban meg 
lett tárgyalva D. Jakubec kérelme lakása  
bérleti szerződése meghosszabbítására 
a 955- os lakóegységben. A képviselők 
jóváhagyták a meghosszabbítást egy 
évre. Továbbá az elnöklő beterjesztette 
a PREREAL, kft. Tornóc javaslatát 
adókötelezettsége megoldására lakások 
eladásának formájában. Ez a javaslat 
következő tárgyalások tárgya lesz a község 
vezetése és az említett társaság között.  
A beérkezett postába be lett sorolva a 
LESY Palárikovo állami vállalat javaslata 
cca 11 ha erdő bérbevételére, amelynek 
tulajdonosa a község állami vállalat általi 
használatban. A községi képviselőtestület 
jóváhagyta a bérleti szerződést  13 évre évi 
212,40 euró bérleti díjjal azzal a feltétellel, 
hogy  a szerződésbe bele kell dolgozni a 
cikkelyt az infláció nagyságáról. Ebben 
a pontban lettek továbbá beterjesztve 

az Alapiskola az Óvodával Tornócon, 
a Sportegyesület DYNAMO Tornóc 
és Tornóci Plébániahivatal kérvényei 
támogatás nyújtására. A pénzügyi 
bizottság javaslata alapján a képviselők 
egyhangúan jóváhagytak a Dynamo 
Sportegyesületnek Tornócon 20000 euró 
támogatást a tevékenységükre, a Tornóci 
Plébániahivatalnak szintén 20000 eurót és 
az Alapiskolának iskolai segédeszközökre, 
sportaktivitásokra  és a tervezet realizációja 
közös részére támogatás nyújtását  12040 
euró nagyságban, valamint az Óvodának  
980 eurót. A község polgármestere 
végezetül tájékoztatta a képviselőket a  
DUSLO, a.s. Sellye vállalat képviselőivel 
folytatott tárgyalásról, a közös tárgyalás 
eredménye minden mellett a  DUSLO, a.s. 
javaslata, hogy mint   jogi személyek bevételi  
adójuk  2% át   a községben működő 
regisztrált társadalmi  szervezeteknek   
nyújtják. Erről a lehetőségről a szervezetek 
a községben tájékoztatva vannak. Továbbá 
Ing. Motolíková tájékoztatta a képviselőket 
a készülő tervezetről “ Szociális inklúzó 
támogatása terepen szociális munka 
igénybevételével Tornóc községben “. A 
község tervezi ezen tervezet keretében 
pénzeszközöket szerezni  terepen 
dolgozó szociális munkás és asszisztense 
foglalkoztatására  és egyéb költségekre 
tevékenységükkel kapcsolatban. A községi 
képviselőtestület egyhangúan támogatta 
a tervezet közös finanszírozását 5 % ban 
cca 2100 eurót a tervezet teljes költségéből. 
Sikeresség esetén a  tervezet időtartamának 
hossza 24 hónap. 

Az egyéb pontban a polgármester 
tájékoztatta a képviselőket szerződés 
megkötéséről a községi hangosbemondó 
javítására és karbantartására Vincze úrral 
Királyfáról, aki az elmúlt években már 
végezte a helyi hangosbemondó javítását 
községünkben. 

Azután következett a vita. Elsőként 
a polgármester vette át a szót, aki a 

jelenlevőket tájékoztatta a nagy tervezetek 
szétdolgozásáról: a komposztáló kiépítésére 
folyik a kolaudációs eljárás ,a község 
központja már be van fejezve,  kolaudálva,  
és a pénzeszközök  95 % -  a átfinanszírozva, 
az iskola kazánháza- folyik a  kolaudáció, az 
iskola és óvoda felújítása befejezve, a község 
területrendezési terve  –  tervezeti formában 
, a községi hivatal épületén el van végezve 
a felújítás, az Idősek otthona épületén 
kicserélték az ablakokat, ajtókat és a kazánt, 
erre az intézményi  berendezésre a község 
támogatást kért a tető javítására és a külső 
falak szigetelésére. A kultúrház épületén el 
lett végezve a karbantartás és kérvény van 
beadva a szigetelésre és az ablakok cseréjére. 
Az osztályozott gyűjtőudvarra kérvény van 
beadva visszatérítetlen anyagi támogatás 
nyújtására. A vitában továbbá szót kért 
Suba úr, aki rákérdezett a háztartásokból 
a zöldnövényzet elvételének lehetőségére 
és az iskola 50. évfordulója ünnepének 
előkészületeire.  Ing. Hlavatý pozitívan 
értékelte  a Tornóci Újságot mint tartalmilag 
és formailag és érdeklődött benne 
hirdetés lehetőségéről. Ing. Gašpieriková, 
a környezetvédelmi bizottság elnöke,  
tájékoztatta a képviselőket a fák kivágására 
beadott lakossági kérvényekről a Hársfa ,a  
Malom és Újsor utcában. A bizottság ajánlotta 
a polgármesternek   állásfoglalás kiadásának 
kérvényezését a Környezetvédelmi 
Hivataltól ezen kérelmek ügyében. Láng 
úr figyelmeztetett az árkok kitisztására az 
Újvári úton és a felhalmozott ágak elvételére 
Újtornócban. Suba úr hozzászólt a község 
rendeleteinek átdolgozásához az adókkal 
és az illetékekkel kapcsolatban.   Macky úr 
figyelmeztetett  a község fiatalságának nem 
tisztességes aktivitásaira és ezen problémák 
megoldására. Végezetül Ing. Gašpieriková 
előterjesztette az ülés határozazainak 
javaslatát, amit a képviselők  egyhangúan 
jóváhagytak, majd a polgármester az ülést 
befejezte és megköszönte mindenkinek a 
résztvételt.
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 Az alapiskolánkban működő 
újságírói kör  már kiadta a Zrkadielko 
iskolai magazin első számát. 
Elolvashatjátok benne, hogy faggattuk ki 
az igazgatónőnket, a mindenki számára 
tanácsadóban 1. számú téma volt, hogy 
mit kell tennünk, ha iskolai zaklatást 
észlelünk,   barátaink képzőművészeti 
alkotásaiból  megtudtuk, hogy a kört 
tehetségek látogatják, megtudtunk 
valamit házi kedvenceinkről és azt , 
hogy mennyi felé jártak turistáink.  
Természetesen nem hiányozhattak a 
viccek, mosolythozó történetek, sport,  , 
átismételtük az angol és német szavakat, 
számítógépes szakkifejezéseket és 
hasonlókat.. 

     Jelen időben fejezzük be az iskolai 
magazin második számát, amelyben 
szintén sok érdekes dologról olvashattok 
majd.

(K.T.)

Közelednek a karácsony szép 
pillanatai, szeretetben, boldogságban, 
hamoniában töltjük el együtt.  
 A gazdagsághoz kis lépést,  a 
boldogsághoz nagyot, vidám 
karácsonyt és boldog 2012-es Új Évet 
kíván mindnyájuknak... 

A Zrkadielko szerkesztőségi 
tanácsa

 Szent Mikulás hagyományos 
megérkezésére gyermekeink ( és nem 
csak azok ) már néhány nappal előtte 
nagyon örültek. A  „D“ nap december 
4 - én érkezett el, (hogy ideje legyen 
megajándékozni minden gyereket) 
mikor a gyerekek fénylő szemekkel  
figyelték a Mikulás kíséretét, amit  az 
angyalok és ördögök alkottak, lovon 
vagy hintón érkezve, mesterkocsissal az 
élükön irányítva. 

A kíséretet kedvesen tarkította 
Emka, a kis angyal is, aki közvetlenségévél 
örömet osztott szét a gyerekek, de a 
korábban születettek körében is.

Ez a sikeres, már hagyományos 
akció  a római-katolikus plébániahivatal, 

a Sport kávéház és Alojz Čelítko 
szponzori támogatásának köszönhetően 
valósult meg.

Nagy köszönet illeti  Alena 
Madayovát,  Monika Juskovát, Vladimíra 
Lenčéšovát, Laura Lenčéšovát, Emka 
Dudonovát és Veronika Pákozdyovát, 
valamint  František Végfalvit, 
Pavol Andelt, Anton Vanyát, Karol 
Schönwiesnert, Róbert Lángot és a 
községi rendőrséget.

Mivel Szent Mikulásnak nagyon 
tetszett közöttünk, megígérte, hogy 
eljön a jövő évben is.
 A 2011 – es Mikulás akciójáról még 
több képet a  www.trnovecnadvahom.sk 
oldalon nézhetnek meg.

 Hihetelen örömmel érkeztek a 
gyerekek december 5- én, hétfőn az 
óvodába.  Hisz egész hét  „mikulási“ lesz!

A meglepetés már a séta alkalmával  
várt ránk. A  COOP Jednota  épülete 
előtt fehérszakállas apó várt édességgel 
teli zsákjával. Ez volt az öröm! A gyerekek 
verseket szavaltak, énekeket énekeltek az 
alapiskolai idősebb barátaikkal. Az édes 
ajándékok szétosztásának  és a közös 
hancúrozásnak nem volt vége.

 Ez után a kedves találkozó után a 
gyerekek feldíszítették   óvodánkban a 
fenyőfát, az osztályokat és a folyosókat. 

És hogy a mikulási hét érjen valamit, 
december 6- án  megérkezett  egyenesen 
hozzájuk az óvodába a Mikulás is, 
segédeivel együtt, az Angyallal és az 
Ördöggel.

Az Ördög , mint mindig, rosszalkodott, 
megijesztett egyes gyerekecskéket. Az 
Angyalnak  a Mikulással, meg kellett őt 
szelídíteni. 

A szép üdvözlés után a Mikulás  
segédeivel kicsit megpihent a felvilágított  
karácsonyfa mellett, elbeszélgetett  a 
gyerekekkel és azok szép dalokat 
énekekeltek, verseket szavaltak neki. 
És mivel a mi óvodánkban nincs rossz 
gyerek, az Ördög üres tarisznyával 
távozott. De a Mikulás zsákja tele volt 
édes meglepetésekkel csomagocskák 
formájában minden gyermek számára. 
Sok munkája volt az Angyalnak is az édes 
mézeskalácsok szétosztása során.  

Ezek a szép délelőttök még sokáig 
megmaradnak minden kisóvodás szívében.  

Nagy köszönet jár a Tornóci 
Alapiskola tanitóinak , a 
Mikulásnak, Angyalnak, 
és Ördögnek, akik 
jelenlétükkel csillogóvá 
tudták  tenni minden 
gyermek szemét,  a 
COOP Jednotának a szép 
délelőtt elkészítéséért, 
az anyukáknak, akik a 
csomagokat készítették 
és a Kommunális 
Biztositónak az izletes 
mézeskalácsokért.

...és eljött a Mikulás zrkadielko
iskolai magazin

Az első szám már a világon van...

Köszönjük  Mikulás, kérünk gyere el jövőre is...                 Mária Hippová
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         Tisztelt polgártársaim,
A községi rendőrség /KR/ egyre gyakrabban 
találkozik a szomszédok közötti jogi 
összetűzésekkel , amit az azonnali megoldás 
érdekében gyakran jelentenek be nekünk. Már 
az elején el kell mondanunk, hogy a KR a saját 
kompetenciáján belül szintén nem tud mindent 
megoldani. Ez tény és nem kifogás, ezért engedjék 
meg, hogy röviden vázoljam ezt a problémát és 
tanácsot adjak Önöknek.

Az egész problémát a Polgári Törvénykönyv  
40/1964-os törvénye taglalja –beleértve az 
515/2003 –as törvény novelizációjával, és az 
ingatlan nem zavart használata érdekében 
a tulajdonos számára /a szomszédnak is/ a 
következőt határozza meg a 127-es §-ban

A Polgári Törvényköny  127 paragrafusa így 
hangzik :

1/ „A tárgyak tulajdonosának tartózkodnia 
kell mindentől, ami átlagos arányban mértéken 
felül nem zaklat másokat , amivel komolyan 
veszélyeztetné az ő jogai gyakorlását. Ezért főleg 
nem veszélyeztetheti a szomszédos építményt 
vagy telket , vagy átalakításokkal az építményt 
olyannal, hogy ne végezzen el megfelelő 
intézkedéseket  az építmény rögzítésére,nem 
szabad  átlagos arányban mértéken felül 
zaklatni a szomszédokat zajjal, szaggal, 
füsttel, hamuval, gázokkal, porral , tömény és 
folyékony hulladékkal, fénnyel, árnyékolással, 
vibráló eszközökkel, nem szabad hogy a nevelt 
állatok áthatoljanak a szomszéd telkére , és 
nem vigyázva, esetleg az év  nem megfelelő 
időszakában   a földje területéről eltávolítani  a 
fák töveit vagy a szomszédhoz   áthajló  fák ágait 
eltávolítani.

Azonban a szomszédok közti viszonyban 
/vitákban/ is érvényes a kölcsönösség elve, 
ami azt jelenti, hogy  minden polgár jogosult, 
tehát a védelem, ami jogot ad az egyik dolog 
tulajdonosának,  nem lehet aránytalan a másik 
dolog tulajdonosának  jogaival, tehát a feleknek 
a szomszédok közti vitákban egyenlő joguk és 
kötelességük van. Ezeket a vitákat megoldhatják 
a bíróságon a károsult hivatalos  beadványa 
alapján. De ha tanácsolhatjuk Önöknek,  először 
meg kell próbálni megállapodni -  kibékíteni 
egymást. Igaz, hogy ha lehet. Ez sokkal 
gyorsabb és olcsóbb, mint fizetni a szakértőket, 
az ügyvédeket és a bírósági illetékeket, esetleg 
a bírságot, mert ez néha évekig is eltarthat. Itt 
is tanácsolhatjuk a „NE TéGY SEMMIT, AMI 
NEKED SEM TETSZENE!„ gondolat elvét. 
Ha mégis úgy döntünk, hogy pert indítunk, 
ne feledkezzünk meg a bizonyítékról. A 
szomszéd jogok megsértéséről a bizonyítékok 

kulcsszerepet játszanak. Ha a sértést nem 
lehet bizonyítani, nem várhatunk megoldást, 
sem szankciót. Lehet készíteni fényképes 
bizonyítékokat, a  pontos időpontot és  órát fel 
kell jegyezni. Ebben az eljárásban hitelesen kell 
bizonyítani, hogy milyen tett is volt ellenünk 
elkövetve! A bíróságon nem elég csak valamit 
állítani. Szakmai segítséget a vád beadásakor az 
ügyvéd nyújthat.

A szomszédok közötti leggyakoribb 
konfliktusok:

Az éjszakai nyugalom megsértése. 
Ezek a viták kellemetlen szálkák nem csak 
a szomszédok szemében, de forrás  közeli 
környékén is. Gyakan megtörténik, hogy a 
zaj és az éjszakai nyugalom megsértésének 
okozója  nem gondolja át a tényt, hogy ha 
ő késő éjszakáig mulat, a szomszédai nem 
tudnak aludni, miközben lehet  reggel 5 órakor 
munkába mennek, vagy szívesen aludnák ki 
magukat az éjszakai szolgálat után. Az emberek 
egészsége védelméről szóló törvény  értelmében 
az éjszakai nyugalom időtartama 22.00 órától 
reggel  06.00  óráig van.  Természetesen 
figyelembe kell venni, hogy ez egyszeri, a hivatal  
megfelelő engedélyével történő sértés, vagy  
ismételt és szándékos  – e . Abban az esetben, 
ha ismert az elkövető, a rendőr büntetést 
szabhat ki  33€  nagyságban. (§ 47/1 b 372/90-es 
törvény.) Ezeket az eseteket a községi rendőrség 
is intézheti.

Nem alkalmazkodó szomszédok   
A nem alkalmazkodó szomszédokkal a 

problémát két szinten lehet intézni, és pedig a 
bíróságon, polgárjogi eljárás folyamán, vagy 
kihágási eljárásban. Mivel a bíróságon történő 
ügyek intézéséről már beszéltünk, most 
megközelítjük Önöknek a kihágási eljárást, 
amelyek a 49-es paragrafusból indulnak ki  „ 
kihágás a polgári együttélés ellen „ Törvény a 
kihágásokról. 

1/ Kihágást követ el az, aki
a/  „mást becsületében megbánt azzal, hogy 

megsérti őt vagy nevetség tárgyává teszi.“ Ezt a 
kihágást  igazgatási eljárás javaslata alapján 
intézik. A KR ezt nem intézheti, átveheti a 
jelentést, amit ezt követően továbbít a Sellyei 
Körzeti Hivatalba igazgatási eljárásra, ahol ismét 
ki lesznek hallgatva. 

b/ másnak gondatlanságból károsítja az 
egészségét“. Ez a kihágást a KR intézheti azzal 
a feltétellel, ha a sértett munkaképtelensége 
nem tart tovább 7 napnál. A 7 napon túl 
terjedő munkaképtelenség a büntető/ kihágási/ 

eljárásban van intézve.
d/ „szándékosan megsérti a polgári 

együttélést az egészséget bántó fenyegetéssel, 
az egészég apró bántásával, kihágás nem valós 
megvádolásával, akaratossággal vagy más 
durva viselkedéssel“! A községi rendőrségre 
leggyakrabban a 49-es paragrafus d betűje 
értelmében  vannak  kihágások jelentve. A 
szánkésan szót azért emeltük ki,mert éppen 
ez a dolgok lényege, mert ezt kell mindig 
és mindenütt bizonyítani! Ha a kihágás 
gyanúsítottja a kimagyarázás alkalmával nem  
ismeri el a szándékosságot, a kihágást szintén 
eljárási folyamatba kell bocsátani.

A vagyon elleni kihágások  § 50/1 
„Kihágást követ el az, aki szándékosan kárt 

okoz az idegen vagyonon lopással, sikkasztással, 
csalással, vagy ilyen vagyoni tárgy tönkretételével 
vagy megsértésével, vagy ilyen tettet meg próbál 
megtenni“.

Ez a kihágás gyakran van megnevezve 
a különféle,  szomszédok közötti vitáknál.  
Bizonyára  észrevették, hogy ismét kiemeltük 
a szándékosan szót, aminek értelmét 
már megmagyaráztuk. A szándékosság 
bebizonyítása nélkül  a kihágási eljárásban 
a  KR nem tud tovább eljárni ezen paragrafus 
értelmében.

Amint látják, ezen problémák megoldása 
nem olyan egyszerű, senkinek közülünk, sem 
a bíróságon nincs senkinek bűvös pálcája  az 
összes helyzet megoldására. A gyakorlatban 
a szomszédok közti viták azért intéződnek 
nehezen, mert a konfliktusba két,  sőt több 
ember joga is belefoglaltatik.  A közigazgatás  
konkrét szerveinek kompetenciái más 
személyek törvényes jogaiba való beavatkozás 
módjától  függ.  Mások jogaiba való beavatkozás 
a szankció alkalmazásánál némely esetben 
probléma a végrehajtásnál. A szankciók, 
amelyeket a község kiszabhat,  legtöbbször 
pénzbeli büntetések, és a végrehajtásuk gyakran 
lehetetlen. 

Ezért ismét tanácsoljuk a szomszédok 
jogainak és kötelességeinek kölcsönös 
respektálása intézményét és végezetül kívánunk 
Önöknek csak a legjobb szomszédokat. 

Az esetleges kérdéseket és kifejtéseket a 
leírt szavakhoz  kérhetik a Tornóci Községi 
Rendőrségen, legjobb a KR hivatali óráiban  vagy 
telefonos megegyezéssel a megegyezett időben 

Folytatás a következő számban.
Végezetül a KR kolektívája kíván semmivel 

nem zaklatott  / szomszédoktól sem /,  kellemesen 
átélt karácsonyi ünnepeket, és a 2012-es Új Évben  
sok egészséget, boldogságot és sikert. 

A KR nevében  : Npor. Macky Štefan 

5

Tornóci újság november-december 2011

A községi rendőrség tanácsot ad



 Tisztelt halászkollegák, tisztelt 
polgártársaink!

Engedjék meg, hogy az idei utolsó 
kiadásban szóljunk Önökhöz és ismertessük 
Önöket  az őszi időszakban végzett 
tevékenységünkről. A horgászszezon 
teljes iramban folytatódott, ha egyes 
vélemények szerint  nem  is volt olyan 
kedvező, ami a fogásokat illeti. A teljes 
kiértékelés a fogások  leadott  adatai  
után lesznek ismeretesek, és a halászok 
tájékoztatva lesznek az évzáró taggyűlésen  
az elért eredményekről. Szeptemberben és 
novemberben megtörtént a Vermek halastó 
halászbotokkkal való  következő lehalászása 
és az azt követő áthelyezés az Amerika III. 
halastóba.  Kifogtunk  és átvittünk 15 kg 
K2-es pontyot, 20 kg kárászt,, 1 csukát és 
1 amúrt.  A  „Csoványos“ kanálisból való 
kifogás után  a Vízallás halastóba átvittünk  
150 kg amúrt.  Ez a kihalászás a Gútáról 
származó szervezet közreműködésével 
történt meg. 

Októberban 100 kg amúrral (40-45 cm) 
halasítottuk be az  Amerika III. halastót. 

Az őszi halasítást 2011.11.4-én 
valósítottuk meg K2 –es ponttyal  500 kg  
mennyiségben a  Vízallás  halastóba + 500 
kg –ot a  Amerika III. halastóba. Az  Amerika 
III. halastó halasításához hozzájárult a 
Körzeti Szervezet Szelicéről is  (300 kg) K2-es 
ponttyal, mivel elengedték  saját halastavuk 
behalasítását abból az okból kifolyólag, hogy 
a nyár folyamán a pontyok megnövekedettt 
elhullására került sor.

November elején befejeződött a 
halászház külső részének rekonstrukciója a 
Községi Hivatal szponzori támogatásával, 
amiért ezúton szeretnénk  köszönetet 

mondani a polgármesterúrnak és a község 
vezetésének.  

Végezetül köszönjük  Zoltán Kaprynai, 
Jozef Kárasz a Ján Mirt  uraknak a 
rekonstrukció alkalmával elvégzett szakmai 
munkájukat. 

Az ősz folyamán szintén folytatódtak a 
munkák a halastavak környékének rendben 
és tisztán tartásában. 

Az  Amerika III. halastón a rendet 
aránylag jól meg tudjuk tartatni a kihelyezett 
hulladékra szolgáló zsákok használatával, 
habár elgondolkodásra késztet, hogy  50 db 
120 literes szemétzsák tömörített hulladék 
elvitele ettől a halastótól a horgászszezon  6 
hónapja alatt nem nagyon sok – e. 

A  Vízallás  halastó azon szakaszáról, 
amely a leglátogatottabb, 20 zsák szemetet 
vittünk el. Nem nagyon szép  névjegy ez a 
halászok számára, akik itt halásznak és ennyi 
szemetet hagynak a halastó környékén. 

Dícséretes legalább az, hogy az  Amerika 
III. halastón legalább zsákba rakják a szemetet 
és nem dobálják szét a környéken. Kérjük 
Önöket azonban annak betartására is, hogy 
ne dobáljanak bele 
szerves anyagokat, 
üveget, amiben 
még folyadék van, 
a  pléhdobozok 
és plasztüvegek 
legyenek rétegesen 
összehajtva , hogy 
minél kisebb helyet 
foglaljanak el.

A közeledő 
tél és a fagyok 
érkezésével jön a 
befagyás veszélye 

is. A víz alacsony szintjénél, amilyen most a 
jelenlegi helyzet  a hosszútávú csapadékhiány 
okából minden halastavunkon, bekövetkezhet 
a a halak oxigénhiányának nagyobb 
veszélyeztetettsége. Kérjük ezúton is tagjainkat, 
hogy a  szint befagyása után csináljanak lékeket 
és tartsák rendben a légzőnyílásokat.  

Megkérünk minden tagot, hogy a 
kifogott halak számáról szóló összegzést 
2012.12.15- ig  adják le Vančík úrnak, 
akinél meglehet vásárolni a 2012- es évre 
szóló újakat is. Az engedélyek árai fel 
vannak tüntetve az MsO Šaľa honlapján. 

Ebből az alkalomból szeretnénk 
megköszönni minden tagunknak, akik 
munkájukkal és tanácsaikkal segítették  
munkánkat, valamint a község vezetésének 
és a szponzoroknak az önzetlen segítséget, 
amely nélkül nem valósíthattuk volna meg 
az általunk szervezett eseményeket.
Végezetül még egy gondolat: „A természet  
arcából már sok fátylat sikerült felfedni és 
minden felfedés után  az arca egyre szebb, 
nemesebb és csodálatosabb“.
Kellemesen eltöltött karácsonyi ünnepeket 
és minden jót kíván az Új Évben a

Tornóci Körzeti Halászszervezet 
vezetősége.
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 Alapiskolánk diákjai bekapcsolódtak “A könyvjelző 
összeköti az iskolákat“ elnevezésű nemzetközi projektba. 
Nekünk a Lietaván található Alapiskolát jelölték ki 
partneriskolának. A projekt lényege, hogy iskolánk minden 
diákja könyvjelzőt készít egy Lietaván élő diák könyvébe 
és fordítva. Rengeteg csodálatos könyvjelzőt, élményt és 
tapasztalatot cseréltünk ki kölcsönösen. A könyveinkben 
található gyönyörű emléken kívül sok új barátot is találtunk. 
Ebben a karácsonyi időszakban is karácsonyi ajándékokat, 
üdvözleteket és jókívánságokat készítünk barátainknak. 
Örülünk, hogy együttműködhettünk ezen a projekton.  
Gazdagabbak vagyunk azzal az érzéssel, hogy örömet okoztunk 
kortársainknak, az ő tanítónőjüknek és mindenkinek Lietaván.

Mgr. Srňáneková Tatiana

 Az Alapiskola az Óvodával 
együttműködve az Iskola Szülői 
Munkaközösségével megszervezte az 
Őszi használtruha börze 3. évfolyamát, 
amelyre  2011.11.28. és 2011.12.2. között 
került sor. Jelképes árakon árulták a 
ruhaneműket, amelyeket   Tornóc, de  
Sellye lakosai is   hoztak el hozzánk.    
Az el nem adott ruhanemű  2011.12.8 
-án át lett adva a Klasovon  működő  
„KREATÍV“   szociális szolgáltatásokat 
nyújtó intézménynek.

Szívélyesen köszönetet mondunk  
mindenkinek, akik ezzel a tettükkel jó 
cél megvalósításához járultak hozzá.

 Katarína Tusková

 Ěrkezik az ünnepek ideje, melynek 
örül mindenki előre. Kalácsok illata 
árad szét mindenfele, a karácsonyi 
hangulatnak ellenállni nem lehet. 
Felejtsük el a bút - bánatot, hagyjuk el a 
bajt, legyünk egymáshoz kedvesek, jók s 
szeressük egymást. 

Eljött már a karácsony, a csengő 
halkan csilingel, mindenki vágya teljesül, 
s örül ahogy lehet. Boldogat és kellemeset 
kívánjunk mi együtt, és közösen töltsük 
el a Szentestét. Vidám karácsonyt 
szeretnénk mi kívánni, hogy az ember 
ember által szeretve legyen mindíg. Hogy 
egyik a másiknak még több jót kívánjon, 
s hogy az Ú Év mindenkit szeretetben 
találjon.Ezt kívánja

Az Alapiskola az Óvodával igazgatósága

A könyvjelző összeköti az iskolákat

A római –katolikus 
plébániahivatal Tornócon

 
meghívja Önöket

  
a Szent-István napi bálra, 

amelyre
2012. 1. 6- án, pénteken  

kerül sor 19.00  órai kezdettel  
a helyi kultúrközpontban.

Belépődíj:  8,- EUR 

ZENÉRŐL , VACSORÁRÓL  ÉS  
TOMBOLÁRÓL 

GONDOSKODVA VAN 
SZÍVÉLYESEN VÁRJÁK ÖNT A 

SZERVEZŐK  

JEGYEKET  KESZELI KAROLNÁL,  
AZ ÚJSÁGOSBÓDÉBAN   

VÁSÁROLHATNAK

7

Tornóci újság november-december 2011



A NITRA – ŠAĽA II.A osztályának 
az   utolsó fordulóval  befejeződött a 
2011/2012-es év versenyeinek őszi része 

13. forduló:
Rumanová – Tonróc 3:2 (1:2)
A vendégek az első félidőben kitűnő 
teljesítményt nyújtottak, amit a 6. 
percben Klincko góljával szögletből 
koronáztak meg 1:0 ra.  A hazaiak 
ugyan a  18. percben kiegyenlítettek, 
de Ölvecký büntetőrúgásból 1:2 re 
javított. A hazaiak a szünidő után 
fokozták a nyomást és a  70. percben 
kiegyenlitettek. A legjobb játékos, Túroci, 
a kapus végül még egyszer inkaszált 
a  75. percben és  igy  3:2 – re nyertek.
Turba bíróskodott 150 néző előtt.
A Dynamo felállása: Túroci, Novák, 
Vríčan M., Kántor N. (nagyon jó 
teljesítmény), Ölvecký, Klincko, Kukla, 
Tomek, Legner, Székházi, Bartuš Z., Gál O.

A forduló mérkőzése:
Báb – Lužianky 2:0 (1:0) 200 néző

1. Báb 13 8 1 4 36:22 25
2. Rumanová 13 8 6 3 27:22 22
3. Selice 13 6 3 4 31:22 21
4. Lužianky 13 6 3 4 23:15 21
5. Hájske 13 6 3 4 26:19 21
6. Diakovce 13 6 2 5 33:20 20
7. Mojmírovce 13 6 2 5 32:19 20
8. Cabaj-Čápor 13 5 5 3 34:24 20
9. Svätoplukovo 13 6 2 5 27:28 20

10. Jarok 13 5 2 6 25:25 17
11. Tornóc 13 5 2 6 26:28 17
12. Rišňovce 13 5 2 6 24:30 17
13. Čakajovce 13 3 2 8 13:31 11
14. P. Kesov 13 1 1 11 12:64   4

Őszi táblázat  2011/2012

1. Neded 11 10 1 0 63:7 31
2. Žirany 11 9 1 1 58:14 28
3. Kráľová n/V 11 7 0 4 30:16 21
4. Cabaj-Čápor 11 5 3 3 37:13 18
5. Tornóc 11 5 3 3 35:14 18
6. N.Hrnčiarovce 11 6 0 5 31:19 18
7. H. Kráľová 11 4 3 4 31:22 15
8. Kolíňany 11 4 1 6 15:32 13
9. Čechynce 11 3 1 7 29:42 10

10. Mojmírovce 11 3 0 8   9:72   9
11. Jarok 11 2 0 9 15:46   6
12. Branč 11 1 1 9 13:69   4

Táblázat Serdülők 1.B osztály
Tanulók I. A osztály
1. Kráľová nad Váhom 24 pont
2. Selice  24 pont
3. Neded  21 pont
4. Tornóc                      19 pont 
5. Mojmírovce  15 pont
6. H. Kráľová  9 pont
7. Vlčany  9 pont
8. Žihárec  6 pont
9. Tešedíkovo  6 pont
10. Diakovce  1 pont

A Dynamo Labdarúgóklub Tornócon  
az év végén köszönetet mond minden 
támogatójának és a nézőknek, a 2012- es 
Új Évben pedig nagyon sok sikert kíván.

Feldolgozta: Š. Kočiš

 Egy novemberi nap nem volt 
számunkra mindennapi. Egy délelőttöt 
töltöttünk el  rendőrökkel való izgalmas 
beszélgetéssel. 

Osztályunkba ellátogattak a 
rendőrök Sellyéről, akik sok érdekeset 
jöttek nekünk elmesélni. Megtudtunk 
sok mindent az utakon való biztonságos 
közlekedésről, megismertük a 
közlekedési táblákat, átgyakoroltuk az 
egyes viselkedésformákat nem szokott 

helyzetekben és válaszoltak a mi kiváncsi 
kérdéseinkre. Végezetül, mindenki 
megígérte, hogy az utakon óvatosan 
és biztonságosan fog közlekedni. 
Jutalomként mindenki kapott egy 
fényvisszaverő szalagot, ami majd díszíti 
az iskolatáskánkat és viharkabátunkat 
abban a reményben, hogy egyszer talán 
megmenti az életünket.

 Mgr. Srňáneková Tatiana

Beszélgetés a rendőrökkel

Serdülők  1. B osztály
1. forduló Branč – Tornóc 0:9 (0:3)
Z. Baricza 2, Čapičík 2, T. Čerhák, Š. Špánik, K. Zsille, M. Végh, T. Szücs.

Labdarúgás: kis pontkülönbségek
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S. Csapat U V R P Pontok

1 Polstrav Bystričany A 11 11 0 0 33
2 STK Nové Mesto n/V A 11 10 0 1 31
3 ŠOG Nitra C 11 9 0 2 29
4 Lokomotíva Bánov A 11 8 0 3 27
5 Hontianske Trsťany A 11 7 1 3 26
6 PK Komárno/Šahy A 11 5 1 5 22
7 Tornóc A 11 3 3 5 20
8 STK N.Baňa-Podlužany A 11 4 0 7 19
9 MKST Nová Dubnica A 11 3 2 6 19
10 STK 1. ZŠ Vráble A 11 3 1 7 18
11 STK Klátová Nová Ves A 11 2 3 6 18
12 STK Veľké Uherce A 10 3 1 6 17
13 TTC Pov.  Bystrica A 12 1 1 10 15
14 STK Levice A 11 1 1 9 14

S. Csapat U V R P Pontok

1 Močenok A 10 9 0 1 28
2 Šaľa A 9 9 0 0 27
3 Vlčany B 9 7 0 2 23
4 Šaľa B 9 6 0 3 21
5 Dlhá n/V B 9 5 0 4 19
6 Tornóc D 9 3 1 5 16
7 Šaľa C 9 3 0 6 15
8 Šaľa D 9 3 0 6 15
9 Neded A 9 3 0 6 15
10 Močenok B 9 1 1 7 12
11 Tornóc C 9 0 0 9 9

 A Tornóc „ A“ csapata a tornóci újság 
utolsó kiadása óta 7 mérkőzést játszott 
le,  1 győzelemmel, 2 döntetlennel és 4 
vereséggel. 

Levice„A“ - Tornóc „A“                    5 :13 
Vráble „A“ - Tornóc „A“                     9:9
Bánov „A“ -  Tornóc „A“                     10:8 
Tornóc „A“ - Klátová Nová Ves „A“    9:9 
Tornóc „A“  - Bystričany „A“         2:16
Komárno/Šahy „A“ - Tornóc „A“     11:7
Hont. Trstany „A“ - Tornóc „A“       13:5

 A  „ C“ csapat a sellyei járásban 
a tornóci újság utolsó kiadása óta 6 
mérkőzést játszott le, egyet sem sikerült 
megnyerni.

Tornóc „C“ - Šaľa „C“            4:14 
Tornóc „C“ - Močenok „B“           7:11
Šaľa „D“ -  Tornóc „C“           12:6
Tornóc „C“ - Šaľa „A“           0:18
Tornóc „C“ - Šaľa „B“          2:16
Močenok „A “ - Tornóc „C“            18:0

 A Tornóc „ B“ csapata a tornóci újság 
utolsó kiadása óta 6 mérkőzést játszott 
le,  2 győzelemmel, 1 döntetlennel és 3 
vereséggel.  
 
Tornóc „B“ - V.Meder/Zem.Olca „B“ 10:8 
Bánov „C“ - Tornóc „B“             11:7 
Tornóc „B“ - Kolárovo „A“            10:8
Strekov  „A“ - Tornóc „B“                  9:9
Tornóc „B“ -  N. Zámky „B“               0:18
Bešeňov „A“ - Tornóc „B“           10:8

KSST Trenčín - 2. liga, férfiak 2011/2012      
A verseny táblázata a 12. forduló után –alaprész

S. Csapat U V R P Pontok

1 N. Zámky B 10 10 0 0 30
2 Gymn. vjm N. Zámky A 10 6 2 2 24
3 Dlhá n/V. A 10 6 1 3 23
4 Bánov C 10 6 1 3 23
5 Komárno/Šahy C 10 6 0 4 22
6 Pok. Komárno A 10 5 1 4 21
7 V. Meder/Zem. Olča B 10 4 1 5 19
8 Kolárovo A 10 3 3 4 19
9 Tornóc B 10 3 1 6 17
10 Bešeňov A 10 3 0 7 16
11 Bát. Kosihy A 10 2 1 7 15
12 Strekov A 10 0 1 9 11

KSST Nitra - 4. liga C, férfiak 2011/2012      
A verseny táblázata a 10. forduló után –alaprész 

OSST Šaľa - Bajnoki verseny, férfiak  2011/2012
A verseny táblázata a 10. forduló után –alaprész

Dynamo Sportklub Tornóc – asztalitenisz szakosztály

Az asztalitenisz szakosztály  vezetősége Tornócon ezúton 
kíván minden sport és asztalitenisz kedvelőnek különösen,  
boldog és kellemes Karácsonyt és az Új   Évben sok  
egészséget és sportsikereket.

                       Miroslav Ševčík 
            Asztalitenisz szakosztály

 A  „ D“ csapat a sellyei járásban a tornóci újság 
utolsó kiadása óta 2 mérkőzést megnyert és 5 mérkőzést 

elvesztett.Šaľa „D“ - Tornóc „D“          6:12
Šaľa „A“ - Tornóc „D“           15:3 
Šaľa „B“ - Tornóc „D“           12:6
Tornóc „D“ - Močenok „A“         2:16
Tornóc „D“ - Dlhá n/V  „B“           14:4
Šaľa „C“  - Tornóc „D“               8:10 
Tornóc „D“ - Neded „A“          6:12
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       2011. 10.14-én a községi rendőrség /KR/ 
járőrszolgálata a helyi  Amerika III. halastónál 
észlelte, hogy egy felelőtlen polgár a kihelyezett 
szemétre szolgáló edények  ellenére, szétdobálta 
a háztartási szemetet. A szemét között 
voltak olyan anyagok is, amelyeket  általában 
átvesznek a hulladékgyűjtő udvarban. A községi 
rendőrség mint kihágást tisztázza az eseményt.
 Ugyanazon a napon a KR az aluljáró közelében a 
mezei úton észlelt kidobott haztartási szemetet, 
szintén olyan hulladékkal, amit átvesznek a 
hulladékgyűjtő udvarban. A községi rendőrség 
mint kihágást tisztázza az eseményt.
■ 2011. 10.15-én  jelentette a községi rendőrségre 
egy helyi vállalkozó, hogy éjjel valaki követ 
dobott az üzlete ablakába és széttörte az ablak 
plaszt tömését, amivel  200€ értékben okozott 
neki kárt. A KR intézi a kihágást és intenzíven 
nyomoz a tett elkövetője után.
■ 2011. 10.16 – án a KR járőrszolgálata a 
Vízállás halastónál ismét kidobott háztartási 
szemetet észlelt, melyek között volt olyan anyag 
is, amelyet átvesznek a gyűjtőudvarban. Az 
esetet mint kihágást jegyzik és az elkővető után 
szintén nyomoznak. 
■ 2011. 10.17-én  a KR járőrszolgálata a 
Kulcsárra vezető mezei úton ismét kidobott 
szemetet talált nagyobb mennyiségben .  Az 
esetet mint kihágást jegyezték be és az ügyben 
kivizsgálás tisztázás folyik. 
■ 2011. 10.19-én száraz növényzet tűzesetéhez 
hívták ki a  KR járorszolgálatát, főleg száraz fű 
égett az aluljáró közelében. A KR járőrszolgálata  
és a Körzeti Tűzoltószervezet tagja saját erőkkel 
oltották el a tüzet.A kihágást bevették a 
tisztázandó ügyek közé.   
■ 2011. 10.19-én  az esti  órákan volt jelentve a 
községi rendőrségre  erőszak hatása alatt történő 
pénztárca ellopásának a gyanúja, amelynek  
a vendéglő közelében kellett megvalósulnia. 
Az elsődleges nyomozás után az eseményt  
bejelentették a Sellyei Körzeti Rendőrségre, és 
az ő járőrszolgálatuk átvette az esetet kiderítésre. 
Ugyanazon a napon ez esti órákban jelentette egy 
helyi lakos/ nő/ telefonon, hogy családtagjának 
ismeretlen tagja eltulajdonította  500€ –ját. Ezt 
az esetet is  tárgyi hovatartozása alapján átvette 
a Sellyei Körzeti Rendőrség kiderítésre. 
Szintén ezen a kritikus napon az éjjel 
időszakban a községi rendőrséget olyan esethez 
hívták ki, amikor is ismeretlen személy  behatolt 
ebbe az udvarba azzal a céllal, hogy megtámadja 
a kutyájukat. A járőrszolgálat kiérkezéséig  /cca 
2-3 perc/ a tettes már nem volt ott található.  Az 
esetet a KR bírálja felül.
Szintén ezen a  napon az éjjel időszakban a 
községi rendőrség járőrszolgálata a vendéglő 

közelében az árokban fekve talált meg egy 
helybeli lakost/ nő/ aki azt állította, hogy 
leesett a kerékpárról és nem bír járni. A  KR 
járőrszolgálata  bebiztosította, hogy  családtagja 
segítségével haza tudjon jutni. 
2011. 10.21-én  a KR járőrszolgálata  reggel 
szintén észlelte, hogy az éjjeli órákban eddig 
ismeretlen személy a Zongora utcában 
eltulajdonított 3 db  nemrég kiültetett tuját. Az 
esetet mint kihágást jegyezték be és a KR  a tett  
elkövetője ellen intenzíven nyomoz..
■ 2011. 10.22-én a KR járőrszolgálata családi ház 
kertjében gyom égetéséről szóló telefonjelentést 
vett át. A helyszínen ki lett adva a parancs a tűz 
eloltására, ami a kihágók részéről akceptálva 
volt és a kihágást megbeszéléssel intézték el.
■ 2011. 10.22-én az esti órákban helyi lakosok 
a gyógyszertár közelében talált gyerekkerékpárt  
hoztak be a községi rendőrségre. Az eseményt 
kihirdettük a községi hangosbemondón  és a 
tulajdonos jelentkezése és a megfelelő iratok 
felmutatása után a kerékpár vissza lett adva. 
■ 2011. 10.26 –án volt jelentve a községi 
rendőrségre, hogy a szemeteskukát azután, 
hogy kitették a szemét elszállítása végett, 
valaki eltulajdonította.  Az esetet mint kihágást 
jegyezték be. 
Szintén ezen a napon az esti órákban volt 
jelentve a községi rendőrségre, hogy volt 
családtag  a tetőn keresztül  akar bejutni a családi 
ház udvarába és önkárosítással valamint a 
hazaiak elleni erőszakkal fenyegetőzik. A Sellyei 
Körzeti Rendőrség kihívott járőrszolgálata az 
esetet átvette a helyszínen és nevezettet szintén 
elvezették a rendőrségre. 
■ 2011. 10.27-én   a KR járőrszolgálata a főúton 
Szelőce felé mindkét oldalon kidobott műanyag 
zsákot talált háztartási és apró építkezési 
hulladékkal. Megállapítás szerint a kidobott 
hulladék kb.  85 százalékát le lehetett volna  
adni a hulladékgyűjtő udvarban. Mindkét eset 
tisztázásra át lett véve és a tettesek után intenzíven 
nyomoznak  Szintén megkértük a Szelőcei 
Községi Rendőrséget együttműködésre, mivel a 
megszerzett ismeretek szerint a hulladékot egy 
Szelőce felé haladó autóból dobták ki.
■ 2011. 10.28-án a helyi kommunikácón  
földekről érkező   traktor kereke általi 
beszennyezésről szól bejelentés  alapján  
kinyomoztuk a traktor tulajdonosát, aki fel lett 
szólítva az út megtisztítására, amit el is végzett 
és megígérte, hogy a jövőben ez nem fog 
megismétlődni.
■ 2011. 10.28-án  az esti órákban a KR 
járőrszolgálata által megtaláltak egy helyi 
lakost, aki erősen ittas állapotban feküdt a helyi 
vendéglő előtt. Mivel egyedül nem tudott járni, 

elhívták hozzá a család hozzátartozóját, aki 
elvezette őt haza. A növekvő tendencia alaján, 
hogy egyre  több az ún. „ fáradt „ polgár a 
vendéglő környékén,  elbeszélés lett elvégezve 
a csaposnővel. Nevezett polgárt kijózanodása 
után előhivtuk és  pénzbírságot kapott, amit meg 
is fizetett. . 
■ 2011. 10.28-án   23.58  órakor !!!  volt jelentve a 
községi rendőrségre, hogy a  POHODA CAFFE   
előtt tömeges verekedés tört ki. A járőrszolgálat 
megtette a beavatkozást. A sebesült személyek 
elutasították az orvosi kivizsgálást. AZ esetet 
mint kihágást jegyeztek fel, és a tett elkövetője 
pénzbírságot kapott
■ 2011. 10.29-én  az esti órákban jelentették 
a 742- es számú lakóház lakói, hogy valaki 
légpuskával lövöldöz a falba. A környék 
átfésülése és más tevékenységek elvégzése 
után sem volt a tettes kiderítve. Ezen felderítés 
során azonban észlelve volt, hogy a szomszéd 
udvarban nagyobb mennyiségű gazt égetnek. 
A tettes fel lett szólítva a tűz eloltására , amit 
azonnal megtett és ezentúl pénzbírságot kapott.  
■ 2011. 10.31-én  reggel jelentették a községi 
rendőrség képviselőjének, hogy  a Nyitra 
utca  egyik családi háza udvarán kint fekszik 
a tulajdonos, aki lehet hogy már halott.  Ezt 
követően meg lett állapítva, hogy az esemény 
már be lett jelentve a Sellyei Körzeti Rendőrségre  
és  járőrszolgálatuk már nyomozásba vette az 
esetet.
■ 2011. 11.1-én jelentették telefonon a községi 
rendőrségre, hogy a Florián utcában a ház kertje 
felől sűrű fekete füst száll fel. A helyszínen ki lett 
adva a parancs az eloltásra, s mivel új lakókról 
volt szó, a kihágás a helyszínen lett megoldva 
megbeszéléssel és tájékoztatva voltak a község 
általános rendeleteiről.
Ugyanazon a napon az esti órákban a KR 
járőrszolgálata  észlelte, hogy a játszótéren a 
hintákon felnőtt személyek „ szórakoztak“. 
Ki lettek tiltva a helyszínről  !Már a játszótér 
megnevezés is azt a tényt jelenti, hogy 
gyermekek számára szolgál !!!. 
■ 2011. 11.2- án volt jelentv e a körzeti 
rendőrségre , hogy  „múzeumi raktár“ épületén 
ismeretlen személy  megrongálta az ablak és 
ajtó tömését , amivel a tulajdonosnak  30€ kárt 
okozott, Az eset tisztázáásig  mint ismeretlen 
kihágás van nyilvántartva , a tettes után a KR 
tovább nyomoz.
■ 2011.11.3-  án a KR járőrszolgálata a Fő utcán  
motoros járműu rendszámát találta meg .Ezt 
követően meg lett állapítva, hogy helyi lakos 
vesztette el , ezért vissza lett neki adva.
■ 2011.11.3-  án  a KR járőrszolgálata  a körútja 
során közterületen ismét kidobott szemetet talált 
, amelynek tartalma többnyire leadható lett volna  
a gyűjtőudvatban.   Az ügyben megkezdődött a 
tisztázási eljárás a tettes megállapitása végett. 
■ 2011.11.4-  én  a KR járőrszolgálata ismét 

A községi rendőrség
 jegyzőkönyvéből
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rendszámtáblát talált, ezen esetben a polgár 
Deákiról volt .Ebből az okból kifolyólag a 
rendszámot átadtuk a  Sellyei Körzeti Rendőrség 
járőrszolgálatának. Figyelmeztetjük a gépjármű 
vezetőket, hogy ellenőrizzék, hogy járművükön 
a rendszámtábla rendesen fel van - e rögzítve , 
mivel az elvesztése nem olcsó mulatság.
■ 2011.11.5-  én  a a KR járőrszolgálata  a 
körútja során  ismét kidobott szemetet talált  
a Kulcsárra vezető mezei úton. Ezt az esetet 
szintén bevettük tisztázásra és az ügyben folyik 
az eljárás.
Ugyanazon a napon a  KR járőrszolgálata ismét 
kidobott szemetet talált zsákokban a Felső Jató 
vezető mezei úton. Az eset mint kihágás  lett 
bejegyezve  és az ügyben intézkednek.  
Ugyanazon a napon  20.10  órkor a járőrszolgálat 
a mezei úton a vasúti sínek közelében  hangok 
alapján kidobott igelit táskát talált , amelyben 
4 db kis kutya volt található Azonnal el lettek 
végezve a kutyák megmentésére vonatkozó 
intézkedések  és a kutyák  át lettek adva a 
Nyitrán található  „Sloboda zvierat „  szervezet 
dolgozóinak. Nyomatékosan figyelmeztetjük 
a lakosságot, hogy ez a tett tulajdonképpen 
az állatok kinzása elleni bűntett és a tettes 
megállapitása esetén birósági eljárás vár rá.
■ 2011.11.6-  án jelentett egy lakos Felső Jatóról, 
hogy az utcán megharapta egy kóbor kutya. Az 
eset mint kihágás lett bejegyezve, az ügyben 
folyik az intézkedés. Szintén figyelmeztetjük a 
lakosokat, hogy kutyáikat rendesen biztosítják be. 
■ 2011.11.7-  én  16.30 órakor a KR járőrszolgálata 
a 207-es ház közelében a Jatai soron figyelte, 
hogy az úton mozdulatlanul fekszik egy gyerek. 
Szerencsére ez csak egy játékról volt szó, ezért ki 
volt tiltva a helyről és a gyerek anyjával  szigorú 
beszélgetés lett elvégezve!  
■ 2011.11.10-  én  volt a körzeti rendőrségre 
jelentve, hogy a gyerekek a 207-es házból 
vízzel leöntötték  kiskorú lányát. A kihágás a 
bejelentő jelenlétében a gyerekek szüleivel való 
elbeszélgetéssel lett elintézve. 
■ 2011.11.11- én jelentette egy iskolás kiskorú 
apja, hogy fiát  hazafelé menet a Majer utcán 
megtámadta egy ismeretlen személy, szintén 
13 éves fiú, akit megismertek a Fő utcai 
autóbuszmegállóban. Meg lett állapítva, hogy az 
elkövető Szelőcéről származik  és erőszak hatása 
alatt el akarta venni a mobiltelefonját, valamint 
a károsult fiú lakásától való kulcsot. Mivel az 
elkövető tette a törvény értelmében bűntettnek 
számít, az esetet átvette a Sellyei Kriminális és 
Igazságügyi Rendőrség.  
Ugyanazon a napon az esti órákban a KR 
járőrszolgálata a járdán a vendéglő közelében 
„fáradt urat“ talált  feküdni  „alkohol hatása 
alatt. Nevezettet átvette  a felesége  és az elkövető 
ezt követően be lett szólítva a pénzbírság 
megfizetésére. 
■ 2011.11.13- án az Alvég utcában  a 

KR járőrszolgálata átvett egy megtalált 
személyazonossági igazolványt egy sellyei lakos 
részére, majd ezt követően átadott a  Sellyei 
Körzeti Rendőrség járőrszolgálatának.
■ 2011.11.19- én  16.26  órakor kérte telefonon 
az Újvári Vasúti Rendőrség a járőrszolgálatot 
egy mozdonyvezető  bejelentése alapján  
megbizonyosodni  ismeretlen férfi jelenlétéről 
a sinek között az aluljáró közelében.  
Megbizonyosodással meg lett állapitva, hogy 
községünk  lakosáról van szó. A helyről ki lett 
tiltva és az ügyet hovatartozása alapján átvette 
az Újvári Vasúti  Rendőrség. 
■ 2011.11.19- én este szintén fel lettünk kérve 
megbizonyosodni arról, hogy a vasúti állomás 
közelében  a bejelentés szerint  egy kb   15  éves 
fiatal a községből petárdákat dobál.   A KR 
járőrszolgálata  2 percen belül a helyszinen volt, 
amikor is az emlitett csoport már szállt fel az 
induló vonatra. Az esemény be lett jelentve  a 
Vasúti Rendőrségre Újvárba.
Ugyanazon a napon az esti órákban a KR 
járőrszolgálatának ismét figyelmeztetnie 
kellett az idősebb gyerekeket 15 éves korig a 
közrend és a hangos viselkedés megsértésére. 
A helyről ki lettek tiltva és ezen gyerekek szülei 
figyelmeztetve voltak.  
■ 2011.11.20- án a  KR járőrszolgálata ismét 
kidobott szemetet talált a mezei úton a kertek 
mögött a töltés mellett. Szintén apró építkezési 
hulladékról volt szó, amit kis mennyiségben 
átvesznek a gyűjtőudvarban. Az eset mint 
kihágás van intézve. 
Ugyanazon a napon este a halászőrség tagja 
jelentette, hogy a Vízallás halastó mellett 
éppen falopást észlelt nagyobb mennyiségben.
Az okból kifolyólag kihívták a Sellyei Körzeti 
Járőrszolgálatot, aki az eseményt a helyszínen 
átvette megbizonyosodásra. 
■ 2011.11.21-  én  a KR járőrszolgálatának 
intézkedéseket kellett tennie  a Postán a 
közrend megsértése ügyében, ahol a szociális 
juttatásokat fizették ki. Észlelve volt, hogy a 
szülőkkel  oda gyerekek nagyobb csoportja jár, 
ezért ki lettek tiltva a helyszínről és a szülők erre 
a tényre nyomatékosan figyelmeztetve voltak! 
Szintén ezen a napon  a   KR járőrszolgálata  
beavatkozásra volt felkérve a vasútállomás 
közelében, ahol a helyi tenyésztő lovai 
szaladgáltak kinn. Nevezett ezen felismerés 
után azonnal bebiztosította a lovak befogását és 
hazavezette őket.  
■ 2011.11.25-  én  19.02 órakor jelentette egy 16 
éves helyi fiatalember a 158-as telefonszámon, 
hogy a kávéház közelében le volt öntve sörrel, 
és ezt követően megütve ismert személy által. A 
kiértesítés alapján  a KR az esetet átvette. Meg 
lett állapítva, hogy 16 éves fiatalok összeraktak 
az alkoholra ,amit egy 18 éven felüli személy 
vett meg nekik és az alkohol elfogyasztása után  
túl erősek lettek. A bejelentőnél alkoholszint 

mérési teszttel észlelték és megállapították, 
hogy alkohol hatása alatt van és az ügyben  ki 
lett hallgatva. Az eset a megoldás stádiumában 
van  és továbbítva lesz közigazgatási eljárásra 
tárgyi hovatartozása alapján Sellyére. Az esetet a 
Galántai Járási Bíróságon lehet megoldani
Ugyanazon a napon 21.55  órakor a  KR 
járőrszolgálata észlelte, hogy polgárok egy 
csoportja a kertben  „sütés  „ során nagyon 
hangosan viselkedik. Fel lettek szólítva a hangos 
szórakozás befejezésére, mivel  22.00 órától  
már az éjjeli nyugalom ideje van. A felszólítást 
respektálták , amiről még néhány alkalommal 
megbizonyosodtunk. .
■ 2011.12.1-  én jelentette  egy lakos Felső Jatóról, 
hogy  házából eltulajdonítottak 50€ készpénzt. 
Az esetet tárgyi hovatartozása alpján átvette a 
Sellyei Körzeti Rendőrség járőrszolgálata.
■ 2011.12.4-  én a  KR járőrszolgálata  észlelte, 
hogy a Jednota  épülete előtt ismeretlen személy 
eltulajdonította a kereket az  1100 literes  
konténerről. 
■ 2011.12.5-  én a KR járőrszolgálatát  kis 
balesethez hívták ki, a parkolón és a járdán 
a Jednota üzleténél. Meg lett állapítva, hogy 
baleseti eseményről van szó, ami el lett nekik 
magyarázva. 
Tiszetl polgártársaink !
Ahogy van lehetőségük megítélni,   ismét  
növekedik azon esetek száma, amikor  szemét 
és hulladék kidobására kerül sor a természetbe! 
Figyelmeztetjük azokat, akiket ez érint, hogy a 
KR ezekben az ügyekben is intenzíven nyomoz 
és a tettesek megállapítása esetén szigorúan fog 
eljárni“! Végezetül ezzel kérjük fel  a lakosságot 
a segítségre az általánosan kötelező rendeletek 
elleni  tettek elkövetőinek felderítésében, a 
kihágások és a járművek rendszámainak 
bejelentésében. Ezek az információk sokban 
segítenek nekünk a tettesek megállapításában  
és biztosan hozzájárulnak ezen kihágások és 
bűntettek csökkentéséhez községünkben. 
A másik oldalon megállapíthatjuk , hogy a KR   
elvégzett intézkedéseinek köszönhetően a Jatai 
soron és a szociális kurátornak köszönhetően 
(munkaügyi hivatal )Sellyéről,  a 207 –es és 
215- ös számú házak gyerekei által elkövetett 
kihágások csökkentek . Ezt a tevékenységet 
továbbra is folytatni fogjuk.
A KR igyekszik  megelőzően is hatni a lakosokra 
a községi újságban megjelent cikkek segítségével,  
különféle előadásokat és beszélgetéseket is 
folytatunk a gyerekek részére. 
Itt vagyunk, hogy szolgáljunk és védjük Önöket.
Végül a KR kolllektívája köszöni az 
együttműködést és a bizalmat ebben az évben 
és minden polgárnak jó egészséget, kellemes 
karácsonyt  és boldog Új Évet kíván 

A KR kollektívája nevében megírta 
npor. Macky Štefan
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A   Duslo,rt. a Szlovák Köztársaság  
legjelentősebb vegyi társaságai közé 
tartozik és az  egyik legfőbb  pillére az 
Agrofert Holding, részvénytársaságnak, 
amely a vegyiipar, a mezőgazdaság és az  
élelmiszeripar területein tevékenykedik, 
és amelynek része 2005 -től a Duslo, rt. is. 

 Ebben a hozzászólásban azonban 
az életkörnyezet védelmével szeretnék 
foglalkozni, amely a társaság minden 
aktivitásában fontos szerepet játszik.

Az életkörnyezet  védelme és 
alakítása  problémájával a tárasaságban 
professzionálisan a  VJEkológia (az 
ekológia termelési egysége )foglalkozik , 
amely két szakból tevődik össze, és pedig 
az életkörnyezet  és egészség védelme 
szakával, amelynek  feladata a társaság 
vállalkozása jogi egyensúlyba hozásának  
a bebiztosítása az élet és munkakörnyezet 
minden tételében beleértve a a termelési 
egységek mőködésének ellenőrzését is  
és az ekológiai működtetés irányítása 
és fejlesztése szaka, amely alá tartoznak 
a hulladékszennyvíztisztító egységek és 
a hulladékok égetői. A termelési egység 
a szervezési struktúrában a technikai 
szakaszhoz tartozik. 

A szennyezettség mértéke  a 
kiengedett hulladékvizekben:

          

Az életkörnyezet védelme 
bebiztosításának rendszere 
társaságunkban részletesen ki van 
dolgozva  abban az értelemben , hogy 
minden aktivitás, ami a társaságban 
keletkezik, lehet az változás a 
berendezésekben, vagy a nyersanyagban, 
a termelési berendezések intenzifikációja 
– bővitése , illetve bármilyen átalakítás, 
alá kell vetnie magát véleménynyilvánítási 
és jóváhagyási folyamatnak, amelybe 
aktívan lép be a környezetvédlemi 
alakulat, és az ő beleegyezése  nélkül 
nem lehet az adott aktivitást folytatni...                                                                                                                             
A jogi nyomás Szlovákia az Európai 
Únióba való belépése óta  mint minden 
társaságra a mi társaságunkra is sok 
alkalommal jelentős tényezővel bir  a 
társaság fejlesztési és ekologizácós 
aktivitásainál.  

A Duslo társaság hosszútávú  és 
céltudatos hozzáállását az életkörnyezet  
egyes  elemei megoldásához meg lehet 
mutatni néhány következő kiemelt 
grafiaki ábrán is, ahol a hosszabb 
időtengelyen egyértelműen látható 
a szennyezettség kialakulásának 
kimenetele:

Az áttekintésből látható, hogy a fűtőmű gázra való cseréje nagy mértékben 
hozzájárult az emisziók tartós csökkenéséhez a társaságban.

A grafikai ábra mutatja a társaság összes                 
kitermelt emiszió nagyságának alakulásá

A szenyezettség csökkenő tendenciát mutat 
a kénes szennyezettség a csökkenés után 
állandósult   

A nitrogén  csokkenése a gázfutésre való 
áttérés

Grafikai ábra mutatja a tömény szennyező         
anyagok csökkenését  a fűtőmű gázosítása után

A  SO2  csokkenée a gázfutésre való áttérés 
után
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a mutatókat  hozzáigazítani az új jogi 
feltételekhez. 

                                       
■ A hulladékszennyvíztisztító  rekon- 
strukciója és intenzifikációjának pozitív 
hatása lesz a Vág vize minőségének 
javítására , elsősorban a nitrogénnal 
való megterheltsége terén.
■ Az életkörnyezet védelme magas szintű 
elérését  biztosítja be a használt/ javasolt 
/technológia a szennyvíz tisztítására,  
amely a legjobban  elérhető technológia 
eredménye (BAT).

Rekonštrukcia bude ukončená 
koncom roku 2012.Náklady na 
realizáciu sú vo výške 15,186 mil.eur.

A rekonstrukció 2012 végén lesz 
befejezve. A megvalósítás költségei  
15,186 mil.euró értékben vannak.
 A Duslo, rt. együttműködve a 
Pozsonyi  Szlovák Hidrometeorológiai 
Intézménnyel  biztosítja be a kontinuális 
figyelőrendszeri állomást, amely az 
Önök községében van elhelyezve.   Ez a 
rendszer  a légkör minőségének mérésére  
Tornóc községben van elhelyezve  és 
ez biztosítja be a szennyező anyagok 

kontinuális mérését a Duslo rt. vállalat 
környékén.  Az automatikus rendszer 
méri a szél sebességét és irányát , a légkör 
hőmérsékletét és nedvességtaralmát is.

■ A feljegyzett adatok megtalálhatók 
az  interneten a www.duslo.sk/isodata/
oldalon. 

A társaság termelésének 
ekologizációja jelentős beruházási tételt 
jelent a beruházási akciók mindenévi 
tervében. A  2005-2010 –es években 
a környezetvédelembe fektetett 
beruházások  elérték  a  26,591 mil. 
euro nagyságot, ami átszámítva   szlovák 
koronára  több mint  800 mil.SK.

Társaságunk tudomásul veszi  hatását 
az itteni régióra és nagy erőfeszítéseket 
végez az életkörnyezetre gyakorolt 
megterhelések  fokozatos csökkentésére  
azzal a céllal, hogy saját munkásainak és 
ezen régió  lakosainak kedvezőbb  munka 
és életkörülményeket teremtsen.

A hulladékszennyvíz kiengedése 
minőségének problémája társaságunkban 
jelenleg a nap témája, mivel folyik  a 
mechanikai- biológiai szennyvíz tisztító 
teljes nagyterjedelmű rekonstrukciója.  
A rekonstrukció lényege a jelenlegi 
berendezés átalakítása és a technológiai  
eljárás  megváltoztatása úgy, hogy meg  
lehessen semmisíteni a nitrogén minden  
jelenlevő formáját a szennyvízekben  a 
szer ves és szervetlen termelésekből és a  
társaságból kiengedett víz minőségében 

Feldolgozta: Ing.Jozef Mako  
VJEkológa vezetője

1. A község bebiztosítja  a területén 
keletkezett közhulladék összegyűjtését 
és elszállítását a hulladékokról szól 
törvény értelmében újrahasznosítás  és 
megsemmisítés céljából.

2. A bevezetett rendszer keretében 
bebiztosítja a 110 és a 120 literes 
kukaedényeket a hulladék gyűjtésére.   

3. A közhulladék elszállítása minden 
hétfőn történik meg, a házartásokból 
való  hulladékgyűjtés kidolgozott 
harmonogramja szerint az illetékes 
naptári évre, ami fel van tüntetve a 
hulladékelszállításra szóló zsetonok 
másik oldalán. 

4. Fizikai személyek, fizikai 
személyek –vállalkozók és jogi személyek 
számára a  közhulladék begyűjtésére 
Tornóc község területén a közhulladék 
mennyiségi gyűjtése van bevezetve. 

5.Minden háztartás, fizikai személy  
vállalkozó, jogi személy Tornócon 
köteles  a tipizált  szemétgyűjtő kukát 
saját költségére bebiztosítani.

6. A szemétgyűjtő edény az 
elszállításra való kitevésekor nem 
tartalmazhat olyan hulladékot, amelyet 
a község osztályoz.

Osztályozott gyűjtés
1. Az osztályozott hulladékgyűjtés 

a közhulladék elválasztott részeinek a 
gyűjtése. 

2. Tornóc községben a következő 
anyagra van bevezetve az osztályozott 
gyűjtés: papír és kátrány, üveg, plasztanyag, 
fémek, tetrapakk csomagolások, fóliák, 
elhasznált gumiabroncsok, étel olajok és 
zsírok , veszélyes anyag, elektromoshulladék 
és a biológiailag lebontható hulladék.

3. A község bérmenetesen biztosítja 
be plasztzsákokban az osztályozott 
hulladék, mint az osztályozott  papír, 
üveg és plasztanyagok háztartásokból 
való elszállítását. Az osztályozott 
hulladék elszállítása minden hónap 
első hétfőjén történik meg. Az 
osztályozott anyagok elszállításának 

harmonogramja nyilvánosságra van hozva 
a község  internetes honlapján.  A színes 
plasztzsákokba a kiosztályozott hulladék 
megengedett fajtáját lehet elhelyezni, 
meghatározása alapján. 

4. A község bebiztosítja a területet, 
ahova az 1100 literes konténerek vannak 
elhelyezve (a sárga a plasztanyagra, 
kék a papírra,zöld az üvegre és a 
piros a fémcsomagolásokra). Ezekbe 
a konténerekbe a polgárok naponta 
helyezhetik el az osztályozott hulladék 
egyes fajtáit az osztályozott gyűjtés keretén 
belül. Ezen gyűjtőhelyek gócpontjaia 
a község közepén helyezkednek el  (a 
bevásárlóközpontnál), ÚjTornóc részben
(az étteremnél, a egészségügyi 
központ területén , az alapiskolánál, a 
993,993,995-ös számú  lakóegységeknél.  
A gyűjtőedényekbe csak  osztályozott 
hulladékot szabad rakni, mégpedig 
abba, amely arra  meg van határozva. 

5. A község osztályozott hulladékgyűjtő 

A kőzhulladékkal és apró épitkezhési 
hulladékkal való eljárás  Tornóc kőzség területén

Folytatás a 14. oldalon
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udvart működtet az  504/1-es parcellán  a 
Zongora  utca  végén, ahova a lakosok a 
hét négy napján adhatják le az osztályozott 
hulladékot. (papírt és kátrányt, petüvegeket, 
kevert plasztot, fóliákat, tetrapakk 
csomagolásokat, fémet és fémcsomagolást, 
elhasznált gumiabroncsot,biológiailag 
felbontható hulladékot.

6. A gyűjtőudvar nyitvatartási ideje: 
nyáron hétfőn, szerdán, pénteken és 
szombaton  14,00 órától  18,00 óráig és télen 
hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton 
van 13,00 órától 17,00 óráig.

7. A polgárok kötelesek az osztályozott 
hulladékot a gyűjtőhelyen az alkalmazottak 
utasításai alapján elhelyezni

Terjedelmes hulladék 
1. A terjedelmes hulladékot a község 

területén kétszer egy évben  (tavasszal 
és ősszel) gyűjtik össze és rakják 
nagyterjedelmű konténerekbe. 

2. A terjedelmes hulladékokról el kell 
távolítani a veszélyes részeket. 

3.A terjedelmes hulladékok gyűjtésének 
ideje időben ki lesz jelentve a községi 
hangosbemondón és  nyilvánosságra hozva  
a község internetes honlapján. 

4. A jogi és fizikai személyek – 
vállalkozók a nagy terjedelmű hulladékot 
saját költségeikre szállíttatják el megrendelés 
alapján az erre illetékes szervezet által 
úgy, hogy ne okozzák a közterületek és 
környékük beszennyezését.

5. A gyűjtés időpontja előre ki lesz 
hirdetve a hangosbemondón és a község 
internetes honlapján.

Apró építkezési hulladék
1. Apró építkezési hulladéknak Tornóc 

község területén az a hulladék számít, 
amely a házak, rekreációs lakok, nyaralók   
felújítása és a  mindennapi karbantartási 
munkák során keletkezik, amelyekhez 
nem szükséges építkezési engedély és nem 
tartalmazhat veszélyes anyagokat. 

2. Az apró építkezési hulladék 
tulajdonosa köteles ezt a hulladékot 
kiosztályozni és a felhasználható részt 
hasznosítani.

3. Apro építkezési hulladékot kétszer 
gyűjtenek egy évben a község területén 
(tavasszal és ősszel) a gyűjtőudvarban  és 
nagyterjedelmű konténerekben helyezik el 
őket. 

4. Az apró építkezési hulladék  
gyűjtésének ideje időben lesz kijelentve a 
községi hangosbemondón és  nyilvánosságra 
hozva  a község internetes honlapján 

5. Az  osztályozott apró építkezési 
hulladék mennyisége, amelyet a község 
átvesz a polgártól  1m3 egy személyre 1 
évre vonatkozóan. 

6. A jogi és fizikai személyek – 
vállakozók az apró építkezési hulladék 
megsemmisítését  saját költségeikre 
szállíttatják el megrendelés alapján az 
erre illetékes szervezet által úgy, hogy 
ne okozzák a közterületek és környékük 
beszennyezését.

7. A gyűjtés időpontja előre ki lesz 
hirdetve a hangosbemondón és a község 
internetes honlapján.

Elektromos hulladék
1. Az elektromos hulladékot tilos 

elhelyezni a közterületeken és összekeverni 
a közhulladékkal.

2. A község területén évente 
minimálisan 2 alkalommal bérmentesen  
van bebiztosítva  az elektromos hulladék 
gyűjtése és elszállítása (tavasszal és ősszel).

3. A leadott elektomos hulladéknak 
komplettnak  és nem szétszedettnek kell 
lennie.

4. A gyűjtés időpontja előre ki lesz 
hirdetve a hangosbemondón és a község 
internetes honlapján.

Veszélyes hulladék
1. A község területén a veszélyes 

hulladék gyűjtése és elszállítása kétszer 
történik meg bérmentesen egy évben. 

2. Tornóc községben az elszállítást és  
megsemmmisítést kizárólag az erre jogosult 
szervezet végzi, amely rendelkezik az erre a 
tevékenységre felhatalmazó  engedéllyel  (  a 
hulladékról szóló törvény  8 §).

3. A község a következő veszélyes 
hulladék gyűjtését biztosítja be: 

ólomtartalmú akkumulátorok, nikkel-
kadmiumot tartalmazó elemek,  higanyt 
tartalmazó elemek, villanykörték, 
motor-, ásványi és szintetikus olajak, 
hulladékvegyianyagok, előhívók, 
kőolajjal szennyezett plasztanyagok, 
higanyhőmérők, csomagolások és 
kártékony anyagok csomagolásai és stb.

3. A veszélyes anyagot tilos összekeverni 
a közhulladékkal  és közterületen tárolni, 
illetve a szemétgyűjtő edényekben és a 
közhulladékra szolgáló konténerekeben.

4. A jogi személyek és a fizaikai 
személyek – vállalkozók az elvitelt és 
a megsemmisítést saját költségükre 
biztosítják be a jogosult szervezettel kötött  
szerződés  értelmében. 

5. A gyűjtés időpontja előre ki lesz 
hirdetve a hangosbemondón és a község 
internetes honlapján.

 
Biológiailag felbontható 
hulladék

1. A község területén tilos a biológiailag 
felbontható hulladékot összekeverni a  
közhulladékkal.

2. Következetesen tilos a község 
területén a biológiailag felbontható hulladék 
elégetése.

3. A község komposztálót működtet, 
ahová a polgárok  saját költségükre kivihetik 
és bérmentesen elhelyezhetik a biológiailag 
felbontható hulladékot, amit előre szét kell 
választani az ágakra és a zöldhulladékra.

4. A komposztáló működése nyári 
időszakban hétfőn, szerdán, pénteken és 
szombaton   14,00 órától  18,00  óráig, téli 
időszakban  hétfőn, szerdán, pénteken és 
szombaton  van 13,00 órától  17,00  óráig 

Hónap nap: nap: nap: nap: nap:

január 2. 9. 16. 23. 30.
február 6. 13. 20. 27.
március 5. 12. 19. 26.
április 2. 9. 16. 23. 30.
május 7. 14. 21. 28.
június 4. 11. 18. 25.
júlisu 2. 9. 16. 23. 30.

augusztus 6. 13. 20. 27.
szeptember 3. 10. 17. 24.

október 1. 8. 15. 22. 29.
november 5. 12. 19. 26.
december 3. 10. 17. 24. 31.

A tömény közhulladék szállítása és az osztályozott 
hulladék gyűjtése a 2012-es évben

Kereszttel jelölje be a felhasználás dátumát
Ki vannak emelve az osztályozott hulladék gyűjtésének időpontjai is

G. Melegová
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