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  EDITORIAL
Ani sme sa nenazdali a rok 2019 je za nami, máte práve v ru-
kách prvé číslo ročníka 2020. Predpokladal som, že v prvom čísle 
obšírnejšie zhodnotíme rok 2019, žiaľ, musím skonštatovať, že 
momentálne čelíme naliehavejšej výzve a skutočnosti. Preto mi 
dovoľte rok 2019 aspoň pár faktami zhrnúť, nebudeme sa zame-
riavať na zložité rozpočtové operácie a pod. Zhrnieme si to po-
mocou čísiel a údajmi o zostatku finančných prostriedkov na za-
čiatku a konci daného roka. Rok 2019 sme začínali zo zostatkom 
na účtoch v sume 1.233.066,45 EUR. Počas roka sme sa museli 
vysporiadať s dvoma základnými problémami a to absenciou po-
trebného prístrojového vybavenia na fungovanie zamestnancov 
obce v 21. storočí a s veľkým výpadkom príjmu v časti dane z ne-
hnuteľnosti. Výpadok tejto dane bol spôsobený zmenou skladby 
pozemkov u najväčšieho daňovníka v našej obci, tento výpadok 
bol vo výške takmer 70.000,- EUR na strane príjmu. Zároveň sme 
po mnohých rokoch zakúpili potrebné strojové vybavenie vo for-
me traktora a malotraktora aj s príslušenstvo v celkovej hodnote 
80.724 EUR. Počas roka, sme zrekonštruovali a vybavili priestory 
kuchyne našej základnej školy v sume cez 20.000 EUR. Nakúpili 
sme aj nové vybavenie pre detské ihriská a workoutové ihrisko, 
vynovili sme čakáreň u lekárky pre deti a dorast a pod. Aktivít 
počas roka sme mali oveľa viac, napr. výstavba chodníkov, resp. 
zabezpečenie fungovania a obnovy budovy ZOS a aj jej vyba-
venia považujeme za nevyhnutné a bežné aktivity. Ak by sme 
chceli popísať každú jednu aktivitu, ktorú sme realizovali počas 
roka nestačilo by ani jedno celé vydanie novín. Veľkým pozitívom 
je, že mnoho týchto aktivít prebiehalo v spolupráci s Vami, či už 
so združeniami, alebo zamestnancami školy a pod. Počas roka 
sme sa potýkali s mnohými ťažkosťami, ktoré sa nám raz podarilo 
vyriešiť ľahšie, inokedy sme ich potlačili pre sebou a bojujeme 
s nimi naďalej, ako napr. modernizácia bio-chemickej učebne, 
optická sieť a pod. Na konci roka sme uzavreli naše účty v sume 
1.095.153,91 EUR. Predstavuje to o 137.912,54 EUR menej, ako 
bolo na začiatku roka. Avšak, ako sme spomínali, tak len tie prvé 
tri vymenované aktivity nad rámec bežného chodu, ako nákup 
vybavenia, rekonštrukcia kuchyne a výpadok v príjme na dani 
predstavovali sumu cez 170.000 EUR. Počas roka sme prijali 
mnoho opatrení, ktoré znížili bežné výdavky obce, preto môžeme 
s kľudným svedomím vyhlásiť, že hospodárenie za rok 2019 bolo 
s prihliadnutím na okolnosti rozvoja obce šetrné a zodpovedné. 
Začiatkom roka 2020 nám v tieni parlamentných volieb narástla 
kríza, o ktorej mnoho z nás ani len nepredpokladalo, že niekedy 
zažijeme. Bohužiaľ, už v čase vydania našich novín sú mnohé 
reštrikčné opatrenia pre nás samozrejmosťou. Za prvé tri mesia-
ce roka 2020 sa pre nás stalo bežným nosenie rúšok na verej-
nosti, nákupy v sprísnenom režime, uzavreté školy, pohostinstvá 
a iné prevádzky a pod. Prvé kroky boli rozpačité a spojené so 
strachom a neporozumením. Po čase však musíme skonštato-
vať, že zodpovedný prístup väčšiny z Vás je ukážkový. Ako sme 
spomínali ešte mimo krízy, rozvoj obce a prosperita celej komu-
nity je možná len spoločnými silami. Tieto slová platia ešte viac 
práve v týchto kritických časoch. Máme možnosť vidieť, že spo-
lupatričnosť a vzájomná pomoc a úcta u mnohých našich obyva-
teľoch sú vžité v ich povahách. Mali sme to možnosť vidieť napr. 
pri šití rúšok a ich rozdávaní zdarma u Diany Szitášovej, Kristíny 
Kušnierovej, Žanety Kulinovej, Márie Mikulovej a Veroniky Zalu-
belovej.  Rovnako sme mali možnosť vzájomnú pomoc vidieť aj u 
manželov Anikó Polák Ábrahámovej a Mareka Poláka, ktorí zakú-
pili tvárové štíty a darovali ich lekárom, lekárnikom a sestričkám 
pôsobiacim v našej obci. Dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu 

verejných priestorov aj priestorov úradu nám nezištne poskytol 
Roman Matušica a jeho firma Water Resources s.r.o. Toto sú ná-
zorné príklady, kedy sa s krízou dá bojovať, a to pomocou svojim 
blížnym, susedom, kamarátom, alebo len občanom svojej obce. 
Som veľmi rád, že môžem skonštatovať, že v ťažkých časoch sa 
vieme na seba spoľahnúť. Aj naša obec, krízový štáb a DHZ Tr-
novec nad Váhom pristúpili k riešeniu krízy proaktívne, často sme 
prijali opatrenia o deň – dva skôr ako štát. Pre ochranu zdravia 
sme uzavreli prevádzky pohostinstiev, ihrísk, v krízovom štábe 
aj s podporou poslancov sme sa rozhodli nakúpiť pre každého 
obyvateľa s trvalým pobytom ochranné opakovateľne použiteľ-
né rúška na tvár. Tieto rúška som osobne aj s členmi DHZ a 
poslancami obecného zastupiteľstva Ing. Jaroslavom Hlavatým 
a Deziderom Marčekom rozdal do schránok Vašich domácností. 
Pre zaujímavosť uvediem, že počas roznášania rúšok sa mi po-
darilo našľapať cez 48 kilometrov. Previedli sme v našej obci de-
zinfekciu verejných priestranstiev, ako vchodov na obecný úrad, 
zdravotné stredisko, Jednoty a pošta, autobusových zastávok, 
železničnej stanice, artézskych studní a pod. Opatrení, ktoré sme 
prijali za tieto týždne, je neúrekom. Môžem Vás ubezpečiť, že 
pracujeme plne na tom, aby sme minimalizovali riziko rozšírenia 
choroby v našej obci. Avšak tu sme prišli do bodu, kde bez Vás to 
nezvládneme. Váš zodpovedný a aktívny prístup k riešeniu tejto 
krízy nám môže všetkým pomôcť to prekonať v zdraví. Veľmi si 
cením aktivitu aj nášho pána farára, ktorý sa osobne ponúkol pri 
zabezpečovaní potravín a liekov pre odkázaných, takisto túto po-
mocnú ruku podali aj naši futbalisti, členovia DHZ a pod. Obec v 
spolupráci s Jednotou zabezpečuje rozvoz potravín pre seniorov.
Aby som nehovoril len o aktivitách a opatreniach, rád by som 
Vás poprosil , aby ste si uvedomili závažnosť situácie. V súčas-
nosti totiž prežívame niekoľko kríz naraz, prežívame krízu zdra-
votnú, blíži sa nám neodvratne kríza ekonomická, avšak často 
prežívame aj krízu viery, vzťahov a porozumenia. Je potrebné 
si uvedomiť, že keď kríza zdravotná pominie, nastane obdobie, 
kedy vzájomná spolupráca bude nevyhnutná, preto prosím, vždy 
konajme tak, ako by sme chceli, aby iní konali voči nám. Voľme 
radšej princíp predbežnej opatrnosti a používajme ochranné po-
môcky na zamedzenie šírenia nákazy vždy, keď je to možné. Vy-
svetlime svojim deťom, že zgrupovanie sa v týchto časoch môže 
byť ohniskom nákazy a pod.
Milí občania, som na Vás nesmierne hrdý, keď vidím, s akým 
oduševnením sa snažíme spoločne prekonať tieto časy, prosím, 
vytrvajme v tomto duchu a určite príde doba, keď si budeme môcť 
spoločne povedať, že tie opatrenia stáli za to. Viem, že mnohí 
sme sa tešili na kultúrne akcie a spoločné stretnutia, musíme ich, 
žiaľ, odložiť až na dobu, keď sa budeme môcť bezpečne stretnúť 
a porozprávať bez obmedzení.
Na záver mi dovoľte pripomenúť, že kedykoľvek môžete kon-
taktovať obecný úrad so svojimi otázkami alebo pripomienkami. 
Rovnako môžete kedykoľvek podobne ako v minulosti kontakto-
vať starostu obce, resp. poslancov obecného zastupiteľstva. Vy-
nakladáme maximálne úsilie, aby sme pomohli tam, kde sa po-
môcť dá. Prosím, ak je to možné, sledujte náš facebook, webovú 
stránku, stiahnite si do mobilných telefónov našu aplikáciu, alebo 
sa zaregistrujte do nášho SMS rozhlasu, pretože toto všetko sú 
kanály, kde máte denne tie najčerstvejšie informácie o dianí v 
obci.
Obrovské ĎAKUJEM všetkým, ktorý pomohli a ešte pomôžu.
Prajem Vám všetkým krásne a hlavne zdravé chvíle. DRŽTE SA!
Mgr. Oliver Berecz, starosta obce
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Z ROKOVANIA OZ
12. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa 
konalo 16. decembra 2019. Na tomto zasadnutí poslanci 
schválili návrh rozpočtu obce na rok 2020, dokumentu, 
ktorý je základom finančného hospodárenia našej obce. 
Návrh programového rozpočtu na rok 2020 bol zosta-
vený na základe predpokladaného vývoja v roku 2020, 
na základe čerpania výdavkov, plnenia príjmov v roku 
2019 a  na základe predložených požiadaviek vedúcich 
pracovníkov jednotlivých oddelení obecného úradu. 
Ďalej poslanci na tomto zasadnutí prijali VZN o dani 
z nehnuteľností, ktoré reaguje na spoločenskú situá-
ciu, očakávaný výpadok príjmov z daní, ale aj zvýšenie 
odpočítateľnej položky mzdy. Obec bola vzhľadom na 
množstvo povinností, ktoré štát delegoval na obce bez 
patričného finančného krytia, ako napr. „obedy zadar-
mo“, či navyšovanie miezd v samospráve, pristúpiť k 
jeho prijatiu. Predchádzajúce VZN bolo prijaté v roku 
2014, odvtedy sa zmena nerobila, preto bolo nutné uro-
biť jeho aktualizáciu. Podstatnou zmenou je rozdelenie 
obce na tri časti s rôznou sadzbou dane, čím sa obec sna-
žila kompenzovať daňový výpadok a rozložiť daňové 
zaťaženie z obyvateľov na väčšie firmy podnikajúce v 
našom katastri. Napriek tomu, že niekde bola sadzba 
navýšená aj o 50%, napr. pri dani za byty, v skutočnosti 
toto navýšenie je asi 2 Eurá za rok. 
Tu je potrebné dodať, že v zmysle platnej legislatívy je 
nutné, aby v roku 2024 bol rozdiel medzi najvyššou a 
najnižšou sadbou dane 10-násobok, dnes je to v našej 
obci 20,2 násobok. Zákon je v platnosti už niekoľko ro-
kov, ale nikto zatiaľ situáciu neriešil, preto muselo sú-
časné obecné zastupiteľstvo pristúpiť k tomuto nepopu-
lárnemu kroku a sadzbu mierne zvýšiť.
Obecné zastupiteľstvo v snahe zmierniť dopad na oby-
vateľom schválilo týmto VZN aj úľavy, napr. zvýhodne-
nie pre obyvateľov s preukazom ZŤP, v hmotnej núdzi 
a nad 65 rokov veku, kde je teraz schválená 30% úľava, 
ktorú obyvatelia doteraz nemali.
Poslanci schválili aj poradovník žiadateľov o prenájom 
bytov vo vlastníctve obce, ktorý vznikol na základe kri-
térií. Každý žiadateľ bol posúdený individuálne a boli 
mu pridelené body, na základe ktorých bol poradovník 
zostavený. Je zverejnený na webovej stránke obce a plat-
ný do 30. 6. 2020.
Poslanci schválili plán zasadnutí na rok 2020, zaoberali 
sa žiadosťami o územnoplánovacie informácie, kde žia-
datelia mali záujem vybudovať výstavbu nehnuteľností 
na území obce. Odporúčanie pre týchto žiadateľov bolo 
postupovať v zmysle platného územného plánu obce. 
Ďalej sa zaoberali žiadosťou obyvateľa o možnosť pod-
pory aktivít detí, ktoré vykonávajú mimoškolské aktivi-
ty inde než v našej obci. 

13. zasadnutie OZ sa uskutočnilo v zasadač-
ke obecného úradu 17. februára, na tomto zasadnutí 
poslanci schválili VZN o výške príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, 
ktorého prijatie iniciovalo vedenie Základnej školy s 
materskou školou Trnovec nad Váhom 302. Dôvodom 
na prijatie tohto VZN sú zvýšené náklady ZŠ s MŠ Tr-
novec nad Váhom, ktoré plánuje škola aj materská škola 
pokryť vyšším príspevkom zo strany rodičov.
Poslanci schválili pridelenie dotácií na kultúru a šport 
pre organizácie a združenia, ktoré pôsobia na území 

obce. Žiadosti si podalo 7 záujemcov, pôvodne poža-
dovaná suma bola 35 tisíc Eur, ale v zmysle rozpočtu 
boli jednotlivé sumy znížené rovnakým pomerom u 
všetkých žiadateľov a napokon bola schválená dotácia 
vo výške 30 tisíc Eur, ktoré si jednotlivé záujmové orga-
nizácie rozdelia takto:
OZ „Keď nevládzeš, tak pridaj....“ Trnovec nad Váhom - 
727,27 Eur, TJ Dynamo Trnovec nad Váhom - 5.803,- Eur, 
MO Csemadok Trnovec nad Váhom - 1.454,55 Eur, OZ Farao 
Trnovec nad Váhom -  1.318,90 Eur, FK Dynamo Trnovec 
nad Váhom - 17.559,01 Eur, Klub Jednoty dôchodcov na Slo-
vensku Trnovec nad Váhom - 1.818,18 Eur, Hubert Arrows 
Trnovec nad Váhom - 1.318,90 Eur.
Správu o činnosti obecnej polície predložil náčelník OP 
R. Szabo, plán kultúrnych podujatí na rok 2020 predsed-
níčka komisie športu, školstva, mládeže a kultúry pri 
OZ K. Tusková. 
V došlej pošte sa poslanci zaoberali žiadosťami o mož-
nosť odkúpenia pozemkov vo vlastníctve obce, ktoré 
podali p. Garcsár a Ing. Žigárdi. Poslanci schválili pre-
daj majetku obce spôsobom hodným osobitného zreteľa. 
Predseda komisie pre dohľad nad dodržiavaním ústav-
ného zákona NRSR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 
záujmu pri vykonávaní funkcií verejných funkcionárov 
Ing. Hlavatý informoval poslancov o tom, že bývalý 
starosta obce Ing. Rábek využil svoje ústavné právo a 
odvolal sa voči rozhodnutiu vo veci ochrany verejného 
záujmu, ktoré prijalo OZ na svojom 11. zasadnutí. Tým-
to rozhodnutím bola bývalému starostovi obce uložená 
pokuta v sume 8.803,11 Eur. Ing. Rábek sa obrátil  na 
Ústavný súd Slovenskej republiky s návrhom na pre-
skúmanie tohto rozhodnutia. Ústavný súd na neverej-
nom zasadnutí jeho návrh preskúmal a rozhodol, že ho 
odmieta. Podľa uznesenia ústavného súdu obecné za-
stupiteľstvo správne určilo sankciu za porušenie ústav-
ného zákona, jasne ju uviedlo a zrozumiteľne, dostatoč-
ne a ústavne udržateľne odôvodnilo. Ďalej ústavný súd 
konštatoval, že bývalý starosta obce mal dostatok času 
na vyjadrenie, lehotu mu na jeho žiadosť obecné zastu-
piteľstvo predĺžilo, ani tak však svoje právo na vyjadre-
nie nevyužil. Dôkazné bremeno pritom ležalo na ňom, 
on mal dokázať, že ustanovenia zákona neporušil. Súd 
konštatoval, že ani v návrhu bývalý starosta neuviedol 
dôvody na zrušenie uznesenia. Proti uzneseniu ústavné-
ho súdu nie je opravný prostriedok. Ing. Hlavatý ďalej 
konštatoval, že doručením uznesenia obecnému úradu 
nadobudlo rozhodnutie právoplatnosť dňa 31. januára 
(v čase uzávierky týchto novín Ing. Rábek uloženú po-
kutu uhradil v plnej výške).
V diskusii starosta obce skonštatoval, že v poslednej 
dobe viacero firiem iniciovalo rokovanie o možnostiach 
vybudovania optickej siete v obci, verí, že sa možno o 
rok, dva obyvatelia konečne dočkajú. Ďalej informoval 
o pripravovanom verejnom obstarávaní na nákup čer-
padiel, o zamietnutí žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok na rekonštrukciu Miestneho kultúrneho stre-
diska. Zároveň navrhol vo vlastnej réžii aspoň výmenu 
okien a dverí, ktorých netesnosť spôsobuje značné úni-
ky tepla a tým aj zvyšovanie prevádzkových nákladov.  
Ďalej starosta informoval o ukončení OVS 2/2019 na 
predaj pozemkov pri rodinných domoch v NSO (bývalý 
dvor Hydrostavu), aj o ukončení výberového konania 
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na funkciu riaditeľa školy. Do funkcie 
riaditeľa vymenuje starosta obce Mgr. 
Miriam Žigovú.
Poslanec Ing. Gašpierik navrhol pre-
hodnotiť nájomné zmluvy uzavreté na 
prenájom nebytových priestorov, ktoré 
vychádzali z dnes už zrušených Zásad 
nájmu a prenájmu nebytových priesto-
rov, zvážiť, či sú v súlade so zákonom a 
výhodné pre obec. Ďalej navrhol zvážiť, 
či k poruchám čerpadiel nedochádza ľa-
hostajnosťou majiteľov a pri ich výmene 
túto skutočnosť zohľadniť. Ing. Ábrahá-
mová sa zaujímala o čipovanie nádob, 
starosta ju informoval o pripravovanom 
pracovnom stretnutí s troma firmami, 
ktoré budú prezentovať svoje čipovacie 
systémy.
K. Tusková sa zaujímala o projekt mo-
dernizácie chemickej/biologickej učeb-
ne, prednostka úradu Mgr. Vargová 
odpovedala, že projekt pozostáva zo 
štyroch častí, nevyriešené sú stavebné 
práce, tam prebehli dve neúspešné ob-
starávania, zrejme oslovíme niektorého 
z uchádzačov priamym zadaním. Obec 
by chcela modernizáciu urobiť počas 
letných prázdnin. Starosta doplnil, že 
opakovaným obstarávaním sa celý pro-
jekt aj predražuje. Poslanec R. Hrabov-
ský navrhol zvážiť možnosť obnovy za-
riadenia v kancelárii obecnej polície.
Hlavná kontrolórka predložila správu 
o svojej činnosti za uplynulý rok, kto-
rú poslanci vzali na vedomie. Obyva-
teľ pán Kurucz sa zaujímal o možnosť 
inštalovať kamerový systém do areálu 
zdravotného strediska. Starosta odpo-
vedal, že kamerový systém by mal byť 
napojený na optickú sieť, pokúsi sa nájsť 
alternatívne riešenie, podľa neho je te-
raz, keď svitá nádej na vybudovanie op-
tickej siete, neefektívne míňať financie 
na zastarané riešenia. 
14. zasadnutie OZ bolo neplá-
novane zvolané na 12. marec 2020 a 
poslanci sa na ňom zaoberali dvoma 
žiadosťami o poskytnutie nenávratné-
ho finančného príspevku, do ktorých sa 
obec plánuje zapojiť. 
Jedná sa o nenávratný finančný príspe-
vok na rozšírenie kapacity materskej 
školy. Túto výzvu vyhlásilo minister-
stvo vnútra a  máme možnosť o NFP 
požiadať a rozšíriť kapacitu o 25 miest. 
Obec tu plánuje prístavbu, v ktorej by 
bola jedna herňa, spálňa a jedáleň pre 
túto triedu. Okrem stavebnej časti sa do-
tácia môže použiť na zariadenie a vyba-
venie učebne, spálne, o stavebný dozor, 
výdavky za projektovú dokumentáciu a 
verejné obstarávanie. Výška požadova-

nej dotácie je 547 182,74 € , spolufinan-
covanie obce  je vo výške 5%, v sume 
28 799,09 Od 1. 1. 2021 sa zavádza po-
vinnosť predprimárneho vzdelávania 
pre všetky 5-ročné deti. Ročne sa v obci 
narodí cca 30 – 35 detí, ktoré budú toto 
vzdelávanie potrebovať, môže sa stať aj 
to, že deti, ktoré dnes navštevujú škôl-
ku v Šali, tam už nebudú mať miesto. 
Poslanci schválili predloženie žiadosti 
aj výšku spolufinancovania.
Druhým projektom, do ktorého sa obec 
chce zapojiť, je  projekt vodozádržných 
opatrení v obci Trnovec nad Váhom. 
Tento projekt pozostáva z troch častí, 
prvou z nich je odvodnenie strechy zá-
kladnej školy smerom k futbalovému 
štadiónu, kde sa vytvorí zberná nádrž, 
vsakovací rigol a vegetačná stena.
Ďalšou časťou projektu je vytvorenie ze-
lenej strechy na budove obecného úra-
du. Ide o typ, pri ktorom nie je potrebná 
starostlivosť o zeleň, v areáli ZOS sa vy-
tvorí zberná nádrž, ktorá bude slúžiť k 
zavlažovaniu areálu a súčasťou projek-
tu je aj výmena dlažby na parkovisku za 
polopriepustné dlaždice.
Poslednou časťou projektu je riešenie 
situácie na Okružnej ulici, kde sa pri 
dažďoch sústreďuje voda a zaplavuje 
pivnice rodinných domov, tu sa plá-
nuje vybudovanie vsakovacích studní 
a rigolu. Celkové náklady projektu sú 
294.708,55 Eur, z toho 95% je NFP a 5% 
je spolufinancovanie zo strany obce. 
Poslanci schválili predloženie žiadosti 
aj výšku spolufinancovania.
V diskusii starosta informoval poslan-
cov o opatreniach, ktoré plánuje prijať 
krízový štáb obce v súvislosti so šíria-
cim sa koronavírusom COVID 19. Krí-
zový štáb sa bude zaoberať otváracími 
hodinami úradu pre verejnosť, dá odpo-
rúčanie na zatvorenie prevádzky pohos-
tinských zariadení. Starosta rozhodol o 
zatvorení školy dňa 13. marca, informo-
val, že opatrenia na prevenciu pred šíre-
ním pandémie sa zavádzajú postupne, 
reagujeme na ne a vytvárame aj vlastné. 
Obec odporúčala špeditérskym firmám 
zvážiť možnosť dobrovoľnej karantény 
pre šoférov, denne komunikujeme s le-
károm pre dospelých aj pediatričkou. 
Rieši sa aj stravovanie dôchodcov, boli 
informovaní, že existuje riziko, že im 
stravu nebudeme môcť zabezpečiť, v 
takom prípade musí pomôcť rodina. Za-
kázali sme ambulantný predaj v obci. E. 
Fülöpová doplnila, že aj živnostníci, keď 
budú nútení prevádzky zatvoriť, odvo-
dy platiť musia, aj energie, dnes ťažko 
povedať, či za to budú kompenzovaní. 

Spoločenská rubrika
     Blahoželáme jubilantom 

  Štefan Slamka
  Július Lovás
  Margita Fülöpová
  Katarína Hučková
  Emília Lobodášová
  Silvester Ács
  Juraj Karasz
  Alexander Harmath
  Jozef Jurášek
  Gizela Mészárosová
  Belo Rakovský
  Helena Žigárdiová
  Katarína Vágová
  Jolana Motolíková
  Mária Kostíková

  Narodili sa
  Sandra Stojková
  Martin Balogh
  Jaroslav Rudický
  Maxim Hrabovský
  Lili Pešková
  Mia Mokošová
  Ema Kelemenová
  Rebeka Balážová

  Uzavretie manželstva
  Mário Zuberec a Veronika Jarošová
   Marek Keszeli a Monika Nagyová
   Peter Dino Keszeli a Tatiana Badziková
  

  Opustili nás
  Alžbeta Filová, 77-ročná
  Gabriela Patyiová, 68-ročná
  Mária Rábeková, 81-ročná
  Ružena Sedláková, 90-ročná
  Loránt Ajtics Horváth, 53-ročný
  Darina Holovičová, 64-ročná
  Peter Martinkovič, 66-ročný
  Miroslav Holásek, 69-ročný

Poslanec R. Hrabovský po-
žiadal o posunutie doprav-
nej značky pri zjazde z nit-
rianskej cesty smerom na 
podjazd, táto značka určuje 
výšku podjazdu a prekáža. 
Odpovedal mu starosta, že 
určite sa to bude riešiť, obec 
tam plánuje osadiť doprav-
né zrkadlo. Záujemcovia náj-
du bližšie informácie na na-
šom webe.    I. Mesárošová
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Zmeny v dani z nehnuteľnosti 

V závere minulého roka ako i v prvých mesiacoch 
roku 2020, keď ešte nebol hlavnou  témou správ 
koronavírus, určite mnohí občania zaregistrovali 
informácie o zvyšovaní dane z nehnuteľností. Spo-
lu s väčšinou samospráv sme pristúpili k tomuto 
kroku aj my. Zvyšovanie daní nikdy nie je popu-
lárnym krokom, je to jedno z najťažších rozhod-
nutí, ktoré môžu volení zástupcovia samosprávy 
svojim voličom oznámiť. Napriek tomu sme sa k 
nemu rozhodli pristúpiť, pretože pri nezmenenom 
rozpočte by bola ohrozená naša schopnosť posky-
tovať služby občanom na zodpovedajúcej úrovni 
a v nevyhnutnom rozsahu. Hlavné príjmy obce 
zabezpečujúce bežný chod pozostávajú najmä z 
výnosu dane z príjmu fyzických osôb a vlastné 
príjmy z výberu dane z nehnuteľnosti. Vzhľadom 
na predpokladanú prognózu príjmu samosprávy 
z podielových daní je jedinou ďalšou možnosťou 
obce, ako doplniť chýbajúci výpadok v rozpočte, 
zvýšenie daní a poplatkov, ktoré sú v kompeten-
cii obce. Dôvodom boli opatrenia, ktoré prijala 
minulá vláda, hlavne tzv. chodníková novela, po-
vinné zvyšovanie miezd vo verejnej správe o 10 %, 
príplatky za prácu cez víkend a v noci, alebo zníže-
nie sadzby dane z príjmu fyzických osôb. Vo svetle 
súčasnej situácie a prognózy vývoja podielových 
daní, ktoré sú naším hlavným príjmom a ktoré 
budú v dôsledku koronavírusovej nákazy pravde-
podobne výrazne nižšie než sa pôvodne predpo-
kladalo, sa tento krok javí ako plne opodstatnený. 
Výpadok príjmov z uvedených opatrení vlády 
alebo parlamentu v kombinácii s negatívnou prog-
nózou ekonomického vývoja znamená, že obec by 
nemohla realizovať svoje očakávané, v niektorých 
prípadoch aj dlho odkladané, investičné a rozvo-
jové projekty a vážne by to mohlo ohroziť aj kvali-
tu a rozsah už poskytovaných služieb. V minulom 
roku sme z dôvodu neočakávaného výpadku na 
dani z nehnuteľnosti pristúpili postupne k úspor-
ným opatreniam, aby sme dokázali zabezpečiť vy-
rovnané hospodárenie bežného rozpočtu.  Ale už 
nestačí len šetriť alebo lepšie hospodáriť. Pretože 
očakávané náklady ako i nepriaznivé očakávania 
výšky výnosu dane z príjmu fyzických osôb nepo-
kryjeme len tým, čo sa nám podarí ušetriť. Pôvodné 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnovec nad 

Váhom č. 3/2014 o dani z nehnuteľnosti bolo plat-
né a účinné bez akejkoľvek zmeny od roku 2015. 
Poslanci Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad 
Váhom na svojom 12. zasadnutí dňa 16. 12. 2019 
schválili VZN č. 9/2019 o dani z nehnuteľností, kto-
ré prinieslo viacero zmien. V rámci VZN boli sta-
novené tri sadzby daní v závislosti od umiestnenia 
nehnuteľnosti. Priemerne prišlo k zvýšeniu dane z 
nehnuteľnosti o 20%. Výnimku tvoria stavby urče-
né na bývanie, kde navýšenie predstavuje 50 % a 
priemyselné stavby, stavby na ostatné podnikanie 
a ostatné stavby nachádzajúce sa mimo zastavané-
ho územia obce (jednotlivá časť obce), kde došlo 
k zvýšeniu v rozmedzí od 50 % do 300 % v závis-
losti od typu nehnuteľnosti. Zároveň sa zaviedlo 
nové zníženie dane o 30% z daňovej povinnosti na 
stavby na bývanie a byty, ktorých vlastníkmi sú 
občania vo veku nad 65 rokov, občania s ťažkým 
zdravotným postihnutím, držitelia preukazu ob-
čana s ťažkým zdravotným postihnutím a občan 
v hmotnej núdzi. Takisto sme zaviedli pri dani za 
psa úľavu, a to v prípade, ak majiteľ psa v rodin-
nom dome preukáže, že bol jeho pes zaočkovaný v 
predchádzajúcom kalendárnom roku proti besno-
te, tak daň za takého psa je 0,- EUR, majiteľ takého-
to psa v byte má zľavu na dani 5 EUR. Pri príklade 
rodinného domu s podlahovou plochou 150 m2 a 
zastavanou plochou (dvorom) s výmerou 500 m2 
by daň z nehnuteľnosti predchádzajúci rok pred-
stavovala sumu 13,60 Eur a daň z nehnuteľnosti za 
rok 2020 bude vo výške 19,44 Eur. Rozdiel pred-
stavuje sumu 5,84 Eur na rok.  Výmery na daň z 
nehnuteľností pre právnické osoby sú doručované 
elektronicky. Povinnosť úhrady vzniká 15 dní od 
doručenia. V týchto dňoch postupne pripravujeme 
aj výmery na daň z nehnuteľností pre fyzické oso-
by, avšak vzhľadom na súčasnú situáciu momen-
tálne odložíme doručovanie priamo do domácnos-
tí občanov do ukončenia mimoriadnej situácie v 
súvislosti s koronavírusom. Znamenalo by so, že 
časť daní by obec dostala neskôr, pretože pre obča-
nov je dôležitý dátum doručenia výmeru, od tohto 
dátumu sa odvíja 15 dňová lehota na úhradu dane. 
Zároveň pri výške dane (daň z nehnuteľností a za 
daň za psa) nad 26,55 Eur pri fyzických osobách 
je automaticky nastavený splátkový kalendár na 4 
splátky.                        Mgr. Nikoleta Vargová

Nový terminál na obecnom úrade
„Nemôžem zaplatiť kreditnou kartou?“ Táto otázka často zaznela na refe-
ráte daní a poplatkov. Na mnohých úradoch je tento spôsob platenia samo-
zrejmosťou, a od 25. marca môžu občania túto možnosť  využiť aj na našom 
úrade. Symbolicky sme ponúkli rozšírenie platobných možností práve v 
tejto neľahkej situácii, keď mnohí uprednostňujú bezhotovostný platobný 
styk ako určitú prevenciu proti šíreniu nového koronavírusu. Veríme, že 
túto novinku oceníte a terminál budete maximálne využívať.
I. Mesárošová
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Voľby do Národnej rady SR 

sa konali 29. februára 2020. V našej obci boli pre tieto voľby zria-
dené tri okrsky, dva v Miestnom kultúrnom stredisku, tretí v 
Komunitnom centre Horný Jatov. Do zoznamu voličov bolo za-
písaných 2 218 oprávnených voličov, na voľbách sa zúčastnilo 
1 333 oprávnených voličov, čo je.  60,09%. Štyria voliči využili 
svoje právo zaslať návratnú obálku z cudziny. Počet platných 
hlasov bol 1 281, teda 96,09%. 
Súhrnné výsledky hlasovania pre politické strany a koalície:
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti – 371 platných hlasov
SMER – SD – 177 platných hlasov
Sme rodina – 141 platných hlasov
Za ľudí – 138 platných hlasov
Kotlebovci – ĽSNS – 95 platných hlasov
Sloboda a Solidarita – 81 platných hlasov
Most - Híd – 60 platných hlasov
Koalícia PS – SPOLU – 60 platných hlasov
Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť – 47 
platných hlasov
Dobrá voľba – 35 platných hlasov
Slovenská národná strana – 28 platných hlasov
Vlasť – 20 platných hlasov
Kresťanskodemokratické hnutie– 13 platných hlasov
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku – 6 platných hlasov
Socialisti.sk – 4 platné hlasy
Demokratická strana – 2 platné hlasy
Starostovia a nezávislí kandidáti – 1 platný hlas
Hlas ľudu – 1 platný hlas
Solidarita – hnutie pracujúcej chudoby – 1 platný hlas
I. Mesárošová

Z činnosti pracovníkov referátu 
technického a verejnej zelene

4. februára silný vietor poškodil kríž na našej 
zvonici

so zložením kríža pomohla hasičská technika

zamestnanci rekonštruovali aj šatne na ihris-
ku 

roboty mali dosť, ale výsledok stojí za to

Kultúrne okienko
8. marca 
si pripomíname Medzinárodný deň žien a na tento sviatok sme 
nezabudli ani na našom úrade. Každá slečna a pani, ktorá v pia-
tok, 6. marca 2020 navštívila obecný úrad, bola obdarená kveti-
nou, ktorú jej odovzdali chlapci z našej základnej školy. Chlapci 
nezabudli ani na klientky Zariadenia opatrovateľských služieb, 
ktoré sa podarovaným kvetinám a blahoželaniu úprimne pote-
šili.
 
30. marec – 75. výročie oslobodenia obce
Na toto významné výročie sme plánovali slávnostne položiť 
vence k hrobom vojakov, ktorí padli v 2. svetovej vojne, ako 
aj k pamätníku obetí 1. a 2. svetovej vojny na našom cintoríne. 
Žiaľ, vzhľadom na aktuálnu situáciu sme si len pripomenuli, že 
obyvateľov Trnovca nad Váhom dňa 30. marca 1945 oslobodila 
Červená armáda. Územie južného Slovenska po Viedenskej ar-
bitráži  2. novembra 1938 bolo pripojené k Maďarsku a Trnovec 
nad Váhom sa stal hraničným priechodom. Pre obyvateľov to 
boli ťažké roky a po vojne zostalo množstvo vdov a sirôt. Nie je 
známy presný počet obyvateľov, ktorí počas druhej svetovej voj-
ny zahynuli, na pamätníku sa uvádza 137 mien. Mnohí preživší 
zahynuli neskôr na následky útrap a zranení. 
Obec Trnovec nad Váhom podala žiadosť o poskytnutie nená-
vratného finančného príspevku na obnovu, vyčistenie a konzer-
vovanie tohto pietneho miesta. 
I. Mesárošová     
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ZO ŽIVOTA OBCE
1. plesová zábava obce Trnovec nad Váhom

Dlhé roky sa o nej len hovorilo, ale 18. januára 2020 sa slová stali skutkom .  
Zorganizovali a realizovali sme 1. plesovú zábavu obce Trnovec nad Váhom. 
Vstup do Miestneho kultúrneho strediska osvetľovali fakle, krásne vyzdobený 
bol vestibul aj veľká sála. Hostiteľom večera bol starosta Mgr. Oliver Berecz, 
ktorý spoločne s manželkou vítal všetkých hostí. Podľa zasadacieho poriadku 
ich na miesta pri stoloch uviedli a usadili mladí tanečníci z tanečnej školy VIVA 
Nové Zámky, ktorí aj úvodným valčíkom ples otvorili. Moderátorkou večera bola 
Erika Rábeková, ktorá privítala prítomných hostí. Slávnostný príhovor prednie-
sol starosta obce, ktorý si symbolicky pripil na zdravie všetkých prítomných.
V kultúrnom programe vystúpil violončelista Slavo Repaský, ktorý je známy 
svojou vlastnou tvorbou, ale aj interpretáciou prevzatých cover verzií známych 
pop-rockových hitov v rockovej úprave. Spolupracoval s mnohými osobnosťami 
ako Janek Ledecký, Katka Knechtová, Paľo Drapák, Janko Lehotský. Nasledo-
val latino tanec v podaní žiakov tanečnej školy VIVA, mladá operná speváčka 
Majka Pešková zaspievala árie z opery La traviata od G. Verdiho a pieseň z 
operety F. Lehára Veselá vdova. Prekvapením bolo vystúpenie talentovaných 
krasojazdkýň na bicykloch z formácie Act 4 Slovakia. Po večeri nasledovala 
voľná zábava, do tanca zahrala skupina FajNota so speváčkou Alenou Bilkovou. 
K dobrej nálade prispel DJ Slížo, ktorý roztancoval prítomných hostí. O tom, že 
nálada bola vynikajúca, svedčí aj to, že sa tancovalo až do skorých ranných 
hodín...
K veľmi dobrej úrovni prvej plesovej zábavy prispel miestny podnikateľ Róbert 
Láng, ktorý zabezpečil jedlo a obsluhu, ako aj vicemajster sveta v miešaní drin-
kov Dušan Szabo, ktorý pripravil pre hostí skvelé nápoje. Zákusky a minerálka 
boli pozornosťou Obce Trnovec nad Váhom, podobne ako kvetina, ktorú pri 
odchode dostala každá dáma. Príjemné okamihy si mohli prítomní zvečniť vo 
fotobúdke, ktorá tiež prispela k doladeniu atmosféry tohto prestížneho podujatia. 
O kvalitné ozvučenie a osvetlenie sály sa postarala už tradične firma MLS a jej 
majiteľ Marián Šimulčík.
Srdečná vďaka patrí zamestnancom úradu, ktorí podujatie zorganizovali a rea-
lizovali, členom komisie športu, školstva, mládeže a kultúry, PaedDr. Jazmíne 
Széhkázi Hlavatej za pomoc pri výzdobe. Veľká vďaka patrí starostovi obce s 
manželkou, ktorí výborne zvládli náročnú úlohu hostiteľov, poslancom obecného 
zastupiteľstva, ktorí podujatie podporovali a mnohí z nich sa na plesovej zábave 
aj osobne zúčastnili. Na záver sa chceme srdečne poďakovať všetkým organi-
záciám, združeniam, ale aj rodinám a jednotlivcom, ktorí prispeli do tomboly, 
ktorá bola vďaka nim taká bohatá, že žrebovanie sme museli rozdeliť na dve 
časti. 
Sponzorské dary do tomboly venovali:
Merkant, Duslo  Šaľa, ATP Auto Moto, kadernícky salón Valeri Style, Vlasta Sza-
bová, pedikúra Rozália Petréčová, kvetinárstvo Mária Žaťková, Zdroje Zeme 
Bernolákovo, Klub JDS, Včelárstvo Kováč, Ľubomír Buch, Mikuláš Láng, Pavol 
Ábrahám ml., strelecký areál Hubert, rozličný tovar – Anna Balázsiová, SG net 
Ing. Peter Gašpierik, Mgr. Róbert Ondrík, administrátor Rímskokatolíckej cirkvi, 
Eva a Alojz Čelitkoví, EWIA Bratislava, pohostinstvo Metropol Iveta Takácsová, 
lekáreň Pod gaštanom PharmDr. Estera Rábeková, FOCESA Igor Boháč, ka-
derníctvo KIKA Kristína Hlavatá, Mária Józsová, Mgr. Miriam Žigová, Včelárstvo 
Žilinský, MO Csemadok, zlatníctvo NK Norbert Kružlík, rodina Tusková, Róbert 
Láng – reštaurácia Nitrianka, TORAS Jaroslav Čerhák, Asociácia policajtov vo 
výslužbe,  Môj zdravý svet Mgr. Iveta Batyková, Sklenár strechy, COOP Jednota 
SD, farma Jatov, farma Majcichov, rodina Lukáša Boháča, PaedDr. Imrich Suba, 
PhD. -  PO Durmutz, Ladislav Boháč, rodina Bereczová, Mgr. Adrián Vološin a 
Obec Trnovec nad Váhom.
Hlavná cena: televízor – venovala Obec Trnovec nad Váhom
Ešte raz ďakujeme :)
Veríme, že na budúci rok sa stretneme na 2. plesovej zábave, ktorá sa uskutoční 
16. januára 2021.
I. Mesárošová

pokračovanie zo strany 5
v športovom areáli bolo práce dosť

najskôr prebehli prípravné práce

a napokon pribudlo workoutové ihrisko

po rokoch sľubov sa dočkali detského ihriska 
aj v Hornom Jatove 

vedúci úseku TVZaOH Štefan Fábry 
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ŠKOLSKÉ OKIENKO
... zo života školských lavíc...
po vianočných prázdninách naši žiaci základnej školy vôbec nezahá-
ľali. Zúčastnili sa rôznych podujatí a súťaží. V mesiaci január sa naše 
žiačky zúčastnili krajského kola  vo florbale v Nitre. V okresnom kole 
v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko sme získali 1. miesto 
a postup do krajského kola. Zúčastnili sme sa okresných kôl olympiád 
matematickej, slovenského jazyka a literatúry, dejepisnej a biologickej. 
Prebehlo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína.  A aj v tomto škol-
skom roku sme sa zúčastnili a využili dotácie MŠVVaŠ SR na lyžiarsky 
výcvik. Týždeň s lyžami na nohách strávilo v rekreačnom zariadení Po-
niklec v Hronci 26 našich žiakov. Zapojili sme sa do projektu Zdravá 
desiata od Radky. I. polrok školského roka 2019/2020 naši žiaci ukončili 

štýlovo vyučovaním v karne-
valových maskách.  A neza-
budli sme ani na Valentínsku 
poštu. V súčasnej dobe by 
naši žiaci mali za sebou pod-
statne viac akcií a podujatí, 
no momentálna situácia nám 
to nedovoľuje. 
Vážení rodičia, 
Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR vydalo 
rôzne usmernenia pre školy 
a školské zariadenia ohľadne 

šírenia Koronavírusu. Tieto usmernenia nájdete na našej webovej strán-
ke školy. Škola je povinná sa riadiť usmerneniami vydanými MŠVVaŠ 
SR. Prosím, venujte im patričnú pozornosť a v prípade symptómov spo-
jených s podozrením a možnosťou nakazenia sa koronavírusom sa bez-
podmienečne riaďte pokynmi uvedenými v usmerneniach a zároveň 
žiadame aj o oznámenie uvedenej situácie mailom alebo telefonicky na 
riaditeľstvo ZŠ s MŠ.
Keďže naozaj nikto nemôže vedieť, ako sa koronavírus vyvinie, v mo-
mentálnej situácii je pre nás 
dôležité, aby naši žiaci ne-
zostali bez výučby . Učitelia 
posielajú zadania úloh cez 
systém edupage, cez bezkrie-
dy.sk alebo mailom. Triedni 
učitelia si vytvorili so svojimi 
žiakmi facebookové skupiny. 
Bohužiaľ, je teraz na rodi-
čoch, ako deti namotivovať, 
aby sa sami od seba učili. Je 
nutné  úlohy stále sledovať a 
kontrolovať ich, aby nám žia-
ci veľa zo školy nezaostávali. Neustále Vás budeme informovať pro-
stredníctvom našej webstránky o situácii.
Milí rodičia, chceli by sme Vám venovať pár slov na zamyslenie. Na 
chvíľu sa zastavme, myslím, že nám to len prospeje. Buďme disciplino-
vaní a zodpovední. To, že nám inštitúcie zatvorili škôlku, školu, nezna-
mená, že si môžeme užívať voľno. Teraz je čas  zostať doma a chrániť 
sa. Vyhýbajte sa davom a buďme ohľaduplní voči svojim blízkym aj 
voči druhým. Neberme situáciu na ľahkú váhu. Dodržiavajme všetky 
vydané pokyny. Ruku na srdce, kedy naposledy sme si užili deň s deť-
mi? Hrali hry, rozprávali sa, pokojne pozreli obľúbenú rozprávku alebo 
čítali knihu – spoločne? 
Zamyslime sa ... Všetko záleží len a len na nás!     Katarína Tusková

Výročná členská schôdza Cse-
madoku

Tak ako každý rok, aj tentokrát sme vyhod-
notili  čnnosť MO Csemadoku. Môžeme so 
skromnou hrdosťou opätovne konštatovať, 
že v uplynulom roku 2019 sa nám podarilo 
uskutočniť všetky plánované podujatia.
Vo februári  2019 sme odštartovali naše 
aktivity v príjemnej a dobrej atmosfére fa-
šiangovým plesom, na ktorom sa zabavilo 
160 návštevníkov. 
Miestni pestovatelia ovocia,  ako aj ich ko-
legovia z blízkeho okolia mali v máji pod 
našim patronátom  možnosť prezentovať 
sa na druhom ročníku Pálinka festu.  Ne-
uškodí pripomenúť, že na prvom ročníku 
uspel  našinec Karol Éles a tentokrát prvé 
miesto získal Július Pintér z Kráľovej nad 
Váhom.  Túto súťaž svojim vystúpením 
obohatil miestny spevokol Csemadoku.
Pre mimoriadny a dobrý ohlas z pred-
chádzajúceho roka sme v polovici júna 
navštívili opäť Budapešť, Szépműveszeti  
Múzeum, Námestie hrdinov (Hősök tere), 
Budatínsky hrad a Rybársku baštu.
Zlatým klincom dňa vo večerných hodi-
nách sa stala plavba po Dunaji s krásnym 
nočným osvetlením  parlamentu, ako aj 
ďalších historických pamiatok. Celú atmo-
sféru príjemne podfarbila živá cigánska 
hudba. 
V auguste sme zorganizovali  štvrtý ročník 
obľúbenej Nostalgia party (Nostalgia est), 
na ktorej  vystúpili verejne známi operetní  
umelci  Sucsek Anita a Derzsi Geörgy .
Koncom leta sme navštívili známu vinár-
sku oblasť Villány a Šiklóšsky hrad ( Sikló-
si vár). Ubytovaní sme boli v meste Pécs 
(Páťkostolie), ktoré je známe svojim zsol-
najským porcelánom.
Naše vedomosti z histórie sme obohatili aj 
návštevou miesta známej bitky pri Moháči, 
ktorá sa udiala  29. augusta 1526.
70. výročie založenia Csemadoku sme si 
pripomenuli slávnostným podujatím, na 
ktorom sme privítali predstaviteľov dru-
žobnej maďarskej obce Bajót.
Ďakujeme všetkým našim členom za ich 
účasť na našich podujatiach.  Ďakujeme 
Obecnému úradu Trnovec nad Váhom  a 
našim priaznivcom za finančnú pomoc a 
podporu. 
Tešíme sa na ďalšie krásne stretnutia 
v roku 2020.
Ing. Karol Petrovič
predseda MO Csemadok
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Z činnosti ZO JDS
Ani v predchádzajúcom období činnosť našej or-
ganizácie nepoľavovala, pripravili sme niekoľko 
veľmi vydarených podujatí. Jednou z posledných 
našich akcií v roku 2019 bola oslava jubilantov - na-
šich členov, ktorí oslávili svoje jubileum v druhom 
polroku roku 2019. Bola to veľmi milá akcia, ktorej 
sa zúčastnil aj starosta našej obce p. Mgr. Oliver 
Berecz, ktorý zaželal našim jubilantom ešte veľa 
šťastných rokov prežitých 
pri aktívnej práci v našom 
klube. Slávnostný príhovor 
predniesla p. Jolana Hečová. 
Do spevu aj do tanca nám 
zahrala p. Jucika Tégenová
V roku 2020 sme svoju 
činnosť zahájili 13. janu-
ára slávnostnou členskou 
schôdzou, kde nás privítala 
predsedníčka našej organi-
zácie p. Marika Hrabovská, 
ktorá zároveň aj poďakova-
la všetkým členom za prácu 
v klube za rok 2019 a oboznámila nás s predbež-
ným plánom práce ZO JDS v Trnovci nad Váhom 
na rok 2020.
24. februára 2020 sa uskutočnila hodnotiaca člen-
ská schôdza našej ZO JDS spojená s fašiangovým 
posedením za prítomnosti predsedu OR JDS p. 
Jozefa Kúrňavu, starostu obce Trnovec nad Vá-
hom p. Mgr. Olivera Berecza a zástupcu starostu a 

poslanca OcÚ v Trnovci nad Váhom p. Ing. Jarosla-
va Hlavatého. Hodnotiacu členskú schôdzu viedla 
tajomníčka ZO JDS p. Jolana Hečová. Po zhodnote-
ní činnosti za uplynulý rok a schválení plánu čin-
nosti našej organizácie  na rok 2020 predsedníčka 
ZO JDS p. Marika Hrabovská poďakovala najak-
tívnejším členom za prácu v klube, za pomoc pri 
organizovaní podujatí aj tým ktorí náš klub repre-
zentovali v oblasti športu a kultúry.  Ďalej poďako-

vala za pomoc pri plnení na-
šich úloh Obci Trnovec nad 
Váhom za finančnú pomoc 
vo forme dotácie, poďako-
vala sponzorom :  Strelec-
ký areál Hubert, manželom 
Horváthovým,  Lángovmu 
dvoru, p. Ing. Františkovi 
Mrázikovi, fotoateliéru Bo-
háč. Po oficiálnej časti sme si 
pochutnali na vynikajúcich 
šiškách, fánkach a rôznych 
dobrotách,  ktoré pripravili 
naše členky a za doprovodu 

p. Tégenovej, ktorá nám zahrala na „klávesoch“,  
sme si aj zaspievali.
V tomto roku máme pripravených mnoho zau-
jímavých akcií, ktoré ale z dôvodu koronavírusu 
sú momentálne pozastavené. Dúfame však, že táto 
situácia sa čoskoro ukľudní a my sa budeme môcť 
venovať našej práci v klube. 
za Klub JDS Trnovec nad Váhom 
Jolana Hečová, tajomníčka

Z okienka DHZ rok 2020
Začiatok roka 2020 bilancujeme za predchádzajúci 
rok 2019 na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa ko-
nala 01.02.2020. Úlohy  a ciele, ktoré sme si napláno-
vali,  sme splnili a čaká nás nový rok a nové úlohy.
Dňa 03.02.2020 sme pred budovou krajského riadi-
teľstva HaZZ v Nitre v podvečerných hodinách pre-
vzali dlho očakávané  nové prvozásahové  vozidlo 
CAS 15 iveco daily.  Toto vozidlo nám odovzdávala  
ministerka vnútra SR Denisa Saková. Boli sme radi, 
že spomedzi 23 DHZtiek z nitrianskeho kraja toto 
vozidlo odovzdali aj nám. Srdečná VĎAKA.
To sme však netušili, čo nás bude čakať ďalšie mesia-
ce. Marec nepriniesol nič dobrého. Opatreniami pri 
COVID 19 sa ukázalo, aká je potrebná i naša pomoc. 
Členovia DHZky pomáhali, ako len vedeli. Roznáša-
li rúška, pomohli pri vykládke vládneho špeciálu v 
Bratislave, vykonávali dezinfekciu  rizikových miest 
v našej obci.
Prajem členom DHZ veľa zdravia a všetkým, aby 
sme sa čo najskôr vedeli  v pokoji stretnúť, a táto si-
tuácia zostala iba zlou spomienkou.
Katarína Jarošová
predseda DHZ



PLATENÁ INZERCIA

    9

Nebojme sa učiť od najlepších. 
Napríklad od Rakúska

Rakúsko nie je len krajinou s nádhernou prírodou či obdivu-
hodným kultúrnym dedičstvom. Náš západný sused sa vďaka 
dlhodobému hospodárskemu rastu postupom rokov prebo-
joval medzi najvýkonnejšie ekonomiky Európskej únie s viac 
ako 50 000 eurami HDP na obyvateľa. Čerešničkou na torte 
je každoročné vysoké umiestnenie Viedne v hodnotení najlep-
ších miest na život. Podľa magazínu The Economist tomuto 
rebríčku v ostatných rokoch kraľuje práve rakúska metropola.

Prestížny rebríček zohľadňuje viacero faktorov, počnúc vzde-
lávaním cez zdravotnú starostlivosť, kvalitu mestskej hromad-
nej dopravy až po stav životného prostredia. Ako je známe, 
zvlášť v otázke ekologického životného štýlu si Viedenčania 
mimoriadne potrpia na to, aby svojím správaním nezaťažovali 
prírodu viac, ako je nevyhnutné. Tento prístup si rokmi osvojili 
všetci obyvatelia Rakúska. 
Rakúšania sú v odpadoch machri. My sme zaspali dobu
Významnú rolu hrá u Rakúšanov ich postoj k odpadu. Slováci 
a Slovenky od otvorenia hraníc v roku 1989 s úžasom obdi-
vujú čistotu a poriadok v rakúskych obciach, ale aj dokonalý 
systém triedenia odpadu. A práve ten je základom modelu, 
ktorým sa môže Rakúsko skutočne pýšiť. Zjednodušene by 
sme ho mohli vyjadriť v jednej vete: „To, čo sa dá zrecyklovať, 
zrecyklujme a zvyšok premeňme na elektrinu a teplo.“ Tejto 
filozofie, odpozeranej zo škandinávskych krajín, sa Rakúša-
nia systematicky držia desiatky rokov. Aj vďaka tomu sa môžu 
pýšiť obdivuhodnými štatistikami – 60 percent odpadu recyk-
lujú a 40 percent premenia na elektrinu a teplo v zariadeniach 
na energetické využitie odpadu (ZEVO). Takýchto zariadení 
s osvedčenou technológiou roštových kotlov je v celom Ra-
kúsku 11. Po krajine sú rozmiestnené tak, aby sa zbytočne 
nemrhalo pohonnými hmotami odpadárskych nákladných áut, 
k čomu pomáha aj sofistikovaná sieť prekládkových staníc. 
Len samotná Viedeň disponuje až štyrmi zariadeniami ZEVO, 
ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti obytných zón. 
Ako je na tom Slovensko? Veľmi zle. Podľa posledných štatistík 
u nás stále dominuje škodlivé skládkovanie s 55 percentami. 
Recyklujeme iba 34 percent  a zvyšných 11 percent premie-
ňame na elektrinu a teplo v ZEVO Košice a ZEVO Bratislava. 
Možno sa pýtate, prečo sa v rakúskych štatistikách nenachá-
dza skládkovanie? Odpoveď je jednoduchá: Rakúsko až na 

nevyhnutné výnimky skládkovanie zakázalo v roku 1996.
Môže byť Šaľa ako Viedeň?
Buďme úprimní. Nielen Šaľa, ale aj Slovensko zaostáva za 
Rakúskom hádam vo všetkom. Teda s výnimkou lyžovania, 
kde vynikajúca Petra Vlhová momentálne dominuje nad ce-
lou ženskou rakúskou reprezentáciou. No minimálne v otázke 
odpadov sa vieme k Rakúsku už v priebehu niekoľkých rokov 
priblížiť. 
Obyvatelia šalianskeho okresu už niekoľko mesiacov registru-
jú projekt Centra cirkulárnej ekonomiky (CCE), ktoré by malo 
do roku 2025 vyrásť v okolí Šale. Ide o zariadenie schopné 
zužitkovať všetok prijatý odpad. Ten sa v centre cirkulárnej 
ekonomiky dotriedi a pošle k výrobcom, ktorí ho zrecyklujú, 
teda vyrobia z neho nové výrobky podľa princípov cirkulárnej 
ekonomiky. Nerecyklovateľný odpad sa premení na elektrinu 
a teplo v spomínanom zariadení ZEVO, ktoré bude súčasťou 
centra cirkulárnej ekonomiky. 
Takže, čo treba na to, aby sa Šaľa posunula na úroveň vy-
spelých európskych miest, ako je Viedeň? Netreba nanovo 
vymýšľať koleso. Stačí sa inšpirovať tými, ktorí sú pred nami.
Dva inšpiratívne príklady z Viedne(Popisky k fotkám):
ZEVO Spittelau
Fasádu objektu dizajnoval slávny architekt Friedensreich Hun-
dertwasser, známy svojím ekologickým zmýšľaním. Zariade-
nie stojí v širšom centre mesta – približne 30 minút chôdze od 
Stephansdoomu. Z odpadu, ktorý sa v Spittelau spracuje, sa v 
zimnom období vykúri 60 000 viedenských domácností.
ZEVO Pfaffenau
Zariadenie patrí k najnovšej generácie prevádzok, čo dokres-
ľuje aj jeho futuristický dizajn. Vo Pfaffenau sa s odpadom od 

prvého momentu nakladá ako s cennou surovinou. Vďaka 
tomu ZEVO poskytuje čistú elektrickú energiu pre 25 000 a 
teplo pre 50 000 viedenských domácností.
Čo je to cirkulárna ekonomika?
Ide o trend, ktorým sa už niekoľko desiatok rokov riadia naj-
vyspelejšie krajiny Európy. Cirkulárna ekonomika sa riadi hes-
lom „odpad prakticky neexistuje“. Namiesto toho sa na odpad 
pozerá ako na zdroj, z ktorého sa dajú vyrábať nové výrobky 
alebo energia. Centrum cirkulárnej ekonomiky je miesto, kde 
sa myšlienka o cirkulárnej ekonomike mení na realitu.
Viac informácií o projekte CCE Šaľa nájdete na: www.ewia.sk. 
V prípade dodatočných otázok sme vám k dispozícii prostred-
níctvom kontaktu: info@ewia.sk.       
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Rybári a prvé zimné-nezimné mesiace
Zimné obdobie je pre rybárov obdobím, keď hod-
notia uplynulú sezónu, prezerajú si fotografie a 
videá zo svojich výprav a úlovkov a chystajú stra-
tégiu a rybársku výbavu na nasledovnú sezónu.
Organizácie hodnotia svoju činnosť a plánujú prá-
ce,financie a činnosť na nasledujúce obdobie.
Ako už názov článku uvádza, zimné mesiace nebo-
li v skutočnosti zimné a rybári miesto vytvárania 
prieduchov v ľade sa mohli venovať lovu rýb dá 

sa pove-
dať s ma-
lou pre-
stávkou, 
keď sa 
vytvorila 
slabá vrs-
tva ľadu 
na rybní-
koch po-
čas celej 
zimy.
18.1. v 

spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoloč-
nosťou sa vykonalo sčítanie populácie kormorá-
na veľkého, ktorý sa v našich revíroch už trvalo 
usadil. Populácia, ktorá sa nachádza v našich re-
víroch, predstavuje približne 180 jedincov, ktoré 
boli napočítané pri tohtoročnom sčítavaní, čo je 
nárast o 80 ks oproti údajom z predchádzajúcich 
troch rokov. Tento veľký nárast je pravdepodob-
ne spôsobený veľmi miernou zimou, čo umožňuje 
ľahký prístup ku zdrojom potravy. 
V zimných mesiacoch je povolený odstrel a plaše-
nie tohoto rybožravého predátora za účelom zní-
ženia predačného tlaku.
4. - 5. 2. po prudkom oteplení, kedy denné teploty 
miestami dosiahli až 16-18 °C a výdatných daž-
ďoch v severnom povodí Váhu sa zdvihla hladina 
tak, že bolo možné dopustiť vodu do rybníka Ame-

rika III do 
maximál-
nej úrov-
ne.
15.2. sa 
u s k u -
t o č n i l a 
č l e n s k á 
schôdza, 
k t o r á 
ako kaž-
doročne 

zhodnotila činnosť organizácie a vytýčila si úlohy 
na ďalšie obdobie.
V priebehu schôdze bol do výboru zvolený ďal-
ší člen, p. Tibor Eremiáš, ktorý prejavil záujem o 

prácu vo výbore , kde ho radi vítame a aj touto 
cestou mu prajeme veľa chuti do práce v prospech 
organizácie.
K najdôležitejším úlohám v tomto roku bude pat-
riť dokončenie III. etapy biologického odbahňo-
vania rybníka Vermek, ktorého prvé dve etapy sa 
zrealizovali s finančnou podporou obce a začatie  
biologického odbahňovania rybníka Amerika III, 
kde sme požiadali o spoluprácu majiteľa Duslo 
a.s., kde bola zaslaná žiadosť.
Dlhodobou úlohou je úprava pobrežia, prístupo-
vých ciest a vodnej plochy rybníka Vízallás, kde je 
však pomerne zložitá situácia v majetkovo práv-
nych vzťahoch, ktoré sa musia rešpektovať.
Ďalšou úlohou , ktorou sa už zaoberáme niekoľko 
rokov je revitalizácia starého ramena Váhu.
Materiály, ktoré sú už vypracované, dávajú obraz 
toho, čo by tam mohlo byť a aký prínos by to malo 
pre prirodzený život rýb v rieke.
Priebeh schôdze a jej závery si môžete podrobnej-
šie prečítať na našej web stránke www.srztrnovec.
sk , kde si  môžete pozrieť aj zaujímavé videá  a fo-
toprezentácie z Váhu a v odseku Štúdia a projekty  
si môžete pozrieť materiály k revitalizácii starého 
Váhu.
N á z o r 
každého, 
koho ten-
to zámer 
z a u j m e , 
si radi 
vypoču -
jeme.
V ďalšom 
o b d o b í 
sa naša 
č i n n o s ť 
zamerala na  údržbu techniky a revírov, nákup 
a dovoz mletého vápenca na vápnenie rybníkov, 
pokosenie suchej trsti a jej odvoz z pobrežia ryb-
níkov Amerika III a Vermek, prípravu materiálu 
na opravu lavičiek, ktoré ešte neboli vymenené na 
rybníku Amerika III, výrobu neresových hniez pre 
zubáče, na doplnenie krmiva na kŕmenie rýb a zo-
zbieranie a likvidáciu odpadkov z našich revírov .
Po ukončení týchto prác budeme pokračovať v 
prípravných prácach na rybárske preteky.
Žiadame aj touto cestou všetkých členov, aby sa 
akýmkoľvek spôsobom aktívne zapojili do činnos-
ti organizácie, či už pri organizovaní vlastných ak-
cií, ale aj akcií organizovaných obcou, aby sme boli 
viditeľnou organizáciou medzi spoločenskými or-
ganizáciami v obci a aby sme čo najviac prispeli 
hlavne k ochrane a tvorbe životného prostredia, v 
ktorom nášho koníčka vykonávame.
Petrov zdar- Výbor Oo SRZ Trnovec nad Váhom
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Čo nové vo futbale ?
Milí športoví priatelia,
dovoľte mi, aby som sa vám prihovoril informo-
val vás o uplynulom období v našom trnovec-
kom futbale. Jesennú časť sme s „A“ mužstvom 
ukončili na 4. mieste s možnosťou pobiť sa na jar 
o popredné priečky.
Počas zimného 
obdobia sme sa 
zamerali na zvý-
šenie výkonnosti 
všetkých hráčov 
a rozumné dopl-
nenie kádra. Na 
jar budú za naše 
Dynamo hrať dve 
nové tváre , Filip 
Kučera ( prišiel zo 
Žiharca ) a Denis 
Vanko ( prišiel z 
Tešedíkova ) . Dali 
sme priestor aj na-
šim mladým hráčom z dorastu, kde sa svojej šan-
ce chopil Peter Kumaj . Zúčastnili sme sa tradičného 
TIBI Cupu, kde sme vzorne reprezentovali našu obec 
a obsadili v silnej konkurencii 3. miesto .
Po dlhých rokov hráči absolvovali sústredenie v 
Radave, kde sme si s chuti zatrénovali vo veľmi 
dobrých podmienkach . 
Našou snahou je pracovať s mladými chlapca-
mi s podporou skúsenejších hráčov aj preto ako 
vzory vedú naše mládežnícke mužstvá hráči „A“ 
mužstva .
A naša mládež ? Viedla si slušne, teda mužstvo 
dorastu  v majstrovskej polsezóne  prezimovalo 
na veľmi peknom 6. mieste. Máme veľký záujem 
, aby chodili a športovali deti, naše mužstvo žia-
kov U13 už zbiera prvé skúsenosti a učia sa naj-
krajšej hre na svete aj v súťažných zápasoch. 
Deti, mládež príďte k nám, nebudete ľutovať!
Počas zimného obdobia sa v klube udiali zmeny. 
Na ustanovujúcej členskej schôdzi, ktorá sa ko-
nala koncom februára, sa rozhodol ukončiť ak-
tívnu činnosť pán Juraj Boženík, ktorý zastával 
funkciu prezidenta klubu. Pre futbal v Trnovci 
nad Váhom zasvätil celý svoj život, celkovo bol 
aktívny od žiackeho veku úctyhodných 52 ro-
kov, za čo mu patrí vďaka a úcta .  PÁN BOŽE-
NÍK, VĎAKA !  A tak prišli na rad voľby .
Nové vedenie, ktoré sa rozhodlo rozvíjať šport 
a futbal v našej obci, bolo zvolené nasledovné :
p. Vladimír Klincko, p. Karol Motolík, p. Marek 
Zsigárdi, p. Jozef Krkoška , p. Peter Hrebík a p. 
Norbert Szikora . Nové vedenie si následne zvo-

lilo na čelo prezidenta klubu p. Vladimíra Klin-
cka .
Snahou nového vedenia bude pokračovať v práci 
s „A“ mužstvom , kde sa začal proces skvalitne-
nia a stabilizácie minulý rok v letnom období, 
systematicky pracovať s mládežou tak, aby na 
našom ihrisku behalo čo najviac detí s iskrou a 

zápalom pre 
pohyb a hru . 
Víziou na zvo-
lené obdobie je 
zveľaďovať po-
stupne areál a 
vytvárať pod-
mienky nielen 
pre chlapcov 
na tréning či 
zápas, ale aj 
pre všetkých 
našich fanúši-
kov.
Chceme prilá-

kať do nášho areálu čo najviac detí, športovcov 
či fanúšikov. Verím , že v spolupráci s vedením 
obce sa nám to podarí . V neposlednom rade 
chceme vytvoriť v klube rodinnú priaznivú at-
mosféru v symbióze hráč – funkcionár – fanú-
šik. Počas zimného obdobia sa podarilo za po-
moci obecného úradu zrekonštruovať sociálne 
priestory, za čo patrí vďaka pánovi starostovi . 
Tento rok nás čaká 90. výročie založenia futbalu 
v obci, kde by sme chceli pre všetkých ľudí, ktorí 
majú radi šport, pripraviť zaujímavé podujatie. 
Tu z tohto miesta by som sa chcel vopred úctivo 
poďakovať každému, kto by nám vedel pomôcť 
akýmkoľvek spôsobom a podporiť toto pekné 
výročie a spoločenskú udalosť .  
Záverom mi dovoľte sa poďakovať všetkým na-
šich fanúšikom, či podporovateľom, ktorí nám 
pomohli a podporujú nás , v neposlednom rade 
našim skalným „Ultras“, ktorí vytvárajú na zá-
pasoch nezabudnuteľnú atmosféru, sú jedineční, 
vďaka, chlapci .
Týmto mi dovoľte vás všetkých pozvať na naše 
zápasy  zažiť peknú futbalovú atmosféru a pod-
poriť tak našich chlapcov . V prípade, že budete 
mať chuť, v bufete bude pripravená poctivá ci-
gánska alebo klobáska a pivko , pre detičky džú-
sik či chrumky .
Pre záujem o novinky v našom klube sledujte 
našu stránku na Facebooku „FK DYNAMO“.
Športu zdar a futbalu zvlášť!
Norbert Szikora 
šéftréner FK Dynamo a člen VV
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  EDITORIAL
Észre sem vettük, s a 2019-es év már mögöttünk is van, épp a 
2020-as év első számát tartják kezükben. Úgy terveztem, hogy az 
év első számában részletesebben értékeljük a 2019-es évet, de 
sajnálattal kell megállapítanom, hogy jelenleg sürgős krízishely-
zet megoldásán kell dolgoznunk. Azért engedjenek meg össze-
foglalásként egy pár tényt, adatot, nem fogunk most belemenni 
a bonyolult költségvetési műveletekbe és hasonlók, röviden, szá-
mokban foglaljuk össze az adott év pénzügyi eszközeinek állását 
az év elején és végén. A 2019-es évet számlánkon 1.233.066,45 
euróval indítottuk. Az év folyamán két alapvető problémával kellett 
megküzdenünk, mégpedig a község alkalmazottai működéséhez 
szükséges eszközök hiányával a 21. században, valamint  nagy 
bevételkieséssel az ingatlanadók terén. Ezt a kiesést a község 
legnagyobb adózója telkeinek megítélésében történt változás 
okozta, ez a bevételkiesés csaknem 70.000 euró volt. Egyúttal 
hosszú évek után megvettük a szükséges munkagépeket, trak-
tort és kistraktort vásároltunk a szükséges felszerelésekkel együtt 
80.724 euró értékben. Az év során rekonstruáltuk és felszerelések-
kel egészítettük ki az iskolai étkezdét több mint 20.000 euró érték-
ben. Új játszóteret  és workout játszóteret létesítettünk, felújítottuk 
a gyermekorvos  rendelőjének várótermét. Számos aktivitásunk 
volt évközben, mint pl. a járdaépítés, és a gondozói szolgáltatások 
háza épületének felújítását és berendezését is elengedhetetlenül 
szükségesnek tartjuk. Ha mindent fel akarnék sorolni, betöltené 
az egész újságot. Nagy pozitívum, hogy az aktivitások nagy része 
az önök segítségével történt, legyenek azok egyesületek, iskolai 
alkalmazottak stb. Év közben számos nehézség is felmerült, egy-
szer könnyen megoldottuk őket, máskor magunk előtt görgettük 
és még most is harcolunk velük, pl. a bio-kémiai szaktanterem, 
optikai hálózat stb. Év végén 1.095.153,91 euróval zártuk szám-
lánkat, ez 137.912,54 euróval kevesebb, mint év elején volt. De 
már az első három említett aktivitás, a berendezés megvétele, a 
konyha és az adókiesés is 170.000 eurót tesz ki. Ez évben is szá-
mos határozatot fogadtunk el, melyekkel csökkentettük a község 
kiadásait, tehát tiszta lelkiismerettel jelenthetjük ki, hogy a 2019-
es év gazdálkodása a község fejlődési körülményeit tekintve ta-
karékos és felelősségteljes volt. 2020 elején a parlamenti válasz-
tások árnyékában növekedett már az a krízis, amelyhez hasonlót 
egyikünk sem gondolta, hogy megél. Sajnos, már az újságunk 
kiadásakor számos korlátozó intézkedést teljesen természetes-
nek veszünk. 2020 első három hónapjában napirenden van az 
arcmaszk viselése, a korlátozott időpontban történő bevásárlás, 
a bezárt iskolák, vendéglők, üzemek stb. Az első lépéseket még 
zavartan, tétován fogadtuk, mindegyiket félelem és értetlenség 
kísért. Egy idő után azonban meg kell állapítanunk, hogy sokunk 
felelősségteljes hozzáállása példamutató. Mint a válság előtt is 
hangsúlyoztuk, községünk fejlődése és gyarapodása csak közös 
erővel érhető el. A mostani kritikus helyzetben ez többszörösen is 
igaz. Láthatjuk, hogy az együvé tartozás, a kölcsönös segítség és 
tisztelet sokunknak berögződött tulajdonsága. Láthattuk ezt pl. a 
védőmaszkok varrásánál és ingyenes szétosztásánál Szitás Dia-
nánál, Kušnierová Kristínánál, Žaneta Kulinovánál, Mária Mikulo-
vánál és Veronika Zalubelovánál. Kölcsönös segítségről tanús-
kodott az Anikó Polák Ábrahámová és Marek Polák házaspár is, 
akik arcvédőket vásároltak és szétosztották a községben dolgozó 
orvosoknak, gyógyszerészeknek, nővéreknek. Roman Matušic és 
cége, a Water Resouras s.r.o. fertőtlenítőszereket adományozott 
a községháza és a közterületek dezinfikálására. Ezek követendő 
példák arra, hogy a válsággal rokonaink, szomszédaink, baráta-
ink, lakosaink segítségével küzdhetünk meg. Nagyon örülök, hogy 

elmondhatom, hogy ezekben a nehéz időkben is számíthatunk 
egymásra. Községünk, a válságstáb és az önkéntes tűzoltóegy-
let is előreláthatóan állt hozzá a válság megoldásához, gyakran 
egy-két nappal előbb is elfogadtunk óvintézkedéseket, mint az 
állam. Egészségünk védelmében bezártuk a vendéglőket, ját-
szótereket, a válságstábban a képviselők támogatásával minden 
állandó lakhellyel rendelkező lakosunknak többször használatos 
maszkot vásároltunk. Ezeket a tűzoltóegylet tagjaival, Ing. Jaros-
lav Hlavatý és Dezider Marček képviselővel együtt személyesen 
dobtam be a postaládájukba. Érdekesség kedvéért jegyzem meg, 
hogy a széthordás alatt 48 kilométert sikerült legyalogolnom. A 
községben fertőtlenítettük a közterületeket, mint pl. a községi hi-
vatal, az egészségügyi központ, a Jednota és a posta bejáratát, a 
buszmegállókat, a vasútállomást, az artézi kutak környékét. Az e 
hetekben elfogadott intézkedéseknek se vége, se hossza. Bizto-
síthatom önöket, hogy azon dolgozunk, hogy a vírus terjedésének 
veszélyét községünkben a minimálisra csökkentsük. De itt arra ju-
tottunk, hogy önök nélkül ez nem sikerülhet. Az önök krízis megol-
dásához való felelősségteljes és aktív hozzáállása hozzájárul ah-
hoz, hogy közös segítséggel egészségben legyőzhessük. Nagyra 
értékelem községünk plébánosának a hozzáállását, aki szemé-
lyesen ajánlkozott, hogy széthordja az élelmiszert és a gyógyszert 
a rászorulóknak, s ugyanígy segítő kezet nyújtottak focistáink és 
önkéntes tűzoltóink is. A község a Jednotával együttműködve biz-
tosítja az élelmiszerek eljuttatását az idős emberekhez.
Hogy ne csak az aktivitásokról és az intézkedésekről beszéljünk, 
szeretném megkérni önöket, hogy tudatosítsák a helyzet komoly-
ságát. Jelenleg ugyanis egyszerre több krízist is átélünk, például 
egészségi krízist, közeleg a gazdasági válsághelyzet, de válság-
ban a hit, a kapcsolatok, a kölcsönös megértés is. Tudatosítanunk 
kell, hogy ha az egészségügyi válság elmúlik, olyan időszak jön, 
amikor elengedhetetlenül szükséges lesz a kölcsönös együttmű-
ködés, ezért kérem, úgy viselkedjük, mint ahogy szeretnénk, ha 
mások viselkednének velünk szemben. Válasszuk inkább az elő-
zetes óvatosság, a megelőzés elvét, használjunk védőeszközöket 
a fertőzés terjedésének megelőzésére, ha csak lehet, mindig ma-
gyarázzuk el gyermekeinknek, hogy a csoportosulás ezekben az 
időkben gócpontja lehet a fertőzés terjedésének stb.
Kedves lakosok, nagyon büszke vagyok önökre, amikor látom, 
milyen lelkesen próbáljuk közösen átvészelni ezt az időszakot, 
kérem, tartsuk meg ezt a légkört, hangulatot és eljön az az idő, 
amikor együtt elmondhatjuk majd, hogy érdemes volt meghozni 
ezeket az intézkedéseket. Tudom, hogy sokan örültünk a kultu-
rális rendezvényeknek, közös találkozásoknak, de ezeket most el 
kell halasztanunk arra az időre, amikor már biztonságosan tudunk 
találkozni és korlátlanul beszélgetni.
Végezetül engedjék meg, hogy megemlítsem: a községi hivatalt 
kérdéseikkel, javaslataikkal bármikor felkereshetik. Ugyanúgy, 
mint a múltban bármikor fordulhatnak a polgármesterhez vagy 
a képviselőkhöz is. Maximális igyekezetet fejtünk ki, hogy segít-
sünk, ahol tudunk. Kérem, ha lehet, kövessék facebook-oldalun-
kat, weboldalunkat, húzzák be telefonjaikba az applikációnkat, 
vagy regisztráljanak az SMS rádióban, mert ezek olyan kanálisok, 
ahol naponta megtudhatjuk a legfrissebb információkat a község 
történéseiről.
Hatalmas KÖSZÖNET mindenkinek, aki segített és még segít.
Mindnyájuknak gyönyörű és egészséges perceket kívánok! 
TARTSANAK KI

Mgr. Oliver Berecz
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A képviselőtestület ülése
A községi képviselőtestület 12. ülésére 2019. 
december 16-án került sor. Ezen az ülésen a képviselők 
jóváhagyták a község 2020-as évi költségvetését, azt a do-
kumentumot, amely falunk pénzügyi gazdálkodásának 
alapja. A 2020-as költségvetés programjavaslatát a 2020-
as feltételezett fejlődés, a kiadások kimerítése, a 2019-es 
bevételek teljesítése és a községi hivatal egyes részlegi 
vezető dolgozóinak előterjesztett kérései alapján állították 
össze.
A képviselők ezen az ülésen elfogadták továbbá az ingat-
lanadóról szóló általános érvényű rendeletet, mely reagál 
a társadalmi helyzetre, a várható adóbevételi kiesésre, de 
az adómentesség növekedésére is. A község tekintettel a 
számos kötelezettségre, melyeket az állam a kellő pénz-
beli lefedettség nélkül ruházott a községre - mint pl. az 
„ingyen ebédek’, béremelések a községi önkormányzat-
nál - kénytelen volt azokat elfogadni. Az előző általános 
érvényű rendelet 2014-es, azóta nem történt változás, 
ezért szükség volt annak aktualizálására. Alapvető válto-
zás volt a község három különböző részre való felosztása 
az adódíjszabás alapján, mellyel a község igyekezett kom-
penzálni az adókiesést, és az adóterhelést a lakosságról a 
kataszterünkben lévő nagyobb cégekre ráterhelni. Annak 
ellenére, hogy a díjszabás 50 % - kal is nőtt (pl. a lakások 
adójánál), a valóságban ez az emelkedés csak évi 2 eurót 
tett ki.
Itt kell elmondanunk, hogy az érvényes törvények értel-
mében szükséges, hogy 2024-ben a legmagasabb és leg-
alacsonyabb adókulcs közötti különbség 10-szeres legyen, 
ma ez községünkben 20,2-szeres. A törvény már néhány 
éve érvényben van, de eddig senki se oldotta meg a hely-
zetet, ezért a jelenlegi képviselőtestületnek meg kellett 
tennie ezt a népszerűtlen lépést, és a díjszabást mérsékel-
ten emelni volt kénytelen. A községi képviselőtestület, 
hogy mérsékelje a lakosokra gyakorolt hatást, az általános 
érvény rendelettel kedvezményt is elfogadott, előnyben 
részesülnek a rokkantigazolvánnyal rendelkező, az anya-
gi szükséghelyzetben lévő és a 65 éven felüli lakosok, itt 
most 30 % - os lesz a kedvezmény, ami eddig nem volt.
A képviselők elfogadták a községi tulajdonban lévő la-
kások bérlésének várólistáját is, mely bizonyos feltételek 
alapján jött létre. Valamennyi kérvényezőt individuálisan 
bíráltak el, pontokat kaptak, s ennek alapján állt össze a 
várólista, melyet a weboldalon nyilvánosságra hoztak, és 
amely 2020.6.30-ig érvényes.
A képviselők elfogadták a 2020-as év üléseinek tervét, 
foglalkoztak a területfejlesztési információkra vonatkozó 
kérvényekkel, ahol a kérvényezők ingatlan felépítési le-
hetősége iránt érdeklődnek a község területén. Ezen kér-
vényezőknek azt ajánlották, járjanak el a község érvényes 
területfejlesztési terve alapján. Foglalkoztak továbbá egy 
lakos azon kérvényével is, hogy támogatni lehessen a nem 
községben megrendezett iskolán kívüli aktivitásokat.
A képviselőtestület 13. ülésére a községi hivatal 
üléstermében került sor február 17-én, ahol a képviselők 
elfogadták azt az általános érvényű rendeletet, melyet az 
alapiskola és óvoda vezetősége kezdeményezett az iskola 
és iskolai intézmények költségvetéseinek ideiglenes fede-
zésére szóló hozzájárulással kapcsolatban. Ezen általános 
érvényű rendelet elfogadásának oka az iskola és óvoda 
megnövekedett kiadása volt, melyet az iskola és óvoda a 
szülők magasabb hozzájárulásával próbál megoldani.
A képviselők elfogadták a faluban működő szervezetek 
és társulások kulturális- és sporttevékenységére szánt do-

tációt. 7 érdeklődő adott be kérvényt, az eredetileg kért 
összeg 35 ezer euró volt, de a költségvetés értelmében az 
egyes összegek minden kérvényezőnél egyenlő arányban 
csökkentek, végül 30 ezer eurós dotációt fogadtak el, me-
lyen az érdekképviseleti szervezetek a következőképpen 
osztoznak:
„Keď nevládzeš, tak pridaj....“ PT Trnovec nad Váhom - 727,27 
Є, TJ Dynamo Trnovec nad Váhom - 5.803,- Є, Csemadok  Asz 
Trnovec nad Váhom - 1.454,55 Є, OZ Farao Trnovec nad Vá-
hom -  1.318,90 Є, FK Dynamo Trnovec nad Váhom - 17.559,01 
Є, Klub Jednoty dôchodcov na Slovensku Trnovec nad Váhom 
- 1.818,18 Є, Hubert Arrows Trnovec nad Váhom - 1.318,90 Є.
A községi rendőrség tevékenységéről szóló jelentést a KR 
parancsnoka, R Szabó terjesztette elő, a 2020-as év kul-
turális eseményeinek tervét pedig K. Tusková, a községi 
képviselőtestület sport-, iskolaügyi-, ifjúsági- és kulturális 
bizottságának elnöke ismertette.
A beérkezett posta keretében a képviselők foglalkoztak 
a községi tulajdonban lévő telkek megvásárlásával kap-
csolatos kérvényekkel, melyeket Garcsár úr és Ing. Žigár-
di adtak be. A képviselők jóváhagyták a községi vagyon 
egyedi szempontok alapján való elbírálás szerinti eladá-
sát. Az SzNT 357/2004-es számú, közéleti tisztségviselők 
közérdek védelméről szóló törvénye betartását felügyelő 
bizottság elnöke, Ing. Hlavatý arról tájékoztatta a kép-
viselőket, hogy Ing. Rábek volt polgármester élve alkot-
mányos jogával, fellebbezett a közérdekvédelmi ügyben 
hozott döntés ellen, melyet a képviselőtestület 11. ülé-
sén fogadtak el. Ennek értelmében a volt polgármesterre 
8.803,11 eurós bírságot róttak ki. Rábek mérnök a Szlovák 
Köztársaság Alkotmánybíróságához fordult a döntés fe-
lülvizsgálatnak javaslatával. Az Alkotmánybíróság nem 
nyilvános ülésén megvizsgálta a javaslatot, és úgy dön-
tött, hogy elutasítja. Az Alkotmánybíróság határozata 
alapján a községi képviselőtestület helyesen állapította 
meg az alkotmánytörvény megsértéséért kirótt szankciót, 
világosan adta elő, érthetően, elégségesen és alkotmányjo-
gilag helyesen okolta meg. Az Alkotmánybíróság továbbá 
megállapította, hogy az előző polgármesternek elég ideje 
volt arra, hogy nyilatkozzon, kérvényének határidejét a 
községi képviselőtestület meg is hosszabbította, de úgy-
sem élt nyilatkozási jogával. A bizonyítás terhe rajta volt, 
neki kellett volna bizonyítania, hogy nem szegte meg a 
törvényt. A bíróság megállapította, hogy a volt polgár-
mester e beadványában sem okolta meg, miért szüntették 
meg a döntést. Az Alkotmánybíróság döntése ellen nem 
lehet fellebbezni. Hlavatý mérnök elmondta, hogy a ha-
tározat községi hivatalhoz történt kézbesítésével a döntés 
január 31-én lépett jogerőre (lapunk e számának lapzárta-
kor Rábek mérnök a rá kiszabott bírságot teljes mértékben 
rendezte).
A vitában a polgármester megállapította, hogy az utóbbi 
időben több cég kezdeményezte a község optikai hálóza-
ta kiépítésének lehetőségéről szóló tárgyalásokat, hiszi, 
hogy egy-két év múlva lakosok végre megérik. Tájékoz-
tatott továbbá a készülő nyilvános közbeszerzésről (szi-
vattyúk vásárlása) és a kultúrház rekonstrukciójára kért 
vissza nem térítendő pénzösszegre vonatkozó kérvény 
elutasításáról. Javasolta, hogy önerőből legalább az ab-
lakok és ajtók cseréjét valósítsák meg, mivel nem zárnak 
rendesen és jelentős hőveszteséget okoznak, s ezáltal a 
működtetési költségek is nőnek. Tájékoztatott továbbá a 
2/2019-es nyilvános versenytárgyalás befejezéséről a régi 
Hydrostav-udvarban lévő családi házak melletti telkek el-
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A képviselőtestület ülése
adásával kapcsolatban, valamint az isko-
la igazgatói tisztségére kiírt pályázat be-
fejezéséről. A község polgármestere Mgr. 
Miriam Žigovát nevezte ki igazgatónak.
Gašpierik mérnök javasolta a nem lakás 
jellegű térségek bérbevételéről szóló bér-
leti szerződések átértékelését, melyek a 
mára már megszüntetett bérleti alapsza-
bályzatból indultak ki. Mérlegelni kell, 
hogy összhangban vannak-e a törvénnyel 
és előnyösek-e a község részére. Javasolta 
továbbá annak mérlegelését hogy a szi-
vattyúk meghibásodása nem a bérlők kö-
zömbösségének tudható-e be, s a cserénél 
ezt vegyék figyelembe. Ing. Ábrahámová 
érdeklődött a szemeteskukák chiprend-
szeréről, a polgármester tájékoztatta őt a 
három céggel készülő munkaértekezlet-
ről, ahol a cégek bemutatják majd chip-
rendszerüket.
K. Tusková érdeklődött a kémiai/biológi-
ai szaktanterem korszerűsítésére vonat-
kozó projektről. Mgr. Vargovától, a hiva-
tal elöljárójától azt a választ kapta, hogy 
a projekt négy részből áll, az építési mun-
kák még nem oldódtak meg, e téren két 
sikertelen közbeszerzés is volt, valószínű, 
hogy valamelyik pályázót szólítják majd 
meg. A község a modernizációt a nyá-
ri szünidő alatt szeretné megcsinálni. A 
polgármester hozzátette, hogy az újonna-
ni közbeszerzések által a projekt drágul-
ni fog. R. Hrabovský képviselő javasolta 
a községi rendőrségi iroda berendezése 
felújítási lehetőségének mérlegelését.
A község főellenőre előterjesztette az 
előző év tevékenységéről szóló jelentést, 
melyet a képviselők tudomásul vettek. 
Egyik lakosunk, Kurucz úr érdeklődött 
az egészségügyi központ kamerarend-
szerének beszereléséről. A polgármester 
elmondta, hogy a kamerarendszerünk az 
optikai hálózatra kell kapcsolódnia, de 
megpróbál alternatív megoldást találni. 
Szerinte most, hogy körvonalazódik az 
optikai hálózat, nem lenne hatékony el-
avult megoldásokra költeni.
A községi képviselőtestület so-
ron kívüli, 14. ülését 2020. március 
12-re hívták össze, a képviselők két kér-
vénnyel foglalkoztak a vissza nem térí-
tendő anyagi hozzájárulást illetően, me-
lyekbe a község be szeretne kapcsolódni.
Vissza nem térítendő összegről van szó 
az óvoda kapacitásának bővítésére. Ezt a 
felhívást a belügyminisztérium tette köz-
zé, lehetőségünk van kérni, és az óvodai 
férőhelyek számát 25 hellyel bővíteni. A 
község itt hozzáépítést tervez, ahol egy 
játszóterem, háló és ebédlő lenne ezen 
osztály számára. Az építkezési részen kí-
vül a dotáció berendezésre, az osztály és 
a háló felszerelésére, építkezési felügye-
letre, a projekt-dokumentációval kap-

csolatos kiadásokra és közbeszerzésre is 
felhasználható. A kért dotáció 547.182,74 
Є, a község önrésze 5%, azaz 28.799,09 
Є. 2021. január 1-től bevezetik az 5 éves 
gyerekek kötelező beiskolázását. Közsé-
günkben évente 30-35 gyermek születik, 
akiknek erre szükségük lesz, s az is lehet, 
hogy a ma vágsellyei óvodát látogató 
gyerekeknek sem lesz már ott helyük. A 
képviselők jóváhagyták a kérvény beadá-
sát és az önrész magasságát is.
A második projekt, melybe a falu be sze-
retne kapcsolódni, az esővíz megtartásá-
ra irányul. Ez a projekt három részből áll, 
első az alapiskola tetőrészének vízelve-
zetése a stadion felé, ahol gyűjtőtartály, 
elvezető árok és vegetációs fal lenne.
A projekt további része a községi hivatal 
zöldtetejének kialakítása. Ez olyan típus, 
melyben nem szükséges a zöldről való 
gondoskodás, a Gondozói Szolgáltatá-
sok Házában gyűjtőtartály lenne, mely az 
areál öntözését szolgálná, s a projekt ré-
sze a parkoló talajlapjainak cseréje is félig 
áteresztő lapokra.
A projekt utolsó része a Kör utcai helyzet 
megoldása, ahol az eső esetén felgyülem-
lő víz elönti a családi házak pincéit, itt ún. 
„víznyelő kutak” és árkok kiépítését ter-
vezzük. A projekt összköltsége 294.708,55 
Є, ebből 95 % vissza nem térítendő ösz-
szeg és 5 % a falu önrésze. A képviselők 
jóváhagyták a kérvény beadását és az ön-
rész összegét is.
A vitában a polgármester tájékoztatta a 
képviselőket azokról az intézkedésekről, 
melyeket a község válságstábja készül 
elfogadni az egyre terjedő COVID 19 ko-
ronavírussal kapcsolatban. A válságstáb 
foglalkozik a hivatal nyitva tartásával és 
a félfogadással, javasolja a vendéglők be-
zárását. Az iskolákat a polgármester még 
március 13-án becsukatta, s elmondta, 
hogy a pandémia terjedésének fékezésére 
irányuló intézkedéseket fokozatosan ve-
zetjük be, reagálunk rájuk és kialakítjuk 
a sajátjainkat. A község ajánlotta a spe-
ditőr cégeknek, hogy vegyék fontolóra 
a sofőrök önkéntes karanténba helyezé-
sét, napi szinten beszélnek a körzeti- és 
a gyerekorvossal is. Próbáljuk megoldani 
a nyugdíjasok étkeztetését, tájékoztat-
tuk őket, hogy fennáll a veszélye annak, 
hogy az étkezést nem tudjuk biztosítani, 
ez esetben a család kell, hogy segítsen. 
Községünkben betiltottuk az ambuláns 
árusítást. E. Fülöpová azzal egészítette ki, 
hogy a részlegüket bezárni kényszerülő 
magánvállalkozóknak az adót fizetniük 
kell, az energiát is. Ma még nehéz lenne 
megmondani, kompenzálják-e őket. R. 
Hraboský képviselő kérte a nyitrai útról 
való bejöveteltől az aluljáró irányába el-
helyezett közlekedési jelzőtábla odébb 

Társadalmi rovat
    Gratulálunk a jubilánsoknak

  Štefan Slamka
  Július Lovás
  Margita Fülöpová
  Katarína Hučková
  Emília Lobodášová
  Silvester Ács
  Juraj Karasz
  Alexander Harmath
  Jozef Jurášek
  Gizela Mészárosová
  Belo Rakovský
  Helena Žigárdiová
  Katarína Vágová
  Jolana Motolíková
  Mária Kostíková

  Újszülöttek
  Sandra Stojková
  Martin Balogh
  Jaroslav Rudický
  Maxim Hrabovský
  Lili Pešková
  Mia Mokošová
  Ema Kelemenová
  Rebeka Balážová

  Házasságot kötöttek
  Mário Zuberec és Veronika Jarošová
   Marek Keszeli és Monika Nagyová
   Peter Dino Keszeli és Tatiana Badziková
  

   Elhunytak
  Alžbeta Filová, 77-éves  
  Gabriela Patyiová, 68-éves
  Mária Rábeková, 81-éves
  Ružena Sedláková, 90-éves
  Loránt Ajtics Horváth, 53-éves
  Darina Holovičová, 64-éves
  Peter Martinkovič, 66-éves
  Miroslav Holásek, 69-éves

helyezését. Ez a jelzőtábla 
meghatározza az aluljáró 
magasságát és akadályozza 
a közlekedést. A polgármes-
ter elmondta, hogy meg lesz 
oldva, a község tükröt kíván 
oda elhelyezni. 

Az érdeklődők bővebb tájékoz-
tatást weboldalunkon kaphat-
nak.
I. Mesárošová 
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A közsegi hivatal tájékoztatt...
Változások az ingatlanadó terén
A múlt év végén és 2020 első hónapjában, ami-
kor még nem a koronavírus volt a fő téma, lako-
saink közül bizonyára többen is regisztrálták az 
ingatlanadó növekedéséről szóló információkat. 
Az önkormányzatok többségével együtt mi is 
megtettük ezt a lépést. Az adó emelése sehol sem 
számít népszerű lépésnek, sőt egyike a legne-
hezebb döntéseknek, melyet az önkormányzat 
választott képviselői bejelentettek választóik-
nak. Ennek ellenére úgy döntöttünk, meglépjük, 
hiszen a változatlan költségvetés mellett ve-
szélybe kerülne, hogy megfelelő színvonalú és 
mértékű szolgáltatásokat tudjunk nyújtani a 
lakosoknak. A község működését biztosító fő 
bevételeket elsősorban a fizikai személyek adó-
jából származó jövedelem teszi ki, valamint az 
ingatlanadóból szerzett bevételek. Tekintettel 
az önkormányzat részesedési adóból szárma-
zó előrelátható bevételi prognózisára, a község 
további költségvetéshiány-pótlási lehetősége az 
adók és illetékek emelése, mely a község hatás-
körébe tartozik. Az ok az előző kormány által 
elfogadott intézkedések sora, főleg az ún. járda-
törvény, a közigazgatási bérek kötelező 10 %-os 
növelése, az éjszakai és hétvégi pótlékok beve-
zetése, illetve a fizikai személyek jövedelemadó-
jának csökkentése volt. A jelenlegi helyzet és a 
részesedési adó fejlődési prognózisa fényében, 
mely adó összege a koronavírus következtében 
a vártnál nagyobb mértékben csökkenni fog, ez 
a lépés ebben az évben teljes mértékben meg-
alapozott volt. Az említett kormányrendeletből 
adódó bevételkiesés a gazdasági fejlődés nega-
tív előrejelzésével kombinálva azt jelenti, hogy a 
község nem tudná megvalósítani a rég várt, sok 
esetben hosszú időre elnapolt invesztíciós és fej-
lesztési projektjeit, s komoly veszélybe kerülne a 
szolgáltatások mennyisége és minősége is. Múlt 
évben a nem várt ingatlanadó-kiesés miatt ta-
karékossági intézkedéseket vezettünk be, hogy 
biztosítani tudjuk a szokásos költségvetés mel-
lett a kiegyensúlyozott gazdálkodást. De már 
nem elég spórolni vagy jobban gazdálkodni. 
Ezzel ugyanis a várt kiadásokat a fizikai szemé-

lyek jövedelemadójával kapcsolatos kedvezőt-
len előrejelzések mellett nem tudjuk fedezni. A 
község eredeti, 3/2014-es, ingatlanadóról szóló 
általános érvényű rendelete 2015-től mindenféle 
változtatás nélkül volt érvényben. A képviselők 
2019.12.16-i 12. ülésükön elfogadták a 9/2019-es 
ingatlanadóra vonatkozó általános érvényű ren-
deletet, mely több változást is hozott. Ennek ke-
retében három adókiszabást állapítottak meg az 
ingatlan elhelyezkedésének függvényében. Az 
ingatlanadó átlagban 20 %-kal emelkedett. Ki-
vételt a lakhatási célú épületek képeznek, ahol 
az emelkedés 50 %-os, valamint az ipari épüle-
tek, a többi vállalkozási és egyéb épület, mely a 
község beépített részén kívül található, ahol 50 
% -300 % közötti emelésre került sor az ingat-
lan típusától függően. Újabb 30 %-os adócsök-
kentést vezettünk be továbbá az építkezés és 
lakhatás terén ott, ahol a tulajdonos 65 év feletti, 
egészségkárosodott, rokkantigazolvánnyal ren-
delkezik, vagy anyagi szükséghelyzetben van. 
Az ebadónál is kedvezményt adtunk abban az 
esetben, ha a kutya családi házban élő gazdája 
be tudja mutatni, hogy az eb az előző naptári 
évben be volt oltva veszettség ellen. Ilyen kutya 
adója 0 Є, gazdájának pedig a lakásban 5 Є az 
adókedvezménye. Példaként: a 150 m2   alapte-
rületű családi házakban 500 m2-es udvarral az 
adó az előző évben 13,60 eurót tett ki. 2020-ban 
az ingatlanadó 19,44 Є lesz. A különbség évi 
5,84 eurót tesz ki. A jogi személyeknek az in-
gatlanadó kiszabását elektronikus úton küldjük 
el. Rendezni a kézbesítéstől számított 15 napon 
belül kell. E napokban fokozatosan készítjük 
elő a fizikai személyek ingatlanadójának adó-
kivetését is, de tekintettel a jelenlegi helyzetre, 
a rendkívüli helyzet befejezéséig elhalasztjuk a 
házhoz történő kézbesítéseket. Ez azt jelentené, 
hogy a község az adók egy részét későn kapná 
meg, ezért a lakosságnak a kivetés kézbesítésé-
nek dátuma a fontos, ettől számítva 15 napos a 
határidő. Egyúttal a 26,55 Є fölötti adóknál (in-
gatlanadó és ebadó) fizikai személyek esetében 
automatikusan 4 részletre szóló törlesztési nap-
tárat állítunk ki.    Mgr. Nikoleta Vargová

Új terminál a községi hivatalban
„Fizethetnék bankkártyával?” Gyakran hangzott el ez a kérdés az adó- és illetékfizetés so-
rán. Számos hivatalban magától értetődő ez a fizetési mód, és március 25-től már a mi 
hivatalunkban is élhetnek  lakosaink ezzel a lehetőséggel. Szimbolikusan épp ebben a nem 
könnyű helyzetben kínáljuk a fizetési lehetőségek ily módon történő bővítését, hisz sokan 
pont ezt a készpénz nélküli fizetési módot részesítik előnyben, mint bizonyos prevenciót az 
új koronavírus terjedése ellen. Hisszük, hogy értékelik majd ezt az újdonságot, és terminá-
lunkat maximálisan ki fogják használni.                I.Mesárošová
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Tornóc községben a parlamenti választásokra

2020. február 29-én került sor. Községünkben három választási kör-
zetet hoztunk létre, kettőt a helyi kulturális központban, egyet pedig 
a Horný Jatov-i Közösségi centrumban. A választók jegyzékébe 2 218 
választásra jogosult személyt jegyeztek be, a választásokon ebből 1 333 
választásra jogosult személy vett részt, ez 60,09 %. Négy választó jogá-
val élve külföldről küldte el a borítékot. Az érvényes szavazatok száma 

1 281 volt, tehát 96,09 %.
A pártokra és koalíciókra leadott szavazatok összesített eredménye:
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti – 371 érvényes szavazat
SMER – SD – 177 érvényes szavazat
Sme rodina – 141 érvényes szavazat
Za ľudí – 138  érvényes szavazat
Kotlebovci – ĽSNS – 95 érvényes szavazat
Sloboda a Solidarita – 81 érvényes szavazat
Most - Híd – 60 érvényes szavazat
Koalícia PS – SPOLU – 60 érvényes szavazat
Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť – 47 
érvényes szavazat
Dobrá voľba – 35 érvényes szavazat
Slovenská národná strana – 28 érvényes szavazat
Vlasť – 20  érvényes szavazat
Kresťanskodemokratické hnutie– 13 érvényes szavazat
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku – 6 érvényes szavazat
Socialisti.sk – 4 érvényes szavazat    
Demokratická strana – 2 érvényes szavazat
Starostovia a nezávislí kandidáti – 1 érvényes szavazat
Hlas ľudu – 1 érvényes szavazat

Solidarita – hnutie pracujúcej chudoby – 1 érvényes szavazat

I. Mesárošová

A műszaki- és közterület-fenntartó  rés-
zleg dolgozóinak tevékenységéből

A február 4-i viharos szél tönkretette a harangláb ke-
resztjét

A kereszt levételéhez a technikára is szükség volt

A focisták által használt helyiségeket is rekonstru-
álták

Kulturális ablak
Március 8-án 
a nemzetközi nőnapot ünnepeljük, erről a községi hivatalban 
sem feledkeztünk meg. Minden hölgy és nő, aki 2020. márci-
us 6-án ellátogatott hozzánk, virágot kapott, melyet az iskolás 
fiúk adtak át. A fiúk a Gondozói Szolgáltatások Háza lakóit is 
meglátogatták, akik nagyon örültek a virágnak és a gratuláci-
ónak.
Március 30. 
községünk felszabadításának 75. évfordulója
Erre a jelentős évfordulóra koszorúk elhelyezését terveztük 
a 2. világháborúban elesett katonák sírjára, valamint a teme-
tőben lévő emlékműre, ahol az 1. és 2. világháború áldoza-
tai nyugszanak. Sajnos, az aktuális helyzetre való tekintettel 
csak szerényen emlékeztünk meg arról, hogy Tornóc lakos-
ságát 1945. március 30-án felszabadította a Vörös Hadsereg. 
Dél-Szlovákia egy részét az 1938. november 2-i bécsi döntés 
után Magyarországhoz csatolták. Tornóc határátkelőhely lett. 
A lakosság számára ez nehéz időszak volt. A háború után sok 
özvegy és árva maradt hátra. Nem tudjuk a háború során el-
esett áldozatok pontos számát, az emlékműre 137 név került. 
Sok túlélő a viszontagságok és a sebesülés következtében ké-
sőbb halálozott el.
Tornóc község vissza nem térítendő pénzbeli hozzájárulásra 
adott be kérvényt a kegyhely felújítására és konzerválására. 
I.Mesárošová

és így néz ki a rekonstrukció után...
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A falu életéből
1. TORNÓCI  FALUBÁL

Éveken keresztül emlegettük, de 2020. január 18-án a szavak tettekké vál-
tak, s megvalósítottuk Tornócon az első falubált. A kultúrház bejáratát fák-
lyák szegélyezték, az előtér és a nagyterem gyönyörűen fel volt díszítve. 
Az est vendéglátója Mgr. Oliver Berecz polgármester volt, aki feleségével 
együtt fogadta a vendégeket. A VIVA Nové Zámky tánciskola ifjú táncosai 
kísérték őket a helyükre az ülésrend alapján. Az est moderátora Erika Rá-
beková volt, aki köszöntötte a vendégeket. Az ünnepi beszédet községünk 
polgármestere tartotta meg, szimbolikusan emelve poharát minden jelen-
lévő egészségére.
A kultúrműsorban fellépett Slavo Repaský csellista, aki saját szerzeménye-
iről ismert, de híres pop-rock szerzeményeket is előad rockosítva. Együtt 
dolgozott Janek Ledeckýval, Katka Knechtovával, Paľo Drapákkal, és 
Janko Lehotskýval is. Őt a VIVA tánciskola latintánca követte, majd Majka 
Pešková fiatal operaénekesnő adott elő áriákat Verdi La traviata-jából és 
Lehár Ferenc Víg özvegyéből. Meglepetés volt az Act 4 Slovakia formáció 
tehetséges versenyzőinek kerékpáros bemutatója. A vacsora után szabad 
szórakozás következett, a zenét  a FajNota zenekar és Alena Bilková éne-
kesnő szolgáltatta. A jó hangulathoz DJ Slížo is hozzájárult, aki megtáncol-
tatta a vendégeket. A hangulat kiváló volt, ezt bizonyítja, hogy kora hajnalig 
ropták a táncot…
A csodálatos báli hangulathoz Láng Róbert is hozzájárult, aki biztosította 
az ételt és a felszolgálást, a drinkek keverésében pedig Dušan Szabo világ-
bajnoki 2. helyezett remekelt – csodálatos italokat kevert a vendégeknek. A 
sütemény és az ásványvíz, valamint a virág Tornóc Község figyelmességét 
dicsérte, virágot minden távozó hölgy kapott. A kellemes percekről a ven-
dégeknek fotók is készültek, ez még tovább emelte a rangos rendezvény 
hangulatát.
Őszinte köszönet illeti a hivatal dolgozóit, akik szervezték és megvalósí-
tották a rendezvényt, a sport-, iskolaügyi-, ifjúsági- és kulturális bizottság 
tagjait és PaedDr. Hlavatá Székházi Jázmint a díszítésért. Végezetül sze-
retnénk köszönetet mondani minden szervezetnek, szövetségnek, lakos-
nak, aki hozzájárult a tombolához, mely olyan gazdag volt, hogy a húzást 
két részre kellett osztani. A tombolához a következő szponzorok járultak 
hozzá:
Merkant, Duslo  Šaľa, ATP Auto Moto, Valeri Style fodrászszalon, Vlasta 
Szabová, Rozália Petréčová pedikűrös, virágüzlet: Mária Žaťková, Zdroje 
Zeme Bernolákovo, Klub JDS, Včelárstvo Kováč, Ľubomír Buch, Mikuláš 
Láng, Pavol Ábrahám ifj., strelecký areál Hubert, vegyesáru – Anna Ba-
lázsiová, SG net Ing. Peter Gašpierik, Mgr. Róbert Ondrík, a római katoli-
kus egyház adminisztrátora, Eva és Alojz Čelitko, EWIA Bratislava,  Met-
ropol vendéglő Iveta Takácsová,  Pod gaštanom gyógyszertár PharmDr. 
Estera Rábeková, FOCESA Igor Boháč, KIKA Kristína Hlavatá fodrászat, 
Mária Józsová, Mgr. Miriam Žigová, Včelárstvo Žilinský, Csemadok ASz, 
ékszerész - NK Norbert Kružlík,  Tuska család, Róbert Láng – Nitrianka 
vendéglő, TORAS Jaroslav Čerhák, Asociácia policajtov vo výslužbe,  Môj 
zdravý svet Mgr. Iveta Batyková, Sklenár strechy, COOP Jednota SD, far-
ma Jatov, farma Majcichov,  Lukáš Boháč családja, PaedDr.  Suba Imre, 
PhD. -  PO Durmutz, Ladislav Boháč, a Berecz család, Mgr. Adrián Vološin 
és Tornóc Község.
A fődíjat, egy televíziót, Tornóc Község adományozta.

Előre örülünk a következő évi 2. falubálnak, melyre 2021. január 16-án 
kerül sor.

I.Mesárošová

a sportareálban sok volt a munka

folytak az előkészítő munkálatok

és készen lett a workout-játszótér

hosszú évek után Horný Jatov is kivárta a játszó-
teret

Štefan Fábry 
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Jelentés az iskolapadból...
...jelentés az iskolapadból…
A karácsonyi szünidő után iskolánk diákjai nem henyéltek. Számos 
rendezvényen és versenyen vettek részt. Januárban a lányok a kerüle-
ti florball-bajnokságon indultak Nyitrán. A Šaliansky Maťko szlovák 
mondákat előadó verseny járási fordulójában 1. helyet értünk el és be-
jutottunk a kerületi fordulóba. Részt vettünk a matematikai, szlovák 
nyelvi és irodalmi, történelmi és biológiai verseny járási fordulóján. 
Lezajlott a Hviezdoslavov Kubín iskolai fordulója. A minisztérium 
dotációját kihasználva idén is részt vettünk a sítúrán. 26 tanulónk töl-
tött el egy hetet sítalpakon a Hronec-i Poniklec üdülőközpontban. A 
„Zdravá desiata od Radky” – Egészséges tízórai Radkától projektbe 
is bekapcsolódtunk.

A 2019/2020-as tanév első 
félévét a gyerekek stílusosan 
jelmezes tanítással fejezték 
be. A Bálint napi postáról 
sem feledkeztünk meg. Nor-
mál körülmények között 
alapvetően több rendezvény 
lenne már mögöttünk, de ezt 
a jelenlegi helyzet nem enge-
di meg. Tisztelt Szülők!
Az SzK Oktatásügyi Minisz-
tériuma a koronavírussal 
kapcsolatban több irányelvet 

is kiadott. Ezeket az iskola weboldalán találják. Az iskola köteles en-
nek alapján eljárni. Kérem, szenteljenek ezeknek kellő figyelmet, s ha 
fertőzésveszély gyanúja áll fenn, eszerint járjanak el, s mailben vagy 
telefonon iskolánk igazgatóságát is értesítsék.
Mivel senki sem tudhatja, hogyan terjed a koronavírus, jelenleg az a 
legfontosabb, hogy a gyerekek ne maradjanak tanítás nélkül. A pe-
dagógusok az edupage, a bezkriedy.sk rendszer vagy e-mail segít-
ségével adják a feladatokat. 
Az osztályfőnökök a gyere-
kekkel facebook-csoportok 
segítségével kommunikál-
nak. Sajnos, most a szülőkön 
múlik, hogy motiválják a 
gyerekeket arra, hogy saját 
maguk tanuljanak. Figyelni, 
ellenőrizni kell őket, hogy 
ne maradjanak le. Webol-
dalunkon állandó jelleggel 
tájékoztatjuk majd önöket a 
helyzet alakulásáról. Kedves 
szülők! Szeretnénk, ha picit elgondolkodnának. Álljunk meg egy pil-
lanatra, ez csak javunkra válik. Legyünk fegyelmezettek, felelősség-
teljesek. Ha be is csukták az iskolát, óvodát, ez nem jelenti azt, hogy 
élvezhetjük a szabadságot. Most az a dolgunk, hogy otthon legyünk, 
vigyázzunk magunkra. Kerüljük a tömeget, legyünk tekintettel má-
sokra is. Ne vegyük félvállról a dolgokat, tartsunk be minden kiadott 
utasítást. Tegyük kezünket a szívünkre, mikor élvezhettük együtt a 
gyerekekkel az egész napot? Mikor játszottunk, beszélgettünk, néz-
tük kedvenc mesénket vagy olvastunk könyvet – együtt?
Gondolkodjunk el…Minden csak és csakis rajtunk múlik!
  Katarína Tusková

A Csemadok évzáró taggyűlése
Mint minden évben, idén is értékeltük 
a Csemadok helyi alapszervezetének 
tevékenységét. Szerény büszkeséggel 
ismét megállapíthatjuk, hogy a 2019-es 
évben valamennyi tervezett rendezvé-
nyünket sikerült megvalósítanunk.
2019 februárjában aktivitásunkat kelle-
mes, vidám hangulatban, egy farsangi 
bállal indítottuk, ahol 160 érdeklődő mu-
latott.
A helyi gyümölcstermesztők, akár csak 
közvetlen környezetünkben élő kollégá-
ik, májusban prezentálási lehetőséget 
kaptak a mi védnökségünk alatt megren-
dezett II. Pálinkafeszten. Kár lenne nem 
megemlíteni, hogy az első évfolyamban 
a mi Éles Károlyunk volt a legsikeresebb, 
ezúttal pedig az első helyet a vágkirályfai 
Pintér Gyula szerezte meg. Ezt  a ver-
senyt fellépésével a Csemadok énekka-
ra tette színesebbé.
Az előző évi rendkívül jó visszhang hatá-
sára június közepén ismét ellátogattunk 
Budapestre, megtekintettük a Szép-
művészeti Múzeumot, a Hősök terét, a 
budai várat és a Halászbástyát. A nap 
fénypontja az esti órákban a Dunán tett 
sétahajózás volt, melynek során csodá-
latos esti kivilágításban láttuk az ország-
házat és a többi történelmi műemléket. A 
hangulatot élő cigányzene fokozta.
Augusztusban megrendeztük a 4. Nosz-
talgia estet, melyen fellépett a két híres 
operaénekes, Svrcsek Anita és Derzsi 
György.
Nyár végén a híres borvidéket, Villányt 
és a siklósi várat látogattuk meg. Szállá-
sunk a híres városban Pécsett volt, mely 
többek közt a zsolnai porcelánról híres.
Történelmi ismereteinket a híres mo-
hácsi vész helyszínére tett látogatással 
gazdagítottuk. A csata 1526. augusztus 
29-én volt.
A Csemadok 70. évfordulójáról ünnepi 
rendezvényen emlékeztünk meg, me-
lyen a baráti Bajót község küldöttségét is 
köszönthettük.
Minden tagunknak köszönjük az akcióin-
kon való részvételt, köszönjük a Tornóci 
Községi Hivatalnak és támogatóinknak 
az anyagi és egyéb segítséget.
Örülünk a 2020-as évi újabb csodálatos 
találkozásoknak.
Petrovič Károly mérnök,
A Csemadok ASz elnöke
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A ZO JDS nyugdíjasklub 
tevékenységéből

Szervezetük az elmúlt időszakban sem henyélt, 
volt néhány sikeres rendezvényünk. 2019 egyik 
utolsó akciója azon jubilánsaink megünneplé-
se volt, akik az év második felében töltöttek be 
kerek évfordulót. Ez egy nagyon kedves ösz-
szejövetel volt, melyen részt vett polgármeste-
rünk, Berecz Olivér is, aki 
a jubilánsoknak még sok, 
klubunkban aktív mun-
kával eltöltött boldog évet 
kívánt. Az ünnepi beszé-
det Jolana Hečová mondta 
el, az énekhez és a tánchoz 
a zenét Jucika Tégenová 
szolgáltatta.
2020. január 13-án kezd-
tünk egy ünnepi taggyű-
léssel, ahol szervezetünk 
elnöknője, Marika Hra-
bovská köszöntött minket, 
mindannyiunknak megköszönve a 2019-es tevé-
kenységet. Ismertette továbbá a tornóci nyugdí-
jasklub 2020-as évi munkatervét is.
2020.február 24-én alapszervezetünk farsangi 
szórakozással egybekötött összejövetele kö-
vetkezett, melyen részt vett Jozef Kúrňava, a 
nyugdíjasok szövetsége országos tanácsának 
elnöke, Mgr. Berecz Olivér polgármester és Ing. 

Jozef Hlavatý alpolgármester, községi képvise-
lő is. Az értékelő taggyűlést Jolana Hečová tit-
kár vezette. A múlt évi tevékenység értékelése 
és a 2020-as munkaterv elfogadása után Marika 
Hrabovská elnöknő megköszönte a legaktívabb 
tagoknak a klubban végzett munkát, a rendez-
vények szervezésében nyújtott segítséget, s kö-
szönetet mondott azoknak is, akik a sport és a 

kultúra terén képviselték 
klubunkat. Megköszön-
te Tornóc Községnek és a 
szponzoroknak is, hogy 
anyagilag is segítik fela-
dataik teljesítését: Hubert 
Íjászklub, a Horváth há-
zaspár, a Láng-udvar, Ing. 
František Mrázik, fotoate-
liér Boháč. A hivatalos rész 
után finom fánk és egyéb 
ínyencségek kerültek az 
asztalra, melyeket tagjaink 
készítettek és szolgáltak 

fel Tégenová asszony zongorajátéka és énekszó 
kíséretében.
Ez évben számos érdekes akció vár ránk, melye-
ket sajnos a koronavírus most keresztülhúzott. 
De reméljük, hogy a helyzet normalizálódik, és 
mi ismét folytathatjuk munkánkat klubunkban.
Klub JDS Tornóc
Jolana Hečová, titkár

Az önkéntes tűzoltók 2020-ban
A 2020-as év elején évzáró taggyűlésen értékeltük a 
2019-es év munkáját, melyre 2020. február 1-jén ke-
rült sor. A kitűzött célokat és feladatokat teljesítet-
tük, új év vár ránk új feladatokkal.
2020. 2. 3-án a tűzoltóság nitrai kerületi igazgatósága 
előtt a délutáni órákban átvettük a várva várt CAS 15 
iveco daily bevetési gépkocsit, melyet Denisa Sako-
vá belügyminiszter adott át nekünk. Örültünk, hogy 
a Nitrai kerület 23 önkéntes tűzoltótestülete közt mi 
is megkaptuk ezt az autót. Nagyon KÖSZÖNJÜK!
Azt viszont nem is sejtettük, mi vár ránk a továb-
bi hónapokban. Március nem hozott semmi jót. A 
COVID 19-cel kapcsolatos intézkedésekből kiderült, 
hogy a mi segítségünkre is szükség van. Tagjaink ott 
segítettek, ahol tudtak. Széthordták a védőmaszko-
kat, Pozsonyban segítettek a kormánygép kirakodá-
sánál, községünk veszélyeztetett részein elvégezték 
a fertőtlenítést. Az önkéntes tűzoltók testületének jó 
egészséget kívánok, hogy mielőbb nyugodtan talál-
kozhassunk, s ez a helyzet csak rossz emlékként ma-
radjon meg bennünk. 
Katarína Jarošová, az önkéntes tűzoltótestület elnöke
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Ne féljünk tanulni a legjobbaktól. Például 
Ausztriától

Ausztria nem csupán gyönyörű természeti szépségekkel és cso-
dálatra méltó kulturális örökséggel rendelkező ország. Nyugati 
szomszédunk a hosszú éveken át tartó gazdasági növekedés-
nek köszönhetően fokozatosan az EU legnagyobb teljesítményű 
gazdasággal rendelkező országai közé került (több mint 50 000 
euró a GDP egy lakosra). Hogy Bécset évről évre a legjobban 
élhető városok közé sorolják, már csak hab a tortán. A The Eco-
nomist folyóirat szerint a ranglétrán az utóbbi években épp az 

osztrák főváros a „király”.
A ranglétra több tényezőt is figyelembe vesz, kezdve az egészsé-
gügyi ellátástól a tömegközlekedésen át a környezet állapotáig. 
Köztudott, hogy a bécsiek főként az ekologikus életvitelt illetően 
különleges figyelmet szentelnek annak, hogy ne terheljék a ter-
mészetet, csak épp annyira, amennyire nagyon szükséges. Ezt 
a hozzáállást az évek során minden osztrák lakos magáénak 
vallja.
Az osztrákok a hulladékban élenjárók. Mi kissé elaludtunk
Ausztriában fontos szerepet játszik a lakosok hulladékhoz való 
hozzáállása. A szlovákok a határok 1989-es megnyitása óta 
csodálják az osztrák falvak tisztaságát, rendezettségét, de a 
szemétosztályozás kiváló rendszerét is. És épp ez azon modell 
alapja, melyre Ausztria joggal lehet büszke. Egy mondatra lee-
gyszerűsítve így foglalhatjuk össze: „Amit lehet, hasznosítsunk 
újra, a maradékot pedig változtassuk energiára és hőre.” Ehhez 
a skandináv országokból ellesett filozófiához az osztrákok már 
évtizedek óta tartják magukat. Ennek köszönhetően büszkélked-
hetnek olyan csodálatos statisztikákkal – a hulladék 60 száza-
lékát reciklálják, 40 százalékát pedig elektromos energiává és 
hővé alakítják a hulladék energetikus felhasználását szolgáló 
berendezésben (ZEVO). Ilyen bevált rostkatlan-technológiás 
berendezés Ausztriába 11 van. Országszerte úgy helyezték el 
azokat, hogy fölöslegesen ne pazarolják az üzemanyagot a nagy 
szemeteskocsik. Ezt segíti a szemétlerakó állomások ésszerűen 
kialakított hálózata is. Magának Bécsnek négy ilyen ZEVO be-
rendezése van a lakózónák közvetlen közelében.
S hogy áll ezzel Szlovákia? Nagyon rosszul. A legutóbbi statisz-
tikák szerint nálunk még mindig 55 százalékkal a természetre 
ártalmas raktározás dominál. Csupán 34 százalékot hasznosí-
tunk újra, 11 százalékot alakítunk elektromos árammá és hővé 
a kassai és pozsonyi ZEVO-ban. Megkérdezhetnék, hogy az 
osztrák statisztikákban miért nincs benne a raktározás? A válasz 

egyszerű: Ausztria a ritka kivételektől eltekintve 1996-ban betil-
totta a szemétlerakatokat.
Lehet Vágsellye olyan, mint Bécs?
Legyünk őszinték. Nem csak Vágsellye, de Szlovákia is elma-
rad Ausztria mögött, gondolom, mindenben. A sízést leszámítva, 
ahol Petra Vlhová jelenleg az egész osztrák női válogatott fölött 
dominál. De legalább a hulladék terén tudunk majd néhány éven 
belül Ausztriához közelíteni.
A Vágsellyei járás lakosai már néhány hónapja regisztrálják a 
CCE-t (Centrum cirkulárnej ekonomiky – Cirkuláris Gazdaság 
Központját), melynek 2025-ig Vágsellye környékére is ki kéne 
terjednie. Ez egy olyan berendezés, mely minden fogadott hul-
ladékot hasznosítani tud. Ezt a cirkuláris gazdasági központban 
még „utóosztályozzák” és elküldik a gyártóhoz, aki reciklálja, te-
hát új terméket készít belőle a cirkuláris gazdaság elvei alapján. 
A nem reciklált hulladék villamosárammá és hővé változik a már 
említett ZEVO berendezésben, mely a CCE része lesz.
Tehát, mi kell ahhoz, hogy Vágsellye a fejlett európai városok, 
mint pl. Bécs színvonalára lépjen? Nem kell újra feltalálni a kere-
ket. Azokkal kell inspirálódni, akik előttünk vannak.
Két inspiráló példa Bécsből (képszöveg):
ZEVO Spittelau
Az objektum homlokzatát Friedensreich Hundertwasser ne-
ves építész formatervezte, aki ökológiai gondolkodásmódjáról 
ismert. A berendezés a város tágabb központjában áll. kb. 30 
perc gyalog a Szent István dómtól. A hulladékból, melyet Spitte-
lau-ban dolgoznak fel, a téli időszakban 60 000 bécsi háztartást 
fűtenek ki.
ZEVO Pfaffenau
A berendezés a legújabb működési generációhoz tartozik, erre 
utal futurista dizájnja is. Pfaffenauban a hulladékot az első perc-

től kezdve értékes nyersanyagként kezelik. Ennek köszönhetően 
a ZEVO tiszta elektromos energiát biztosít 25 000-, hőt pedig 50 
000 bécsi háztartás számára.
Mi a cirkuláris gazdaság?
Ez egy olyan trend, mellyel Európa legfejlettebb országai évtize-
dek óta irányítják a rendszert. Jelszavuk: „hulladék gyakorlatilag 
nem létezik” A hulladékra úgy tekintenek, mint egy olyan forrá-
sra, amelyből új terméket és energiát lehet nyerni. A cirkuláris 
gazdasági központ egy hely, ahol a cirkuláris gazdaság gondola-
ta realitássá, valósággá válik.
A CCE Šaľa projektről további tájékoztatást a www.ewia.sk we-
boldalon nyerhetnek. Az esetleges kérdések felmerülésénél ál-
lunk rendelkezésükre az info@ewia.sk e-mail címen is.  
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A horgászok és az első téli – nem téli 
hónapok

A téli időszak a horgászok számára az az idő, amikor 
értékelik az eltelt idényt, fényképeket és videókat 
nézegetnek rendezvényeikről, fogásaikról, stratégi-
át állítanak fel a következő idényre és előkészítik a 
szükséges felszerelést.
A szervezetek értékelik tevékenységüket, tervezge-
tik a munkát, a költségvetésüket, és megbeszélik az 
elkövetkező időszak tevékenységét.
Mint az a címből is látszik, a téli hónapok nem vol-

tak igazán 
téliek, s 
a horgá-
szok, ahe-
lyett hogy 
l é k e k e t 
csináltak 
volna a 
jégen, ha-
lászattal 
foglalkoz-
h a t t a k , 

azt a rövid szünetet leszámítva, amikor télidőben 
egy kis vékony, gyenge jégréteg alakult ki a halasta-
vak tetején.
1.18. A Szlovák Ornitológiai Társasággal együttmű-
ködve sor került a kárókatonák megszámlálására, 
melyek már meghonosodtak horgászterületeinken. 
Az itt található populáció hozzávetőlegesen 180 da-
rab. Idén ennyit számoltunk, s ez az előző három 
évhez viszonyítva 80 darabbal több. Ez a jelentős 
növekedés valószínűleg a túl enyhe tél következmé-
nye, mely lehetővé teszi az élelemhez való könnyű 
hozzájutást.
A téli hónapokban engedélyezett e halevő ragadozó 
kilövése és elejtése a ragadozók számának csökken-
tése céljából. 
2.4.-5. a jelentős felmelegedés után, amikor is a hőmér-
séklet néhol elérte a 16-18 Celsius fokot,  a sok csapa-
dék következtében a Vág északi folyásánál úgy meg-
emelkedett a víz szintje, hogy maximális magassági 

szintig fel 
t u d t u k 
tölteni az 
Amerika 
III. halas-
tavat.
2 . 1 5 - é n 
került sor 
a tagy-
g y ű l é s -
re, mely, 
mint min-

den évben, most is értékelte a szervezet tevékenysé-
gét és kitűzte a feladatokat az elkövetkező időszakra.
A gyűlés során a vezetőségbe újabb tagot választot-
tunk Tibor Eremiáš úr személyében, aki érdeklődést 

tanúsított a vezetőségben végzendő munka iránt, 
ahol örömmel látjuk őt, és töretlen munkakedvet kí-
vánunk neki a szervezet érdekében végzett munká-
hoz.
Az ez évi legfontosabb munkák egyike bizonyára a 
Vermek halastó biológiai iszaptalanítása III. szaka-
szának befejezése lesz, melynek első két szakaszát a 
község anyagi támogatásával valósítottuk meg. Az 
Amerika III. iszaptalanításának megkezdéséhez a 
tulajdonos, a Duslo segítségét kértük, ahová elküld-
tük a kérvényünket.
Hosszú távú feladat a part, a bekötő utak és a Vízál-
lás vízfelületének rendezése, tisztítása, ahol viszont 
a tulajdonjogok terén eléggé bonyolult a helyzet, s 
ezeket respektálni kell.
További feladat, mellyel néhány éve foglalkozunk, a 
Vág holtágának revitalizációja.
A már kidolgozott anyagok azt a képet mutatják, mi-
nek kellene ott lenni és milyen hozadéka lenne min-
dennek a folyóban élő halak természetes életében.
A gyűlés lefolyását és határozatait részletesen a 
www.srztrnovec.sk weboldalon olvashatják, ahol 
érdekes videókat és foto-prezentációt is láthatnak a 
Vágról és a „Štúdia a projekty” részben az öreg Vág 
revitalizációjának anyagait is megtekinthetik.
Ezzel kapcsolatban bármilyen véleményt szívesen 
f o g a -
d u n k , 
meghall-
gatunk.
A továb-
b i a k b a n 
tevékeny-
ségünk a 
horgász-
t e r ü l e -
tek és a 
technika 
k a r b a n -
tartására irányult, mészport vettünk és hoztunk a 
halastavak meszesítéséhez, lekaszáltuk a száraz ná-
dat és elvittük az Amerika III. és a Vermek partjáról, 
előkészítettük a padok javításához szükséges anya-
gokat, mert az Amerika III-nál még nem voltak lecse-
rélve, a fogasoknak ívófészket készítettünk, pótoltuk 
a tápszert, összeszedtük és elhordtuk a szemetet a 
horgászterületekről.
E munkák befejezése után elő fogjuk készíteni a hor-
gászversenyeket.
Ezúton is kérjük valamennyi tagunkat, hogy bármi 
módon aktívan kapcsolódjon be szervezetünk tevé-
kenységébe, akár saját akciók szervezésével, vagy a 
községi rendezvények segítésével, hogy a községi 
tömegszervezetek között láthatók legyünk, s hogy 
minél nagyobb mértékben járuljunk hozzá környe-
zetünk gyarapításához és védelméhez, hisz hobbink-
nak is ebben a környezetben hódolunk.

Petrov zdar – a helyi horgászszervezet vezetősége   
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Mi újság a labdarúgás terén?
Kedves sporttársak,
engedjék meg, hogy szóljak önökhöz és tájékoz-
tassak a tornóci futball eltelt időszakáról.
Az őszi idényt „A” csapatunk a 4. hellyel zárta, 
tavasszal lehetőség lesz előrelépni a ranglétrán. 
A téli időszakban a játékosok teljesítőképességé-
nek növelésére és a 
csapat ésszerű fel-
töltésére koncent-
ráltunk. Tavasszal 
a Dynamo-ban két 
új arc tűnik majd 
fel, Filip Kuče-
ra Zsigárdról és 
Denis Vanko, aki 
Peredről érkezett. 
Teret adunk saját 
ifi játékosainknak 
is. Peter Kumaj 
élt is a lehetőség-
gel. Részt vettünk 
a hagyományos TIBI Cupán, ahol méltóképpen 
képviseltük községünket, és az erős konkurren-
ciában  a 3. helyet szereztük meg. 
Hosszú évek után játékosaink Radavában össz-
pontosításon vettek részt, ahol nagy kedvvel és 
nagyon jó körülmények között zajlottak az edzé-
sek.
Igyekszünk tapasztalt játékosaink segítségével 
dolgozni a fiatal fiúkkal, példaként „A” csapa-
tunk ifjú játékosai szolgálnak.
És az ifik? Becsülettel játszottak, edzettek, az ifi 
csapat a bajnoki „félidényben” a nagyon szép 6. 
helyen telelt. Érdekünk, hogy a gyerekek is spor-
toljanak, játsszanak, diákcsapatunk, az U13 már 
gyűjti az első tapasztalatokat,  s a  mérkőzéseken 
is tanulja a világ legszebb sportját.
Gyerekek, fiatalok, gyertek közénk, nem bánjá-
tok meg!
A téli idény alatt a klubban változások álltak be. 
A taggyűlésen, melyre február végén került sor 
Juraj Boženík úr úgy döntött, befejezi aktív tevé-
kenységét. Eddig ő volt a klubelnök, egész életét 
a tornóci labdarúgásnak szentelte, diák kora óta, 
52 éven keresztül aktív volt, s ezért köszönet és 
elismerés illeti. BOŽENÍK ÚR, KÖSZÖNJÜK! Ez-
után következett a választás. Az új vezetőségbe, 
mely a tornóci labdarúgás fejlesztéséért dolgo-
zik, a következő tagokat választották: Vladimír 
Klincko, Karol Motolík, Marek Zsigárdi, Jozef 
Krkoška , Peter Hrebík és Norbert Szikora. Az új 
vezetőség élére a klub elnökét, Vladimír Klinckot 
választották.

Az új vezetőség igyekszik folytatni  az „A“ csa-
pattal való munkát, ahol  a nyári időszakban el-
kezdődött a minőségi változás és a stabilizáció, 
rendszeresen fog dolgozni az ifjusági csapattal, 
hogy a pályán minél több játékért és mozgásért 
lelkesedő gyermek futkosson. A következő idő-
szak víziója az areál szépítése és az edzési és játék-

lehetőség meg-
teremtése nem 
csak játékosa-
inknak, hanem 
minden szur-
kolónknak is.
Minél több 
g y e r m e k e t , 
sportolót, szur-
kolót szeret-
nénk közénk 
csalogatni. Re-
mélem, hogy 
k ö z s é g ü n k 
v e z e t é s é v e l 

együttműködve ez sikerül is. Nem utolsó sorban 
szeretnénk a klubban kellemes családi légkört ki-
alakítani a játékos-tisztségviselő-szurkoló szim-
biózisban. A téli időszakban a községi hivatal 
segítségével sikerült felújítanunk a szociális he-
lyiségeket, melyért köszönet illeti a polgármester 
urat.
Ez évben ünnepeljük községünkben a labdarúgás 
megalakulásának 90. évfordulóját, ez alkalomból 
minden sportot kedvelőnek egy érdekes rendez-
vényt készítünk elő. Erről a helyről szeretném 
őszintén megköszönni mindenkinek, aki bármi 
módon segíteni tudna és támogatná e szép évfor-
duló megünneplését és a társadalmi eseményt.
Végezetül engedtessék meg, hogy köszönetet 
mondjak minden szurkolónknak, támogatónk-
nak, aki segít bennünket, nem utolsó sorban az 
„Ultras“ kemény magnak, amely a mérkőzéseken 
feledhetetelen hangulatot biztosít, csúcs vagytok, 
köszi, srácok!
Ezúton szeretném mindnyájukat meghívni mér-
kőzéseinkre, ahol kellemes élményben lesz ré-
szük és buzdíthatják fiainkat. Ha jólesik, a bü-
fében cigánypecsenye, sült kolbász és sör várja 
önöket, a gyerekeknek pedig dzsúszt, ropit ké-
szítünk. 
Ha érdeklik a rólunk szóló hírek, keresse az „FK 
DYNAMO“ Facebook-oldalt.
Éljen a sport, különösen a foci!

Szikora Norbert,
az FK Dynamo vezető edzője, vezetőségi tag
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