Kováčovský

občasník

ČÍSLO: 1/ 2015

ROČNÍK V.

Vážení spoluobčania,
na začiatku môjho prvého
príhovoru
mi
dovoľte,
aby som sa Vám za seba
a aj za zvolených poslancov
poďakoval
za
dôveru
prejavenú v minuloročných
komunálnych
voľbách,
na základe ktorej sme sa
mohli od 2. januára ujať
svojich funkcií. Našou svojich
spoločnou snahou bude túto
Vašu dôveru nesklamať.
Dostávate do rúk nové číslo občasníka,
ktorý sme sa rozhodli oproti minulosti vydávať
častejšie ako doteraz, aby sme Vám prinášali viac
aktuálnych informácií nielen o tom, čo sa udialo,
ale aj o plánovaných aktivitách. Týmto chceme
naplniť prísľub z predvolebnej kampane.
Kováčovský občasník teda v roku 2015 dostanete
do rúk štyrikrát. V tomto čísle okrem iného Vám
prinášame aj informácie o zvolených poslancoch,
im pridelených pracovných obvodoch a komisiách
zriadených obecným zastupiteľstvom, aby ste
vedeli, na koho sa máte v prípade potreby obrátiť.
Verím, že Vás zaujmú aj ostatné príspevky z
rôznych oblastí života obce. A na záver Vám okrem
priania všetkého dobrého želám
príjemné a
pokojné prežitie Veľkej noci, ktorú tu máme čo
nevidieť a s ňou aj príchod jari, ročného obdobia
plného života.
Ján Izrael, Váš starosta.

NEPREDAJNÉ

POZVÁNKA
Na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kováčovej, ktoré
sa uskutoční dňa 24.3.2015 (utorok)
v sále kultúrneho domu.

o 18:00 hod.

Program:
1. Otvorenie- schválenie programu
2. Schválenie návrhovej a volebnej komisie
3. Voľby hlavného kontrolóra obce Kováčová
4. Správa o činnosti Obecnej polície Kováčová za r. 2014
5. Správa o stave a postupe vymáhania nedoplatkov
6. Programový plán Obce Kováčová na r.2015 - 2018
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Schválenie uznesení
10. Záver
Ing. Ján Izrael
starosta obce v.r.

Malý zajko v tráve čupí,
sleduje jak jar sa budí,
všetko živé raduje sa,
na Veľkú noc hotuje sa.
Privítajme sviatky jari,
nech sa všetkým dobre darí.
Prajeme Vám príjemné prežitie
veľkonočných sviatkov.

PREDSTAVUJEME VÁM POSLANCOV
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Ing. Vladimír Volko

Jaroslav Gajdoš

Marián Dávid

zástupca starostu obce

Pracovný obvod:
Slobody
Plánočková
Trávniky

Pracovný obvod:
Slnečná
A. Sládkoviča

Michal Gombala

Ing. Peter Hrbáľ

Pracovný obvod:
J.G. Tajovského, Nová,
Športová
J.C. Hronského
IBV Nad ihriskom

Ing. Katarína
Jurigová Vrťová

Pracovný obvod:
Hrby
M. Kukučína
Krátka, A. Kmeťa

Zuzana Nemcová

Ing. Ján Sliacky

Ján Zvara

Pracovný obvod:
Ľ.Štúra
IBV Na Dlhom

Pracovný obvod:
Dubičie,
Ľ..Ondrejova
Slovanská

Pracovný obvod:
Kúpeľná
Lesnícka

Pracovný obvod:
P.O. Hviezdoslava
Mierová, Bystrická
Družstevná

Komisie obecného zastupiteľstva
Komisia finančná a správy obecného majetku
Predseda komisie: Ing. Peter Hrbáľ
Členovia komisie: Ľubomír Obický
Iveta Gajdošová
Ing. František Hajko
Ing. Ján Hudec
Ing. Ladislav Čech ml.

Komisia pre územný rozvoj
Predseda komisie: Ing. Ján Sliacky
Členovia komisie: Ing. Jaroslav Volko
Ing. Ján Juriga
Branislav Hudec
Milan Bilčík
Mgr. Miroslava Sedmáková

Osobitná komisia pre ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce
Členovia komisie: Ján Zvara
Zuzana Nemcová
Jaroslav Gajdoš
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Komisia kultúry, školstva a športu
Predseda komisie: Ján Zvara
Členovia komisie: Ing. Katarína Jurigová Vrťová
Zuzana Nemcová
Jaroslav Gajdoš
Samuel Opálka
Andrej Kasarda
Marián Marcinek
PhDr. Marta Ličková
Zuzana Mikulová
Veronika Kršiaková
Ladislav Ďurian

Komisia sociálnych vecí
a verejného poriadku
Predseda komisie: Michal Gombala
Členovia komisie: Marián Dávid
Mgr. Nikoleta Oktavcová
Mgr. Ján Slíz
Jozef Nemček
Ing. Igor Olajec

ZO ZÁPISNÍKA ČINNOSTI OBECNEJ POLÍCIE
Začiatok roka sa v obci začal bohatou snehovou nádielkou, ktorá často komplikovala jazdu motorových vozidiel
a chodcov po miestnych komunikáciách. Obecná polícia pri odstraňovaní snehu mechanizmami z ciest a chodníkov riešila
problémy so zaparkovanými autami hlavne na uliciach Športovej, Tajovského, Plánočkovej a Hviezdoslavovej. Zaparkované
autá na cestách sťažovali odhŕňanie snehu mechanizmami, a preto vo viacerých prípadoch boli vodiči motorových vozidiel
vyzvaní na odparkovanie áut z miestnych komunikácií.
Dňa 20.01.2015 bol odchytený túlavý pes Petra Ch. z Trebule. Po zaplatení blokovej pokuty 30,- EUR bol pes
majiteľovi vrátený. Problémy s túlavými psami stále pretrvávajú, a preto upozorňujem majiteľov psov, aby zodpovednejšie
pristupovali k svojim miláčikom a neporušovali Zákon č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania
psov. Z uvedeného zákona budem citovať základné a najdôležitejšie ustanovenia. V § 2 odst.c) je uvedené, že voľným
pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru, alebo zariadenia na chov.§ 4, odst.3: za psa vždy
zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad. § 6 odst.1: ak pes znečistí verejné
priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť. §7 písm.a): priestupku sa dopustí držiteľ
psa,
ak
ho
neprihlási
do
evidencie,
písm.d):
neohlási
že
pes
pohrýzol
človeka,
písm.
f): nezabráni voľnému pohybu psa, odst.2 písm.b.): nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera, písm.d): nerešpektuje
zákaz vstupu so psom.
Dňa 22.01.2015 bolo v súčinnosti OO-PZ Sliač vykonané v campingu Kováčová šetrenie k poškodeniu ubytovacích
buniek. Prípad je v štádiu objasňovania. V súčasnej dobe sú vykonávané služby hlavne v campingu, v objekte futbalového
štadióna, na ul. Slnečnej a v parkoch liečebných zariadení. Na požiadanie zamestnancov Národného rehabilitačného centra sú
opakovane riešené dopravné priestupky vodičov motorových vozidiel, ktorí porušovaním dopravných značiek znemožňujú
vjazd sanitiek s nemobilnými pacientmi pred vchod NRC. Doposiaľ bolo riešených 5 dopravných priestupkov, z ktorých dva
blokovou pokutou 2x 15,- EUR.
Do obce a chatových oblastí prichádzajú často rómski spoluobčania zo Sielnice a Zvolena za účelom zberu kovového
odpadu. Nazbierané veci, ktoré majú uvedené osoby pri sebe, sú kontrolované, aby sa predchádzalo krádežiam
a poškodzovaniu majetku obce a občanov. Taktiež sú vykonávané pravidelné kontroly na zákaz podomového predaja.
Spracoval: náčelník Obecnej polície Kováčová: Ján Hliva

OZNAMY
ZÁKAZ PÁLENIA
Prišlo jarné obdobie a s ním negatívne javy,
typické pre našu obec, keď biologický odpad
zo záhrad mnohí likvidujete pálením. Hustým
Zákaz pálenia:
zadymením okolia tak znepríjemňujete život
svojim susedom. Žiadame Vás, aby ste
upustili od zamorovania ovzdušia dymom.
Takýto prístup je v rozpore so zákonom, ale
najmä s udržiavaním dobrých susedských
a medziľudských vzťahov. Tým, ktorým
nezáleží na životnom prostredí, ale vidia len
svoje dvory a záhrady, bude uložená pokuta
a pri opakovanom zadymovaní ovzdušia bude
priestupok odstúpený na Obvodný úrad
životného prostredia.
Obecný úrad Kováčová

UPOZORNENIE NA VOĽNÝ
POHYB PSOV
Nakoľko sa v obci neustále potulujú voľne
pustené psy, obecný úrad dôrazne upozorňuje
majiteľov a chovateľov psov na dôsledné
dodržiavanie zákona a VZN obce, ktorý
zakazuje voľný pohyb psov po verejných
priestranstvách. Žiadame majiteľov, aby
nevodili svoje psy v obci bez vodítka a taktiež
aby svoje psy nevypúšťali voľne na ulice
a verejné priestranstvá, nakoľko tým ohrozujú
občanov a hlavne deti. V prípade zistenia
priestupkov porušovania zákona budú
majitelia psov riešení obecnou políciou
v priestupkovom konaní.
Obecný úrad Kováčová

ZBER KONÁROV

SEPAROVANÝ ZBER

V rámci jarného upratovania sa uskutoční
v našej obci zber konárov v termíne
od 14. marca do 31. marca 2015. Zberné
miesto bude v autocampingu v Kováčovej,
ktorý bude otvorený v utorok, štvrtok
a v sobotu v čase od 14:00 do 17:00 hod.

Zberné miesta, kde môžete počas celého roka vyhadzovať separovaný
odpad:
- za Obecným úradom - kontajnery na papier, plasty, kov, sklo, textil
- pri Obecnom dome - kontajnery na sklo a papier
- pri cintoríne - kontajnery na sklo a papier
- ul. Slnečná - kontajnery na papier, plasty, sklo a textil

Obecný úrad Kováčová
Obecný úrad Kováčová
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Z PRACOVNÝCH STRETNUTÍ POSLANCOV
Stručný prehľad zo zápisnice z pracovnej porady poslancov OZ zo dňa 19.1.2015:
(celý zápis z pracovnej porady poslancov je dostupný na stránke www.kovacova.sk v sekcii - Úradné oznamy)



Poslanci OZ prerokovali došlé žiadostí – OZ Gorazdík, ZO JDS Kováčová, TJ Prameň Kováčová, referent obecných
služieb:
- Žiadosť OZ Gorazdík– žiadosť o poskytnutie finančného príspevku vo výške 800,-€ na pokrytie nákladov na organizáciu
Detského letného tábora Gorazdík, Počet dní tábora – 7, Počet detí – cca 50. Poslanci vyjadrili súhlas s poskytnutím príspevku.
- Žiadosť Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Kováčovej – žiadosť o poskytnutie finančného príspevku vo
výške 750,-€ na činnosť v roku 2015. Poslanci súhlasili s príspevkom v rovnakej výške ako v roku 2014, t.j. 700,-€ po predložení
plánovanej výšky jednotlivých druhov výdavkov.
- Žiadosť TJ Prameň Kováčová– žiadosť o poskytnutie dotácie pre rok 2015 - v rovnakej výške ako v roku 2014, t. j. 23.600,-€.
Poslanci súhlasili s poskytnutím dotácie po doplnení žiadosti v zmysle platného VZN obce č. 59/2007.
- Žiadosť Z. Mikulovej, referenta obecných služieb – žiadosť o navýšenie rozpočtu o sumu 100,-€ na zakúpenie záložného zdroja
k PC v Obecnom dome. Ing. V. Volko upozornil, že v rozpočte je plánovaná položka pre takéto účely (vo výške 400,-€).
Vzhľadom k tomu, že v nedávnej minulosti bola realizovaná obnova výpočtovej techniky, plánovaná výška by mala byť
dostatočná
 Poslanci OZ prerokovali žiadosť firmy Siroň plus, spol. s r.o. – opätovné prerokovanie
Spoločnosť SIROŇ plus, spol. s r.o., so sídlom v Detve, ul. M. R. Štefánika č. 2, predložila 10.9.2014 žiadosť o odkúpenie
nasledovných pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve obce:
- Pozemok KNC parc. č. 1011/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 47 m²,
- Pozemok KNC parc. č. 1011/2, lesné pozemky o výmere 159 m²
Uvedené pozemky sa nachádzajú v katastrálnom území obce Kováčová, sú zapísané na LV č.1 na Katastrálnom odbore
Okresného úradu Zvolen. Spoločnosť SIROŇ plus je výlučným vlastníkom rekreačnej chaty súpisné číslo 72, zapísanej na LV
č.638, ktorá sa nachádza na pozemku KNC parc. č. 1011/1 a je funkčne prepojená s parcelou KNC parc.č.1011/2. Spoločnosť
má záujem vykonať rekonštrukciu budovy (chata je vyhorená). Starosta a poslanci sa dohodli, že firme SIROŇ plus bude zaslaný
list starostu s predbežným súhlasom s odpredajom a výzvou na predloženie znaleckého posudku. Keďže sa jedná o pozemok pod
chatou, nemusí byť vypísaná súťaž. Predajná cena pozemku musí byť minimálne vo výške znaleckého posudku
















Starosta a poslanci sa dohodli na zložení pracovnej skupiny, ktorá pripraví programový plán Obce Kováčová na roky
2015-2018. Zloženie pracovnej skupiny: Ing. Ján Izrael, Ing. Vladimír Volko, Ing. Peter Hrbáľ, Ing. Ján Sliacky, Ján
Zvara
Starosta navrhol spôsob zasielania pozvánok a materiálov na PPP a zasadnutia OZ – len elektronicky. Poslanci
s návrhom súhlasili.
Starosta splnil svoju zákonnú povinnosť a v stanovenom termíne (do 30 dní od menovania za starostu obce) odovzdal
členom Osobitnej komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce zákonom stanovené
podklady - „ Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov“ .
Starosta informoval, že Ján Zvara a Anna Zvarová, Kúpeľná 82/43, Kováčová, požiadali o nápravu vo veci údajného
užívania ich parciel 775/2 a 776 obcou v areáli autokempingu. Starosta písomne vyzve žiadateľov o predloženie
dokladov, príp. o vytýčenie hraníc svojich pozemkov.
Starosta informoval o rokovaní s predstaviteľmi Krajskej rozvojovej agentúry Banská Bystrica o prípravnej štúdii
cyklochodníka Kováčová – Zvolen.
Ing. Volko požiadal starostu o overenie stavu zámeru majiteľa hotela Kaskády p. Konárika o vybudovanie
cyklochodníka od hotela Kaskády na Kováčovú ( pôvodný termín realizácie mal byť na jeseň 2014 ).
Ing. Hrbáľ odporučil pozvať na PPP zástupcov OZ, ktoré sa venuje cyklotrasám, ich financovaniu, ich zosieťovaniu,
Ing. Grausa a Ing. Petríka. Poslanci návrhy odsúhlasili
Ing. Volko požiadal starostu a predsedu Komisie finančnej a správy obecného majetku o spracovanie komplexného
materiálu o možnostiach získania cudzích zdrojov financovania pre obec, organizácie a združenia v obci pre r. 2015 –
eurofondy, dotácie Úradu vlády SR, dotácie a príspevky jednotlivých ministerstiev, BBSK, OOCR Stredné Slovensko,
nadácie bánk, poisťovní, podnikov, nórske fondy,...). Ing. Hrbáľ prisľúbil, že v spolupráci s členmi Komisie finančnej
a správy obecného majetku takýto dokument ( analýzy možností ) pripraví.
Ing. Volko upozornil na oneskorené začatie vykonávania zimnej údržby pracovníkmi obce (nepripravená technika –
nenamontované prídavné zariadenie na odhŕňanie snehu)
Ing. Volko upozornil na zatekanie strechy na betónových garážach pri Obecnom dome. Zároveň navrhol zhotovenie
jednoduchej sedlovej strechy v dizajne strechy Obecného domu.
Starosta informoval o pozvaní riaditeľa ŠLÚ Marína na priateľskú návštevu. Návštevy sa zúčastnia Ing. Izrael a Ing.
Volko. Termín dohodne starosta

Z PRACOVNÝCH STRETNUTÍ POSLANCOV
Stručný prehľad zo zápisnice z pracovnej porady poslancov OZ zo dňa 16.02.2015:

(celý zápis z pracovnej porady poslancov je dostupný na stránke www.kovacova.sk v sekcii - Úradné oznamy)
(celý zápis z pracovnej porady poslancov je dostupný na stránke www.kovacova.sk v sekcii - Úradné oznamy)



Obhliadka objektov:
- V čase 17:30 – 18:10 hod. vykonali prítomní poslanci a starosta obhliadku všetkých priestorov Obecného domu.
Poslanci konštatovali, že priestory sú vhodné na dočasné presťahovanie Obecného úradu v prípade realizovania zámeru
vytvorenia „Kultúrno – spoločenského centra obce“ v priestoroch súčasného Obecného úradu a sály kultúrneho domu.



Správa o kultúrno – spoločenskom živote v obci za rok 2014 a plán činnosti na rok 2015
Z. Mikulová predložila správu o kultúrno – spoločenskom živote v obci za rok 2014 a taktiež plán činnosti MKS
v Kováčovej pre rok 2015.
 Večer s osobnosťou – V. Volko navrhol pozvať J. Beljaka – téma – Pustý hrad, história Kováčovej, poslanci navrhli
propagovať toto podujatie formou letáčikov do každej domácnosti. Ing. Volko navrhol zakúpenie plátna, ktoré bude
využívané na zasadnutiach OZ, na akciách organizovaných obcou (Večer s osobnosťou a pod.) – poslanci súhlasili
 Stavanie mája – starosta osloví V. Bibu (poskytnutie stromu od Urbárskeho spoločenstva v Kováčovej )


Starosta informoval o o svojich aktivitách k získaniu katastrálneho programu, ktorý by mohli využívať aj občania.
Zatiaľ najlepšie z overovaných riešení: zriadiť prístup na portáli www.geosens.sk
 Starosta informoval o dohode s p. Rumanovským, ktorý má oprávnenie „odborne spôsobilá osoba pre verejné
obstarávanie“. Obec bude využívať jeho služby len pre jednotlivé konkrétne prípady, dohodnutá cena 15,-€/hod.
 Starosta informoval o pripravovanom zmluvnom zabezpečení problematiky BaOZP, PO a PZS pre 4 objekty patriace
obci: Obecný úrad, Obecný dom, Recent, Dom smútku
Starosta má ponuku od p.Šúdovej ( zabezpečuje danú problematiku pre ZŠ s MŽ, NRC ) – 80,-€ / mesiac + DPH
Ing. Volko navrhol osloviť aj Igora Čákyho
Ing. Sliacky navrhol osloviť Ing. Jozefa Machaya zo Zvolenskej Slatiny


Starosta predložil aktualizované zloženie nasledovných štábov a komisií:
Krízový štáb obce:
Povodňová komisia:
Predseda – Ing. Ján Izrael
Predseda – Ing. Ján Izrael
Podpredseda – Ing. Vladimír Volko
Podpredseda – Ing. Vladimír Volko
Člen – Ján Zvara
Tajomník – Ing. Ján Sliacky
Člen – Ján Hliva
Technický štáb Obecnej povodňovej komisie:
Člen – Zuzana Mikulová
Vedúci technického štábu – Ing. Vladimír Volko
Člen – Michal Gombala
Zástupca vedúceho technického štábu – Ľubomír Belička
Člen – Ing. Peter Hrbáľ
Člen – Marián Dávid










Ing. Hrbáľ informoval o zverejnenej výzve Ministerstva financií na predkladanie žiadostí o dotácie. Poslanci sa dohodli,
že obec podá žiadosť o poskytnutie príspevku
Ing. Volko informoval, že ŠK Prameň Kováčová podal žiadosť na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
o poskytnutie dotácie na automatický zavlažovací systém futbalového ihriska
Starosta informoval o počte prihlásených detí do 1. ročníka ZŠ: 7
Starosta informoval o stave riešenia úlohy, ktorá bola daná na základe podnetu obyvateľa obce na OZ konaného
27.01.2015 – overiť navážanie stavebného odpadu na pozemky v novej lokalite „IBV Nad ihriskom“:
- developer projektu Ing. Mráz informoval, že občania, ktorí sa sťažovali, využívajú jeho pozemky (majú oplotené
záhrady vo väčšom rozsahu ako sú ich pozemky)
- starosta požiadal Ing. Sliackeho, predsedu komisie pre územný rozvoj, o overenie stavu a predloženie stanoviska
komisie
Starosta informoval o stave riešenia úlohy, ktorá bola daná na základe podnetu obyvateľa obce na OZ konaného
02.01.2015 – osvetlenie prístupovej cesty z obce k rekreačnému zariadeniu Zboru väzenskej a justičnej stráže:
- prišlo zamietavé stanovisko od fy. Strabag
- projekt z minulosti rieši len 2 svietidlá (v časti lesíka), ale celá trasa do chatovej oblasti „C” má dĺžku cca 600 m
=> starosta osloví autora projektu Ing. Sebíňa
- starosta bude rokovať s poslancom NR SR Ing. Lebockým a riaditeľkou zariadenia Ing. Vrťovou – možnosť riešenia
prostredníctvom ZVJS SR, ktorému RZ patrí
M. Dávid upozornil na neporiadok okolo zberných kontajnerov na ul. Slnečnej a navrhol častejší odvoz alebo zvýšenie
počtu kontajnerov. Taktiež požadoval komplexné riešenie znečisťovania obce exkrementami od psov.

ZO ZÁPISNICE Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Stručný prehľad zo zápisnice z Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.1.2015:
(celý zápis z Obecného zastupiteľstva je dostupný na stránke www.kovacova.sk v sekcii - Úradné oznamy)

- Starosta predložil návrh rozpočtu Obce Kováčová a ZŠ s MŠ na rok 2015. V predkladanom rozpočte nie sú zapracované
kapitálové príjmy a výdavky. Tieto bude možné zapracovať do rozpočtu až po schválení Programového plánu na roky 2015 –
2018. Predložený návrh rozpočtu vychádza z rozpočtu Obce Kováčová v roku 2014 po 4. zmene. Návrh rozpočtu prerokovali
poslanci na PPP dňa 19.1.2015, následne im bol dňa 21.1.2015 elektronicky zaslaný návrh rozpočtu so zapracovaním ich
pripomienok a 23.1.2015 bola zaslaná definitívna verzia. Celkové príjmy obce a ZŠ s MŠ sú plánované vo výške 529.914,-€,
celkový výdavky vo výške 527.177,-€. Vlastné príjmy obce a ZŠ s MŠ sú plánované vo výške 456.315,-€. Výdavky ZŠ s MŽ sú
naplánované vo výške 201.965,-€ pri predpokladaných príjmoch z Okresného úradu vo výške 67.407,-€. Stanovisko komisie
finančnej a správy obecného majetku k rozpočtu predniesol Ing. Hrbáľ. Komisia odporúča predkladaný rozpočet schváliť.
Poslanci OZ predložený rozpočet schválili.
- Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej vyhlásilo v zmysle § 18 a ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov voľby hlavného kontrolóra Obce Kováčová, ktoré sa uskutočnia dňa 24. marca 2015 o 18:00 v budove
Obecného úradu obce Kováčová na zasadnutí Obecného zastupiteľstva.
- Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej deleguje Zuzanu Nemcovú, poslankyňu OZ v Kováčovej, do Rady školy Základnej školy
s materskou školou v Kováčovej
- Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej berie na vedomie Informáciu starostu obce o odovzdaní a prevzatí funkcie dňa 2.1.2015
- Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrolnej činnosti v obci
Kováčová za rok 2014
Z diskusie:
- P. Bilčíková z Plánočkovej ulice upozornila, že za ich záhradou v lokalite IBV „Nad ihriskom“ robí skládku stavebného odpadu
neznámy stavebník. Stavebný odpad dováža nákladnými vozidlami cez Plánočkovú ulicu z územia mimo Kováčovej
- P. Kucháriková sa pripojila k sťažnosti p. Bilčíkovej s vyjadrením obavy o zatápanie ich záhrad
- P. Bilčík z ulice Mierovej upozornil, že v lokalite IBV „Nad ihriskom“ môžu nastať problémy s posúvaním svahu, pretože
investor svojvoľne mení odtokové pomery
- Ing. Juriga sa zaujímal o problematiku napojenia plánovanej obytnej zóny v katastrálnom území mesta Sliač, ktorá sa nachádza
bezprostredne v susedstve obce Kováčová – v územnom pláne nie je riešené napojenie na št. cestu I/69, ale počíta sa
s využívaním komunikácií v obci Kováčová
Na podnety starosta odpovedal:
- K upozorneniu p. Bilčíkovej a p. Kuchárikovej prisľúbil, že si pôjde na druhý deň overiť popísané skutočnosti priamo na
miesto. Ing. Sliacky doplnil, že je potrebné overiť, či je k pozemku, na ktorom je stavebný odpad, vydané stavebné povolenie. Ak
nie, je možné začať konanie proti „čiernej stavbe“.
- K pripomienke p. Bilčíka uviedol, že dané územie rieši štúdia o zastavanosti a podmienky sú stanovené v stavebnom povolení.
- Na základe podnetu Ing. Jurigu starosta informoval, že prerokovanie územného plánu sa uskutoční na MsÚ Sliač, vyjadrenie
obce zašle v stanovenom termíne.

Stanovisko Obce Kováčová k strategickému dokumentu Územný plán zóny Sliač Hájniky, časť Trebuľa, funkčná plocha „D“
Obec Kováčová, ako dotknutý účastník konaní, zaslal Mestu Sliač a Okresnému úradu Zvolen, Odboru
starostlivosti o životné prostredie, nesúhlasné stanoviská k návrhu ÚPN Z Sliač Hájniky, časť Trebuľa,
funkčná plocha „D“ z pohľadu napojenia riešenej lokality na infraštruktúru obce – verejný vodovod,
splaškovú kanalizáciu a dopravný systém, pretože by mohli mať negatívny dopad na samotnú obec
Kováčová.
Ing. Ján Izrael, starosta obce Kováčová
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Rozpočet obce Kováčová - rok 2015
I. BEŽNÉ PRÍJMY
Položka

Názov

Kód zdroja 41: vlastné príjmy
111 003
Výnos z dane príjmov FO
121
Daň z nehnuteľnosti
133 001
Daň za psa
133 006
Daň za ubytovanie
133 012
Trhový poplatok
133 013
Za komunálny odpad a DSO
212 003
Nájom chaty 516
212 003
Nájom budovy- vínotéka
212 003
Nájom budovy- Slovenská pošta
212 003
Nájom Pulišová
221004
Správne poplatky
222 003
Pokuty OcP a ObÚ
223 001
Poplatky za MR
Cintorínske poplatky
Poplatky za kopírovanie
Poplatky za sálu- KD
223 003
Za stravu od zamestnancov
243
Úroky z BÚ
244
Úroky z termínovaných vkladov
291 008
Z odvodov z hazardných hier a pod.
Obec kód zdroja 41
Vlastné príjmy ZŠ s MŠ
Celkom kód zdroja 41
Kód zdroja 111: zo štátneho rozpočtu
312 012
OÚ pre ZŠ nenormatívne
312 012
Školské poukazy
312 012
Asistent učiteľa
312 012
Transfer pre MŠ
312 012
Registrácia obyvateľov
OÚ pre stavebný úrad
Životné prostredie
Tranfér- skladník CO
Transfér - CD a PK
Tranfér z UPSVaR- aktivačné práce
Transfér zo ŠR za PnD
Tranfér voľby (referendum)
Celkom kód zdroja 111 zo ŠR
Celkom bežné príjmy obce
a ZŠ s MŠ
III. FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ
454 001
Prevod z rezervného fondu
Navýšenie finančných operácii
Celkom finančné operácie

Celkom príjmy obce
a ZŠ s MŠ

I. BEŽNÉ VÝDAVKY (Stručný prehľad)*
Rozpočet na
rok 2015 v
EUR
289 000,00
78 200,00
2 700,00
5 000,00
800,00
52 500,00
2 000,00
1360,00
210,00
200,00
6 000,00
500,00
200,00
500,00
25,00
600,00
2 500,00
120,00
5 000,00
2 000,00
450 315,00
6 000,00
456 315,00

67 407,00
856,00
0,00
1 356,00
500,00
1 500,00
170,00
30,00
80,00
300,00
400,00
1000,00
73 599,00
529 914,00

0,00
0,00

529 914,00

* Celý rozpočet obce Kováčová pre rok 2015 je
prístupný
na
internetovej
stránke
obce:
www.kovacova.sk v sekcii Samospráva.

Položka

Názov

Kód zdroja 41: z vlastných príjmov
01 Všeobecné verejné služby
610
Mzdy, platy a ostatné služobné
vyrovnania
620
Poistné a príspevok do poisťovní
632 001
Spotreba elektr. energie
632 003
Poštovné, telefóny, fax
634 001
PHM Hyundai
633 016
Reprezentačné výdavky OcÚ
633 006
Všeob. materiál- kanc. potreby
633 009
Noviny, časopisy, odborná literatúra
634 003
Poistenie vozidiel zákonné
634 003
Poistenie vozidiel havaríjné
635 006
Oprava budov
637 005
Právne sl., exekútor., audit
637 012
Poplatky správne, notárske, súdne
637 026
Odmeny poslancom
637 027
Odmeny zamest. mimoprac.
pomeru
641 003
Financovanie spoloč. staveb. úradu
642 001
Transfer pre ZMOS
642 001
Transfer pre JDS
642 001
Transfer pre OZ Gorazdík
Spolu:

Rozpočet na
rok 2015 v
EUR

58 000,00
25 400,00
12 000,00
3 500,00
1 500,00
270,00
1 400,00
400,00
250,00
481,00
500,00
1 500,00
1 000,00
6 300,00
7 650,00
3 500,00
750,00
700,00
800,00
145 631,00

01.3
03.1.0
03.2.0
04.2.1
04.2.2

Všeobecné služby spolu- prac VS
Policajné služby spolu
Ochrana pred požiarmi
Veterinárna služba (odchyt zvierat)
Lesníctvo- opilovanie a výrub str.

04.5.1
635 006
635 006
635 006

Cestná doprava
Oprava ciest- výtlky, vysprávky
Zimná údržba
Oprava dopravného značenia

04.7.3
637 004
634 004
06.2.0
06.4.0
08.1.0

Cestovný ruch
Odstraňovanie kom. odpadu a DSO
Rutinná a štand. údržba kanalizácie
Rozvoj obci (verejná zeleň, služby)
Verejné osvetlenie
Rekr. a šport. služby (TJ Prameň)

08.2.0
632 001
632 001
633 006
633.009
637. 002

Kultúrne služby
Elektr. energia- obecný dom
Spotreba plynu - obecný dom
Jubilanti- vecné dary
Knihy, časopisy, občasník
Kultúrne a športové podujatia
Deň koňa, furmanské preteky

1 800,00
4 000,00
800,00
850,00
6 780,00
840,00

08.4.0
10.2.0.2

Náboženské a iné spol. služby
Staroba (opatrovateľ, strava dôch.)

2100,00
6 800,00

Výdavky obce celkom
Výdavky ZŠ s MŠ

VÝDAVKY ZA OBEC A ZŠ s MŠ
SPOLU:

5 170,00
15 760,00
330,00
600,00
660,00

8 000,00
8511,00
1 000,00
1 000,00
57 000,00
1 000,00
10 500,00
8 400,00
23 930,00

325 212,00
201 965,00

527 177,00

NAŠA MATERSKÁ ŠKOLA
Prešiel iba krátky čas a aj za ten čas sa v materskej škole udialo dosť. Posledne sme spomínali Mikuláša. Po ňom sme mali krásny
vianočný večierok v sále kultúrneho domu.
Na predvianočnom večierku boli deti prezlečené za čertov, anjelov ale nechýbala ani postava z rozprávky ,,Dievčatko so
zápalkami“, ktoré za sprievodu hudby krásne pohybovo stvárnila Olívia. Jej tanec bol prepletený s tancom anjela, ktorého zase
stvárnila Dorotka. Bolo to veľmi emotívne a mnohým tiekli aj slzy. Ani čerti sa nedali zahanbiť v ,,čertovom tanci“. Ako by sme
mohli nespomenúť anjelov, ktorí k Vianociam neodmysliteľne patria? Zmenili sa na ne dievčatá, ktoré ich svojím jemným
tancom napodobnili. Veľmi zlatí boli aj tí najmenší, ktorí po prvýkrát takto vystupovali. Zvládli to bez slzičiek. Ich odvahu každý
ocenil.
V januári sme boli s predškolákmi v základnej škole,
kde nám žiaci 1. triedy ukázali, ako to v škole prebieha.
Veľmi sa nám to páčilo.

Február je čas karnevalov a aj naša materská škola sa v tento deň premenila na jednu krásnu rozprávku. Pýtate sa prečo? Preto,
lebo chlapcov a dievčatá nahradili princezné, škriatkovia, rytieri, kvietky, čarodejnice, vodníci a rôzne zvieratká. Každý bol v ten deň
niekto iný, zaujímavý, rozprávkový, jedinečný. Deti boli ako z rozprávky, boli krásne a masky sa všetkým tiež veľmi páčili.
Pravú karnevalovú atmosféru dopĺňala pestrá výzdoba škôlky, a aj prezlečené pani učiteľky – Aďka bola Šípová Ruženka,
Mirka lienka, Alenka footbalista a Marka papagáj . Do nášho karnevalu sa zapojili aj niektorí rodičia, ktorí prišli taktiež v maskách.
Pani učiteľky si pripravili pre deti a rodičov 2 hodinový program plný zábavy, tanca a súťaží. Deti začiatok karnevalu otvorili
typickou piesňou na Fašiangy ,,Fašiangy, Turíce“ a potom za sprievodu rytmickej mexickej hudby sa predviedli a predstavili
rodičom.
Potom začali súťaže rodičov a detí. Nechýbal ,,metlový tanec, vrabčací tanec, stoličkový tanec ale zaujímavé boli aj tance
s balónom, vyhadzovanie balónov do siete , hra na sochy a mnoho ďalších hier a súťaží. Celý karneval sprevádzala dobrá hudba,
skvelá atmosféra a radosť v detských očkách.
Deti mali pripravené aj malé občerstvenie, šišky, ktoré k Fašiangom neodmysliteľne patria. Urobili im ich tety kuchárky, za čo sa
im chceme poďakovať. Po malom občerstvení zábava rodičov a detí pokračovala ďalej.
Odmenou nám všetkým bol krásne prežitý deň v neobyčajných kostýmoch a úsmev na detských tvárach. Aký by to bol však karneval
pre deti, keby chýbala akási odmena? Veď masky si to zaslúžia. Krásne boli všetky. Nakoniec boli odmenené balónom, sladkou
dobrotou a drobnou hračkou. Spokojne potom odchádzali domov.
Všetci sme sa perfektne zabavili a tešíme sa, že sa v takej skvelej atmosfére stretneme aj o rok.
V marci sme boli v knižnice, veď je ,,Mesiac
knihy“. Pripravíme si spolu s deťmi pekný
a zaujímavý mesiac, plný rozprávok, divadla
a súťaží.Deti sa predvedú, čo v nich je a najmä
ukážu, aké majú šikovné jazýčky, pri rozprávaní
rozprávok a hraní divadielka pre svojich
kamarátov.
A nezabudnite, v marci máme zápis do
materskej školy. Tešíme sa na Vás a Vaše
detičky
Andrea Hrončoková a kolektív MŠ
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Januárové mrazy možno niektorým robili vrásky na čele, ale my sme sa potešili. Vďaka nim bolo klzisko na Námestí SNP
vo Zvolene v prevádzke a naši žiaci sa pod vedením skúsených tréneriek, p. J. Zrubecovej a Mgr. D. Melicheríkovej každý pondelok
zdokonaľovali v korčuľovaní. A väčšina z nich už urobila nemalé pokroky!
Darilo sa nám aj v iných oblastiach. V školskom kole Hviezdoslavovho Kubína – súťaže v prednese poézie a prózy, sa na
prvom mieste umiestnil Martinko Vaculčiak (3. ročník, próza), na druhom mieste Tánička Nociarová (3. ročník, poézia) a na treťom
mieste Viktorka Beličková (3. ročník, próza) a Samko Kulháni (4. ročník, próza). Martinko Vaculčiak nás bude reprezentovať na
obvodnom kole vo Zvolene. Držíme mu palce! Všetkým víťazom srdečne blahoželáme.
Dňa 4. februára 2015 sa uskutočnil slávnostný zápis detí do 1. ročníka. Tento rok sa niesol v znamení Snehulienky
a siedmich trpaslíkov. Pre deti a rodičov bol pripravený krátky kultúrny program- divadielko „Moderná Snehulienka“. Potom si
Snehulienka, trpaslíci a pani učiteľky odviedli škôlkárov na pripravené stanovištia, kde predškoláci predviedli, čo všetko už dokážu.
Za ich usilovnosť a odvahu boli odmenení pamätným listom a malým darčekom. Boli by sme radi, keby k nám v budúcnosti zavítali
aj detičky s rodičmi, ktoré nenavštevujú MŠ v Kováčovej a prišli sa nezáväzne pozrieť ako vyzerá naša škola, čo všetko žiakom
ponúkame a aká atmosféra u nás vládne.
Fašiangy sú už tradične obdobím karnevalov a zábav. Nie je to iné ani u nás. V spolupráci s obcou Kováčová a s rodičmi
sme 10. február prešantili na detskom karnevale, ktorého súčasťou boli aj zábavné súťaže a už tradičná tombola. Aj touto cestou by
sme sa chceli poďakovať všetkým rodičom a sponzorom (kaderníctvo Choice Kováčová, pizzériaFamily Kováčová, ...), ktorí ochotne
prispeli zaujímavými cenami. My sme na oplátku pripravili fašiangové občerstvenie nielen pre deti, ale aj pre rodičov.
Potešilo nás, že na karneval do Obecného domu zavítali aj naši bývalí žiaci a tiež deti z obce, ktoré našu školu nenavštevujú
a napriek tomu sa prišli s nami zabaviť. Ste srdečne vítaní aj na budúci rok.Fašiangové veselie sme ukončili 24. februára 2015 v KD,
kde nám herci divadla Na traky zahrali „Rozprávku z mlyna“. Škôlkárom i školákom sa predstavenie páčilo a úsilie hercov odmenili
potleskom. Ak Vás náš príspevok zaujal, môžete navštíviť aj naše stránky: www.zskovacova.com, www.facebook.com / ZŠ s MŠ
Kováčová.
Mgr. Jana Popracová
riaditeľka školy
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Kultúra v Kováčovej
Kultúrne a športové podujatia, ktoré sa konali v našej
obci v mesiacoch január - marec 2015:
10. január – Slávnostný venček účastníkov kurzu spoločenských
tancov pre dospelých, ktoré sa každú nedeľu nacvičujú v sále KD
17. január – v Sielnici sa uskutočnil ďalší ročník záprahových pretekov
Sielnická podkova
24. január – divadelné predstavenie
medziBRODway „DO NAHA”

ochotníckeho

divadla

31. január- 8. reprezentačný ples ŠK Prameň Kováčová
10. február- fašiangový karneval pre deti ZŠ v OcD Kováčová
12. február- fašiangový karneval v priestoroch MŠ
3.marec - deti z materskej školy navštívili pri príležitosti marcamesiaca knihy, obecnú knižnicu
16. marec- Beseda v knižnici s deťmi zo ZŠ
17. marec - pietna spomienka pri pamätníku pri obecnom úrade pri
príležitosti 70. výročia oslobodenia našej obce
17. marec - „večer s osobnosťou”- archeológ J. Beljak
23. marec - Deň učiteľov (posedenie učiteliek v motoreste Formula)

Pripravujeme:
Apríl - Memoriál v stolnom tenise
Apríl - OZ Gorazdík - Veľkonočné divadelné pásmo „Márnotratný syn”
Apríl - Hučavská zabíjačka
Máj - Stavanie a rúcanie mája
Máj - Hokejbalový turnaj - 2.5.2015- Ihrisko NRC Kováčová
Máj - Deň matiek
Máj - Pietny akt pri pamätníku SNP v Kováčovej -Borine
Máj - Deň Koňa
Jún - Detský rozprávkový les - 14.6.2015

OZ Gorazdík
OZ Gorazdík opäť nezaháľalo. Už deň po Vianociach sme si v kostole sv. Gorazda mohli vychutnať krásnu Jasličkovú pobožnosť,
ktorej tohtoročnou myšlienkou bolo, že každý z nás si môže Ježiša odniesť vo svojom srdci. V tých dňoch po našej obci chodili aj
betlehemci, ktorí nám prinášali posolstvo o príchode Ježiša na tento svet. Na Troch kráľov sme s Gorazdíkom chodili koledovať. Svojím
spevom a vinšami sme tak znovu prinášali k vám domov príbeh Vianoc.
Keď sa zima naozaj stala zimou a obdarovala nás kopou
snehu, neváhali sme ani chvíľu a išli sme sa spolu
hromadne sánkovať. Išli sme všetci, od veľkých po
malých, na veku nezáležalo. Spolu sme takto strávili
krásne popoludnie.
Sneh rýchlo ubúda, rastú snežienky a to je znamenie pre
príchod jari a s ňou aj ďalšej veľmi významnej udalosti
roka. Prichádzajú sviatky Veľkej noci. Už pár rokov OZ
Gorazdík
organizuje
divadelné
predstavenie.
To tohtoročné bude mať názov Márnotratný syn a jeho
hlavnou myšlienkou bude, že vždy sa môžeme zmeniť.
Týchto pár mesiacov s Gorazdíkom ubehlo veľmi rýchlo.
Boli to pekné chvíle a ja sa už teším na tie ďalšie
a samozrejme aj na jeho nasledujúce akcie.
Kamila Kucháriková
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NAŠA KOVÁČOVÁ
Nie som rodák z Kováčovej, ale po 25. rokoch čo tu bývame, sa pokladám už za starousadlíka a preto som si dovolil ten nadpis
„Naša Kováčová“. Vzhľadom k tomu, že značnú časť života – takmer 40 rokov som venoval aj svojej záľube – hudbe, všímal
som si že o mnohých dedinách sú rozličné piesne, ktoré vykresľujú zvyky, udalosti a celkovo kolorit danej obce. Piesne majú
obyčajne žartovný, popisný, prekáračský, zamilovaný alebo aj smutný text a k tomu prislúchajúcu melódiu.
V Kováčovej som počul od nebohej pani Márii Homolovej pieseň „Kováčovská lúka 300 míľ široká“, ktorú si spievala zrejme
nešťastne zamilovaná dievčina. V knihe „Kováčová“ (vyšla k 750. výročiu prvej písomnej zmienky o obci) je pieseň
od Martina Sanitrára „Hory aj nížina“ ktorou ospieval zrejme svoju obec, ale v texte piesne nie je jasné o ktorú obec ide,
nakoľko názov obce sa nespomína. K pôvodným piesňam ktoré hovoria vyslovene o Kováčovej, patrí iste „Hore Kováčovou
vysoká šarina“ od Jána Kuchárika. Text piesne je však akousi smutnou baladou o matke a synovi. Ja som sa pokúsil zložiť
pesničku, ktorá v krátkom historickom kontexte hovorí o Kováčovej od jej vzniku až po súčasnosť. Text nie je ľúbostný,
smutný ani veselý. V krátkom strihu dejinami nadväzuje na obdobie kráľa Bela IV. A Donča – župana, teda na obdobie prvej
oficiálnej zmienke o Kováčovej z roku 1254 až po súčasnosť. K textu som zložil ľahko zapamätateľnú melódiu, ktorá vychádza
z obdobnej melodiky tohto regiónu.
Pokiaľ sa Vám občania Kováčovej, melódia a text budú páčiť, skúste si ju zaspievať. Pieseň do podoby skladby pre spevácky
zbor upravila Mgr. Martina Šebová, zbormajsterka speváckeho zboru zo Zvolena za čo jej ďakujem. Čo keby si túto skladbu
naštudoval aj spevácky zbor pri kostole sv. Gorazda a pri patrocíniu obce ju zaspieval?!
Ing. Vladimír Levko

2. Za ich verné služby dostali krásnu zem „od Sliača k Turovej”, až po samý Zvolen.
K tomu krásne hory aj liečivý prameň „nech tam nažívajú”, až naveky Amen,
3. Už mnoho storočí od tých časov prešlo „Kováčovskí majstri” pozdvihli remeslo.
Aj svoju dedinu pekne si stavajú „a liečivou vodou” chorých uzdravujú.
4. Veľa však trápenia za tie veky prešlo „ľudia z Kováčovej” prežili všeličo.
Aj vojen útrapy a hroby rodákov „vďaka Pánu Bohu” už je teraz pokoj.
5. Nech tá Kováčová naďalej prekvitá, „nech ju ochraňuje” mocná Božia ruka.
Aj v našom kostole sv. Gorazda „prosíme my Pane” o požehnanie Tvoje.
6. Chráňme si rodáci našu Kováčovú „tú krásnu zem našu”, tú našu otčinu.
Nech aj detné deti dobre sa tu majú „a na svojich predkov” s láskou spomínajú.
Text a melódia: Ing. Vladimír Levko
Úprava pre zbor: Mgr. Martina Šebová

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Navždy nás opustili
Iveta Nevežanská, rod. Rybárová - 50r.
Ján Kuchárik - 65r.
Helga Tužinská, rod. Sucháneková - 64r.
Ján Mihálik, 71r.

V mesiacoch január - marec 2015
oslávili životné jubileum:

90 rokov

60 rokov

Ondruška Jozef
Mozolová Helena

Flíder Vladimír
Ihring Daniel
Mojžita Milan
Chovanec Ján
Zaušková Mária
Zapletal Stanislav, Ing.
Cibula Jozef
Trebula Ján
Raniak Štefan
Beličková Mária

85 rokov
Kán František

75 rokov
Hrbálová Anna
Svoboda Jozef
Vývleková Mária

Pozostalým vyslovujeme
úprimnú sústrasť.

50 rokov
70 rokov

Vančová Jana
Olajec Igor, Ing.
Izrael Ján, Ing.
Klvanová Alena
Ďurian Ladislav

Urbánek Jozef
Beličková Emília

65 rokov
Volková Zuzana
Vasiljevová Anna
Albertová Mária
Volková Anna
Trebulová Zuzana

GRATULUJEME !
Cestovný poriadok:
KOVÁČOVÁ , kúpele - ZVOLEN,AS
5:15

X
6:00

6:20

X
6:40

7:05

X
7:25

8:10

X
9:05

6+
9:20

X
9:55

13:05

14:15

X
14:40

X
15:15

15:40

X
16:10

X
16:35

6+
17:00

X
17:20

18:00

10:40
X
18:25

X
11:25
19:15

6+
11:40
24
20:05

X
12:25
24
21:20

ZVOLEN,AS - KOVÁČOVÁ, kúpele
X
5:40

6+
5:40

X
6:00

X
6:20

6:40

X
7:05

7:40

X
8:45

6+
9:00

X
9:35

6+
12:30

X
12:45

13:30

X
14:15

14:45

X
15:20

X
15:50

16:15

X
17:00

17:30

X - ide v pracovné dni
6 - ide v sobotu

12

+ - ide v nedeľu
24 - nejde 5.4.2015

10:20
X
18:05

X
11:00
18:45

6+
11:15
19:45

X
12:00
24
20:35

24
22:20

STOLNÝ TENIS-

V Kováčovej sa oslavovalo 40.výročie!

Stolnotenisový oddiel ŠK Prameň Kováčová usporiadal dňa 26.12.2014 jubilejný 40. ročník tradičného Vianočného
stolnotenisového turnaja.
Účastníci turnaja boli už tradične rozdelení do dvoch skupín- registrovaní hráči (hráči, ktorí aktívne hrajú stolnotenisovú
súťaž) a neregistrovaní hráčí (amatérskych - príležitostných hráčov).
V kategórii neregistrovaných hráčov, sa bojovalo okrem iných hodnotných cien, aj o obnovenú tradíciu Putovného Pohára.
Po veľmi dlhom čase podarilo jednému z hráčov obhájiť víťazstvo, keď Putovný pohár zdvihol nad hlavu symbolicky Igor Volko,
ktorý je synom jedného zo zakladateľov tohto turnaja M.Volka, ktorý spolu s J. Ličkom, M. Mozolom a J.Zauškom usporiadali pred
40. rokmi úvodný turnaj. Na druhom mieste po veľmi dramatickom priebehu skončil Juraj Homola st. Tretie miesto obsadil nováčik
na stupni víťazov Matúš Vasiljev. Vzhľadom na jubileum sa organizátori rozhodli netradične oceniť, aj štvrté a piate miesto, keď na
štvrtom mieste skončil L. Urbánek a na piatom mieste domáci matador J. Biba.
V kategórii registrovaných hráčov na treťom mieste skončil Jozef Milan. Druhé miesto obhájil, tak ako minulý rok, Ondrej
Kocúr. Víťazom sa podľa predpokladov stala zaslúžene opora domáceho STO ŠK Prameň Kováčová Igor Betík. Organizátori
obnovili aj tradíciu detského turnaja, víťazom ktorého sa stal Martin Vaculčiak ml. Na druhom mieste skončil Simeon Suja a tretie
miesto patrilo Adamovi Kulhánimu.
Turnaj sa teší každoročne veľmi početnej účasti hráčov a výbornej zábave, ku ktorej nepochybne prispievajú aj zápasy
domácich matadorov. Toto veľmi vydarené podujatie, by nebolo možné zorganizovať bez pomoci sponzorov, ktorým patrí veľké
poďakovanie a už dnes sa tešíme na budúci 41. ročník!
Juraj Homola ml.

TURISTICKÝ KLUB KOVÁČOVÁ
Plán turistických akcií pre rok 2015
18.04.2015 (02.05.2015)*– Slovenský kras– Akcia "Z Kováčovej doKováčovej"
(turistika v okolí Kováčovej pri Rožňave)
16.05.2015(30.05.2015)* - Nízke Tatry- Krakova hoľa
27.06.2015 – Slovenský raj
07.08 – 09.08. – Trojštátny bod 2015 – Slovensko- Maďarsko- Rakúsko
12.09.2015(26.09.2015)*- Kysuce- Megoňky, Korňa, Klokočovské skálie
10.10.2015(24.10.2015)* – Drienčanský kras
30.12.2015 – Tradičný výstup na Ďumbier
*- termín v zátvorke- náhradný termín v prípade nepriaznivého počasia

13

ŠK Prameň Kováčová
FUTBAL

Predstavujeme Vám nových
hráčov ŠK PRAMEŇ KOVÁČOVÁ

Dospelí: IV. liga - JUH
jarná časť ročníka 2014/2015

Dátum

Deň

22.3.2015
29.3.2015
5.4.2015
12.4.2015
19.4.2015
26.4.2015
3.5.2015
10.5.2015
17.5.2015
24.5.2015
31.5.2015
7.6.2015
14.6.2015

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Súper
Sklotatran Poltár
FTC Fiľakovo
MFK Revúca
MFK Detva
FK CSM Tisovec
MFK Spartak Hriňová
FC Slovan Divín
FK Slovenské Ďarmoty
Jednota Málinec
MFK Lokomotíva Zvolen B
Jupie Podlavice Badín A
ŽP Šport Podbrezová B
ŠK Vinica

Doma
/
Začiatok Odchod
Vonku zápasu autobusu
D
V
D
V
D
V
D
V
D
V
D
V
D

15:00
15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
10:30
17:00

12:30

14:00
14:00

22.3.2015
28.3.2015
4.4.2015
11.4.2015
19.4.2015
26.4.2015
3.5.2015
9.5.2015
17.5.2015
23.5.2015
30.5.2015
6.6.2015
14.6.2015

Ne
So
So
So
Ne

14

Ne
So
Ne
So
So
So
Ne

Súper
TJ PS Hliník nad Hronom
TJ Kriváň
OFK Slovenská Ľupča
TJ ŠK Kremnička

VIKTOR BERNÁT
Pozícia: obranca
Vek: 19 rokov
Materský klub: TJ Slovan
AX Budča
Bydlisko: Turová

VLADIMÍR HLAVÁČ

jarná časť ročníka 2014/2015

Deň

Pozícia: brankár
Vek: 19 rokov
Materský klub: MFK
Lokomotíva Zvolen
Bydlisko: Sielnica

13:45

Dorast: IV. liga skupina C
Dátum

MICHAL HÁMORNÍK

Doma
/
Začiatok Odchod
Vonku zápasu autobusu
12:30
14:00
15:30
14:00
13:30

11:00

TJ Družstevník Lovčica-Trubín

V
D
V
D
V

voľno
ŠKF Kremnica
ŠK Selce
MFK Vígľaš - Pstruša
TJ Sokol Medzibrod
TJ Tatran VLM Pliešovce
OŠK Dobrá Niva
TJ Družstevník Bzovík

V
D
V
D
V
D
V

14:00
14:00
14:30
14:00
14:30
14:00
14:30

12:15

Pozícia: záložník
Vek: 19 rokov
Materský klub: FK Slovan
Kúpele Sliač
Bydlisko: Ostrá Lúka

14:00
12:00

13:00
12:45
12:30

PATRIK GONDÁŠ
Pozícia: útočník
Vek: 21 rokov
Materský klub: OŠK Stožok
Bydlisko: Stožok

ŠK Prameň Kováčová
FUTBAL

Predstavujeme Vám nového trénera
ŠK PRAMEŇ KOVÁČOVÁ

Žiaci: III. liga - skupina ,,C" starší žiaci U15
jarná časť ročníka 2014/2015

Dátum

Deň

Súper

Doma
/
Vonku

PATRIK PAULOVČÍK
Tréner mužstva dospelých
a družstva žiakov U13
Žije s manželkou a 3 deťmi
(synovia Patrik a Andrej - už aktívny hráči
kategórie U13 v ŠK Prameň Kováčová,
dcéra Sofia) v dedinke Dubové.
S futbalom
začínal
v MFK
Zemplín
Michalovce
(1987-1992),
kde pôsobil v žiackych kategóriách.
Následne navštevoval Športové gymnázium
v Košiciach a futbalovo pôsobil v 1. FC
Košice (1992-1996), kde prešiel ligovými
dorasteneckými mužstvami. Počas štúdia
na vysokej škole pôsobil v ŠK Zalužice IV.
Liga – krajské majstrovstvá, MFK Zemplín
Michalovce ,,B“ – IV. Liga.
Po ukončení vysokoškolského štúdia
nastúpil do zamestnania vo Zvolene, resp.
Trenčíne
a s prestávkami
hral
za
Ž. Breznicu, Sliač, Podzámčok, Budču,
D. Nivu a Babinu.
Z kolektívnych úspechov stojí za zmienku:
- halový majster SR kategórie ml dorast,
- 3. miesto v 1. dorasteneckej lige všetko
v drese 1. FC Košice.

5.4.2015
11.4.2015
18.4.2015
25.4.2015
29.4.2015
2.5.2015
6.5.2015
9.5.2015
16.5.2015
23.5.2015
30.5.2015
6.6.2015
13.6.2015

Ne
So
So
So
St
So
St
So
So
So
So
So

OFK Slovenská Ľupča
TJ PS Hliník nad Hronom
MFK Spartak Hriňová
TJ Baník Kalinovo
ŠK CVŠ Brusno pri ZŠ s MŠ
OTJ Hontianske Nemce
ŠK Partizán Čierny Balog
voľno
FK CSM Tisovec
FK Slovan Kúpele Sliač
ŠKF Kremnica
TJ Prestavlky
MFK Revúca

V
D
V
D
V
V
D
V
D
V
D
V

Začiatok Odchod
zápasu autobusu
11:30
10:00
10:00
10:00
8:15
10:00
10:00
8:15
10:00
8:15
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

7:15
8:15
7:00

Žiaci: III. liga - skupina ,,C" mladší žiaci U13
jarná časť ročníka 2014/2015
Dátum

Deň

Súper

Doma
/

Začiatok

Odchod
autobusu

Vonku

súper nemá
kategóriu U13
5.4.2015
11.4.2015
18.4.2015
25.4.2015
29.4.2015
2.5.2015
6.5.2015
9.5.2015
16.5.2015
23.5.2015
30.5.2015

Ne
So
So
So
St
So
St
So
So
So

OFK Slovenská Ľupča
TJ PS Hliník nad Hronom
MFK Spartak Hriňová
TJ Baník Kalinovo
ŠK CVŠ Brusno pri ZŠ s MŠ
OTJ Hontianske Nemce
ŠK Partizán Čierny Balog
voľno
FK CSM Tisovec
FK Slovan Kúpele Sliač
ŠKF Kremnica

6.6.2015
13.6.2015

So
So

TJ Prestavlky
MFK Revúca

D
V
D
V
V
D

12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00

V
D
V

12:00
7:15
12:00
12:00
8:15
súper nemá
kategóriu U13

V

12:00

8:15
8:15
8:15

7:00

15

S
Sy
ym
mb
bo
olly
yo
ob
bc
ce
e
Z publikácie KOVÁČOVÁ- história a súčasnosť…
…Prejdime k erbu našej obci. Dve skrížené zlaté podkovy
v modrom štíte nad zvýšenou zvlnenou pätou so zvlneným modrým
pruhom. Tak vyzerá jeho súčasná podoba. Ale nie každý vie, že
tento erb schválila Heraldická komisia MV SR na návrh obce len
v roku 1994.
Ten pôvodný vyzeral inak. Nielenže nevystihoval históriu
obce, ale ju ani neodlišoval od ostatných. Väčšina slovenských obcí
má totiž v znaku pluh, klasy a výnimkou nebola ani Kováčová.
Ostatne, do objavenia termálnych vôd sa tunajší obyvatelia venovali
v podstate výlučne poľnohospodárstvu. Dosvedčuje to aj symbol
obce vyrytý do pečatidla z roku 1761. V strede pečatného poľa je
vyrytá rozoraná zem, na ktorú je postavený pluh. Spoza pluhu
vyčnievajú tri klasy. Historický znak Kováčovej teda symbolizoval
miestne poľnohospodárstvo.
Novotvar erbu so zlatými podkovami vychádza z dávnej
historie. Autori erbu dospeli k názoru, že na erb obce sa najviac
ponúka symbolika, ktorá by korenila v názve obce. A
najcharakteristickejším nástrojom kováčov je nákova. Tá však
v kombinácii s kúpeľným motívom neprichádzala do úvahy, rovnako
neprijteľný bol návrh, aby sa nad zvlnenou vodou vznášeli skrížené
kliešte a kladivo ako iné kováčske náradia. Za prijateľnejšie riešenie
doporučili položiť nad vlnovky podkovu ako charakteristický
kováčsky výrobok a ešte lepšiu kompozíciu dvoch vzájomne
prepletených podkov, nakoľko vzbudzujú dojem srdiečka. Tento
motív je svojim obsahom na jednej strane blízky názvu obce, na
druhej strane nepriamo symbolizuje srdce, čím vyjadruje druh
choroby, ktorá sa v našich kúpeľoch tiež lieči…
Ján Beňuška a kol.
Milí občania, aj Vy môžete prispieť
ku skvalitneniu obsahu nášho
Občasníka.
Vaše
príspevky,
zaujímavé články, fotky z obecných
akcií alebo podnety na zlepšenie
nám zasielajte na e-mailovú adresu:
kovacovsky.obcasnik@gmail.com,
alebo osobne na Obecný úrad
v Kováčovej - p. Gombalovej.

Historická pečať obce Kováčová

Súčasný erb obce

Pečať obce na rozhodnutia obce

„OBECNÝ ROZHLAS V E-MAILE”
Vážení Kováčania,
v rámci rozširovania služieb občanom našej obce prichádzame s ponukou informovania
o dianí v našej obci e-mailom. Ak máte záujem o zasielanie informácií: o spoločenských
a kultúrnych podujatiach; o varovaniach (výpadkoch, odstávkach, poruchách -elektrina,
voda, plyn); o dianí v obci (napr. očkovanie psov, voľby a pod...) pošlite nám na
e-mailovú adresu mikulova@kovacova.sk oznámenie, že máte záujem o zasielanie
vyššie uvedených informácií a uveďte Váš kontaktný e-mail.

Tešíme sa na Vaše príspevky.
Obecný úrad Vám garantuje, že Vami poskytnuté kontakty nebudú zneužité na iné účely.
OcÚ
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