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KRONIKA OBCE
KOVÁLOV
zväzok druhý
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Táto kniha záznamov
KRONIKY OBCE KOVÁLOV
obsahuje 164 číslovaných strán
ako aj podpis starostu a kronikárky obce

Pavol Kuba
starosta obce

Lýdia Joríková
kronikárka
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PhDr. Eva Fordinálová, Csc.

Koválovské zimné nokturno
Nad vŕškom svätej Anny
tisícky hviezd sa vyroja .
Schádzajú sa tu nad ním
z celého neba Záhoria.
A ak by ešte bolo málo
v nebesiach proti temnu zím
kováči iba pre Koválov
kovali hviezdy z kovadlín.
Gejzír hviezd, túžob mnoho žiadne však pre mňa nehoria.
Koválov , vale , zbohom
šťastne ži v dlani Záhoria.
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VEDENIE KRONIKY OBCE
PRÍPRAVA A VEDENIE KRONIKY
V zmysle zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990
Zbierky zákonov o obecnom zriadení je povinná každá obec
alebo mesto viesť vlastnú kroniku v jazyku slovenskom alebo
v jazyku slovenskom aj so súčasným presným prepisom textu
do jazyka početnejšej menšiny. Naša kronika sa vedie len
v jednom a to v štátnom jazyku , ktorým je slovenčina, ktorá
bola kodifikovaná dňom 16.7.1843 zásluhou Ľudovíta Štúra.
Zároveň s kronikou obce sa vedie v osobitnej knihe dokumentačná
príloha, v ktorej je sústredená fotografická a tlačová dokumentácia.
Osobitne sa zakladá sprievodná dokumentácia aj so všetkými doplnkovými prílohami, ktoré slúžili ako podklad pre spracovanie ročného záznamu .
Ročný zápis do knihy záznamov je spracovaný na počítači a predkladá sa na pripomienkovanie starostovi obce a kultúrnej komisii
obecného zastupiteľstva.
Po prípadných pripomienkach sa tieto zapracujú do ročného zápisu a
potom sa predložia na schválenie obecnému zastupiteľstvu.
Ročný zápis schválený obecným zastupiteľstvom prepíše kronikárka do Knihy záznamov /originálu kroniky/ ručne dokumentačným atramentom.
Originál kroniky aj s dokumentačnou prílohou , všetkými
doplnkovými prílohami a sprievodnou dokumentáciou
použitou pre vypracovanie ročného záznamu treba uložiť do
ohňovzdornej skrine v budove Obecného úradu v Koválove.
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Žiadne z týchto originálov sa nebudú zapožičiavať bádateľom, alebo
iným záujemcom.
Budú vyhotovené tri odpisy z rukopisného záznamu v strojopisnej
podobe počítačom, ktoré budú použité takto:
- prvý odpis bude v dokumentačnej prílohe dielu kroniky
- druhý odpis bude slúžiť pre študijné účely bádateľov a iných
záujemcov
- tretí odpis zostane vo vlastníctve kronikárky ako pomôcka pre
spracovanie ročného záznamu v nasledujúcom roku.
Zároveň bude uložený strojopisný odpis na dátový nosič a tiež
uverejnený na webovej stránke obce Koválov.
Kronikár obce : Lýdia Joríková
Životopis pre Obec Koválov
Narodila som sa 5.5.1952 v obci Koválov, kde som začala aj povinnú školskú dochádzku v roku 1958. V základnej škole Koválov som
ukončila prvých 5 ročníkov a potom som prešla do Základnej školy
v Dojči, kde som ukončila povinnú školskú dochádzku v roku 1967
v deviatom ročníku.
V štúdiu som pokračovala na Strednej všeobecnovzdelávacej škole
v Senici,ktorú som ukončila maturitnou skúškou v júni 1970. Počas
základnej školskej dochádzky medzi moje záujmy patrila hlavne
literatúra a všetok voľný čas som trávila pri knihách. Na strednej
všeobecnovzdelávacej škole ku knihám pribudol záujem o históriu
a dejepis bol mojim maturitným predmetom. Od 1.7.1970 som začala pracovať ako administratívna pracovníčka v podniku Zelenina
Bratislava,prevádzka Senica,odkiaľ som po polroku prešla pracovať

Strana 7
do Slovenskej poisťovne, pobočke Senica, kde som pracovala ako
referentka do 30.4.1973.
Od 1.5.1973 až do 30.11.1988 som bola zamestnaná najprv ako
zapisovateľka, neskôr ako vedúca kancelárie pre dedičskú agendu na
Štátnom notárstve v Senici.
Dňa 1.12.1988 som začala pracovať ako účtovníčka Miestneho
národného výboru v Šajdíkových Humenciach, kde som si urobila
matričné skúšky a od roku 1991 som vykonávala aj funkciu
matrikárky.
Od 1.5.1992 som začala pracovať ako účtovníčka a matrikárka
Miestneho národného výboru v Koválove, kde som zostala pracovať
aj po vzniku obecného úradu a to až do 30.8.2009.
Dňom 1.9.2009 som odišla do predčasného starobného dôchodku,
avšak ešte dva nasledujúce mesiace som pracovala na Obecnom úrade
v Koválove na základe dohody o vykonaní práce.
Počas sedemnástich rokov práce v samospráve som nadobudla
skúsenosti a poznatky , ktoré by som mohla využiť pri vykonávaní
funkcie kronikárky obce.
V Koválove dňa 15.01.2010

Lýdia Joríková

Obecné zastupiteľstvo obce Koválov svojim uznesením číslo 12/2010
zo dňa 1.2.2010 schválilo

Lýdiu Joríkovú, narodenú 5.5.1952,bytom Koválov 22
za kronikárku Obce Koválov a zároveň ju poverilo dopísaním kroniky
obce za roky 2007, 2008 , 2009.
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Po mojom schválení do funkcie kronikárky som začala pripravovať
ročný zápis do knihy záznamov za rok 2007.
Pri písaní kroniky som postupovala podľa zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 o obecnom zriadení a metodickej príručky pre
vedenie kroniky mesta Vrútky, ktorú vydalo Regionálne vzdelávacie
centrum v Martine, ako aj z poznatkov o vedení kroník v iných
obciach, získaných prostredníctvom internetu.
Údaje boli čerpané z dokumentov obce Koválov :
záverečného účtu , účtovnej závierky, výročnej správy, zápisníc zo
zasadnutí obecného zastupiteľstva,z evidencie obyvateľstva
a matričných kníh Matričného úradu Koválov, matričných kníh
Farského úradu Koválov, Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce.
Boli použité aj články, uverejnené o našej obci v novinách a výročné
správy organizácií v obci, časopisov a publikácií, v ktorých sa spomínala obec Koválov alebo jej významní občania.
Tiež som využila spomienky starších obyvateľov obce ako aj svoje
poznatky, keďže som sa ako pracovníčka obecného úradu priamo
zúčastňovala v uplynulých rokoch všetkého diania v obci.
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ROK

2007
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ŠTRUKTÚRA ROČNÉHO ZÁZNAMU
l. Úvod
2. Demografia
3. Pohľad do histórie obce
4. Samospráva obce
5. Finančná situácia obce k l.l.2007
6. Hospodárenie obce
7. Z rokovaní obecného zastupiteľstva
8. Výstavba obce
9. Infraštruktúra
10. Občianske združenia a záujmové organizácie
11. Školstvo
12. Kultúrno-spoločenský život
13. Cirkevný život
14. Zhodnotenie roka
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ÚVOD
Na Záhorí - v časti západného Slovenska - sa v nadmorskej výške 213
metrov rozprestiera obec Koválov, susediaca z jednej strany
s kúpeľnou obcou Smrdáky, z druhej strany s obcou Dojč, vo
vzdialenosti 11 kilometrov od okresného mesta Senica .
Katastrálne územie obce susedí aj s obcou Unín, Vieska a Čáčov.
Celková katastrálna výmera intravilánu a extravilánu obce je 1362
hektárov.

DEMOGRAFIA
l. januára 2007 mala obec Koválov 655 obyvateľov , počas roka sa
narodilo 7 detí, prisťahovalo sa 22 občanov, odsťahovalo sa 11
a zomrelo 12 občanov .
Najstaršou ženou bola Mária Vachová, narodená 1.10.1916.
Najstarším mužom bol Cyril Pavelka,narodený 24. 8. 1920.
K 31.decembru 2007 obec mala 661 obyvateľov, z čoho podľa
údajov Národného úradu práce v Senici bolo 16 občanov obce
Koválov evidovaných ako nezamestnaných, čo je 2,42% z celkového počtu obyvateľov.
Slovenskej národnosti bolo 658 občanov, 2 boli českej národnosti a l
občianka bola maďarskej národnosti.
V obci mali povolený trvalý pobyt aj občania Rumunska, títo
však boli evidovaní na Oddelení cudzineckej polície Okresného
riaditeľstva policajného zboru v Skalici.
V roku 2007 sa narodilo 7 detí , z toho 5 chlapcov a 2 dievčatá :
Tereza Marušinová, Karolína Muchová, Matúš Rozbora, Peter
Dojčanský, Tobias Blanárik, Fabian Pavelka, Filip Gabriel
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Manželstvo uzatvorili :
Miroslav Blanárik
bytom Koválov

a

Dana Lanžová
bytom Koválov

Jozef Šrámek
bytom Častkov

a

Mgr. Ľubomíra Vlčejová
bytom Koválov

Zomreli :
Milan Hrabovský , vo veku 55 rokov
Mária Morávková , vo veku 74 rokov
Mária Vachová , vo veku 90 rokov-najstaršia občianka obce
Jozef Pavelka , vo veku 55 rokov
Ferdinand Komárek , vo veku 72 rokov
Emil Maca , vo veku 75 rokov
Albína Morávková , vo veku 84 rokov
Miroslav Komárek , vo veku 44 rokov
Anton Rázik , vo veku 69 rokov
Berta Sekáčová , vo veku 84 rokov
Agneša Lanžová, vo veku 74 rokov
Jozef Martiš , vo veku 56 rokov
So všetkými spoluobčanmi, ktorí nás navždy opustili, sa za celú obec
naposledy rozlúčil starosta obce Pavol Kuba dôstojnou rozlúčkou cestou miestneho rozhlasu, ako poďakovanie za ich celoživotnú
prácu v prospech ich blízkych ako aj našej obce.
Mimoriadne ťažká bola rozlúčka s Jozefom Pavelkom, ktorého sme
všetci poznali ako veselého, priateľského človeka, zanieteného poľovníka a tiež dobrého vinohradníka. Dlhé roky pracoval vo výbore
Slovenského zväzu záhradkárov, tiež vo výbore Poľovného združenia Koválov. Keď sme ho odprevádzali na jeho poslednej ceste ,
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netušili sme, že už o pár týždňov nás zasiahne ďalšia smutná správa
o predčasnom odchode ďalšieho z našich spoluobčanov.
Vo veku 44 rokov náhle zomrel Miroslav Komárek, ktorý pracoval
v rámci aktivačných prác v obci Koválov. Od mladosti sa zapájal
do spoločenského života obce, najprv ako futbalista a neskôr ako člen
výboru Telovýchovnej jednoty Družstevník Koválov .
Aktívne sa venoval stolnému tenisu, zúčastnil sa všetkých
stolnotenisových turnajov „O pohár starostu obce. „Po jeho smrti
bol stolnotenisový turnaj premenovaný na
„Memoriál Miroslava Komárka.“
Bol tiež členom Slovenského zväzu záhradkárov, ale najmä bol
dobrým človekom, vždy ochotným pomôcť pri poľnohospodárskych prácach. Všetkým nám bude veľmi chýbať aj jeho pomoc pri
orbe vo vinohradoch a záhradách .

POHĽAD DO HISTÓRIE
Prv, ako zhodnotíme , ako sa obyvatelia tejto malej obce vyporiadali
s najdôležitejšími udalosťami roka 2007 v každodennom živote,
zastavme sa na chvíľu a pripomeňme si najvýznamnejšie udalosti
v histórii Koválova, keďže sa začína písať druhý zväzok obecnej
kroniky.
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1392, kedy sa po prvý
raz zaznačuje v historickom materiáli v písomnej podobe Kowalow.
V 14.storočí obec patrila hradu Branč a v 16. storočí bola pričlenená
k šaštínskemu panstvu.
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Od roku 1736 patrila obec Habsburgovcom. Najstaršie známe
pečatidlo je zo začiatku 16. storočia.V čase vzniku pečatidla sa
obec nazývala Veľkým Koválovom, neskôr Hrubým Koválovom.
Obyvatelia obce sa v prevažnej väčšine zaoberali poľnospodár stvom.Už v roku 1523 bol objavený vínorodý svah, na ktorom sa
začal pestovať vinič.
Od roku 1785 je vedená cirkevná matrika, štátna matrika je vedená až
od roku 1950. Dovtedy patrila obec do Matričného úradu Čáčov.
Prvý záznam o škole- kanonická vizitácia - pochádza z roku 1798.
V roku 1895 bola postavená nová dvojposchodová cirkevná
budova,v ktorej boli dve triedy slúžiace pre vyučovanie žiakov.
Požiarny zbor bol v obci založený v roku 1884, v roku 1960 bola daná
do užívania nová požiarna zbrojnica. Doteraz sa zachovala ručne
vyšívaná zástava požiarneho zboru.
V roku 1902 bol založený Potravný spolok , v roku 1920 Telovýchovná jednota Orol. Dnes funguje v obci Telovýchovná jednota
Družstevník Koválov.
V roku 1932 vznikol spevokol, ktorý pod vedením učiteľa Eugena
Lehotaya spieval upravené ľudové piesne. Od roku 1930 v obci
fungovala aj miestna dychová hudba a divadelný krúžok .
Poľnohospodárske družstvo bolo v obci založené v roku 1957
s názvom Jednotné roľnícke družstvo Koválov, ktoré má v súčasnosti názov Poľnohospodárske družstvo Koválov.
Už v roku 1952 sa v budove Jednoty premietal prvý film na vlastnej
premietačke – rozprávka Pyšná princezná. V roku 1956 bola urobená
generálna oprava premietacieho prístroja. V roku 1960
sa podarilo získať z Okresného národného výboru Senica 243 000
korún na materiál a prístroje, takže sa začalo s prestavbou
odkúpenej budovy Jednoty, pri ktorej bola vybudovaná kinosála
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a spoločenská sála. V novej kinosále sa začali premietať filmy už
v decembri roku 1960.
Bolo to prvé široko úhle kino nielen v senickom okrese, ale aj
v Západoslovenskom kraji. Kino patrilo pod Miestny národný výbor
Koválov, jeho správcom bol po celý čas František Vach.
Filmy premietal Jozef Hrabovský, o dovoz a odvoz filmov sa starala
Jozefína Hrabovská. Vstupenky predával Ferdinand Horný.
Filmy si prichádzali pozrieť aj občania susedných obcí a tiež zo
Senice.
Po odchode Jozefa Hrabovského do dôchodku premietal filmy
František Buchta, ktorý zároveň zabezpečoval aj dovoz a odvoz
filmov. V kine sa premietalo do roku 1990.
V roku 1962 sa začala výstavba miestneho vodovodu, v roku 1978
bola obec splynofikovaná,v roku 1984 bola dokončená výstavba
materskej školy, kde prízemie bolo upravené tak, aby v ňom mohla
byť umiestnená základná škola pre 1 až 4 ročník.
V roku 1989 bol postavený Dom smútku. V celej obci boli postupne
vybudované pevné cesty, chodníky a priekopy na zachytávanie
dažďovej vody, bol rozšírený a upravený koválovský potok, čím bola
ukončená etapa budovania základnej vybavenosti obce a vytvorený priestor pre ďalší rozvoj obce v prospech jej obyvateľov.

SAMOSPRÁVA OBCE
Samosprávu obce vykonávajú jej obyvatelia verejným zhromažďovaním, hlasovaním a prostredníctvom orgánov obce.
Dňom 1.januára 2007 prišlo k zmene v orgánoch obce .
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Na základe výsledkov volieb do samosprávy obce konaných dňa
2.12.2006 bol zvolený za starostu obce Pavol KUBA
a nové obecné zastupiteľstvo v tomto zložení :
Dana Bilovská, Ľubomír Buchta, Ivana Cintulová, Anna Janoková,
Milan Komárek, Viera Kudláčová , Pavol Vanek.
Za zástupkyňu starostu obce bola zvolená Dana Bilovská a boli
zriadené komisie OZ v tomto zložení:
komisia stavebná a životného prostredia :
Milan Komárek
- predseda komisie
Pavol Vanek
- člen komisie
Ing. Stanislav Cák - člen komisie
komisia kultúry :
Dana Bilovská
Ivana Cintulová
Mgr.Elena Romančíková
Mgr. Viera Schmidtová

- predsedníčka komisie
- členka komisie
-členka komisie
- členka komisie

komisia pre šport,mládež a telovýchovu :
Ľubomír Buchta - predseda komisie
Richard Čongrády - člen komisie
Vladimír Cvečka - člen komisie
Za sobášiacich boli schválení :
Pavol Kuba - starosta obce
Dana Bilovská – poslankyňa obecného zastupiteľstva
a zástupkyňa starostu obce
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Obecný úrad zostal v pôvodnom zložení : Ľudmila Banská
Lýdia Joríková
OBECNÉ SYMBOLY :
Erb obce

: V zelenom štíte so zlatým prstencom nimbovaný, zlatovlasý, bosonohý svätý Andrej v striebornom čate a červenom plášti držiaci pred
sebou dve zlaté skrížené dosky, to všetko po
bokoch sprevádzané zlatými písmenami A a S

Vlajka obce: Vlajka obce pozostáva zo šiestich pozdĺžnych
pruhov vo farbách zelenej, žltej,bielej,červenej,
žltej a zelenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a je
ukončená zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej
listu
Pečať obce : Okrúhla pečať s nápisom OBEC KOVÁLOV
so v strede umiestneným znakom obce v štíte
Insígnia

: Zlatá reťaz s okrúhlym medailónom, v ktorom
je znak obce

Logo obce : obec nemá vytvorené logo
Obec má schválený Štatút obce, Všeobecne záväzné nariadenia
obce a vnútorné smernice, potrebné pre výkon samosprávnych funkcií
.

FINANČNÁ SITUÁCIA OBCE K
Zostatky na bežných účtoch :

1.1.2007

452 168,71 Sk
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Záväzky
Záväzky voči zamestnancom
Záväzky voči Daňovému úradu
Záväzky z titulu sociálneho
a zdravotného poistenia
Záväzky voči dodávateľom
Záväzky zo sociálneho fondu
Cudzie peniaze na účte 325
Preplatky v školskej jedálni na účte 379
Pôžička od Firmy Pittel Braussewetter
na II.etapu rekonštrukcie cesty
K vinohradom
Úver na II.etapu rekonštrukcie cesty
K vinohradom
Záväzky spolu

:
:

151 809.– Sk
35 642.– Sk

:
:
:
:
:

89 273.– Sk
15 612,50Sk
3 511,96Sk
1 597.– Sk
3 463,88 Sk

:

3 219 779,– Sk

: 3 963 000,– Sk
: 7 483 688,34 Sk

Pohľadávky :
Nedaňové pohľadávky
:
Daňové pohľadávky
:
Pohľadávky voči zamestnancom-stravné :
Pohľadávky spolu
:
Výsledok hospodárenia za rok 2006 :
Dlhodobý hmotný majetok

72 376.– Sk
77 481.– Sk
1 100.– Sk
150 957.–Sk

452 168,71 Sk

: 16 391 965,41 Sk

Obec dostala aj úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu
8 bytového nájomného domu vo výške 6 905 000.-Sk, ktorý však
nebol v roku 2006 čerpaný.
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HOSPODÁRENIE OBCE
Hospodárenie obce sa riadilo podľa rozpočtu na rok 2007 schváleného uznesením obecného zastupiteľstva číslo 14/2007 zo dňa
8.3.2007 :
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Finančné operácie

: 5 916 000.–Sk
: 6 564 000.–Sk
: 250 000.–Sk
: 861 000.–Sk
: 445 000.–Sk
:
82 000.–Sk

Rozpočet bol zmenený trikrát: uznesením číslo 32/2007 zo dňa

30.6.2007, uznesením číslo 37/2007 zo dňa 28.8.2007
a uznesením číslo 54/2007 zo dňa 13.12.2007 bol rozpočet schválený
podľa skutočne dosiahnutých príjmov a výdavkov, ktoré boli nasledovné:
Bežné príjmy
Daňové príjmy
Nedaňové príjmy
Dotácie
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU

: 4 558 182,52 Sk
: 342 582,41 Sk
: 1 235 899,80 Sk
: 6 136 664,73 Sk

Kapitálové príjmy
Z predaja pozemkov
Finančné operácie
Prevod z rezervného fondu

:

145 220.– Sk

:

445 000.– Sk

Bežné výdavky
Verejná správa
Aktivačné práce
Odpady

: 2 618 090,17 Sk
:
69 704,80 Sk
: 360 867,90 Sk

:
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Verejné osvetlenie
Kultúra
Iné služby
/dom smútku/
Materská škola
Základná škola
Školský klub
Školská jedáleň
Požiarna ochrana
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU

: 147 814.– Sk
: 144 453.– Sk
:
3 461.– Sk

Kapitálové výdavky
Finančné operácie

:
:

877 718.– Sk
0

DOSIAHNUTÉ PRÍJMY SPOLU :

6 726 884,73 Sk

: 282 897.– Sk
: 1 069 880.– Sk
: 141 730,50 Sk
: 234 091.– Sk
:
48 633.– Sk
: 5 121 622,37 Sk

DOSIAHNUTÉ VÝDAVKY SPOLU: 5 999 340,37 Sk
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

:

727 544,36 Sk

Tento výsledok hospodárenia bol vytvorený zostatkami na účtoch.
Vyčíslený zostatok v tomto prehľade plnenia rozpočtu predstavuje
záverečný účet obce za rok 2007 .
V roku 2007 obec dostala zásluhou nášho rodáka Ing. Vladimíra
Pavelku darom od Slovenského plynárenského podniku , akciová
spoločnosť Bratislava osobné auto Volswagen Passat.

Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva
29.decembra 2006
Uznesenie číslo 1/2007
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
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-Výsledky komunálnych volieb v obci Koválov
-Vystúpenie novozvoleného starostu obce
Uznesenie číslo 2/2007
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že :
-novozvolený starosta obce Pavol Kuba
zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
-novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva
Dana Bilovská, Ľubomír Buchta, Ivana Cintulová, Anna Janoková,
Milan Komárek, Viera Kudláčová, Pavol Vanek
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Uznesenie číslo 3/2007
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie obecného zastupiteľstva :
-Komisiu stavebnú a životného prostredia
-Komisiu kultúry
-Komisiu pre šport, mládež a telovýchovu
Uznesenie číslo 4/2007
Obecné zastupiteľstvo volí:
Zástupcu starostu obce – Danu Bilovskú
Predsedov komisií :
Komisia stavebná a životného prostredia
Komisia kultúry
Komisia pre šport,mládež a telovýchovu

- Milan Komárek
- Dana Bilovská
- Ľubomír Buchta

Uznesenie číslo 5/2007
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
-Sobášiacich : Pavol Kuba
– starosta obce
Dana Bilovská – poslankyňa obecného zastupiteľstva
-Plat starostu obce Koválov podľa zákona číslo 253/1994 Zbierky
zákonov §3 a zákona číslo 289/2002 Zbierky zákonov na základe
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údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky o priemernej
mesačnej mzde zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2005
a 1,83 násobku. Násobok sa určuje podľa počtu obyvateľov obce
zistený na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky
k 31.12.2005.
-Odmenu zástupcu starostu vo výške 1.500.–Sk mesačne.
Uznesenie číslo 6/2007
Obecné zastupiteľstvo ukladá predsedom komisií predložiť na
najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy na členov
komisií obecného zastupiteľstva z radov poslancov a odborníkov
z radov obyvateľov obce.
Uznesenie číslo 7/2007
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce posúdiť potrebu
aktualizácie vnútorných noriem obce.
23.januára 2007
Uznesenie číslo 8/2007
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
-Podanie oznámenia funkcií a majetkových pomerov starostu obce
Pavla Kubu
-Priebeh prác na projektovej dokumentácii „Plán hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Koválov“
Uznesenie číslo 9/2007
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zloženie komisií obecného
zastupiteľstva :
Komisia stavebná a životného prostredia:
predseda : Milan Komárek
členovia : Pavol Vanek
Ing. Stanislav Cák
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Komisia kultúry :
predseda : Dana Bilovská,
členovia : Ivana Cintulová, Mgr.Elena Romančíková,
Mgr.Viera Schmidtová
Komisia pre šport,mládež a telovýchovu:
Predseda : Ľubomír Buchta
členovia : Richard Čongrády, Vladimír Cvečka
Uznesenie číslo 10/2007
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu poslancom za účasť na
zasadnutí obecného zastupiteľstva v sume 250.– Sk.
Odmena členov komisií bude riešená formou odmien, pri ktorých
bude zohľadnená aktivita jednotlivých členov komisie.
Uznesenie číslo 11/2007
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
Rozdelenie obce do siedmych obvodov medzi poslancov nasledovne:
- obvod číslo l - poslanec Milan Komárek
- obvod číslo 2 - poslanec Pavol Vanek
- obvod číslo 3 - poslanec Ľubomír Buchta
- obvod číslo 4 - poslankyňa Dana Bilovská
- obvod číslo 5 - poslankyňa Anna Janoková
- obvod číslo 6 - poslankyňa Viera Kudláčová
- obvod číslo 7 - poslankyňa Ivana Cintulová
Uznesenie číslo 12/2007
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje rozpočet na rok 2007. Výdavky
obce budú čerpané podľa rozpočtového provizória.
Uznesenie číslo 13/2007
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s ukončením zmluvného vzťahu
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Zmluvy o dielo číslo 2005/04 - Nájomný bytový dom 8 bytových
jednotiek a technická vybavenosť – Koválov so zhotoviteľom stavby
SEPOS, spoločnosť s ručením obmedzeným, Záhradná 1051,905 01
Senica, poveruje JUDr. Juraja Procházku a starostu obce Koválov
Pavla Kubu na uzatvorenie tohto zmluvného vzťahu s tým, že žiadna
zo zúčastnených strán si nebude uplatňovať náhradu škody.
8. marca 2007
Uznesenie číslo 14/2007
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na rok 2007
Uznesenie číslo 15/2007
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výsledok hospodárenia z roku2006
v sume 452 168,71 Sk previesť do rezervného fondu
Uznesenie číslo 16/2007
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nasledovný návrh textu Zmluvy
o dielo č.2005/04 – Nájomný bytový dom 8 bytových jednotiek
a technická vybavenosť - Koválov - ukončenie dohodou so
zhotoviteľom stavby SEPOS, spoločnosť s ručením obmedzeným,
Záhradná 1051, 905 01 Senica a poveruje starostu obce Koválov Pavla
Kubu k podpisu tejto zmluvy:
Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili Zmluvu o dielo číslo
2005/04 o vykonaní stavebných prác dňa 8.7.2005. Pred samotnou
realizáciou diela vznikli problémy, ktoré mali za následok, že neboli
splnené podmienky zmluvy o dielo.
Dňa 12.1.2007 došlo k dohode zmluvných strán tak, že pred
začatím plnenia predmetnej zmluvy sa zmluvné strany dohodli na jej
ukončení dohodou, pričom žiadna zo zúčastnených strán si z titulu
tejto zmluvy nebude voči druhej zmluvnej
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strane uplatňovať náhradu škody.
Po tomto jednaní bolo ukončenie predmetného zmluvného vzťahu
prejednané obecným zastupiteľstvom dňa 23.1.2007 a bolo prijaté
nasledovné uznesenie číslo 13/2007 :
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s ukončením zmluvného vzťahu
Zmluvy o dielo číslo 2005/04- Nájomný bytový dom 8 bytových
jednotiek a technická vybavenosť – Koválov, so zhotoviteľom stavby
SEPOS, spoločnosť s ručením obmedzeným , Záhradná 1051, 905 01
Senica a poveruje JUDr. Juraja Procházku a starostu obce Koválov
Pavla Kubu na uzatvorenie tohto zmluvného vzťahu s tým, že žiadna
zo zúčastnených strán si nebude uplatňovať náhradu škody.
Na základe všetkých týchto okolností dňom podpisu tejto zmluvy
zmluvné strany považujú za ukončený vzájomný zmluvný vzťah
a prehlasujú, že vzájomne voči sebe nemajú žiadne pohľadávky a záväzky a v budúcnosti si zo Zmluvy o dielo číslo 2005/04
z 8.7.2005 nebudú voči sebe uplatňovať žiadne finančné nároky.
Zmluvu si obidve zmluvné strany prečítali, pred podpisom
prehlasujú, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým znením podpísali.
Uznesenie číslo 17/2007
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj obecného pozemku
prislúchajúceho k rodinnému domu číslo popisné 176- Szalva Jiří,
Sotinská 1474/11,905 01 Senica, v zmysle geometrického plánu číslo
169/2006 zo dňa 12.2.2007, parcelné číslo 204/16 diel číslo 5 vo
výmere 79 m2 pozemku parcelné číslo 204/17 diel č. 6 vo výmere 2
m2 za kúpnu cenu 50.-Sk,čo je za celkovú výmeru 81 m2 čiastka
4050.-Sk
Uznesenie číslo 18/2007
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie prostriedkov rezervného
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fondu v sume 445 000,–-Sk na splátku finančnej pôžičky na
Rekonštrukciu Miestnej komunikácie II.Etapa Individuálnej bytovej
výstavby K Vinohradom firme Pittel -Brausewetter.
Uznesenie číslo 19/2007
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce
Koválov číslo 1/2007 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Koválov .
Uznesenie číslo 20/2007
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie komisie pre podanie
oznámení funkcií,zamestnaní,činností a majetkových pomerov
v tomto zložení :
Dana Bilovská, Ivana Cintulová a Viera Kudláčová.
Uznesenie číslo 21/2007
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s možnosťou organizovania rodinných
posedení a osláv v priestoroch školského klubu v budove základnej
školy a materskej školy mimo školského vyučovania, teda v sobotu
alebo v nedeľu.
Uznesenie číslo 22/2007
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vypovedaním poistnej zmluvy –
poistenie obecného majetku s poisťovňou Allianz, akciová spoločnosť
a s uzatvorením novej ,výhodnejšej poistnej zmluvy s novým
poisťovacím subjektom.
Uznesenie číslo 23/2007
Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce zvolať verejné zhromaždenie občanov na prerokovanie verejných vecí obce v zmysle
zákona číslo 369/1990 o obecnom zriadení §11 odstavec 8 na deň
20.3.2007
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25.apríla 2007
Uznesenie číslo 24/2007
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozbor rozpočtového
hospodárenia obce za rok 2006.Záverečný účet obce a celoročné
hospodárenie schvaľuje bez výhrad. Schvaľuje použitie
rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 452
168,71 Sk.
Uznesenie číslo 25/2007
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s cenou 80.–Sk za m2 na odkúpenie
novovytvoreného stavebného pozemku parcela číslo 2705/33 od
majiteľov:František Šišolák,Milan Pavelka, Ľudmila Slezáková,
Štefan Vach a Anna Vachová pre rozšírenie radovej bytovej
výstavby.
Uznesenie číslo 26/2007
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s realizáciou radovej výstavby
rodinných domov na pozemku parcelné číslo 2705/32 v katastrálnom území Koválov, pôvodne určenom na výstavbu „Nájomný
bytový dom 8 bytových jednotiek Koválov“dodávateľským spôsobom spoločnosťou ARS Invest, spoločnosť s ručením obmedzeným, Kráľovská l, 909 01 Skalica.
Uznesenie číslo 27/2007
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s realizáciou radovej výstavby
rodinných domov aj na pozemku parcelné číslo 2705/33 v
katastrálnom území Koválov,pokiaľ sa zrealizuje jeho kúpa v zmysle
uznesenia obecného zastupiteľstva číslo 25/2007, dodávateľským
spôsobom spoločnosťou ARS invest,spoločnosť s ručením obmedzeným , Kráľovská l, 909 01Skalica.
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Uznesenie číslo 28/2007
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predajnú cenu pozemkov pre nových
majiteľov radových bytových domov po ich dokončení a skolaudovaní
v sume 100.–Sk za m2. Táto cena bude premietnutá do zmluvy
o spolupráci,ktorú Obec Koválov uzatvorí s investorom stavby podľa
§ 51Občianskeho zákonníka /zákon číslo 40/1964 Zbierky zákonov/.

Uznesenie číslo 29/2007
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odpredajom pozemku pod budovou
pohostinstva a dvora v katastrálnom území Koválov za cenu 100.–Sk
za podmienky, že kúpnopredajná zmluva bude uzatvorená na základe
predloženého geometrického plánu do 30.6.2007. Pokiaľ sa predaj
pozemku nezrealizuje v termíne do 30.6.2007, obecné zastupiteľstvo trvá na pôvodne stanovenej kúpnej cene 150,–Sk za m2.

Uznesenie číslo 30/2007
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vypracovaním štúdie kanalizácia obce
Koválov a čistička odpadových vôd firmou PROBIS Košice
v hodnote cca 8000.–Sk
30.júna 2007
Uznesenie číslo 31/2007
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odpredajom pozemku pod budovou
pohostinstva a dvora v katastrálnom území Koválov za cenu 100.–Sk
za m2 v náhradnom termíne do 30.9.2007, na základe spracovaného nového geometrického plánu , ktorý bude zodpovedať skutkovému stavu.
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Uznesenie číslo 32/2007
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu obce na rok 2007
u bežných príjmov na sumu 5 813 000.–Sk,
u bežných výdavkov na sumu 5 546 000.–Sk,
úpravu rozpočtu u kapitálových výdavkov na sumu 934 000.–Sk,
úpravu rozpočtu vo výdavkovej časti finančných operácií na 0 Sk,
podľa jednotlivých častí rozpočtu takto :
- zníženie rozpočtu v časti bežných príjmov u transféru zo
štátneho rozpočtu - normatívne prostriedky pre základnú školu na sumu 925 000.–Sk,
- úpravu rozpočtu v časti bežných príjmov u transféru zo
- štátneho rozpočtu - nenormatívne prostriedky pre základnú
školu- na sumu 18 000.– Sk
- zníženie rozpočtu v časti bežných výdavkov u základnej školy
v časti materiálových nákladov s kódom zdroja 111 takto :
u energií o 39 000.-Sk,u vodného o 3 000.-Sk, u poštových
služieb o 10 000.– Sk, u všeobecného materiálu o 13 000.–Sk,
u prídelu do sociálneho fondu o 4 000.- Sk, údržba o 20 000.–
Sk, všeobecné služby o 24 000,– Sk, poplatky o 4 000.– Sk,
stravovanie o 1 000.– Sk
- zvýšenie rozpočtu u bežných výdavkov základnej školy – kód
zdroja 111 o sumu 9 000.- Sk u odmien a o sumu 1 000,– Sk na
knihy,
-

zvýšenie bežného rozpočtu vo výdavkovej časti o sumu
50 000.– Sk na pokutu zo Śtátneho fondu rozvoja bývania,
o 5 000.– Sk na dotáciu pre telovýchovnú jednotu ,
o 2 000.–Sk na nemocenské dávky,
zvýšenie kapitálového rozpočtu vo výdavkovej časti o
73 000.– Sk na nákup pozemku
zníženie rozpočtu vo výdavkovej časti finančných
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-operácií o 82 000.–Sk na splácanie domácej istiny z bankových
úverov,
-presuny medzi položkami bežného rozpočtu vo výdavkovej časti
u výdavkov verejnej správy podľa pripojeného návrhu.
28. augusta 2007
Uznesenie číslo 33/2007
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj parcely číslo 318/5zastavanej plochy – vo výmere 38 m2 a parcely číslo 318/5zastavanej plochy – vo výmere 493 m2, vytvorených geometrickým plánom číslo 257/2005 zo dňa 28.11.2005 z parcely číslo 318/2
a parcely číslo 318/3- zastavanej plochy –vo výmere 496 m2- po
odčlenení výmery 9 m2 do parcely číslo 318/8 geometrickým plánom
číslo 27/2007 zo dňa 20.8.2007- všetko v katastrálnom území Koválov
– kupujúcemu : Obchodné meno: Jozef Ryšavý, miesto podnikania :
Prietrž 376, identifikačné číslo organizácie :
30337931 – podnikateľovi zapísanému na Okresnom úrade v Senici
odbor živnostenského podnikania v Živnostenskom registri pod
číslom 205-8324 ,za kúpnu cenu 100.–Sk za l m2, čo predstavuje za
odpredávanú výmeru 1027 m2 sumu 102 700.–Sk.
Uznesenie číslo 34/2007
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj parcely číslo 318/4-dvora-vo výmere 31 m2 za kúpnu cenu 50.-Sk za l m2, ďalej odpredaj
parcely číslo 318/7-zastavanej plochy- vo výmere 38 m2 vytvorenej
geometrickým plánom číslo 257/2005 zo dňa 28.11.2005 za kúpnu
cenu 100.–Sk za l m2,všetko v katastrálnom území Koválov v celosti kupujúcim Milanovi Hornému a manželke Terézii Hornej rod.
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Pavlíkovej, bytom Koválov č. 175, čo predstavuje spolu za
odpredávanú výmeru 68 m2 sumu 5 350.– Sk.
Uznesenie číslo 35/2007
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie číslo 2/2007 na určenie času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území obce Koválov.
Uznesenie číslo 36/2007
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úhradu poistného za poistenie
zodpovednosti primátorov miest a starostov obcí pre prípad vzniku
škody v súvislosti s výkonom ich funkcie v zmysle ustanovení § 788
Občianskeho zákonníka , kde ročné poistenie za starostu je 1900.– Sk
a úhradu poistného za poistenie zodpovednosti za škody, vzniknuté
v súvislosti s výkonom povolania pre účtovníčku pani Joríkovú, kde
ročné poistné je 400.–Sk, tak ako to bolo v minulom volebnom
období.
Uznesenie číslo 37/2007
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2007 podľa
prílohy
3. októbra 2007
Uznesenie číslo 38/2007
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spracovaný plán Hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Koválov na obdobie 2007 – 2013.
Uznesenie číslo 39/2007
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie Základnej školy
s materskou školou v Koválove a Školskej jedálne pri

Strana 32
Základnej škole s materskou školou Koválov zo siete škôl a školských
zariadení k 30.6.2008 a zaradenie Základnej školy Koválov
a Materskej školy Koválov so školskou
jedálňou do siete škôl a školských zariadení od 1.7.2008.
Uznesenie číslo 40/2007
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj pozemku na stavbu
rodinného domu v katastrálnom území Koválov- časť parcely 2530vo výmere 414 m2 odčlenenej geometrickým plánom číslo 20/2006 zo
dňa 15.2.2006 kupujúcemu : Andrej Vilím, narodený 12.12.2980,
bytom Jána Mudrocha 1351/22 Senica,za kúpnu cenu 80.-Sk za m2,
čo predstavuje za odpredávanú výmeru 414 m2 celkovú čiastku
33 120.-Sk .
Uznesenie číslo 41/2007
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj parcely číslo 107/1záhrady-vo výmere 396 m2 v katastrálnom území Koválov v celosti
Ľubomírovi Salajkovi, bytom Koválov č.239, za kúpnu cenu 80.–Sk
za m2, čo predstavuje za odpredávanú výmeru 396 m2 sumu
31 680.–Sk.
Uznesenie číslo 42/2007
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora
o overení účtovnej závierky,zostavenej k 31.12.2006.
27. novembra 2007
Uznesenie číslo 43/2007
Obecné zastupiteľsvo schvaľuje návrh zmeny jednotlivých položiek
vo Všeobecne záväznom nariadení o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Koválov nasledovne:
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Ročná sadzba dane za ornú pôdu,chmelnice,vinice,ovocné sady-0,4%
zo základu dane,
Ročná sadzba za trvalé trávnaté porasty,lesné pozemky na ktorých sú
hospodárske lesy – 0,3% zo základu dane,
Ročná sadzba dane za záhrady, zastavané plochy a nádvoria a ostatné
plochy - 1,3% zo základu dane,
Ročná sadzba dane za stavebné pozemky- 0,4% zo základu dane,
Ročná sadzba dane za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace
príslušenstvo hlavnej stavby 2.-Sk /m2 +1.-Sk/m2 za každé ďalšie
podlažie,
Ročná sadzba za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie – 2,-Sk/m2,
Ročná sadzba za priemyselné stavby a stavby slúžiace
energetike,stavby slúžiace stavebníctvu s výnimkou stavieb na
skladovanie sa administratívu – 15.-Sk/m2.
Ostatné ročné sadzby dane z pozemkov a zo stavieb zostávajú
nezmenené.
Uznesenie číslo 44/2007
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh ročnej dane za vývoz
komunálneho odpadu u občanov s trvalým a prechodným pobytom
v obci Koválov vo výške 400.–Sk za osobu a rok.
Uznesenie číslo 45/2007
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh ročnej dane za psa – za 1 psa
v sume 100.–Sk a za každého ďalšieho psa v sume 100.–Sk
Uznesenie číslo 46/2007
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh zmeny sadzby poplatkov

Strana 34
vo Všeobecne záväznom nariadení o podmienkach určovania
a vyberania miestnej dane za užívanie verejného priestranstva na
území obce Koválov nasledovne:
- za trvalé parkovanie osobného motorového vozidla
v zastavanom území obce paušálne 2 000.–Sk
- za trvalé parkovanie nákladného motorového vozidla
v zastavanom území obce paušálne 10 000.–Sk.
Ostatné sadzby poplatkov v tomto Všeobecne záväznom nariadení
zostávajú nezmenené.
Uznesenie číslo 47/2007
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na doplnenie do Všeobecne
záväzného nariadenia o úhradách za služby poskytované obcou
Koválov :
Poplatok za prenájom prívesného vozíka na l deň v sume 80.–Sk.
Ostatné poplatky v tomto všeobecne záväznom nariadení zostávajú
nezmenené.
Uznesenie číslo 48/2007
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predsedu ústrednej inventarizačnej
komisie pani Danu Bilovskú a zloženie všetkých inventarizačných
komisií podľa priloženého zoznamu.
Uznesenie číslo 49/2007
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje oceňovaciu komisiu pre ocenenie
obecných pozemkov nasledovne :
predseda
zapisovateľka člen komisie -

Dana Bilovská
Lýdia Joríková
Milan Komárek
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Uznesenie číslo 50/2007
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje škodovú komisiu nasledovne:
predseda
Dana Bilovská
zapisovateľka Lýdia Joríková
člen komisie Anna Janoková
Uznesenie číslo 51/2007
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výsledok a stanovené
opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho
zdravotného dozoru v Školskej jedálni pri Základnej škole a materskej škole v Koválove.
Uznesenie číslo 52/2007
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s prenájmom Domu smútku
v Koválove podnikateľskému subjektu Pohrebné služby, Hrnčiar
Ľudovít, Komenského 330, Šaštín-Stráže.
Uznesenie číslo 53/2007
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prioritu v predkladaní žiadostí
a projektov z eurofondov pre tieto investičné akcie :
Rekonštrukcia verejného osvetlenia, rekonštrukcia strechy na budove
základnej a materskej školy formou sedlovej strechy, rekonštrukcia
chodníka a spevnenej plochy pred farským úradom, rekonštrukcia –
výmena okien na Kultúrnom dome, vybudovanie protipovodňového
rigolu na miestnej komunikácii pri svätej Anne.
13. decembra 2007
Uznesenie číslo 54/2007
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu na
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rok 2007 podľa skutočného plnenia nasledovne :
Bežné príjmy upraviť na celkovú sumu 6 137 000.–Sk
Kapitálové príjmy upraviť na celkovú sumu
145 000.–Sk
Bežné výdavky upraviť na celkovú sumu 5 122 000.–Sk
Kapitálové výdavky upraviť na celkovú sumu 878 000.–Sk
Uznesenie číslo 55/2007
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce na schvaľovanie úprav rozpočtu- presuny medzi jednotlivými rozpočtovanými položkami a kapitolami do výšky 5% z celkového rozpočtu obce
s tým, že o vykonanej úprave bude informovať obecné zastupiteľstvo
na najbližšom zasadnutí.
Uznesenie číslo 56/2007
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie
o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území
obce Koválov .
Uznesenie číslo 57/2007
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie
o podmienkach určovania miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce Koválov.
Uznesenie číslo 58/2007
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie
o podmienkach určovania a vyberania miestnej dane za psa v obci
Koválov.
Uznesenie číslo 59/2007
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné
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nariadenie o podmienkach určovania a vyberania miestnej dane za
užívanie verejného priestranstva na území obce Koválov.
Uznesenie číslo 60/2007
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie
o úhradách za služby poskytované obcou Koválov.
Uznesenie číslo 61/2007
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpísanie nedobytných pohľadávok vzniknutých do roku 2007- poplatok za psa a poplatok za vývoz
komunálneho odpadu podľa priloženého zoznamu v celkovej sume 24
900,–Sk .
Uznesenie číslo 62/2007
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
Uznesenie číslo 63/2007
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie
o zásadách hospodárenia s majetkom obce.
Uznesenie číslo 64/2007
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Štatút obce Koválov .
Uznesenie číslo 65/2007
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Organizačný poriadok obce
Koválov .
Uznesenie číslo 66/2007
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Pracovný poriadok .
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Uznesenie číslo 67/2007
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rokovací poriadok.
Uznesenie číslo 68/2007
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Odmeňovací poriadok .

VÝSTAVBA OBCE
Bol vypracovaný Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja , podľa
ktorého boli obecným zastupiteľstvom schválené priority vo výstavbe obce, na ktoré sa treba zamerať pri získavaní finančných
prostriedkov formou grantov a transférov a to :
na rekonštrukciu verejného osvetlenia, rekonštrukciu strechy
základnej školy s materskou školou, rekonštrukciu chodníka a plochy
pred farským úradom, rekonštrukciu kultúrneho domu pozostávajúcu
z výmeny okien a vybudovanie protipovodňového rigolu na miestnej
komunikácii pri svätej Anne.
Obec vzhľadom k splácaniu úveru na II. etapu rekonštrukcie miestnej
komunikácie v časti obce K vinohradom nemala možnosť z vlastných
prostriedkov začať realizáciu niektorej z prioritných stavieb, dokonca
bolo nutné odstúpiť od výstavby nájomného bytového domu s 8
bytovými jednotkami,pretože chýbali finančné prostriedky na
technickú vybavenosť.
Riešenie situácie nebolo možné ani cestou úveru, pretože
rozpočtové pravidlá neumožňujú obci požiadať o ďalší úver
a vzhľadom na finančnú situáciu by obci žiadna banka úver
ani neposkytla. Finančná situácia obce a jej dopad na
výstavbu obce bola občanom vysvetlená na verejnom zhromaždení
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dňa 20.3.2007.Pre rozvoj bývania v obci bolo prijaté náhradné
riešenie a to výstavba 6 rodinných domov v radovej zástavbe
dodávateľským spôsobom-Firmou ARS invest , spoločnosť s ručením
obmedzeným Skalica na pozemku,pôvodne určenom na výstavbu
nájomného bytového domu a ďalšom pozemku, ktorý obec odkúpi
od vlastníkov.V obci prebiehala individuálna a radová výstavba
rodinných domov.V roku 2007 boli vydané 2 stavebné povolenia a to
jedno stavebné povolenie na individuálnu výstavbu rodinného domu
a jedno stavebné povolenie na výstavbu šiestich rodinných domov
v radovej zástavbe dodávateľským spôsobom. Skolaudované boli dva
rodinné domy.

INFRAŠTRUKTÚRA OBCE
Na území obce je jeden poľnohospodársky podnik a to
Poľnohospodárske družstvo Koválov.
V obci poskytuje služby súkromná Píla Koválov – Ing.Jozef Novák.
Sídli tu aj aj firma VAPID, ktorá sa zaoberá drevovýrobou.
Ďalej je tu Pohostinstvo Ryšavý, kde je možné aj ubytovanie 6 osôb a
pohostinstvo Šeneček Witch, ktoré poskytuje aj možnosť stravovania
a usporiadanie karov a súkromných osláv pri rôznych príležitostiach.
V obce sú dve predajne a to COOP JEDNOTA- Potraviny Koválov a
súkromná predajňa PAMELA, kde si občania môžu nakúpiť nielen
potraviny, ale aj rozličný tovar.
V obci sídli aj firma GEODÉZIA Koválov, s dvomi geodetmi - Ing.
Drahoslavou Komárkovou a Milanom Komárkom, u ktorých si občania môžu objednať vyhotovenie geometrických plánov,zameranie
pozemkov a iné geodetické práce.
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OBČIANSKE ZDRUŽENIA A ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE

V roku 2007 pracovali v obci nasledovné záujmové
organizácie :
Telovýchovná jednota Družstevník Koválov
Futbalový klub Telovýchovná jednota Družstevník Koválov bola
založená v roku 1953. Má vlastnú trojcípu modrobielu vlajku,
v strede ktorej je žltý kruh, potom modrý kruh, biely kruh s menom
klubu – TJ DRUŽSTEVNÍK KOVÁLOV. Stred kruhu tvorí
červenobiela futbalová lopta a v spodnom cípe je uvedený rok 1953,
kde prvé dve číslice sú modré a druhé dve biele.Hore je žltý nápis
Futbalový klub.
V roku 1984 boli schválené stanovy Telovýchovnej jednoty.V roku
2007 pracoval výbor telovýchovnej jednoty v tomto zložení :
Predseda
Podpredseda
Tajomník
Pokladník
Člen výboru

: Bc. Richard Čongrády
: Ing. Stanislav Cák
: František Kubík
: Peter Vymislický
: Zdenko Pavelka

„A“ mužstvo dospelých trénoval Pavol Kudláč,dorast trénoval
Alexander Veselý a trénerom žiakov bol Dušan Kubík.

Slovenský zväz záhradkárov
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v
Koválove bola založená v roku 1958 , z iniciatívy niekoľkých
zanietených vinohradníkov a najmä Františka Vacha,
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ktorý sa stal jej predsedom. Pod jeho vedením bola založená
v sedemdesiatych rokoch minulého storočia záhradkárska osada
o rozlohe 8 hektárov, ktorá bola oplotená a mala 105 členov, ktorí na
výmere 5 hektárov začali vysádzať vinohrady a zvyšné 3 hektáre
využili na pestovanie zeleniny a ovocných stromov.
Začala sa výsadba ušľachtilej vínnej révy, ktorá nahradila pôvodne
pestované sorty, nazývané samorodák a dolnozemják, v menšom
množstve i bago. Z bielych odrôd sa vysádzal najmä Muller Thurgau,
Rizling vlašský, Tramín,Veltlín zelený,Irsay Olivier, z červených
odrôd Frankovka a Svätovavrinecké .
Už v roku 1973 sa konala prvá ochutnávka vín z kvalitných odrôd,
ktorá sa odvtedy koná raz za dva roky a to každý párny rok. Koncom
dvadsiateho storočia prišlo vzhľadom na spoločensko - ekonomické
podmienky,ale aj nezáujem zo strany novej generácie k zníženiu počtu
vinohradov na dvadsať.
V roku 1992 vinohradníci postavili pri vinohradoch kaplnku svätého
Urbana – patróna vinohradníkov, ktorá bola vysvätená 1.mája 1994
a to veľadôstojným pánom Štefanom Benedikovičom, vtedajším
kňazom v našej obci.
V roku 2007 mal Slovenský zväz záhradkárov 25 členov.
Činnosť zväzu riadil jeho výbor na čele s predsedom Pavlom Kubom a
bola zameraná hlavne na oblasť vinohradníctva.
V záhradkárskej činnosti to bolo zabezpečovanie kvalitných odrôd
sadbových zemiakov a ovocných stromov k výsadbe a to nielen pre
členov organizácie, ale aj ostatných občanov obce.

Spolok včelárov svätého Ambróza :
Včelárstvo v obci Koválov má dlhú tradíciu , ktorej
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pokračovaním je obnovený Spolok včelárov svätého Ambróza,založený v roku 2000 za pomoci RNDr.Bohumila Žitňanského,predsedu
Spolku včelárov Slovenska.
Jeho prvým predsedom bol František Vach a sekretárom Pavol
Kuba,ktorí sú v týchto funkciách doteraz.
Pri vzniku mal spolok 8 členov.Včelári „Na česť a slávu Božiu“
postavili spolu s miestnym poľovným zväzom kaplnku, zasvätenú
svätému Ambrózovi, patrónovi včelárov a biskupov a svätému
Hubertovi, patrónovi poľovníkov a lesníkov.Kaplnka bola dňa l.októbra 2000 posvätená veľadôstojným pánom dekanom Agustínom
Drškom,ktorý bol v tom čase kňazom vo farnosti Koválov, za hojnej
účasti obyvateľov obce.
V roku 2007 združoval spolok včelárov z troch obcí - pričom z obce
Koválov bolo 14 členov, z obce Rybky 4 členovia a z obce Čáry 2
členovia , teda celkovo mal spolok 20 členov, ktorí sa starali spolu
o 342 včelstiev.
V tomto roku sa začal prejavovať zlý zdravotný stav a kondícia
včelstiev.Vzhľadom k tomu že nebol vykonávaný odber meliva za
účelom vyšetrenia včelstiev na včelí mor zo strany veterinárnej
správy, nebol včelí mor diagnostikovaný a teda neboli ani prijaté
žiadne opatrenia na jeho šírenie .

Dobrovoľný hasičský zbor :
V septembri roku 2007 bola obnovená činnosť Dobrovoľného
hasičského zboru /DHZ/ a to najmä zásluhou Tomáša Duchoslava ,
ktorý zaktivizoval mládež a získal pre činnosť hasičského zboru 22
členov. Veliteľom DHZ bola Ľudmila Banská.Výcvik členov viedol
Tomáš Duchoslav.
Vzhľadom na stav techniky,ktorú mal DHZ k dispozícii,nebolo možné
sa v roku 2007 zúčastniť súťaží.
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Činnosť DHZ sa zamerala na získanie finančných prostriedkov na
činnosť a to formou zberu starého železa a usporiadaním jesennej
hodovej zábavy. Tiež sa zúčastnili čistenia miestnych komunikácií po
repnej sezóne v spolupráci s poľnohospodárskym družstvom.

Poľovné združenie Koválov
Poľovníctvo má v obci dlhodobú tradíciu,jeho začiatky boli
podchytené v zápise poľovníka Jozefa Pavelku podľa spomienok
dlhoročného poľovníka Rudolfa Labaša.
Prvý poľovný spolok v Koválove bol založený v roku 1943. Pánom
spolku bol Ján Vach - vtedajší richtár Koválova. Jeho členmi
boli Ján Polák, Ignác Vach,Ján Labaš, Ján Maštrla,Martin Lanža
a Štefan Kuba. Hájnikom spolku bol Ján Martiš. Na panskom boli
členmi Izidor Baláž, Blažej Morávek,Izidor Sámel a hájnikom bol
Karol Pavlík.
Do konca vojny väčšina starých členov členstvo v spolku ukončila.
V roku 1947 bolo založené prvé Poľovné združenie Koválov, ktorého
predsedom sa stal Izidor Baláž a prvým poľovným hospodárom bol Karol Pavlík. Členmi boli Rudolf Labaš, Jozef Hajossy,
Július Pavelka,Jozef Sámel, Florián Komárek , Ján Orság a Štefan
Pavelka,ktorý vo funkcii hospodára vymenil Karola Pavlíka.
Po znárodnení v roku 1948 veľa členov z poľovného združenia
vylúčili, nastalo bezvládie z dôvodu sporov s politickými a straníckymi funkcionármi.
V roku 1951 vzniklo nové združenie, ktorého predsedom sa stal Ján
Matuský a hospodárom Fridrich Flamík.
Toto združenie malo 11 členov. V šesťdesiatych rokoch pribudlo

Strana 44
ďalších 11 členov. Novým predsedom bol Štefan Dobiáš
a hospodárom Imrich Matuský.
V roku 1970 po úspešnom vykonaní skúšky boli do združenia prijatí
dvaja noví poľovníci – Jozef Pavelka a Peter Sekáč.
Pribudli aj dvaja rehabilitovaní starí členovia - Ján Komárek a Rudolf
Labaš.
Bol zvolený nový výbor, ktorého predsedom sa stal Valent Krč
a hospodárom Bohumil Orság.
Sedemdesiate roky boli v našom revíre najlepšie pre stavy zajačej
a bažantej zveri. Na poľovačky k nám chodil aj pán Alexander
Dubček a generál Samuel Kodaj.
Poľovné združenie robilo aj odchyt zajacov na vývoz.Terajšie
poľovné združenie má 33 členov- poľovníkov z Koválova,Smrdák
a Senice.
Činnosť poľovného zväzu riadi výbor poľovného združenia v tomto
zložení:
predseda
podpredseda
tajomník
poľovný hospodár

:
:
:
:

Milan Komárek
Bc. Zdenko Orság
Mgr. Peter Sekáč
František Martiš

Členovia poľovného združenia začali ešte v roku 2004 so stavbou
poľovníckej chaty, na ktorej aj v roku 2007 pokračovali dokončovacie práce a úprava okolia, v rámci ktorých bola dokončená fasáda
a vybudované posedenie pri chate.Prostriedky získali z poplatkového odstrelu,ktorý zabezpečil podpredseda poľovného združenia.
V súčasnosti nie je možné získať finančné prostriedky na činnosť
poľovného zväzu odchytom zajacov na vývoz,ani ich odstrelom,pretože v chotári sú veľmi nízke stavy tejto zveri.Tiež bažanty sa strieľajú len v minimálnom množstve. Stav srnčej zveri je dlhodobo na
rovnako dobrej úrovni a je možné strieľať povolené množstvá.Naopak stav danielov je vysoko nad optimálnym stavom,táto zver je
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premnožená a ročne sa strelí okolo 40 kusov danielov.V rámci
hlavnej činnosti sa poľovníci starali o prikrmovacie zariadenia pre
zver,hoci v tomto roku nebola zima veľmi chladná a zver si dokázala zabezpečiť potravu aj v prírode.
V rámci slávnostnej schôdze poľovného zväzu sa konali tradičné
strelecké preteky na Okresnej strelnici v Čáčove medzi členmi
Poľovného združenia Koválov.
28.10.2007 sa konali farbiarske skúšky duričov, ktoré dopadli veľmi
dobre napriek nepriaznivému počasiu.
Počas celého roka sa poľovníci venovali aj ochrane prírody,robili
likvidácie zistených divokých skládok v chotári.
Rok 2007 bol pre poľovné združenie úspešný, avšak mali aj smutnú
udalosť, keď po krátkej chorobe nečakane zomrel ich dlhoročný člen
Jozef Pavelka.Tak ako to je u poľovníkov nepísaným zákonom, držali
stráž pri jeho rakve, nad jeho hrobom mu naposledy zaznel zvuk
poľovníckeho rohu a posledný pozdrav od priateľov poľovníkov mu do večnosti odniesli salvy z ich pušiek.

Klub dôchodcov :
Z iniciatívy bývalej poslankyne Obecného zastupiteľstva v Koválove Rozálie Matuskej bol na jeseň v roku 2007 založený klub dôchodcov, ktorý využíval pre svoju činnosť priestory kultúrneho domu
v Koválove.
Klub mal 16 členov,ktorí sa stretávali dvakrát do mesiaca .Klub viedla
Rozália Matuská.
Pod jej vedením ešte v roku 2007 usporiadali dôchodkyne výstavku
výšiviek a vianočné posedenie pre dôchodcov pri kapustnici.
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ŠKOLSTVO
Základné vzdelanie pre deti v prvom až štvrtom ročníku ako aj
predškolskú výchovu zabezpečovala Základná škola s materskou
školou Koválov a to:
Pedagogickí pracovníci
Mgr. Elena Romančíková – riaditeľka základnej školy s materskou

školou
Mgr. Leokádia Vachová - učiteľka základnej školy
Ľudmila Vaňková – učiteľka základnej školy na čiastočný úväzok
Mgr.Ján Záhradník – učiteľ náboženstva na čiastočný úväzok
Dana Matuská – učiteľka materskej školy
Ľudmila Vaňková – vychovávateľka v školskom klube
Nepedagogickí pracovníci
Anna Pavelková - kuchárka v školskej jedálni
Ľudmila Vaňková – vedúca školskej jedálne na čiastočný úväzok
Ľudmila Kutálková – mzdová účtovníčka na čiastočný úväzok
Lýdia Joríková – účtovníčka na čiastočný úväzok
V roku 2007 v základnej škole bolo 18 žiakov , z toho
v prvom ročníku : 5 žiakov ,
v treťom ročníku : 3 žiaci ,

v druhom ročníku : 6 žiakov
v štvrtom ročníku : 4 žiaci.

Materskú školu navštevovalo
z toho v predškolskej výchove

11
6

Do školského klubu chodilo 13 žiakov .

detí,
detí.
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KULTÚRNO – SPOLOČENSKÝ ŽIVOT
Prvou významnou spoločenskou udalosťou bol V. Obecný ples, ktorý
sa konal 10. februára 2007.
Ako po minulé roky, aj teraz bola sála zaplnená do posledného miesta
a to občanmi nielen z našej obce, ale aj z blízkeho okolia. Svojim
vystúpením spestrila program tanečná skupina STEP ART z Myjavy.
O dobrú náladu sa postarala hudobná skupina „Dojčané“, bohatá
tombola a výborné víno z koválovských vinohradov.
O tom, že sa ples naozaj vydaril svedčí aj to, že väčšina účastníkov
odchádzala domov až ráno.
Počas jarných prázdnin sa v kultúrnom dome konal stolnotenisový
turnaj „O pohár starostu obce „ .
Od 15.apríla 2007 do 31.augusta bola presmerovaná doprava
z dôvodu uzávierky cesty číslo II/500 cez našu obec, čo znamenalo
veľký nárast premávky osobných i nákladných automobilov po
hlavnej ceste. Z iniciatívy starostu obce urobil dňa 3. mája 2007
Slovenský červený kríž Senica v kultúrnom dome kurz prvej pomoci,
ktorého sa zúčastnila mládež aj občania obce.
Našťastie počas presmerovania dopravy neprišlo v našej obci z tohto
dôvodu k žiadnej tragickej udalosti.
20. mája sa konali obecné oslavy dňa matiek. Po príhovore
a blahoželaní starostu obce pozdravili prítomných svojim kultúrnym
programom senickí heligónkári . Klub dôchodcov pri tejto príležitosti
pripravil výstavku ručných prác, ktorú si s veľkým záujmom prezreli
všetci účastníci obecných osláv.
Letné hody prebehli s tradičným programom – v sobotu hodová
zábava, ktorú usporiadali futbalisti a v nedeľu popoludní
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futbalový zápas na ihrisku Telovýchovnej jednoty Družstevník
Koválov.
S prázdninami sme sa rozlúčili športovým popoludním pre deti
a definitívnu bodku za letom dal večerný táborák s diskotékou na na
miestnom ihrisku .
V októbri v rámci mesiaca úcty k starším občanom sa konalo
stretnutie starostu obce s občanmi nad 60 rokov . Starosta obce
navštívil aj bývalých obyvateľov obce, ktorí teraz žijú v Domovoch
dôchodcov v Senici a Mokrom Háji.
Spoločenské akcie skončili jesennou hodovou zábavou, ktorú
usporiadal Dobrovoľný hasičský zbor v Koválove.

CIRKEVNÝ ŽIVOT OBCE
Obyvateľstvo obce sa hlási k rímsko-katolíckemu náboženstvu zrejme už od vzniku obce, pretože sa z minulosti nezachovali žiadne dôkazy o tom, že by niekedy v obci jestvovala väčšia
skupinka obyvateľov iného vierovyznania. Zachovalo sa však viacero
sakrálnych stavieb, ktoré potvrdzujú existenciu len jedného
náboženstva na území obce. Pôvodne bol Koválov filiálkou farnosti
Dojč o čom svedčí zápis vykonaný v latinčine,
v preklade znejúci takto:
Vizitácia Šaštínskeho arcidekanátu roku 1561 : 24. marca sme prišli
do cirkevnej obce Dojč, kde je farárom Blažej Silezita ... ... a má
filiálnu cirkevnú obec Koválov.
V roku 1785 sa Koválov stal samostatnou kaplánkou a v roku 1809 sa
zriadila v obci samostatná farnosť.
Prvým kňazom sa stal vtedajší kaplán Jozef Šedivý,
ktorý pochádzal z Dojča a bol členom chýrneho „Slovenského
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učeného tovarišstva“ , ktoré založil Anton Bernolák .
V obci stojí kaplnka svätej Anny pochádzajúca z roku 1547,
prestavaná v roku 1785 v barokovo-klasicistickom štýle,
ktorá je uvedená v Súpise pamiatok na Slovensku. V roku 1991 bola
opravená strecha a fasáda kaplnky, pričom bol zachovaný pôvodný
štýl.Kaplnka má formu malej obdĺžnikovej a polkruhovo zakončenej
stavby.Na priečelí je murovaný barokový štít. V interiéri kaplnky
pekná lunetová klenba ,oltár zdobí pekný obraz svätej Anny z 18.
storočia a vzácne plastiky svätého Jozefa a svätého
Joachima,pochádzajúce z konca 18. storočia.
Každý rok sa pri tejto kaplnke slúži svätá omša a to na sviatok svätej
Anny , teda na letné hody, keďže svätá Anna je patrónkou obce
Koválov .
Patrónom obce je aj svätý Ondrej, ktorému je zasvätený farský kostol.
Ide o neskorogotickú stavbu z polovice 16. storočia. Prvá písomná
zmienka o ňom je z roku 1561.
V súpise pamiatok Slovenska v II. zväzku z roku 1968 je uvedené, že
pôvodný kostol svätého Ondreja apoštola bola jednolodná stavba
s polygonálne uzavretým presbytériom a pristavenou vežou.Interiér
mal barokové klenby.
V rokoch 1956-1957, za pôsobenia veľadôstojného pána farára
Štefana Mikušku bolo vybavené povolenie na opravu kostola.V skutočnosti bola zbúraná pôvodná loď kostola a bola postavená nová –
väčšia loď k pôvodnej veži kostola, čo bol v čase tvrdej náboženskej perzekúcie naozaj odvážny skutok. Kostol už nebol barokový,
ale postavili ho v dobovom štýle.
Dňa 8.septembra 1957 na sviatok narodenia Panny Márie trnavský
apoštolský administrátor, veľadôstojný otec biskup Ambróz Lazík za
hojnej účasti kňazov a veriacich posvätil prestavaný a obnovený
chrám.
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V roku 1970 spravoval farnosť veľadôstojný pán profesor František
Minarových,ktorý sa postaral o úpravu presbytéria v zmysle liturgickej reformy a Druhého vatikánskeho koncilu.Pôvodný oltár bol
nahradený krížom, obetným stolom, bohostánkom a katedrou
z dreva , čo vyhotovili dvaja stolári z Koválova - bratia Štefan
Munda a František Munda.
Tiež zabezpečil maľbovú výzdobu kostola, ktorú urobil majster
Zoltán Závory, ktorý vo viacerých postavách z biblických výjavov
zvečnil tváre niektorých veriacich z našej obce.
V tomto roku boli do kostola nainštalované aj akumulačné kachle.
Za pôsobenia veľadôstojného pána farára Štefana Drinku bolo
tiež postarané o údržbu a zveľaďovanie nášho kostola.
V roku 1974 bola strecha pokrytá novou škridlou, v roku 1976 bola
zaobstaraná drevenná spovedelnica a 5 lavíc do časti kostola pod
chórusom.V roku 1981 boli elektrizované kostolné zvony, v roku
1983 bola natretá plechová strecha kostolnej veže ,v roku 1985 bola
urobená generálna oprava organu a tiež ohrady kostola.V roku 1986
boli urobené odkvapy.
V roku 1998 keď bol v našej farnosti kňazom veľadôstojný pán
Štefan Benedikovič, boli do kostola nainštalované elektrické
konvektory na vykurovanie , rekonštrukcia elektroinštalácie a
ozvučenie kostola.
Ďalšia veľká zmena v kostole nastala v roku 2000, počas pôsobenia veľadôstojného pána dekana Augustína Dršku,ktorý v roku 2000
zabezpečil oltár ako aj obetný stôl z bieleho mramoru a pozlátenie
sôch svätého Cyrila a Metoda.
Toto všetko bolo zabezpečované z milodarov od veriacich našej
farnosti.Okrem toho boli upravené okná na kostole , zakúpené
klávesy,svetelné tablo a v roku 2006 bola strecha na kostolnej veži
pokrytá medeným plechom.
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V areáli kostola je pamätník vojakom, padlým v prvej
svetovej vojne.
V obci sa zachovalo viacej pamiatok,ktoré vybudovali veriaci
obyvatelia. Pred kostolom je kamenný kríž z roku 1873,asi 200 m od
kostola sú tri kamenné sochy-svätý Florián, Svätec a Pieta.
V strede obce je malá kaplnka so sochou svätého Jána.
V chotári obce sú ešte dve malé kaplnky Panny Márie a dva kamenné
kríže. Za dedinou stojí drevený kríž s korpusom Ježiša Krista a takýto
drevený kríž je i na miestnom cintoríne.
V súčasnosti Farnosť Koválov tvorí Farský úrad Koválov a filiálka
Smrdáky.

Vo farnosti pôsobili títo kňazi:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

P. Abundius Vajay
P. Servílius Vaniša
Jozef Schedivý
Ignác Hoffman
Dismas Beňacký
Jozef Schmidt
Štefan Mateovič
Matej Klena
Ján Pavelka
Rudolf Krigovský
František Barton
Leopold Hrachovský
Pavol Horňáček
Štefan Pukančík
Michal Tomeček

v rokoch
v rokoch
v rokoch
v rokoch
v rokoch
v rokoch
v rokoch
v rokoch
- jún v roku
v rokoch
v rokoch
v rokoch
v rokoch
v rokoch
v rokoch

1785 - 1788 /kapucín/
1788 -1806 /kapucín/
1806 -1809
1810 - 1813
1814 - 1815
1815 - 1819
1819 - 1828
1828 - 1844
1845 - 1845
1845 - 1848
1848 - 1856
1856 - 1871
1871 - 1886
1886 - 1892
1892 - 1900
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Ján Donoval
Koloman Harnoš
Štefan Burandík
Jozef Makasz
Michal Žák
Štefan Chrenko
František Malík
Július Šesták
Ludovít Olšovský
Štefan Mikuška
Július Lučivjanský
Rudolf Slezák
František Minarových
Štefan Drinka
Štefan Benedikovič
Augustín Drška
Ivan Jaroš
Ján Záhradník
Vladimír Banský

- august v roku 1900 - 1900
v rokoch 1900 - 1907
v rokoch 1907 - 1914
v rokoch 1914 - 1915
v rokoch 1915 - 1928
v rokoch 1928 - 1929
v rokoch 1929 - 1932
v rokoch 1932 - 1941
v rokoch 1942 - 1955
v rokoch 1955 - 1960
v rokoch 1961 - 1965
v rokoch 1965 - 1969
v rokoch 1969 - 1973
v rokoch 1973 - 1993
v rokoch 1993 - 1999
v rokoch 1999 - 2001
v rokoch 2001 - 2004
v rokoch 2004 - 2008
v rokoch 2008 -

V roku 2007 bol správcom Farského úradu Koválov Mgr. Ján
Záhradník.
Organistkou vo farskom kostole je Alena Kubová, riaditeľka
Základnej umeleckej školy v Šaštíne-Strážach.
Vo farskom kostole bolo pokrstených 10 detí,na prvom svätom
prijímaní bolo 12 detí, sviatosť manželstva prijali 2 páry a bolo 15
cirkevných pohrebov.
Dňa 8.9. 2007 bolo 50. výročie posviacky Farského
kostola svätého Ondreja apoštola. Z toho titulu sa za účasti
otca biskupa Štefana Vrableca, ktorý celebroval svätú
omšu spolu s ďalšími pozvanými kňazmi z blízkych obcí ,
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konala dňa 9.9.2007 veľká cirkevná slávnosť. Súčasťou osláv bolo aj
vystúpenie speváckeho zboru Cantillena zo Senice vo farskom
kostole.

ZHODNOTENIE UPLYNULÉHO ROKA
Prvý rok činnosti nového vedenia obce priniesol aj nepopulárne
opatrenia,pretože finančná situácia obce na začiatku roka bola veľmi obtiažna.
Výsledok hospodárenia z roku 2006 nepokryl ani prvú splátku
pôžičky Firme Pittel - Braussewetter za II. etapu rekonštrukcie
miestnej komunikácie v časti obce K vinohradom, pričom bolo treba
platiť aj úroky z ďalšieho úveru z banky na túto rekonštrukciu
a zabezpečiť riadny chod obce.Prísnou finančnou disciplínou sa toto
ťažké obdobie podarilo prekonať a dokonca dosiahnuť priaznivý výsledok hospodárenia,čo vytvorilo predpoklad ďalšieho rozvoja
obce v budúcom roku.Keďže sa na území obce nevyskytli žiadne
mimoriadne udalosti v súvislosti s poveternostnými podmienkami,
ani žiadne tragické udalosti, posledný deň v roku sa v obci oslavovalo na silvestrovskej zábave,ktorú usporiadali futbalisti a s rokom
2007 sa občania rozlúčili aj polnočným ohňostrojom.

Pavol Kuba
starosta obce Koválov

Obecné zastupiteľstvo obce Koválov:

Lýdia Joríková
kronikárka

