Strana 55

ROK

2008

Strana 56

ŠTRUKTÚRA ROČNÉHO ZÁZNAMU
l. Úvod
2. Demografia
3. Samospráva obce
4. Hospodárenie obce
5. Z rokovaní OZ
6. Výstavba obce
7. Infraštruktúra
8. Občianske združenia a záujmové organizácie
9. Školstvo
10. Kultúrno-spoločenský život
11. Cirkevný život
12.Zhodnotenie uplynulého roka

Strana 57

ÚVOD
Novoročným blahoželaním starostu obce Pavla Kubu občanom
začal prvý deň roka, v ktorom si pripomenieme viacero významných udalostí v živote obce.

DEMOGRAFIA
Na začiatku roka 2008 mala obec 661 obyvateľov.
Najstaršou občiankou bola v roku 2008 Cecília Vachová,
narodená 21.10.1918,
z mužov bol najstarší Cyril Pavelka, narodený 24.8.1920.
Do obce sa prisťahovalo 46 a odsťahovalo sa 14 obyvateľov.
Narodili sa:
Patrik Markovič, Milan Konyarik, Šimon Konečný, Patrícia
Burdová, Adela Mäsiarová, Denisa Herudová
Manželstvo uzatvorili :
Peter Markovič
a
bytom Koválov
Ing. Juraj Nieder
a
bytom Bratislava
Peter Herud
a
bytom Koválov
Juraj Klimeš
a
bytom Koválov
Josef Smolík
bytom Střemy-Jenichov

Jana Roháčová
bytom Koválov
Mgr.PhD. Ľubica Kubíková
bytom Koválov
Soňa Roháčová
bytom Radimov
Bc. Miroslava Pavelková
bytom Koválov
a Zuzana Gavorníková
bytom Koválov
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Zomreli:
Anton Lanža vo veku 85 rokov
Štefan Pražienka vo veku 43 rokov
Genovéva Chocholáčková vo veku 77 rokov
Emília Hološková vo veku 68 rokov
Anna Vachová vo veku 80 rokov
V tomto roku nás opustila aj čestná občianka našej obce operná
speváčka Anna Hadravová rodená Poláková, ktorá zomrela vo
Viedni 26. júna 2008 vo veku 86 rokov.
So zosnulými sa v mene celej obce rozlúčil starosta obce Pavol
Kuba cestou miestneho rozhlasu.
K 31. decembru 2008 mala obec 693 obyvateľov, z ktorých bolo 18
evidovaných ako nezamestnaných na Národnom úrade práce
v Senici, čo je 2,59 % z celkového počtu obyvateľov obce.
Národnostná štruktúra :
1 občianka sa hlási k maďarskej národnosti , 2 občania k českej
národnosti a 690 obyvateľov je slovenskej národnosti.
V obci žili aj štátni občania Rumunska, ktorí však nie sú evidovaní v evidencii obyvateľov obce, ale ich trvalý pobyt je vedený na
Oddelení cudzineckej polície Okresného riaditeľstva v Skalici.

SAMOSPRÁVA OBCE
Prišlo k zmene v obecnom zastupiteľstve, keďže poslankyňa
Viera Kudláčová ku dňu 1.12.2008 odovzdala poslanecký
mandát, lebo týmto dňom sa stala zamestnankyňou Obce
Koválov namiesto Ľudmily Banskej, ktorá dňom 31.12.2008
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odišla do dôchodku. V obecnom zastupiteľstve nahradil Vieru
Kudláčovú prvý náhradník zvolený v komunálnych voľbách – Pavol
Pavelka, ktorý dňa 15.12.2008 zložil zákonom predpísaný sľub
a stal sa poslancom obecného zastupiteľstva.

HOSPODÁRENIE OBCE
Hospodárenie obce sa riadilo podľa rozpočtu na rok 2008
schváleného uznesením obecného zastupiteľstva číslo 10/2008 zo
dňa 21.2.2008
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Finančné operácie

:
:
:
:
:

6 079 000.–Sk
5 768 000.–Sk
200 000.–Sk
1 234 000.–Sk
727 000.–Sk

Uznesením číslo 48/2008 zo dňa 16.12.2008 bola schválená úprava
rozpočtu :
u bežných príjmov na sumu
7 002 000.- Sk
u bežných výdavkov na sumu
5 784 000.- Sk
u kapitálových príjmov na sumu
386 000.- Sk
u kapitálových výdavkov na sumu 851 000.- Sk
u finančných operácií
v príjmovej časti na sumu
403 000.- Sk
Skutočne dosiahnuté príjmy a výdavky:
Bežné príjmy:
Daňové príjmy
Nedaňové príjmy

: 4 823 676,33 Sk
: 611 894,19 Sk
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Dotácie
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU

: 1 566 615,85 Sk
: 7 002 186,37 Sk

Kapitálové príjmy :
Z predaja pozemkov

: 386 120.– Sk

Finančné operácie
:
Prevod z rezervného
fondu

: 402 500.– Sk

Bežné výdavky
:
Verejná správa
Aktivačné práce
Odpady
Verejné osvetlenie
Kultúra
Iné služby
/dom smútku/
Materská škola
Základná škola
Školský klub
Školská jedáleň
Požiarna ochrana
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU

: 2 720 013,30 Sk
:
63 872,50 Sk
: 389 636,00 Sk
: 239 887,30 Sk
: 100 911,90 Sk
:
32 707,90 Sk
: 442 902,80 Sk
: 1 158 080.– Sk
: 173 045,– Sk
: 306 393.– Sk
: 156 370,50 Sk
: 5 783 820,70 Sk

Kapitálové výdavky

:

850 235.– Sk

Finančné operácie

:

0

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

: 1 338 847,26 Sk

Výsledok hospodárenia predstavuje zostatok na bežných účtoch
a tvorí záverečný účet obce za rok 2008.
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
15. januára 2008
Uznesenie číslo 1/2008
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie obecného zastupiteľstva obce
Koválov č. 41/2007 zo dňa 3.10.2007
Uznesenie číslo 2/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj parcely číslo 107/1 –
záhrady – vo výmere 396 m2 v katastrálnom území Koválov v
1/2 Petrovi Augustínovi,bytom Podolie 827 a v l/2 Ivete
Zelenayovej , bytom Ivana Krasku 870, Leopoldov za kúpnu cenu
80-Sk za 1 m2,čo predstavuje za celkovú odpredávanú výmeru 396
m2 sumu 31 680.– Sk.
21. februára 2008
Uznesenie číslo 3/2008
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozbor rozpočtového
hospodárenia obce za rok 2007. Záverečný účet obce a celoročné
hospodárenie schvaľuje bez výhrad.
Uznesenie číslo 4/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 727 544,36 Sk.

Uznesenie číslo 5/2008
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s použitím prostriedkov rezervného
fondu v sume 402 500.– Sk na splátku finančnej pôžičky
„Rekonštrukcia miestnej komunikácie II. Etapa“ k 28.2.2008.
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Uznesenie číslo 6/2008
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie účtovnú závierku obce
Koválov k 31.12.2007.
Uznesenie číslo 7/2008
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Výročnú správu obce
Koválov za rok 2007.
Uznesenie číslo 8/2008
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s uzatvorením Dodatku číslo 2
k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu v Senici.
Uznesenie číslo 9/2008
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so vstupom obce Koválov do
občianskeho združenia pre miestnu akčnú skupinu v rámci
pripravovanej stratégie prístupu LEADER.
Uznesenie číslo 10/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na rok 2008
nasledovne:
Príjmy bežného rozpočtu
: 6 079 000.-Sk
Príjmy kapitálového rozpočtu
: 200 000.-Sk
Finančné operácie
: 727 000.-Sk
PRÍJMY SPOLU
: 7 006 000.-Sk
Výdavky bežného rozpočtu

: 5 772 000.-Sk

Výdavky kapitálového rozpočtu :
Finančné operácie
:
VÝDAVKY SPOLU

507 000.-Sk
727 000.-Sk

: 7 006 000.-Sk
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Uznesenie číslo 11/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov Rady školy Základnej
školy a materskou školou v Koválove za zriaďovateľa pani Danu
Bilovskú a pani Elenu Pavelkovú.
Uznesenie číslo 12/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj služobného automobilu
PEUGEOT 309 D Miroslavovi Hílkovi, bytom Koválov 89 za cenu
20 000.-Sk.
Uznesenie číslo 13/2008
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s kúpou osobného automobilu
ŠKODA PICK UP od Miroslava Hílka, bytom Koválov 89 za cenu
30 000.-Sk.
16. apríla 2008
Uznesenie číslo 14/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj parcely číslo 2705/68 vo
výmere 301 m2, odpredaj parcely číslo 2705/69 vo výmere 57 m2
a odpredaj parcely číslo 2705/71 vo výmere 20 m2 v katastrálnom
území Koválov Dagmar Hoferkovej , bytom Koválov 103 za kúpnu
cenu 100,-Sk za 1 m2, čo predstavuje za celkovú odpredávanú
výmeru 378 m2 celkovú čiastku 37 800.-Sk.
Uznesenie číslo 15/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj parcely číslo 2705/65 vo
výmere 66 m2,odpredaj parcely číslo 2705/66 vo výmere 151 m2,od
predaj parcely číslo 2705/67 vo výmere 57 m2 a odpredaj parcely
číslo 2705/70 vo výmere 20 m2 v katastrálnom území Koválov Ladislavovi Ludvigovi a manželke,bytom Mudrochova 1352/28Senica

Strana 64
za kúpnu cenu 100.-Sk za l m2,čo predstavuje za celkovú
odpredávanú výmeru 294 m2 celkovú čiastku 29 400.-Sk.
Uznesenie číslo 16/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj parcely číslo 2705/62 vo
výmere 101 m2, odpredaj parcely číslo 2705/63 vo výmere 141 m2
a odpredaj parcely číslo 2705/64 vo výmere 57 m2 v katastrálnom
území Koválov Josefovi Tušinovschému a manželke, bytom
Náměstí Horní 112, Oloví,Česká republika za kúpnu cenu 100.-Sk
za l m2, čo predstavuje za celkovú odpredávanú výmeru 299 m2
celkovú čiastku 29 900.-Sk
Uznesenie číslo 17/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj parcely číslo 2705/59 vo
výmere 98 m2, odpredaj parcely číslo 2705/60 vo výmere 147 m2
a odpredaj parcely číslo 2705/61 vo výmere 57 m2 v katastrálnom
území Koválov Ľubošovi Bošákovi a manželke , bytom Koválov l,
za kúpnu cenu 100.-Sk za l m2, čo predstavuje za celkovú
odpredávanú výmeru 302 m2 celkovú čiastku 30 200.-Sk.
Uznesenie číslo 18/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj parcely číslo 2705/56 vo
výmere 94 m2,odpredaj parcely číslo 2705/57 vo výmere 144 m2
a odpredaj parcely číslo 2705/58 vo výmere 57 m2 v katastrálnom
území Koválov Jurajovi Pechovi a manželke , bytom
L.Novomeského 1218/88 Senica, za kúpnu cenu 100.-Sk za l m2,
čo predstavuje za celkovú odpredávanú výmeru 295 m2 celkovú
čiastku 29 500.–Sk.
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Uznesenie číslo 19/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj parcely číslo 2705/32 vo
výmere 369 m2 a odpredaj parcely číslo 2705/55 vo výmere 57 m2
v katastrálnom území Koválov Petrovi Špankovi a manželke, bytom
Palárikova 292/10 Senica, za kúpnu cenu 100.-Sk za l m2, čo
predstavuje za celkovú odpredávanú výmeru 426 m2 celkovú
čiastku 42 600.–Sk
Uznesenie číslo 20/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj parcely číslo 1974/40 vo
výmere 205 m2 a odpredaj parcely číslo 1974/39 vo výmere 30 m2
v katastrálnom území Koválov Ivete Marônkovej a manželovi,
bytom Koválov 99 za kúpnu cenu 20.-Sk za l m2,čo predstavuje za
celkovú odpredávanú výmeru 235 m2 celkovú čiastku 4 700.-Sk
Uznesenie číslo 21/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj parcely číslo 1974/41 vo
výmere 234 m2 v katastrálnom území Koválov Ing.Jozefovi
Novákovi a manželke, bytom Holíčska 1 Bratislava, za kúpnu cenu
20.-Sk za l m2, čo predstavuje za celkovú odpredávanú výmeru
234 m2 celkovú čiastku 4 680.-Sk.
Uznesenie číslo 22/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj parcely číslo 1974/43 vo
výmere 537 m2 a odpredaj časti parcely číslo 1974/4 vo výmere 43
m2 v katastrálnom území Koválov Jánovi Stupavskému
a manželke,bytom Koválov 95 za kúpnu cenu 20.-Sk za l m2, čo
predstavuje za celkovú odpredávanú výmeru 580 m2 celkovú
čiastku 11 600.-Sk.
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Uznesenie číslo 23/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj parcely číslo 1974/44 vo
výmere 98 m2, odpredaj parcely číslo 1974/46 v ½ t.j. vo výmere
45,5 m2, odpredaj parcely číslo 1980/3 v l/2 t.j. vo výmere 54,5 m2
a odpredaj parcely číslo 1980/5 v l/2 t.j.vo výmere 170,5 m2 v katastrálnom území Koválov PaedDr.Anne Sekáčovej, bytom Senica,
Štúrova 140/34 za kúpnu cenu 20.-Sk za l m2 , čo predstavuje za
celkovú odpredávanú výmeru 368,5 m2 celkovú čiastku 7 370.-Sk.
Uznesenie číslo 24/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj parcely číslo 1974/45 vo
výmere 100 m2,odpredaj parcely číslo 1974/46 v l/2 t.j.vo výmere
45,5 m2, odpredaj parcely číslo 1980/3 v l/2 t.j. vo výmere 54,5 m2
a odpredaj parcely číslo 1980/5 v l/2 t.j.vo výmere 170,5 m2 v katastrálnom území Koválov Márii Fialovej a manželovi, bytom Sereď,
Pažitná 27, za kúpnu cenu 20.–Sk za l m2, čo predstavuje za
celkovú odpredávanú výmeru 364,5 m2 celkovú čiastku 7 410.-Sk
Uznesenie číslo 25/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj parcely číslo 1974/36 vo
výmere 799 m2 v katastrálnom území Koválov Pavlovi Sekáčovi,
bytom Koválov 102 za kúpnu cenu 20.-Sk za l m2,čo predstavuje za
celkovú odpredávanú výmeru 799 m2 celkovú čiastku 15 980.-Sk.
Uznesenie číslo 26/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj parcely číslo
1974/37 vo výmere 302 m2 v katastrálnom území Koválov
Petrovi Sekáčovi a manželke, bytom Koválov 101 za kúpnu
cenu 20.-Sk za l m2, čo predstavuje za celkovú odpredávanú
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výmeru 302 m2 celkovú čiastku 6 040.-Sk.
Uznesenie číslo 27/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj parcely číslo 1974/38 vo
výmere 482 m2 v katastrálnom území Koválov Rudolfovi
Vizvárymu a manželke, bytom Koválov 100, za kúpnu cenu 20.-Sk
za 1 m2, čo predstavuje za celkovú odpredávanú výmeru 482 m2
celkovú čiastku 9 640.-Sk.
Uznesenie číslo 28/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj parcely číslo 1980/2 vo
výmere 102 m2, odpredaj parcely číslo 1980/4 vo výmere 263 m2
a odpredaj parcely číslo 1974/47 vo výmere 57 m2 v katastrálnom
území Koválov Marianovi Suchánkovi a manželke, bytom Koválov
92, za kúpnu cenu 20.-Sk za l m2,čo predstavuje za celkovú odpredávanú výmeru 422 m2 celkovú čiastku 8 440.-Sk.
Uznesenie číslo 29/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie a členov priestupkovej
komisie nasledovne:
predseda : Ľubomír Buchta
členovia : Viera Kudláčová , Pavol Pavelka

26. júna 2008
Uznesenie číslo 30/2008
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odpredajom časti obecného
pozemku susediaceho s parcelou číslo 202/4 a číslo 204/5 za podmienky vytýčenia tohto pozemku a spracovania geometrického
plánu na náklady kupujúceho za predajnú cenu 80.- Sk za m2.
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Uznesenie číslo 31/2008
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s kúpou pozemku v katastrálnom
území Koválov parcela číslo 202/2 vo výmere 32 m2 a parcela číslo
202/3 za kúpnu cenu 80.-Sk za m2.
Uznesenie číslo 32/2008
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s obstaraním Územného plánu obce
Koválov v zmysle predloženej ponuky v období rokov 2008 - 2009.
Uznesenie číslo 33/2008
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie menovanie do funkcie
veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Koválov a Obecného
hasičského zboru Koválov Tomáša Duchoslava.
Uznesenie číslo 34/2008
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie na základe výsledkov
výberového konania menovanie do funkcie riaditeľa Základnej
školy Koválov Mgr. Eleny Romančíkovej a menovanie do funkcie
riaditeľa Materskej školy Koválov Dany Matuskej.
27. augusta 2008
Uznesenie číslo 35/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj časti parcely číslo
2463 vo výmere 221 m2 a odpredaj časti parcely číslo 202/1 vo
výmere 95 m2 v katastrálnom území Koválov, odčlenených geometrickým plánom číslo 142/2003 zo dňa 14.11.2003 Jurajovi
Klimešovi, bytom Koválov 187 a manželke Miroslave Klimešovej
rod. Pavelkovej, bytom Koválov 191 za kúpnu cenu 100.-Sk za
l m2, čo predstavuje za celkovú odpredávanú výmeru 316 m2
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celkovú čiastku 31 600.-Sk s odpredajom časti obecného pozemku
susediaceho s parcelou číslo 202/4 a 204/5 za podmienky vytýčenia tohto pozemku a spracovania geometrického plánu na náklady
kupujúceho za predajnú cenu 80.-Sk za m2.
Uznesenie číslo 36/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Koválov číslo 6/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu detí a o výške príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov
a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.
29. októbra 2008
Uznesenie číslo 37/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Koválov číslo 6/2008 o výške príspevku za pobyt
dieťaťa v materskej škole ,o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú
úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.
Uznesenie číslo 38/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj časti parcely registra E
Katastra nehnuteľností číslo 5725/6 v katastrálnom území
Koválov,odčlenenej geometrickým plánom číslo 59/2008 zo dňa
23.6.2008 ako diel číslo 5 vo výmere 20 m2 Elene Caboňovej,
bytom Koválov č.228 za kúpnu cenu 20.-Sk za l m2, čo predstavuje
za celkovú odpredávanú výmeru 20 m2 celkovú čiastku 400.–Sk.
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Uznesenie číslo 39/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje preplatenie faktúry za úpravu
Požiarnej striekačky 12 na športové účely Dobrovoľného
požiarneho zboru Koválov v sume cca 110 000.-Sk.
27. novembra 2008
Uznesenie číslo 40/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh všeobecne záväzného
nariadenia obce Koválov číslo 1/2009 o podmienkach určovania
a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Koválov.
Uznesenie číslo 41/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Koválov č. 2/2009 podmienkach určovania a vyberania miestnej dane za psa v obci Koválov.
Uznesenie číslo 42/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh všeobecne záväzného
nariadenia obce Koválov číslo 3/2009 o podmienkach určovania
a vyberania miestnej dane za užívanie verejného priestranstva na
území obce Koválov.
Uznesenie číslo 43/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh všeobecne záväzného
nariadenia obce Koválov číslo 4/2009 o podmienkach určovania
a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce Koválov.
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Uznesenie číslo 44/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh všeobecne záväzného
nariadenia obce Koválov číslo 5/2009 o úhradách za služby
poskytované obcou Koválov
Uznesenie číslo 45/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu Plánu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce na roky 2007 – 2013, to je zmenu
finančných objemov v jednotlivých rokoch plánovanej respektívne
predpokladanej realizácie projektových zámerov obce Koválov.
Uznesenie číslo 46/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vykonať rekonštrukciu verejného
osvetlenia obce z vlastných finančných prostriedkov obce,
respektívne cez leasing v čo najkratšom termíne na základe predložených cenových ponúk .
Uznesenie číslo 47/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj dielu číslo 1 z parcely
registra E katastra nehnuteľností číslo 5520 v katastrálnom území
Koválov vo výmere 2359 m2 podľa geometrického plánu číslo
209/2008 zo dňa 27.11.2008 Milanovi Komárkovi a manželke Ing.
Drahoslave Komárkovej,bytom Koválov 257 za kúpnu cenu 20.-Sk
za l m2, čo predstavuje za celkovú odpredávanú výmeru 2359 m2
celkovú čiastku 47 180.-Sk.
Uznesenie číslo 48/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyplatenie odmeny starostovi obce
Pavlovi Kubovi vo výške dvoch mesačných platov vo výplatnom
termíne za mesiac november 2008.
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15. decembra 2008
Uznesenie číslo 49/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Koválov číslo 1/2009 o podmienkach určovania
a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Koválov.
Uznesenie číslo 50/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Koválov číslo 2/2009 o podmienkach určovania
a vyberania miestnej dane za psa v obci Koválov.
Uznesenie číslo 51/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie
obce Koválov číslo 3/2009 o podmienkach určovania a vyberania
miestnej dane za užívanie verejného riestranstva na území obce
Koválov.
Uznesenie číslo 52/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie
obce Koválov číslo 4/2009 o podmienkach určovania a vyberania
miestneho poplatku za komunálne odpady drobné stavebné odpady,
ktoré vznikli na území obce Koválov.
Uznesenie číslo 53/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie
obce Koválov číslo 5/2009 o úhradách za služby poskytované obcou
Koválov.
Uznesenie číslo 54/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočet obce na rok 2009 a berie
na vedomie rozpočet na roky 2010-2011:
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Príjmy rok 2009
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Granty a transféry
Príjmy spolu
Finančné operácie

:
:
:
:
:

5 669 000.-Sk
200 000.-Sk
916 000.- Sk
6 785 000.- Sk
965 000.- Sk

Výdavky rok 2009
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavky spolu

:
:
:

6 080 000.- Sk
1 670 000.- Sk
7 750 000.- Sk

Príjmy rok 2010 :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Granty a transféry
Príjmy spolu
Finančné operácie

:
:
:
:
:

6 034 000.- Sk
200 000.- Sk
919 000.- Sk
7 153 000.-Sk
402 000.- Sk

Výdavky rok 2010 :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavky spolu

:
:
:

6 034 000.- Sk
1 521 000.- Sk
7 555 000.- Sk

Príjmy rok 2011:
Bežné príjmy
Granty a transféry
Príjmy spolu

:
:
:

6 511 000.-Sk
922 000.-Sk
7 433 000.-Sk

Výdavky rok 2011:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavky spolu

:
:
:

6 511 000.- Sk
922 000.- Sk
7 433 000.- Sk
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Uznesenie číslo 55/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zloženie inventarizačných komisií
pre vykonanie inventarizácie obecného majetku k 31.12.2008.
Uznesenie číslo 56/2008
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2008
nasledovne:
bežné príjmy v sume
7 002 000.-Sk
bežné výdavky v sume
5 784 000.-Sk
kapitálové príjmy v sume
386 000.-Sk
kapitálové výdavky v sume
851 000.- Sk
finančné operácie v príjmovej časti v sume 403 000.- Sk

VÝSTAVBA OBCE
Bola spracovaná štúdia na sadovnícke a parkové úpravy verejného
priestranstva „Pri troch svätých“, kde sa zároveň plánuje rekonštrukcia troch historických sôch a chodníka v tejto časti obce.
Začali sa prípravné práce na rekonštrukcii verejného osvetlenia,pri
ktorej sa vymení asi 70 kusov svietidiel a výložníky, tiež sa
nainštaluje fotobunka.
V mesiaci júni bola ukončená výstavba šesť rodinných domov
v radovej zástavbe dodávateľským spôsobom firmou ARS Invest,
spoločnosť s ručením obmedzeným Skalica, čo prinieslo obci
zvýšenie počtu obyvateľstva. Tiež bol skolaudovaný 1 rodinný
dom, postavený v rámci individuálnej bytovej výstavby. Zároveň
boli vydané dve stavebné povolenia na výstavbu nových rodinných
domov.

Strana 75

INFRAŠTRUKTÚRA
V Infraštruktúre obce neprišlo k žiadnym zmenám, keďže na území
obce nevznikol žiadny nový podnikateľský subjekt.
OBČIANSKE ZDRUŽENIA A ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE

Slovenský zväz včelárov:
V roku 2008 klesol počet členov na 16, z čoho z obce Koválov bolo
10 členov,z obce Rybky 4 členovia a z obce Čáry 2 členovia. Počet
včelstiev bol v tomto roku 119. Vo vedení zväzu neprišlo k žiadnej
zmene, všetky záležitosti aj v tomto roku vybavoval sekretár Pavol
Kuba.

Slovenský zväz záhradkárov:
V každom párnom roku sa v poslednú fašiangovú sobotu koná výstava vín spojená s ochutnávkou,ktorej sa zúčastňujú nielen vinohradníci z nášho zväzu záhradkárov, ale aj vinohradníci z blízkych
i vzdialenejších obcí.
V roku 2008 sa táto výstava s ochutnávkou niesla v duchu osláv
50.výročia založenia Slovenského zväzu záhradkárov v Koválove.
Výstavný výbor pracoval v tomto zložení :
Predseda :
Tajomník :
Pokladník :
Členovia :

Pavol Kuba
Milan Horný,
Miroslav Pavelka,
František Vach, Pavol Kudláč, Pavol Krč,
Zdenko Pavelka,Jozef Kubík, Pavol Pavelka,
František Vach st., Jozef Vach, Otto Repa a
Marian Repa.
Bolo vytvorených 12 degustačných komisií a subkomisia , ktorej
predsedom bol Ing.Viktor Greč a členovia :
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Jozef Vašečka, Ferdinand Riha, Izidor Masaryk, František Vach,
Jozef Kubík, Pavol Kuba.
Hodnotilo sa 436 vzoriek, z toho 105 vzoriek poskytli vinohradníci
z obce Koválov. Ostatné vzorky boli z obcí Gbely, Radimov, Unín,
Štefanov, Kopčany, Prietržka, Skalica, Radošovce,Vieska,Smrdáky,
Limbach, Častá,Krakovany, Trnovec, Senica, Opatovská Nová Ves.
Víťazom výstavy sa stal :
Ferdinand Riha , Kopčany, ktorého vzorka Cabernetu sauvignon
získala najvyššie ohodnotenie zo všetkých odrodových vín a to 94
bodov.
Víťazmi odrôd z obce Koválov sa stali:
František Vach-roulandské biele neskorý zber-ohodnotené 93 bodmi
Miroslav Hajossy-rizling vlašský neskorý zber-ohodnotený90bodmi
Jozef Vach - tramín z roku 2006
- ohodnotený 89 bodmi
Jozef Kubík- sauvignon z roku 2003
- ohodnotený 91 bodmi

Telovýchovná jednota Družstevník Koválov
V sezóne 2007/2008 Oblastného futbalového zväzu Senica sa naše
A-mužstvo dospelých umiestnilo pod vedením trénera Pavla Kudláča v Majstrovstvách okresu na 12. mieste.
Dorast Koválova pod vedením trénera Alexandra Veselého sa v II.
triede dorastu umiestnil v sezóne 2007/2008 na peknom druhom
mieste.
Žiaci pod vedením trénera Dušana Kubíka obsadili 6. miesto v II.
triede žiakov.
V júli roku 2008 sa v spolupráci s Obcou Koválov uskutočnil
futbalový turnaj dospelých „O pohár starostu obce Koválov“, ktorého sa zúčastnili A-mužstvá zo Šajdíkových Humeniec, Rohova,
Jablonice a Koválova.
Umiestnenie jednotlivých mužstiev bolo nasledovné:
l. Telovýchovná jednota - Družstevník Koválov
2. Telovýchovná jednota - Šajdíkové Humence
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3. Telovýchovná jednota
4. Telovýchovná jednota

-

Jablonica
Rohov

Obec na tento turnaj získala dotáciu z Vyššieho územného celku
Trnava.Ďalšia dotácia z vyššieho územného celku bola použitá na
nákup dresov pre dorastencov Telovýchovnej jednoty Družstevník
Koválov.
Vzhľadom na odstúpenie predsedu telovýchovnej jednoty Bc.
Richarda Čongrádyho a pokladníka Petra Vymislického bolo na deň
11.12.2008 zvolané Valné zhromaždenie Telovýchovnej jednoty
Družstevník Koválov, na ktorom bol zvolený nový výbor v tomto
zložení:
predseda
podpredseda
tajomník
pokladník
členovia výboru

:
:
:
:
:

Vladimír Labaš
Štefan Vach
Pavol Kudláč
Lýdia Veselá
Miroslav Frťal
Vladimír Vach
František Kubík

Futbalisti sa zapojili aj do kultúrneho života obce usporiadaním
letnej hodovej zábavy a silvestrovskej zábavy v Kultúrnom dome
v Koválove.

Dobrovoľný hasičský zbor
Dňom 27.6.2008 bol poverený výkonom funkcie veliteľa dobrovoľného hasičského zboru Tomáš Duchoslav.Dobrovoľný hasičský
zbor /DHZ/pre svoju činnosť dostal k dispozícii miestnosť v požiarnej zbrojnici, obecné auto Felicia Pick up. Poľnohospodárske družstvo Koválov darovalo pre potreby DHZ čerpadlo k požiarnej striekačke.Obec na jeho opravu uvoľnila zo svojho rozpočtu sumu 110
000.-Sk. Naši hasiči tak získali čerpadlo pre účasť na súťažiach,
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pretože čerpadlo,ktoré hasiči mali k dispozícii , je určené pre zásah
v prípade požiaru. V roku 2008 mal DHZ 17 členov, ktorí vytvorili
družstvo mužov a družstvo žien.
Na Obvodnej súťaži DHZ v Jablonici sa zúčastnilo družstvo
mužov, ktoré obsadilo 7 miesto.
Preteku jednotlivcov sa zúčastnil Stanislav Bilovský, ktorý splnil
limit na získanie prvej výkonnostnej triedy.
Družstvo žien sa v tomto roku štyrikrát umiestnilo na pohárových
miestach. Celkove v roku 2008 absolvoval náš DHZ 12 súťaží.

Poľovné združenie Koválov
V roku 2008 prišlo k zmene počtu členov poľovného združenia, keď
pre vyšší vek ale najmä zdravotné ťažkosti ukončil členstvo v poľovnom združení dlhoročný poľovník Štefan Flamík.
Zimné prikrmovanie v tomto roku bolo potrebné a bolo vykonané
na dobrej úrovni,i keď sa časť členov pracovných skupín na ňom
nepodieľala. Zásoby krmiva boli pripravené v dostatočnom
množstve, preto bolo o zver dobre postarané.
Tak ako v minulom roku aj v roku 2008 sa podarilo zabezpečiť
jeden odstrel, z ktorého boli získané finančné prostriedky na
dokončovacie práce na poľovníckej chate, z ktorých sa dokončila
kúpeľňa a podkrovné miestnosti.
Taktiež prebehol odstrel danielov v počte 40 kusov, keďže stále
pretrváva premnoženie tejto zveri v chotári. Zajace sa nestrieľali ani
v tomto roku,bažanty sa strieľali len v minimálnom množstve, na
rovnakej úrovni bol odstrel srnčej zveri.
Väčšina členov poľovného združenia sa zúčastnila brigády na
zlikvidovanie divokých skládok odpadu v revíri a uskutočnili sa aj
farbiarske skúšky duričov.
Na Okresnej strelnici v Čáčove sa konali strelecké preteky
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Poľovného združenia Koválov. Na prvom mieste sa umiestnil Mgr.
Peter Sekáč, na druhom mieste Mgr. Robert Pavelka a na treťom
mieste Miroslav Martiš.

Klub dôchodcov
V roku 2008 sa dôchodcovia stretávali vo svojom klube, ktorý má
už druhý rok stabilný počet členov. Všetci sa zúčastnili kurzu
studenej kuchyne a nadobudnuté vedomosti využili pri prezentácii
studenej kuchyne počas stretnutia starostu obce s dôchodcami.

ŠKOLSTVO
V roku 2008 bolo v Základnej škole Koválov 17 žiakov, z toho
v l. ročníku
5 žiakov,
v 2. ročníku 4 žiaci,
v 3.ročníku
6 žiakov ,
vo 4. ročníku 2 žiaci .
V základnej škole sa na základe žiadostí rodičov začal formou
krúžku vyučovať anglický jazyk. Lektorku si platili rodičia detí,
ktoré krúžok navštevovali , základná škola poskytla iba priestory
pre vyučovanie.
Do Materskej škole Koválov bolo prihlásených 12 detí, z toho l
dieťa v predškolskej výchove.
V roku 2008 prišlo k jednej zmene u pedagogických zamestnancov
obce v základnej škole a to u učiteľa náboženstva, keďže od 1.9.
2008 začal vyučovať náboženstvo nový kňaz v obci - Mgr. Vladimír
Banský.
Taktiež v materskej škole od l.9.2008 pribudla nová učiteľka – na
čiastočný pracovný úväzok bola prijatá Marcela Vymislická.
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KULTÚRNO SPOLOČENSKÝ ŽIVOT
V roku 2008 bol prvou spoločenskou udalosťou VI.Obecný ples,
ktorý sa konal 19.januára 2008 v kultúrnom dome.
Otvorila ho svojim vystúpením skupina mažoretiek zo Senice, v
ktorej účinkovali aj dve dievčatá z našej obce.
Počas jarných prázdnin sa konal stolnotenisový turnaj
„Memoriál Miroslava Komárka“,
Z príležitosti Dňa učiteľov prijal dňa 21.marca starosta obce
učiteľov Základnej školy a Materskej školy v Koválove, ako aj
učiteľov na dôchodku,ktorí žijú v obci Koválov. Na posedení
s občerstvením im odovzdal aj malý kvetinový darček ako
poďakovanie za ich prácu pri výchove detí a mládeže .
Prvá májová nedeľa patrila oslave dňa matiek. Starosta obce
v svojom príhovore ocenil nezastupiteľnú úlohu matiek pri výchove
novej generácie. Jeho vystúpenie umocnili kultúrnym programom
deti z materskej a základnej školy ako aj staršie deti, ktoré dostali
pri tejto príležitosti možnosť predviesť ukážky z činnosti rôznych
krúžkov,ktoré navštevujú.
V júni zase mali možnosť deti predviesť svoju šikovnosť pri
športových hrách na miestnom futbalovom ihrisku a potom si
zaspievať pri táboráku,ktorý bol pre ne pripravený na záver
školského roka.
Počas prázdninových mesiacov sa konala len hodová tanečná
zábava,ktorú usporiadala Telovýchovná jednota Družstevník
Koválov.Tiež nechýbal tradičný futbalový zápas starých pánov.
V septembri sa začal pod vedením Ing. Milana Daniela z Myjavy
kurz spoločenských tancov pre mládež, do ktorého sa prihlásilo 14
párov.Finančné prostriedky na tento kurz získala obec ako dotáciu
z Vyššieho územného celku v Trnave.
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Škoda, že kurz dokončili len 4 páry.
Stretnutie občanov nad 60 rokov so starostom obce sa uskutočnilo
v októbri. Kultúrny program zabezpečila Dychová hudba Unínčanka
v užšom zložení.
Klub dôchodcov zase pripravil ochutnávku výrobkov studenej kuchyne, pripravených členkami klubu .
Novembrovú hodovú zábavu pripravili členovia Dobrovoľného
hasičského zboru Koválov, ktorí výťažok z tejto akcie použili na
zlepšenie podmienok pre svoju činnosť.
V decembri sa konal vo farskom kostole svätého Ondreja
apoštola vianočný koncert Dychovej hudby Unínčanka.
Poslednou spoločenskou akciou v roku 2008 bola silvestrovská
zábava , ktorú usporiadala Telovýchovná jednota Družstevník
Koválov. Ani veľmi chladné , mrazivé počasie neodradilo
zabávajúcich sa ľudí výjsť pred kultúrny dom a privítať rok 2009
za výbuchov petárd a svetlíc.
CIRKEVNÝ ŽIVOT
V roku 2008 bolo vo farskom kostole pokrstených 17 detí, na
prvom svätom prijímaní bolo 8 detí , sviatosť manželstva prijalo 7
párov a bolo 10 cirkevných pohrebov. Na vyučovanie rímskokatolíckeho náboženstva sa v Základnej škole Koválov prihlásilo
všetkých 17 žiakov.
V roku 2008 prišlo k zmene správcu Farského úradu Koválov,
keďže dňom 1.7.2008 bol preložený doterajší rímsko-katolícky kňaz
Mgr. Ján Záhradník do farnosti Lozorno a na jeho miesto nastúpil
Mgr.Vladimír Banský,ktorý predtým pôsobil v Lozorne.
Od začiatku svojho pôsobenia v našej obci začal pracovať s deťmi
a mládežou. Venoval sa deťom aj počas letných prázdnin, kedy
s nimi chodil na turistiku.
Pri vyzdobenom stromčeku pri kostole sa uskutočnila
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vianočná besiedka pre deti . V kostole predviedla mládež z filiálky
Smrdáky Mikulášske pásmo, na záver ktorého svätý Mikuláš rozdal
všetkým deťom balíčky so sladkosťami.

ZHODNOTENIE UPLYNULÉHO ROKA
Dosiahnuté výsledky v roku 2008 boli viac než dobré a po ťažkom
roku 2007 dávajú reálnu možnosť zlepšenia finančnej situácie obce
a tým zároveň aj predpoklad investičných akcií v zmysle Plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
Prijaté opatrenia na zlepšenie finančnej situácie spolu so získanými
grantami a transférmi z vyššieho územného celku umožnili realizovať viacero menších projektov a pripraviť realizáciu finančne náročnejších projektov pre rok 2009.
Vynikajúci výsledok hospodárenia zároveň svedčí aj o zodpovednom prístupe vedenia obce k napĺňaniu volebného programu k spokojnosti všetkých občanov obce.

Pavol Kuba
starosta obce Koválov

Obecné zastupiteľstvo obce Koválov :

Lýdia Joríková
kronikárka

