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ÚVOD
Nový rok 2009 sme privítali s optimizmom – vzhľadom na úspešný
predchádzajúci rok. Už v prvých mesiacoch nového roka sa však
začali prejavovať následky svetovej krízy aj na slovenskú ekonomiku, čo následne malo dopad tiež na samosprávu. Najmä rozpočty
malých obcí pocítili krátenie podielových daní a dotácií na základné
školstvo.

DEMOGRAFIA
K 1. januáru 2009 mala obec 693 obyvateľov.
Najstaršou občiankou bola Cecília Vachová, narodená 21.10.1918, z
mužov bol najstarší Cyril Pavelka, narodený 24.8.1920.
Do obce sa prisťahovalo 18 a odsťahovalo sa 11 obyvateľov.
Narodili sa :
Adela Palkovičová, Bianka Braciníková, Jakub Vach, Lujza
Španková, Lucia Cutleacová
Manželstvo uzatvorili :
Radovan Khúla
a
bytom Smrdáky
Štefan Škoda
a
bytom Dolná Krupá

Zuzana Kampošová
bytom Hruštín
Veronika Štefaníková
bytom Koválov

Zomreli:
Peter Herud vo veku 51 rokov
Ladislav Lanža vo veku 83 rokov
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Cecília Markovičová vo veku 90 rokov
Rozália Matuská vo veku 63 rokov
Najviac nás všetkých zasiahol odchod pani Rozálie Matuskej, ktorá
aj počas ťažkej choroby sa neprestávala zapájať do života v obci –
tak,ako to robila od mladosti.Bola poslankyňou bývalého Miestneho
národného výboru v Koválove a počas materskej dovolenky
zastupovala predsedníčku MNV PaedDr. Ľudmilu Vlčejovú. Bola
tiež poslankyňou Obecného zastupiteľstva v Koválove. Pamätáme si
ju aj ako učiteľku v Materskej škole v Koválove. Ani po odchode do
dôchodku sa neprestala zaujímať o dianie v obci. Iniciovala založenie klubu dôchodcov a viedla ho až do doby, kedy z dôvodu
choroby musela načas túto prácu prerušiť. Len čo sa však cítila
lepšie, znova sa začala zúčastňovať práce v klube dôchodcov. Keď
spolu s ostatnými členkami klubu pripravovala výstavku bábik, nik
netušil,že je to jej posledná akcia a o mesiac už nebude medzi nami.
S ňou i s ostatnými zomrelými občanmi sa rozlúčil cestou miestneho
rozhlasu starosta obce Pavol Kuba.
K 31. decembru 2009 mala obec 701 obyvateľov, z ktorých bolo 30
evidovaných ako nezamestnaných na Národnom úrade práce v Senici, čo je 4,28 % z celkového počtu obyvateľov obce.
Národnostná štruktúra :
l občianka sa hlási k maďarskej národnosti, 6 občanov k českej
národnosti a 694 obyvateľov je slovenskej národnosti.
V obci mali povolený trvalý pobyt aj cudzí štátni príslušníci,
Títo však boli evidovaní na Oddelení cudzineckej polície
Okresného riaditeľstva policajného zboru v Skalici.
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SAMOSPRÁVA OBCE
Už po druhýkrát v tomto volebnom období prišlo k zmene v obecnom zastupiteľstve, keďže poslankyňa Ivana Cintulová odovzdala
svoj poslanecký mandát, lebo od 1.8.2009 sa stala zamestnankyňou
Obce Koválov.
Nastúpila na miesto Lýdie Joríkovej, ktorá dňom 1.9.2009 odišla do
dôchodku.
V obecnom zastupiteľstve nahradil Ivanu Cintulovú druhý náhradník zvolený v komunálnych voľbách - Peter Vymislický, ktorý dňa
24.6.2009 zložil zákonom predpísaný sľub a stal sa poslancom
Obecného zastupiteľstva v Koválove.
K zmene prišlo aj na Obecnom úrade Koválov, kde od 1.1.2009
začala vykonávať funkciu zástupkyne matrikárky Viera Kudláčová,
ktorá ešte 15.12.2008 zložila zákonom predpísaný sľub matrikárky
po absolvovaní odbornej skúšky.
Od 1.9.2009 začala Viera Kudláčová vykonávať funkciu matrikárky
.
Lýdia Joríková aj ako dôchodkyňa bude zástupkyňou matrikárky.

HOSPODÁRENIE OBCE
Hospodárenie obce sa riadilo podľa rozpočtu na rok 2009 schváleného uznesením obecného zastupiteľstva číslo 54/2008 zo dňa
15.12.2008 takto:
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Granty a transféry

:
:
:
:
:

5 669 000.-Sk
6 080 000.-Sk
200 000.-Sk
1 670 000.-Sk
916 000.-Sk
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Príjmy spolu
Výdavky spolu
Finančné operácie

:
:
:

6 785 000.-Sk
7 750 000.-Sk
1 670 000.-Sk

Rozpočet na rok 2009 v Eurách
Bežné príjmy
: 188 176.- €
Bežné výdavky
: 201 840.- €
Kapitálové príjmy
: 6 639.- €
Kapitálové výdavky
: 55 438.- €
Granty a transféry
: 30 405.- €
Príjmy spolu
: 225 220.- €
Výdavky spolu
: 257 278.- €
Finančné operácie
: 55 467.- €
Uznesením číslo 50/2009 zo dňa 16.12. 2009 bola schválená úprava
rozpočtu u bežných príjmov na sumu 219 111.- €, u bežných
výdavkov na sumu 198 282.-€,u kapitálových príjmov na sumu 1
571.-€, u kapitálových výdavkov na sumu 48 007.– € a u finančných
operácií v príjmovej časti na sumu 52 807.–€.
Skutočne dosiahnuté príjmy a výdavky:
Bežné príjmy:
Daňové príjmy
Nedaňové príjmy
Dotácie
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU

: 166 192.- €
:
4 741.- €
: 48 178.- €
: 219 111.- €

Kapitálové príjmy :
Z predaja pozemkov

:

1 571.- €

Finančné operácie :
Prevod z rezervného fondu
fondu

:

52 807.- €
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Bežné výdavky
Verejná správa
Aktivačné práce
Odpady
Verejné osvetlenie
Kultúra
Iné služby
/dom smútku/

:
:
:
:
:
:

89 318.-€
984.-€
11 069.-€
8 981.-€
3 867.-€
482.-€

Materská škola
Základná škola
Školský klub
Školská jedáleň
Požiarna ochrana

:
:
:
:
:

24 239.-€
36 210.-€
5 844.-€
10 975.-€
1 788.-€

BEŽNÉ VÝDAVKY
Kapitálové výdavky
Finančné operácie

: 198 282.-€
: 48 007.-€
: 52 807.-€

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

: 9 655,48 €

Výsledok hospodárenia predstavuje zostatok na bežných účtoch,
znížený o nespotrebovanú dotáciu do štátneho rozpočtu z roka
2009 v sume 6 505,68 € a tvorí záverečný účet obce za rok 2009.

Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
28. januára 2009
Uznesenie číslo 1/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje účtovnú závierku a záverečný účet
za rok 2008 .
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Uznesenie číslo 2/2009
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s podpisom „Zmluvy o spolupráci
a združení finančných prostriedkov“ uzatvorenej podľa § 20a zákona
číslo 369/1990Zbierky zákonov o obecnom zriadení v znení
neskorších v predpisov,v záujme kvalitnej, racionálnej a efektívnej
realizácie projektu „Interkulturálne vzdelávanie pre deti
a dospelých „ , realizovaného v rámci programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007 - 2013.
Uznesenie číslo 3/2009
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predložením projektu „Revitalizácia
plôch verejnej zelene v obci Koválov, ktorý bude predložený
v rámci grantového programu nadácie Ekopolis „Ľudia pre stromy“
Uznesenie číslo 4/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod výsledku hospodárenia za
rok 2008 do rezervného fondu vo výške 1 338 847,26 Sk, to je 44
441,26 €.
Uznesenie číslo 5/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie rezervného fondu vo
výške 13 360,55 € , t.j. 402 500.-Sk na úhradu splátky pôžičky firme
Pittel-Braussewetter.
Uznesenie číslo 6/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nasledovný zoznam firiem,
ktorým budú zaslané súťažné podmienky pre verejné obstarávanie
„Rekonštrukcia kultúrneho domu“ :
Tinastav Plus, spoločnosť s ručením obmedzeným, Skalica,
Lordstav Peter Macko Senica,Zdenko Helt,Senica, Ebastav spoločnnosť s ručením obmedzeným ,Brezová pod Bradlom.
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Uznesenie číslo 7/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poradnú komisiu pre výber víťaza
verejného obstarávania „Rekonštrukcia kultúrneho domu“ v tomto
zložení:
Dana Bilovská, Koválov 2, narodená 2.8.1970, Milan Komárek,
Koválov 257, narodený 9.6.1962, Pavol Vanek, Koválov 51,
narodený 9.4.1972,Ľubomír Buchta, bytom Koválov 249, narodený
17.4.1967, Pavol Pavelka, Koválov 40, narodený 19.1.1971, Anna
Janoková, Koválov 144, narodená 29.6.1968 a Ivana Cintulová,
Koválov 246, narodená 1.2.1971 .
30. marca 2009
Uznesenie číslo 8/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Výročnú správu obce za rok 2008.
Uznesenie číslo 9/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj časti parcely registra
katastra nehnuteľností číslo 202/1 v katastrálnom území Koválov,
odčlenenej geometrickým plánom číslo 40479251-1/2009 zo dňa
29.1.2009 ako diel číslo 4 vo výmere 54 m2 Jurajovi Klimešovi,
bytom Koválov 187 a manželke Miroslave Klimešovej rod. Pavelkovej,bytom Koválov 191 za kúpnu cenu 3.- € za l m2, čo predstavuje za celkovú odpredávanú výmeru 54 m2 celkovú čiastku 162.- €
Uznesenie číslo 10/2009
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s legalizáciou nepovolenej stavby
„Prístavba k predajnému stánku potravín a rozličného tovaru“
umiestnenej na pozemku parcela číslo 327 v katastrálnom území
Koválov, kde je vlastníkom pozemku a jestvujúcej prevádzky
Pavol Benedikovič, narodený 8.6.1969, bytom Koválov 227.
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Uznesenie číslo 11/2009
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zahájením prác na rekonštrukcii
verejného osvetlenia firmou Tomlux, spoločnosť s ručením obmedzeným podľa cenovej ponuky číslo 03/2009/38.
Uznesenie číslo 12/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje obecné pozemky pre náhradnú
výsadbu drevín – parcela číslo 539 – „ u Melišov“ v katastrálnom
území Koválov, parcela číslo 202/1- verejné priestranstvo pred
farským úradom a parcela číslo 204/4-verejné priestranstvo vedľa
Štefana Staňka.
12. mája 2009
Uznesenie číslo 13/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevádzku Materskej školy
Koválov počas letných prázdnin v čase od 1. do 17. júla 2009, to je
13 pracovných dní .
Uznesenie číslo 14/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výmenu rozvádzačov verejného
osvetlenia spoločnosťou ENERGOM, spoločnosť s ručením
obmedzeným Čáčov 362, Senica, podľa predloženej ponuky.
Uznesenie číslo 15/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nasledovný zoznam firiem, ktorým
budú zaslané súťažné podmienky pre verejné obstarávanie
„Rekonštrukcia chodníka Koválov“ :
František Martiš, Melioračno stavebné práce,Okružná 1199/32,
Senica
Jozef Minárik, Moravský Svätý Ján 781,
KOVAGAZ, spoločnosť s ručením obmedzeným, Štefanov 46.
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Uznesenie číslo 16/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
poradnú komisiu pre výber víťaza verejného obstarávania
„Rekonštrukcia chodníka Koválov“v tomto zložení : Dana Bilovská
Koválov 2,narodená 2.8.1970, Milan Komárek,Koválov 257, narodený 9.6.1962, Pavol Vanek, Koválov 51, narodený 9.4.1972, Ľubomír Buchta,Koválov 249, narodený 17.4.1967, Pavol Pavelka,Koválov 40, narodený 19.1.1971, Anna Janoková,Koválov 144, narodená
29.6.1968 a Ivana Cintulová, Koválov 246, narodená 1.2.1971.
Uznesenie číslo 17/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie rezervného fondu v celkovej sume 17 908,86 €, z toho:
- vo výške 11 914,36 € na rekonštrukciu verejného osvetlenia
- vo výške 4.150.-€ na vybudovanie protipovodňového rigolu
- vo výške 1 844,50 € na prípravnú a projektovú dokumentáciu
„Rekonštrukcia chodníka Koválov“
Uznesenie číslo 18/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje príspevok obce do Centrálneho
krízového fondu Trnavského samosprávneho kraja v sume 356,50 €,
to je 0,5 € na jedného obyvateľa obce Koválov.

23. júna 2009
Uznesenie číslo 19/2009
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora
o overení účtovnej závierky zostavenej 31.12.2008 a Výročnej
správy za rok 2008.
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Uznesenie číslo 20/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu 31.3.2009
nasledovne:
zvýšenie bežných príjmov na sumu 219 463.- €
zvýšenie bežných výdavkov na sumu 203 141.- €
úpravu rozpočtu k 30.6.2009 nasledovne :
zvýšenie bežných príjmov na celkovú sumu 224 873,-€
zvýšenie bežných výdavkov na celkovú sumu 211 588.-€
Uznesenie číslo 21/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie rezervného fondu
v celkovej sume 8 076.-€ ,z toho vo výške 3 136.-€ na kúpu
traktora na kosenie verejných priestranstiev,vo výške 4 940.-€
na splátku pôžičky Pittel-Braussewetter
„Rekonštrukcia miestnej komunikácie“.
Uznesenie číslo 22/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj časti parcely registra
katastra nehnuteľností číslo 5692 v katastrálnom území Koválov,
odčlenenej geometrickým plánom číslo 64/2009 vypracovaným
Ing.Drahoslavou Komárkovou,GEODÉZIA,dňa 25.5.2009 ako diel
číslo 5692/24 vo výmere 109 m2 Milanovi Komárkovi, bytom
Koválov 257 a manželke Ing. Drahoslave Komárkovej, bytom Koválov 257,za kúpnu cenu 0,70€ za l m2,čo predstavuje za celkovú
odpredávanú výmeru 109 m2 celkovú čiastku 76,30 €.
Uznesenie číslo 23/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj časti parcely katastra
nehnuteľností číslo 5692 v katastrálnom území Koválov,odčlenenej geometrickým plánom číslo 64/2009 vypracovaným Ing. Drahoslavou Komárkovou dňa 25.5.2009 ako diel číslo 5692/39
vo výmere 140 m2 Petrovi Matuskému , bytom Koválov 255
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a manželke Denise Matuskej,bytom Koválov 255,za kúpnu cenu
0,70€ za l m2, čo predstavuje za celkovú odpredávanú výmeru
140 m2 celkovú čiastku 98.-€.
Uznesenie číslo 24/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj časti parcely registra
katastra nehnuteľností číslo 5692 v katastrálnom území Koválov
odčlenenej geometrickým plánom číslo 64/2009 vypracovaným
Ing.Drahoslavou Komárkovou ,GEODÉZIA, dňa 25.5.2009 ako diel
číslo 5692/38 vo výmere 178 m2 ,Vladimírovi Prokopovi,bytom
Koválov 254 a Daši Milovej,bytom Koválov 254, za kúpnu cenu
0,70€ za l m2, čo predstavuje za celkovú odpredávanú výmeru
178 m2 celkovú čiastku 124,60 €.
Uznesenie číslo 25/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj časti parcely registra
katastra nehnuteľností číslo 5692 v katastrálnom území Koválov
odčlenenej geometrickým plánom číslo 64/2009 vypracovaným Ing.
Drahoslavou Komárkovou, GEODÉZIA, dňa 25.5.2009 ako diel
číslo 5692/37 vo výmere 88 m2,JUDr. Marianovi Stupavskému ,
bytom Koválov 253 a manželke JUDr. Daniele Stupavskej ,bytom
Koválov 253, za kúpnu cenu 0,70 € za l m2, čo predstavuje za
celkovú odpredávanú výmeru 88 m2 celkovú čiastku 61,60 €.
Uznesenie číslo 26/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj časti parcely registra
katastra nehnuteľností číslo 5692 v katastrálnom území Koválov,
odčlenenej geometrickým plánom číslo 64/2009 vypracovaným
Ing. Drahoslavou Komárkovou, GEODÉZIA, dňa 25.5.2009,
ako diel číslo 5692/35 vo výmere 63 m2, Ladislavovi Burdovi,
bytom Koválov 251 a manželke Alene Burdovej, bytom
Koválov 251, za kúpnu cenu 0,70€ za l m2, čo predstavuje
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za celkovú odpredávanú výmeru 63 m2 celkovú čiastku 44,10 €.
Uznesenie číslo 27/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj časti parcely katastra
nehnuteľností číslo 5692 v katastrálnom území Koválov, odčlenenej geometrickým plánom číslo 64/2009 vypracovaným Ing.
Drahoslavou Komárkovou, GEODÉZIA, dňa 25.5.2009, ako diel
číslo 5692/34 vo výmere 80 m2 Marianovi Faganovi, bytom
Koválov 212 a manželke Lýdii Faganovej, bytom Koválov 212, za
kúpnu cenu 0,70€ za l m2, čo predstavuje za celkovú odpredávanú
výmeru 80 m2 celkovú čiastku 56.-€.
Uznesenie číslo 28/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj časti parcely registra katastra nehnuteľností číslo 5692 v katastrálnom území Koválov,odčlenenej geometrickým plánom číslo 64/2009
vypracovaným Ing.Drahoslavou Komárkovou, GEODÉZIA,
dňa 25.5.2009, ako diel 5692/33 vo výmere 74 m2, Miroslavovi Cintulovi bytom Koválov 246 a manželke Ivane Cintulovej, bytom Koválov 246, za kúpnu cenu 0,70 € za l m2,čo
predstavuje za celkovú odpredávanú výmeru 74 m2 celkovú
čiastku 51,80 €.
Uznesenie číslo 29/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj časti parcely registra katastra nehnuteľností číslo 5692 v katastrálnom území Koválov,odčlenenej geometrickým plánom číslo64/2009
vypracovaným Ing.Drahoslavou Komárkovou, GEODÉZIA,
dňa 25.5.2009, ako diel číslo 5692/30 vo výmere 513 m2 a
diel číslo 5692/32 vo výmere 87 m2, Ľubomírovi Buchtovi,
bytom Koválov 249 a manželke Gabriele Buchtovej , bytom
Koválov 249, za kúpnu cenu 0,70€ za 1 m2, čo predstavuje
za celkovú odpredávanú výmeru 600 m2 celkovú čiastku 420.-€.
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Uznesenie číslo 30/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj časti parcely registra
katastra nehnuteľností číslo 202/1 v katastrálnom území Koválov, odčlenenej geometrickým plánom číslo 65/2009 vypracovaným Milanom Komárkom dňa 1.6.2009 ako diel číslo 4 vo výmere
198 m2 a diel číslo 5 vo výmere 47 m2, Márii Pavlíkovej, bytom
Koválov 131 a Terézii Hurbanovej,bytom Koválov 131, za kúpnu
cenu 1,70€ za l m2,čo predstavuje za celkovú odpredávanú výmeru
245 m2 celkovú čiastku 416,50 €,odpredaj časti parcely registra
katastra nehnuteľností číslo 202/1 v katastrálnom území Koválov
odčlenenej geometrickým plánom číslo 65/2009 vypracovaným Milanom Komárkom dňa 1.6.2009, ako diel číslo 3 vo výmere 18 m2
a diel číslo 1 vo výmere 337 m2 Márii Pavlíkovej,bytom Koválov
131 a Terézii Hurbanovej,bytom Koválov 131, za kúpnu cenu
0,70€ za l m2, čo predstavuje za celkovú odpredávanú výmeru 395
m2 celkovú čiastku 276,50 € , kúpu časti parcely registra katastra
nehnuteľností číslo 359 v katastrálnom území Koválov,odčlenenej
geometrickým plánom číslo 65/2009 vypracovaným Milanom Komárkom dňa 1.6.2009 ako diel číslo 359/4 vo výmere 291 m2 od
Márie Pavlíkovej, bytom Koválov 131 a Terézie Hurbanovej, bytom
Koválov 131, za kúpnu cenu 0,70€ za 1 m2, čo predstavuje za
celkovú kupovanú výmeru 291 m2 celkovú čiastku 203,70 €.
31. augusta 2009
Uznesenie číslo 31/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu k 30.9.2009
v časti bežných výdavkov na sumu 212 773.-€.
30. októbra 2009
Uznesenie číslo 32/2009
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie úpravu rozpočtu u kapitálových výdavkoch nasledovne:
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41- 01 116-717 002
rekonštrukcia a modernizácia stavieb - 4 300.-€
46- 01 116-717 002
rekonštrukcia a modernizácia stavieb +4 127.-€
46- 08 209-717 002
rekonštrukcia a modernizácia stavieb -2 963.-€
41- 01 116-713 004
nákup prevádzkových strojov,
prístrojov a zariadení
+3 136.-€
Uznesenie číslo 33/2009
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že predaj časti obecného majetku
Františkovi Vachovi a manželke Marte Vachovej, bytom Koválov
číslo 204 podľa geometrického plánu číslo 126/2009 zo dňa 7.9.
2009 a to diel číslo 5 vo výmere 16 m2 odčlenený z parcely číslo
212/2, diel číslo 6 vo výmere2 m2 odčlenený z parcely číslo 212/2,
diel číslo 9 vo výmere 3m2, odčlenený z parcely číslo 204/4 a diel
číslo 8 odčlenený z parcely číslo 204/4 je v zmysle § 9a odstavec 8
písmeno e zákona číslo 258/2009 Zbierky zákonov prípad hodný
osobitného zreteľa.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj parcely registra katastra
nehnuteľností číslo 212/2 v katastrálnom území Koválov,odčlenenej
geometrickým plánom číslo 126/2009 vypracovaným ing. Drahoslavou Komárkovou,GEODÉZIA, dňa 7.9.2009 ako diel číslo 5 vo
výmere 16 m2, diel číslo 6 vo výmere 2 m2. Ďalej predaj časti
parcely katastra nehnuteľností číslo 204/4 v katastrálnom území
Koválov, odčlenenej geometrickým plánom číslo 126/2009 vypracovaným Ing.Drahoslavou Komárkovou, GEODÉZIA, dňa 7.9.2009
ako diel číslo 8 vo výmere 46 m2 a diel číslo 9 vo výmere
3 m2 Františkovi Vachovi, bytom Koválov 204 a manželke Marte
Vachovej,bytom Koválov 204, za kúpnu cenu 0,70€ za l m2,
čo predstavuje za celkovú odpredávanú výmeru 67 m2 celkovú
čiastku 46,90 €.
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu časti parcely registra katastra
nehnuteľností číslo 210/2 v katastrálnom území Koválov,odčlenenej
geometrickým plánom číslo 126/2009 vypracovaným Ing.Drahoslavou Komárkovou, GEODÉZIA, dňa 7.9.2009 ako diel číslo 4 vo
výmere 2 m2 od Františka Vacha,bytom Koválov 204 a manželky
Marty Vachovej,bytom Koválov 204, za kúpnu cenu 0,70 € za l m2,
čo predstavuje za celkovú kupovanú výmeru 2 m2 celkovú čiastku
1,40 €.
Uznesenie číslo 34/2009
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že predaj časti obecného majetku
Rastislavovi Kuchtovi,bytom Senica, Samuela Jurkoviča 1208/56,
podľa geometrického plánu číslo 142/2003 vypracovaného Ing.Drahoslavou Komárkovou,GEODÉZIA,zo dňa 19.11.2003, ako diel
číslo 36 vo výmere 122 m2 odčlenený z parcely číslo 5689 zapísanej na liste vlastníctva obce Koválov číslo 496 je v zmysle § 9a
odstavec 8 písmeno e zákona číslo 258/2009 Zbierky zákonov
prípad hodný osobitného zreteľa.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj časti parcely registra
katastra nehnuteľností číslo 5689 v katastrálnom území Koválov,odčlenenej geometrickým plánom číslo 142/2003, vypracovaným Ing.Drahoslavou Komárkovou, GEODÉZIA,
dňa 19.11.2003, ako diel číslo 36 vo výmere 122 m2 Rastislavovi Kuchtovi,bytom Senica ,Samuela Jurkoviča 1208/56
za kúpnu cenu 3.-€ za l m2, čo predstavuje za celkovú odpredávanú výmeru 122 m2 celkovú čiastku 366.-€.
Uznesenie číslo 35/2009
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s trvalým užívaním stavby
Pavla Benedikoviča, bytom Koválov 268 „Predajný stánok
potravín a rozličného tovaru s prístreškom, sociálne zariadenie a sklad náradia“ za podmienky doloženia všetkých
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dokladov potrebných ku kolaudácii uvedenej stavby,v termíne
stanovenom Spoločným obecným úradom v Senici.
Uznesenie číslo 36/2009
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s podpisom „Zmluvy uzatvorenej
podľa § 20/a zákona číslo 369/1990 Zbierky zákonov o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov o vykonávaní posudkovej
činnosti pre určenie odkázanosti na sociálnu službu v zmysle
zákona číslo 448/2008 Zbierky zákonov o sociálnych službách“
s Mestom Senica na obdobie do 31.12.2010.
25. novembra 2009
Uznesenie číslo 37/2009
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zámerom realizácie ďalšej radovej
výstavby 4 – 6 radových domov na novovytvorenom stavebnom pozemku parcela číslo 2705/34, 2705/35 a 2705/36 spoločnosťou ARS
Invest,spoločnosť s ručením obmedzeným, Kráľovská l, Skalica.
Uznesenie číslo 38/2009
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s kúpnou cenou 3,5 € za m2 na odkúpenie novovytvoreného stavebného pozemku parcela číslo 2705/34
a číslo 2705/35 od majiteľov : Ľubomír Kuba, Marta Špettová, Milan Horný,Viera Šebestová, Vladimír Matuský, Ing. Ján Matuský,
Ladislav Matuský, Miroslav Matuský, Jozef Klena a Eleonóra Dojčanská, pre realizáciu ďalšej radovej výstavby.
Uznesenie číslo 39/2009
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s poskytnutím finančnej bezúročnej
pôžičky obci Koválov v sume 4 800.-€ na výkup pozemkov pre
radovú výstavbu od spoločnosti ARS invest, spoločnosť s ručením
obmedzeným,Kráľovská l, Skalica.
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Uznesenie číslo 40/2009
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že predaj časti obecného
pozemkuKarolovi Rozborovi a manželke Alici Rozborovej ,
bytom Koválov 117, podľa geometrického plánu číslo
142/2003 vypracovaného Ing. Drahoslavou Komárkovou,
GEODÉZIA, zo dňa 19.11.2003, ako diel číslo 37vo výmere 73 m2 odčlenený z parcely číslo 5689 zapísanej na liste
vlastníctva obce Koválov číslo 496 a je v zmysle § 9a odstavec 8 písmeno e/ zákona číslo 258/2009 Zbierky zákonov
prípad hodného osobitného zreteľa.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj časti parcely registra
katastra nehnuteľností číslo 5689 v katastrálnom území Koválov, odčlenenej geometrickým plánom číslo 142/2003 vypracovaným Ing. Drahoslavou Komárkovou, GEODÉZIA,
dňa 19.11.2003 ako diel číslo 37 vo výmere 73 m2 Karolovi
Rozborovi a manželke Alici Rozborovej,bytom Koválov117
za kúpnu cenu 3,5€ za l m2, čo predstavuje za celkovú odpredávanú výmeru 73 m2 celkovú čiastku 255,50 €.
Uznesenie číslo 41/2009
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že predaj časti obecného pozemku Mgr.Miriam Rajnohovej, bytom Skalická cesta 5, Bratislava ,
podľa Geometrického plánu číslo 18/2009 vypracovaného Ing.Drahoslavou Komárkovou, GEODÉZIA, zo dňa 12.2.2009, ako diel
číslo 6 vo výmere 45 m2, diel číslo 7 vo výmere 63 m2, diel číslo 8
vo výmere 16 m2 odčlenené z parcely číslo 202/1, diel číslo 4 vo
výmere 10 m2a diel číslo 5 vo výmere 63 m2 odčlenený z parcely
číslo 323 zapísaných na liste vlastníctva obce Koválov číslo 496 je
v zmysle § 9 a odstavec 8 písmeno e/ zákona číslo258/2009Zbierky zákonov prípad hodný osobitného zreteľa.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj časti parcely registra katastra
nehnuteľností číslo 202/1 v katastrálnom území
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Koválov odčlenenej geometrickým plánom číslo 18/2009 vyprapracovaným Ing. Drahoslavou Komárkovou, GEODÉZIA, dňa
12.12.2009,ako diel číslo 6 vo výmere 45 m2, ako diel číslo 7 vo
výmere 63 m2 a diel číslo 8 vo výmere 16 m2 Mgr.Miriam Rajnohovej, bytom Skalická cesta 5, Bratislava, za kúpnu cenu 1,7 € za
1 m2, čo predstavuje za celkovú odpredávanú výmeru 124 m2
celkovú čiastku 210,80 €, predaj časti parcely registra katastra
nehnuteľností číslo 323 v katastrálnom území Koválov,odčlenenej
geometrickým plánom číslo 18/2009, vypracovaným Ing. Draho slavou Komárkovou, GEODÉZIA,dňa 12.12.2009, ako diel číslo 4
vo výmere 10 m2 a diel číslo 5 vo výmere 63 m2 Mgr. Miriam
Rajnohovej, bytom Skalická cesta 5, Bratislava, za kúpnu cenu 1,7 €
za l m2, čo predstavuje za celkovú odpredávanú výmeru 73 m2
celkovú čiastku 124,10 €.
Kúpu časti parcely registra katastra nehnuteľností číslo 202/4
v katastrálnom území Koválov,odčlenenej geometrickým plánom
číslo 18/2009 vypracovaným Ing. Drahoslavou Komárkovou,
GEODÉZIA, dňa 12.12.2009,ako diel číslo 3 vo výmere 32 m2 od
Mgr. Miriam Rajnohovej,bytom Skalická cesta 5,Bratislava,za kúpnu
cenu 1,7 € za l m2,čo predstavuje za celkovú odpredávanú výmeru
32 m2 celkovú čiastku 54,50 €.
Uznesenie číslo 42/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Koválov číslo l o podmienkach určovania a vyberania dane nehnuteľností na území obce Koválov.
Uznesenie číslo 43/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Koválov číslo 2 o podmienkach určovania a vyberania miestnej dane za psa v obci Koválov.
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Uznesenie číslo 44/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Koválov číslo 3 o podmienkach určovania a vyberania
miestnej dane za užívanie verejného priestranstva na území obce
Koválov.
Uznesenie číslo 45/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Koválov číslo 4 o podmienkach určovania a vyberania
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné dpady,
ktoré vznikli na území obce Koválov.
Uznesenie číslo 46/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Všeobecne záväzného
nariadenia obce Koválov číslo 5 o úhradách za služby poskytované
obcou Koválov.
Uznesenie číslo 47/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Koválov číslo 6 o výstavbe,správe,údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Koválov.
Uznesenie číslo 48/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zloženie inventarizačných komisií
pre vykonanie inventarizácie obecného majetku k 31.12.2009.
Uznesenie číslo 49/2009
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že predaj časti obecného
majetku Františkovi Morávkovi, bytom Koválov 29, Miroslavovi
Morávkovi, bytom Koválov 162, Štefanovi Morávkovi, bytom
Koválov 230 a Anne Pavelkovej rod. Morávkovej, bytom Senica
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Ladislava Novomeského 1212/68 podľa geometrického plánu číslo
190/2009 zo dňa 11.12.2009 a to diel číslo 1 vo výmere 57 m2
odčlenený z parcely číslo 202/1 a diel číslo 2 vo výmere 17 m2
odčlenený z parcely číslo 202/1 zapísanej v liste vlastníctva obce
Koválov číslo 496 je v zmysle § 9a odstavec 8 písmeno e/ zákona
číslo 258/2009 Zbierky zákonov prípad hodný osobitného zreteľa.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj časti parcely registra
katastra nehnuteľností číslo 202/1v katastrálnom území Koválov,
odčlenenej geometrickým plánom číslo 190/2009 vypracovaným
Ing.Drahoslavou Komárkovou, GEODÉZIA,dňa 11.12.2009 , ako
diel číslo l vo výmere 57 m2 a diel číslo 2 vo výmere 17 m2
Františkovi Morávkovi bytom Koválov 29, Miroslavovi Morávkovi
bytom Koválov 162, Štefanovi Morávkovi bytom Koválov 230 a
Anne Pavelkovej rod.Morávkovej bytom Senica,Ladislava Novomeského 1212/68,za kúpnu cenu 1,66 € za l m2,čo predstavuje za
celkovú odpredávanú výmeru 74 m2 celkovú čiastku 122,84 €.
Uznesenie číslo 50/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu k 31.12.2009
nasledovne:
Bežné príjmy
: 219 111.-€
Kapitálové príjmy
: 1 571.-€
Finančné operácie
: 52 827.-€
Bežné výdavky
: 198 282.-€
Kapitálové výdavky
: 48 007.-€
Uznesenie číslo 51/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na rok 2010
a berie na vedomie rozpočet na roky 2011 – 2012 :
Príjmy rok 2010
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Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Granty a transféry
Príjmy spolu
Finančné operácie

: 173 255.-€
:
0
: 38 381.-€
: 211 636.-€
: 14 963.-€

Výdavky rok 2010
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavky spolu

: 195 674.-€
: 30 925.-€
: 309 991.-€

Príjmy rok 2011
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Granty a transféry
Príjmy spolu

: 174 905.-€
:
0
: 31 316.-€
: 206 221.-€

Výdavky rok 2011
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavky spolu

: 206 201.-€
:
0
: 206 221.-€

Príjmy rok 2012
Bežné príjmy
Granty a transféry
Príjmy spolu

: 170 458.-€
: 31 416.-€
: 201 874.-€

Výdavky rok 2012
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavky spolu

: 201 874.-€
:
0
: 201 874.-€
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Uznesenie číslo 52/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie
obce Koválov číslo 1 o podmienkach určovania a vyberania dane
z nehnuteľností na území obce Koválov.
Uznesenie číslo 53/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie
obce Koválov číslo 2 o podmienkach určovania a vyberania miestnej
dane za psa v obci Koválov.
Uznesenie číslo 54/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie
obce Koválov číslo 3 o podmienkach určovania a vyberania miestnej dane za užívanie verejného priestranstva na území obce Koválov
Uznesenie číslo 55/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie
obce Koválov číslo 4 o podmienkach určovania a vyberania
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
, ktoré vznikli na území obce Koválov.
Uznesenie číslo 56/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie
obce Koválov číslo 5 o úhradách za služby poskytované obcou
Koválov
Uznesenie číslo 57/2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie
obce Koválov číslo 6 o výstavbe,správe,údržbe a prevádzkovaní
pohrebiska na území obce Koválov.
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VÝSTAVBA OBCE
Boli vydané štyri stavebné povolenia na výstavbu nových rodinných domov a dva rozostavané rodinné domy boli skolaudované.
Pripravuje sa ďalšia radová zástavba,pre ktorú boli odkúpené pozemky od vlastníkov.
Obec získala dotáciu z eurofondov na rekonštrukciu okien
v kultúrnom dome a tiež dotáciu na rekonštrukciu troch historických
sôch a chodníka v časti obce „ Pri troch svätých“.
Finančné prostriedky bude možné čerpať až v roku 2010,kedy sa aj
začne s realizáciou týchto projektov.
Vybudoval sa protipovodňový rigol na miestnej komunikácii v časti
obce u svätej Anny.
Bola prevedená rekonštrukcia verejného osvetlenia ,pri ktorej bolo
vymenených 72 kusov svietidiel a na stĺpy verejného osvetlenia bolo
namontovaných 26 kusov zásuviek pre vianočnú výzdobu. Taktiež boli vymenené rozvádzače verejného osvetlenia.

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

Dobrovoľný hasičský zbor
V roku 2009 sa zvýšil počet členov Dobrovoľného hasičského
zboru na 19 členov. Naplno sa prejavili výsledky tvrdej práce
družstiev mužov aj žien v minulých dvoch rokoch. Na Obvoddnej súťaži Dobrovoľných hasičských zborov v Moravskom
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Svätom Jáne sa družstvo mužov umiestnilo na štvrtom mieste
a družstvo žien na piatom mieste.
V Senickej hasičskej lige,ktorá pozostávala z dvanástich súťaží
a bola ukončená finálovou súťažou na Cerovej po sčítaní
dosiahnutých časov počas ligy sa družstvo mužov umiestnilo na
šiestom mieste. Družstvo žien skončilo na skvelom druhom
mieste,čím sa prebojovalo na Slovenský super pohár, ktorý sa konal
v Liskovej pri Ružomberku. Naše ženy sa v ňom umiestnili na
štvrtom mieste, čo je vynikajúci výsledok.
Počas celej sezóny sa naši hasiči zúčastnili spolu na 26 súťažiach
v šiestich okresoch. Na týchto súťažiach sa družstvo mužov
umiestnilo šesťkrát na pohárovom mieste a družstvo žien až
osemnásťkrát obsadilo pohárové miesto.
Okrem tréningov a účastí na súťažiach dobrovoľný hasičský zbor
nezabudol ani na činnosť v prospech obce. Pomohli pri ozdobení
vianočného stromčeka pri kostole, odhŕňali sneh z chodníkov počas
zimných mesiacov , na jar pozberali železný šrot, usporiadali letnú
hodovú zábavu a zorganizovali l. ročník hasičskej súťaže „O pohár
starostu obce a putovný pohár hasičov z Koválova.“
Obec získala dotáciu pre hasičov z Vyššieho územného celku
Trnava,ktorú použila na kúpu materiálového vybavenia pre DHZ,
ktorý bol v roku 2009 jednoznačne najaktívnejšou organizáciou
v našej obci .

Telovýchovná jednota
Vo futbalovej sezóne 2008/2009 Oblastného futbalového zväzu Senica sa umiestnenie „A“ mužstva dospelých zlepšilo oproti sezóne
2007/2008 o dve miesta. Pod vedením trénera Petra Baumgartnera
sa A-mužstvo umiestnilo v majstrovstve okresu na 10. mieste.
Dorast sa v II. triede dorastu umiestnil na 5. mieste. Trénerom
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dorastu bol aj v tejto sezóne Alexander Veselý. Žiaci sa v II. triede
žiakov umiestnili na 6. mieste.
Trénerom žiakov v tejto sezóne bol Štefan Vach.
19. júla 2009 sa opätovne konal futbalový turnaj „ O pohár starostu
obce Koválov“ , avšak tentokrát sa v turnaji stretli družstvá dorastu
Oreské, Smolinské, Jablonica a Koválov.
Umiestnenie :
l. miesto dorast Telovýchovnej jednoty Smolinské
2. miesto dorast Telovýchovnej jednoty Oreské
3. miesto dorast Telovýchovnej jednoty Družstevník
Koválov
4. miesto dorast Telovýchovnej jednoty Jablonica
Náklady na futbalový turnaj dorastencov boli čiastočne hradené z dotácie,ktorú obec obdržala z Vyššieho územného celku
Trnava.
V tomto roku futbalisti usporiadali aj tanečnú zábavu na jesenné
hody.

Slovenský zväz záhradkárov
Členskú základňu v roku 2009 tvorilo 20 členov, avšak stále
viac sa prejavuje generačný problém. Mladá generácia už nemá
záujem o vinohradníctvo a postupne ubúdajú vinohrady, ktoré boli
ešte v minulom desaťročí pýchou našej obce. Pre objektívnosť však
je treba dodať, že tento nezáujem je vo veľkej miere zapríčinený aj
finančnou situáciou mladej generácie,ktorá vzhľadom na pracovné
vyťaženie nemá často krát čas alebo finančné prostriedky na tak
náročného koníčka,akým je obrábanie vihohradu a pestovanie
kvalitného hrozna. Tiež k tomu prispelo premnoženie danielov
v chotári, ktorí spásajú vinohrady. V roku 2009 boli
ešte k tomu viaceré vinohrady zasiahnuté postrekom herbicídov,
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ktorý aplikovali pestovatelia obilia za veterného počasia. Zo
strany občanov už nie je taký záujem o vstup do zväzu záhradkárov, ich činnosť v tomto smere sa obmedzuje na budovanie a udržiavanie záhradiek a pred záhradiek pri rodinných domoch, prípadne
na pestovanie malého množstva ovocných stromov a zeleniny
v týchto záhradkách pre vlastnú potrebu.

Slovenský zväz včelárov
V roku 2009 neprišlo k zmene členskej základne. Počet včelstiev
vzrástol na 123 . V tomto roku však vzhľadom na zlý stav včelstiev
bolo vydané Veterinárnou správou v Senici opatrenie na odber
meliva na laboratórne vyšetrenie moru včelieho plodu.
Na základe potvrdenia včelieho moru bolo spálených 21 včelstiev,z
toho 12 včelstiev Pavla Kubu, 4 včelstvá Jozefa Pavelku, 2 včelstvá
Viliama Svatého a 3 včelstvá Zdenka Orsága. Po likvidácii napadnutých včelstiev bolo opatrenie vydané veterinárnou správou zrušené.
Včelári, ktorí prišli o svoje včelstvá však mohli požiadať Ministerstvo pôdohospodárstva v zmysle zákona číslo 39/2007 Zbierky zákonov o veterinárnej starostlivosti o poskytnutie úhrady škôd a nákladov pri výskyte choroby včiel, čo aj urobili.
Slovenskému zväzu včelárov však chýba záujem o včelárenie
z radov mladších občanov,čo nie je dobrá perspektíva do budúcnosti
vzhľadom na nezastupiteľné miesto včiel v prírode.

Poľovné združenie Koválov
V roku 2009 neprišlo k zmene členskej základne, ktorá bola 31 členov. Poľovné združenie vykonávalo dokrmovanie zveri, pri ktorom
sa im osvedčili veľko objemové zásobníky na miestach, kde bolo
veľa snehu. V budovaní takýchto zásobníkov sa bude pokračovať.
Kvalitne zakŕmený bol celý revír.
Prišlo k zmene u platených odstrelov, kde sa okrem odstrelu
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srnčej zveri podarilo zabezpečiť aj odstrel danielej zveri.
Získané finančné prostriedky boli použité na dokončovacie práce na
poľovníckej chate, ktorých sa zúčastnila väčšina členov poľovného
združenia.
Aj v roku 2009 sa uskutočnili strelecké preteky medzi členmi
poľovného združenia v rámci slávnostnej členskej schôdze k mesiacu poľovníctva na okresnej strelnici v Čáčove,kde sa na prvom
mieste umiestnil opäť Mgr. Peter Sekáč.

Klub dôchodcov
V roku 2009 klub pracoval pod vedením pani Vlasty Gegušovej.
Členská základňa sa nezmenila,pokračovali pravidelné stretnutia
v klube dôchodcov, priestory ktorého boli upravené z finančných
prostriedkov,ktoré obec obdržala na tento účel ako dotáciu z Vyššieho územného celku Trnava.
Počas zimných mesiacov prebiehal kurz háčkovania a pletenia,na jar
zhotovili veľkonočné aranžmá,začali s turistikou, ktorá pokračovala aj v letných mesiacoch. Ku dňu stretnutia starostu so staršími
občanmi pripravili výstavku krojovaných a porcelánových bábik.
V novembri sa dôstojne rozlúčili s pani Rozáliou Matuskou, ktorej
zásluhou začal klub dôchodcov pracovať a ktorá ho viedla až pokiaľ
jej to zdravotný stav dovolil. Stretnutie pri vianočnej kapustnici
bolo zároveň aj zhodnotením doterajšej činnosti klubu .

ŠKOLSTVO
V roku 2009 bolo v Základnej škole Koválov 16 žiakov, z toho
v l. ročníku
1 žiak ,
v 2. ročníku 6 žiakov,
v 3. ročníku
4 žiaci ,
vo 4. ročníku 5 žiakov .
V základnej škole i v roku 2009 pokračovala výučba anglického jazyka v rozsahu a za podmienok ako v roku 2008.
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Trnavský samosprávny kraj poskytol Obci Koválov pre základnú
školu dotáciu, z ktorej boli zakúpené športové potreby.
Do Materskej školy Koválov bolo prihlásených 18 detí, z toho 8 detí
v predškolskom veku. Vzhľadom na nárast počtu detí bol zmenený
pracovný pomer učiteľky v materskej škole Marcely Vymislickej
z čiastočného na plný pracovný úväzok.
V rámci programu Cezhraničnej spolupráce Slovenská republikaRakúsko sa začalo v Materskej škole Koválov vyučovanie
nemeckého jazyka. Realizácia projektu „Interkulturálne vzdelávanie
pre deti a dospelých „ prebieha podľa Zmluvy o spolupráci a združení finančných prostriedkov s mestom Senica.

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ŽIVOT
Prvou spoločenskou udalosťou bol v roku 2009 VII. Obecný ples,
ktorý sa konal 7.2.2009.Otvorili ho svojim vystúpením absolventi
kurzu spoločenského tanca, poriadaného v našej obci za finančné
prostriedky z dotácie z Trnavského vyššieho územného celku v roku
2008.Štyri mladé páry predviedli v troch vstupoch tanečné kreácie
na vysokej úrovni, za ktoré zožali zaslúžený aplauz od všetkých
účastníkov plesu.
Počas jarných prázdnin sa uskutočnil stolnotenisový turnaj –
„Memoriál Miroslava Komárka“, ktorý bol taktiež čiastočne
financovaný z dotácie,poskytnutej obci Koválov Trnavským vyšším
územným celkom .
Aj v roku 2009 prijal v marci starosta obce učiteľov z príležitosti
dňa učiteľov a v máji sa uskutočnili tak ako každý rok aj oslavy dňa
matiek.
Záver školského roka nám pokazilo počasie a preto sa plánovaná
akcia pre deti neuskutočnila na ihrisku, ale pôvodný program
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nahradila diskotéka v kultúrnom dome. Ani nepriaznivé počasie však
neodradilo deti a ostatných účastníkov podujatia od sledovania
ukážok zásahu nášho dobrovoľného hasičského zboru.
Tradičný táborák bol presunutý na záver prázdnin.
Počas prázdninových mesiacov sa konala hodová zábava , ktorú
usporiadal Dobrovoľný hasičský zbor v Koválove.
Telovýchovná jednota pripravila v sobotu pred hodami futbalový
zápas,v ktorom sa stretli „starí páni“ Koválova. Hodové popoludnie
v nedeľu spestril futbalový zápas A-mužstva a o týždeň sa zasa konal
futbalový turnaj o pohár starostu obce.
Stretnutie občanov nad 60 rokov so starostom obce sa uskutočnilo v
októbri . V rámci tejto akcie pripravil klub dôchodcov výstavku
krojovaných a porcelánových bábik.
Novembrovú hodovú zábavu pripravili členovia Telovýchovnej
jednoty Koválov. Bola to posledná spoločenská akcia roku 2009,
keďže silvestrovská zábava sa v tomto roku nekonala.
Svetlice a petardy na rozlúčku so starým rokom a privítanie nového
roka 2010 však nechýbali a ešte dlho po polnoci sa ozývali
delobuchy.

CIRKEVNÝ ŽIVOT
V roku 2009 bolo vo farnosti pokrstených 9 detí, prvého svätého
prijímania sa zúčastnilo 10 detí, sviatosť manželstva prijali dva páry,
bolo 12 cirkevných pohrebov. Začala sa príprava na birmovku, na
ktorú sa prihlásilo 24 chlapcov a 19 dievčat, čo je spolu 43, ku
koncu roka sa však počet birmovancov znížil na 18 chlapcov a 17
dievčat, čo je spolu 35 birmovancov.
Na vyučovanie rímskokatolíckeho náboženstva sa prihlásilo
v Základnej škole v Koválove všetkých 16 žiakov.
2. januára 2009 mládež z farnosti pripravila pod vedením nášho
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pána farára Mgr. Vladimíra Banského živý Betlehem v priestoroch
dvora Farského úradu Koválov, ktorý si prišlo pozrieť veľa občanov
nielen z našej obce, ale i zo susednej obce Smrdáky.
Rok 2009 priniesol viaceré významné udalosti v živote veriacich
našej farnosti. Dňa 30.januára 2009 slúžil v kostole svätého Ondreja
apoštola v Koválove svätú omšu veľadôstojný pán Mons. Prof.
PhDr. Štefan Vragaš – pápežský prelát, ako poďakovanie sa za
dožitých 80 rokov jeho života. Po svätej omši pozval tento náš
významný rodák všetkých prítomných na posedenie do kultúrneho
domu,kde im porozprával o svojom živote od doby jeho odchodu do
zahraničia na Vianoce roku 1964.
V apríli sa mládež spolu s duchovným otcom vydala pešo z Koválova na krížovú cestu k Miléniovému krížu, v obci Smrdáky sa
k nim pridala aj mládež z filiálky.
V septembri sa zase konalo v kostole poďakovanie za úrodu, pri
ktorom bol kostol vyzdobený dopestovanou zeleninou a ovocím.
V roku 2009 bolo urobené plynové kúrenie v našom kostole a to
vďaka Dr. Oskarovi Hadravovi, ktorý na pamiatku svojej manželky Anny Hadravovej-Polákovej , rodáčky a čestnej občianky obce
Koválov, zomrelej dňa 26.6.2008 vo Viedni daroval nášmu kostolu
12 000.–€ . Z vďaky bude v našom kostole dvakrát do roka počas
nasledujúcich 10 rokov slúžená svätá omša za zomretú Annu Hadravovú-Polákovú.
Taktiež Mons.Prof.PhDr. Štefan Vragaš prispel na plynofikáciu
kostola sumou 3000.-€.
Veriaci z obce sú týmto dvom šľachetným ľuďom veľmi vďační za
ich finančnú pomoc, lebo len z výťažku našich zbierok by nebolo
možné pristúpiť k vybudovaniu kúrenia v tak krátkom čase.
Zároveň sa urobila vodovodná prípojka do kostola . Taktiež boli
natreté okná v kostole a opravený organ.
Cirkevnú obec postihla aj smutná udalosť, keď dňa 29. 9. 2009
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zomrel vo veku 70 rokov a v 46. roku kňazskej služby veľadôstojný
pán dekan Augustín Drška, ktorý v rokoch 1999 – 2001 pôsobil
v našej obci. Na cintorín v blízkych Kútoch - jeho rodisku, sa s ním
išla rozlúčiť väčšina veriacich našej obce, ktorí mu aj takýmto spôsobom chceli ešte raz prejaviť vďaku za jeho pastoračnú činnosť
v našej obci.
V decembri sa konalo aj stretnutie detí s Mikulášom pod názvom
Nebíčko má talent, na ktorom Mikuláš obdaroval všetky prítomné
deti sladkosťami.

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI V HISTÓRII OBCE
KOVÁLOV
Servilius Vaniša- kapucín
Narodil sa v obci Závod a v našej obci vykonával pastoračnú
činnosť od roku 1788 až do 19.7. 1806 , kedy zomrel. Bol členom
Učeného tovarišstva z Bernolákovského hnutia.

Ján Donoval
Narodil sa 14.8.1864 v Donovaloch - Mistríkoch. Za kňaza za bol
vysvätený v roku 1888, v našej obci pôsobil v mesiaci auguste roku
1900. Ako básnik a literárny kritik používal meno Tichomír Milkin.
Bol autorom subjektívnej lyriky, vlasteneckej a náboženskej poézie.
Svoju tvorbu uverejňoval v Katolíckych novinách a v almanachu
Tovarišstvo. Podstatná časť jeho lyriky však ostala nepublikovaná.
Výber z nej vyšiel až v roku 1985 pod názvom Sny a nádeje.
Spolupracoval na Jednotnom katolíckom spevníku, v ktorom sú jeho
piesne „Znej pieseň srdcom lásky“ a „Bože čos ráčil slovenkému ľudu „Preložil Homérovu Iliadu a Bibliu-Nový zákon,ktorý
dokončil v roku 1906.Bol kritikom a teoretikom slovenského
realizmu, kritické state uverejňoval najmä v Literárnych listoch.
Zomrel 4.11.1920 v Smolinskom.
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František Repa
Narodil sa 22. januára 1911 v Koválove. Od detstva sa zaujímal
o hudbu, rád spieval a otec ho so sebou brával na skúšku do kapely,
v ktorej hrával na klarinet.
Keď mal 10 rokov , otec mu kúpil čembalo , na ktoré sa spočiatku
učil hrať sám, neskôr u známeho cimbalistu Karola Kopasa zo
Senice.Okrem toho sa učil hrať aj na dychové nástroje a neskôr i na
kontrabas na hudobnej škole v Bratislave. Keď mal 16 rokov, začal
hrávať ako výkonný hudobník na cimbale v Koválove.Pritom začal
nacvičovať spevácke mužské, ženské a zmiešané zbory, upravoval
ľudové piesne, umelé piesne i latinské omše a pašie. Zbory študoval
na katolíckej meštianskej škole v Senici, stredoškolské štúdium
absolvoval na konzervatóriu v Bratislave. Po roku 1945 začal hrávať v kostole na organ a ako organista pôsobil v Koválove až do
svojej smrti.
V roku 1947 založil v Koválove 35 členný dychový súbor, s ktorým
ako dirigent absolvoval množstvo koncertných vystúpení v celom
západoslovenskom kraji , zúčastňoval sa na okresných a krajských
súťažiach ľudovej umeleckej tvorivosti.
V 50. rokoch založil dychovú hudbu v Kovových tkaninách
v Brezovej, na ČSAD v Senici a v meste Senica- Čáčov a Sotina.
V roku 1952 začal navštevovať v Bratislave trojročný hudobný kurz
pre neprofesionálnych učiteľov hudobných škôl.
8. júla 1954 pred skúšobnou komisiou Povereníctva vnútra, ktorej
predsedom bol Mikuláš Schneider-Trnavský,vykonal s úspechom
štátnu skúšku z hudby s hlavným nástrojom cimbal a kontrabas a získal učiteľskú spôsobilosť pre hudobné školy. V civilnom živote po
vychodení nižšej strednej školy do veku 21 rokov pomáhal otcovi pri
hospodárstve. Po návrate z vojenčiny bol vedúcim obchodného
sektora Potravného družstva v Koválove až do roku 1940.
Od roku 1941 pracoval v štátnej službe ako úradník v rezorte
Ministerstva vnútra a po roku 1945 na Povereníctve vnútra v Bratislave až do roku 1952. Od roku 1952 vyučoval na hudobnej škole
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v Senici , skladal texty pre cimbal, akordeón a dychové nástroje.
V rokoch l955 – 1960 vyučoval hru na cimbal ako externý pedagóg
na vyššej hudobnej škole v Bratislave. V rokoch 1965- 1971 napísal
Prvú cimbalovú školu na Slovensku.
František Repa sa po celý svoj život venoval hudbe. Účinkoval ako
cimbalista vo folklórnych súboroch Kopaničiar, Brezovan a po celý
čas upravoval skladby pre dychovú umelú i ľudovú hudbu .
Popri tejto rozsiahlej činnosti sa ako organista vo farskom kostole
svätého Ondreja apoštola v našej obci venoval aj nácviku zborového
spevu našich občanov k významným cirkevným slávnostiam.
František Repa zomrel 22. februára 1972 a je pochovaný na miestnom cintoríne v Koválove.

Anna Hadravová – Poláková
Narodila sa v obci Koválov 19.7.1922.Spev študovala na Štátnom
konzervatóriu v Bratislave u vynikajúcich pedagógov-pána Flogla
a profesorky Anny Korínskej.
Po úspešnom absolvovaní konzervatória v roku 1949 nastúpila mladá
umelkyňa Anna Poláková ako sólistka do opery Štátneho divadla
v Košiciach, kde pôsobila až do roku 1962.
Počas týchto rokov zažiarila táto vynikajúca sopranistka v mnohých
úlohách. Najvýznamnejšie boli Violetta z La traviaty, Mimi z Bohémy, Margaréta z Fausta a Margaréty, Gilda z Rigoletta, Micaela
z Carmen, Dona Elvíra z Dona Giovanniho, Leonora zo Sily osudu,
Jaroslavna z kniežaťa Igora.
Nezabudnuteľná bola v jej podaní Jenufa z Jej pastorkyne od Leoša
Janáčka a Rusalka z rovnomennej opery Antonína Dvořáka.
Alžbetu z Tannhausera stvárnila neskôr i na scéne Slovenského národného divadla, kde pôsobila v rokoch 1962 -1965, až do jej odchodu s manželom doktorom Oskarom Hadravom do Rakúska,kde
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po krátkom čase začala znova spievať- najprv vo Viedni,v Ríme,
Mníchove neskôr aj pre našich krajanov v Chicagu a Toronte, pre
ktorých bol jej spev pozdravom z rodnej zeme.
Jej spevácke umenie bolo zachytené v zahraničí na dvoch CDnosičoch, na ktoré naspievala niektoré operné árie a slovenské
piesne.
Na významnú umelkyňu – sopranistku Anna Hadravovú-Polákovú
však nezabudlo ani jej rodné Slovensko. Pred niekoľkými rokmi
bolo vydané Slovenským rozhlasom - štúdiom Košice jubilejné CD
s názvom Skvosty hudobného archívu, na ktorom je v jej podaní ária
Violetty z opery La traviata a jej duet s operným sólistom opery
Slovenského národného divadla Imrichom Jakubekom z Nezvalovej
operety Poľská krv.
Očarujúci hlas tejto veľkej umelkyne je tak zachovaný aj pre ďalšie
generácie milovníkov opery.
Pani Anna Hadravová-Poláková zomrela dňa 26.6.2008 vo Viedni,
kde bola aj pochovaná.
Na ceste do večnosti ju odprevadil a k večnému odpočinku do zeme
ju uložil náš rodák Mons.Profesor ThDr. PhDr. ŠtefanVragaš.

Monsignore Profesor ThDr.PhDr. Štefan Vragaš
Narodil sa 2.2.1929 v Koválove v rodine súkromne hospodáriacich
roľníkov Benjamina Vragaša a manželky Hermíny. Keď chodil do
šiestej triedy ľudovej školy, prišiel do obce mladý učiteľ, ktorý
ponúkol deťom možnosť štúdia na gymnáziu, alebo odbornej škole.
Jeho rodičia dali šancu svojmu najstaršiemu žijúcemu synovi získať
vzdelanie, po ktorom túžil i keď by sa im veľmi zišli jeho pracovité
ruky na hospodárstve. Po doporučení príbuzného jeho matky-kňazazačal v roku 1941 študovať na Biskupskom gymnáziu v Trnave,ktoré trvalo len do zániku Slovenskej republiky a preto v roku 1945 nastúpil do piatej triedy na štátnom Trnavskom gymnáziu,kde štúdium
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ukončil maturitnou skúškou v roku 1949. Už vtedy inklinoval
k vstupu do kňazského seminára, avšak vzhľadom k politickej
situácii,ktorá priniesla likvidáciu cirkevných inštitúcií sa rozhodol
pre štúdium filológie na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity
v Bratislave, ktoré ukončil v roku 1953 štátnymi skúškami a získaním diplomu promovaného filológa.
Počas štúdia v Bratislave sa dostal k tajnému štúdiu teológie,organizovanému v podzemí, ktoré viedli kňazi. Po troch rokoch štúdia
však skupinu objavila polícia a musel opustiť teologický krúžok.
Po návrate z vojenskej služby v roku 1955 bol prijatý do vedeckého
Ústavu slovenského jazyka v Bratislave na základe doporučenia
profesora Jána Stanislava, u ktorého robil diplomovú prácu nárečovú monografiu rodnej obce Koválov.V Ústave slovenského
jazyka pracoval na veľkom akademickom Slovníku slovenského
jazyka a spracoval ako spoluautor niekoľko častí v 2. až 5. zväzku.
Okrem toho uverejňoval príspevky s jazykovou tématikou v časopisoch a v jazykovej rozhlasovej poradni. V dialektológii sa venoval
prípravným prácam na Atlase slovenského jazyka a zbieraniu nárečových textov v teréne.
Popri týchto prácach tri roky prednášal slovenský jazyk na Pedagogickom inštitúte v Bratislave.Medzitým začal externú ašpirantúru,
avšak ju nedokončil,pretože sa mu naskytla možnosť odísť do zahraničia, ktorú na vianoce v roku 1964 aj využil. Na turistickom zájazde
do Viedne požiadal o politický azyl ktorý dostal a zakrátko odcestoval do Ríma,kde ho začiatkom januára roku 1965 prijali do kňazskéského seminára Nepomucenum.
Súčasne študoval na Pápežskej lateránskej univerzite, ktoré štúdium
ukončil v roku 1972. V rámci štúdia postupne získaval všetky predpísané svätenia ako požadovanú prípravu na kňazskú vysviacku.
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V roku 1970 ako diakon sa prihlásil na kňazskú vysviacku,ktorú mal
v úmysle udeľovať pápež Pavol VI. pri príležitosti svojho zlatého
kňazského jubilea.
Na slávnosť Zoslania Ducha Svätého prijal sviatosť kňazstva z rúk
pápeža Pavla VI.
Po kňazskej vysviacke poldruha roka vypomáhal v kňazskej pastorácii v Ríme, pričom si doplnil doktorandské štúdium a zavŕšil ho
laureou. Ako 42-ročný nastúpil kňazskú službu vo Viedni, vo viedenskej arcidiecéze pôsobil okolo 22 rokov.
Popri kňazskej službe bol 15 rokov lektorom slovenského jazyka
v Slavistickom inštitúte na Viedenskej univerzite.
Po roku 1989 sa mu znova otvorila cesta do vlasti, kde sa vrátil ako
60-ročný a konečne mohol v rodnej obci odslúžiť svoju prvú svätú
omšu.
Z poverenia Arcibiskupa metropolitu Monsignora Jána Sokola začal
prednášať na Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave sociálnu náuku Cirkvi a starosloviensky
jazyk . Jeho pedagogická činnosť na teologickej fakulte spojená
s rozličnými ďalšími aktivitami a funkciami trvala vyše 15 rokov.
Čiastkové úlohy plní až doteraz ako člen vedeckej rady na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity a posledné dva roky aj v Bratislave
na Inštitúte rodiny Katolíckej univerzity.
Okrem toho sa sčasti zapojil aj do dušpastierskej služby sestier
alžbetínok a premonštrátok v Bratislave.
Treba však spomenúť aj jeho prekladateľskú a publikačnú činnosť
s náboženskou tématikou , najmä :
Život Konštantína Cyrila a Život Metoda /slovenský preklad staroslovienskych životopisov z 9. storočia / a ďalšie knižné titulyCyrilo - metodské dedičstvo v náboženskom, národnom a kultúrnom živote Slovákov,V službe ducha, Základné otázky sociálneho
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učenia Cirkvi. Ďalej bol zodpovedným redaktorom a spoluautorom
dvojzväzkového slovníka pod názvom Teologický a náboženský
slovník I, II.
Pod pseudonymom Š.Koválovčík preložil do slovenčiny dvojzväzkové dielo nemeckého autora – teológa H. Muschaleka Moderní
prírodovedci o Bohu I.,II.
Napriek toľkému množstvu povinností a aktivít Mons.Štefan Vragaš
často prichádzal do Koválova, kde sa zúčastňoval cirkevného
života a tiež ostatných významných udalostí v jeho rodnej obci.
Prijal ponuku obecného zastupiteľstva a starostky obce a stal sa
čestným občanom Koválova.
Úprimne sme sa všetci potešili z ocenenia jeho práce, ktorého sa mu
dostalo vymenovaním za pápežského preláta.
Napriek dosiahnutiu takého vysokého postavenia zostal stále jedným
z nás - skromným človekom, ktorý nám s láskou udeľuje
požehnanie po odslúžení svätej omše a svojím životom nám neustále
dokazuje, že s pevnou vierou a poctivou prácou sa dajú prekonať
akékoľvek prekážky, ktoré nám stoja v ceste za naším cieľom .
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ZHODNOTENIE UPLYNULÉHO ROKA
Hospodárenie a činnosť obce v roku 2009 boli poznačené krízou,
v dôsledku ktorej bol krátený obecný rozpočet nielen o normatívne
finančné prostriedky pre základnú školu , ale boli nám krátené aj
podielové dane.
Pri realizácii rozbehnutých projektov a zabezpečení riadneho chodu
obce, základnej školy a materskej školy boli použité prostriedky
ušetrené v minulom roku,viacero menších akcií bolo hradených
z dotácií z vyššieho územného celku, takže na prvý pohľad by sa
zdalo, že sa nás kríza nedotkla.
Výsledok hospodárenia za rok 2009 je však nižší oproti roku 2008
o 34 786 .– €, takže môžeme očakávať, že v roku 2010 bude
finančná situácia obce zložitá .

Pavol Kuba
Starosta obce Koválov

Obecné zastupiteľstvo obce Koválov :

Lýdia Joríková
kronikárka

