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PRÍHOVOR  STAROSTU  OBCE

V úvode by som Vám chcel zavinšovať do nového roku všetko najlepšie, nech ste šťastní, zdraví, 
nech sa Vám darí v osobnom, rodinnom i pracovnom živote, a v neposlednom rade nech sa nám darí i 
spoločne, ako obci. Vo funkcii starostu som už vlastne viac ako rok. Preto by som chcel tak trochu zhrnúť 
moje účinkovanie v tomto úrade, tiež prácu obecného úradu a hlavne to, ako sa darilo celej obci. Hodnotiť 
budete Vy, občania obce, ktorí máte právo volebného hlasu. 

Pred svojím zvolením do funkcie som si urobil anketu, ktorá bola zameraná na to, ktoré problémy 
občanov obce najviac trápia a aké majú občania priority v rámci ich riešenia. Prieskumu sa zúčastnilo      
72 % občanov a výsledky boli následovné: 1. otvorenie predajne potravín, 2. harmonizácia 
autobusových spojov, 3. rekonštrukcia chodníkov a ciest, 4. dokončenie viacúčelového ihriska,            
5. rekonštrukcia kultúrneho domu, 6. výstavba nových rodinných domov a 7. rekonštrukcia 
hasičskej zbrojnice.

Ako sa ukázalo, najviac občanov trápila viac ako dvojročná absencia obchodu v obci. Som rád, že
sa nám napokon podarilo, aj za úsilia mnohých občanov predajňu otvoriť, rozbehnúť ju a stabilizovať      
do takého stavu, ktorý zaručuje jej  ďalší neohrozený chod a na tak malú obec i vysoký štandard služieb. Je
však stále čo zlepšovať a vychytávať muchy. V tomto roku by sa mal štandard služieb a škála tovaru dostať
už do finálnej podoby, hodnej dnešnej doby. Taktiež do konca roka by sa mala stabilizovať finančná 
sebestačnosť predajne, aby sa úplne odpútala
od obce, ktorá jej musela v začiatkoch pomôcť
v zabezpečení tovaru a v niektorých
neočakávaných investíciách. 

Obchod okrem svojej primárnej funkcie
zabezpečovať ľuďom potraviny, plní ešte jednu,
nemenej dôležitú funkciu, a to, že sa majú
občania kde každodenne stretnúť a porozprávať,
vymeniť si informácie, je to také komunitné
centrum obce.

Nedá mi ešte nespomenúť, že predajňu
nevlastní Jednota ani obec, ale poľovné
združenie. Táto situácia nastala chybou či vinou
bývalého vedenia obce, ktoré predajňu
neodkúpilo, hoci vedelo, že je na predaj.  A tak budovu kúpili poľovníci, ktorí ju späť pre obec aspoň 
takouto formou prinavrátili a čiastočne zrekonštruovali a od ktorých ju má Jednota v prenájme.  



V rámci autobusových spojov, ktoré jazdia do obce, sa podarilo zachovať školský spoj o 13,50, 
ktorý chcel kraj zrušiť. Obec ho spolu s rodičmi detí, ktoré navštevujú základnú školu, spolufinancuje. 
Zároveň sme spoj posunuli na 13,30, aby naň deti dlho nečakali, tak ako tomu bývalo po dlhé roky. Obec 
spolufinancuje i spoj o 12,00, ktorý zachádza až do obce. Tiež sme posunuli prvý ranný spoj na 4,45, kde 
takisto cestujúci zbytočne potom v Radošovciach čakali na prípoj. 

Z rekonštrukciou komunikácií čakáme na to, ako sa vyvinie situácia okolo kanalizácie a 
vodovodu, ktorú riešime spolu s ďalšími 9 obcami. Bolo by zbytočné robiť komunikácie, keď by sa to 
malo za rok všetko rozkopať. Zatiaľ je situácia taká, že bol daný prísľub z vlády a začalo sa s verejným 
obstarávaním. To znamená, že za tých cca 10 rokov, odkedy je hotový projekt, je k jeho realizácii 
najbližšie. Ale nič nie je zatiaľ isté. V poslednom období boli aktualizované projekty na vodovod a BVS 
dala obciam prísľub, že v prípade realizácie stavby, by tých 5 % spoluúčasti na financovaní, ktorú majú 
mať na projekte kanalizácie i vodovodu obce, zaplatila za nich.

V rámci dokončenia rozostavaného ihriska, do ktorého sa zatiaľ investovalo cca 17.000,- € a bola
by škoda, aby tieto vynaložené prostriedky ležali ľadom, sme podali projekt na čerpanie prostriedkov z 
európskych fondov, v rámci Programu rozvoja vidieka, obce do 1000 obyvateľov. V tomto programe 
financuje EÚ spolu so štátom 100 % nákladov, ktoré boli vyčíslené na 87.038,35 €. V súčasnosti bolo 
vypísané verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. To či bola obec úspešná, by sme mali vedieť v 
septembri 2016. 

Rekonštrukciu KD sme odložili do budúcnosti, nakoľko sme radšej riešili veci, ktoré sú 
momentálne podľa nás dôležitejšie pre rozvoj obce. Medzi nimi je i revitalizácia hasičskej zbrojnice na 
komunitné centrum, kde budú mať svoje miesto hasiči, únia žien i centrum voľného času pre deti. Na tento
projekt sme podali, spolu s ďalšími 20 mestami a obcami Horného Záhoria, žiadosť o dotáciu z EÚ ako 
celok. Ak uspejeme, naša obec má na tento projekt istých 100.000,- €. Ďalších cca 10.000,- € by sa použilo
na rekonštrukciu kaplnky s Vietorisovou hrobkou na cintoríne. 

V otázke výstavby rodinných domov v obci sme v tomto roku tiež pokročili. Kúpili sme pozemok 
od J. Špačka, ktorý sme následne predali novým majiteľom. Tí na tomto pozemku a na vedľajšom, ktorý si 
prikúpili od J. Pecúcha, idú už na jar 2016 stavať nový rodinný dom. Ďalej sme rozbehli prípravu 
ďalšieho pozemku, na mieste terajšej stodoly F. Šveca. Ďalší pozemok, vedľa kostola, nám chcú majitelia 
predať, ale zatiaľ sa vec zadrhla na exekúciách jedného zo spolumajiteľov. Tu bol podaný návrh do katastra
na vysporiadanie týchto pozemkov okolo kostola, s ktorým súhlasili všetci piati spolumajitelia. Tiež sú na 
predaj ešte cca dva pozemky vnútri obce. Poverení sme predajom i dvoch starších domov v obci. Preto 
tento rok musíme vypracovať kompletnú ponuku predaja pozemkov a domov v obci, lebo doteraz sme nič 
cielene neponúkali, a len zhodou náhod sa potencionálni kupci dozvedeli, alebo mohli dozvedieť, o 
možnosti kúpiť v našej obci pozemok či dom.

Z ostatných vecí, ktoré sa podarilo v roku minulom zrealizovať, by som chcel spomenúť: 

– zamestnanie dvoch pracovníkov cez úrad práce, ktorý nám 85 % nákladov na nich 
refundoval
Jozef Chrenka z Radošoviec, ktorý bol u nás 8 mesiacov, spolu s Petrom Rozborilom z 
Chropova, ten bol len 6 mesiacov, a ktorí si myslím, že vykonali za toto obdobie v našej obci kus 
práce, stále bolo vidieť, že pracujú a neboli s nimi žiadne problémy. Naviac boli radi, že môžu 
pracovať u nás. Aj preto bude dôležité vybrať tiež v budúcnosti vždy spoľahlivých ľudí, ktorí sa ale
medzi nezamestnanými ťažko hľadajú, najmä teraz, keď je u nás na Záhorí veľmi nízka 
nezamestnanosť.   

– zbúranie a znovupostavenie zadného múru na cintoríne, opravenie bránok a zavedenie 
elektriny a osvetlenia na cintoríne

– vybetónovanie plochy pred hasičskou zbrojnicou, ktorá bola v dezolátnom stave
– pridanie dvoch nových lámp verejného osvetlenia pri poľovníkoch a Švecových stodoli, 

redukciu svietenia verejného osvetlenia k hornej zastávke na čas od 20,30 do 23,30, rozšírenie 
vianočného osvetlenia po obci, orezanie a zrezanie stromov zasahujúcich do verejného osvetlenia



– prevedenie platenia plynu v kostole z obce na faru
– premiestnenie úložiska plastov z dediny na družstvo a zavedenie týždenného zberu plastov po obci

– získanie nového hasičského auta s protipovodňovým vozíkom, v celkovej hodnote 129.172,60 € 
Vozidlo nám prišiel odovzdať 3. septembra 2015 osobne podpredseda vlády a minister vnútra 
Robert Kaliňák.  Privítala ho dychová hudba Unínčanka spolu s hojnou účasťou občanov a našich i 
cezpoľných hasičov. Po príhovore starostu obce i podpredsedu vlády, bolo auto slávnostne predané.
Potom nasledovala neoficiálna časť programu, rozhovory Roberta Kaliňáka s občanmi, 
fotografovanie hasičov, i tých najmladších, s ministrom a nakoniec občerstvenie v kultúrnom dome.
Celá akcia prebehla v neformálnom a srdečnom duchu, čo ocenil i podpredseda vlády Robert 
Kaliňák svojím odkazom, že sa mu u nás veľmi páčilo. 

– získanie nového počítačového vybavenia obecného úradu v rámci programov DCOM a 
IOMO
Od začiatku roku 2016 si budú môcť občania vybaviť na Integrovanom obslužnom mieste občana, 
na našom obecnom úrade vybaviť list vlastníctva, výpis a odpis z registra trestov a výpis            
z obchodného registra. Postupne budú pribúdať ďalšie služby, má ich byť až 120, ktoré sa tu budú
dať vybaviť. Patríme len asi medzi niečo viac ako tretinu obcí, ktorým sa to podarilo vybaviť.   

– zorganizovanie stanového tábora pre deti

Sú však aj veci, ktoré sa nám zrealizovať nepodarilo:
– nepridelili nám prostriedky na likvidáciu čiernej skládky vo výmole za cintorínom
– neopravili sa hrubé jamy a výtlky obecných komunikácií
– nerealizovalo sa ochránenie čiernej skládky vo výmole pred ďalším znečisťovaním



A plán na rok 2016? 

V tomto roku by sme chceli ďalej, tak ako v tom minulom:
– udržovať verejné priestranstvá, komunikácie, parky, cintorín a ihriská, to znamená zamestnať 

znovu cez úrad práce dvoch spoľahlivých ľudí, tento rok už na 9 mesiacov
– vykonávať zber separovaného odpadu s využitím zberného dvora

Naviac by sme chceli:
– zabezpečiť čiernu skládku vo výmole za cintorínom pred ďalším pridávaním odpadu
– pripraviť dokumentáciu a všetko čo je potrebné k prípadnému úspechu v európskych fondoch v 

projekte dokončenia viacúčelového ihriska
– dotiahnutie širokopásmového internetu do obce pomocou optických káblov, už hotový projekt 

hradený EÚ 
– pokračovať v príprave pozemkov na stavbu rod. domov
– zorganizovať: fašank, spojený s pohostením a programom pre seniorov, letný stanový tábor pre deti

a iné, už tradičné akcie
– skultivovať sálu KD
– pripraviť a následne dokončiť kompletnú stratégiu rozvoja obce na roky 2016 až 2020

ÚRADNÉ  HODINY  NA  OBECNOM  ÚRADE

Pondelok: 08,00- 12,00 13,00- 16,30
Utorok: 08,00- 12,00 13,00- 16,30
Streda: 08,00- 12,00 13,00- 16,30
Štvrtok: 08,00- 12,00 13,00- 16,30
Piatok: 08,00- 12,00 13,00- 16,30

MIESTNE  DANE  A  POPLATKY

Dane z pozemkov, stavieb, za psa a poplatok za vývoz TKO spolu sú splatné takto:
do výšky 50,- € celá suma do 31. marca 2015
nad 50,- € v dvoch rovnakých splátkach do 31. marca 2015 a do 30. septembra 2015 

VÝVOZ  TKO  V  ROKU  2016
 

Vývoz komunálneho odpadu bude v zimných mesiacoch 1 krát mesačne, v letných mesiacoch 
vždy 2 krát mesačne. Vývozným dňom je streda. Znížila sa i sadzba za odvoz, a to na 12,- € za osobu, 
pričom osoby nad 62 rokov s trvalým pobytom v obci majú zníženú sadzbu 10,- € za osobu.                    

    V rámci separácie odpadov sa budú plasty, kov a papier zberať každý týždeň v piatok o 
13,00, stačí si dať vrece s odpadom pred dom. Vrecia budú občanom dávané na výmenu. Kontajner na 
sklo, elektroniku a nebezpečné odpady je umiestnený za hasičskou zbrojnicou. Drobný stavebný odpad je 
možno umiestniť na bývalom stredisku JRD, kde je na to pristavený kontajner. Podľa nového zákona o 



odpadoch sa bude za tento odpad vyberať poplatok a to 3,- € za 1 q. Na cintoríne sú umiestnené popolnice, 
kde sa dávajú plastové a sklenené kahance.   

Nelegálna čierna skládka vo výmole pri cintoríne bude monitorovaná fotopascami a na jej oboch 
prístupových cestách budú osadené tabule s prísnym zákazom sypania odpadu s možnou sankciou až do 
1.500,- €. 

Vývozy v roku 2016: vždy v stredu

20. januára 17. februára 16. marca 13. apríla 27. apríla           
11. mája 25. mája 8. júna 22. júna 6. júla                  
20. júla 3. augusta        17. augusta 31. augusta 14. septembra      
28. septembra 26. októbra 23. novembra 21. decembra

JEDNOTA  KOVÁLOVEC

Obchod sa podarilo slávnostne otvoriť v sobotu 25. apríla 2015. 
K prvým nákupom návštevníkom hrala dychová hudba Unínčanka.
Predchádzali tomu však hodiny brigád členov i nečlenov Jednoty. Popísať, 
čo všetko sa muselo urobiť, aby mohla byť predajňa otvorená, by zabralo
veľa riadkov. Stačí sa pozrieť ako vyzerá obchod dnes a porovnať ho 
so stavom, ako vyzeral v čase, keď bol zatvorený, či za pôsobenia
predchádzajúceho prevádzkovateľa.

Všetkému ale predchádzalo založenie spoločnosti, ktoré si vyžiadalo tiež veľa úsilia a času. 
Spoločnosť bola nakoniec založená tromi spoločníkmi: Obcou Koválovec s 64,22 %, Dolňanami s 16,51 
% a Horňanami s 19,27 % vkladu. Spolumajiteľov s vkladom 50,- € bolo nakoniec 39. Konateľmi 
spoločnosti boli ustanovení Ondrej Pobuda, Patrik Renováček a Marián Tokoš. Do dozornej rady boli 
nominovaní Ing. Peter Fordinál, Mária Závodská a Dana Švecová. V tejto fáze Jednote veľmi pomohla 
právnička JUDr. Jela Mikušková, ktorá sa stala i jedným zo spolumajiteľov spoločnosti. 

Samotná prevádzka predajne, ktorej prvou predavačkou sa stala Valéria Renováčková, si viedla 
vzhľadom na dosiahnuté tržby takto: apríl /5 dní/ 1.761,55 €, máj 8.235,39 €, jún 9.614,36 €, júl 9.194,72 
€, august 9.864,99 €, september 6.812,19 €, október 9.144,93 €, november 7.918,77 € a december 9.359,41
€. Spolu to teda bolo 71.906,31 €, čo je priemer 8.713,76 € na mesiac a 349,06 € na deň.

 Počas roka sa postupne rozširoval sortiment tovaru. Aj keď niekedy výpadky u niektorých druhov 
tovaru boli, začiatkom roku 2016 by sa mala situácia v tomto ohľade stabilizovať a taktiež prehľad o 
predajných cenách vo forme aktuálnych cenoviek, v ktorých bol riadny neporiadok. Ďalej by sa do konca 
roka 2016 mala stabilizovať i finančná situácia spoločnosti, nakoľko investície do rozbehnutia prevádzky i 
nákupu tovaru, boli vyššie ako sa plánovalo. V roku 2016 sa začne teda za trošku iného systému predaja: 
pribudnú stravné lístky, platobný terminál, zľavové preukazy. Jednota bude tiež od nového roku plátcom 
DPH. 

Na záver je treba menovať a poďakovať tým, ktorí pomohli brigádne, či už pred otvorením alebo 
pomocou už počas prevádzky, spoločnosti Jednota Koválovec, aby fungovala aspoň tak ako funguje. Boli 
to:
Ondrej Pobuda, Tomáš Puškár, Miroslav Novák, Pavol Sopúšek, Jozef Pukančík, Dušan Veselý, 
František Veselý, Vladimír Regásek, Felix Švec, Jozef Kliment, Marián Tokoš, Michal Tokoš, 
Martin Náhlík, Zdeno Veselý, Radek Ilčík, Jakub Ilčík, Matej Renováček, Fabian Pobuda, 
Jakub Renováček, Peter Fordinál, Jozef Hrnek, Samuel Pukančík. 

Tiež treba poďakovať našim ženám, ktoré pomáhali pri umiestňovaní tovaru do regálov a pri 
ostatných činnostiach v priebehu roka: Jane Ilčíkovej, Darine Polákovej, Gabrieli Renováčkovej, 

Márii Závodskej, Jane Renováčkovej a Jane Pobudovej. 



POZVÁNKA  NA  VALNÉ  ZHROMAŽDENIE  JEDNOTY
 
Valné zhromaždenie Jednoty Koválovec s.r.o. zvolávajú konatelia spoločnosti na nedeľu 31. 

januára 2015 o 14,00 hodine do sály kultúrneho domu v Koválovci. Pozývajú všetkých spolumajiteľov, 
ktorým budú rozoslané aj písomné pozvánky. Na programe budú: výsledok hospodárenia za rok 2015, 
plán na rok 2016 a iné body, ktoré budú uvedené v písomnej pozvánke.

PLÁN  AKCIÍ  NA  ROK  2016

30. januára sobota      Výročná členská schôdza DHZ Koválovec
  6. až 7. februára sobota-nedeľa     Fašank- zabíjačka, posedenie a program pre seniorov 
21. februára nedeľa      Valné zhromaždenie Jednoty Koválovec s.r.o.
28. marca pondelok      Šlahačka
30. apríla sobota     Stavjaní mája
25. júna sobota      4. ročník detskej pohárovej hasičskej súťaže
  2. júla sobota      Otváranie prázdnin a detský deň
28. až 31. júla štvrtok-nedeľa     Letný stanový tábor pre deti
12. až 14. augusta piatok-nedeľa      Augustové hody- kino, zábava, futbalový zápas
  3. septembra sobota      Ukončenie prázdnin
13. novembra nedeľa      Martinské hody
  5. decembra pondelok      Mikouáš
16. decembra piatok      posledné zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku
18. decembra nedeľa      Predvianočný stolnotenisový turnaj
31. decembra sobota Silvestr 2016

AUTOBUSOVÉ  SPOJE  DO  KOVÁLOVCA

Z: Odchod: Do: Príchod: Dopravca: Cieľ:
Koválovec obec 04,45 Radošovce nám. 04,50 SAD Trnava x Senica

Koválovec obec 07,00 Radošovce nám. 07,05 SAD Trnava c Radošovce
Koválovec rázc. 08,42 Chropov host. 08,45 SKAND Skalica x Skalica

Koválovec obec 12,02 Chropov host. 12,05 SKAND Skalica x Chropov
Koválovec rázc. 12,58 Radošovce nám. 13,00 SKAND Skalica x Skalica

Koválovec obec 13,45 Radošovce nám. 13,50 SAD Trnava c Senica
Koválovec obec 15,30 Radošovce nám. 15,35 SAD Trnava x Senica

Koválovec rázc. 20,58 Radošovce nám. 21,00 SKAND Skalica x Skalica
Koválovec rázc. 22,52 Chropov host. 22,55 SKAND Skalica x Chropov

Z: Odchod: Do: Príchod: Dopravca: Cieľ:
Radošovce nám. 06,45 Koválovec obec 06,55 SAD Trnava c Koválovec

Radošovce nám. 08,40 Koválovec rázc. 08,42 SKAND Skalica c Chropov
Radošovce nám. 11,55 Koválovec obec 12,02 SKAND Skalica x Chropov

Chropov host. 12,55 Koválovec rázc. 12,58 SKAND Skalica x Skalica
Radošovce nám. 13,30 Koválovec obec 13,35 SAD Trnava c Koválovec



Radošovce nám. 15,25 Koválovec obec 15,30 SAD Trnava x Koválovec
Chropov host. 20,55 Koválovec rázc. 20,58 SKAND Skalica x Skalica

Radošovce nám. 22,50 Koválovec rázc. 22,52 SKAND Skalica x Chropov
x - ide v pracovné dni po celý rok 
c - ide v pracovné dni okrem školských prázdnin 

 jeden z 15 leteckých záberov obce z leta roku 2015

zimný pohľad na kostol spoza humien



SKALICKO-SENICKO,  MY-ZÁHORIE

Skalicko-Senicko i regionálny týždenník My-Záhorie sú k dispozícii v predajni Jednoty Koválovec,
Skalicko-Senicko každý druhý týždeň a My-Záhorie každý pondelok. 

SPOLOČENSKÁ  KRONIKA

2015:

Narodili sa: Zora Tarkayová

Zomreli: Jozef Špaček, Štefan Liška

Jubileá: 95 rokov Paulína Prokešová
80 rokov František Veselý
75 rokov Ján Pukančík, Mária Veselá, Pavol Vymylický
70 rokov Ján Fric
60 rokov Marian Bellay, Ján Hollý, Valéria Kudláčová, Felix Švec, 

Mária Tokošová, Veronika Vávrová
55 rokov Jozef Hrnek, Viliam Šebesta, Dana Švecová

2016:

Jubileá: 75 rokov Mária Lišková, Jozef Sloboda
70 rokov Jarmila Fricová, Ružena Lišková, Jozef Mikula
65 rokov Marta Číková
60 rokov Ľudovít Čambala, Mária Slobodová
55 rokov Vlasta Tokošová
50 rokov Štefánia Klimentová, Jozef Pukančík, Oľga Trnková

ROZPOČET  OBCE  NA  ROK  2016

Plánovaný rozpočet na rok 2016, s celkovou sumou 68.600,- €, je o 25,6% vyšší ako rozpočet na 
rok 2015, ktorý bol schválený vo výške 54.600,- €. Podieľajú sa na tom: zvýšenie príjmu z podielových 
daní zo štátneho rozpočtu o 2.700,- €, minulý rok neplánovaný príjem z úradu práce 9.250,- €, príjem z 
Jednoty vo výške 3.000,- € a zvýšenie miestnych daní o 950,- €.

Vo výdavkových kapitolách rozpočtu okrem bežného chodu a údržby obce a obecného majetku sú 
pre následujúci rok plánované tieto aktivity: príprava projektu na dokončenie rozostavaného ihriska so 
všetkým, čo k tomu patrí vo výške 7.200,- €, kompletné náklady na zamestnanie dvoch ľudí cez úrad práce
vo výške 2.000,- €, zvýšenie úväzku starostu 1.400,- € a zvýšenie troj štvrtinového úväzku pracovníčky 
obecného úradu na celý 3.400,- €.

Pre obec je dôležitá stabilizácia predajne potravín, ktorá vytvorila v obci 1,25 pracovného miesta,
aby koncom roka 2016 bola už finančne samostatná. Ďalšou prioritou je dokončenie rozostavaného ihriska,
do ktorého obec investovala už 17.000,- €. Dokončenie bude obec stáť, pri čerpaní z Programu rozvoja 
vidieka vo výške cca 80.000,-, už len cca 3.500,- €. Popri tomto bude realizovaná údržba, kosenie, zber 
separovaného odpadu a rôzne iné potrebné práce v obci dvomi zamestnancami obce, na ktorých obci 
refunduje úrad práce cca 82% nákladov. A nesmieme zabudnúť ani na výstavbu nových rodinných domov, 
predaj starých domov a prípravu pozemkov.



Príjmy:

Podielové dane SR
Daň z pozemkov
Daň zo stavieb
Daň za psa 100,00
Poplatok za TKO
Príjmy z podnikania
Ostatné poplatky 500,00
Úrad práce
Transfery SR 800,00
Príjmy z prenájmu 200,00
Príjmy cestovné 550,00

750,00
500,00

Predaj pozemkov
Zostatok z roku 2015

Výdaje:

Plat zamestnanci kmeňoví
Plat zamestnanci úrad práce
Plat zamestnanci úrad práce
Odmeny zamestnanci a poslanci

Verejné osvetlenie energie 650,00
Verejné osvetlenie údržba a mat. 400,00
Elektrina
Plyn
Telefón, internet, poštovné 800,00
Práce na dohodu zima, leto, mat. 200,00
Kosení a údržba priestranstiev 300,00
TKO
Separácia odpadu 300,00
Náradie 50,00
Autobusové spoje
Civilná ochrana 350,00
Softvér, licencie 450,00

600,00
Členské v spolkoch 200,00

650,00
Auto benzín a údržba pneumatiky 750,00
Poistky 350,00
Školenia 300,00
DHZ benzín, materiál 400,00
Dôchodcovia fašiang 200,00
Rekreácia tábor 100,00
Deti a šport 300,00
Tombola 100,00
Reprezentačné 300,00
Tlačoviny 200,00
Poplatky rôzne 350,00
Úroky splátky 550,00
Poplatky pozemky 250,00
Projekt ihrisko
Verejné obstarávanie ihrisko
Projekt ihrisko žiadosť
Pozemky
Splácanie úveru

Rezervný fond
Splátka úveru mimoriadna

Rozdiel: 0,00

23 200,00
12 850,00
5 450,00

1 750,00
3 000,00

9 250,00

Stravenky zamestnanci
Vratky

4 500,00
1 000,00

Pôžička Jednota Koválovec 4 200,00

68 600,00

Plat starosta- celk. cena práce 10 400,00
Plat pracovníčka- celk. cena práce 13 500,00

1 500,00
9 200,00
1 500,00
1 000,00

Stravenky zamestnanci 1 650,00

1 300,00
1 300,00

2 500,00

1 850,00

Volby 2016

Všeobecný mat. OcÚ

1 500,00
2 400,00
3 300,00
1 800,00
1 800,00

65 600,00
-65 600,00

2 000,00
1 000,00
3 000,00

-3 000,00



VZN  OBCE  KOVÁLOVEC  NA  ROK  2016

V rámci reforiem v oblasti miestnych daní a poplatkov, ktoré boli započaté v decembri 2014, po 
nástupe nového starostu, sme urobili aj v decembri minulého roku určité úpravy, ktoré by mali smerovať    
k takému systému, ktorý by mal byť spravodlivý a zároveň tiež prínosný pre obec ako spoločenstvo.

Minulý rok sme zvýšili hlavne dane za ornú a lesnú pôdu, trvale trávnaté porasty, vinice a 
chaty, čím sme dosiahli vyšší príjem financií od poľnohospodárskych firiem, štátnych lesov a 
vinohradníkov, teda subjektov cudzích, ktoré u nás rôznym spôsobom tieto nemovitosti využívajú. 
Tento rok sme trochu zdvihli daň za domy a zastavané plochy. Našou snahou bolo a je, aby sme vybrali 
viac od chalupárov a majiteľov domov, ktorí nemajú v našej obci trvalý pobyt, lebo za nich od štátu nič 
nedostávame, a teda nám zaberajú miesto pre občanov, ktorí by mohli bývať u nás trvale. Bohužiaľ zákon 
o miestnych daniach nám to neumožňuje.

Poplatok za vývoz TKO bol znížený na 12,- € na osobu, pričom osoby nad 62 rokov platia len 
10,- €. Tu sú uvedené príklady výšky dane a poplatku za TKO v jednotlivých prípadoch:

Príklady:

Majiteľ vlastniaci rodinný dom s drobnou stavbou a záhradou:
/150 m2 dom, 100 m2 drobná stavba, 500 m2 zastavaná plocha, 550 m2 záhrada/
  57,20 €

Majiteľ vlastniaci viacpodlažný rodinný dom s drobnou stavbou a záhradou:
/150 m2 dom + podlažie, 100 m2 drobná stavba, 500 m2 zastavaná plocha, 550 m2 záhrada/
  87,20 €

Majiteľ stavajúci nový rodinný dom:
/500 m2 stavebný pozemok, 400 m2 záhrada/
  40,19 €

Vinohradník, rekreant vlastniaci chatu, búdu s vinicou:  
/40 m2 chata, 160 m2 zastavaná plocha, 800 m2 vinica/
  25,08 €

Subjekt obhospodarujúci ornú pôdu a trvale trávnaté porasty:
/10 000 m2 = 1 ha orná pôda, 1 ha trvale trávnaté porasty/
  24,57 €

Subjekt obhospodarujúci lesnú pôdu a trvale trávnaté porasty:
/10 000 m2 = 1 ha lesná pôda, 1 ha trvale trávnaté porasty/
  18,84 €

Podnikateľ činný v stolárskej a nábytkárskej výrobe:
/500 m2 budova, poplatok za TKO/
464,80 €   

Podnikateľ činný v poľnohospodárskej výrobe:
/500 m2 budova, poplatok za TKO/
  91,60 €

Podnikateľ činný v pohostinských alebo reštauračných službách:
/100 m2 objekt, poplatok za TKO/
142,00 €



Organizácia zaoberajúca sa záujmovou činnosťou:
/100 m2 objekt, poplatok za TKO/
  68,40 €

  

STOLNOTENISOVÝ  TURNAJ  2015

V nedeľu 27. decembra 2015 sa konal v poradí už tretí ročník stolnotenisového turnaja. Víťazom 
hlavnej kategórie sa stal tretí krát po sebe Zoltán Lukovský. Ďalšie poradie: 2. Jakub Renováček, 
3. Fabian Pobuda, 4. Michal Tokoš, 5. Zuzana Lukovská, 6. Tomáš Puškár, 7. Patrik Renováček,
8. Miroslav Novák, 9. Pavol Ružička, 10. Matej Renováček, 11. Jozef Hrnek a 12. Jana Ilčíková.
V kategórii detí bolo poradie takéto: 1. Alexander Novák, 2. Adam Pukančík, 3. Samuel Pukančík,
4. Zuzana Renováčková, 5. Katka Renováčková a 6. Oliver Novák.

stolnotenisový turnaj 27. decembra 2015

POZVÁNKA  NA  VČS  DHZ  KOVÁLOVEC

Výbor Dobrovolného hasičského zboru Koválovec pozýva všetkých svojich členov na výročnú 
členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v sobotu 30. januára 2016 v sále kultúrneho domu v Koválovci. 
Účasť členov je nutná. Týmto pozývame i deti, členov mladého hasičského družstva. Začiatok je o 18,00 
hodine.



A  NA  ZÁVER...

Chcel by som poďakovať všetkým tým, ktorí v roku minulom nejako priložili ruku k dielu. Či už to
bola pomoc na rozličných akciách poriadaných obcou alebo hasičmi, pomoc pri prácach na obchode, 
pomoc už počas jeho prevádzky a pomoc pri iných prácach na zveľaďovaní obce. Tiež by som chcel 
poďakovať tým, ktorí sa nebáli a verili, či dúfali, že projekt predajne potravín je životaschopný a potrebný 
pre obec ako komunitu, a neváhali vložiť finančný vklad na jeho rozbeh. Jeho prínos je nielen v tom, že 
zabezpečuje pohodlný nákup potravín a iného sortimentu priamo v obci, ale má význam i spoločenský, ako
informačné a komunikačné centrum obce. Otázkou do budúcnosti je i prevádzka pohostinstva, nakoľko 
služby súčasného prevádzkovateľa, podľa ohlasov návštevníkov, zaostávajú za ich očakávaním. Ukazuje 
sa, že bolo chybou pustiť pohostinstvo z obecných rúk.

Teraz nás čaká ďalší rok, druhý môjho volebného obdobia. Je toho dosť, čo sa dá v obci zlepšovať, 
robiť však môžeme vždy toľko, koľko nám dovolia vlastné finančné prostriedky obce plus to, čo sa nám 
podarí získať od podporovateľov, samosprávneho kraja, štátu alebo z európskych fondov. Prvoradý je 
samotný chod obce, aby obec vôbec fungovala, a aby tiež fungovala k spokojnosti svojich občanov. Tu by 
som chcel pripomenúť, čo vlastne pojem obec znamená. Obec je spoločenstvom občanov, ktorí žijú na jej 
území. Obec nie je nejaká inštitúcia stojaca mimo občanov. Ani nie je firma, ktorá funguje len pre pár 
vyvolených a známych. Obec je spoločenstvo všetkých občanov a starosta, poslanci a obecný úrad sú len 
vykonávateľmi vôle občanov. Starosta a obecný úrad majú slúžiť občanom, to je ich základná funkcia, pre 
ktorú boli zriadení. A starosta
naviac i spravovať obec, za čo
je zodpovedný svojim
voličom, občanom.
Občanom obce je zasa ten, kto
má v obci trvalý pobyt. Viac
ako polovicu príjmov obce
tvoria podielové dane od
štátu, ktoré obec dostáva na
základe počtu svojich
obyvateľov. To znamená, že
za občanov, ktorí v obci
bývajú, ale nemajú v nej
trvalý pobyt, obec nedostane
nič. Pritom však využívajú
alebo majú možnosť využívať
všetky služby obce, okrem
práva voliť zastupiteľstvo a
starostu obce. 

Verím, že aj tento rok sa nám zasa podarí posunúť obec trochu dopredu. My, ktorých ste si v 
posledných komunálnych voľbách zvolili za svojich zástupcov, sa o to budeme snažiť, každý podľa svojich
síl a možností. Hlavne, aby medzi nami vládol pokoj a dobrá vôľa. Potom treba už len zdravie a chuť niečo
urobiť nielen sám pre seba, ale i pre svojho blížneho.

Nech sa nám teda darí, aby sme si potom na konci roka mohli povedať: aj ja som svojím kúskom 
prispel k tomu, že sa v tej našej dedine zasa o niečo lepšie žije...

S pozdravom a prianím všetkého dobrého starosta obce Patrik Renováček.

 * * *
Informačný občasník vydal Obecný úrad v Koválovci, zodpovedný redaktor za obsah: starosta obce Patrik Renováček, distribúcia zdarma, 
číslo 03, rok 2016, zdroj informácií: obecný úrad a oficiálna web stránka obce www.kovalovec.sk, tlač a grafika: Reklama Rangl Skalica


