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PRÍHOVOR  STAROSTU  OBCE

Na úvod by som Vám všetkým chcel zavinšovať do nového roku všetko dobré, buďte šťastní, zdraví,
plní lásky, elánu a chuti do života. Nech sa Vám darí tak v osobnom, rodinnom aj pracovnom živote. Tiež 
nech sa nám darí spoločne, ako komunite, ktorou je naša obec, Koválovec. 

Pre mňa, ako starostu obce, bol minulý rok už druhý v tejto funkcii. Čo nám teda rok 2016 
priniesol, čo sa   v ňom v obci udialo, čo sa podarilo a čo nepodarilo...to všetko a ešte i všeličo iné, tiež 
rozličné užitočné informácie, nájdete v novej ročenke obce, ktorá má ambíciu stať sa akýmsi kompasom 
občana našej obce v bludisku diania a prívale nových informácií, ktoré zasahujú každodenný život občana 
i obce.   

"Fašankový deň"...

Najprv by som Vás však chcel pozvať na 
Fašangový deň, ktorý spolu s DHZ Koválovec
poriadame v sobotu 18. februára 2017 v sále KD v
Koválovci. Predchádzať mu bude v piatok i sobotu
obecná zabíjačka, tento rok to budú až tri prasatá.
Samotný kultúrny program začne v sobotu o pol
tretej poobede. K posedeniu i chuti nám bude
vyhrávať cimbálová muzika Josefa Marečka z
Uherského Hradišťa. Okrem toho bude v
zasadačke KD prebiehať výstava obrazov od nášho
maliara Mariána Náhlíka. V neposlednom rade
budete môcť tiež ochutnať do štyridsať vzoriek
vína našich i cezpoľných vinárov. A to hlavné,
bohatá ponuka pripravených domácich
zabíjačkových špecialít: obarová poléfka,
zabijačkové zelé, pečené maso, jelítka, tlačenka,
domácí klobásky, oškvarky. . Výrobky sa budú dať
zakúpiť aj domov: jelítka, tlačenka, čerstvé maso,
sáduo. Prajeme Vám teda dobrú chuť a príjemné
prežitie sobotného popoludnia...

  



ČO NÁS ČAKÁ V ROKU 2017

Okrem tradičných podujatí, ktoré sa konajú každý rok, ako je stavjaní mája, hody a iné, a ktoré už 
tradične patria k dianiu v obci, budeme organizovať i akcie, ktoré sa v minulých roku osvedčili a získali si 
obľubu. Ide o detský stanový tábor pri polovníckej chate na Zbytkoch, ktorý sa po úspechoch dvoch 
ročníkov bude konať už po tretí krát. Minulý rok mal
premiéru obecný výlet a keďže zožal veľký úspech,
tak aj tento rok, a to v júni, vyrazíme niekam do
sveta. Hneď vo februári sa uskutoční fašankový deň
spojený s obecnou zabíjačkou a kultúrnym
programom, v ktorom tento rok účinkuj cimbálová
muzika z Uherského Hradišťa. Takisto budeme
poriadať už piaty ročník detskej hasičskej súťaže,
Memoriálu Rudolfa Šveca. Novinkou bude uctenie si
sviatku sv. Floriána, patróna hasičov, ktorému
postavíme na jar kapličku v hornom parku a ktorá
bude následne vysvätená. 

Z budovateľských aktivít by som spomenul onu kapličku sv. Floriána, postavenie a zastrešenie 
bufetu vedľa KD, zastrešenie pódia na ploche pri KD, výstavba plotu za KD od Mariána Tokoša, prívod 
nového potrubia zo studne do KD, vyspravenie steny v hlbokej ceste, oprava schodov do domu smútku. 

Z investičných projektov si budeme musieť pripraviť 
stavebný projekt na revitalizáciu hasičskej zbrojnice 
na komunitné centrum, tiež budeme vykupovať 
pozemky pod cestu vo vinohradoch Staré hory a 
Liščiny, aby mali majitelia zabezpečený prístup na svoje 
pozemky aj právne, nakoľko v súčasnosti sú tieto 
pozemky v súkromných rukách. Na pamäti musíme mať
tiež neustále zvyšovanie počtu obyvateľov, ktoré je 
alfou a omegou udržateľnosti a rozvoja našej obce. To 
znamená výstavbu nových domov, zatiaľ len na voľných 
miestach v obci a na miestach domov na zbúranie, a 
predaj opustených domov, do rúk hlavne mladých ľudí a

rodín. Dobrou správou je, že ľudia majú záujem v našej obci stavať a nielen domáci, ale aj cezpoľní. 
Samozrejme prednosť majú naši občania a potom obyvatelia blízkeho okolia. Do dvoch rokov majú byť 
postavené dva domy na pozemku vedľa Hrnkov, pozemky na stavanie sú takisto u cintorína. Možnosť 
výstavby by bola takisto vedľa Vymyslických, či vo vjazde do obce, za humnami.

V oblasti služieb ostane hlavnou úlohou 
konsolidácia predajne rozličného tovaru,
udržanie autobusových spojov na súčasnej úrovni
a tiež príprava na zachovanie pohostinstva v obci.
Po stránke kultúrnej a športovej máme, si myslím
na tak malú obec bohatú a pestrú ponuku vyžitia,
ktorá by sa vznikom komunitného centra ešte
rozšírila. Projekt na dokončenie ihriska cez
európske fondy nám nová vláda po voľbách stopla,
takže sme si dali teraz žiadosť o poskytnutie
dotácie vo výške 11.173,-€ na toto dokončenie na
Ministerstvo financií SR. "Toš" uvidíme...



UDALOSTI  ROKU  2016  V  KOVÁLOVCI

FAŠANK
sobota 6. februára 2016
Obecná zabíjačka sa už stala tradíciou, tento rok sa
zabíjali dva kusy ošípanej. Produkty zabíjačky ako
obarová poléfka, zabijačkové zelé, tlačenka, jelítka a
pečené maso sa podávali potom počas programu, v
ktorom vystúpili miestne deti s divadelnými
scénkami pod vedením Dariny Polákovej, hudobné
teleso Tarkayovcov a ďalší aktéri programu. Akciu
poriadala obec v spolupráci s miestnym DHZ a bola
zároveň konaná i ako deň úcty k starším, pre ktorých
bolo nachystané bohaté občerstvenie. 
 

STAVJANÍ MÁJA
sobota 30. apríla 2016
Každoročnou obecnou tradíciou je aj 
stavjaní mája. Aj tento rok museli deň
pred stavjanim chlapi máj najprv priviesť z
hája, aby na druhý deň mali čo postaviť.
Staval sa ako už je zvykom ručne, len s
pomocou žebríkú a lán. Teraz to trvalo
trochu dlhšie, ale nakoniec máj stál. Potom
sa účastníci i prizerajúci presunuli pred
miestny hostinec, kde sa konala grilovačka. 



MEMORIÁL RUDOLFA ŠVECA- 4. ročník detskej hasičskej súťaže
nedeľa 19. júna 2016
Tento rok sa uskutočnil už 4. ročník detskej hasičskej súťaže O pohár Obce Koválovec, prvý krát ako 
Memoriál Rudolfa Šveca, na počesť zosnulého dlhoročného predsedu dobrovoľného hasičského zboru 
v Koválovci a zároveň zaslúžilého člena. 

Súťažilo sa vo dvoch kategóriách: chlapci a dievčatá, 
a vo dvoch disciplínach: požiarnom útoku s vodou 
a štafete na 400 m. Do súperenia sa zapojilo 10 
družstiev z okresov Skalica, Senica a Myjava. V 
dievčenskej kategórii zo zúčastnených troch 
kolektívov zvíťazili dievčatá Rybiek s výsledným 
časom 114,08 sekundy, druhé boli domáce dievčatá z
Koválovca s výsledným časom 121,75 a tretí Chropov 
s časom 129,41. V kategórii chlapcov, v ktorej súťažilo
7 družstiev, si najviac darilo chlapcom zo Senice s 
časom 105,32. Na druhom mieste sa umiestnilo 
družstvo z Krajného s časom 110,20 a na treťom 

domáce družstvo Koválovca s časom 110,68. Putovný pohár Obce Koválovec za absolútne víťazstvo v 
oboch kategóriách si odviezli a na rok prepožičali chlapci Senice. Tí získali i Pohár Rudlofa Šveca za 
najlepší predvedený požiarny útok s vodou, s časom 26,27 sekundy. 
Zápolenie detí prebiehalo v duchu fair play, na čo dohliadal i hlavný rozhodca súťaže, Tomáš Markovič z 
Koválova. Súťaž poctili svojou účasťou i hostia, predsedníčka KV DPO SR v Trnave i OV DPO SR v Senici 
Marta Hurbanisová, predseda OV DPO SR v Skalici
Michal Lukáč, predseda OV DPO SR na Myjave Pavol
Macúch i veliteľ OV DPO SR v Skalici Marián Švec, syn
Rudlofa Šveca, na ktorého počesť bol memoriál
poriadaný. Účasťou družstiev z troch okresov sa tak
podarilo dať po dlhšom čase dokopy bývalý okres
Senica a družstvá si tak mohli vzájomne konfrontovať
sily i so súpermi, s ktorými sa v roku inak nestretnú.
Táto myšlienka sprevádza organizáciu tejto súťaže už
od jej začiatku v roku 2013.
Domáci DHZ Koválovec zvládol organizáciu k
spokojnosti zúčastnených hasičských zborov i
divákov, ktorých bolo tento rok  zatiaľ najviac, okolo stopäťdesiat. A keďže bolo zabezpečené i hojné 
občerstvenie a akcii prialo i pekné slnečné počasie, tak sa mohli všetci domov rozísť s pocitom dobre 
prežitého odpoludnia, aj keď niektorí smutní, že sa im nepodarilo vyhrať. Nevadí, možno to o rok vyjde...



OTEVÍRANÍ PRÁZDNIN
sobota 2. júla 2016 
Aj tento rok sa konala opekačka spojená so športovým programom pri príležitosti dňa detí a začiatku 
prázdnin. Tentoraz ako hasičská olympiáda s atletikou. Akcia sa uskutočnila na hasičskom ihrisku v areáli 
družstva, ktoré si obec na tieto účely dlhodobo prenajala.

LETNÝ STANOVÝ TÁBOR
štvrtok 28. júla až nedeľa 31. júla 2016 
Druhým rokom sa konala akcia, ktorá mala v
premiére minulý rok veľký úspech, obecná
stanovačka pri poľovníckej chate na Zbytkoch.
Preto sa i predĺžila o jeden deň. Tentokrát sa tábora
zúčastnilo 39 účastníkov. Vo štvrtok poobede
expedícia vyrazila, aby vybudovala tábor. Na druhý
deň sa konal turistický výlet na Čupy, Tustú horu a
Koválovské úky, ktorý dal účastníkom pekne zabrať.
Preto na tretí deň sa konali len športové súťaže a
hry spojené so súťažou vo varení guláša. Okrem
toho sa vždy večer opekalo. Na odbyt išlo dobre i pivo. Posledný deň sa išlo pešo na kúpalisko do 
Skalickych hor. Táboru po celú dobu prialo i pekné slnečné počasie, keď až pol hodinu po návrate domov
sa strhol lejak. Na tábore sa prvý krát využil nový veľký stan, ktorý bol na podobné akcie zakúpený. 

AUGUSTOVÉ HODY
sobota 13. augusta až nedeľa 14. augusta 2016 
V sobotu sa konala hodová zábava, ktorú poriadal miestny DHZ. Do tanca hrala skupina Lego z Pop. 
Močidlan. Prichystaná bola i bohatá tombola, kde prvou cenou bol tablet. Pri ťahaní tombole sa udiala 
scéna ako vystrihnutá s filmu Hoří má panenko, keď sa domácim hasičom stratila prvá cena. Nakoniec to
šťastne dopadlo, uvedenú cenu predseda DHZ "zabudol" v predajni a tak v tombole bola len prázdna 
krabica.
V nedeľu sa uskutočnila slávnostná hodová sv. omša, ktorú celebroval vdp. Ján Hreha, nový duchovný 
našej farnosti, aj za doprovodu dychovej hudby. Tá potom poobede vyhrávala po dedine. Nakoniec sa o 
17,00 hral hodový futbalový zápas medzi ženatými a slobodnými, ktorý napokon opäť skončil 
remízou. Hodám prialo i počasie, oproti minulému roku, kedy sa kvôli dažďu muzika tri krát sťahovala z 
vonku do vnútra a späť.

UKONČENÍ PRÁZDNIN
štvrtok 1. septembra 2016 
S prázdninami sme sa rozlúčili opäť športom a
opekačkou. V závere už za tmy účastníkov rozohnal
prudký lejak.

OBECNÍ VÝLET
streda 14. septembra 2016 
Tento deň sa uskutočnil obecný výlet na Moravu.
Výjazd bol 7,30 z Koválovca. Prvou zastávkou bola 
prehliadka hradu Buchlov, ktorá trvala hodinu a pol. Potom sa účastníci zájazdu presunuli na obed do 
Bukovan, na Bukovanský mlýn, kde bol okrem dobrého obedu objednaný aj košt vína. Odtiaľ sa potom 
vyrážalo do aquaparku Vyškov. Po kúpaní sa výletníci navštívili ešte reštauráciu a niektorí aj piváreň. 
Domov sme sa vrátili až po desiatej večer. S výletom boli všetci mimoriadne spokojní, až na pár detajlov. 
Už sa všetci tešili na repete. Výletu sa autobusom zúčastnilo 63 osôb.



MARCINSKÉ HODY
nedeľa 13. novembra 2016 
Tieto hody bývajú skromnejšie ako augustové a tak sa konala len slávnostná hodová sv. omša so 
sprievodom k oltáru. Opäť, tak ako i v auguste, ju celebroval vdp. Ján Hreha.

MIKOUÁŠ
pondelok 5. decembra 2016 
Aj tento rok roznášali mikouáši balíčky po domoch v dedine, a to deťom do 15 rokov a členom detského 
hasičského družstva. Jeden balíček darovala obec a druhý DHZ.

SILVESTR 2016 
sobota 31. decembra 2016 
Aj táto akcia sa konala druhý rok a zasa v sále KD. Pre účastníkov bola pripravená zelňačka a divinový 
guláš, tiež čapované pivo a kofola. Ostatné slané a sladké ako i víno a pálené si každý priniesol z domu. 
Pripravený bol takisto ohňostroj a punč. Vítania Nového roku sa zúčastnilo 45 oslavujúcich.

PLÁN  AKCIÍ  NA  ROK  2017
 

13. januára piatok Výročná členská schôdza DHZ Koválovec

  18. februára sobota Fašank- obecná zabíjačka, posedenie spojené s kultúrnym 
programom nielen pre našich seniorov 

4. marca sobota Valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Koválovec

    5. marca nedeľa Valné zhromaždenie Jednoty Koválovec s.r.o.

17. apríla pondelok Šlahačka

 30. apríla nedeľa Stavjaní mája

  7. mája nedeľa Sv. Froliján- vysvätenie kapličky s procesiou po dedine

  9. júna piatok Obecný celodenný výlet autobusom

10. júna sobota Deň otevrítych búd v radošovských a koválovských 
vinohradoch

  17. júna sobota 5. ročník detskej pohárovej hasičskej súťaže- Memorijál 
Rudolfa Šveca

  1. júla sobota Otváranie prázdnin a detský deň

27. až 30. júla štvtok až nedeľa Letný stanový tábor pre deti na Zbytkoch

12. a 13. augusta sobota, nedeľa Augustové hody- hodová zábava a hodový futbalový zápas

  2. septembra sobota Ukončenie prázdnin

12. novembra nedeľa Martinské hody

  5. decembra utorok Mikouáš

14. decembra štvrtok Posledné zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku

30. decembra sobota Predsilvestrovský stolnotenisový turnaj

31. decembra nedeľa Obecní Silvestr 2017



POZVÁNKA  NA  FAŠANK 2017 V KOVÁLOVCI

Obec Koválovec a DHZ Koválovec Vás pozývajú na Fašank 2017, ktorý sa uskutoční v sobotu       
18. februára 2017 v areáli KD v Koválovci.

od 07,00 obecní zabijačka na školskem dvori

od 14,00 prodaj a podávaní zabijačkovych špecijalit: 
obarová poléfka, zabijačkové zelé, jelítka, tlačenka, pečené maso, oškvarky, domácí 
klobásky...

koštúfka vína, víc jak 30 vzorek vín domácich aj prespolnich vinarú z Radošovec, 
Chropova, Mokrého Hája, Popudzin, Petrovej Vsi, Skalice a Týnca...

od 14,30 kultúrný program: cimbálová muzika Josefa Marečka z Uherského Hradišťa,
výstava obrazú od Mariána Náhlíka



SVATÝ FROLIJÁNEK 

DHZ Koválovec, Obec Koválovec a Rím. kat. farský úrad
Chropov Vás pozývajú v nedeľu 7. mája 2017 od 9,00 na slávnostné
vysvätenie kapličky sv. Floriána v Koválovci. Slávnosť začne
sprievodom, procesiou od kostola sv. Martina ku kapličke v parku v
hornom konci obce, kde sa bude konať slávnostná sv. omša spojená
s vysvätením kapličky. V sprievode od kostola pôjdu kňaz s
miništrantami, dychová hudba Unínčanka, členovia miestneho DHZ
ako i  hasiči z okolitých obcí a ostatní zúčastnení veriaci z Koválovca,
Chropova a Radošoviec.

Kaplička bude postavená v mesiaci apríl v parku v hornom
konci obce. Predlohou je kaplička v Mokrom Háji pri ihrisku.

Týmto úctivo žiadame občanov, veriacich i hasičov o
príspevok či milodar na výstavbu kapličky. Za akúkoľvek pomoc
vopred veľmi pekne ďakujeme.

DHZ KOVÁLOVEC

SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2016
                                                                                                                                                                                  

K dnešnému dňu máme 31 členov z toho 26 mužov a 5 žien a máme 
aj 12 mladých hasičov. Plnenie členských príspevkov bolo za rok 2016 
vykonané a členské známky na okresný výbor boli uhradené. Tento rok z 
hľadiska činnosti môžeme hodnotiť opäť ako veľmi úrodný.

Našu činnosť sme začali 30. januára 2016 výročnou členskou 
schôdzou, kde sme zhodnotili rok 2015. 6. a 7. februára 2016 sme spolu s 
obcou zorganizovali fašiangovú zabíjačku spojenú s posedením pre 
seniorov a kultúrnym programom. 30. apríla 2016 sme spolu so 
spoluobčanmi stavali máj. V máji sa naši mladí hasiči zúčastnili okresného 
kola súťaže Plameň 2016 v Uníne. Zúčastnili sa tiež miniligy skalického 

okresu, kde po 3 kolách konaných v Skalici, Uníne a Gbeloch skončili celkovo na 3. mieste. Taktiež boli na 
súťaži záhorácko-moravskej ligy v Závode.                                                      

13. júna 2016 sme zasahovali pri lokálnej povodni v Radošovciach a Vieske. Družstvo mužov sa 
zúčastnilo 18. júna 2016 okresnej previerky pripravenosti v Radošovciach.                                       

Dňa 19. júna sme usporiadali už 4. ročník detskej hasičskej pohárovej súťaže o Pohár Obce 
Koválovec, ktorá sa prvý krát konala ako Memoriál Rudolfa Šveca. Podarilo sa nám postaviť dve 
družstvá, chlapcov aj dievčatá. Chlapci skončili tretí a dievčatá druhé. Tento rok mala zatiaľ súťaž najvyššiu
úroveň. Počet účastníkov, ktorých bolo 10, mohol byť aj vyšší, keby sa  družstvá skalického okresu k nám 
nesprávali tak ako sa správajú. 

28. júna 2016 náš zbor spolu s kolegami z Chropova a Radošoviec a HaZZ Holíč zasahovali pri 
požiari rodinného domu Veselých v Koválovci. Včasným zásahom nášho zboru sa podarilo požiar 
zlikvidovať a zabrániť tak omnoho väčším škodám. Pre deti a mladých hasičov sme 2. júla zorganizovali 
zahájenie prázdnin. 4. júla 2016 sme pomáhali pri likvidácii požiaru v areáli PD Popudinské 
Močidlany. V dňoch 28. až 31. júla 2016 sme boli nápomocní pri stanovom tábore detí a rodičov u 
poľovníckej chaty na Zbytkoch.                                                                                                                  

V dňoch 13. a 14. augusta 2016 sme poriadali hody. V sobotu hodovú zábavu a v nedeľu hodový 
futbalový zápas. 22. augusta 2016 sme pomáhali radošovským hasičom s organizáciou Behu k 
radošovským vinohradom. 1. septembra 2016 sme usporiadali pre deti ukončenie prázdnin. 14. 
septembra sme sa spolupodielali na poriadaní obecného výletu na Moravu. 26. septembra 2016 sme 
absolvovali technický výjazd k zhoreniu stohu slamy medzi Chropovom a Radošovcami. 28. septembra 



2016 sme sa zúčastnili hľadania nezvestnej osoby v okolí Radošoviec. 29. októbra sme sa zúčastnili 
okrskového taktického cvičenia v Rakovej. Na Mikuláša sme našim ďeťom, hasičom nadeľovali mikulášsku 
nádielku. Na Silvestra sme organizovali previerkové cvičenie okrsku u nás doma v Koválovci za účasti 5 
zborov.                                                                                                                 

Okrem toho sme sa zúčastňovali IMZ v okrsku, školenia hasičských jednotiek v Skalici, školenia 
protipovodňových vozíkov v Malackách ako i pohrebov členov DHZ v Radošovciach. Boli sme takisto 
prítomní na Frolijánku v Radošovciach a oslavách výročí DHZ v Radošovciach a Chropove.                              

Na záver by som Vám chcel poďakovať za činnosť počas celého roka a pomoc pri všetkých týchto 
akciách. Našim mladým hasičom by som sa chcel zasa poďakovať za výbornú reprezentáciu nášho zboru i 
obce, či už na súťaži mimo obec, ale hlavne doma, na pohárovej súťaži v Koválovci. 

predseda DHZ Jozef Hrnek

HOKEJBALOVÝ KLUB KOVÁLOVEC

Deväť sezón bol náš klub účastníkom
OHL v Lopašove, teda od samotného vzniku ligy.
10. sezónu v roku 2015/16 vynechal. V práve
prebiehajúcom, 11. ročníku OHL 2016/17, je už
znova HbK Koválovec účastníkom ligy. V
doterajšom priebehu sa mu síce nedarilo, ale po
vylúčení Chropova zo súťaže, keď káder mužstva
posilnilo 5 hráčov, sa situácia zlepšila. Mužstvo
od tej doby hralo so súpermi vyrovnané zápasy
a i v play-off, kde ho o lepší výsledok pripravila
neprajnosť rozhodcu, hralo s Vieskou vyrovnanú
partiu. 

Káder mužstva:           
Koválovec: Vladimír Regásek, Matej Renováček, 
Jakub Renováček, Fabian Pobuda, Michal Tokoš,  
Tomáš Puškár, Patrik Renováček, Senica: Roman Otrubčák, Peter Vančík, Radošovce: Pavol Mikúš, 
Koválov: Peter Hlavička, Chropov: Peter Orth, Roman Zaňát, Skalica: Martin Remešic, Stanislav Regásek, 
Ondrej Orth

Výsledky v 11. ročníka: Koválovec-MONA Radošovce 3:8
Koválovec-Chropov 5:9
Koválovec-Častkov 1:9
Koválovec-Véska 2:9
Koválovec-Oreské 0:11
Koválovec-Opašov 0:13
Koválovec-MONA Radošovce 7:12
Koválovec-Oreské 3:12
Koválovec-Častkov 8:6, prehrávali sme už 0:6
Koválovec-Opašov 5:9
Koválovec-Véska 9:12

Tabuľka: 1. Oreské 11     9   1   0   1     99:44     29
2. Opašov 11     7   1   2   1     96:55     25
3. Véska 11     5   1   1   4     72:67     18
4. Častkov 11     4   1   1   5     71:67     15
5. Radošovce 11     4   1   1   5     79:80     15
6. Koválovec 11     1   0   0  10   43:110      3 

Play-off: Koválovec-Véska 4:5 (3:2),(1:0),(0:3)
Koválovec-Véska 2:5 (2:4),(0:0),(0:1)



JEDNOTA  KOVÁLOVEC

Najdôležitejšou úlohou roku bola stabilizácia predajne potravín 
a udržanie životaschopnosti tohto projektu, ktorý bol pred obecnými
voľbami v roku 2014 najpálčivejším problémom obce, keďže predtým viac
ako dva roky v obci obchod nefungoval. Túto úlohu sme zvládli a podarilo
sa nám problémy s počiatočným nedostatkom kapitálu ustáť. Aj pomocou 
navýšenia základného imania spoločnosti Jednota Koválovec s.r.o.,
ktorej portfólio po spomínanom navýšení vyzerá nasledovne:

Spoločníci: vklad 2015: podiel: vklad 2016: spolu vklad: podiel 2017:

Obec Koválovec 3 500,00 64,22% 3 300,00 6 800,00 49,63%

Horňané 1 050,00 19,27% 1 050,00 2 100,00 15,33%

Dolňané 900,00 16,51% 400,00 1 300,00 9,49%

Juraj Daniška 0,00 0,00% 1 000,00 1 000,00 7,30%

Mgr. Peter Gulíšek 0,00 0,00% 2 500,00 2 500,00 18,25%

spolu: 5 450,00 100,00% 8 250,00 13 700,00 100,00%

No nielen navýšenie imania pomohlo stabilizovať situáciu v spoločnosti. Bolo to tiež celkom 
stabilnou tvorbou priemernej dennej tržby, ktorá si udržala tempo z roku 2015, ba mierne, a to o 0,91 
% vzrástla. Škoda len, že objem tovaru sa nepodarilo udržať po celý rok v želateľnej výške, čo v niektorých 
mesiacoch roka ovplyvnilo výšku tržieb. Výsledná ročná tržba mohla byť o nejaké tie tisíce eur vyššia. 
Dôvodom bol stále relatívne nízky objem prevádzkového kapitálu ako i časová zaneprázdnenosť 
vedúceho obchodu, ktorý mal i iné povinnosti okrem predajne potravín. Z reakcií niektorých zákazníkov 
bolo vidieť, ža si akosi rýchle privykli na to, že v obci obchod je a berú to už ako samozrejmosť, ako by 
tomu bolo tak vždy. Ale prevádzka predajne potravín v tak malej obci nie je vôbec nič jednoduché. Ostatní
starostovia obcí okolo nás neverili tomu, že sa nám to podarí. Preto prosím zákazníkov o trpezlivosť, 
časom to bude s tovarom už len lepšie. K tomu boli už podniknuté niektoré kroky, ktoré odstránia 
mnohé nedostatky. 

Stabilizáciu spoločnosti najlepšie dokumentuje zníženie dlhu voči obci z 8.908,- € zo začiatku 
roku 2016 na 3.500,- € na začiatku roku 2017, teda za rok o 5.408,- €. Svedčí o tom takisto doplatenie 
záväzkov v sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, či na daňovom úrade, kde na začiatku roku 2017 
dlžíme cca 11,- €. Doplatili sme takisto záväzky z roku 2015, či už firme MAS Holíč, Markovi Pobudovi či 
Elcompu. Dokonca sme sa dostali do pozície, keď platíme za tovar ihneď v hotovosti, keď pred rokom 
bolo celkom bežné, že sme za tovar vždy v dvojtýždenných intervaloch dlžili aj 1.200,- €. Jediným restom 
zostáva doplatok za elektrinu za rok 2015 a prvý štvrťrok 2016 Poľovníckej spoločnosti Raková, kde nám 
zo sumy 2.688,82 € zostáva uhradiť 1.700,- €. 

V roku 2017, a dúfam, že pre Jednotu to bude rok už omnoho menej hektický a takisto rok 
viditeľného rastu, tak aj situácia z pohľadu sortimentu sa stabilizuje a nebudú chýbavať žiadne bežné 
potraviny a iný základný tovar. Tu prosíme zákazníkov o trpezlivosť a pochopenie, bola by veľká škoda 
keby na náš obchod zanevreli. Stálo to už toľko času, úsilia i nervov. Ja viem, že nikdy nebudú chodiť do 
obchodu všetci Koválovčania, ani nikomu nezazlievam, že tam nechodí. Ale každý taký nech je aspoň 
ticho, nekritizuje a neohovára, či inak lživo nerozpráva. Ja si myslím, že otvorením obchodu v obci sme 
nielen zabezpečili jednu zo základných služieb občianskej vybavenosti obce, ale i vytvorili miesto, kde
sa ľudia z obce každý deň stretnú, porozprávajú sa, získajú informácie, skrátka tu zdieľajú spoločnú 
identitu a povedomie obce a to tu už dlhšie chýbalo. Je to také kultúrne a informačné centrum obce.
Mesačné tržby Jednoty Koválovec s.r.o.:

2015: 2016:

január 0,00 7 543,66



február 0,00 7 831,60

marec 0,00 8 428,32

apríl 1 761,55 8 463,41

máj 8 235,39 9 053,82

jún 9 614,36 9 228,22

júl 9 194,72 10 222,67

august 9 864,99 10 871,40

september 6 812,19 8 818,03

október 9 144,93 9 109,28

november 7 918,77 7 552,09

december 9 359,41 8 684,74

spolu: 71 906,31 105 807,24

POZVÁNKA  NA  VALNÉ  ZHROMAŽDENIE

Jednota Koválovec s.r.o. pozýva všetkých svojich členov na III. valné zhromaždenie spoločnosti, 
ktoré sa uskutoční v nedeľu 5. marca 2017 od 15,00 v sále KD v Koválovci.

Program: 1. Schválenie riadnej individuálnej ročnej účtovnej uzávierky spoločnosti
2. Vyhodnotenie vernostného systému
3. Voľby orgánov spoločnosti
4. Schválenie rozdelenia zisku
5. Schválenie podnikateľskej stratégie
6. Správa o hospodárení spoločnosti

DEŇ OTEVRÍTYCH BÚD

V sobotu 10. júna 2017 v čase od 12.00 do 20.00 na Vás opäť čakajú miestni vinári vo svojich 
"búdách". Príďte sa poprechádzať po krásnom prostredí našich vinohradov a ochutnať niektoré z 
originálnych miestnych vín. Zoznam búd, ktoré sa do dňa v tomto roku zapoja, bude zverejnený s 
dostatočným predstihom. Organizátorom akcie je Vinohradnícky spolok Radošovce.

K pozvánke sa pridáva i naša obec, ktorá bola 
pre rok 2017 prizvaná k spolupráci na tejto vydarenej
akcii, nakoľko "otevríté búdy" sa nachádzajú aj v 
našich vinohradoch a na území nášho katastra. 

Forma a obsah našej účasti bude taktiež včas
zverejnený. V roku 2016 sa do dňa zapojili z naších
vinohradov dve búdy.



DANE A POPLATOK ZA TKO A PSA V ROKU 2017

Pre rok 2017 sme zvýšili dane nasledovne:
Pozemky: orná pôda o 3,5 %, vinice o 52,6 %, záhrady o 2,9 %, zastavané plochy a nádvoria o 7,1 %, 

lesné pozemky o 3,2 %, stavebné pozemky a ostatné plochy zostali na minuloročnej úrovni
Stavby: chaty o 9,1 %, samostatne stojace garáže o 25,0 %, priemyslové stavby o 6,3 %, stavby na 

podnikanie o 5,3 %, stavby na bývanie, pôdohospodárske stavby a ostatné stavby zostali 
bez zvýšenia

Z uvedeného vyplýva, že najviac sa zdvihla daň za vinive a garáže. Kým u výmery klasického 
osemárového malého vinohradu sa daň zvýši o 84 centov, pri vinohrade o hektárovom výmere to robí 
10,53 €. Za chatu o výmere 25 m2 si vinohradníci a chalupári priplatia 1,25 €. Dôvodom zvýšenia týchto 
daní je aj to, že obec bude musieť v tomto roku vykúpiť pozemky pod cestami vo vinohradoch, ktoré sú v 
súkromných rukách. A to prakticky od odbočky cesty pod búdou Jána Tokoša až po búdu Bartalových na 
konci vinohradov. Tým sa aj právne zabezpečí prístup majiteľov na svoje pozemky. Samostatne stojace 
garáže sa dotýkajú len piatich alebo šiestich daňovníkov, takže tu nejde o veľký zásah v rámci obce.

Poplatok za vývoz komunálneho odpadu zostáva zachovaný, teda 12,00 € na osobu a 10,00 € na
osobu nad 62 rokov, aj keď náklady na túto službu sú o cca 1.200,- € vyššie ako sa vyberie.

V tomto roku nastanú niektoré novinky v spôsobe výberu daní. Výber daní bude ďalej 
uskutočňovaný v určených termínoch a splátkach, podľa platného VZN obce a na základe vydaného 
rozhodnutia, ktoré obec vydáva po 31. januári roka. Obec len pristúpi k zmenám v riešení situácií, keď 
daňovník daň nezaplatí vôbec, alebo ju nezaplatí v termíne. 

Keďže v minulých obdobiach sa nám často stávalo, že niektorí daňovníci platili daň aj po pol roku 
alebo ju aj nezaplatili vôbec, a náklady na poštovné za upomienky sa nám stále zvyšovali, pristúpili sme v 
roku 2016 na vymáhanie nezaplatených daní formou daňovej exekúcie, v rámci ktorej má obec tie isté 
právomoci ako exekútor alebo daňový či colný úrad. Obec si nebude účtovať poplatok za vykonanie 
exekúcie, ale v rámci exekúcie bude vymáhať len nezaplatenú daň, úroky z omeškania a vynaložené 
náklady na poštovné. V praxi sa nám to osvedčilo, keď aj ignorujúcemu daňovníkovi nepreberajúcemu 
mnohokrát poštu s upozornením, na náš exekučný príkaz  zamestnávateľ  vymáhanú čiastku strhol zo 
mzdy.

A kvôli zbytočným nákladom na poštovné a neustálemu opakovanému upomínaniu niektorých 
daňovníkov, ktorí daň nezaplatili v určenom termíne, pristupujeme k novinke, ktorú sme boli zo zákona 
povinní dodržiavať už skôr, len sa tak nerobilo, a to k vyrubovaniu úroku z omeškania. A to za každý deň, 
ktorý daňovník bude meškať s platbou. Nie je to veľká čiastka, ale dúfame, že i to pomôže k náprave. 

Všetko toto bude uvedené v rozhodnutiach s výmermi daní a poplatku, ktoré občania dostanú po 
31. januári 2017. Preto si treba rozhodnutie dobre uschovať a sledovať termín, ku ktorému je treba daň a 
poplatok zaplatiť. 

VZN PRE ROK 2017

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Koválovec č. 1/2016
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

( niektoré ustanovenia)
§ 1

Predmet úpravy
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ustanovujú miestne dane a miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.

§ 2

Druhy miestnych daní
(1) Miestnymi daňami, ktoré obec ukladá, sú:

a) daň z nehnuteľností



b) daň za psa
c) daň za užívanie verejného priestranstva

(2) Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Daň z pozemkov
§ 7

Základ dane
(1)  Základom dane z  pozemkov  podľa §  6  ods.  1  písm.  a) je  hodnota  pozemku bez  porastov  určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona: 

orná pôda, vinice, ovocné sady 0,3511 eura za m2  
trvalé trávnaté porasty 0,0365 eura za m2

(2) Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a e) je hodnota pozemku určená vynásobením
výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona:

záhrady    1,32 eura za m2
zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy    1,32 eura za m2
stavebné pozemky               13,27 eura za m2      

(3) Základom  dane  z  pozemkov  podľa §  6  ods.  1  písm.  d) je  hodnota  pozemku bez  porastov  určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa predpisov o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku:

lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy 0,1142 eura za m2

§ 8

Sadzba dane
Ročná sadzba dane z pozemkov je:

orná pôda 0,59 %
vinice, ovocné sady 0,87 %
trvalé trávnaté porasty 1,25 %
záhrady 0,72 %
zastavané plochy a nádvoria 0,75 %
ostatné plochy 0,75 %
stavebné pozemky 0,55 %
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, 
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky 
využívané vodné plochy 1,29 %

Daň zo stavieb
§ 13

Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy je:

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu 
pre hlavnú stavbu 0,190 eura za m2
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,140 eura za m2
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov 
na individuálnu rekreáciu 0,600 eura za m2
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží 
a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo 
bytových domov 0,250 eura za m2
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-582#f6277096
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-582#f6277099
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-582#f6277100
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-582#f6277097


vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,850 eura za m2
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, 
skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a 
so zárobkovou činnosťou 0,990 eura za m2
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) 0,450 eura za m2

(3) Príplatok za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia 0,200 eura za m2

DAŇ ZA PSA
§ 20

Sadzba dane
Sadzbu dane je 3,50 eura za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za každého
ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

POPLATOK
§ 31

Sadzba poplatku
Sadzba poplatku je        
1) 0,0328 eura za osobu a kalendárny deň, čo je 12,00 eura za osobu a kalendárny rok        
2) 0,0300 eura za kg drobného stavebného odpadu

§ 35

Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
(1) Obec zníži poplatok občanom obce starším ako 62 rokov, a to na sumu 10,00 eura za osobu a 
kalendárny rok.        

§ 37

Platenie miestnych daní a poplatku
(1) Vyrubená daň z nehnuteľností,  daň za psa a poplatok  za komunálne odpady spolu sú splatné

a)       do výšky 50,- €  v jednej splátke do 31.3.2017
b)       nad 50,- €  v dvoch rovnakých splátkach, a to prvá splátka do 31.3.2017 a druhá 

splátka do 31.8.2017
c)       nad 800,- €, ak je daňovník právnická osoba alebo nad 0,- €, ak je daňovník fyzická 

alebo právnická osoba zaoberajúca sa pôdohospodárskou produkciou, je oprávnený 
zaplatiť v štyroch rovnakých splátkach, a to prvú do 31.3.2017, druhú do 30.6.2017, 
tretiu do 31.8.2017 a štvrtú do 30.11.2017                                                                                       

d)      do výšky 3,- € sa daň nevyrubuje                                                                                                        
(2) Správca dane, ktorým je obec, v prípade nezaplatenia dane, poplatku či splátky dane alebo poplatku,
v  stanovenej lehote, vyrubí úrok z omeškania za každý deň omeškania s platbou, začínajúc dňom 
nasledujúcim po dni jej splatnosti až do dňa platby, pri výpočte úroku z omeškania sa použije ročná 
úroková sadzba 15 %, podľa §156 ods. 2 zákona č. 563/2009 o správe daní
(3) Správca dane, ktorým je obec, v prípade nezaplatenia dane, poplatku či splátky dane alebo poplatku,
v stanovenej lehote, daňovníka vyzve k náprave a zaplateniu dlžnej čiastky, a keď ani v lehote danej 
touto výzvou daňovník nezaplatí svoju pozdlžnosť, pristúpi obec ako správca dane k vymáhaniu tejto 
pohľadávky v rámci možností zákona č. 563/2009 o správe daní, medzi ktorými je i možnosť daňovej 
exekúcie

VÝVOZ TKO 2017

Vývozné dni sú vždy v stredu uvedeného dátumu: 
18. januára 15. februára 15. marca 12. apríla 26. apríla             
10. mája 24. mája   7. júna 21. júna   5. júla                  
19. júla     2. augusta        16. augusta 30. augusta 13. septembra      
27. septembra 25. októbra 22. novembra 20. decembra                                               
*V zimných mesiacoch sa vyváža len raz za mesiac, kým v letných každé dva týždne. 



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

Kontakty: 034 669 62 00 obecný úrad, 0911 742 655 starosta, 0904 265 794 úradníčka

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 

SPOLOČENSKÁ  KRONIKA
2016:

Narodili sa: Katarína Ondrejková
Zomreli: Emerencia Hollá, Kamil Sopúšek, Jozef Mikula

2017:

Jubileá: 70 rokov Vendelín Sloboda, Margita Slobodová, Anna Lukovská, Anna Sopúšková
65 rokov Adela Staníčková, Miroslav Vávra, Felix Bartal
60 rokov Ján Ilčík
50 rokov Mária Závodská, Elena Čambalová, Jana Šebestová



EVIDENCIA OBČANOV

Stav obyvateľov k 31.12.2014: 136

Stav obyvateľov k 31.12.2015: 141

Narodení: 1

Zomrelí: 3

Prihlásení: 6

Odhlásení: 6

Stav obyvateľov k 31.12.2016: 139

ROZPOČET OBCE NA ROK 2017

PRÍJMY: Plán 2016: Skutočne 2016: Plán 2017:

Podielové dane od štátu: 23 300,00 24 599,00 26 708,00

Refundácia z úradu práce: 9 250,00 7 566,00 5 800,00

Príspevok na DHZ od štátu: 0,00 2 000,00 2 000,00

Ostatné transfery od štátu: 800,00 1 102,00 200,00

Celkom od štátu: 33 350,00 35 267,00 34 708,00

Vratky: 500,00 618,00 500,00

Daň z pozemkov: 12 850,00 13 224,00 15 000,00

Daň zo stavieb: 5 450,00 5 695,00 5 450,00

Poplatok za TKO: 1 750,00 1 684,00 1 750,00

Ostatné príjmy za nájom a poplatky: 900,00 1 304,00 1 070,00

Daň za psa: 100,00 119,00 115,00

Príjem za cestovné: 0,00 498,00 500,00

Príjmy z podnikania: 3 000,00 0,00 3 000,00

Predaj pozemkov: 4 500,00 1 005,00 0,00

Pôžička Jednota Koválovec: 4 200,00 7 660,00 0,00

Celkom vlastné príjmy: 33 250,00 31 807,00 27 380,00

Iné príjmy, úvery: 0,00 650,00 0,00

Zostatok z minulého roku: 1 000,00 3 600,00 1 000,00

PRÍJMY CELKOM: 67 600,00 71 324,00 63 093,00

VÝDAVKY: Plán 2016: Skutočne 2016: Plán 2017:

Zamestnanec u úradu práce: 9 250,00 7 594,00 3 561,00

Starosta, referentka, hlavný kontrolór: 25 880,00 25 205,00 25 250,00

Elektrická energia: 1 300,00 653,00 800,00

Voľby: 600,00 871,00 0,00

Stavebný úrad spoločný: 0,00 394,00 0,00

Plyn: 900,00 500,00 900,00



Poštovné, telefón, internet: 800,00 1 027,00 1 050,00

Softvér a licencie: 450,00 458,00 460,00

Periodiká: 200,00 14,00 50,00

Všeobecný materiál kancelária: 650,00 1 087,00 800,00

Reprezentačné, tombola, deti, seniori: 750,00 553,00 1 800,00

Výdavky na auto a benzín: 750,00 389,00 500,00

Poistenie: 350,00 332,00 250,00

Autobusové spoje: 1 850,00 1 550,00 1 700,00

Školenia, kurzy: 300,00 475,00 500,00

Propagácia, reklama, inzercia: 100,00 480,00 200,00

Všeobecne služby: 3 300,00 4 832,00 2 000,00

Poplatky, odvody, dane, clá: 350,00 284,00 300,00

Stravenky zamestnanci: 1 200,00 1 751,00 900,00

Sociálny fond: 100,00 0,00 100,00

Odmeny, príspevky iným: 800,00 461,00 1 000,00

Dohody o vykonaní práce: 400,00 374,00 600,00

Členské obce v organizáciách: 200,00 1 381,00 200,00

Úroky bankám: 550,00 612,00 550,00

Civilná ochrana: 350,00 360,00 360,00

DHZ Koválovec: 550,00 2 854,00 2 550,00

Stavebné, katastrálne poplatky: 250,00 666,00 400,00

Údržba komunikácií: 200,00 12,00 130,00

Údržba verejných priestranstiev: 350,00 647,00 350,00

Kultúrny dom údržba: 0,00 821,00 0,00

Vývoz TKO: 2 800,00 3 084,00 2 900,00

Verejné osvetlenie a rozhlas: 600,00 510,00 550,00

Verejné osvetlenie energia: 650,00 566,00 750,00

Dom smútku energie: 140,00 260,00 200,00

Nákup pozemkov: 1 800,00 0,00 3 500,00

Splátky úveru: 1 800,00 300,00 3 000,00

Projekty EÚ: 3 900,00 1 334,00 0,00

Stavebný projekt HZ: 0,00 0,00 3 000,00

Prístavba bufet KD: 0,00 0,00 1 300,00

Pôžička a vklad do Jednoty Koválovec 0,00 6 800,00 0,00

VÝDAVKY CELKOM: 64 720,00 70 690,00 62 461,00

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ 2016/17

V piatok 6. januára 2017 sa konal už 4. ročník stolnotenisového turnaja, tentoraz ako trojkrálový.
Hralo sa vo dvoch kategóriách, dospelí a deti do 15 rokov. Víťazom turnaja sa stal Michal Tokoš, ktorý tak 



prerušil sériu Zoltána Lukovského, víťaza predchádzajúcich troch ročníkov. 

Základné skupiny: A: 1.   Michal Tokoš 3     3   0     6:0     6 
2.   Matej Renováček 3     2   1     4:3     4
3.   Miroslav Novák 3     1   2     3:5     2
4.   Jana Ilčíková 3     0   3     1:6     0

B: 1.   Jakub Renováček 3     3   0     6:1     6 
2.   Peter Orth 3     2   1     5:2     4
3.   Jozef Hrnek 3     1   2     2:4     2
4.   Mário Vávra 3     0   3     0:6     0    

C: 1.   Zoltán Lukovský 3     3   0     6:0     6 
2.   Pavol Ružička 3     2   1     4:3     4
3.   Patrik Renováček 3     1   2     3:4     2
4.   Jozef Tarkay 3     0   3     0:6     0  

Play-off: štvrťfinále: Michal Tokoš - Miroslav Novák     11:3, 11:5              2:0
    Jakub Renováček - Patrik Renováček 9:11, 11:8, 11:7  2:1

Zoltán Lukovský - Pavol Ružička 11:5, 8:11, 10:12  1:2
Peter Orth - Matej Renováček 11:8, 11:3  2:0

semifinále: Peter Orth - Michal Tokoš 4:11, 8:11  0:2
Pavol Ružička - Jakub Renováček 7:11, 14:12, 7:11  1:2

o 3. miesto: Pavol Ružička - Peter Orth 11:6, 8:11, 12:14  1:2
finále: Michal Tokoš - Jakub Renováček 11:6, 11:7  2:0

Mládež: 1.     Alexander Novák 5     5   0     5:0      10
2.     Zuzana Renováčková 5     4   1     4:1        8
3.     Oliver Novák 5     3   2     3:2        6
4.     Katka Renováčková 5     2   3     2:3        4
5.     Marianka Ilčíková 5     1   4     1:4        2
6.     Alexandra Orthová 5     0   5     0:5        0

TELEVÍZIA JOJ V KOVÁLOVCI

V stredu 11. januára 2017 našu obec navštívil štáb TV Joj, ktorý u nás natáčal strihovú reláciu do 
hlavného televízneho spravodajstva, v ktorej sa predstavujú obce Slovenska. Uvedenú reláciu odvysielali v
piatok 3. februára 2017 a použili v nej všetky šoty, ktoré u nás natočili. Ohlasy na ňu boli väčšinou 
priaznivé, ľuďom sa páčila, že bola spracovaná naozaj dobre. Natáčalo sa na Oskorušských dieloch 
( okolitá krajina a dančia zver), vo vinohradoch jedných i druhých ( rozprávková chalúpka Felixa Klimenta), 
klzisko na družstve ( brusliace sa deti, DHZ), na rôznych miestach v obci ( rozhovor starosta, Ján Fric, Katka
Renováčková, komentáre reportérka), vo vínnom sklepe ( Luboš Švec a Mária Lišková), v obchode a obrazy
Mariána Náhlíka.

V maličkej dedinke je starosta
aj predavačom v potravinách

KOVÁLOVEC - Má len 140 obyvate ov a tak jeľ
najmenšou obcou na Záhorí. Leží len tri kilometre

od eskej hranice. Za iatkom sedemdesiatychč č
rokov ju ozna ili…č

NOVINY.SK

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.noviny.sk%2Fzaujimavosti%2F174771-v-malickej-dedinke-je-starosta-aj-predavacom-v-potravinach&h=ATMzn52oWRrRvsNt2JgHqB5n7NVniUFcGS2jlIEmZAyN6H9cvVYfFjzCOpPgylqsyeLm0D2lsWIGg_y6Z6ZY8Ti32pnjwcyeJfVVsbQEJCblH5rH3FUFf8wOPvBmINQCvHu9zQ&enc=AZPmVDvXM-CReoaBj8tGa0u1T0afobqJ3rg0ecXicVStyZQ1eBG3ZZgZWlZuLyRzKd4-Z-9AHXWuJRB6WH__MpsAEyvE2ugQm44IMryooyAMDOtGwmPyga4M735waM-KCrHZgWT2SdF-X9uzKIi_i30K3Da1-FsMiTOrMFKgNktNPuCodUqa_ds75vLwE6LVqoM&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.noviny.sk%2Fzaujimavosti%2F174771-v-malickej-dedinke-je-starosta-aj-predavacom-v-potravinach&h=ATMzn52oWRrRvsNt2JgHqB5n7NVniUFcGS2jlIEmZAyN6H9cvVYfFjzCOpPgylqsyeLm0D2lsWIGg_y6Z6ZY8Ti32pnjwcyeJfVVsbQEJCblH5rH3FUFf8wOPvBmINQCvHu9zQ&enc=AZPmVDvXM-CReoaBj8tGa0u1T0afobqJ3rg0ecXicVStyZQ1eBG3ZZgZWlZuLyRzKd4-Z-9AHXWuJRB6WH__MpsAEyvE2ugQm44IMryooyAMDOtGwmPyga4M735waM-KCrHZgWT2SdF-X9uzKIi_i30K3Da1-FsMiTOrMFKgNktNPuCodUqa_ds75vLwE6LVqoM&s=1
https://www.noviny.sk/zaujimavosti/174771-v-malickej-dedinke-je-starosta-aj-predavacom-v-potravinach


Z DÁVNEJ I NEDÁVNEJ HISTÓRIE OBCE...

Na tejto fotografii sú účinkujúci z "Dňa
remeseu", ktorý sa konal v roku 2006 a poriadal ho 
Spouek za staré tradícije. Išlo vtedy o ukážky z práce
starých, dnes už prakticky v bežnom živote sa
nevyskytujúcich remesiel, ako práca kovára, ševca,
vyhotovovanie žebríkú, či skladanie starého voza-
žebriňáka. 

Na druhej fotografii je futbalové ihrisko, ktoré 
stávalo na mieste, kde je dnes vybetónovaná plocha
nového viacúčelového ihriska. Fotografované je to z 
miesta, kde je dnes humno Mariána Náhlíka, 
smerom k družstevnému elktrickému 
transformátoru. 

Tu hrával svoje futbalové zápasy miestny 
športový klub Koválovec, ktorý bol založený na 
prelome 40- tych a 50- tych rokov 20. storočia, ešte 
pred založením roľníckeho družstva. Kto je na 
fotografii vyfotený, to som nestihol zistiť, ale možno,
že to Vy starší budete vedieť...  

VEDELI STE ŽE...

... v roku 1929 bol v našej obci založený Dobrovolný hasičský zbor, to znamená, že v roku 2019 budú naši 
hasiči oslavovať 90. výročie založenia zboru...

... v roku 1821 bola dokončená stavba miestneho kostola sv. Martina z Tours, ktorý dal postaviť Ján 
Vietoris, zeman z Važskej a Koválovca, takže v roku 2021 budeme sláviť jeho 200. výročie...

... z roku 1394 pochádza prvá písomná zmienka o našej obci, 
takže v roku 2019 budeme mať 625. výročie, iste ešte 
máte v blahej pamäti 600- ročnicu z roku 1994, ale tie 
roky letia...

... v roku 1787 mala naša obec 467 obyvateľov, v roku 1843 
zasa 434 obyvateľov a v roku 1961 ešte stále 365 
obyvateľov...

... v roku 1554 sa v Koválovci spomínajú prvé vinohrady a na 
pečatidle z roku 1617 je už vinohradnícky motív, z 
ktorého takmer presne vychádza súčasný erb obce...



A NA ZÁVER...

Ako starosta, ktorého funkciu vykonávam už viac ako dva roky, ale i ako radový občan,  Koválovčan,
som rád vždy, keď sa nám ako obci podarí nejaká vec, niečo dobrého, čo nejakým spôsobom spôsobí a 
spôsobuje nám všetkým radosť... 

V prvom roku bolo takou väčšou radosťou otvorenie predajne potravín a získanie nového 
hasičského auta pre našich hasičov. Kým prvé nás stálo nemalé investície a veľa práce, druhé bolo 
prekvapivým hodnotným darom, ktorý sme nečakali. Tiež som mal radosť s práce Jozefa Chrenku a Petra 
Rozborila, ktorí u nás ako zamestnaci financovaní úradom práce odviedli pekný kus roboty. Vydaril sa i 
premiérový detský stanový tábor i ostatné kultúrne a spoločenské akcie roka.  

V tomto roku sme udržali obchod v chode, čo stálo nemálo úsilia. Podaný projekt na dokončenie 
ihriska štátna správa po voľbách zrušila, čo nám neumožnilo sa púšťať do iných investičných akcií. Ani na 
zamestnancov z úradu práce sme tento rok nemali šťastie, nie je každý ako Jozef Chrenka. Čo sa vydarilo 
to bol opäť letný detský stanový tábor, tiež detská hasičská súťaž a hody. Novinkou bol obecný výlet na 
Moravu, ktorý mal tiež veľmi dobré ohlasy. 

V roku 2017 by nám, podľa posledných správ, mohol napraviť náladu schválený projekt na 
rozsiahlu rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, na ktorý budeme čerpať prostriedky z EÚ. Uvidíme ako sa 
vyvinie situácia okolo dokončenia ihriska a to nehovorím o kanalizácii... Chceli by sme tiež tento rok 
svojpomocne postaviť sklad s bufetom za KD a zastrešiť javisko na ploche pri KD. I dlažba pred domom 
smútku je v havarijnom stave. Ani hlboká cesta nie je v dobrom stave. Ako ste si iste všimli, dobudovali 
sme verejné osvetlenie na viacerých "tmavých" miestach v obci. A verím, že nám popri práci urobia radosť
i viaceré kultúrne a spoločenské podujatia tohoto roka ako fašank, výlet, tábor, hody i iné... 

Tak nech sa darí a pomáhaj nám Pán Boh...                                                            

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 04, rok 2017, zdroj informácií: obecný úrad a oficiálna web stránka obce www.kovalovec.sk, tlač a grafika: Reklama Rangl Skalica
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