KOVÁLOVEC DNES

číslo 1

19. decembra 2014

MIESTNE DANE A POPLATKY
Od 1. januára 2015 platia nové sadzby u miestnych daní za pozemky a stavby, u dane za psa i
poplatku za vývoz komunálneho odpadu. U občanov nad 62 rokov sa znižuje poplatok za TKO na osobu
na 12,- € a rok. Ostatní občania budú platiť za osobu 15,- € ročne. Po tejto úprave daní bude dopad na
daňovníkov, ak zrátame spolu daň za pozemky a stavby, daň za psa a poplatok za vývoz TKO, takýto:
občania nad 62 rokov s trvalým pobytom: menej alebo rovnako
ostatní občania obce, rodiny:
cca rovnako
podnikatelia, družstvo, lesy:
viacej
vlastníci prázdnych domov:
rovnako alebo viacej
chalupári:
rovnako alebo viacej
majitelia vinohradníckych búd:
viacej

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015
Obecný rozpočet na rok 2015 bol schválený ako vyrovnaný. Rozpočet obce počíta s príjmami i
výdavkami vo výške 54.600,- €. Okrem správy a prevádzky obecného úradu a ostatných každoročných
výdajov rozpočet obsahuje výdajové položky: dotácia na autobusovú dopravu do obce vo výške 1.800,€, členský vklad do Jednoty Koválovec 3.500,- €, náklady na rekonštrukciu vonkajších priestorov pri
kultúrnom dome 5.300,- €, oprava múru v hlbokej ceste 400,- € a príprava stavebných pozemkov pre nové
rodinné domy 3.400,- €. Stranu príjmov tvoria: podielové dane od štátu 22.500,- €, miestne dane 16.900,€, poplatky za TKO 2.300,- €, zisk z Jednoty Koválovec 1.500,- € a ostatné drobné príjmy.

PLNENIE VOLEBNÉHO PROGRAMU
V roku 2015 by sa mali zo sľubovaných cieľov zrealizovať: výstavba bufetu vedľa kultúrneho
domu, zakrytie pódia pre muzikantov v školskom dvori, rekonštrukcia obecného plotu na hranici s
pozemkom Mariána Tokoša, udržanie si existujúcich autobusových spojov, prípadne vybavenie
zachádzania deviateho autobusu do obce, otvorenie predajne potravín, oprava múru v hlbokej ceste,
výstavba troch parkovacích miest v parku, od Gazdovej brány, ako sa stavia máj, realizácia územného
plánu rozvoja bývania a príprava stavebných pozemkov, zhotovenie projektovej dokumentácie pre
rekonštrukciu WC a zväčšenia sály kultúrneho domu.

VÝSLEDKY ANKETY O ROZVOJI OBCE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie predajne potravín
Harmonizácia autobusových spojov
Rekonštrukcia chodníkov v obci
Dokončenie viacúčelového ihriska
Rekonštrukcia kultúrneho domu
Príprava stavebných pozemkov
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice

262 bodov
237
195
191
181
171
167

Vyplnený anketový lístok odovzdalo 72,2 % občanov obce.

1,4 priemerná známka
1,9
2,6
2,7
2,8
3,0
3,1

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB V OBCI
Volieb sa zúčastnilo zo 113 zaregistrovaných voličov 69, čo je 61,0 % účasť. Nezávislý kandidát
na starostu obce Patrik Renováček dostal 66 platných hlasov, a keďže kandidoval sám, stal sa novým
starostom obce. Vo voľbách na poslancov obecného zastupiteľstva boli výsledky následovné: Ondrej
Pobuda, SMER 56 hlasov, Miroslav Novák, KDH 52 hlasov, Vladimír Regásek, SMER 47 hlasov,
Jozef Pukančík, SMER 44 hlasov a Tomáš Puškár, SMER 44 hlasov.

ZMENA AUTOBUSOVÉHO SPOJA
Od pondelka 15. decembra 2014 sa zmenil čas odchodu školského druhého autobusa z Radošoviec
do Koválovca z 13,50 hod. na 13,35 hod. Naspäť ide z Koválovca o 13,45. Zmena bola uskutočnená preto,
aby deti nečakali po skončení vyučovania tak dlho na autobus, radšej chodili pešo, a preto nám tento spoj
chceli v Trnave zrušiť. Týmto krokom si sľubujeme, že ním bude chodiť viacej ľudí a tak nám bude spoj
naďalej zachovaný. Aj tak však bude obec na tento spoj doplácať cca 1.300,- € ročne, ale po dohode s
rodičmi detí sa táto suma zníži o cca 800,- €, ktoré rodičia obci poskytnú z príspevku na dopravu, ktorý za
dieťa dostávajú. Ďaľších 500,- € obec dopláca Skandu Skalica za zachádzanie dvanásteho autobusu až
dole do obce.

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN NA OBECNOM ÚRADE
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

07,30- 12,30
07,30- 12,30
08,00- 12,30
08,00- 12,00

13,0013,0013,0015,3015,30-

18,00
18,00
18,00
18,00
18,00

POZVÁNKA
Ustanovujúcu schôdzu nového spotrebného družstva Jednota Koválovec zvoláva prípravný
výbor na sobotu 10. januára 2015 o 16,00 hodine do sály kultúrneho domu v Koválovci. Pozýva
všetkých občanov, ktorí majú záujem stať sa členmi družstva. Na programe bude schválenie stanov
družstva, zvolenie orgánov družstva a obchodnej stratégie.
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie schôdze.
Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Príhovor starostu obce a prezentácia stanov a programu družstva.
Diskusia.
Prezentácia zakladajúcich členov družstva.
Schválenie stanov družstva.
Zvolenie predstavenstva, predsedu a dozornej rady družstva.
Ukončenie schôdze.

* * * * *
Vinšujeme Vam pokojné požehnané vánoční svátky, dobré zdraví, ščascí a lásku do nového roku...
* * * * *
Informačný buletin vydal Obecný úrad v Koválovci, zodpovedný za obsah starosta obce Patrik Renováček, distribúcia zdarma, číslo 01/2014,
zdroj informácií: obecný úrad a oficiálna webová stránka obce www.kovalovec.sk.

