ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koválov, konaného dňa 26. januára 2012.
Prítomní poslanci OZ: Dana Bilovská, Milan Komárek, Vladimír Labaš, Štefan Vach, Peter
Vymislický, Pavol Vanek, Bc. Richard Čongrády
Overovatelia zápisnice: Štefan Vach, Pavol Vanek
Program :

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. VZN č. 13 - Trhový poriadok obce Koválov
4. Územný plán obce Koválov
5. Podané žiadosti o dotáciu na TTSK
6. Informácia o finančnej situácii obce k 31.12.2011
7. Rozšírenie plynovodu a vodovodu
8. X. Obecný ples
9. Rôzne
10. Návrh uznesení
11. Záver.

1. Zasadnutie OZ otvoril starosta obce Pavol Kuba, ktorý privítal prítomných poslancov
na prvom zasadnutí OZ v roku 2012 a oboznámil ich s programom zasadnutia. Vzhľadom
k tomu, že k predloženému programu rokovania, ako aj k overovateľom zápisnice neboli
pripomienky starosta požiadal poslancov o jeho schválenie.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ dňa 15.12.2011. Prijaté uznesenia č. 47 až
č. 56 sú plnené a ostávajú v platnosti.
3. VZN č. 13 - o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v obci Koválov a Trhový poriadok obce Koválov - starosta obce informoval
prítomných, že ku schválenému návrhu tohto VZN neboli predložené žiadne pripomienky,
preto navrhol poslancom, aby VZN č. 13 hlasovaním schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

4. Územný plán obce Koválov - starosta obce informoval poslancov OZ, že v nadväznosti na
uznesenie OZ č. 55/2011 zo dňa 15.12.2011 boli vykonané nasledovné práce za účelom
vypracovania Územného plánu obce Koválov. Bol vykonaný prieskum trhu a oslovení traja
architekti, ktorí majú pre tento druh činnosti platnú licenciu, resp. oprávnenie za účelom
zaslania cenovej ponuky na obstaranie architektonických služieb na akciu „Územný plán obce
Koválov – Prieskumy a rozbory a Zadanie“, s jediným kritériom najnižšej ceny. Dňa
30.12.2011 o 13.00 hod. v budove obecného úradu v Koválove sa uskutočnilo otváranie
obálok s cenovými ponukami za prítomnosti menovanej komisie v zložení: Dana Bilovská,
zástupca starostu, Milan Komárek poslanec OZ a Peter Vymislický poslanec OZ. Predložené
písomné ponuky boli nasledovné: ÚPn, s.r.o. Bratislava 7.440,- € s DPH, Ing. arch. Pavol

Bodó 12.000,- € s DPH a Ing. Arch. Peter Valko 10.000,- € nie je platcom DPH. Na základe
vyhodnotenia vyššie uvedených cenových ponúk bola dňa 5.1.2012 podpísaná zmluva
o vyhotovení diela „Územný plán obce Koválov“ 1. etapa: Prieskumy a rozbory a 2. etapa:
Zadanie so zhotoviteľom Úpn s.r.o., Drotárska cesta 37, Bratislava v cenovej ponuke 7.440,€. Starosta ďalej uviedol, že spracované Zadanie Územného plánu obce Koválov bolo dňa
13.1.2012 zverejnené na internetovej stránke obce www.kovalov.sk a bolo začaté
prerokovávanie zadania UP obce. Starosta zároveň vyzval poslancov aby si tento materiál
dôkladne preštudovali a prípadné svoje pripomienky predložili v písomnej forme.
5. Podané žiadosti o dotáciu na TTSK - starosta obce informoval prítomných poslancov, že
boli podané žiadosti o dotácie na TTSK na aktivity, ktoré sú obcou každoročne organizované
alebo búdu organizované v rámci roka obecných osláv pri príležitosti 620. výročia prvej
písomnej zmienky o obci Koválov. Boli zaslané tieto žiadosti: „Spoločné posedenie starých
a osamelých občanov v rámci Mesiaca úcty k starším“ požadovaná výška dotácie 300,- €,
„Obecné oslavy – 620. výročie vzniku obce Koválov“ požadovaná výška dotácie 650,- €,
„Futbalový turnaj o pohár starostu obce“ požadovaná výška dotácie 250,- €, „Stolnotenisový
turnaj žiakov a dorastu“ požadovaná dotácia 200,- €, vydanie „Publikácie KOVÁLOV
1392 – 2012“ požadovaná dotácia 650,- € a „Interaktívna tabuľa pre ZŠ“ požadovaná dotácia
600,- €.
6. Informácia o finančnej situácii obce k 31.12.2011 – starosta informoval, že Obec Koválov
k 31.12.2011 vykázala na účtoch v banke nasledovné zostatky. Bežný účet vo VÚB, a.s.
9792,- €, bežný účet v Dexia banke 9397,45 €, Depozitný účet pre mzdy ZŠ 2496,99 €,
potravinový účet 339,76 €, Rezervný fond 8742,38 € a Sociálny fond 0,95 €. Finančné
prostriedky na účtoch v banke predstavujú celkovú výšku 30 769,53 €. Zostatok úveru k
31.12.2011, ktorý obec čerpala v roku 2006 na rekonštrukciu miestnej komunikácie v časti
obce Horný koniec je vo výške 119 598,- €
7. Rozšírenie plynovodu a vodovodu - starosta informoval, že firma Kovagaz s.r.o. Štefanov
predložila cenovú kalkuláciu na realizáciu prác rozšírenia inžinierskych sietí IBV - plyn a
voda – Horný koniec k vinohradom. Cenová kalkulácia je spracovaná na vykonanie všetkých
súvisiacich prác na kľúč. Vzhľadom na túto skutočnosť predstavujú celkové náklady čiastku
15 232,37 € vrátane DPH. Táto čiastka je dosť vysoká vzhľadom na finančné možnosti obce.
Z tohto dôvodu starosta obce ako aj poslanci OZ sa zhodli na tom, že je potrebné hľadať
možnosti zníženia týchto nákladov. Problémom je však tá skutočnosť, práce súvisiace s
rozšírením plynovodu ako aj vodovodu môžu vykonať iba tie firmy, ktoré majú na takúto
činnosť oprávnenie. Poslanec Milan Komárek navrhol, že zistí inú cenovú ponuku na
vykonanie zemných prác inou firmou. Starosta navrhol, že prerokuje s firmou Kovagaz
požiadavku na zníženie ceny, resp. Pozve zástupcu firmy Kovagaz na nasledujúce zasadnutie
OZ.
8. X. Obecný ples – starosta obce informoval prítomných o prípravných prácach pre X.
Obecný ples, ktorý sa uskutoční 4.2.2012. Požiadal všetkých poslancov o ich aktívnu pomoc a
účasť najmä pri zabezpečení cien do tomboly obecného plesu. Zároveň boli pridelené úlohy
niektorým poslancom OZ.

9. Rôzne:
- starosta obce informoval, že centrálne obecné oslavy k 620. výročiu prvej písomnej zmienky
o obci Koválov sa budú konať v nedeľu 8. júla 2012. Vystúpi dychová hudba Májovanka
z Holíča so svojim koncertom na verejnom priestranstve pred kultúrnym domom.
- starosta ďalej uviedol, že Technické služby a.s. Senica od 1.1.2012 zavádzajú spoplatnenie
niektorých surovín resp. odpadu v zbernom dvore v Senici. Ide hlavne o nebezpečné
chemikálie a iné nebezpečné odpady.
10. Návrh uznesení.
U z n e s e n i e č. 1/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva a overovateľov zápisnice
z dnešného zasadnutia a to poslancov Štefan Vach a Pavol Vanek.
U z n e s e n i e č. 2/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
VZN č. 13 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
v obci Koválov a Trhový poriadok Obce Koválov.

11. Záver.
Keďže boli vyčerpané všetky body programu zasadnutia OZ, starosta obce Pavol Kuba
poďakoval všetkým poslancom za ich aktívnu účasť a zasadnutie OZ ukončil.
V Koválove, dňa 26. januára 2012

Pavol Kuba
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Štefan Vach.....................................

Pavol Vanek ..........................................

