ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koválov, konaného dňa 20. februára 2012.
Prítomní poslanci OZ: Dana Bilovská, Milan Komárek, Vladimír Labaš, Štefan Vach, Peter
Vymislický, Pavol Vanek, Bc. Richard Čongrády
Overovatelia zápisnice: Peter Vymislický, Dana Bilovská
Program :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Schválenie zadania Územného plánu obce Koválov
Interkulturálne vzdelávanie v ZŠ Koválov
Rada školy
Rôzne
Návrh uznesení
Záver.

1. Zasadnutie OZ otvoril starosta obce Pavol Kuba, ktorý privítal prítomných poslancov
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 26.12012. Prijaté uznesenia č.1 a č. 2 sú
plnené a ostávajú v platnosti.
3. Schválenie zadania územného plánu obce Koválov - starosta obce informoval prítomných
poslancov že bol spracovaný a predložený čistopis Zadania Územného plánu obce Koválov
spracovateľom ÚPn s.r.o., Drotárska cesta 37, Bratislava, so súhlasným stanoviskom
Krajského stavebného úradu v Trnave pod číslom jednania KSÚ-OÚP-00316/2012/Ti zo dňa
20.2.2012. Vzhľadom k tomu, že obec Koválov chce požiadať Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR o poskytnutie dotácie na spracovanie územného plánu
obce Koválov je potrebné aby tieto dokumenty boli schválené aj poslancami OZ. Preto
predložil návrh aby obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie stanovisko Krajského
stavebného úradu v Trnave, č.j. KSÚ – OÚP – 00316/2012/Ti zo dňa 20.2.2012, vydané
podľa § 20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov a schválilo Územný plán obce Koválov - Zadanie. S
predloženým návrhom poslanci súhlasili
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

Starosta obce ďalej predložil návrh, aby obecné zastupiteľstvo prijalo záväzok a schválilo že
ďalší proces obstarávania a schvaľovania územno plánovacej dokumentácie obce Koválov
potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie zo strany Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

4. Interkulturálne vzdelávanie v ZŠ Koválov - starosta obce informoval poslancov OZ, že je
záujem tak ako Rakúskej strany ale aj zo strany Slovenska pokračovať v projekte cezhraničnej
spolupráce – Interkulturálne vzdelávanie vyučovanie nemeckého jazyka v súčasnej dobe v
materskej škole so zámerom jeho rozšírenia aj pre základnú školu počas ďalších dvoch
školských rokov. Podmienkou pokračovania tohto projektu je jeho schválenie na úrovni VÚC
samosprávneho kraja a ministerstiev. O úspešnosti tohto projektu bude starosta priebežne
informovať.
5. Rada školy - starosta obce informoval prítomných poslancov, že 29.2.2012 sa končí
funkčné obdobie Rady školy. Starosta zároveň uviedol, že do novej rady školy pred ďalšie
funkčné obdobie za obec Koválov deleguje pani Danu Bilovskú, zástupcu starostu. Pani
Bilovská s návrhom súhlasí.
6. Rôzne:
- starosta obce predložil prítomným poslancom finančné zúčtovanie X. Obecného plesu,
- starosta ďalej informoval, že dňa 24. februára 2012 sa uskutoční potravinová pomoc 20 kg
múky a 20 kg cestovín na osobu pre občanov v hmotnej núdzi a pre dôchodcov, ktorí mali v
roku 2011 dôchodok nižší ako 305,- €. Rozvoz potravín obec zabezpečí až do jednotlivých
domácností.
- Starosta ďalej informoval, že dňa 10.2.2012 prebehla aktualizácia a zmena internetovej
stránky obce Koválov.
7. Návrh uznesení.
U z n e s e n i e č. 3/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva a overovateľov zápisnice
z dnešného zasadnutia a to poslancov Peter Vymislický a Dana Bilovská.
U z n e s e n i e č. 4/2012
Obecné zastupiteľstvo
A./ berie na vedomie:
stanovisko Krajského stavebného úradu v Trnave, č.j. KSÚ – OÚP – 00316/2012/Ti
zo dňa 20.2.2012, vydané podľa § 20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
B./ schvaľuje:
„Územný plán obce Koválov – Zadanie“.
U z n e s e n i e č. 5/2012
Obecné zastupiteľstvo súhlasí,
že proces obstarávania a schvaľovania územno plánovacej dokumentácie obce Koválov potrvá
najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.

8. 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 20. februára 2012

Pavol Kuba
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Peter Vymislický.....................................

Dana Bilovská..........................................

