ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koválov, konaného dňa 29. marca 2012.
Prítomní poslanci OZ: Dana Bilovská, Milan Komárek, Vladimír Labaš, Štefan Vach, Peter
Vymislický, Pavol Vanek, Bc. Richard Čongrády
Overovatelia zápisnice: Bc. Richard Čongrády, Milan Komárek
Program :

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Účtovná závierka obce Koválov za rok 2011, Záverečný účet obce
Koválov za rok 2011 a Rozbor plnenia príjmov a výdavkov
k záverečnému účtu obce Koválov za rok 2011
4. Schválenie prevodu výsledku hospodárenia za rok 2011
5. Rozpočtové opatrenie č. 1/2012 a č. 2/2012
6. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce TJ Družstevník Koválov
7. Prerokovanie a schválenie platu starostu
8. Rozšírenie inžinierskych sietí IBV Horný koniec
9. Rôzne
10. Návrh uznesení
11. 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 20.2.2012. Prijaté uznesenia č.3 až č. 5
sú plnené a ostávajú v platnosti.
3. Účtovná závierka obce Koválov za rok 2011, Záverečný účet obce Koválov za rok 2011 a
Rozbor plnenia príjmov k záverečnému účtu obce Koválov za rok 2011 - starosta obce
predložil písomný materiál „Záverečný účet obce Koválov za rok 2011“, Rozbor plnenia
príjmov a výdavkov k záverečnému účtu obce Koválov za rok 2011 a Účtovnú závierku obce
Koválov k 31.12.2011, v ktorých sú detailne uvedené všetky rozpočtované a skutočné
príjmové a výdavkové položky porovnané aj so skutočnosťou roku 2010. Celkové príjmy
obce v roku 2011 dosiahli výšku 345 697,- € a celkové výdavky obce boli v sume 325 381,€. Výsledok hospodárenia obce za rok 2011 je prebytok 20 316,81 €. Nakoľko
k predloženým materiálom neboli pripomienky starosta obce požiadal prítomných poslancov,
aby obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie rozbor rozpočtového hospodárenia obce
Koválov za rok 2011, Záverečný účet obce Koválov a celoročné hospodárenie schválilo bez
výhrad, ako boli predložené v jednotlivých materiáloch.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

4. Schválenie prevodu výsledku hospodárenia za rok 2011 - starosta obce predložil poslancom
OZ návrh, aby obecné zastupiteľstvo schválilo použitie prebytku rozpočtového hospodárenia
zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.
O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov na tvorbu rezervného fondu v sume 20 316,81 €. Poslanci
k predloženému návrhu nemali námietky.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

5. Rozpočtové opatrenie č. 1/2012 a č. 2/2012 - starosta obce informoval poslancov OZ, že
rozpočtovým opatrením č.1/2012 prišlo k presunu rozpočtových prostriedkov u bežných
výdavkov medzi jednotlivými účtami v celkovej výške 4 948,43 € v súlade s § 14 ods. 2 písm.
a) zákona č. 583/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Starosta ďalej
navrhol aby OZ zobralo na vedomie Rozpočtové opatrenie č.2/2012, ktoré rieši časový
nesúlad medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami v súlade s § 15 ods. 3 zákona
č. 583/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na úhradu faktúry
za spracovanie Zadania územného plánu obce Koválov v sume 7 440,- € z prostriedkov
rezervného fondu. V rozpočte obce boli tieto náklady rozpočtované v bežných výdavkoch
z bežných príjmov obce. Poslanci k rozpočtovému opatreniu č.2/2012 nemali pripomienky a
zobrali ho na vedomie.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

6. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce TJ Družstevník Koválov - starosta obce informoval
prítomných poslancov, že 9.3.2012 TJ Družstevník Koválov predložila žiadosť o poskytnutie
dotácie z rozpočtu Obce Koválov v roku 2012 vo výške 1 100,- €. požadovaná dotácia bude
použitá na činnosť klubu v súlade so stanovami a reprezentáciu a propagáciu obce Koválov.
Starosta obce uviedol, že predmetná žiadosť a poskytnutie dotácie je v súlade so VZN Obce
Koválov č. 10 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce a navrhol poslancom poskytnutie dotácie
schváliť. Poslanci OZ s predloženým návrhom súhlasili a hlasovaním ho schválil.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

7. Prerokovanie a schválenie platu starostu – zástupca starostu p. Dana Bilovská uviedla, že
Štatistický úrad SR zverejnil priemernú mesačnú mzdu v hospodárstve SR za rok 2011 vo
výške 786,- €. V súlade s novelou zákona č. 253/1994 o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest je daná povinnosť každoročne prerokovať a určiť
plat starostu OZ. Poslanci po vzájomnej diskusii o výške doterajšieho platu starostu a
zohľadnení dosiahnutých výsledkov a vzhľadom na celkovú finančnú situáciu obce navrhli, že
plat starostu od 1.3.2012 bude stanovený rozhodnutím obecného zastupiteľstva o zvýšení
platu o 20 %, t.j. na sumu 1 557,- €.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

8. Rozšírenie inžinierskych sietí IBV Horný koniec – starosta obce informoval prítomných
poslancov, že dňa 12.3.2012 sa uskutočnilo zasadnutie komisie výstavby a životného
prostredia. Zámerom zasadnutia komisie bolo dosiahnuť zníženie nákladov na celkovú
realizáciu stavby hlavne v položke zemných prác. Predseda komisie pán Milan Komárek
predložil cenovú ponuku na komplexné zemné práce v sume 2 469,42 € bez DPH a predĺženie

vodovodu v sume 2 555,20 € bez DPH, t.j. Celková suma 5 024,62 € od firmy Miroslav
Martiš, Okružná 1199, Senica, čo predstavuje najnižšiu doterajšiu cenovú ponuku. Členovia
komisie doporučili starostovi obce prerokovať s firmou Kovagaz, s.r.o. zhotoviteľom
predĺženia plynovodu a s firmou Miroslav Martiš navrhovaným zhotoviteľom predĺženia
vodovodu a celkových zemných prácu termín realizácie stavby a nadväznosť a postupnosť
jednotlivých prác. Starosta uviedol, že po vzájomnej dohode je predpokladaný termín
zahájenia prác 15. týždeň.
9. Rôzne
- starosta obce informoval poslancov o chválení dotácie MV SR Prezídium Hasičského a
záchranného zboru Bratislava vo výške 2 000,- € na vybavenie DHZ Koválov a schválenie
dotácie MK SR vo výške 1500,- € na vydanie publikácie „Koválov 1392 – 2012“,
- starosta ďalej informoval, že žiadosť o poskytnutie dotácie na dva kusy meračov rýchlosti
bola MV SR zamietnutá,
- starosta ďalej informoval, že dňa 27.3.2012 bola podaná žiadosť na MF SR o poskytnutie
dotácie v pôsobnosti MF SR na výmenu parketovej podlahy v kultúrnom dome Koválov
v sume 13 500,- €,
- starosta ďalej informoval, že od 1.4.2012 nastúpi do pracovného pomeru Jaroslav Cintula,
bytom Koválov 246. Jeho hlavnou pracovnou náplňou budú údržbárske práce na majetku
obce, práce na udržiavaní a zlepšovaní životného prostredia v obci – údržba zelene,
chodníkov. Jeho mzda bude stanovená vo výške minimálnej mzdy.
10. Návrh uznesení.
U z n e s e n i e č. 6/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva a overovateľov zápisnice
z dnešného zasadnutia a to poslancov Bc. Richard Čongrády a Milan Komárek.
U z n e s e n i e č. 7/2012
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Účtovnú závierku obce Koválov k 31.12.2011.
U z n e s e n i e č. 8/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje bez výhrad:
celoročné hospodárenie obce podľa Záverečného účtu obce Koválov za rok 2011.

U z n e s e n i e č. 9/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
prevod výsledku hospodárenia za rok 2011 v sume 20 316,81 € do rezervného fondu.
U z n e s e n i e č. 10/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
rozpočtové opatrenie č.2/2012 – použitie rezervného fondu v sume 7 440,- € na úhradu faktúry –
za spracovanie Zadania územného plánu obce Koválov.

U z n e s e n i e č. 11/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Koválov v sume 1 100,- € v roku 2012 na základe
žiadosti Občianskeho združenia TJ Družstevník Koválov.
U z n e s e n i e č. 12/2012
Obecné zastupiteľstvo v Koválove na základe § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení
neskorších predpisov - schvaľuje zvýšenie platu starostovi obce o 20%, t.j na sumu 1 557,- €.
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 29. marca 2012

Pavol Kuba
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Bc. Richard Čongrády.....................................

Milan Komárek..........................................

