ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koválov, konaného dňa 13. júna 2012.
Prítomní poslanci OZ: Dana Bilovská, Milan Komárek, Vladimír Labaš, Štefan Vach, Peter
Vymislický, Pavol Vanek, Bc. Richard Čongrády
Overovatelia zápisnice: Vladimír Labaš, Štefan Vach
Program :

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok
2011, Výročná správa za rok 2011, Overenie súladu Výročnej správy
s účtovnou závierkou
4. Návrh VZN obce č.11 o Zásadách hospodárenia s majetkom obce
5. Vnútorný predpis č. 16 – o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo
ŠR z EÚ, zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu
iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do
rozpočtu obce
6. Čerpanie rezervného fondu
7. Predaj obecného pozemku
8. Smernica o verejnom obstarávaní, Poriadok odmeňovania
zamestnancov obecného úradu a starostu obce
9. Návrh Dodatku č.2 k VZN obce č.9
10. Rozpočtové opatrenie č. 3/2012
11. Územný plán obce
12. Občianske združenie MAS Záhorie
13. Obecné oslavy 620. výročie obce
14. Rôzne
15. Návrh uznesení
16. 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 29.3.2012. Prijaté uznesenia č.6 až č. 12
sú plnené a ostávajú v platnosti.
3. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2011 - na rokovanie bola
predložená správa nezávislého audítora (Ing. Terézie Urbanovej), ktorá preverila správnosť
a opodstatnenosť jednotlivých účtovných operácií a správnosť zostatkov jednotlivých účtov.
Nedostatky zistené neboli. Stanovisko audítora v uvedenej správe je nasledovné: účtovná
závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej
situácie obce Koválov k 31.decembru 2011 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok
končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. Starosta následne požiadal
prítomných poslancov OZ, aby hlasovaním zobrali na vedomie predloženú správu nezávislého
audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2011 obce Koválov.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

Overenie súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou - na rokovanie bol predložený
Dodatok správy audítora o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou v ktorom sa
v bode 2 konštatuje že uvedené účtovné informácie vo výročnej správe obce Koválov
poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o účtovnej závierke
k 31.12.2011 a sú v súlade so zákonom č. 431/2002 Zz. O účtovníctve v znení neskorších
predpisov. Starosta následne požiadal poslancov OZ, aby hlasovaním zobrali na vedomie
Dodatok správy audítora o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou obce
Koválov za rok 2011.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

Výročná správa obce Koválov za rok 2011 – po prerokovaní a zobraní na vedomie Správy
nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2011 a Overení súladu Výročnej
správy s účtovnou závierkou starosta predložil návrh aby poslanci OZ schválili Výročnú
správu obce Koválov za rok 2011.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

4. Návrh VZN obce Koválov č. 11 – o Zásadách hospodárenia s majetkom obce – v
nadväznosti na novelu zákona č. 369/1991 Zb. O Obecnom zriadení boli aktualizované aj
zásady hospodárenia s majetkom obce Koválov, ktoré sú obsiahnuté vo VZN obce Koválov č.
11. K predloženému materiálu neboli zásadné pripomienky a poslanci ho hlasovaním
schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

5. Vnútorný predpis č. 16 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR a EÚ, zo zahraničia
poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca
určí iný účel daru do rozpočtu obce – k predloženému materiálu nemali poslanci pripomienky,
preto starosta navrhol predložený materiál schváliť.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

6. Čerpanie rezervného fondu - starosta obce predložil poslancov OZ návrh, aby náklady
spojené s predĺžením vodovodu v časti obce Horný koniec IBV k vinohradom v sume
5 024,62 € boli uhradené z prostriedkov rezervného fondu obce Koválov. S predloženým
návrhom poslanci OZ súhlasili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

7. Predaj obecného pozemku - starosta obce informoval prítomných poslancov o predloženej
žiadosti p. Emila Brňu, bytom Koválov č. 202, o odkúpenie časti obecného pozemku
odčlenenej geometrickým plánom č. 120/2011 ako parcela číslo 204/19 vo výmere 55 m2
z parcely č. 204/4 zapísanej na LV č. 2188 pre Obec Koválov. Zámer predaja a spôsob
predaja ako priamy predaj časti tohto pozemku tomuto žiadateľovi bol schválený uznesením
OZ č. 40/2011 dňa 18.11.2011 ako prípad osobitného zreteľa. Na základe tejto skutočnosti
starosta navrhol aby predaj tohto pozemku sa uskutočnil ako prípad osobitného zreteľa
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

Výška kúpnej ceny pozemku bola poslancami navrhnutá na 4,- € za m2 čo za predávanú
parcelu č. 204/19 vo výmere 55 m2 predstavuje celkovú čiastku 220,- €.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

8. Smernica o verejnom obstarávaní – starosta obce informoval poslancov OZ, že
s účinnosťou od 1.4.2012 bola v súlade zo zákonom o Obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. a
v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. O verejnom obstarávaní vydaná smernica O verejnom
obstarávaní, ktorou sa upravuje postup verejného obstarávateľa pri nakladaní s finančnými
prostriedkami v procese verejného obstarávania na Obecnom úrade v Koválove . Ďalej
starosta obce informoval prítomných poslancov, že s účinnosťou od 1.4.2012 bol v súlade zo
zákonom o Obecnom zriadení č. 369/199 Zb., zákonom č. 553/2003 Z.z o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zákonom č, 253/1994 Z.z. O
právnom postavení a platových pomerov starostov a primátorov s prihliadnutím na
ustanovenie zákona č. 211/2001 Z.z. Zákonníka práce spracovaný poriadok odmeňovania
zamestnancov obce Koválov a starostu obce Koválov a požiadal poslancov OZ aby tento
poriadok odmeňovania a smernicu o verejnom obstarávaní hlasovaním zobrali na vedomie.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

9. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 9 – O výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o
výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a
o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a
určenie podmienok úhrady v školskej jedálni – tento materiál v čl. 2 stanovuje spôsoby,
termíny a výšky platieb príspevkov v školskej jedálni pri MŠ Koválov. K predloženému
návrhu neboli žiadne pripomienky ani iné návrhy.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

10. Rozpočtové opatrenie č. 3/2012 - starosta informoval, že rozpočtové opatrenie č. 3/2012
rieši presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z.
O rozpočtových pravidlách medzi položkami rozpočtovej klasifikácie v časti bežných príjmov
v sume 2 901,10 € a v časti bežných výdavkov v sume 3 431,82 €. Avšak celkové príjmy a
celkové výdavky rozpočtu sa nemenia. Starosta požiadal poslancov, aby hlasovaním zobrali
toto rozpočtové opatrenie na vedomie.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

11. Územný plán obce Koválov – starosta obce informoval, že obci Koválov nebola
začiatkom roku 2012 schválená dotácia Ministerstvom dopravy na spracovanie Návrhu
územného plánu obce Koválov. Na základe tejto skutočnosti starosta vyzval poslancov OZ,
aby rozhodli, či i napriek tejto skutočnosti sa bude pokračovať v prácach spracovania návrhu
územného plánu a pri ďalšej výzve Ministerstva dopravy obec opätovne požiada o
poskytnutie dotácie, alebo sa práce dočasne pozastavia a bude sa v nich pokračovať až po
získaní určitej finančnej dotácie. Poslanci navrhli a hlasovaním odsúhlasili, aby sa v prácach
na spracovaní návrhu územného plánu obce Koválov pokračovalo.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

12. Občianske združenie MAS Záhorie - starosta obce informoval, že dňa 15.mája2012 sa v
Hlbokom uskutočnilo stretnutie potencionálnych členov občianskeho združenia MAS
(Miestnej akčnej skupiny) Záhorie. Toto občianske združenie malo pôvodne vzniknúť ešte v
roku 2007 a malo združovať 25 obcí Záhorského mikro regiónu za účelom možnosti čerpania
finančných prostriedkov z EÚ prostredníctvom programu LEADER MP SR. Nakoľko v roku
2007 neprišlo k registrácii tohto občianskeho združenia nebolo možné ani čerpanie
eurofondov. Vzhľadom k tomu, že v súčasnom období sa pripravuje nové programovacie
obdobie pre roky 2013 – 2020 je v záujme obcí Záhorského mikro regiónu zaregistrovať
občianske združenie MAS Záhorie a vytvoriť podmienky pre možnosť čerpania eurofondov
pre obce v tomto regióne. Na základe týchto skutočnosti starosta obce navrhol, aby obec
Koválov bola členom občianskeho združenia MAS Záhorie v súlade so stanovami o.z. Ročné
členské v tomto o.z. je podľa stanov 30,- € ročne. Poslanci OZ tento návrh podporili a
hlasovaním schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

13. Obecné oslavy 620. výročie obce - starosta informoval, že dňa 8. júla 2012 v nedeľu sa
budú konať Obecné oslavy pri príležitosti 620. výročia prvej písomnej zmienky o obci
Koválov. Oslavy budú zahájené slávnostnou sv. omšou vo farskom kostole, o 12.00 hod. sa v
KD uskutoční spoločný obed pozvaných hostí a poslancov OZ, popoludní o 14.30 hod. Sa na
verejnom priestranstve pri sv. Jáne uskutoční vystúpenie mládežníckej hudobnej skupiny
STORM zo ZUŠ Šaštín Stráže, pobočka Borský Mikuláš, potom bude nasledovať príhovor
starostu obce a pozvaných hostí, potom bude predstavená nová publikácia „ Koválov 1392 –
2012“ a o 15.00 hod. Sa uskutoční koncert dychovej hudby Májovanka. Starosta zároveň
vyzval všetkých aby sa aktívne zapojili do týchto obecných osláv.
14. Rôzne
- starosta informoval, že dňa 22.6.2012 t.j. v piatok sa na futbalovom ihrisku uskutoční
športové popoludnie pre deti z príležitosti ukončenia školského roku a dodatočne Dňa detí.
- starosta ďalej uviedol, že v kotolni ZŠ praskol ohrievač vody, ktorý bude treba počas letných
prázdnin vymeniť za nový. Aj z tohto dôvodu, ale aj z dôvodu prihlásených len 6 detí do MŠ,
bude MŠ počas letných prázdnin zatvorená.
15. Návrh uznesení.
U z n e s e n i e č. 13/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva a overovateľov zápisnice
z dnešného zasadnutia a to poslancov Vladimír Labaš a Štefan Vach.
U z n e s e n i e č. 14/2012
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2011
Overenie súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou Obce.
U z n e s e n i e č. 15/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Koválov č. 11 o Zásadách hospodárenia
s majetkom obce.

U z n e s e n i e č. 16/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Výročnú správu obce Koválov za rok 2011.
U z n e s e n i e č. 17/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Vnútorný predpis č. 16 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR a EÚ, zo zahraničia
poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí iný
účel daru do rozpočtu obce

U z n e s e n i e č. 18/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
čerpanie Rezervného fondu v sume 5 024,62 € na úhradu nákladov na rozšírenie
vodovodu v časti obce Horný koniec – IBV.
U z n e s e n i e č. 19/2012
Obecné zastupiteľstvo
A./ berie na vedomie:
žiadosť Emila Brňu, bytom Koválov č. 202 o odpredaj časti obecného pozemku,
B./ konštatuje,
že sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona O majetku obcí č.
138/1991 §9a odsek 8 písmeno e), o ktorom rozhoduje obecné zastupiteľstvo troipätinovou
väčšinou všetkých poslancov. Tento predaj je v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva
č. 40/2011 , ktorým bolo rozhodnuté o priamom predaji časti obecného pozemku.
C./ schvaľuje:
predaj časti obecného majetku Emilovi Brňovi, bytom Koválov č. 202, podľa
geometrického plánu č. 120/2011 a to parcela číslo 204/19 vo výmere 55 m2 za kúpnu cena
4,- € za m2, čo predstavuje za celkovú predávanú výmeru 55 m2 celkovú čiastku 220,- €.
D./ poveruje:
starostu obce k podpisu kúpnej zmluvy uzatvorenej s Emilom Brňom, bytom Koválov č. 202.

U z n e s e n i e č. 20/2012
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Smernicu o verejnom obstarávaní, ktorou sa upravuje postup verejného obstarávateľa pri
nakladaní s finančnými prostriedkami v procese verejného obstarávania na Obecnom úrade v
Koválove a Poriadok odmeňovania zamestnancov obce Koválov a starostu obce Koválov.

U z n e s e n i e č. 21/2012
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 9 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a
určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.
U z n e s e n i e č. 22/2012
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Rozpočtové opatrenie č. 3/2012

U z n e s e n i e č. 23/2012
Obecné zastupiteľstvo súhlasí:
s pokračovaním prác na spracovaní Zadania územného plánu obce Koválov.
U z n e s e n i e č. 24/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
členstvo Obce Koválov v občianskom združení MAS Záhorie.

15. 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 13. júna 2012

Pavol Kuba
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Vladimír Labaš.....................................

Štefan Vach.........................................

