ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koválov, konaného dňa 27. septembra 2012.
Prítomní poslanci OZ: Dana Bilovská, Milan Komárek, Štefan Vach, Peter Vymislický,
Pavol Vanek, Bc. Richard Čongrády, Vladimír Labaš
Overovatelia zápisnice: Dana Bilovská, Bc. Richard Čongrády
Program :

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Príspevok do centrálneho krízového fondu TTSK
Ponuka na odpredaj 2 ks unimobuniek na futbalovom ihrisku
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach v ZŠ Koválov v školskom roku 2011/2012
6. Finančná situácia obce
7. Cenová ponuka na merače rýchlosti
8. Rôzne
9. Návrh uznesení
10. 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 18.7.2012. Prijaté uznesenia č.25 až
č. 35 sú plnené a ostávajú v platnosti.
3. Príspevok do centrálneho krízového fondu TTSK – starosta obce informoval o výzve
TTSK na úhradu príspevku do centrálneho krízového fondu regionálnej a miestnej
samosprávy trnavského kraja v roku 2012. Starosta ďalej uviedol, že nárok na čerpanie
finančných prostriedkov z tohto fondu budú mať iba tie obce, ktorým vznikla škoda na
majetku v dôsledku havárií, mimoriadnych udalostí a živelných pohrôm a podielali sa svojimi
príspevkami na tvorbe tohto fondu. Obec Koválov v predchádzajúcich rokoch príspevok vždy
uhradila. Poslanci OZ navrhli príspevok do CKF za rok 2012 uhradiť.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

4. Ponuka na odpredaj 2 ks unimobuniek na futbalovom ihrisku - starosta informoval o
predloženej ponuke pána Štefana Vacha, bytom Koválov č. 279 na odpredaj 2 kusov
unimobuniek umiestnených na futbalovomo ihrisku za obstarávaciu cenu 3 800,- € v roku
2011. Úhradu navrhol po splátkach vzájomným zápočtom záväzkov a pohľadávok za odber a
spotrebu elektrickej energie. Starosta uviedol, že stavba bola realizovaná ako „Prístavba
pohostinského zariadenia“ na obecnom pozemku parcela č. 423/11 v k.ú. Koválov o výmere
30 m2 na základe stavebného povolenia č. SOÚ -974/2011 – MUC zo dňa 19.10.2011 a
skolaudovaná Kolaudačným rozhodnutím č. SOU – 1175/2011 – MUC zo dňa 20.12.2011.
Vzhľadom k tomu, že uvedená stavba je postavená na pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce

Koválov a je umiestnená v areály futbalového ihriska, ktorý je tiež vo vlastníctve obce,
starosta obce navrhol túto stavbu odkúpiť do vlastníctva obce Koválov čím sa predíde rôznym
komplikáciám a možným sporom v budúcom období. Zároveň navrhol aby v prípade
schválenia tohto návrhu bola kúpna cena zaplatená formou vzájomným zápočtom záväzkov a
pohľadávok – náklady na energie voda, elektrina. Poslanci s predloženým návrhom a
zámerom súhlasili a poverili starostu obce aby do nasledujúceho zasadnutia pripravil na
prerokovanie a schválenie kúpnej zmluvy.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov
zdržal sa: 1 poslanec

5. Správa o výchovno vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ Koválov v
školskom roku 2011/2012 – správu vypracovala riaditeľka ZŠ Koválov Mgr. Elena
Romančíková a bola prerokovaná Radou školy. Poslanci OZ nemali zásadné pripomienky k
predloženej správe pripomienky a hlasovaním ju schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

6. Finančná situácia obce - starosta obce informoval poslancov OZ o súčasnej finančnej
situácii obce. Uviedol, že na bankových účtoch vo VÚB, a.s. a Prima Banke, a.s. má obec
Koválov k dnešnému dňu finančne prostriedky v celkovej výške 24 811,28 €. Po zohľadnení
plánových výdavkoch a plánovaných príjmov do konca roku 2012 v zmysle rozpočtu obce na
rok 2012, ak nepríde k nepredvídaným skutočnostiam bude hospodárenie obce Koválov
v roku 2012 prebytkové.
7. Cenová ponuka na merače rýchlosti – starosta obce informoval o zaslanej cenovej ponuke
na merače rýchlosti od firmy EMPEMONT Slovakia s.r.o. s možnosťou ich financovania na
splátky na 12 mesiacov bez navýšenia ceny a požiadal poslancov o ich názory a vyjadrenie.
Poslanci po vzájomnej diskusii navrhli, aby sme zatiaľ so zakúpením meračov rýchlosti
počkali, nakoľko ich cena je stále dosť vysoká a je možné že v budúcnosti pôjdu ceny dole.
8. Rôzne.
- starosta informoval, že dňa 21.10.2012 sa budú konať obecné oslavy v rámci Mesiaca úcty
k starším – Stretnutie starostu obce s občanmi vo veku nad 60 rokov a s jubilantmi v KD
Koválov,
- starosta ďalej uviedol, že 9.2.2013 sa uskutoční XI. Obecný ples,
- starosta ďalej informoval, o zámere výmeny svietidiel v triedach základnej školy v
spolupráci s poslancom OZ p. Vladimírom Labašom, pracovníkom firmy OMS a zároveň ho
požiadal o podanie aktuálnych informácií. Pán poslanec Vladimír Labaš uviedol, že bude
spracovaná cenová ponuka na počty svietidiel podľa rozmerov a potreby do jednotlivých tried
aj s prepočtom návratnosti tejto investície. Po predložení týchto materiálov bude tento zámer
predmetom ďalšieho rokovania OZ.

9. Návrh uznesení.
U z n e s e n i e č. 36/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva a overovateľov zápisnice
z dnešného zasadnutia a to poslancov Dana Bilovská a Bc. Richard Čongrády.
U z n e s e n i e č. 37/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
príspevok obce Koválov do Centrálneho krízového fondu TTSK na rok 2012 v sume
353,00 €, t.j 0,5 € na jedného obyvateľa obce Koválov.
U z n e s e n i e č. 38/2012
Obecné zastupiteľstvo :
A/ schvaľuje zámer Obce Koválov na odkúpenie nehnuteľnosti „Prístavba pohostinského
zariadenia“ súpisné číslo 135 v.kú. Koválov postavenej na pozemku obce Koválov parcela č.
423/11 o výmere 30 m2 v areály futbalového ihriska.
B/ ukladá starostovi obce do najbližšieho zasadnutia OZ pripraviť Zmluvu na kúpu
nehnuteľnosti s úhradou kúpnej ceny formou vzájomného zápočtu záväzkov a pohľadávok.
U z n e s e n i e č. 39/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Správu o výchovno vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ Koválov
v školskom roku 2011/2012
10. 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 27. septembra 2012

Pavol Kuba
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Dana Bilovská.....................................

Bc. Richard Čongrády......................................

