ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koválov, konaného dňa 28. novembra 2012.
Prítomní poslanci OZ: Dana Bilovská, Štefan Vach, Peter Vymislický, Pavol Vanek,
Bc. Richard Čongrády, Vladimír Labaš
Ospravedlnený: Milan Komárek,
Overovatelia zápisnice: Vladimír Labaš, Štefan Vach
Program :

1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Uzatvorenie kúpnej zmluvy na kúpu nehnuteľnosti
Uzatvorenie zmluvy o združení prostriedkov „Interkulturálne
vzdelávanie“
5. Predaj nehnuteľnosti – RD č. 203
6. Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 9
7. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 6
8. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5
9. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3
10. Návrh programového rozpočtu na rok 2013 a roky 2014 a 2015
11. Schválenie zámeru na prenájom majetku
12. Cenová ponuka na výmenu svietidiel v ZŠ, MŠ a Ocú Koválov
13. Rôzne
14. Návrh uznesení
15. Záver

1. Zasadnutie OZ otvoril starosta obce Pavol Kuba, ktorý privítal prítomných poslancov
a oboznámil ich s programom zasadnutia. Poslanec Vladimír Labaš navrhol aby do programu
bol doplnený bod č. 11 – Cenová ponuka na výmenu svietidiel v ZŠ, MŠ a Ocú Koválov. Po
doplnení programu bol program aj overovatelia zápisnice poslancami schválení.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ dňa 18.7.2012. Prijaté uznesenia č.36 až
č. 39 sú plnené a ostávajú v platnosti.
3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy na kúpu nehnuteľnosti – starosta obce uviedol, že uznesením
OZ č. 38/2012 bol schválený 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. V zmysle tohto
uznesenia starosta pripravil kúpnu zmluvu na kúpu tejto nehnuteľnosti s tým, že dohodnutá
kúpna cena 3 800,- € bude predávajúcemu uhradená vzájomným zápočtom záväzkov a
pohľadávok kupujúceho a predávajúceho najneskôr do 31.12.2013. Následne vyzval
poslancov OZ, aby sa k predloženej kúpnej zmluve vyjadrili a ak nie sú námietky aby ju
hlasovaním schválili.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

4. Uzatvorenie zmluvy o združení prostriedkov „Interkulturálne vzdelávanie detí, žiakov a
pedagógov“ - starosta uviedol, že dňa 18. júla 2012 na zasadnutí OZ informoval poslancov
OZ, že bolo schválené pokračovanie projektu cezhraničnej spolupráce medzi SR a Rakúskom

„Interkulturálne vzdelávanie detí žiakov a pedagógov“ t.j. vyučovanie nemeckého jazyka v
materskej škole a zároveň bolo toto vzdelávanie pre najbližšie dva školské roky okrem MŠ
rozšírené aj do základných škôl. Vzhľadom k tomu, že do tohto projektu je zapojené mesto
Senica a ďalších 9 obcí okresu Senica je potrebné aby všetky zapojené obce uzatvorili zmluvu
o spolupráci a združení finančných prostriedkov, nakoľko mesto Senica vystupuje ako
oprávnený žiadateľ aj prímateľ finančnej pomoci, pričom finančná spoluúčasť obce na tomto
projekte je minimálne vo výške 5 % oprávnených nákladov, čo predstavuje vo finančnom
vyjadrení náklady cca od 50 do 100 € ročne. Poslanci s predloženou zmluvou ako
aj s finančnou spoluúčasťou obce súhlasili a hlasovaním schválili.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

5. Predaj nehnuteľnosti rodinný dom č. 203 - starosta informoval o žiadosti Veroniky
Petraniovej, bytom J. Stanislava 55, Bratislava spoluvlastníčky podielu 1/9 – iny
nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 379 a to čiastočne spadnutý rodinný dom súpisné číslo 203 a
parcely č. 219/1 a 220/3 v k.ú. Koválov o súhlas Obce Koválov, ako spoluvlastníka v 1/3
vyššie uvedenej nehnuteľnosti k predaju. Starosta navrhol, aby OZ súhlasilo s predajom tejto
nehnuteľnosti pokiaľ sa ostatní spoluvlastníci dohodnú na predaji a cene, nakoľko súčasný
stav už čiastočne spadnutého domu je v kritickom stave, ohrozuje susednú nehnuteľnosť
Brňových a špatí túto časť našej obce. Poslanci s predloženým návrhom súhlasili.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

6. Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 9 - starosta obce informoval, že tento dodatok upravuje,
mení výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zo súčasných 6,63 € na 7,- € a mení
výšku príspevku zákonného zástupcu žiaka v školskom klube zo súčasných 3,98 € na 4,- €.
Tieto úpravy sú minimálne a zaokrúhľujú výšky príspevkov na celé €. Poslanci OZ s
predloženým návrhom Dodatku č. 3 súhlasili.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

7. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 6 – zaokrúhľuje a mení cenu nájomného za užívacie právo k
hrobu nasledovne: jedno hrob z 0,665 € na 0,7 € za rok, dvoj hrob z 1,33 € na1,4 €, troj hrob z
1,995 € na 2,- za rok, detský hrob z 0,332 € na 0,35 € za rok a urnové miesto z 0,332 € na
0,35 € za rok. Predložený návrh bol schválený
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

8. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5 – upravuje resp. zaokrúhľuje nasledovné položky
sadzobníka cien po úpravách a pripomienkach poslancov OZ nasledovne.
 jedno vysielanie v miestnom rozhlase z 1,65 € na 2,- €
 diskotéka, tanečná zábava v KD zo 40,- € + energie na 70,- € + energie
 predaj s tržbou v KD zo 17,- € + energie na 30,- €
 schôdze, stretnutia spoločenských organizácií – vyčistenie KD
 detský karneval – vyčistenie KD
 prezentácia výrobkov vo vestibule KD – 10,- € - nová položka
 prezentácia výrobkov v obradnej miestnosti – 17,- € nová položka
 prenájom miesta na jeden hrob na 10 rokov zo 6,65 € na 7,- €
 prenájom miesta na dvoj hrob na 10 rokov z 13,30 € na 14,- €

 prenájom DS za 1 deň z 3,35 € na 4,- €
 uloženie zomrelých v chlad. zariadení za každý deň z 1,35 € na 1,5 €
 prenájom prívesného vozíka na 1 deň z 2,65 € na 3,- €
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

9. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3 – starosta uviedol, že návrh tohto dodatku upravuje dve
položky VZN o podmienkach určovania vyberania miestnej dane za užívanie verejného
priestranstva na území obce Koválov a to poplatok za predajné stánky, pulty a motorové
vozidlo na ambulantný predaj na 2,- € za deň a jednorázový poplatok za umiestnenie
lunaparku počas hodov na 35,- €. Ostatné položky poplatkov sa nemenia. Predložený návrh
bol schválený.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

10. Návrh programového rozpočtu na rok 2013 a roky 2014 a 2015 - poslancom bol vopred
predložený návrh programového rozpočtu obce na rok 2013. Navrhnutý rozpočet na rok 2013
je zostavený ako vyrovnaný. Rozpočtované bežné príjmu spolu sú vo výške 254 714,- € a
výdavky spolu taktiež 254 714,- €. Rozhodujúcu časť rozpočtovaných príjmov tvorí výnos
podielových daní v sume 135 000,- € a daň z pozemkov v sume 24 962,- €. Rozpočtované
bežné výdavky spolu predstavujú čiastku 216 154,- €, kapitálové výdavky 26 560,- a
výdavky finančné operácie 12 000,- €. Starosta ďalej uviedol, že navrhnutý rozpočet je zatiaľ
orientačný, nakoľko v súvislosti s podpísaným memorandom medzi ZMOS a vládou SR
možno ešte očakávať úsporné opatrenia, ktoré budú mať za následok zníženie resp.
obmedzenie bežných výdavkov v roku 2013. Programový rozpočet na rok 2014 je zostavený
ako prebytkový, keď celkové príjmy sú rozpočtované v sume 230 169,- € a celkové výdavky
v sume 224 615,- €. Taktiež rozpočet na rok 2015 je zostavený ako prebytkový keď celkové
príjmy predstavujú výšku 228 679,- € a výdavky celkom sú v sume 211 160,- €. Po ukončení
diskusie k tomuto bodu programu starosta požiadal poslancov, aby hlasovaním schválili návrh
rozpočtu na rok 2013 orientačné rozpočty na rok 2014 a 2015.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

11. Schválenie zámeru na prenájom majetku – starosta uviedol, že 31.12.2012 končí platnosť
Zmluvy o nájme nehnuteľnosti uzatvorená medzi Obcou Koválov a OZ TJ Družstevník
Koválov na nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú na futbalovom ihrisku. Pán poslanec Vladimír
Labaš, ktorý je zároveň predsedom OZ TJ Družstevník Koválov uviedol, že OZ má záujem o
uzatvorenie nájomnej zmluvy pre ďalšie obdobie, nakoľko tieto nehnuteľnosti sú nevyhnuté
pre činnosť TJ Družstevník Koválov pre hranie futbalových zápasov. Poslanci zámer na ďalší
prenájom majetku schválili.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

12. Cenová ponuka na výmenu svietidiel v ZŠ, MŠ a Ocú Koválov - poslanec Vladimír
Labaš predložil cenovú ponuku spoločnosti VKS -ELTO s.r.o. na výmenu svietidiel výrobcu
OMS v ZŠ, MŠ a Ocú Koválov. Vzhľadom k tomu, že ponúknutá cena na dodávku svietidiel
bez DPH a montáže je vysoká nebola predmetom ďalšieho rokovania.
13. Rôzne.

- starosta informoval, že boli zakúpené 4 kusy plynových gamatiek do kultúrneho domu –
obradná miestnosť, lekár, klub dôchodcov a internetová miestnosť,
- ďalej boli zakúpené 4 kusy lavičiek a 2 odpadkové koše do parku pri „Troch svätých“, ktoré
budú osadené na jar 2013,
- starosta ďalej informoval, že dňa 30.12.2012 sa uskutoční vo farskom kostole sv. Ondreja
apoštola Vianočný koncert na ktorom vystúpi spevácky zbor zo Šaštína a 13. januára 2013 sa
uskutoční Organový koncert taktiež vo farskom kostole,
- starosta ďalej informoval, že dňa 4.1.2013 plánuje uskutočniť posedenie pri guláši s tými
členmi spoločenských organizácií a dôchodcami, ktorí pomáhali pri organizovaní obecných
akcií v roku 2012 pri príležitosti 620. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci.
14. Návrh uznesení.
U z n e s e n i e č. 40/2012
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. 41/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
A./ kúpu nehnuteľnosti „Prístavba pohostinského zariadenia“ so súpisným číslom
135 (umiestnenej na parcele č. 423/11 o výmere 30 m2) zapísanej na liste vlastníctva č. 2452
vedenom Správou katastra v Senici pre okres Senica, obec Koválov, katastrálne územie
Koválov za kúpnu cenu 3 800,- €.
B./ kúpna cena bude predmetom vzájomného zápočtu záväzkov a pohľadávok, ktoré
zmluvné strany voči sebe evidujú a to najneskôr do 31.12.2013.
U z n e s e n i e č. 42/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
A./ Uzatvorenie Zmluvy o o združení a spolupráci medzi mestom Senica a obcami:
Smrdáky, Koválov, Jablonica, Sobotište, Borský Svätý Jur, Moravský Svätý Ján, Sekule,
Smolinské, Lakšárska Nová Ves.
B./ Spolufinancovanie vo výške minimálne 5% z celkovej výšky oprávnených
nákladov projektu „Interkulturálne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov“, realizované v
rámci programu Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013.
U z n e s e n i e č. 43/2012
Obecné zastupiteľstvo súhlasí:
s predajom nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 379 a to čiastočne spadnutý rodinný dom
súpisné číslo 203 a parcely č. 219/1 a 220/3 v k.ú. Koválov pokiaľ sa ostatní spoluvlastníci
dohodnú na predaji a cene.
U z n e s e n i e č. 44/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 9
U z n e s e n i e č. 45/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 6
U z n e s e n i e č. 46/2012

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5
U z n e s e n i e č. 47/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3
U z n e s e n i e č. 48/2012
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Návrh Programového rozpočtu obce Koválov na rok 2013 a roky 2014, 2015.
U z n e s e n i e č. 49/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Zámer na prenájom nehnuteľností od 1.1.12013 nachádzajúce sa na futbalovom
ihrisku Koválov a to šatne na futbalovom ihrisku stojace na parcele č. 423/7 vo výmere 78
m2, prevádzkovú budovu stojacu na parcele č. 423/8 vo výmere 15 m2, prevádzkovú budovu
stojacu na parcele č.423/9 vo výmere 15 m2 a sociálne zariadenie stojace na parcele č. 423/10
vo výmere 15 m2 vedené Správou katastra Senica na LV č. 496 pre Obec Koválov, k.ú.
Koválov
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 28. novembra 2012

Pavol Kuba
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Vladimír Labaš....................................

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

