ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koválov, konaného dňa 14. decembra 2012.
Prítomní poslanci OZ: Dana Bilovská, Štefan Vach, Peter Vymislický, Pavol Vanek,
Bc. Richard Čongrády, Vladimír Labaš , Milan Komárek
Overovatelia zápisnice: Milan Komárek, Dana Bilovská
Program :

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Programový rozpočet na rok 2013 a roky 2014, 2015.
4. Dodatok č. 3 k VZN č. 9
5. Dodatok č. 1 k VZN č. 6
6. Dodatok č. 1 k VZN č. 5
7. Dodatok č. 1 k VZN č. 3
8. Uzatvorenie nájomnej zmluvy s OZ TJ Družstevník Koválov
9. Schválenie ročného textu kroniky obce Koválov za rok 2011
10. Zloženie inventarizačných komisií
11. Územný plán Obce Koválov
12. Predbežné plnenie rozpočtu na rok 2012
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. K predloženému programu neboli pripomienky a
program aj overovatelia zápisnice bol poslancami schválení.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ dňa 28.11.2012. Prijaté uznesenia č.40 až
č. 49 sú plnené a ostávajú v platnosti.
3. Programový rozpočet na rok 2013 a roky 2014, 2015 – starosta obce uviedol, že
programový rozpočet obce na rok 2013 a ďalšie roky 2014, 2015 sú zostavené ako prebytkové
v súlade s podpísaným Memorandom o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky
orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013 medzi vládou
SR a ZMOS, ktoré obciam s počtom do 2000 obyvateľov ukladá podmienku, že schvália a
realizujú svoje rozpočty na rok 2013 s výdavkami maximálne na úrovni schváleného rozpočtu
na rok 2012. Na základe tejto skutočnosti boli navrhnuté nasledovné rozpočtované príjmy a
výdavky pre rok 2013 a roky 2014, 2015:
Príjmy rok 2013:
Výdavky rok 2013:
bežné príjmy
221 354,- €
bežné výdavky
213 003,- €
kapitálové príjmy
4 704,- €
kapitálové výdavky
13 000,- €
Finančné príjmy
20 056,- €
finančné výdavky
12 000,- €
Príjmy spolu:
246 114,- €
Výdavky spolu:
238 003,- €
Príjmy rok 2014:
bežné príjmy
kapitálové príjmy

231 119,- €
0,- €

Výdavky rok 2014:
bežné výdavky
kapitálové výdavky

212 615,- €
6 000,- €

Finančné príjmy
Príjmy spolu :

6 000,- €
237 119,- €

finančné výdavky
Výdavky spolu:

Príjmy rok 2015:
Výdavky rok 2015:
bežné príjmy
229 629,- €
bežné výdavky
kapitálové príjmy
0,- €
kapitálové výdavky
Finančné príjmy
6 000,- €
finančné výdavky
Príjmy spolu :
235 629,- €
Výdavky spolu
Po vzájomnej diskusii a vysvetlení niektorých položiek poslanci
schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

12 000,- €
230 615,- €
211 160,- €
6 000,- €
12 000,- €
229 160,- €
programový rozpočet

za návrh hlasovalo 7 poslancov

4. Dodatok č. 3 k VZN č. 9 - starosta uviedol, že k dnešnému dňu neboli doručené žiadne
námietky ani pripomienky k návrhu tohto dodatku, preto navrhol poslancom OZ aby ho
hlasovaním schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

5. Dodatok č. 1 k VZN č. 6 - starosta uviedol, že k dnešnému dňu neboli doručené žiadne
námietky ani pripomienky k návrhu tohto dodatku, preto navrhol poslancom OZ aby ho
hlasovaním schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

6. Dodatok č. 1 k VZN č. 5 - starosta uviedol, že k dnešnému dňu neboli doručené žiadne
námietky ani pripomienky k návrhu tohto dodatku, preto navrhol poslancom OZ aby ho
hlasovaním schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

7. Dodatok č. 1 k VZN č. 3 – starosta uviedol, že k dnešnému dňu neboli doručené žiadne
námietky ani pripomienky k návrhu tohto dodatku, preto navrhol poslancom OZ aby ho
hlasovaním schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

8. Uzatvorenie nájomnej zmluvy s OZ TJ Družstevník Koválov – starosta obce informoval o
predloženej žiadosti OZ TJ Družstevník Koválov o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy, resp.
Jej pokračovanie a predložil poslancom návrh nájomnej zmluvy, ktorá je spracovaná a
navrhnutá v zmysle § 9a., ods. 9, písm. c. Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad
osobitný zreteľa, pretože zámerom tohto prenájmu je utvárať a chrániť zdravé podmienky a
zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce a utvárať podmienky pre telesnú kultúru a
šport, podmienky pre športovo – oddychové činnosti v záujme aktívneho využitia voľného
času obyvateľov a pre zvýšenie propagácie aktívnej športovej činnosti na zlepšenie zdravia,
telesnej a duševnej zdatnosti a mládeže a občanov tak, ako je ustanovené v § 4 ods. 3 písm.
h) zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
K predloženému návrhu poslanci OZ nemali námietky.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

Ďalej poslanec OZ Vladimír Labaš navrhol, aby výška ročného nájomného pre ďalšie obdobie
bola znížená na symbolickú čiastku. Starosta obce uviedol, že znížením výšky nájomného na
symbolickú čiastku napr. 1,- €, by mohlo prísť k porušeniu zákona o Obecnom zriadení a
preto navrhol, aby nová Zmluva o nájme nehnuteľnosti nachádzajúce sa na futbalovom
ihrisku podľa § 663 Občianskeho zákonníka s OZ Telovýchovná jednota Družstevník
Koválov bola uzatvorená za tých istých podmienok ako doteraz t.j. s ročným nájmom 100,- €
na obdobie dvoch rokov t.j. do 31.12.2014. S predloženým návrhom poslanci OZ súhlasili a
hlasovaním ho schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

9. Schválenie ročného textu kroniky obce Koválov za rok 2011 – starosta obce predložil
prítomným poslancom návrh ročného textu kroniky obce za rok 2011 ktorý v koncepte
spracovala kronikárka obce pani Ivana Cintulová v spolupráci so starostom obce. Navrhnutý
ročný text za rok 2011 bol prítomnými poslancami schválený.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

10. Zloženie inventarizačných komisií - starosta obce predložil prítomným návrh na zloženie
inventarizačných komisií pre vykonanie inventarizácie obecného majetku k 31.12.2012. Za
predsedu ústrednej inventarizačnej komisie, ako aj čiastkových komisií bola navrhnutá pani
Dana Bilovská. Starosta zároveň vyzval všetkých navrhovaných členov komisií, aby
inventarizácie vykonali do 31.12.2012. Iné návrhy na zloženie inventarizačných komisií
predložené neboli.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

11. Územný plán Obce Koválov – starosta uviedol, že povinnou prílohou Žiadosti o
poskytnutie dotácie na spracovanie územno plánovacej dokumentácie, ktorú obec predloží na
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, je uznesenie OZ o súhlase, nie
však staršie ako tri mesiace, že proces obstarávania a schvaľovania územno plánovacej
dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. Obecné
zastupiteľstvo takého uznesenie prijalo dňa 20.2.2012 ako č. 5/2012 avšak v súčasnej dobe je
už staršie ako tri mesiace. Z tohto dôvodu starosta navrhol aby OZ prijalo nové uznesenie
s tým istým znením. Poslanci s predloženým návrhom súhlasili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

12. Predbežné plnenie rozpočtu na rok 2012 - starosta uviedol, že ku koncu roka 2012
očakávame prekročenie celkových príjmov oproti rozpočtu, ale aj vyššie výdavky
nasledovne:
rozpočet 2012 očakávaná skutočnosť
Príjmy spolu
257 411,31 €
256 737,- €
Bežné výdavky
211 250,99 €
211 164,- €
Kapitálové výdavky
19 276,63 €
11 806,- €
Finančné operácie
11 949,84 €
11 949,85 €
Výdavky SPOLU
242 477,46 €
234 921,85 €
Hospodárenie obce
14 933,85 €
21 816,- €

Starosta požiadal poslancov OZ aby túto zmenu rozpočtu v roku 2012 i svojim hlasovaním
schválili .
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

13. Rôzne.
- starosta informoval, že dňa 29.11.2012 sa neznámi páchatelia vlámali do priestorov
obecného úradu. Vylomili mrežu pred vchodovými dverami, vchodové dvere, dvoje dvere na
obecný úrad, dvere do priestoru trezoru a stolíky na kancelárskom stole starostu obce.
Odcudzené neboli ani peniaze ani iný majetok obce. Na základe týchto skutočností starosta
informoval, že v najbližšom období bude nainštalovaný alarm do priestorov obecného úradu,
- starosta ďalej informoval, že dňa 4.1.2013 sa v kultúrnom dome uskutoční posedenie pri
guláši z diviny. Pozvaní budú všetci, ktorí v roku 2012 sa aktívne zapojili do organizovania
obecných osláv 620. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci,
- starosta ďalej informoval, že Anton a Jozef Faltýnkovci zo Šaštín Stráže si podali žiadosť
o povolenie účinkovať s kolotočmi na letné hody 2013.
14. Návrh uznesení.
U z n e s e n i e č. 50/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva a overovateľov zápisnice
z dnešného zasadnutia a to poslancov Milan Komárek a Dana Bilovská.
U z n e s e n i e č. 51/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Rozpočet obce na rok 2013 :
Príjmy rok 2013:
Výdavky rok 2013:
bežné príjmy
221 354,- €
bežné výdavky
199 443,- €
kapitálové príjmy
4 704,- €
kapitálové výdavky
26 560,- €
Finančné príjmy
20 056,- €
finančné výdavky
12 000,- €
Príjmy spolu:
246 114,- €
Výdavky spolu:
238 003,- €
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočet na roky 2014 – 2015
Príjmy rok 2014:
Výdavky rok 2014:
bežné príjmy
231 119,- €
bežné výdavky
212 615,- €
kapitálové príjmy
0,- €
kapitálové výdavky
6 000,- €
Finančné príjmy
6 000,- €
finančné výdavky
12 000,- €
Príjmy spolu :
237 119,- € Výdavky spolu:
230 615,- €
Príjmy rok 2015:
bežné príjmy
kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy spolu :

229 629,- €
0,- €
6 000,- €
235 629,- €

U z n e s e n i e č. 52/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Dodatok č. 3 k VZN č. 9

Výdavky rok 2015:
bežné výdavky
kapitálové výdavky
finančné výdavky
Výdavky spolu

211 160,- €
6 000,- €
12 000,- €
229 160,- €

U z n e s e n i e č. 53/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Dodatok č. 1 k VZN č. 6
U z n e s e n i e č. 54/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Dodatok č. 1 k VZN č. 5
U z n e s e n i e č. 55/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Dodatok č. 1 k VZN č. 3
U z n e s e n i e č. 56/2012
Obecné zastupiteľstvo
A./ berie na vedomie:
žiadosť Telovýchovnej jednoty Družstevník Koválov zo dňa 19.7.2011 o uzatvorenie
nájomnej zmluvy,
B./ konštatuje,
že sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje obecné zastupiteľstvo
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pretože zámerom tohto prenájmu je utvárať a
chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce a utvárať
podmienky pre telesnú kultúru a šport, podmienky pre športovo – oddychové činnosti
v záujme aktívneho využitia voľného času obyvateľov a pre zvýšenie propagácie aktívnej
športovej činnosti na zlepšenie zdravia, telesnej a duševnej zdatnosti a mládeže a občanov tak,
ako je ustanovené v § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
C./ schvaľuje:
V zmysle § 9a, ods.9, písm. c. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien a doplnkov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, prenájom nehnuteľností
nachádzajúce sa na futbalovom ihrisku Koválov, a to:
- šatne na futbalovom ihrisku stojace na parcele č. 423/8 o výmere 78 m2,
- prevádzkovú budovu stojacu na parcele č. 423/8 o výmere 15 m2,
- prevádzkovú budovu stojacu na parcele č. 423/9 o výmere 15 m2,
- sociálne zariadenie stojace na parcele č. 423/10 o výmere 15 m2,
na dobu určitú do 31.12.2014, za cenu nájomného za rok 2013 (t.j. 1.1.2013 do
31.12.2013) vo výške 100,- € a za rok 2014 ( t.j. od 1.1.2014 do 31.12.2014) vo výške
100,- € žiadateľovi: Občianskemu združeniu Telovýchovná jednota Družstevník
Koválov, IČO: 31870775 so sídlom 906 03 Koválov.
U z n e s e n i e č. 57/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
ročný text kroniky obce Koválov za rok 2011
U z n e s e n i e č. 58/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Zloženie inventarizačných komisií pre vykonanie inventarizácie obecného majetku
k 31.12.2012

U z n e s e n i e č. 59/2012
Obecné zastupiteľstvo súhlasí,
že proces obstarávania a schvaľovania územno plánovacej dokumentácie obce Koválov potrvá
najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.

U z n e s e n i e č. 60/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
nasledovnú zmenu rozpočtu za rok 2012

rozpočet 2012
257 411,31 €
211 250,99 €
19 276,63 €
11 949,84 €
242 477,46 €
+ 14 933,85 €

Príjmy spolu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Výdavky SPOLU
Hospodárenie obce

očakávaná skutočnosť
256 737,- €
211 164,- €
11 806,- €
11 949,85 €
234 921,85 €
+ 21 816,- €

15. Záver.
Keďže boli vyčerpané všetky body programu zasadnutia OZ, starosta obce Pavol Kuba
poďakoval všetkým poslancom za ich aktívnu účasť na všetkých zasadnutiach OZ v roku
2012 a zároveň im poprial radostné a požehnané Vianočné sviatky a do Nového roku 2013
hlavne veľa zdravia a úspechov v osobnom i v pracovnom živote a zasadnutie ukončil.
V Koválove, dňa 14. decembra 2012

Pavol Kuba
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

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

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

