ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koválov, konaného dňa 27. februára 2013
Prítomní poslanci OZ: Dana Bilovská, Štefan Vach, Peter Vymislický, Pavol Vanek,
Bc. Richard Čongrády, Vladimír Labaš , Milan Komárek
Overovatelia zápisnice: Vladimír Labaš, Štefan Vach
Program :

1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Schválenie Návrhu územného plánu Obce Koválov
Návrh VZN Obce Koválov č. 15 – schválenie výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka školy a školských zariadení v obci
Koválov
5. Schválenie záverečného účtu obce Koválov za rok 2012
6. Čerpanie rezervného fondu
7. Zaslanie žiadosti na Pozemkový úrad v Senici na vykonanie
pozemkových úprav
8. Žiadosť OZ TJ Koválov o poskytnutie dotácie
9. Žiadosť Poľovného združenia Koválov
10. Oblastná organizácia cestovného ruchu ZÁHORIE
11. Výmena svietidiel v budove ZŠ, MŠ a obecného úradu
12. Rôzne
13. Návrh uznesení
14. Záver

1. Zasadnutie OZ otvoril starosta obce Pavol Kuba, ktorý privítal prítomných poslancov na
prvom zasadnutí OZ v roku 2013 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 14.12.2012. Prijaté uznesenia č.50 až
č. 60 sú plnené a ostávajú v platnosti.
3. Schválenie Návrhu územného plánu Obce Koválov – starosta obce informoval, že bol
komplexne spracovaný, predložený a na úradnej tabuli zverejnený Návrh územného plánu
obce Koválov. Zároveň uviedol, že jeho záväzná textová a prílohová výkresová časť budú po
schválení súčasťou VZN č. 14. Predmetom rokovania v rámci tohto bodu bola Správa o
prerokovaní Návrhu Územného plánu obce Koválov, ktorú vypracovala Ing. arch. Miroslava
Valková, ďalej Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní Návrhu
Územného plánu obce Koválov, Vyjadrenie účastníkov pripomienkového konania k N8vrhu
Územného plánu obce Koválov, Súhlas Krajského pozemkového úradu v Trnave – č.j. KPÚB 2012/00291 zo dňa 23.11.2012 a Stanovisko Obvodného úradu Trnava, odboru výstavby a
bytovej politiky, oddelenia územného plánovania – č.j. ObU-TT-OVBP1-2013/00244/Há zo
dňa 19.2.2013. K predloženým materiálom neboli námietky ani pripomienky a poslanci ich
hlasovaním schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

4. Návrh VZN Obce Koválov č. 15 – schválenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
školy a školských zariadení v obci Koválov - starosta uviedol, že v návrhu VZN, ktorý bol
poslancom zaslaný vychádzajú jednotlivé výšky dotácií zo skutočných nákladov jednotlivých
školských zariadení za rok 2012 prepočítané skutočný počet žiakov roku 2013. Starosta
zároveň uviedol, že výška poskytnutých dotácií zo ŠR cez podielové dane na originálne
kompetencie obce v oblasti školstva každoročne nepostačuje na pokrytie celkových nákladov
a obec každoročne dopláca z vlastných prostriedkov cca 10 tis. €. Starosta zároveň navrhol
poslancom návrh VZN č. 15 schváliť, nakoľko obec má naďalej záujem o zachovanie ZŠ 1.-4.
ročník aj ostatných školských zariadení. S predloženým návrhom poslanci súhlasili a
hlasovaním ho schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

5. Schválenie záverečného účtu obce Koválov za rok 2012 - starosta uviedol, že výsledok
hospodárenia obce za rok 2012 bol prebytkový v sume 14 933,85 €a dodal, že písomný
materiál Záverečný účet obce Koválov za rok 2012 bol všetkým poslancom OZ zaslaný spolu
s pozvánkou a požiadal poslancov OZ aby sa k predloženému materiálu vyjadrili. Nakoľko
námietky a pripomienky neboli poslanci Záverečný účet obce Koválov za rok 2012 a
celoročné hospodárenie schválili bez výhrad.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

Starosta ďalej predložil návrh aby prebytok výsledku hospodárenia za rok 2012 v sume 14
933,85 € bol použitý na tvorbu rezervného fondu. S predloženým návrhom poslanci súhlasili a
hlasovaním ho schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

6. Čerpanie rezervného fondu - starosta predložil návrh, aby náklady spracovanie a
obstaranie Návrhu územného plánu obce Koválov v sume 11 980,- € boli uhradené z
prostriedkov rezervného fondu obce Koválov. Poslanci s preloženým návrhom súhlasili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

7. Zaslanie žiadosti na MP SR a Pozemkový úrad v Senici na vykonanie pozemkových úprav
– starosta obce spolu s poslancom OZ Milanom Komárkom, predložili OZ návrh, aby obec
Koválov po schválení Návrhu územného plánu obce Koválov, požiadala MP SR a
Pozemkový úrad v Senici o vykonanie pozemkových úprav v obci Koválov v najbližšom
období. Starosta zároveň uviedol, že realizáciou pozemkových úprav obec získa väčšie
možnosti pre ďalší rozvoj obce. Poslanci s preloženým návrhom súhlasili a poverili starostu
obce k spracovaniu a zaslaniu žiadosti.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

8. Žiadosť OZ TJ Koválov o poskytnutie dotácie – starosta obce informoval prítomných
poslancov, že 21.2.2013 TJ Družstevník Koválov predložila žiadosť o poskytnutie dotácie z

rozpočtu Obce Koválov v roku 2013 vo výške 1 600,- €. 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

9. Žiadosť Poľovného združenia Koválov o postúpenie výkona práva poľovníctva na
poľovných pozemkoch vo vlastníctve Obce Koválov v poľovnom revíri Koválov.
K predloženej žiadosti podal bližšie vysvetlenie poslanec OZ Milan Komárek, ktorý je
zároveň predsedom PZ Koválov. Celková výmera obecných pozemkov v k.ú. Koválov, ktoré
sa zároveň nachádzajú v poľovnom revíri Koválov a sú zapísané na LV č. 496 pre Obec
Koválov je 41,5633 ha. Žiadosť na výkon práva poľovníctva na týchto pozemkoch sa týka
obdobia rokov 2014 – 2024. Po krátkej diskusii poslanci žiadosť PZ Koválov hlasovaním
schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

10. Oblastná organizácia cestovného ruchu ZÁHORIE starosta obce informoval, že
koncom roku 2012 bola založená Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie. Každá obce
v regióne Záhorie a podnikateľské subjekty majú možnosť byť členom tejto organizácie.
Podmienkou pre vstup podnikateľského subjektu je, že musí byť členom aj obec resp. mesto v
mieste sídla podnikateľského subjektu.
11. Výmena svietidiel v budove ZŠ, MŠ a obecného úradu - starosta obce informoval, že bola
prepracovaná cenová ponuka na dodávku a výmenu svietidiel v spoločnej budove ZŠ, MŠ a
obecného úradu firmou VKS ELTO s.r.o. Senica, čo znamenalo výrazné zníženie ceny a
úsporu nákladov. Starosta požiadal poslanca Vladimíra Labaša aby o tomto bode
podrobnejšie informoval. Poslanec Vladimír Labaš uviedol, že v pôvodnej cenovej ponuke
boli navrhnuté dizajnovo najmodernejšie svietidlá, ktoré sú aj najdrahšie. Aktuálne cenová
ponuka obsahuje štandardné svietidlá s rovnakou účinnosťou, ale za nižšiu cenu. Demontáž
starých a inštaláciu nových svietidiel by mal sponzorsky resp. bezplatne vykonať Pavol
Guštafík za pomoci niektorých poslancov OZ – Pavol Vanek a Peter Vymislický. Vzhľadom
k tomu, že v 10. týždni t.j. Od 4.4. do 8.4. sú školské prázdniny starosta obce v spolupráci s
poslancom OZ Vladimírom Labašom sa pokúsia veci zabezpečiť tak, aby sa výmena svietidiel
uskutočnila počas prázdnin. Nakoľko novou cenovou ponukou, prišlo k zníženiu celkových
nákladov na výmenu svietidiel poslanci OZ s novou cenovou ponukou súhlasili a výmenu
svietidiel v spoločnej budove hlasovaním schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

12. Rôzne.
- starosta informoval o finančnom vyúčtovaní obecného plesu, ktorý sa uskutočnil 9.2.2013,
- starosta ďalej informoval o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácii na Trnavský
samosprávny kraj, Výzvy č.1 až č. 5,

- starosta ďalej informoval o akciovej cenovej ponuke na lexanové autobusové čakárne od
firmy Denisa Hricová, Lutila. Zároveň požiadal poslancov aby sa k tejto cenovej ponuke
vyjadrili, nakoľko obec plánuje v tomto roku vybudovať nové autobusové čakárne. Poslanci
OZ Pavol Vanek a Milan Komárek konštatovali, že predložená cenová ponuka je v celku
dobrá a zaujímavá. Poslanec Vladimír Labaš navrhol, že túto cenovú ponuku nechá preveriť u
iných podnikateľov a bude starostu informovať.
13. Návrh uznesení.
U z n e s e n i e č. 1/2013
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. 2/2013
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
Stanovisko Obvodného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky zn. ObU-TTOVBP1-2013/00244/Há zo dňa 19.2.2013 k Návrhu Územného plánu obce Koválov
schvaľuje:
Návrh Územného plánu obce Koválov.
Rozhodnutie schvaľujúceho orgánu o námietkach a pripomienkach uplatnených pri
prerokovaní Návrhu Územného plánu obce Koválov.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Koválov č. 14, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Návrhu
Územného plánu obce Koválov.
Doporučuje:
starostovi obce Koválov
1. Zabezpečiť vypracovanie čistopisu Návrhu Územného plánu obce Koválov, a jeho
uloženie na Obvodnom úrade Trnava, odbore výstavby a bytovej politiky, Spoločnom
obecnom úrade v Senici a Obecnom úrade v Koválove a zaslať registračný list o obsahu
územného plánu spolu s kópiou uznesenia o jeho schválení Ministerstvu dopravy výstavby
a regionálneho rozvoja SR.
2. Vyhlásiť záväzné časti Návrhu Územného plánu obce Koválov, Všeobecne záväzným
nariadením č. 14 a zverejniť ich v zmysle § 27 ods. 3 a 4 písm. a) a b) zák. č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov.

U z n e s e n i e č. 3/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Návrh VZN Obce Koválov č. 15 – schválenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na žiaka školy a školských zariadení v obci Koválov
U z n e s e n i e č. 4/2013
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedome:
Rozbor rozpočtového hospodárenia obce Koválov za rok 2012, Záverečný účet obce a
celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.
Schvaľuje:
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia v sume 14 933,85 € 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 obce Koválov.
U z n e s e n i e č. 5/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Čerpanie rezervného fondu na úhradu nákladov na spracovanie Návrhu územného
plánu obce Koválov v sume 11 760,- €.
U z n e s e n i e č. 6/2013
Obecné zastupiteľstvo :
A) súhlasí s vykonaním pozemkových úprav v katastrálnom území obce Koválov,
B) poveruje starostu obce na zaslanie žiadosti na Ministerstvo pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR a Obvodný Pozemkový úrad v Senici na vykonanie pozemkových úprav
v obci Koválov v najbližšom období.
U z n e s e n i e č. 7/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Koválov v sume 1 600,- € v roku 2013 na základe
žiadosti Občianskeho združenia TJ Družstevník Koválov.
U z n e s e n i e č. 8/2013
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje:
postúpenie výkonu práva poľovníctva na poľovných pozemkoch vo vlastníctve Obce
Koválov, v k.ú. Koválov zapísaných na LV č. 496 o celkovej výmere 41,5633 ha pre
Poľovnícke združenie Koválov, IČO: 37 836 013, sídlo 906 03 Koválov a poľovný revír
Koválov na obdobie rokov 2014 až 2024.
b) poveruje:
starostu obce k podpisu nájomnej zmluvy na výkon práva poľovníctva na pozemkoch
vo vlastníctve obce Koválov v k.ú. Koválov s Poľovníckym združením Koválov,
IČO: 37 836 013, so sídlom 906 03 Koválov.

U z n e s e n i e č. 9/2013
Obecné zastupiteľstvo súhlasí:
s dodávkou a výmenou svietidiel v spoločnej budove ZŠ, MŠ a obecného úradu v
zmysle cenovej ponuky VKS ELTO, s.r.o. zo dňa 26.2.2013 v sume 2 234,25 €.
14. Záver.
Keďže boli vyčerpané všetky body programu zasadnutia OZ, starosta obce Pavol Kuba
poďakoval všetkým poslancom za ich aktívnu účasť a zasadnutie ukončil.
V Koválove, dňa 27. februára 2013

Pavol Kuba
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

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

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

