ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koválov, konaného dňa 11. apríla 2013
Prítomní poslanci OZ: Dana Bilovská, Štefan Vach, Peter Vymislický, Pavol Vanek,
Bc. Richard Čongrády, Vladimír Labaš , Milan Komárek
Overovatelia zápisnice: Pavol Vanek, Peter Vymislický
Program :

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. VZN Obce Koválov č. 15 – schválenie výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy, školského klubu detí,
školskej jedálne na území obce Koválov a výšky dotácie na dieťa
navštevujúce Centrum voľného času mimo obce Koválov
4. Rozpočtové opatrenie č. 1/2013 a č. 2/2013
5. Zmluva o výpožičke
6. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre deti CVČ Senica
7. Prerokovanie a schválenie platu starostu
8. Autobusové čakárne v obci
9. Rôzne
10. Návrh uznesení
11. Záver

1. Zasadnutie OZ otvoril starosta obce Pavol Kuba, ktorý privítal prítomných poslancov na
zasadnutí OZ 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 27.2.2013 Prijaté uznesenia č.1 až č. 9
sú plnené a ostávajú v platnosti.
3. VZN Obce Koválov č. 15 – schválenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
materskej školy, školského klubu detí, školskej jedálne na území obce Koválov a výšky
dotácie na dieťa navštevujúce Centrum voľného času mimo obce Koválov - starosta uviedol,
že pôvodne predložený a zverejnený návrh tohto VZN bol upravený resp. rozšírený aj
o určenie výšky dotácie na dieťa od 5 rokov do 15 rokov navštevujúce Centrum voľného času
mimo obce Koválov na maximálnu výšku 59,- € na dieťa a rok 2013. Ostatné body návrhu
tohto VZN zostávajú nezmenené. Poslanci hlasovaním VZN č. 15 schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

4. Rozpočtové opatrenie č. 1/2013 a č, 2/2013 - starosta uviedol, že Rozpočtové opatrenie č.
1/2013 rieši presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č.
583/2004 Z.z. v časti bežných výdavkov vo výške 4 264,80 € a zohľadňuje navýšenie
bežných príjmov v sume 5 a taktiež bežných výdavkov v sume 459,43 €. Rozpočtové
opatrenie č. 2/2013 predstavuje použitie rezervného fondu v sume 4 704,- € na úhradu
nákladov a faktúry na obstaranie územného plánu obce Koválov. Vzhľadom k tomu, že k
rozpočtovým opatreniam neboli pripomienky starosta požiadal poslancov OZ aby hlasovaním

schválili Rozpočtové opatrenie č. 2/2013 a Rozpočtové opatrenie č. 1/2013 zobrali na
vedomie.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

5. Zmluva o výpožičke - predmetom rokovania bol Návrh zmluvy o výpožičke na bezplatné
užívanie nehnuteľného obecného majetku a to stavby „Prístavba pohostinského zariadenia so
súpisným číslom 135, umiestnenej na parcele č. 423/11 o výmere 30 m2 zapísanej na LV č.
496 vypožičiavateľom Štefanom Vachom, bytom Koválov č. 279. Túto stavbu v
predchádzajúcom období vybudoval na vlastné náklady vypožičiavateľ Štefan Vach a Obec
Koválov ju od neho odkúpila v roku 2012. Účelom zmluvy je právne upraviť vlastnícke a
užívacie práva k tejto stavbe a zároveň vytvoriť podmienky pre poskytovanie pohostinských
služieb pre verejnosť počas športových podujatí organizovaných na futbalovom ihrisku ako sú
futbalové zápasy, plážový volejbal a iné športovo oddychové aktivity pre deti a mládež.
Vzhľadom k tomu, že návrh zmluvy bol poslancom OZ elektronicky zaslaný v dostatočnom
časovom predstihu požiadal ich, aby sa k zmluve vyjadrili a pokiaľ nemajú zásadné námietky
aby ju hlasovaním schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov
zdržal sa 1 poslanec

6. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre deti CVČ Senica – starosta obce informoval o
predloženej žiadosti mesta Senica, ako zriaďovateľa CVČ Senica o poskytnutie dotácie pre 10
detí našej obce, ktoré navštevujú záujmové krúžky CVČ v Senici. Mesačné náklady na tieto
deti sú 49,14 €, čo za jeden štvrťrok predstavuje čiastku 147,42 €. Poskytnutie tejto dotácie je
v súlade so schváleným VZN obce Koválov č. 15. Na základe tejto skutočnosti starosta obce
navrhol, aby žiadosť o dotáciu pre deti navštevujúce CVČ Senica schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

7. Prerokovanie a schválenie platu starostu - prerokovanie tohto bodu v OZ viedla
zástupkyňa starostu pani Dana Bilovská. Pani zástupkyňa uviedla, že Štatistický úrad SR
zverejnil priemernú mesačnú mzdu v hospodárstve SR za rok 2012 vo výške 805,- €.
V súlade s novelou zákona č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest je daná povinnosť každoročne prerokovať a určiť plat starostu OZ.
Poslanci po vzájomnej diskusii o výške doterajšieho platu starostu a zohľadnení dosiahnutých
výsledkov a vzhľadom na celkovú finančnú situáciu obce navrhli, že plat starostu od 1.1.2013
bude stanovený rozhodnutím obecného zastupiteľstva o zvýšení platu o 20 %, t.j. na sumu
1 594,- €. Poslanci OZ s predloženým návrhom súhlasili a hlasovaním ho schválil.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

8. Autobusové čakárne v obci – starosta informoval, že dňa 14.3.2013 predložil cenovú
ponuku na zhotovenie 3 kusov autobusových čakární Vladimír Lanža, Koválov 68. Táto
cenová ponuka je výhodnejšia ako bola cenová ponuka p. Hricovej z Lutile. Starosta ďalej
predložil na posúdenie návrh aby namiesto lexanu bol použitý jemný povrchovo farebne
upravený trapézový plech, čím by sa čiastočne znížili výrobné náklady a zvýšila by sa
životnosť autobusových čakární. S týmto návrhom poslanci nesúhlasili a odsúhlasili lexanové
čakárne. Bolo dohodnuté, že komisia výstavby zriadená pri OZ vykoná obhliadky súčasných

autobusových čakární na mieste, navrhne ďalšie riešenie a do nasledujúceho zasadnutia OZ
bude vykonaný prieskum trhu na zemné a stavebné práce pre autobusové čakárne.
9. Rôzne.
- starosta informoval, že dňa 30.6.2013 končí funkčné obdobie riaditeľky MŠ Koválov a
taktiež funkčné obdobie riaditeľky ZŠ Koválov. V mesiaci jún sa uskutočnia nové výberové
konania,
- starosta ďalej informoval, že počas školských prázdnin sa uskutočnila výmena svietidiel v
ZŠ, MŠ a na obecnom úrade. Starosta uviedol, že veľké poďakovanie si zaslúži Pavol
Guštafík, ktorý celú túto výmenu svietidiel vykonal spolu so svojimi pracovníkmi sponzorsky.
Starosta poprosil poslancov OZ o pomoc a spoluprácu ešte pri montáži krabičiek na miesta
kde sa nové svetlá nemontovali,
- starosta ďalej informoval o schválených dotáciách z TTSK a to 200,- € na Klub dôchodcov a
200,- € na obnovu kríža za dedinou,
- starosta ďalej informoval, že obec dal zhotoviť 6 kusov tabúľ s textom „ Zákaz vývozu
odpadu, ktoré budú umiestnené na viaceré miesta, kde je najväčšie nebezpečenstvo vzniku
divokých skládok,
- starosta ďalej navrhol vykonať čiastočnú rekonštrukciu bývalého detského ihriska pri
futbalovom ihrisku, nakoľko väčšina pôvodného detského mobiliára je už odstránená alebo vo
veľmi zlom stave ale zostali rôzne kovové prvky a skrutky, ktoré by bolo možné využiť pre
zhotovenie nových častí. Poslanec OZ Vladimír Labaš predložil podobný návrh, že v tejto
časti bývalého detského ihriska má mládež – chlapci stredoškoláci záujem si zhotoviť
zostavy na cvičenie a posilňovanie. Starosta tento návrh uvítal a prisľúbil pomoc a
spoluprácu,
- starosta ďalej informoval, že dňa 18.5.2013 v sobotu sa na futbalovom ihrisku uskutočnia
ukážky psích športov typu Bull. S iniciatívou prišiel náš občan pán Miroslav Caboň,
- starosta ďalej informoval o žiadosti manželov Mäsiarových, Koválov č. 174 o zakrytie
priekopy pred rodinným domom. Po vzájomnej diskusii bolo dohodnuté súhlasné stanovisko,
s tým že bude vybudované čistiaca šachta,
- poslanci OZ znovu otvorili problém parkovania osobných automobilov na miestnej
komunikácii v časti obce Horný koniec k vinohradom. Starosta navrhol, že do nasledujúceho
zasadnutia OZ preverí možnosti obmedzenia tohto parkovania, resp. možnosti riešenia v
zmysle zákona s dopravným inšpektorátom OR PZ v Senici s Ing.Pavlíkom.
10 Návrh uznesení.
U z n e s e n i e č. 10/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva a overovateľov zápisnice
z dnešného zasadnutia a to poslancov Pavol Vanek a Peter Vymislický.
U z n e s e n i e č. 11/2013
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
VZN Obce Koválov č. 15 – schválenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
materskej školy, školského klubu detí, školskej jedálne na území obce Koválov a výšky
dotácie na dieťa navštevujúce Centrum voľného času mimo obce Koválov

U z n e s e n i e č. 12/2013
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedome:
Rozpočtové opatrenie č. 1/2013
Schvaľuje:
Rozpočtové opatrenie č. 2/2013
U z n e s e n i e č. 13/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Zmluvu o výpožičke na bezplatné užívanie nehnuteľného obecného majetku a to
stavby „Prístavba pohostinského zariadenia so súpisným číslom 135, umiestnenej na parcele
č. 423/11 o výmere 30 m2 zapísanej na LV č. 496 vypožičiavateľom Štefanom Vachom,
bytom Koválov č. 279.
U z n e s e n i e č. 14/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Poskytnutie dotácie pre deti našej obce, ktoré navštevujú CVČ Senica v zmysle VZN
Obce Koválov č. 15.
U z n e s e n i e č. 15/2013
Obecné zastupiteľstvo v Koválove na základe § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení
neskorších predpisov - schvaľuje zvýšenie platu starostovi obce o 20%, t.j na sumu 1 594,- €.
11 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 11. apríla 2013

Pavol Kuba
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Pavol Vanek....................................

Peter Vymislický .........................................

