ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koválov, konaného dňa 26. júna 2013
Prítomní poslanci OZ: Dana Bilovská, Štefan Vach, Peter Vymislický,
Bc. Richard Čongrády, Vladimír Labaš , Milan Komárek
Ospravedlnený: Pavol Vanek,
Overovatelia zápisnice: Dana Bilovská, Bc. Richard Čongrády
Program :

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa nezávislého audítora a Výročná správa obce Koválov za rok
2012
4. Návrh VZN č. 16 – Núdzové zásobovanie pitnou vodou v období
krízovej situácie
5. Zmena rozpočtu č. 3/2013
6. Autobusové čakárne v obci
7. Riešenie dopravnej situácie na miestnej komunikácii Horný koniec
8. Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách
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 boli poslancami schválení.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ dňa 11.4.2013. Prijaté uznesenia č.10 až
č. 15 sú plnené a ostávajú v platnosti.
3. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2012 - na
rokovanie bola predložená správa nezávislého audítora (Ing. Terézie Urbanovej), ktorá
preverila správnosť a opodstatnenosť jednotlivých účtovných operácií a správnosť zostatkov
jednotlivých účtov. Nedostatky zistené neboli. Stanovisko audítora v uvedenej správe je
nasledovné: účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý
a verný obraz finančnej situácie obce Koválov k 31.decembru 2012 a výsledky jej
hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom
o účtovníctve. Starosta následne požiadal prítomných poslancov OZ, aby hlasovaním zobrali
na vedomie predloženú správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2012
obce Koválov.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

Overenie súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou - na rokovanie bol predložený
Dodatok správy audítora o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou v ktorom sa
v bode 2 konštatuje že uvedené účtovné informácie vo výročnej správe obce Koválov
poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o účtovnej závierke
k 31.12.2012 a sú v súlade so zákonom č. 431/2002 Zz. O účtovníctve v znení neskorších

predpisov. Starosta následne požiadal poslancov OZ, aby hlasovaním zobrali na vedomie
Dodatok správy audítora o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou obce
Koválov za rok 2012.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

Výročná správa obce Koválov za rok 2012 – po prerokovaní a zobraní na vedomie Správy
nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2012 a Overení súladu Výročnej
správy s účtovnou závierkou starosta predložil návrh aby poslanci OZ schválili Výročnú
správu obce Koválov za rok 2012.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

4. Návrh NZN obce Koválov č. 16 - o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej
situácie. Starosta obce uviedol, že návrh VZN bol spracovaný v zmysle usmernenia
Obvodného úradu v Senici, odboru civilnej ochrany a krízového riadenia a vzťahuje sa len na
obdobie vzniku krízovej situácie v obci Koválov. K predloženému návrhu VZN neboli
pripomienky a poslanci ho hlasovaním schválili.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

5. Zmena rozpočtu č. 3/2013 - starosta uviedol, že predložená zmena rozpočtu č. 3/2013
upravuje rozpočet obce Koválov na rok 2013 tak, aby spĺňal podmienky memoranda, ktoré
podpísalo ZMOS s vládou SR na rok 2013, za účelom zníženia a dodržania plánovaného
schodku verejných financií. Zmenou rozpočtu sa zvyšujú bežné príjmy o 5 000,- € v položke
Daň z príjmov fyzických osôb zo sumy 130 000,- € na 135 000,- € a znižujú sa kapitálové
výdavky o 7 000,- € v položke výmena parketovej podlahy v KD, ktorá sa z rozpočtu na rok
2013 vypúšťa. Poslanci OZ zmenu rozpočtu č.3/2013 schválili.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

6. Autobusové čakárne v obci - starosta obce informoval, že cenovú ponuku na zemné a
stavebné práce pre spevnené plochy pod tri autobusové čakárne a protipovodňový rigol medzi
radovou výstavbou v Hornom konci predložili dva podnikateľské subjekty a to: E.M.STAV,
s.r.o. Lopašov s cenovou ponukou 4 500,- vrátane DPH a Pavol Martiš, stavebné práce,
Senica s cenou ponukou 4 943,52 € vrátane DPH. Nakoľko jediným kritériom bola cena
úspešným uchádzačom je podnikateľský subjekt E.M.STAV s.r.o. Lopašov. Starosta zároveň
uviedol, že Okresné riaditeľstvo policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát v Senici
vydalo súhlasné stanovisko k zmene umiestnenia autobusovej zastávky a tým aj autobusovej
čakárne pri kultúrnom dome v súlade s našou požiadavkou.
7. Riešenie dopravnej situácie na miestnej komunikácii Horný koniec – starosta uviedol, že v
nadväznosti rokovanie OZ dňa 11.4.2013 požiadal Okresné riaditeľstvo policajného zboru,
Okresný dopravný inšpektorát v Senici o riešenie situácie státie osobných motorových
vozidiel na miestnej komunikácii v časti obce Horný koniec. Okresný dopravný inšpektorát v
Senici vo svojom písomnom stanovisku navrhuje vyriešiť vzniknutú situáciu umiestnením
dopravných značiek „Zákaz státia“ v oboch smeroch v celej dĺžke tejto miestnej komunikácie,
nakoľko vozidlá, ktoré v súčasnej dobe parkujú na tejto miestnej komunikácii porušujú § 23
odst. 1 Cestného zákona č. 8/2009. Starosta zároveň uviedol, že umiestnenie dopravných

značiek „Zákaz státia“ v oboch smeroch bude spôsobovať problémy a porušovanie Cestného
zákona pri parkovaní motorových vozidiel pri rodinných návštevách, pri parkovaní vozidiel
podnikateľských subjektov, ktorí prichádzajú poskytovať rôzne služby resp. vykonávať rôzne
práce pri prebiehajúcej bytovej výstavbe v tejto časti obce.
8. Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách – starosta informoval o poskytnutej dotácii zo
ŠR na opravy miestnych komunikácií v sume 689,89 €. Zároveň uviedol, že má predložené
cenové ponuky na opravu výtlkov a to buď klasickou formou (vyrezanie starého asfaltu a
položenie nového asfaltu) pri cene 13,56 €/m2 alebo metódou opráv infranahrievačmi kde sa
dosiahne bezšvová homogénna oprava s niekoľko násobne dlhšou životnosťou pri cena 42,€/m2. Poslanci OZ doporučili vykonať opravy výtlkov na MK formou infranahrievačmi s
vyššou cenou ale dlhšou životnosťou.
9. Rôzne.
- starosta informoval, že na základe výberového konania, ktoré sa uskutočnilo dňa 25.6.2013
Rada školy pri MŠ Koválov predložila návrh na vymenovanie do funkcie riaditeľa MŠ
Koválov pani Danu Matuskú a Rada školy pri ZŠ Koválov predložila návrh na vymenovanie
do funkcie riaditeľa ZŠ Koválov pani Mgr. Elenu Romančíkovú,
- starosta ďalej informoval, o predloženej žiadosti bezplatného darcu krvi Pavla
Benedikoviča, bytom Koválov 227 o poskytnutie príspevku na zahraničnú cestu do Ženevy na
prevzatie zlatej plakety prof. MUDr. Jána Janského. Predpokladané náklady na jedného darcu
sú vo výške 230,- €. Starosta obce predložil návrh na schválenie účelovej dotácie pre
Slovenský červený kríž, územný spolok Senica vo výške 100,- €, ktorý bude účelovo viazaný
pre zahraničnú cestu bezplatného darcu krvi Pavla Benedikoviča. Po krátkej rozprave
k predloženému návrhu ho poslanci hlasovaním schválili.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov
za návrh hlasovalo 5 poslancov
zdržal sa 1 poslanec
- starosta ďalej informoval, že v dňoch 20. - 27.9.2013 sa uskutoční pracovná cesta starostov
okresu Senica do Talianska /Toskánsko/. Pracovná cesta bude zameraná na spoznanie
fungovania verejnej správy a zvlášť samosprávy v tejto krajine s návštevou ekologických
zariadení a zariadení sociálnej starostlivosti. Predpokladané náklady pre každého jedného
účastníka sú cca 550,- €. V tejto sume je ubytovanie s raňajkami. Starosta uviedol, že má
záujem tejto pracovnej cesty sa zúčastniť a požiadal poslancov OZ o schválenie finančného
príspevku vo výške ½ predpokladaných nákladov. Zástupca starostu obce pani Dana Bilovská
predložila návrh na výšku príspevku pre túto pracovnú cestu vo výške 300,- €. S predloženým
návrhom poslanci súhlasili.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov
za návrh hlasovalo 6 poslancov
- starosta ďalej informoval, že počas letných prázdnin bude prevádzka materskej školy
zatvorená,
- starosta ďalej informoval, že od 1.7.2013 nastupuje do pracovného pomeru na dobu 4
mesiacov p. Ľubomír Štefánik na základe Dohody o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja
miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti.
- starosta ďalej informoval že obci Koválov, bola schválená dotácia z Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR na úhradu časti nákladov ( 70,0 % ) na spracovanie
Návrhu územného plánu obce Koválov v sume 8 232,- €.
- starosta ďalej informoval o žiadosti Mgr. Miriam Rajnohovej o súhlas na umiestnenie
žumpy k rodinnému domu č. 75 na obecnom pozemku parcela č. 202/1. Komisia výstavby a

životného prostredia pri OZ Koválov na svojom zasadnutí dňa 13.5.2013 vykonala obhliadku
a posúdenie skutkového stavu a doporučuje uvedenú žiadosť schváliť.
- starosta ďalej informoval o zistení zmeny vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam parcela č.
3890/1 a 3890/2 – lesné pozemky Bažantnica. Uvedené pozemky podľa dostupných
informácií pôvodne patrili obci Koválov ale v súčasnej dobe sú vo vlastníctve SR a v správe
Lesy SR. Starosta obce navrhol, že požiada Správu katastra v Senici o prešetrenie
vlastníckeho práva k uvedenej nehnuteľnosti.
10 Návrh uznesení.
U z n e s e n i e č. 16/2013
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. 17/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2012
Overenie súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou Obce.
U z n e s e n i e č. 18/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Výročnú správu obce Koválov za rok 2012.
U z n e s e n i e č. 19/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Návrh VZN č. 16 – Núdzové zásobovanie pitnou vodou v období krízovej situácie.
U z n e s e n i e č. 20/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
zmenu rozpočtu na rok 2013 nasledovne:
 Bežné príjmy
 Kapitálové výdavky
 Výsledok hospodárenia

+ 5 000,- €
- 7 000,- €

spolu 226 813, 43 €
spolu
19 560,- €
celkom 12 055,- €

U z n e s e n i e č. 21/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Poskytnutie účelovej dotácie v sume 100,- € pre Slovenský červený kríž, územný
spolok Senica na úhradu časti nákladov súvisiacich s udelením zlatej plakety prof. MUDr.
Jána Jánskeho bezplatnému darcovi krvi Pavlovi Benedikovičovi, bytom Koválov č. 227 a jej
osobným prevzatím v Ženeve.
U z n e s e n i e č. 22/2013
Obecné zastupiteľstvo
A/ schvaľuje: zahraničnú pracovnú cestu starostu obce Pavla Kubu do Talianska v dňoch 20.
až 27.9.2013 v rámci pracovnej cesty starostov obcí a primátorov okresu Senica,

B/ súhlasí: s úhradou časti nákladov v sume 300,- € na túto pracovnú cestu starostov obci a
primátorov okresu Senica do Talianska, ktorá sa uskutoční v dňoch 20. až 27.9.2013
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 26. júna 2013

Pavol Kuba
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

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

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

