ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koválov, konaného dňa 14. augusta 2013
Prítomní poslanci OZ: Dana Bilovská, Štefan Vach, Peter Vymislický,
Bc. Richard Čongrády, Vladimír Labaš , Milan Komárek Pavol Vanek
Overovatelia zápisnice: Milan Komárek, Vladimír Labaš
Program :

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Žiadosť o poskytnutie dotácie Výzva číslo VIII. PPZ 2013
v pôsobnosti MV SR
4. Návrh uznesení
5. 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 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ dňa 26.6.2013. Prijaté uznesenia č.16 až č.
22 sú plnené a ostávajú v platnosti.
3. Žiadosť o poskytnutie dotácie Výzva číslo VIII. PPZ 2013 v pôsobnosti MV SR starosta obce informoval, že dňa 4.7.2013 bola zverejnená Výzva číslo. PPZ 2013 na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej
kapitoly MV SR na činnosti súvisiace s bezpečnosťou cestnej premávky. Termín uzávierky na
predkladanie žiadostí je 17.8.2013. Obec Koválov v predchádzajúcom období predložila
žiadosť o poskytnutie dotácie v rámci tejto výzvy na nákup dvoch kusov meračov rýchlosti
ale nebola úspešná. Starosta navrhol opakovane predložiť žiadosť na obstaranie dvoch kusov
meračov rýchlosti, ktoré by boli umiestnené na stĺpy elektrického vedenia pred rodinným
domom č. 100 a rodinným domom č. 236 a na obstaranie makety policajta, ktorá by bola
umiestnená pred budovou základnej a materskej školy. Celkové rozpočtové náklady tohto
projektu by boli vo výške 5 300,- € z toho vlastné zdroje spolu financovania by predstavovali
sumu 280,- €. Vzhľadom k tomu, že povinnou prílohou žiadosti je výpis uznesenia OZ v
Koválove, ktoré schvaľuje poskytnutie vlastných zdrojov v minimálnej výške 280,- € na spolu
financovanie projektu „Zníženie rizika vzniku dopravných nehôd a zvýšenie bezpečnosti
chodcov ako účastníkov cestnej premávky v obci Koválov “. Starosta obce vyzval poslancov
OZ aby sa k predloženému návrhu vyjadrili. Vzhľadom k tomu, že tento projekt bol už
predmetom rokovania v predchádzajúcom roku, poslanci predložený návrh bez pripomienok
hlasovaním schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

4. Návrh uznesení.
U z n e s e n i e č. 23/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva a overovateľov zápisnice
z dnešného zasadnutia a to poslancov Milan Komárek a Vladimír Labaš.
U z n e s e n i e č. 24/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
poskytnutie vlastných zdrojov v minimálnej výške 280,- € na spolu financovanie
projektu „Zníženie rizika vzniku dopravných nehôd a zvýšenie bezpečnosti chodcov ako
účastníkov cestnej premávky v obci Koválov“, ktorý bude formou žiadosti o poskytnutie
dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky predložený v rámci Výzvy číslo VIII. PPZ 2013.
5. 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 14. augusta 2013

Pavol Kuba
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

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

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

