ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koválov, konaného dňa 12. septembra 2013
Prítomní poslanci OZ: Dana Bilovská, Štefan Vach, Peter Vymislický, Pavol Vanek
Bc. Richard Čongrády, Vladimír Labaš , Milan Komárek,
,
Overovatelia zápisnice: Štefan Vach, Pavol Vanek
Program :

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. VZN č. 16 – Núdzové zásobovanie pitnou vodou v období
krízovej situácie
4. Žiadosť o odkúpenie časti obecných pozemkov Martin Lanža a
Melánia Suchánková
5. Žiadosť o sociálny príspevok – Fabian Sekáč, Koválov
6. Zmena rozpočtu č. 4/2013
7. Vyjadrenie k stavbe – „Postavenie novej transformačnej stanice“
8. Verejné obstarávanie energií – plyn, elektrina
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 overovateľov zápisnice poslancami schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ dňa 14.8.2013. Prijaté uznesenia č.23 a č. 24
sú plnené a ostávajú v platnosti.
3. VZN č. 16 – Núdzové zásobovanie pitnou vodou v období krízovej situácie. Starosta
uviedol, že schválený návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a neboli doteraz
k nemu predložené žiadne pripomienky. Na základe tejto skutočnosti navrhol aby toto VZN
obce č. 16 bolo schválené tak ako je predložené.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

4. Žiadosti o odkúpenie časti obecných pozemkov Martin Lanža a Melánia Suchánková. Dňa
23.8.2013 predložil žiadosť Martin Lanža, bytom Senica o odkúpenie časti obecného
pozemku z parcely číslo 1972/3, ktorá sa nachádza pred jeho rozostavaným rodinným domom
za účelom zriadenia príjazdovej cesty na svoj pozemok a k rodinnému domu. Vzhľadom
k tomu, že časť parcely ktorú chce žiadateľ odkúpiť nie je v teréne vyznačená a nie je na ňu
spracovaný ani geometrický plán starosta obce navrhol, aby komisia výstavby vykonala
obhliadku tohto pozemku za účasti žiadateľa a vlastníka susedného pozemku Štefana Brlíka a
predložila OZ návrh na určenie hraníc obecného pozemku, ktorý bude predmetom budúceho

predaja a bude podkladom pre spracovanie geometrického plánu k uzatvoreniu kúpno
predajnej zmluvy. Poslanci s predloženým návrhom súhlasili
Dňa 6.9.2013 predložila žiadosť Melánia Suchánková, bytom Koválov 227 o odkúpenie časti
obecného pozemku vo výmere 51 m2 odčleneného z obecnej parcely č. 202/1 zapísanej na LV
č. 496 pre obec Koválov ako diel č. 1 geometrickým plánom č.210/2010. Vzhľadom k tomu,
že predmetná žiadosť a spracovaný geometrický plán č. 210/2010 rieši zosúladenie užívacieho
a vlastníckeho práva časti obecnej parcely starosta navrhol poslancom OZ zámer na odpredaj
časti obecného pozemku vo výmere 51 m2 priamym predajom schváliť, ako prípad
osobitného zreteľa. S predloženým návrhom poslanci OZ súhlasili a zámer na odpredaj časti
pozemku schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

5. Žiadosť o sociálny príspevok – Fabian Sekáč, Koválov. Starosta informoval, že obecný
úrad vypracoval vnútorný predpis o poskytovaní jednorázových dávok na riešenie zložitých
sociálnych situácií občanov obce Koválov. Tento vnútorný predpis bol spracovaný na základe
§ 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a podľa § 15 zákona č. 599/2003 Z.z.
O pomoci v hmotnej núdzi ako interná smernica starostu obce o poskytovaní jednorázových
dávok na účely sociálnej pomoci a inej nevyhnutnej pomoci v čase náhlej núdze. Vzhľadom k
tomu, že Obec Koválov doteraz takúto smernicu vypracovanú nemala starosta obce požiadal
poslancov OZ aby tento vnútorný predpis hlasovaním zobrali na vedomie.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

Starosta obce potom požiadal poslancov OZ aby sa vyjadrili k žiadosti Andrey Petráňovej o
poskytnutie jednorázovej dávky pre maloletého Fabiana Sekáča ktorý je zdravotne postihnutý
má DMO, epilepsiu Westor syndróm a jeho liečba, ktorá pozostáva zo špeciálnej rehabilitácie
a zakúpením zdravotnej pomôcky - špeciálneho chodítka je finančne veľmi náročná. Celkové
predpokladané jednorázové finančné náklady prestavujú čiastku cca 5 800,- €. Na základe
týchto skutočností poslanci OZ navrhli poskytnúť jednorázovú dávku – sociálnu výpomoc v
maximálnej výške podľa vnútorného predpisu obce v sume 500,- €. Hlasovaním tento návrh
aj schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

6. Zmena rozpočtu č. 4/2013 - starosta uviedol, že predloženou zmenou rozpočtu č. 4/2013
sa zvyšujú kapitálové výdavky na rok 2013 o 2 000,- € na celkovú sumu 21 560,- € z dôvodu
realizácie protipovodňového rigolu medzi radovými domami Heickerových a Candrákových
ako nevyhnutné protipovodňové opatrenie. Poslanci OZ zmenu rozpočtu č. 4/2013
hlasovaním schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

7. Vyjadrenie k stavbe – „Postavenie novej transformačnej stanice“ – starosta obce
informoval o zámere a pripravovanej projektovej dokumentácii na vybudovanie novej
transformačnej stanice a príslušných káblových rozvodov investorom Západoslovenská
distribučná, a.s. za účelom odstránenia kolísavého napätia elektrického prúdu v niektorých
častiach našej obce. Nová transformačná stanica bude umiestnená vedľa potravín COOP

Jednota za obecnou garážou parcela číslo 204/4 na ploche cca 25 m2. Vzhľadom na
prebiehajúce práce na projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
stavby „SA Koválov 59, VNV, VNK, TS NNK“ požiadal Enermont s.r.o. člen skupiny ZSE
obec Koválov o súhlas na položenie káblov 22kV a 1 kV na pozemkoch obce a postavenie
transformačnej stanice na pozemku obce v prospech distribučnej spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s. Po preštudovaní výkresovej projektovej dokumentácie a
vzájomnej diskusii OZ starosta obce navrhol schváliť zámer na predaj časti obecného
pozemku parcela č. 204/4 o rozmere cca 25 m2 pod novú transformačnú stanicu v prospech
Západoslovenskej distribučnej, a.s. za kúpnu cenu 12,- € za m2. Predložený návrh poslanci
hlasovaním schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

Ďalej bol predložený návrh na schválenie zriadenia jednorázového vecného bremena na
položenie káblov v celkovej dĺžke cca 700 m – koridoru pre 22kV a 1kV vedených parcelách
CKN č. 218/1, EKN č. 204/4, EKN č. 202/1, EKN č. 209/1, CKN č. 208, CKN č. 207 a EKN
202/1 v prospech Západoslovenskej distribučnej a.s. za cenu 5,- € za m2 pokiaľ bude vedenie
funkčné. Predložený návrh taktiež poslanci hlasovaním schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

8. Verejné obstarávanie energií – plyn, elektrina – starosta informoval že od 1.7.2013 sa
zmenili finančné limity pre jednotlivé kategórie verejného obstarávania v zmysle zákona č.
25/2006 Z.z. O verejnom obstarávaní. Vzhľadom k tomu, že obec Koválov má v súčasnej
dobe uzatvorené zmluvy na dodávku elektriny s dodávateľom ČEZ, ktoré sú platné do
31.12.2013 bola spracovaná cenová ponuka zo strany Slovenské centrum obstarávania na
zapojenie sa do centrálneho verejného obstarávania elektrickej energie na obdobie rokov 2014
a 2015 a pre zemný plyn na rok 2014. Podľa spracovanej analýzy, ktorá vychádza
z porovnania súčasných cien elektriny a plynu, ktoré obec platí terajším dodávateľom na
ceny, ktoré boli CVO reálne vysúťažené na rok 2014. Podľa tejto analýzy by mala byť
dosiahnutá potencionálna úspora ceny elektriny v sume cca 2 200,- € s DPH ročne a u plynu
cca 2 800,- € s DPH ročne. Poplatky spojené so zapojením sa do CVO u elektrickej energie
predstavujú čiastku 463,- € bez DPH a za zemný plyn 544,- € bez DPH. Dodávateľom plynu
pre OM obce v súčasnej dobe je SPP, a.s. a RWE Gas Slovensko u ktorých platnosť zmlúv
končí až v roku 2014. Po dlhej diskusii a doplňujúcich informáciách bol predložený návrh aby
sa obec Koválov zapojila len do CVO elektrickej energie na obdobie rokov 2014 a 2015.
Predložený návrh poslanci schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

9. Rôzne.
- starosta informoval, o žiadosti p. Štefana Vacha, bytom Koválov č. 279 o povolenie na
zakrytie priekopy pred jeho rodinným domom. Prekrytie bude zo železnej konštrukcie, bude
sa dať odložiť aby bol prístup do priekopy. Prekrytie priekopy bude zároveň slúžiť ako
parkovacie miesto pre osobný automobil mimo miestnej komunikácie,
- starosta ďalej informoval, že bola uskutočnená oprava výtlkov na miestnych komunikáciách
technikou infražiarenia v celkovej hodnote vykonaných prác 1 367,52 €,
- starosta ďalej informoval, že bola vykonaná oprava – výmena časti odvodňovacieho roštu
pred rodinným domom číslo 221. Materiál bol zakúpený z prostriedkov obce, zváračské práce
vykonali pracovníci PD Koválov,

- starosta ďalej informoval, že bolo vykonané orezanie dvoch kusov líp na cintoríne. Boli
orezané suché konáre na týchto stromoch, nakoľko počas veterného počasia ohrozovali ľudí,
ktorí sa pohybovali na cintoríne ale boli aj veľkou hrozbou pre poškodenie pomníkov
zosnulých, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti týchto stromov. Orezanie stromov
bolo vykonané horolezeckou technikou podnikateľom Michal Nosek VÝŠKOVKY v sume
285,- €,
- starosta ďalej informoval, že na základe kladnej odpovede Správy katastra Senica, že
pôvodným vlastníkom nehnuteľností pôvodne zapísaných v PKV č. 2 ako E-KN parcela č.
3890/1 a 3890/2 bola Obec Koválov bola zaslaná na Správu katastra Senica žiadosť o
zosúladenie a správny zápis vlastníckeho práva k vyššie uvedeným pozemkom,
- starosta ďalej informoval že boli ukončené všetky práce na autobusových čakárňach,
- starosta ďalej informoval, že v najbližších dňoch bude obnovená činnosť Obecnej knižne
Koválov zásluhou aktivity a ochoty pomôcť dôchodkyň pani Terézie Novákovej a pani Anny
Flámikovej,
- starosta ďalej informoval, že na jesenné hody t.j dňa 24.11.2013 sa uskutoční vo farskom
kostole koncert speváckeho zboru Cantilena zo Senice.
10 Návrh uznesení.
U z n e s e n i e č. 25/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva a overovateľov zápisnice
z dnešného zasadnutia a to poslancov Štefan Vach a Pavol Vanek.
U z n e s e n i e č. 26/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
VZN č. 16 – Núdzové zásobovanie pitnou vodou v období krízovej situácie.
U z n e s e n i e č. 27/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Zámer na odpredaj časti obecného pozemku odčleneného geometrickým plánom
č.210/2010 z obecnej parcely č. 202/1 zapísanej na LV č. 496 pre obec Koválov ako diel č. 1
vo výmere 51 m2 priamym predajom ako prípad osobitného zreteľa pani Melánii
Suchánkovej, bytom Koválov 227.
U z n e s e n i e č. 28/2013
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e :
Vnútorný predpis o poskytovaní jednorázových dávok na riešenie zložitých sociálnych
situácií občanov obce Koválov.
U z n e s e n i e č. 29/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Poskytnutie sociálnej výpomoci vo forme jednorázovej dávky v sume 500,- €
na úhradu liečebných nákladov pre maloletého Fabiana Sekača, nar. 7.6.2010 bytom Koválov
č. 1.

U z n e s e n i e č. 30/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
zmenu rozpočtu na rok 2013 nasledovne:
 Kapitálové výdavky
+ 2 000,- €
 Výsledok hospodárenia

spolu
21 560,- €
celkom 10 055,- €

U z n e s e n i e č. 31/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
zámer na odpredaj časti obecného pozemku pod novú transformačnú stanicu o výmere
do 25 m2, ktorý bude odčlenený geometrickým plánom z parcely EKN č. 204/4 za cenu 12,-€
za m2 pre Západoslovenskú distribučnú, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36 361 518.
U z n e s e n i e č. 32/2013
Obecné zastupiteľstvo súhlasí:
so zriadením vecného bremena za položenie káblov – koridoru pre 22kV a 1kV
vedenia v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36 361
518 na parcelách CKN č. 218/1, EKN č. 204/4, EKN č. 220/1, EKN č. 209/1, CKN č. 208,
CKN č. 207 a EKN 202/1 v k.ú. Koválov pokiaľ bude elektrické vedenie funkčné, za úhradu
5,- €/m2 plochy, v súlade s jestvujúcimi a navrhovanými inžinierskymi sieťami.
U z n e s e n i e č. 33/2013
Obecné zastupiteľstvo súhlasí:
so zapojením sa obce Koválov do centrálneho verejného obstarávania na dodávku
elektrickej energie na obdobie rokov 2014 – 2015 prostredníctvom združenia Slovenské
centrum obstarávania.
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 12. septembra 2013

Pavol Kuba
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

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

Pavol Vanek

......................................

