ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koválov, konaného dňa 25. novembra 2013
Prítomní poslanci OZ: Dana Bilovská, Štefan Vach, Peter Vymislický, Pavol Vanek
Bc. Richard Čongrády, Vladimír Labaš , Milan Komárek,
,
Overovatelia zápisnice: Peter Vymislický, Dana Bilovská
Program :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Schválenie inventarizačných komisií
Schválenie na voľbu prísediacich pre Okresný súd Senica
Predaj časti obecného pozemku
Dodatok č. 1 k VZN Obce Koválov č. 1 – O podmienkach
určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Koválov
7. Dodatok č. 2 k VZN Obce Koválov č. 6 – O výstavbe, správe,
údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Koválov
8. Zmena rozpočtu č. 5/2013
9. Rozpočtové opatrenie č. 3/2013
10. Návrh programového rozpočtu obce Koválov na rok 2014 a roky
2015, 2016
11. Správa o výchovno vzdelávacej činnosti ZŠ Koválov
12. Žiadosť Štefan Vach Koválov – ukončenie zmluvných vzťahov
13. Ponuka spolupráce Open Door International Šaľa
14. Rôzne
15. Návrh uznesení
16. 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.25 až
č. 33 sú plnené a ostávajú v platnosti.
3. Schválenie inventarizačných komisií – starosta obce požiadal prítomných poslancov OZ
aby sa vyjadrili k zaslanému návrhu na zloženie inventarizačných komisií pre vykonanie
inventarizácie obecného majetku k 31.12.2013. Za predsedu ústrednej inventarizačnej
komisie, ako aj čiastkových komisií bola navrhnutá pani Dana Bilovská. K predloženému
návrhu neboli pripomienky preto starosta vyzval všetkých navrhovaných členov komisií, aby
inventarizácie vykonali do 31.12.2013 a zloženie inventarizačných komisií schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

4. Schválenie na voľbu prísediacich pre Okresný súd Senica - starosta obce v nadväznosti na
žiadosť Okresného súdu Senica informoval poslancov OZ, že obec Koválov ma v súčasnej
dobe jedného občana schváleného ako prísediaceho pre Okresný súd Senica a to pani Ľudmilu
Banskú, bytom Koválov 235, ktorej v tomto roku končí štvorročné funkčné obdobie. Starosta
ďalej uviedol, že pani Ľudmila Banská má záujem aj v ďalšom období v tejto funkcii
pokračovať preto predložil návrh na jej opätovné zvolenie a zároveň uviedol, že funkciu
prísediaceho pre Okresný súd Senica má záujem vykonávať aj pán Ing. Boris Vyskoč, bytom
Koválov č. 162. Na základe tejto skutočnosti starosta navrhol na kandidáta na voľbu
prísediaceho pre Okresný súd Senica aj Ing. Borisa Vyskoča. S predloženým návrhom
poslanci OZ súhlasili
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

5. Predaj časti obecného pozemku – Uznesením OZ v Koválove č. 27/2013 zo dňa 12.9.2013
bol schválený zámer na odpredaj 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 Melánii Suchánkovej, bytom Koválov č. 227 priamym
predajom, ako prípad osobitného zreteľa. Po diskusii ohľadne stanovenia výšky kúpnej ceny
bol predložený návrh kúpnej ceny vo výške 5,- za m2, ktorí poslanci OZ hlasovaním schválili
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov
zdržal sa hlasovania 1 poslanec

Starosta ďalej informoval, že dňa 25.11.2013 Komisia výstavby a životného prostredia
priamo na mieste v teréne posúdila žiadosť Martina Lanžu, bytom Senica o odkúpenie časti
obecného pozemku a to časť parcely číslo 1972/3, ktorá sa nachádza vedľa jeho pozemku
s rozostavaným domom. Zasadnutia komisie sa zúčastnili aj žiadateľ Martin Lanža a vlastník
susedného pozemku Štefan Brlík. Po vykonaní obhliadky na mieste a po zohľadnení
skutočnosti, že predmetná obecná parcela č. 1972/3 sa nachádza pozdĺž cesty resp. chodnika a
v celej šírke pred susediacim pozemkom - možným stavebným pozemkom, komisia tento
predaj obecného pozemku žiadateľovi neodporučila. Starosta obce, nakoľko sa zasadnutia
komisie zúčastnil s predloženým návrhom komisie súhlasil a predaj časti obecného pozemku
žiadateľovi Martinovi Lanžovi bytom, Senica navrhol neschváliť. S predloženým návrhom
poslanci súhlasili a hlasovaním ho schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

6. Dodatok č. 1 k VZN Obce Koválov č. 1 – O podmienkach určovania a vyberania dane z
nehnuteľnosti na území obce Koválov. Starosta uviedol, že Dodatkom č. 1 sa mení len spôsob
platenia dane v tom zmysle, že vyrúbená daň do výšky 5 000,- € je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia t.j. naraz nie v splátkach. Ostatné časti VZN č. 1
zostávajú nezmenené v platnosti. Poslanci s predloženom zmenou súhlasili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

7. Dodatok č. 2 k VZN Obce Koválov č. 6 – O výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní
pohrebiska na území obce Koválov. Starosta uviedol, že v nadväznosti na zákon č. 131/2010
o pohrebníctve Dodatok č. 2 upravuje článok 22 Priestupky v súlade s uvedeným zákonom č.

131/2010. Ostatné časti VZN č. 6 zostávajú nezmenené. Poslanci s predloženým návrhom
dodatku súhlasili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

8. Zmena rozpočtu č. 5/2013 – pani Cintulová pracovníčka Ocú Koválov uviedla komentár k
predloženej zmene rozpočtu, ktorá predstavuje zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov
sumu 1 848,27 €, z dôvodu navýšenia skutočných bežných príjmov a zvýšenie
rozpočtovaných bežných výdavkov o sumu 348,27 €. K predloženej k zmene rozpočtu nemali
poslanci OZ pripomienky a hlasovaním ho schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

9. Rozpočtové opatrenie č. 3/2013 - toto rozpočtové opatrenie rieši presun rozpočtových
prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písmeno a) zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v kategórii bežných príjmov v celkovej sume 4 529,- € a v kategórii
bežných výdavkov v sume 460,30 €. Uvedené rozpočtové opatrenie poslanci OZ zobrali na
vedomie.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

10. Návrh programového rozpočtu obce Koválov na rok 2014 a roky 2015, 2016 – poslancom
bol vopred predložený návrh programového rozpočtu obce na rok 2014. Navrhnutý rozpočet
na rok 2014 ako aj ďalšie roky 2015 a 2016 je zostavený ako prebytkový. Pani Cintulová
pracovníčka Ocú Koválov vykonala podrobný komentár k jednotlivým programom ako aj k
jednotlivým položkám. Starosta ďalej uviedol, že navrhnutý rozpočet je zatiaľ orientačný,
nakoľko je potrebné očakávať určité obmedzenia v oblasti bežných výdavkov v roku 2014 zo
strany vlády SR, tak ako tomu bolo aj v roku 2013. Po ukončení diskusie k tomuto bodu
programu starosta požiadal poslancov, aby hlasovaním schválili návrh rozpočtu na rok 2014
orientačné rozpočty na rok 2015 a 2016. Predložený návrh poslanci schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

11. Správa o výchovno vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ Koválov v
školskom roku 2012/2013 – správu vypracovala a predložila Mgr. Elena Romančíková,
riaditeľka ZŠ Koválov. Pani Dana Bilovská, zástupca starostu a predsedníčka Rady školy k
predloženej správe uviedla, že Rada školy sa s predloženou správou oboznámila a zobrala ju
na vedomie bez výhrad. Na základe tejto skutočnosti navrhla poslancom OZ aby predloženú
Správu o výchovno vzdelávacej činnosti schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

12. Žiadosť Štefan Vach Koválov, ukončenie zmluvných vzťahov – starosta informoval, že
dňa 19.11.2013 Štefan Vach, nar. 26.3.1992, bytom Koválov č. 279 predložil žiadosť o
ukončenie všetkých zmluvných vzťahov s Obcou Koválov t.j. o prenájme nehnuteľnosti na
futbalovom ihrisku súvisiacej s jeho podnikateľskou činnosťou z dôvodu ukončenia jeho
živnosti k 31.121.2013. Starosta navrhol aby predložená žiadosť bola akceptovaná a zmluvné
vzťahy boli ukončené k termínu 31.12.2013. S predloženým návrhom poslanci súhlasili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

Starosta obce vzhľadom na vzniknutú situáciu predložil návrh, aby OZ schválilo zámer na
prenájom časti obecného majetku a to prevádzkovú budovu na parcele č. 423/11 o výmere
30 m2 na futbalovom ihrisku od 1.1.2014. S predloženým návrhom poslanci OZ súhlasili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

13. Ponuka spolupráce Open Door International Šaľa – po preštudovaní ponuky spolupráce,
ktorá sa týka nového programovacieho obdobia na roky 2014 – 2020 na spracovanie
projektov pre čerpanie eurofondov bol predložený návrh, aby sme počkali na ďalšie ponuky a
potom sa rozhodli pre najvýhodnejšiu. S predloženým návrhom poslanci súhlasili.
14. Rôzne.
- starosta obce informoval, že obec obdržala písomné oznámenie o vykonaní správneho zápisu
v katastri nehnuteľností o vlastníctve obce lesného pozemku Bažantnica,
- starosta ďalej informoval, že ďalší Obecný ples sa uskutoční 8.2.2014
- ďalej v rámci rôzneho poslanci OZ navrhli zvolať Zhromaždenie obyvateľov obce za
účelom verejného prerokovania riešenia dopravnej situácie t.j. parkovanie a státie na
miestnych komunikáciách hlavne v časti obce Horný koniec k vinohradom. Starosta navrhol
termín zhromaždenia na štvrtok 5.12.2013 o 18.00 hod. v KD.
15. Návrh uznesení.
U z n e s e n i e č. 34/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva a overovateľov zápisnice
z dnešného zasadnutia a to poslancov Peter Vymislický a Dana Bilovská.
U z n e s e n i e č. 35/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Zloženie inventarizačných komisií pre vykonanie inventarizácie obecného majetku
k 31.12.2013.
U z n e s e n i e č. 36/2013
Obecné zastupiteľstvo
A./ berie na vedomie:
žiadosť Melánie Suchánkovej, bytom Koválov č. 227 o odpredaj časti obecného
pozemku,
B./ konštatuje,
že sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona O majetku obcí
č. 138/1991
§9a odsek 8 písmeno e), o ktorom rozhoduje obecné zastupiteľstvo
troipätinovou väčšinou všetkých poslancov. Tento predaj je v súlade s uznesením Obecného
zastupiteľstva č. 27/2013 , ktorým bolo rozhodnuté o priamom predaji časti obecného
pozemku.
C./ schvaľuje:
predaj 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 pani Melánii Suchánkovej, bytom Koválov 227.za kúpnu cena 5,- € za m2, čo
predstavuje za celkovú predávanú výmeru 51 m2 celkovú čiastku 255,- €.
D./ poveruje:
starostu obce k podpisu kúpnej zmluvy uzatvorenej s Melániou Suchánkovou, bytom
Koválov č. 227.
U z n e s e n i e č. 37/2013
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí:
s odpredajom časti obecnej parcely číslo 1972/3 v k.ú. Koválov Martinovi Lanžovi,
trvale bytom Robotnícka 58/21, Senica.
U z n e s e n i e č. 38/2013
Obecné zastupiteľstvo navrhuje:
prísediacich pre Okresný súd Senica pani Ľudmilu Banskú, trvale bytom Koválov
č. 235 a Ing. Borisa Vyskoča, trvale bytom Koválov č. 162.
U z n e s e n i e č. 39/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Návrh Dodatku č. 1 k VZN Obce Koválov č. 1 – O podmienkach určovania
a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Koválov
U z n e s e n i e č. 40/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Návrh Dodatku č. 2 k VZN Obce Koválov č. 6 – O výstavbe, správe, údržbe a
prevádzkovaní pohrebiska na území obce Koválov
U z n e s e n i e č. 41/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
zmenu rozpočtu č. 5 na rok 2013 nasledovne:
Bežné príjmy
+ 1848,27 €
Bežné výdavky
+ 348,27 €
U z n e s e n i e č. 42/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Návrh Programového rozpočtu obce Koválov na rok 2014 a roky 2015, 2016.
U z n e s e n i e č. 43/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Správu o výchovno vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ
Koválov v školskom roku 2012/2013.
U z n e s e n i e č. 44/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
žiadosť Štefana Vacha, bytom Koválov 279 o ukončenie všetkých zmluvných
vzťahov s Obcou Koválov k 31.12.2013.

U z n e s e n i e č. 45/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
zámer na prenájom časti obecného majetku a to prevádzkovú budovu stojacu
na parcele č. 423/11 o výmere 30 m2 na futbalovom ihrisku od 1.1.2014.
16. 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 25. novembra 2013

Pavol Kuba
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

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

Dana Bilovská

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

