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

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Programový rozpočet obce Koválov na rok 2014 a roky
2015, 2016
4. Dodatok č. 1 k VZN Obce Koválov č. 1 – O podmienkach
určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Koválov
5. Dodatok č. 2 k VZN Obce Koválov č. 6 – O výstavbe, správe,
údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Koválov
6. Zmena rozpočtu č. 6/2013
7. Žiadosť OZ TJ Družstevník Koválov o prenájom nehnuteľnosti
8. Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností uzatvorenej
s OZ TJ Družstevník Koválov
9. Cirkevná škola
10. Parkovisko Horný koniec
11. Rôzne
12. Návrh uznesení
13. Záver

1. Zasadnutie OZ otvoril starosta obce Pavol Kuba, ktorý privítal prítomných poslancov na
poslednom zasadnutí OZ v roku 2013 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 5.12.2013. Prijaté uznesenia č.34 až
č. 45 sú plnené a ostávajú v platnosti.
3. Programový rozpočet obce Koválov na rok 2014 a roky 2015, 2016 – starosta obce
uviedol, že k návrhu programového rozpočtu obce na rok 2014 a ďalšie roky 2015, 2016
neboli doručené a predložené žiadne pripomienky. Na základe tejto skutočnosti starosta obce
navrhol aby programový rozpočet na rok 2014 a roky 2015, 2016 boli schválené ako
prebytkové nasledovne:
Príjmy rok 2014:
bežné príjmy
kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy spolu:

236 722,- €
250,- €
20 000,- €
256 972,- €

Výdavky rok 2014:
bežné výdavky
kapitálové výdavky
finančné výdavky
Výdavky spolu:

213 471,- €
20 000,- €
11 950,- €
245 421,- €

Príjmy rok 2015:
bežné príjmy
kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy spolu :
Príjmy rok 2016:
bežné príjmy
kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy spolu :

234 383,- €
0,- €
0,- €
234 383,- €

Výdavky rok 2015:
bežné výdavky
kapitálové výdavky
finančné výdavky
Výdavky spolu:

212 459,- €
0,- €
11 950,- €
224 409,- €

229 629,- €
0,- €
0,- €
229 629,- €

Výdavky rok 2016:
bežné výdavky
kapitálové výdavky
finančné výdavky
Výdavky spolu

211 310,- €
0,- €
11 950,- €
223 260,- €

Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

4. Dodatok č. 1 k VZN Obce Koválov č. 1 – O podmienkach určovania a vyberania dane z
nehnuteľnosti na území obce Koválov - starosta obce uviedol, že k predloženému návrhu
neboli predložené žiadne pripomienky ani ďalšie návrhy preto navrhol poslancom OZ aby
predložený Dodatok č. 1 k VZN č. 1 hlasovaním schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

5. Dodatok č. 2 k VZN Obce Koválov č. 6 – O výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní
pohrebiska na území obce Koválov – starosta uviedol, že ani k tomuto návrhu dodatku neboli
predložené žiadne pripomienky, preto navrhol poslancom OZ predložený Dodatok č. 2
k VZN č. 6 schváliť.
6. Zmena rozpočtu č. 6/2013 – pani Cintulová pracovníčka Ocú Koválov uviedla komentár
k predloženej zmene rozpočtu, ktorá predstavuje zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov o
sumu 1 325,25 €, z dôvodu navýšenia skutočných bežných príjmov a zvýšenie
rozpočtovaných bežných výdavkov o sumu 15 465,48 €. K predloženej k zmene rozpočtu
nemali poslanci OZ pripomienky a hlasovaním ho schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

7. Žiadosť OZ TJ Družstevník Koválov o prenájom nehnuteľnosti – starosta obce uviedol, že
v nadväznosti na informáciu a skutočnosť, že k 31.12.2013 končí podnikateľské aktivity na
futbalovom ihrisku p. Štefan Vach, bytom Koválov č. 279 (Uznesením č. 44/2013 zobralo OZ
túto skutočnosť na vedomie a Uznesením OZ č. 45/2013 bol schválený zámer na prenájom)
požiadalo OZ TJ Družstevník Koválov od 1.1.2014 o prenájom uvoľnených priestorov v
prevádzkovej budove parcela číslo 423/11 o výmere 30 m2, ktoré sú do 31.12.2013
predmetom zmluvy o výpožičke uzatvorenej podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka.
Starosta navrhol poslancom OZ žiadosť OZ TJ Družstevník Koválov schváliť. S predloženým
návrhom poslanci OZ súhlasili
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

8. Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností uzatvorenej s OZ TJ Družstevník
Koválov- v nadväznosti na predchádzajúci bod rokovania, starosta obce požiadal poslancov
OZ aby sa vyjadrili k predloženému návrhu Dodatku č.l k Zmluve o nájme nehnuteľnosti
medzi prenajímateľom Obec Koválov a nájomcom OZ TJ Družstevník Koválov, ktorý
v článku I. do Predmetu nájmu dopĺňa a tento rozširuje o prevádzkovú budovu stojacu na
parcele č. 423/11 vo výmere 30 m2. Ostatné články Zmluvy o nájme nehnuteľnosti
uzatvorenej dňa 28.12.2012 zostávajú nezmenené. S predloženým návrhom Dodatku č.1
poslanci súhlasili a hlasovaním ho schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

9. Cirkevná škola - starosta obce vzhľadom na podnety niektorých poslancov OZ sa
oboznámil s obsahom nájomnej týkajúcej sa podmienok prenájmu areálu starej školy, ktorá je
majetkom Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Koválov a v súčasnej dobe je jej nájomcom
podnikateľský subjekt Ivan Palkovič. Starosta uviedol, že nájomná zmluva obsahuje klauzulu,
že v prípade neplnenia podmienok zmluvy zo strany nájomcu je možné zmluvu
prenajímateľom vypovedať a nájomný zmluvný vzťah ukončiť. Starosta ďalej uviedol, že bola
vykonaná nezáväzná obhliadka objektu z vonkajšej časti odborne spôsobilým pracovníkom
pre výstavbu nájomných bytových domov, ktorý tento objekt doporučuje pre výstavbu
nájomného bytového domu, či ako rekonštrukciu alebo novostavbu. Po vzájomnej diskusii
starosta obce navrhol aby táto téma bola predmetom prvého zasadnutia OZ v roku 2014.
10. Parkovisko Horný koniec – starosta na základe vykonanej obhliadky priestranstva medzi
rodinným domom č. 1 a RD č. 249, kde by mala byť vybudovaná odstavná plocha pre
parkovanie osobných motorových vozidiel uviedol, že rúry ktoré sú pod cestou a ústia medzi
vyššie uvedenými RD sú zasypané zeminou. Preto bude potrebné v roku 2014 vykonať aj
nevyhnutné terénne úpravy na bezproblémové odtekanie dažďovej vody do potoka a súčasne
vybudovať spevnenú plochu pre parkovanie..
11. Rôzne
- starosta informoval, že 20.12.2013 v piatok sa uskutoční pred kultúrnym domom Vianočná
tržnica ručných prác žiakov ZŠ a MŠ Koválov a ich rodičov,
- starosta ďalej informoval, že 23.12.2013 sa uskutoční Vianočná akad´mia vo farskom
kostole – vystúpia deti ZŠ a MŠ Koválov,
- starosta ďalej uviedol, že v sobotu 28.12.2013 o 13.00 hod sa v KD Koválov uskutoční
stolnotenisový turnaj mužov – Memoriál Miroslava Komárka,
- starosta všetkých pozval na Organový koncert, ktorý sa uskutoční 5.1.2014 o 15.00 hod. Vo
farskom kostole sv. Ondreja apoštola v Koválove.
12. Návrh uznesení.
U z n e s e n i e č. 46/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva a overovateľov zápisnice
z dnešného zasadnutia a to poslancov Mgr. Richard Čongrády a Milan Komárek.

U z n e s e n i e č. 47/2013
Obecné zastupiteľstvo
A/ schvaľuje Programový rozpočet na rok 2014:
Príjmy rok 2014:
Výdavky rok 2014:
bežné príjmy
236 722,- €
bežné výdavky
kapitálové príjmy
250,- €
kapitálové výdavky
Finančné príjmy
20 000,- €
finančné výdavky
Príjmy spolu:
256 972,- €
Výdavky spolu:

213 471,- €
20 000,- €
11 950,- €
245 421,- €

B/ berie na vedomie Programové rozpočty na roky 2015 a 2016
Príjmy rok 2015:
bežné príjmy
kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy spolu :

234 383,- €
0,- €
0,- €
234 383,- €

Výdavky rok 2015:
bežné výdavky
kapitálové výdavky
finančné výdavky
Výdavky spolu:

212 459,- €
0,- €
11 950,- €
224 409,- €

Príjmy rok 2016:
bežné príjmy
kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy spolu :

229 629,- €
0,- €
0,- €
229 629,- €

Výdavky rok 2016:
bežné výdavky
kapitálové výdavky
finančné výdavky
Výdavky spolu

211 310,- €
0,- €
11 950,- €
223 260,- €

U z n e s e n i e č. 48/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Dodatok 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. 49/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Dodatok 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. 50/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
zmenu rozpočtu č. 6 na rok 2013 nasledovne:
 Bežné príjmy
+ 1 325,25 €,
 Bežné výdavky
+ 15 465,48 €
U z n e s e n i e č. 51/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Žiadosť OZ TJ Družstevník Koválov na prenájom prevádzkovej budovy stojacej na
parcele č. 423/11 o výmere 30 m2.

U z n e s e n i e č. 52/2013
Obecné zastupiteľstvo
A/ schvaľuje: návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti uzatvorenej podľa
§ 663 a nasl. Občianskeho zákonníka uzatvorenej medzi prenajímateľom Obec Koválov a
nájomcom Občianske združenie Telovýchovná jednota Družstevník Koválov.
B/ poveruje: starostu obce k podpisu Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti
uzatvorenej podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka uzatvorenej medzi prenajímateľom
Obec Koválov a nájomcom Občianske združenie Telovýchovná jednota Družstevník
Koválov.
13. Záver.
Keďže boli vyčerpané všetky body programu zasadnutia OZ a zároveň toto zasadnutie
bolo posledné v kalendárnom roku 2013 starosta obce Pavol Kuba poďakoval všetkým
poslancom za ich aktívnu účasť počas celého roka a všetkým poprial pokojné prežitie
Vianočných sviatkov v kruhu svojich rodín a zasadnutie ukončil.
V Koválove, dňa 12. decembra 2013

Pavol Kuba
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Richard Čongrády...................................

Milan Komárek

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

