ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koválov, konaného dňa 27. marca 2014
Prítomní poslanci OZ: Dana Bilovská, Štefan Vach, Peter Vymislický, Pavol Vanek
Bc. Richard Čongrády, Vladimír Labaš , Milan Komárek,
,
Overovatelia zápisnice: Vanek Pavol, Vymislický Peter
Program :

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. VZN Obce Koválov č. 12, ktorým sa upravujú podmienky držania
psov
4. Žiadosť o schválenie dotácie pre deti CVČ Senica
5. Prerokovanie a schválenie platu starostu obce
6. Verejné obstarávanie – Rekonštrukcia fasády Kultúrneho domu
7. Zmena rozpočtu obce č. 1/2014
8. Rôzne
9. Návrh uznesení
10. 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 6.3.2014. Prijaté uznesenia č.1 až č. 11
sú plnené a ostávajú v platnosti.
3. VZN Obce Koválov č. 12, ktorým sa upravujú podmienky držania psov– starosta obce
uviedol, že k schválenému návrhu znenia tohto nového VZN neboli predložené žiadne
pripomienky ani pozmeňujúce návrhy a preto navrhol, pokiaľ nemajú žiadne pripomienky
poslanci OZ aby VZN č. 12 hlasovaním schválil.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

4. Žiadosť o schválenie dotácie pre deti CVČ Senica – starosta informoval, že dňa 10.3.2014
mesto Senica predložilo obci žiadosť o poskytnutie dotácie na I. štvrťrok 2014 pre deti, ktoré
navštevujú CVČ Senica. Celkovo z obce Koválov navštevuje 16 detí CVČ Senica a
požadovaná výška dotácie je 103,- € mesačne a 309,- € štvrťročne. Starosta obce predložil
návrh, aby požadovaná dotácia na záujmovú činnosť detí navštevujúce CVČ v Senici bola
schválená, nakoľko tieto finančné prostriedky sú zahrnuté v podielových daniach.
S predloženým návrhom poslanci OZ súhlasili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

5. Prerokovanie a schválenie platu starostu obce – prerokovanie tohto bodu v OZ viedla
zástupkyňa starostu pani Dana Bilovská. Pani zástupkyňa uviedla, že Štatistický úrad SR
zverejnil priemernú mesačnú mzdu v hospodárstve SR za rok 2013 vo výške 824,- €.

V súlade s novelou zákona č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest je daná povinnosť každoročne prerokovať a určiť plat starostu OZ.
Poslanci po vzájomnej diskusii o výške doterajšieho platu starostu a zohľadnení dosiahnutých
výsledkov a vzhľadom na celkovú finančnú situáciu obce navrhli, že plat starostu od 1.1.2014
bude stanovený rozhodnutím obecného zastupiteľstva o zvýšení platu o 20 %, t.j. na sumu
1 632,- €. Poslanci OZ s predloženým návrhom súhlasili a hlasovaním ho schválil.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

6. Verejné obstarávanie – Rekonštrukcia fasády Kultúrneho domu. V súlade s uznesením OZ
č. 6/2014 bol stanovený termín na predkladanie cenových ponúk 26.3.2014 do 16.00 hod.
I napriek osloveniu viacerých podnikateľov cenové ponuky v stanovenom termíne predložili
dvaja uchádzači a to Štefan Kudláč Murárstvo a ART bulding s.r.o.. Hodnotiaca komisia,
ktorú tvorili poslanci OZ a starosta na základe kritéria najvýhodnejšia cena vybrala
uchádzača Štefan Kudláč Murárstvo, Radošovce, s ponúknutou cenou 23 001,60 € s DPH.
7. Zmena rozpočtu obce č. 1/2014 – starosta obce uviedol, že zmenou rozpočtu č. 1 sa zvyšujú
bežné príjmy celkom o čiastku 10 124,98 € na celkovú výšku 246 846,98 € z titulu najmä
zvýšenia normatívnych prostriedkov na školstvo + 7 869,- Z titulu zvýšenia bežných príjmov
celkom sa taktiež zvyšujú bežné výdavky taktiež o sumu + 10 124,98 € na celkovú výšku 223
595,98 €. Starosta obce predložil návrh aby zmenu rozpočtu č. 1/2014 poslanci schválili.
S predloženým návrhom poslanci OZ súhlasili
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

8. Rôzne
- starosta obce informoval o cenovej ponuke na letecké fotografovanie obce za 129,- €,
- starosta ďalej informoval o ukončení prác na rekonštrukcii posilňovne,
- starosta ďalej informoval, že obec má v majetku 4 kusy veľko objemových kovových
kontajnerov, z ktorých jeden je na cintoríne a ďalšie sú uložené ako nepotrebné v areály
Poľnohospodárskeho družstva Koválov. Starosta navrhol, aby bola stanovená orientačná
predajná cena v prípade záujemcov o ich kúpu. Poslanci po vzájomnej diskusii navrhli
orientačnú predajnú cenu 220,- € za jeden kontajner,
- poslanec p. Milan Komárek navrhol, aby na najbližšie zasadnutie OZ boli prizvaní manželia
Dobišových ohľadne zámeny pozemku podľa vypracovaného geometrického plánu pre
zriadenia prechodu resp. chodníka medzi súpisným číslom 45 a 47, tak ako to bolo v roku
2008 dohodnuté,
9. Návrh uznesení.
U z n e s e n i e č. 12/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva a overovateľov zápisnice z dnešného
zasadnutia a to poslancov Pavol Vanek a Peter Vymislický
U z n e s e n i e č. 13/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
nové Všeobecne záväzné nariadenie Obce Koválov č. 12 , ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov.

U z n e s e n i e č. 14/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
žiadosť mesta Senica o poskytnutie dotácie pre deti, ktoré navštevujú CVČ Senica na
I. štvrťrok 2014 v sume 309,- €.
U z n e s e n i e č. 15/2014
Obecné zastupiteľstvo v Koválove na základe § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení
neskorších predpisov – schvaľuje zvýšenie platu starostovi obce o 20%, t.j na sumu 1 632,- €.
U z n e s e n i e č. 16/2014
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce k uzatvoreniu a k podpisu Zmluvy o dielo
„Rekonštrukcia fasády na kultúrnom dome Koválov“ so zhotoviteľom diela Štefan Kudláč
MURÁRSTVO v zmysle predloženej cenovej ponuky 23 001,60 € s DPH.
U z n e s e n i e č. 17/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu č. 1/2014 nasledovne:
Bežné príjmy
Bežné výdavky

schválený rozpočet
236 722,- €
213 471,- €

úprava
+ 10 124,98 €
+ 10 124,98 €

rozpočet po zmene
246 846,98 €
223 595,98 €

10. 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 27. marca 2014

Pavol Kuba
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Pavol Vanek ...................................

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

