ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koválov, konaného dňa 18. júna 2014
Prítomní poslanci OZ: Dana Bilovská, Štefan Vach, Peter Vymislický, Pavol Vanek
Bc. Richard Čongrády, Vladimír Labaš
Ospravedlnený:
Milan Komárek
Overovatelia zápisnice: Dana Bilovská, Bc. Richard Čongrády
Program :

1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Záverečný účet obce Koválov za rok 2013
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej
k 31.12.2013 a overenie súladu výročnej správy s účtovnou
závierkou obce Koválov
5. Výročná správa obce Koválov za rok 2013
6. Dodatok č. 3 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
7. Zmena rozpočtu obce č. 2/2014
8. Verejné obstarávanie na dodávku zemného plynu
9. Rekonštrukcia fasády kultúrneho domu
10. Vydanie stolového kalendára na rok 2015
11. Žiadosť o schválenie dotácie pre deti navštevujúce CVČ Senica
12. Rôzne
13. Návrh uznesení
14. Záver

1. Zasadnutie OZ otvoril starosta obce Pavol Kuba, ktorý privítal prítomných poslancov na
zasadnutí OZ a oboznámil ich s programom zasadnutia. Do pôvodného programu zasadnutia
OZ boli doplnené body programu č. 10 a 11. Takto predložený program zasadnutia aj
overovateľov zápisnice poslanci schválili.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ dňa 27.3.2014. Prijaté uznesenia č.12 až
č. 17 sú plnené a ostávajú v platnosti.
3. Záverečný účet obce Koválov za rok 2013 - starosta obce uviedol že v tomto materiály sú
detailne uvedené všetky rozpočtované a skutočné príjmové a výdavkové položky porovnané
aj so skutočnosťou predchádzajúcich rokov a boli poslancom OZ zaslané v časovom
predstihu na preštudovanie. Celkové príjmy obce v roku 2013 dosiahli výšku 265 826,22 € a
celkové výdavky obce boli v sume 241 451,38 €. Výsledok hospodárenia obce za rok 2013 je
prebytok 24 374,84 €. Nakoľko k predloženému materiálu neboli pripomienky starosta obce
požiadal prítomných poslancov, aby obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet obce a
celoročné hospodárenie bez výhrad a schválilo použitie prebytku hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu v sume 24 374,84 €.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

4. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013 a
overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou obce Koválov – na rokovanie bola
predložená správa nezávislého audítora (Ing. Terézie Urbanovej), ktorá preverila správnosť
a opodstatnenosť jednotlivých účtovných operácií a správnosť zostatkov jednotlivých účtov.
Nedostatky zistené neboli. Stanovisko audítora v uvedenej správe je nasledovné: účtovná
závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej
situácie obce Koválov k 31.decembru 2013 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok
končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. Starosta následne požiadal
prítomných poslancov OZ, aby hlasovaním zobrali na vedomie predloženú správu nezávislého
audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2013 obce Koválov.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

5. Výročná správa obce Koválov za rok 2013 – po prerokovaní a zobraní na vedomie Správy
nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2013 starosta predložil návrh, aby
poslanci OZ schválili aj Výročnú správu obce Koválov za rok 2013.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

6. Dodatok č. 3 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu v Senici – starosta uviedol,
že týmto dodatkom sa upresňuje článok financovanie Spoločného obecného úradu v Senici –
spoločného stavebného úradu. K predloženému návrhu dodatku neboli pripomienky a
poslanci ho hlasovaním schválili.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

7. Zmena rozpočtu obce č. 2/2014 – starosta obce uviedol, že zmenou rozpočtu č. 2 sa zvyšujú
bežné príjmy celkom o čiastku 2 238,33 € na celkovú výšku 249 085,31 € z titulu príjmu zo
ŠR na voľby do EP a predaj stolového kalendára na rok 2015. Bežné výdavky sa zmenou
rozpočtu zvyšujú o 5 894,76 € na celkovú výšku 229 490,74 €. V navýšení bežných
výdavkoch sú zahrnuté výdavky na vydanie stolového kalendára na rok 2015 v sume 2000,- €
vydanie cyklomapy Záhoria 610,- €, výdavky na voľby do EP 673,76 €, oprava komínov na
KD a fasády steny od susedov vedľa KD 3 500,- €. Zmenou rozpočtu sa zvyšujú kapitálové
výdavky + 889,- € na celkovú sumu 20 889,- € z titulu zakúpenia bubnovej kosačky na
vysokú trávu a finančné operácie sa zvyšujú o 3 002,- € na celkovú výšku 23 002,- € z titulu
cenovej ponuky na rekonštrukciu fasády kultúrneho domu. Starosta obce predložil návrh aby
zmenu rozpočtu č. 2/2014 poslanci schválili. S predloženým návrhom poslanci OZ súhlasili
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

8. Verejné obstarávanie na dodávku zemného plynu – starosta obce informoval, že k
31.8.2014 končí viazanosť zmlúv na dodávku zemného plynu od SPP pre tri najväčšie
odberné miesta a 31.12.2014 na ostávajúce odberné miesta, kde je dodávateľom RWE GAS.
Vzhľadom na túto skutočnosť starosta navrhol vykonať prieskum trhu na dodávateľa zemného
plynu a v nadväznosti na najvýhodnejšiu ponuku uzatvoriť nové zmluvy na dodávku plynu. S
predloženým návrhom poslanci súhlasili a hlasovaním ho schválili.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

9. Rekonštrukcia fasády kultúrneho domu – starosta obce informoval o priebehu prác na
rekonštrukcii fasády kultúrneho domu, zároveň uviedol, že súčasťou verejného obstarávania
na vykonanie diela vo výkaze výmer neboli zahrnuté práce na rekonštrukciu 3 kusov komínov
KD a rekonštrukcia omietky steny rodinného domu súpisné číslo 167 Vachových a strop na
pohostinstve, ktoré tvoria súčasť budovy a vstupov do kultúrneho domu. Na vykonanie týchto
prác boli spracované nasledovné osobitné cenové ponuky zhotoviteľom diela MURÁRSTVO
Štefan Kudláč. Rekonštrukcia 3 komínov KD – 320,- € a Rekonštrukcia omietky steny na RD
vedľa KD a strop na pohostinstve spolu 67 m2 – 1 804,- €. S vykonaním týchto prác a s
cenovou ponukou poslanci OZ súhlasili a hlasovaním schválili.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

10. Vydanie stolového kalendára na rok 2015 – starosta obce uviedol, že klub dôchodcov v
Koválove pripravuje spoločný projekt klubu dôchodkýň, základnej školy, OZ Farbička a pána
farára Vladimíra Banského vydanie stolového kalendára na rok 2015 na tému Koválov v
minulosti. Zámerom projektu je vydanie stolového kalendára s dobovými fotografiami z
histórie a života ľudí v obci Koválov. Vzhľadom k tomu, že klub dôchodkýň ani OZ Farbička
nemajú finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s tlačou a vydaním stolového
kalendára požiadali o jeho prefinancovanie obec Koválov. Predpokladané náklady pri počte
600 kusov kalendárov je cca 2 tis. €. Zámer je kalendáre predávať cca 5,- € za kus, čím by sa
vynaložené finančné náklady na tlač kalendárov z časti vrátili, možno aj v plnej výške. Na
základe tejto skutočnosti starosta predložil návrh aby vydanie stolového kalendára bolo
premietnuté do zmeny rozpočtu obce č. 2/2014. S predloženým návrhom poslanci OZ
súhlasili.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

11. Žiadosť o schválenie dotácie pre deti navštevujúce CVČ Senica - starosta informoval, že
mesto Senica predložilo obci žiadosť o poskytnutie dotácie na II. 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 obce
Koválov. S predloženým návrhom poslanci OZ súhlasili.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

12. Rôzne
- starosta obce informoval, že budovu domu smútku, obec doteraz nemá zapísanú na liste
vlastníctva, nakoľko po jej realizácii a kolaudácii nebol zhotovený geometrický plán. Z tohto
dôvodu je potrebné stavbu domu smútku geometricky zamerať a dať zapísať do katastra
nehnuteľností,
- starosta ďalej informoval že obec sa zapojila do projektu vydania ručne maľovanej
cyklomapy Záhoria,
- starosta ďalej informoval, že na zasadnutie zastupiteľstva boli pozvaní aj manželia
Dobišových za účelom opätovného prerokovania možnosti zámeny pozemkov pre
vybudovanie nového prechodu – chodníka cez potok,

13. Návrh uznesení.
U z n e s e n i e č. 18/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva a overovateľov zápisnice z dnešného
zasadnutia a to poslancov Dana Bilovská a Bc. Richard Čongrády
U z n e s e n i e č. 19/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
A/ Záverečný účet obce Koválov za rok 2013 a celoročné hospodárenie bez výhrad
B/ použitie prebytku hospodárenia v sume 24 374,84 €, zisteného podľa ustanovenia §
10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na:
- tvorbu rezervného fondu v sume 24 374,84 €
U z n e s e n i e č. 20/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky obce Koválov zostavenej
k 31.12.2013 a Overenie súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou Obce.
U z n e s e n i e č. 21/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
Výročnú správu obce Koválov za rok 2013.
U z n e s e n i e č. 22/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
Dodatok č. 3 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu v Senici.
U z n e s e n i e č. 23/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
vydanie stolového kalendára na rok 2015 na tému Koválov v minulosti.
U z n e s e n i e č. 24/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu č. 2/2014 nasledovne:
schválený rozpočet
Bežné príjmy
246 846,98 €
Bežné výdavky
223 595,98 €
Kapitálové výdavky 20 000,00 €
Finančné operácie
20 000,00 €

úprava
+ 2 238,33 €
+ 5 894,76 €
+ 889,00 €
+ 3 002,00 €

rozpočet po zmene
249 085,31 €
229 490,74 €
20 889,00 €
23 002,00 €

U z n e s e n i e č. 25/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
vykonať prieskum trhu na dodávateľa zemného plynu a v nadväznosti na
najvýhodnejšiu ponuku uzatvoriť nové zmluvy na dodávku plynu.

U z n e s e n i e č. 26/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
vykonanie prác Rekonštrukcia 3 komínov na kultúrnom dome v sume 320,- € a
Rekonštrukcia omietky steny na rodinnom dome súpisné číslo 167 vedľa kultúrneho domu a
strop na pohostinstve spolu 67 m2 v sume 1 804,- €.
U z n e s e n i e č. 27/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
žiadosť mesta Senica o poskytnutie dotácie pre deti, ktoré navštevujú CVČ Senica na
II. štvrťrok 2014 v sume 309,- €.
14. 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 18. júna 20142014

Pavol Kuba
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Dana Bilovská ...................................

Bc. Richard Čongrády ......................................

