ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koválov, konaného dňa 9 septembra 2014
Prítomní poslanci OZ: Dana Bilovská, Štefan Vach, Peter Vymislický, Pavol Vanek
Bc. Richard Čongrády, Vladimír Labaš, Milan Komárek
Overovatelia zápisnice: Milan Komárek, Vladimír Labaš
Program :

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

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Schválenie výkonu funkcie starostu na nasledujúce volebné obdobie
Schválenie počtu poslancov OZ pre nasledujúce volebné obdobie
Zmena rozpočtu obce č. 3/2014
Dodatok č. 1 k zmluve o vykonávaní posudkovej činnosti
pre určenie odkázanosti na sociálnu službu
7. Rôzne
8. Návrh uznesení
9. 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 predložený program zasadnutia aj overovatelia zápisnice poslanci schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ dňa 18.6.2014. Prijaté uznesenia č.18 až č.
27 sú plnené a ostávajú v platnosti.
3. Schválenie výkonu funkcie starostu na nasledujúce volebné obdobie - starosta obce
predložil návrh, aby úväzok starostu obce Koválov na nasledujúce štvorročné volebné a
funkčné obdobie bol rovnaký ako doteraz t.j. plný úväzok. S predloženým návrhom poslanci
OZ súhlasili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

4. Schválenie počtu poslancov OZ pre nasledujúce volebné obdobie – starosta obce navrhol
prítomným poslancom aby pre nadchádzajúce volebné obdobie zostal počet poslancov OZ
Koválov rovnaký, ako doteraz to je 7 poslancov. Iné návrhy predložené neboli.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

5. Zmena rozpočtu obce č. 2/2014 – starosta obce uviedol, že zmenou rozpočtu č. 3 sa zvyšujú
bežné príjmy celkom o čiastku 200,- € na celkovú výšku 249 285,31 € z titulu poskytnutej
dotácie z VÚC na lavičke pri kaplnke sv. Urbana a kapitálové príjmy sa zvyšujú o 5,- € z

titulu predaja časti obecného pozemku p. Suchánkovej na celkovú výšku 255,- €. Bežné
výdavky sa zmenou rozpočtu zvyšujú o 3 300,-- € na celkovú výšku 232 790,74 €. Na
zvýšení bežných výdavkoch sa v rozhodujúcej miere podielajú vyššie náklady na údržbu KD
+ 1 000,- € nové detské ihrisko pri kaplnke sv. Urbana + 1 000,-- €, materiál na TJ + 550,- €,
plán ochrany CO + 350,-. Zmenou rozpočtu sa zvyšujú kapitálové výdavky + 3 001,60 € na
celkovú sumu 23 890,60 € z titulu celkovej rekonštrukcie fasády KD. Starosta obce predložil
návrh aby zmenu rozpočtu č. 3/2014 poslanci schválili. S predloženým návrhom poslanci OZ
súhlasili
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

6. Dodatok č. 1 k zmluve o vykonávaní posudkovej činnosti pre určenie odkázanosti na
sociálnu službu uzatvorenú s Mestom Senica – starosta uviedol, že týmto dodatkom sa
upresňuje článok I. Predmet zmluvy, článok II. Doba trvania zmluvy, výpovedná lehota,
odstúpenie od zmluvy a článok III. Práva a povinnosti účastníkov zmluvy. Upresnenie týchto
článkov zmluvy vyplynulo z dvojročného obdobia platnosti tejto zmluvy. K predloženému
návrhu dodatku neboli pripomienky a poslanci ho hlasovaním schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

7. Rôzne
- starosta obce navrhol opätovne prerokovať zámer vybudovať zatrávnené detské ihrisko pri
kaplnke sv. Urbana nakoľko v časti obce Horný koniec k vinohradom je veľa malých detí,
ktoré sa hrajú na miestnej komunikácii a hrozí tu veľké nebezpečenstvo úrazu. Tento zámer je
v súčasnej dobe aktuálny aj z tohto dôvodu, že na pozemku, kde má byť ihrisko nie je v
súčasnej dobe nič zasiate a PD Koválov musí tento pozemok vydať obci ako náhradný
pozemok. K tomu, je potrebné pozemok zamerať a zakresliť a požiadať PD Koválov o jeho
vyňatie a vydanie ako náhradný pozemok pre obec Koválov. Z tohto dôvodu požiadal
všetkých prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k tomuto zámeru, nakoľko v prípade ich
súhlasnému stanovisku je potrebné čo najskôr zahájiť niektoré práce. Poslanci OZ zámer
vybudovať zatrávnené detské ihrisko v časti Horný koniec odsúhlasili a hlasovaním schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

- starosta ďalej požiadal poslancov OZ opätovne prerokovať zámer na spevnenie odstavnej
plochy v časti Horný koniec, medzi rodinnými domami súpisné číslo 1 a súpisné číslo 249 za
účelom možnosti parkovania osobných motorových vozidiel mimo miestnej komunikácie..
Tento problém bol aj predmetom verejnej diskusie na verejnom zhromaždení obyvateľov
obce Koválov dňa 5.12.2013 v kultúrnom dome Koválov. Záver z tohto zhromaždenia
obyvateľov bol aj prísľub preverenia možnosti vybudovania spevnenej plochy pre parkovanie
osobných vozidiel. Vzhľadom k tomu, že názory poslancov na tento zámer boli rôzne nebolo
doteraz prijaté žiadne rozhodnutie. Starosta z tohto dôvodu navrhol, aby obec urobila
ústretový krok a upravila túto časť pozemku na parkovaciu plochu pre osobné motorové
vozidlá a následne podľa situácie prijala ďalšie opatrenia na odstránenie parkovania vozidiel
na miestnej komunikácii v tejto časti obce. Po dlhšej vzájomnej diskusii poslanci OZ tento
zámer hlasovaním schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

- starosta ďalej informoval, že na futbalovom ihrisku je potrebné zrekonštruovať osvetlenie
hracej plochy, ktoré bude pozostávať z premiestnenia stožiarov a zakúpenia 4 kusov
reflektorov.
8. Návrh uznesení.
U z n e s e n i e č. 28/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva a overovateľov zápisnice z dnešného
zasadnutia a to poslancov Milan Komárek a Vladimír Labaš.
U z n e s e n i e č. 29/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
pre nasledujúce volebné obdobie 2015 – 2018 výkon funkcie starostu obce Koválov
v plnom rozsahu s koeficientom úväzku 1.
U z n e s e n i e č. 30/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
počet siedmych poslancov Obecného zastupiteľstva v Koválove pre nasledujúce
volebné obdobie 2015 – 2018.
U z n e s e n i e č. 31/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu č. 3/2014 nasledovne:
schválený rozpočet
Bežné príjmy
249 085,31 €
Kapitálové príjmy
250,00 €
Bežné výdavky
229 490,74 €
Kapitálové výdavky 20 889,00 €

úprava
+ 200,00 €
+
5,00 €
+ 3 300,00 €
+ 3 001,60 €

rozpočet po zmene
249 285,31 €
255,00 €
232 790,74 €
23 890,60 €

U z n e s e n i e č. 32/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
Dodatok č. 1 k zmluve o vykonávaní posudkovej činnosti pre určenie odkázanosti na
sociálnu službu uzatvorenú s Mestom Senica.
U z n e s e n i e č. 33/2014
Obecné zastupiteľstvo
A/ schvaľuje zámer vybudovať zatrávnené detské ihrisko pri kaplnke sv. Urbana
B/ poveruje starostu obce požiadať Poľnohospodárske družstvo Koválov o vydanie
náhradného pozemku, podľa geometrického zamerania a spracovaného polohopisného plánu.

U z n e s e n i e č. 34/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
zámer na spevnenie odstavnej plochy v časti obce Horný koniec, medzi rodinnými
domami súpisné číslo 1 a súpisné číslo 249 za účelom možnosti parkovania osobných
motorových vozidiel mimo miestnej komunikácie.
9. 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 9. septembra 2014

Pavol Kuba
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Milan Komárek ...................................

Vladimír Labaš ......................................

