ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koválov, konaného dňa 30. októbra 2014
Prítomní poslanci OZ: Dana Bilovská, Peter Vymislický, Pavol Vanek, Bc. Richard
Čongrády, Vladimír Labaš, Milan Komárek
Ospravedlnený:
Štefan Vach
Overovatelia zápisnice: Vanek Pavol, Vymislický Peter
Program :

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh Programového rozpočtu obce Koválov na rok 2015 a roky
2016, 2017
4. Rozpočtové opatrenie č. 1/2014
5. Správa o výchovno vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach v ZŠ v školskom roku 2013/2014
6. Viacúčelové ihrisko s umelým povrchom – projektová dokumentácia
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. Starosta obce preložil návrh aby do
pôvodného programu boli na prerokovanie doplnené body 5 a 6. K predloženému programu a
návrhu neboli pripomienky a predložený rozšírený program zasadnutia aj overovatelia
zápisnice poslanci schválili.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ dňa 9.9.2014. Prijaté uznesenia č. 28 až č. 34
sú plnené a ostávajú v platnosti.
3. Návrh Programového rozpočtu obce Koválov na rok 2014 a roky 2016, 2017 – predložené
návrhy programového rozpočtu obce na jednotlivé roky sú zostavené ako prebytkové.
Rozhodujúci je návrh rozpočtu na rok 2015. Navrhnuté rozpočty na roky 2016 a 2017 sú len
orientačné. Starosta obce sa vyjadril k jednotlivým programom výdavkovej časti rozpočtu na
rok 2015 a odôvodnil nové a rozhodujúce položky výdavkov na rok 2015. Zároveň vyzval
poslancov OZ, aby najneskôr do nasledujúceho zasadnutia OZ uplatnili svoje pripomienky a
pozmeňujúce návrhy k predloženému programovému rozpočtu. Po ukončení diskusie
k tomuto bodu programu starosta požiadal poslancov, aby hlasovaním schválili návrh
rozpočtu na rok 2015 orientačné rozpočty na rok 2016 a 2017. Predložený návrh poslanci
schválili.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

4. Rozpočtové opatrenie č. 1/2014– starosta obce informoval o presunoch rozpočtových
prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a), b) a písm. c) v bežných výdavkoch + - 40,- €.
5. Správa o výchovno vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ Koválov
v školskom roku 2013/2014 – 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 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

6. Viacúčelové ihrisko s umelým povrchom – projektová dokumentácia – starosta
informoval, že v rámci nového programovacieho obdobia rokov 2014 – 2020 z PRV bude
možnosť čerpať prostriedky na budovanie viacúčelových ihrísk s umelým povrchom.
Predpokladaný termín na predkladanie žiadostí bude rok 2015. Na základe tejto skutočnosti,
starosta navrhol, aby obec už v súčasnosti zadala požiadavku na spracovanie projektovej
dokumentácie. Preto požiadal poslancov OZ o vyjadrenie sa k tomuto zámeru a k rozmerom
viacúčelového ihriska. Po vzájomnej diskusii bol predložený návrh na spracovanie
projektovej dokumentácie na viacúčelové ihrisko o rozmeroch 18 x 36 m., ktorí poslanci OZ
hlasovaním schválili.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

7. Rôzne
- starosta obce informoval poslancov OZ, že členovia DHZ Koválov majú záujem
svojpomocne si vybudovať sociálne zariadenie pri hasičskej zbrojnici, ako prístavbu o
rozmeroch 2,5 x 5 m, Obec požiada stavebný úrad mesto Senica o vydanie stavebného
povolenia , tak aby práce mohli byť zahájené v priebehu mesiaca október. Materiál bude
zakúpený z prostriedkov obce a práce budú vykonávané svojpomocne. Poslanci OZ
realizáciu prístavby sociálnych zariadení k požiarnej zbrojnici schválili.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

- starosta ďalej informoval poslancov OZ, že bol vykonaný prieskum trhu na výmenu
garážovej brány na požiarnej zbrojnici. Boli predložené tri cenové ponuky. Najnižšiu cenovú
ponuku predložila spoločnosť GUŠTAFÍK, s.r.o. Koválov 208, IČO 44 102 992 v sume 2
908,55 €.
- starosta ďalej informoval, že byli vykonané terénne úpravy na detskom ihrisku pri kaplnke
sv. Urbana,
- starosta ďalej uviedol, že boli zakúpené betónové rúry priemer 600 mm na predĺženie
zvodne vedľa rodinného domu číslo 1 a vybudovanie spevnenej plochy pre parkovanie
osobných motorových vozidiel,
- starosta ďalej informoval, že sa uskutočnili rokovania so zástupcami TTSK ohľadne návrhu
rušenia niektorých autobusových spojov,
- starosta ďalej informoval, že obec dňa 16.10.2014 obdržala žiadosť od Úradu pre verejné
obstarávanie na základe anonymného podania o poskytnutie informácií ohľadne správnosti
postupov Obce Koválov, ako verejného obstarávateľa pri zadávaní zákazky na predmet
Rekonštrukcia fasády kultúrneho domu Koválov. Starosta uviedol, že informácie boli v
stanovenom termíne 5 pracovných dní Úradu pre verejné obstarávanie zaslané.

8. Návrh uznesení.
U z n e s e n i e č. 35/2014
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. 36/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Návrh Programového rozpočtu obce Koválov na rok 2015 a roky 2016, 2017.
U z n e s e n i e č. 37/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Správu o výchovno vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ
Koválov v školskom roku 2013/2014.
U z n e s e n i e č. 38/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
Vypracovanie projektovej dokumentácie na viacúčelové ihrisko s umelým povrchom
o rozmeroch 18 x 36 m.,
U z n e s e n i e č. 39/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Realizáciu prístavby sociálnych zariadení k požiarnej zbrojnici.
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 30. októbra 2014

Pavol Kuba
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

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

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

