ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koválov, konaného dňa 27. novembra 2014

Prítomní poslanci OZ: Dana Bilovská, Peter Vymislický, Pavol Vanek, Bc. Richard
Čongrády, Vladimír Labaš, Milan Komárek, Štefan Vach
Overovatelia zápisnice: Dana Bilovská, Štefan vach
Program :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Programový rozpočet obce Koválov na rok 2015 a roky 2016, 2017
Zmena rozpočtu č. 5/2014 podľa očakávanej skutočnosti
Správa o finančnej situácii obce
Rôzne
Návrh uznesení
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 a návrhu
neboli pripomienky a predložený program zasadnutia aj overovateľov zápisnice poslanci
schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ dňa 30.10.2014. Prijaté uznesenia č. 35 až č.
39 sú plnené a ostávajú v platnosti.
3. Programový rozpočet obce Koválov na rok 2015 a roky 2016, 2017 – starosta obce
uviedol, že v návrhu programového rozpočtu obce na rok 2014 boli upravené rozpočtované
výdavky na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice podľa vypracovaného rozpočtu na tento
projekt. Vzhľadom k tomu, že iné návrhy predložené neboli starosta obce navrhol aby
programový rozpočet na rok 2015 a roky 2016, 2017 boli schválené ako prebytkové
nasledovne:
Príjmy rok 2015:
bežné príjmy
256 761,- €
kapitálové príjmy
0,- €
Finančné príjmy
38 200,- €
Príjmy spolu:
294 961,- €
Prebytok hospodárenia: 11 462,- €

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

Príjmy rok 2016:
bežné príjmy
kapitálové príjmy

Výdavky rok 2016:
bežné výdavky
kapitálové výdavky

256 443,- €
300 000,- €

231 349,- €
40 200,- €
11 950,- €
283 499,- €

222 181,- €
317 500,- €

Finančné príjmy
300 000,- €
finančné výdavky
Príjmy spolu :
573 943,- €
Výdavky spolu:
Prebytok hospodárenia: 22 312,-- €
Príjmy rok 2017:
Výdavky rok 2017:
bežné príjmy
255 042,- €
bežné výdavky
kapitálové príjmy
0,- €
kapitálové výdavky
Finančné príjmy
0,- €
finančné výdavky
Príjmy spolu :
255 042,- €
Výdavky spolu
Prebytok hospodárenia: 20 455,- €
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

11 950,- €
551 631,- €

222 637,- €
0,- €
11 950,- €
234 587,- €

za návrh hlasovalo 7 poslancov

4. Zmena rozpočtu č. 5/2014 podľa očakávanej skutočnosti - starosta obce uviedol, že
zmenou rozpočtu č. 5/201 sa upravujú jednotlivé rozpočtové položky v príjmovej a
výdavkovej časti podľa ich skutočnej výšky a podľa očakávanej skutočnosti k 31.12.2014.
Príjmy celkom sa zvyšujú o 10 214,29 €, z toho bežné príjmy sa zvyšujú o 10 214,69 € a
finančné príjmy sa znižujú o - 0,40 €. Výdavky celkom sa znižujú o 5 214,73 €, z toho bežné
výdavky sa znižujú o 10 124,73 € a kapitálové výdavky sa zvyšujú o 4 910,- €. Výsledok
hospodárenia ako prebytok hospodárenia sa zvyšuje o 15 429,02 €. S predloženou zmenou
rozpočtu poslanci OZ súhlasili a hlasovaním ju schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

5. Správa o finančnej situácii obce – starosta obce uviedol aj v nadväznosti na
predchádzajúci bod rokovania – zmena rozpočtu č. 5/2014, že súčasná finančná situácia obce
je priaznivá a obec k 31.12.2014 očakáva prebytok hospodárenia vo výške cca 19 300,- €.
7. Rôzne
- starosta obce informoval poslancov OZ, že počas tohtoročnej zimy bude potrebné
vysokozdvižnou plošinou orezať vŕby na verejnom priestranstve vedľa potoka pri Troch
svätých, nakoľko pri silných vetroch v mesiacoch október a november je väčšina veľkých
konárov smerujúcich nad potok a plot rodinného domu Hrabovských nalomených a
prasknutých a tvoria veľké nebezpečenstvo úrazu osôb ale aj vzniku materiálnych škôd.
- starosta ďalej informoval poslancov OZ, že dňa 5.12.2014 t.j. v piatok členovia DHZ
Koválov v spolupráci s obcou organizujú pre deti Mikuláša,
- starosta ďalej informoval, že dňa 7.12.2014 sa uskutoční v obradnej miestnosti v KD
„Uvítanie detí do života“ narodených v rokoch 2013 a 2014. Celkom je to 9 detí.,
- starosta ďalej uviedol, že ustanovujúce zasadnutie nového Obecného zastupiteľstva v
Koválove sa uskutoční dňa 10. resp. 11. 12.2014 v KD Koválov.
8. Návrh uznesení.

U z n e s e n i e č. 40/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva a overovateľov zápisnice z dnešného
zasadnutia a to poslancov Dana Bilovská a Štefan Vach.

U z n e s e n i e č. 41/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Programový rozpočet obce Koválov na rok 2015 a roky 2016, 2017 nasledovne:
Príjmy rok 2015:
bežné príjmy
256 761,- €
kapitálové príjmy
0,- €
Finančné príjmy
38 200,- €
Príjmy spolu:
294 961,- €
Prebytok hospodárenia: 11 462,- €

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

Príjmy rok 2016:
bežné príjmy
256 443,- €
kapitálové príjmy
300 000,- €
Finančné príjmy
300 000,- €
Príjmy spolu :
573 943,- €
Prebytok hospodárenia: 22 312,-- €

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

Príjmy rok 2017:
Výdavky rok 2017:
bežné príjmy
255 042,- €
bežné výdavky
kapitálové príjmy
0,- €
kapitálové výdavky
Finančné príjmy
0,- €
finančné výdavky
Príjmy spolu :
255 042,- €
Výdavky spolu
Prebytok hospodárenia: 20 455,- €

231 349,- €
40 200,- €
11 950,- €
283 499,- €

222 181,- €
317 500,- €
11 950,- €
551 631,- €

222 637,- €
0,- €
11 950,- €
234 587,- €

U z n e s e n i e č. 42/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmenu rozpočtu č. 5/2014 nasledovne:
schválený rozpočet
Bežné príjmy
249 285,31 €
Finančné príjmy
23 002,00 €
Bežné výdavky
232 790,74 €
Kapitálové výdavky 23 890,60 €

úprava
+ 10 214,69 €
0,40 €
- 10 124,73 €
+ 4 910,00 €

rozpočet po zmene
259 500,00 €
23 001,60 €
222 666,01 €
28 800,60 €

9. Záver.
Vzhľadom k tomu, že toto zasadnutie OZ bolo posledné v tomto funkčnom období a v
zložení poslancov OZ starosta obce Pavol Kuba sa poďakoval všetkým poslancom OZ za ich
prácu, ktorú v štvorročnom funkčnom období rokov 2010 – 2014 vykonali v prospech obce a
obyvateľov obce Koválov. Novozvoleným súčasným poslancom poprial aktívnu spoluprácu v

novom funkčnom období a poslancom p. Milanovi Komárkovi, Vladimírovi Labašovi a Bc.
Richardovi Čongrádymu, ktorí sa rozhodli ďalej nekandidovať ešte raz srdečne poďakoval za
vzájomnú dobrú spoluprácu a odovzdal všetkým poslancom OZ upomienkové predmety a
zasadnutie ukončil.
V Koválove, dňa 27. novembra 2014

Pavol Kuba
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

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

Štefan Vach.....................................

