ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koválov, konaného dňa 23. januára 2015

Prítomní poslanci OZ: Dana Bilovská, Peter Vymislický, Pavol Vanek, Lenka Dojčanská,
Tomáš Duchoslav, Juraj Klimeš, Štefan Vach
Overovatelia zápisnice: Tomáš Duchoslav, Juraj Klimeš
Program :

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Zmluva o nájme nehnuteľnosti s OZ TJ Družstevník Koválov
4. Doplnenie členov komisií pri OZ v Koválove
5. Rozpočtové opatrenie č. 2/2014
6. Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
7. Informácia o príprave projektu „Multifunkčné ihriská“
8. Schválenie zámeru rekonštrukcie chodníka
9. Zakúpenie traktorovej kosačky
10. XIII. Obecný ples
11. Rôzne
12. Návrh uznesení
13. Záver

1. Zasadnutie OZ otvoril starosta obce Pavol Kuba, ktorý privítal prítomných poslancov na
prvom riadnom zasadnutí OZ v novom roku a v novom zložení 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 27.11.2014. Prijaté uznesenia č.40 až
č. 42 sú plnené a ostávajú v platnosti.
3. Zmluva o nájme nehnuteľnosti s OZ TJ Družstevník Koválov – starosta obce uviedol, že
doterajšia Zmluva o nájme nehnuteľnosti uzatvorená dňa 28.2.2012 podľa § 663
Občianskeho zákonníka medzi prenajímateľom Obec Koválov a nájomcom OZ Telovýchovná
jednota Družstevník Koválov a jej Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2013 skončili platnosť
31.12.2014. Predmetom nájmu boli nehnuteľnosti nachádzajúce sa na futbalovom ihrisku
Koválov a to: šatne na futbalovom ihrisku stojace na parcele č. 423/7 vo výmere 78 m2,
prevádzkovú budovu stojacu na parcele č. 423/8 vo výmere 15 m2, prevádzkovú budovu
stojacu na parcele č. 423/9 vo výmere 15 m2, sociálne zariadenie stojace na parcele č. 423/10
vo výmere 15 m2 a prevádzkovú budovu stojacu na parcele č. 423/11 vo výmere 30 m2
vedené Katastrálnym úradom Trnava, Správa katastra Senica zapísané na liste vlastníctva
č. 496 pre Obec Koválov, katastrálne územie Koválov. Cena nájmu bola doteraz vo výške
100,- € ročne. Starosta predložil návrh, aby nová zmluva o nájme bola uzatvorená s OZ

Telovýchovná jednota Družstevník Koválov na štvorročné obdobie t.j. do 31.12.2018 za
nezmenenú výšku nájmu t.j. 100,- € ročne a splatné do 15.12. kalendárneho roka. K
predloženému návrhu poslanci OZ nemali pripomienky ani pozmeňujúce návrhy a
hlasovaním ho schválil a poverili starostu obce k podpisu novej zmluvy o nájme.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

4. Doplnenie členov komisií pri OZ v Koválove - starosta obce vyzval poslancov OZ a
hlavne zvolených predsedov jednotlivých komisií, aby na nasledujúcom zasadnutí OZ
predložili návrhy na schválenie členov komisií, tak aby každá komisia mala minimálne troch
členov.
5. Rozpočtové opatrenie č. 2/2014 – starosta obce uviedol, že rozpočtovým opatrením
starostu č. 2/2014 prišlo k navýšeniu bežných príjmov + 1000,- € navýšenie Normatívu FP
ZŠ, prišlo k zníženiu bežných výdavkov – 780,- € a k zvýšeniu kapitálových výdavkov + 1
780,- € ( 990,- € projektová dokumentácia na Multifunkčné ihriská a 790,- € ozvučenie KD ).
Starosta požiadal poslancov OZ, aby rozpočtové opatrenie zobrali na vedomie.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

6. Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice- starosta obce a p. Tomáš Duchoslav- veliteľ DHZ
Koválov a poslanec OZ informovali o doteraz vykonaných prácach na rekonštrukcii Požiarnej
zbrojnici. Starosta ďalej uviedol, že bol vykonaný prieskum trhu na realizáciu výmeny
jestvujúcich okien a dverí na budove požiarnej zbrojnice za plastové. Boli predložené tri
cenové ponuky Štefan Morávek Koválov 258 v sume 3 988,- € s DPH, Róbert Bayer Stavebná
a obchodná činnosť, Rybky 143 v sume 4 071,36 € s DPH a EBASTAV s.r.o. Brezová pod
Bradlom v sume 3 606,- € s DPH. Vzhľadom k tomu, že rozhodujúcim kritériom bola
najnižšia cena, starosta obce predložil návrh, aby zákazku výmeny okien a dverí realizovala
spoločnosť EBASTAV Brezová pod Bradlom, ktorá predložila cenovú ponuku s najnižšou
cenou. S predloženým návrhom poslanci súhlasili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

Starosta ďalej informoval, že bol spracovaný rozpočet stavebných prác na rekonštrukciu
fasády Požiarnej zbrojnice s predpokladanou hodnotou zákazky 12 248,56 € bez DPH. Na
základe tejto skutočnosti starosta predložil návrh, aby obec Koválov zverejnila výzvu na
úradnej tabuli a webovej stránke obce na predkladanie ponúk na uskutočnenie stavebných
prác podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, s termínom
uskutočnenia prác do 30.6.2015 a jediným kritériom vyhodnotenia ponúk bude najnižšia
cena. Lehota na predkladanie ponúk bude do 27.2.2015 do 16.00 hod. Otváranie obálok a
vyhodnotenie ponúk sa uskutoční na zasadnutí OZ v Koválove dňa 27.2.2015 o 18.00 hod.
Starosta zároveň požiadal poslancov OZ, ktorí poznajú solídne stavebné spoločnosti alebo
živnostníkov,aby ich informovali o zverejnenej výzve na predkladanie cenových ponúk.
S predloženým návrhom poslanci OZ súhlasili a hlasovaním ho schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

7. Informácia o príprave projektu „Multifunkčné ihriská“ - starosta obce informoval
poslancov OZ o priebehu prípravných prác pre podanie projektu „Multifunkčné ihriská“na
čerpanie nenávratných finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka. V súčasnej dobe
je spracovaný projekt, rozpočet a sú zahájené práce na vykonanie verejnej súťaže na
podlimitnú zákazku v zmysle § 100 s odvolaním sa na § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 25/2006
Z.z. o verejnom obstarávaní. Na základe zaslanej objednávky verejné obstarávanie pre obec
realizuje spoločnosť CVO, s.r.o. Medený Hámor 7, Banská Bystrica.
8.
Schválenie zámeru rekonštrukcie chodníka – starosta obce informoval, že podľa
pripravovaného PRV SR na programové obdobie 2014-2020 budú môcť obce do 1000
obyvateľov v rámci Podopatrenia 7.2. žiadať nenávratný finančný príspevok do výšky
maximálne 300 tis. € na výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov.
Vzhľadom k tomu, že výzva bude pravdepodobne zverejnená v II. štvrťroku 2015 je potrebné
už v tomto období zahájiť práce na projektovej dokumentácii. Celková dĺžka
zrekonštruovaných chodníkov bude závislá od rozpočtovaných nákladov a projektu. Starosta
obce predložil návrh aby do projektu bolo v prvom rade zahrnuté vybudovanie nového
chodníka na moste od rodinného domu č. 196 až po rodinný dom č. 52. Ďalej aby boli
zrekonštruované chodníky od rodinného domu č. 192 po most k predajni potravín, chodník od
mosta pri predajni potravín až po most pred KD po rodinný dom č. 166, chodník od rodinného
domu č. 55 po rodinný dom č. 59 a chodník v časti obce Hoštáky, pokiaľ to rozpočtované
náklady a maximálna výška podpory umožnia. S predloženým návrhom poslanci OZ súhlasili
a hlasovaním ho schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

9. Zakúpenie traktorovej kosačky – starosta obce informoval novozvolených poslancov OZ,
že v schválenom rozpočte obce na rok 2015 je premietnuté aj zakúpenie novej traktorovej
kosačky na kosenie verejných priestranstiev obce a futbalového ihriska. Na základe tejto
skutočnosti bol vykonaný prieskum trhu na dodanie traktora AL-KO v strednej triede nie
v plno profesionálnej z dôvodu obmedzenej výške financií. Boli predložené tri cenové
ponuky. Najvýhodnejšia ponuka – najnižšia cena bola predložená firmou ELPOS, s.r.o.
Senica v troch variantách traktorov AL-KO. Po vzájomnej diskusii bol odsúhlasený nákup
traktoru AL-KO T-23-125.4 HD V2 v cene 4 050,- € s DPH.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

10. XIII. Obecný ples - starosta obce informoval, že 14.2.2015 sa uskutoční XIII. Obecný
ples v KD. Požiadal všetkých poslancov o spoluprácu a pomoc pri zabezpečovaní cien do
tomboly.
11 Rôzne
- starosta obce informoval poslancov OZ, že 19.7.2015 sa uskutočnia oslavy 130. výročia
vzniku DHZ Koválov,
- starosta ďalej informoval, že pravdepodobne od 1.4.2015 bude potrebné prijať pracovníka
na kosenie v obci a iné práce počas roka. Zámerom obce je prijať zamestnanca evidovaného
na úrade práce cez niektorý projekt zamestnanosti, aby mzdové náklady obce boli čo
najnižšie.

12. Návrh uznesení.
U z n e s e n i e č. 1/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva a overovateľov zápisnice z dnešného
zasadnutia a to poslancov Tomáš Duchoslav a Juraj Klimeš.
U z n e s e n i e č. 2/2015
Obecné zastupiteľstvo
A/ schvaľuje: Návrh Zmluvy o nájme nehnuteľnosti nachádzajúce sa na futbalovom
ihrisku Koválov a to: šatne na futbalovom ihrisku stojace na parcele č. 423/7 vo výmere 78
m2, prevádzkovú budovu stojacu na parcele č. 423/8 vo výmere 15 m2, prevádzkovú budovu
stojacu na parcele č. 423/9 vo výmere 15 m2, sociálne zariadenie stojace na parcele č. 423/10
vo výmere 15 m2 a prevádzkovú budovu stojacu na parcele č. 423/11 vo výmere 30 m2
vedené Okresným úradom Senica, Správa katastra Senica zapísané na liste vlastníctva č. 496
pre Obec Koválov, katastrálne územie Koválov. uzatvorenej podľa § 663 a nasl. Občianskeho
zákonníka uzatvorenej medzi prenajímateľom Obec Koválov a nájomcom Občianske
združenie Telovýchovná jednota Družstevník Koválov.
B/ poveruje: starostu obce k podpisu Zmluvy o nájme nehnuteľnosti nachádzajúce sa
na futbalovom ihrisku Koválov a to: šatne na futbalovom ihrisku stojace na parcele č. 423/7
vo výmere 78 m2, prevádzkovú budovu stojacu na parcele č. 423/8 vo výmere 15 m2,
prevádzkovú budovu stojacu na parcele č. 423/9 vo výmere 15 m2, sociálne zariadenie stojace
na parcele č. 423/10 vo výmere 15 m2 a prevádzkovú budovu stojacu na parcele č. 423/11 vo
výmere 30 m2 vedené Okresným úradom Senica, Správa katastra Senica zapísané na liste
vlastníctva č. 496 pre Obec Koválov, katastrálne územie Koválov. nehnuteľnosti uzatvorenej
podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka uzatvorenej medzi prenajímateľom Obec Koválov
a nájomcom Občianske združenie Telovýchovná jednota Družstevník Koválov.
U z n e s e n i e č. 3/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Rozpočtové opatrenie starostu č. 2/20014.
U z n e s e n i e č. 4/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
realizáciu výmeny jestvujúcich okien a dverí na budove požiarnej zbrojnice podľa
predloženej cenovej ponuky firmou EBASTAV s.r.o. Brezová pod Bradlom.
U z n e s e n i e č. 5/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na uskutočnenie stavebných prác
„Rekonštrukcia fasády na požiarnej zbrojnici Koválov“ s predpokladanou hodnotou zákazky
12 248,56 bez DPH podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, s
termínom uskutočnenia prác do 30.6.2015 a jediným kritériom vyhodnotenia ponúk najnižšia
cena.

U z n e s e n i e č. 6/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
zámer na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu časti chodníkov
v obci Koválov
U z n e s e n i e č. 7/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
zakúpenie traktorovej kosačky AL-KO T-23-125.4 HD V2 v cene 4 050,- € s DPH,
podľa cenovej ponuky.
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 23. januára 2015

Pavol Kuba
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Tomáš Duchoslav ...................................

Juraj Klimeš...................................

