ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koválov, konaného dňa 27. februára 2015

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

1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Odkúpenie časti pozemku z parcely č. 201 v k.ú. Koválov
Otváranie obálok a vyhodnotenie cenových ponúk na uskutočnenie
stavebných prác „Rekonštrukcia fasády na Požiarnej zbrojnici
Koválov“
5. Doplnenie členov komisií pri OZ Koválov
6. Spolupráca v oblasti poradenských služieb pri čerpaní eurofondov
v rokoch 2014-2020 s Premier Consulting s.r.o.
7. Žiadosť o výrub stromov
8. Rôzne
9. Návrh uznesení
10. Záver

1. Zasadnutie OZ otvoril starosta obce Pavol Kuba, ktorý privítal prítomných poslancov
a oboznámil ich s programom zasadnutia. Bol predložený návrh, aby do programu
zasadnutia, ktorý bol zaslaný v pozvánke dňa 19.2.2015 bol doplnený bod Spolupráca v
oblasti poradenských služieb pri čerpaní eurofondov v rokoch 2014-2020 s Premier
Consulting s.r.o. a žiadosť o výrub stromov. K predloženému návrhu na doplnenie programu
neboli pripomienky a 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 23.1.2015. Prijaté uznesenia č.1 až č. 7
sú plnené a ostávajú v platnosti.
3. Odkúpenie časti pozemku z parcely č. 201 v k.ú. Koválov
– Uznesením OZ č. 6/2015
zo dňa 23.1.2015, OZ schválilo zámer na vypracovanie projektovej dokumentácie na
rekonštrukciu časti chodníkov a vybudovanie nového chodníka od rodinného domu súpisné
číslo 51 smerom cez most vedľa štátnej cesty smerom k obecnému úradu. Vzhľadom k tomu,
že v tejto časti obce časť cesty III. triedy ako aj miestnej komunikácie zasahuje do
súkromného pozemku zapísaného na liste vlastníctva č. 326 vlastníkov Pavol Vanek a
manželka Alena Vaková, trvale bytom Koválov 51, je potrebné túto časť pozemku majetkovo
vysporiadať. Podľa spracovaného geometrického plánu č. 25/2015, podľa skutkového stavu

ide o pozemok parcela č. 201/4 vo výmere 102 m2. Na základe tejto skutočnosti starosta
predložil návrh na odkúpenie pozemku podľa spracovaného geometrického plánu č. 25/2015
Ing. Drahoslava Komárková Geodézia parcela č. 201/4 vo výmere 102 m2 za kúpnu cenu 5,€ za m2. Po vzájomnej diskusii poslanci OZ predložený návrh hlasovaním schválili a poverili
starostu obce k podpisu kúpno predajnej zmluvy.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 5 poslancov
zdržal sa 1 poslanec

4. Otváranie obálok a vyhodnotenie cenových ponúk na uskutočnenie stavebných prác
„Rekonštrukcia fasády na Požiarnej zbrojnici Koválov“ - Uznesením OZ č. 5/2015 zo dňa
23.1.2015 OZ schválilo 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. Termín na predkladanie ponúk bol stanovený dátum 27.2.2015 do 16.00
hod. Termín na otváranie obálok a vyhodnotenie cenových ponúk bolo stanovené zasadnutie
OZ dňa 27.2.2015 o 18.00 hod. V stanovenom termíne boli doručené 4 ponuky: dňa
24.2.2015 poštou o 9.30 hod. ponuka FI-STAMONT PLUS spol. s.r.o. , 25.2.2015 osobne o
9.00 hod. ponuka Štefan Kudláč Murárstvo, 27.2.2015 osobne o 9.15 hod. Ponuka Pavol
Martiš Senica a 27.2.2015 o 14.10 hod. osobne ponuka EURO- STAVMAT s.r.o.. Po otvorení
obálok s cenovými ponukami bol spísaný Záznam z otvárania obálok a Záznam z
vyhodnotenia ponuky na uskutočnenie stavebných prác s nasledovnými cenovými ponukami.
FI STAMONT PLUS, spol. s.r.o. ponuková cena 11 419,85 € s DPH, Štefan Kudláč
MURÁRSTVO ponuková cena 13 110,- € s DPH, Pavol Martiš Senica ponuková cena 9
999,70 € s DPH a EURO-STAVMAT s.r.o. ponuková cena 11 300,77 €. Úspešný uchádzač
Mavol Martiš Senica, IČO 40203263 bol vybraný po vyhodnotení kritéria najnižšia cena
9 999,70 € s DPH – 100 %. Prítomní poslanci OZ ako členovia hodnotiacej komisie po
podpísaní záznamov hlasovaním výsledky schválili a poverili starostu obce k podpisu Zmluvy
o dielo.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

5. Doplnenie členov komisií pri OZ v Koválove - starosta obce vyzval predsedov
jednotlivých komisií, aby predložili svoje návrhy na schválenie členov komisií, tak aby každá
komisia mala minimálne troch členov.
Komisia stavebná a životného prostredia – predseda komisie Pavol Vanek navrhol za členov
komisie poslanca Juraja Klimeša a z odborníkov z radov obyvateľov obce Ing. Stanislava
Cáka – stavebného inžiniera a Milana Komárka – geodeta. Ďalšie návrhy predložené neboli.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

Komisia kultúry – predsedkyňa komisie Dana Bilovská navrhla do komisie nasledovných
kandidátov: poslankyňu Lenku Dojčanskú a pracovníčky obecného úradu v Koválove pani
Ivanu Cintulovú a pani Vieru Kudláčocvú.. Ďalšie návrhy predložené neboli.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

Komisia pre šport, mládež a telovýchovu - predseda komisie Tomáš Duchoslav navrhol za
členov komisie poslanca OZ pána Štefana Vacha a z občanov Vladimíra Vacha. Ďalšie
návrhy predložené neboli.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

Komisia priestupková a verejného poriadku – predseda Peter Vymislický navrhol za členov
komisie občanov Bc. Richarda Čongrádyho a Pavelku. Iné návrhy predložené neboli.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

Všetky predložené návrhy na zloženie jednotlivých komisií starosta obce akceptoval s tým, že
toto zloženie komisií nemusí byť definitívne a v prípade záujmu aj ďalších občanov našej
obce pracovať v niektorej komisii bude tento návrh predložený na zasadnutie OZ.
6. Spolupráca v oblasti poradenských služieb pri čerpaní eurofondov v rokoch 2014-2020
s Premier Consulting s.r.o. – starosta obce uviedol, že v rámci nového programovacieho
obdobia pre roky 2014 – 2020 ponúkajú svoje poradenské služby rôzne spoločnosti. Svoju
ponuku predložila aj spoločnosť Premier Consulting s.r.o., s ktorou obec spolupracovala pri
čerpaní eurofondov v programovacom období 2007 – 2013. Na základe vykonania prieskumu
trhu starosta obce predložil návrh aby obec v oblasti poradenských služieb pri čerpaní
eurofondov v rokoch 2014 – 2020 uzatvorila zmluvu a spolupracovala spo spoločnosťou
Premier Consulting s.r.o. Po vzájomnej diskusii predložený návrh poslanci OZ hlasovaním
schválili.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

7. Žiadosť o výrub stromov - starosta obce informoval o predloženej žiadosti Davida Šimeka
bytom Koválov č. 177 o výrub troch kusov stromov – 2 kusy okrasný agát a 1 kus gaštan,
ktoré rastú v tesnej blízkosti rodinného domu súpisné číslo 177 a svojimi koreňmi narušujú
statiku stavby. Vzhľadom k tomu, že tieto stromy rastú na obecnom pozemku, obec predloží
žiadosť o vydanie rozhodnutia na výrub stromov na Obecný úrad Smrdáky, ktorý je
stanovený ako príslušný orgán pre vydanie súhlasu pre obec Koválov. S predloženým
návrhom poslanci OZ súhlasili. poslanci súhlasili.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

8. Rôzne
- starosta obce informoval poslancov OZ, že na najbližšie zasadnutie OZ pripraví podklady
pre vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce,
- starosta ďalej informoval, že dňa 7.3.0215 t.j. v sobotu sa uskutoční školenie novozvolených
poslancov OZ. Záujemcovia sa môžu nahlásiť na Ocú,
9. Návrh uznesení.

U z n e s e n i e č. 8/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva a overovateľov zápisnice z dnešného
zasadnutia a to poslancov Štefan Vach a Pavol Vanek.
U z n e s e n i e č. 9/2015
Obecné zastupiteľstvo
A./ súhlasí
s kúpnou cenou 5,00 € za m2 na odkúpenie časti pozemku v k.ú. Koválov od vlastníkov
manželov Pavol Vanek a Alena Vaňková rod. Válková trvale bytom Koválov č. 51.
B./ schvaľuje:
kúpu pozemku v k.ú. Koválov parcela registra „C“ číslo 201/4 zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 102 m2 v k.ú. Koválov zapísanej na liste vlastníctva č. 326 vlastníkov manželov
Pavol Vanek, nar. 9.4.1972 a Alena Vaňková rod. Válková, nar. 11.9.1974 trvale bytom
Koválov č. 51 podľa vypracovaného geometrického plánu č. 25/2015 Ing, Drahoslava
Komárková Geodézia, Koválov č. 257 dňa 25.2.2015 za účelom oddelenia pozemkov a
určenia vlastníctva k nim.
C./ poveruje:
starostu obce k podpisu kúpnej zmluvy uzatvorenej s manželmi Pavol Vanek a Alena
Vaňková rod. Válková trvale bytom Koválov č. 51.
U z n e s e n i e č. 10/2015
Obecné zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie vyhodnotenie predložených cenových ponúk na uskutočnenie
stavebných prác „Rekonštrukcia fasády na Požiarnej zbrojnici Koválov.
B/ poveruje starostu obce k uzatvoreniu a k podpisu Zmluvy o dielo „Rekonštrukcia
fasády na Požiarnej zbrojnici Koválov“ s úspešným uchádzačom a zhotoviteľom diela Pavol
Martiš, Okružná 1199, Senica, IČO 40203263 v zmysle predloženej cenovej ponuky
9 999,70 € s DPH.
U z n e s e n i e č. 11/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov jednotlivých komisií pri OZ nasledovne:
komisia stavebná a životného prostredia – predseda Pavol Vanek, členovia Juraj Klimeš,
Ing. Stanislav Cák, Milan Komárek
komisia kultúry – predseda Dana Bilovská, členovia, Lenka Dojčanská, Ivana Cintulová,
Viera Kudláčová
komisia pre šport, mládež a telovýchovu – predseda Tomáš Duchoslav, členovia Vladimír
Vach, Štefan Vach
komisia priestupková a verejného poriadku Richard Čongrády, Pavol Pavelka

predseda Peter Vymislický, členovia Bc.

U z n e s e n i e č. 12/2015
Obecné zastupiteľstvo
A/ schvaľuje spoluprácu obce Koválov s firmou Premier Consulting, spol. s.r.o.
v oblasti poradenských služieb pri čerpaní eurofondov v rámci programového obdobia rokov
2014 – 2020, na základe výsledkov prieskumu trhu realizovaného v zmysle zákona č. 25/2006
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
B/ s p l n o m o c ň u j e starostu obce na podpis zmluvy o dielo.
U z n e s e n i e č. 13/2015
Obecné zastupiteľstvo súhlasí:
s podaním žiadosti na výrub 3 kusov stromov rastúcich na obecnom pozemku parcela
číslo 204/4 v k.ú. Koválov v tesnej blízkosti rodinného domu súpisné číslo 177.
10. 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 27. februára 2015

Pavol Kuba
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

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

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

