ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koválov, konaného dňa 21. mája 2015
Prítomní poslanci OZ: Dana Bilovská, Peter Vymislický, Pavol Vanek, Lenka Dojčanská,
Tomáš Duchoslav, Štefan Vach
Ospravedlnený: Juraj Klimeš
Overovatelia zápisnice: Peter Vymislický, Dana Bilovská
Program :

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Záverečný účet obce Koválov a rozpočtové hospodárenie za rok
2014
4. Zmena rozpočtu č. 1/2015
5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Koválov
6. Výzva MP SR z PRV na kamerové systémy
7. Schválenie zámeru na predaj časti pozemku
8. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre TJ Družstevník Koválov
9. Prekovanie a schválenie platu starostu
10. Rôzne
11. Návrh uznesení
12. Záver

 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 13.5.2015 bol doplnený bod Žiadosť o
poskytnutie dotácie pre TJ Družstevník Koválov. 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

 Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ dňa 27.2.2015. Prijaté uznesenia č.8 až
č. 13 sú plnené a ostávajú v platnosti.
 Záverečný účet obce Koválov a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 – starosta obce
uviedol že v tomto materiály sú detailne uvedené všetky rozpočtované a skutočné príjmové
a výdavkové položky za rok 2014 porovnané aj so skutočnosťou predchádzajúcich rokov a
boli poslancom OZ zaslané v časovom predstihu na preštudovanie. Celkové príjmy obce v
roku 2014 dosiahli výšku 291 325,04 € a celkové výdavky obce boli v sume 266 669,19 €.
Výsledok hospodárenia obce za rok 2014 je prebytok 24 655,85 €. Nakoľko k predloženému
materiálu neboli pripomienky starosta obce požiadal prítomných poslancov, aby obecné
zastupiteľstvo schválilo záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad a schválilo
použitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu v sume 24 655,85 €.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

 Zmena rozpočtu č. 1 - starosta obce uviedol, že zmenou rozpočtu sa zvyšujú celkové
príjmy o 1 210,- €, z toho bežné príjmy o 660,- € a finančné operácie o 550,- €. Výdavky

celkom sa zvyšujú o 1 700,- €, z toho bežné výdavky 640,- € a kapitálové výdavky 1 700,- €.
Detailný položkovitý rozpis zmeny rozpočtu podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie
príjmov aj výdavkov bol zaslaný poslancom OZ vopred elektronicky a hlasovaním ho
schválili.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Koválov – v nadväznosti na rokovanie OZ
dňa 27.2.2015 starosta v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení pripravil
pracovný materiál na vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce
Koválov, ktorý bol elektronicky zaslaný poslancom OZ v časovom predstihu. Tento materiál
bol po vzájomnej komunikácii doplnený o nasledovné skutočnosti: termín na predkladanie
prihlášok bol stanovený do 31.7.2015 do 16.00 hod. Uzávierku prihlášok vykoná komisia
poslancov v zložení Dana Bilovská, Pavol Vanek, Štefan Vach, Peter Vymislický a Tomáš
Duchoslav. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov OZ dňa
14.8.2015 o 19.00 hod. na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Každý uchádzač bude mať
možnosť na osobnú prezentáciu v trvaní najviac 5 minút. Vyhlásenie výberového konania
bude zverejnené na úradnej tabuli obce Koválov a na www.kovalov.sk . Takto doplnené
podmienky výberového konania hlavného kontrolóra obce Koválov poslanci OZ hlasovaním
schválili.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

6. Výzva MP SR z PRV na kamerové systémy – starosta obce v krátkosti zhrnul podmienky
zverejnenej výzvy MP SR z PRV na budovanie kamerových systémov v obciach do 1 000
obyvateľov, tak ako boli poslancom OZ zaslané dňa 6.5.2015. Starosta ďalej uviedol, že
vzhľadom na kladné stanoviská odpovedajúcich poslancov 6 zo 7 bola podpísaná zmluva na
Externý projektový manažment Kamerové systémy PRV 2007-2013 so spoločnosťou Premier
consulting s.r.o. a boli vykonané všetky kroky pre podanie projektu.
7. Schválenie zámeru na predaj časti pozemku - starosta informoval prítomných poslancov
o predloženej žiadosti manželov Márie a Miroslava Hasákových, bytom Koválov č. 71
o odkúpenie časti obecnej parcely KN - E č. 212 /1 v k.ú. Koválov v celkovej výmere 46 m2
podľa geometrického plánu č. 38/2015 diel č. 1 a diel č. 2 z dôvodu zosúladenia užívacieho
a majetkového vzťahu tejto častí pozemku, nakoľko tento pozemok sa nachádza pod
rodinným domom supísné číslo 71, ktorého vlastníkmi sú žiadatelia manželia Hasákových.
Starosta upozornil poslancov OZ, že skôr ako príde k predaju časti obecného pozemku je
potrebné schváliť jeho zámer 3/5 väčšinou prítomných poslancov. Vzhľadom k tomu, že
rodinný dom s.č. 71 bol postavený a daný do užívania ešte v roku 1970, ako aj na základe
vyššie uvedených skutočností starosta predložil návrh, aby zámer na predaj časti obecného
pozemku poslanci OZ hlasovaním schválili.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

8. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre TJ Družstevník Koválov - starosta obce informoval
prítomných poslancov, že 6.3.2015 TJ Družstevník Koválov predložila žiadosť o poskytnutie
dotácie z rozpočtu Obce Koválov v roku 2015 vo výške 1 600,- €. požadovaná dotácia bude
použitá na činnosť klubu v súlade so stanovami a reprezentáciu a propagáciu obce Koválov.
Starosta obce uviedol, že predmetná žiadosť a poskytnutie dotácie je v súlade so VZN Obce

Koválov č. 10 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce a navrhol poslancom poskytnutie dotácie
schváliť. Poslanci OZ s predloženým návrhom súhlasili a hlasovaním ho schválil.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

9. Prekovanie a schválenie platu starostu - prerokovanie tohto bodu v OZ viedla zástupkyňa
starostu pani Dana Bilovská. Pani zástupkyňa uviedla, že Štatistický úrad SR zverejnil
priemernú mesačnú mzdu v hospodárstve SR za rok 2014 vo výške 858,- €. V súlade
s novelou zákona č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest je daná povinnosť každoročne prerokovať a určiť plat starostu OZ. Poslanci
po vzájomnej diskusii o výške doterajšieho platu starostu a zohľadnení dosiahnutých
výsledkov a vzhľadom na celkovú finančnú situáciu obce navrhli, že plat starostu od 1.1.2015
bude stanovený rozhodnutím obecného zastupiteľstva o zvýšení platu o 20 %, t.j. na sumu
1 699,- €. Poslanci OZ s predloženým návrhom súhlasili a hlasovaním ho schválil.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

10. Rôzne
- starosta obce informoval poslancov OZ, že z prostriedkov TTSK bola schválená obci
dotácia vo výške 200,- € na opravu a rekonštrukciu súsošia Troch svätých a dotácia v sume
500,- € na dobudovanie detského ihriska pri kaplnke sv. Urbana,
- starosta ďalej informoval, že bolo ukončené verejné obstarávanie na „Multifunkčné športové
plochy“. Úspešným uchádzačom je spoločnosť MARO, s.r.o. Sučany. Cena diela je 119
708,07 € bez DPH. Vzhľadom k tomu, že projekt „Multifunkčné športové plochy“ zahŕňa
vybudovanie dvoch kompletných multifunkčných ihrísk, ale nerieši zelenú a oddychovú časť
v bezprostrednej blízkosti ihrísk, starosta obce predložil na posúdenie návrh na možnosť
dopracovania projektu aj o túto časť t.j. lavičky pre športovcov, oddych a sadbové úpravy.
Poslanci OZ po vzájomnej diskusii s predloženým návrhom súhlasili.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

- starosta ďalej informoval, že spoločnosť Protherm Production s.r.o. Skalica odovzdá obci
Koválov na základe kúpnej zmluvy funkčný prototyp plynového kotla Bear condens 48 kW
pre kotolňu ZŠ a MŠ Koválov za kúpnu cenu 100,- €.
11. Návrh uznesení.
U z n e s e n i e č. 14/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva a overovateľov zápisnice z dnešného
zasadnutia a to poslancov Peter Vymislický a Dana Bilovská.
U z n e s e n i e č. 15/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
A/ Záverečný účet obce Koválov za rok 2014 a celoročné hospodárenie bez výhrad
B/ použitie prebytku hospodárenia v sume 24 655,85 €, zisteného podľa ustanovenia §
10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na:
- tvorbu rezervného fondu v sume 24 655,85 €.

U z n e s e n i e č. 16/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nasledovnú zmenu rozpočtu č.1/2015
schválený rozpočet
zmena
rozpočet po zmene
Bežné príjmy
Finančné operácie
Príjmy spolu

236 722,00
38 200,00
294 961,00

Bežné výdavky
231349,00
Kapitálové výdavky 40 200,00
Finančné operácie
11 950,00
Výdavky spolu
283 499,00

+ 660,00
+ 550,00
+ 1 210,00

257 421,00
38 750,00
296 171,00

+ 640,00
+ 1 060,00
0,00
+ 1 700,00

231 989,00
41 260,00
11 950,00
285 199,00

U z n e s e n i e č. 17/2015
Obecné zastupiteľstvo v Koválove v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Z.z. v znení
neskorších predpisov
a) vy h l a s u j e deň konania voľby hlavného kontrolóra na 14.8.2015 o 19.00 hod.
b) u s t a n o v u j e podľa § 18a ods. 3, posledná veta zákona o obecnom zriadení
a) nasledovné náležitosti prihlášky kandidáta:
- úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- vyhlásenie uchádzača, že ovláda všetky štandardné zručnosti pre prácu s PC
- písomný súhlas kandidáta so spracovaním a zverejnením osobných údajov podľa §7 ods.1 a
2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom
vykonania voľby hlavného kontrolóra
- uchádzač doručí prihlášku doporučeným listom alebo osobne na Obecný úrad Koválov,
Koválov č. 216 v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať“ v
termíne do 31.7.2015 do 16.00 hod.
b) nasledovné podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra:
- uzávierku prihlášok vykonaná komisia poslancov v zložení Dana Bilovská, Pavol Vanek,
Štefan Vach, Peter Vymislický a Tomáš Duchoslav, ktorá súčasne vyhodnotí doručené
prihlášky uchádzačov z hľadiska zákona a vyhlásených podmienok,
- uchádzači, ktorí splnili zákonom stanovené podmienky a doručili včasnú a úplnú prihlášku
budú prizvaní na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 14.8.2015,
- poverená komisia poslancov oboznámi obecné zastupiteľstvo s výsledkom vyhodnotenia
prihlášok,
- každý uchádzač bude mať možnosť na osobnú prezentáciu v trvaní najviac 5 minút,
- poslanci obecného zastupiteľstva môžu uchádzačovi po jeho prezentácii položiť otázky,
- voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním.
U z n e s e n i e č. 18/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
zámer na odpredaj časti obecného pozemku parcela KN- E č. 202/1 v k.ú. Koválov
pod rodinným domom súpisné číslo 71 vo výmere do 46 m2, podľa geometrického plánu
č. 38/2015 diel č. 1 a diel č. 2 z dôvodu vysporiadania užívacieho a vlastníckeho práva
pre vlastníkov rodinného domu manželov Mária Hasáková a Miroslav Hasák, bytom Koválov
č. 71.

U z n e s e n i e č. 19/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Koválov v sume 1 600,- € v roku 2015 na základe
žiadosti Občianskeho združenia TJ Družstevník Koválov.
U z n e s e n i e č. 20/2015
Obecné zastupiteľstvo v Koválove na základe § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení
neskorších predpisov – schvaľuje zvýšenie platu starostovi obce o 20%, t.j na sumu 1 699,- €.
U z n e s e n i e č. 21/2015
Obecné zastupiteľstvo súhlasí:
s dopracovaním projektu „Multifunkčné športové plochy“ o projektovú dokumentáciu
pre oddychovú časť a sadbové úpravy v bezprostrednej blízkosti ihrísk.
12. 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 21. mája 2015

Pavol Kuba
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

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

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

