ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koválov, konaného dňa 15. decembra 2015
Prítomní poslanci OZ: Dana Bilovská, Lenka Dojčanská,Tomáš Duchoslav, Štefan Vach,
Peter Vymislický,
Ospravedlnení:

Pavol Vanek, Juraj Klimeš
Kontrolór obce Ing. Robert Mozolič

Overovatelia zápisnice: Štefan Vach,, Peter Vymislický
Program :

1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Programový rozpočet obce Koválov na rok 2016 a roky 2017 - 2018
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného
rozpočtu obce Koválov na roky 2016 - 2018
5. Plán rozvoja obce Koválov na obdobie rokov 2014 - 2020
6. VZN obce Koválov č. 2 – O výške poplatku dane za psa
7. VZN obce Koválov č. 4 – O podmienkach určovania a vyberania
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, ktoré vznikli na území obce Koválov
8. VZN obce Koválov č. 10 – O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
9. Vzdanie sa poslaneckého mandátu poslanca Juraja Klimeša
10. Rôzne
11. Návrh uznesení
12. Záver

1. Zasadnutie OZ otvoril starosta obce Pavol Kuba, ktorý privítal prítomných poslancov a
oboznámil ich s programom zasadnutia. Starosta predložil návrh, aby do pôvodného
programu zasadnutia, ktorý bol zaslaný v pozvánke dňa 10.12.2015 bol doplnený bod
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce Koválov na roky
2016 – 2018 a bod Vzdanie sa poslaneckého mandátu poslanca Juraja Klimeša.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci OZ p. Štefan Vach a p. Peter Vymislický.
Navrhnutí program zasadnutia aj overovateľov zápisnice poslanci schválili.
Hlasovanie: prítomných 5 poslancov

za návrh hlasovalo 5 poslancov

2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ dňa 26.11.2015. Prijaté uznesenia č.34 až
č. 39 sú plnené a ostávajú v platnosti.
3. Programový rozpočet obce Koválov na rok 2016 a roky 2017 - 2018 – starosta obce
uviedol, že v návrhu programového rozpočtu obce na rok 2016 boli upravené rozpočtované
výdavky na dopravné značenie na miestnych komunikáciách, rozšírenie verejného osvetlenia
na cintoríne a na nové striedačky na futbalovom ihrisku. V príjmovej časti rozpočtu boli
zvýšené príjmy za vývoz TKO a príjmy dane za psa v nadväznosti na nové VZN obce.
Vzhľadom k tomu, že iné návrhy predložené neboli starosta obce navrhol aby programový
rozpočet na rok 2016 a roky 2017, 2018 boli schválené ako prebytkové nasledovne:

v Eur
Rozpočtové roky
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce:
+ prebytok, – schodok

r. 2016

r. 2017

r. 2018

537 976,00
536 093,00

251 624,00
237 886,00

251 251,00
236 576,00

+ 1 883,00

+ 13 738,00

+ 14 675,00

Bežný rozpočet:
Rozpočtové roky
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Hospodárenie obce:
+ prebytok, – schodok

v Eur
r. 2016

r. 2017

r. 2018

251 976,00
234 643,00

251 624,00
225 936,00

251 251,00
224 626,00

+ 17 333,00

+ 25 688,00

+ 26 625,00

Kapitálový rozpočet:
Rozpočtové roky
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Hospodárenie obce:
+ prebytok, – schodok

v Eur
r. 2016

r. 2017

r. 2018

250 000,00
289 500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-39 500,00

0,00

0,00

Finančné operácie:
Rozpočtové roky
Príjmy finančných operácií
Výdavky finančných operácií
Hospodárenie obce:
+ prebytok, – schodok

v Eur
r. 2016

r. 2017

r. 2018

36 000,00
11 950,00

0,00
11 950,00

0,00
11 950,00

24 050,00

-11 950,00

-11 950,00

Predložený návrh poslanci OZ hlasovaním schválili.
Hlasovanie: prítomných 5 poslancov

za návrh hlasovalo: 5 poslancov

4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce Koválov na
roky 2016 – 2018. V stanovisku hlavného kontrolóra sa uvádza nasledovné. Návrh rozpočtu je
spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len zákon č.523/2004)
a zákon č.583/2004. V predkladanom návrhu rozpočtu výdavkov na rok 2016 sa predpokladá
nevyhnutné plnenie funkcií obce, ktoré vyplývajú z platného legislatívneho rámca. Obec bude
zabezpečovať plnenie svojich funkcií a základných služieb svojim obyvateľom s výrazne
zvýšenou realizáciou nových investičných projektov, rozpočtované sú kapitálové investície
v celkovej výške 289 500,00 Eur. Celkový návrh rozpočtu obce na rok 2016 je predložený
ako prebytkový s celkovým prebytkom rozpočtu vo výške 1 883,00 Eur. Návrhy rozpočtov na
ďalšie dva roky trojročného rozpočtu sú predkladané rovnako prebytkové. Rozpočtové príjmy
sú zdrojom výdavkov a sú predpokladom na zabezpečenie plnenia funkcií obce. Návrh
rozpočtu celkových príjmov obce na rok 2016 oproti očakávanej skutočnosti plnenia rozpočtu

celkových príjmov roku 2015 ráta s ich výrazným nárastom. Rozpočtom výdavkov obec
zabezpečuje financovanie svojich funkcií vyplývajúcich z platného práva. Rozpočet
výdavkov na rok 2016 v celkovej sume 536 093,00 Eur momentálne zodpovedá možnostiam
obce a takisto investícií z dôvodu získania finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ. Navrhnutý
rozpočet výdavkov je možné hodnotiť ako primeraný k očakávanému vývoju na strane
príjmov navrhnutého rozpočtu. Na základe tohto stanoviska a skutočností v ňom uvedených
odporúčam Obecnému zastupiteľstvu v Koválove predložený návrh rozpočtu na roky 2016 –
2018 schváliť. Po krátkej diskusii poslanci OZ stanovisko hlavného kontrolóra obce
hlasovaním schválili.
Hlasovanie: prítomných 5 poslancov

za návrh hlasovalo: 5 poslancov

5. Plán rozvoja obce Koválov na obdobie rokov 2014 – 2020 – starosta obce uviedol, že do
predloženého materiálu boli zapracované pripomienky z predchádzajúceho rokovania a
odstránené formálne chyby a nedostatky. Ďalej uviedol, že spracovaný Plán rozvoja obce je
živý materiál, ktorý bude možné podľa aktuálnych požiadaviek dopĺňať. Starosta obce potom
predložil návrh, aby poslanci hlasovaním Plán rozvoja obce na roky 2014 – 2020 schválili.
Hlasovanie: prítomných 5 poslancov

za návrh hlasovalo 5 poslancov

6. VZN obce Koválov č. 2 – O výške poplatku dane za psa – starosta obce informoval, že
k prerokovanému návrhu tohto VZN neboli predložené žiadne pripomienky a preto navrhol
aby ho poslanci OZ hlasovaním schválili.
Hlasovanie: prítomných 5 poslancov

za návrh hlasovalo 5 poslancov

7. VZN obce Koválov č. 4 – O podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce Koválov - starosta
obce informoval, že k prerokovanému návrhu tohto VZN neboli predložené žiadne
pripomienky a preto navrhol aby ho poslanci OZ hlasovaním schválili.
Hlasovanie: prítomných 5 poslancov

za návrh hlasovalo 5 poslancov

8. VZN obce Koválov č. 10 – O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce – starosta obce
informoval, že k prerokovanému návrhu tohto VZN neboli predložené žiadne pripomienky a
preto navrhol aby ho poslanci OZ hlasovaním schválili.
Hlasovanie: prítomných 5 poslancov

za návrh hlasovalo 5 poslancov

9. Vzdanie sa poslaneckého mandátu poslanca Juraja Klimeša – starosta obce informoval
poslancov OZ, že dňa 15.12.2015 mu bolo doručené písomné oznámenie, že poslanec OZ pán
Juraj Kliemeš sa z rodinných dôvodov vzdal poslaneckého mandátu. Zároveň uviedol, že
podľa výsledkov volieb prvým a jediným náhradníkom je pán Štefan Stanek. Na základe
týchto skutočností starosta predložil návrh, aby OZ zobralo na vedomie vzdanie sa mandátu
pána Juraja Klimeša a vyhlásilo nastúpenie náhradníka pána Štefana Staneka do 15 dní po
uvoľnení mandátu. Predložený návrh poslanci OZ hlasovaním schválili.

Hlasovanie: prítomných 5 poslancov

za návrh hlasovalo 5 poslancov

10. Rôzne
- starosta obce informoval poslancov OZ, že v nadväznosti na nový zákon o odpadoch
č. 79/2015, ktorý bude účinný od 1.1.2016 obec Koválov a všetky okolité obce ktorým vývoz
komunálneho odpadu a triedeného separovaného zberu zabezpečujú Technické služby Senica
uzatvorili zmluvu o budúcej zmluve so spoločnosťou ENVI-PAK a.s. . Zároveň uviedol, že
spoločnosť ENVI-PAK a.s. je v súčasnej dobe najväčšou organizáciou Zodpovednosti
výrobcov na Slovensku a už v predchádzajúcom období spolupracovala pri separovanom
zbere s TS Senica.
- starosta ďalej informoval, že je v oprave obecné auto. Oprava bude zrejme rozsiahlejšia a
finančnej náročnejšia nakoľko je porucha na brzdách ABS a zrejme je prasknuté tesnenie pod
hlavou.
- zo strany poslancov pod predložený návrh na preverenie možnosti výstavby nového
bytového nájomného domu v obci. Starosta obce návrh podporil, zásadným problémom
však je nájsť vhodný obecný pozemok. Vytypovaný bol pozemok – verejné priestranstvo pri
potoku vedľa rodinného domu pána Staňka. Starosta prisľúbil, že do najbližšieho zasadnutia
OZ preverí vlastnícke práva k tomuto pozemku a aké sú minimálne vzdialenosti pre stavebné
konanie.
11. Návrh uznesení.
U z n e s e n i e č. 49/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva a overovateľov zápisnice z dnešného
zasadnutia a to poslancov Štefan Vach a Peter Vymislický.
U z n e s e n i e č. 50/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Programový rozpočet obce Koválov na rok 2016 a roky 2017 - 2018 nasledovne:
v Eur
Rozpočtové roky
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce:
+ prebytok, – schodok

r. 2016

r. 2017

537 976,00
536 093,00

251 624,00
237 886,00

251 251,00
236 576,00

+ 1 883,00

+ 13 738,00

+ 14 675,00

Bežný rozpočet:
Rozpočtové roky
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Hospodárenie obce:
+ prebytok, – schodok

r. 2018

v Eur
r. 2016

r. 2017

r. 2018

251 976,00
234 643,00

251 624,00
225 936,00

251 251,00
224 626,00

+ 17 333,00

+ 25 688,00

+ 26 625,00

Kapitálový rozpočet:
Rozpočtové roky
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Hospodárenie obce:
+ prebytok, – schodok

v Eur
r. 2016

r. 2017

r. 2018

250 000,00
289 500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-39 500,00

0,00

0,00

Finančné operácie:
Rozpočtové roky
Príjmy finančných operácií
Výdavky finančných operácií
Hospodárenie obce:
+ prebytok, – schodok

v Eur
r. 2016

r. 2017

r. 2018

36 000,00
11 950,00

0,00
11 950,00

0,00
11 950,00

24 050,00

-11 950,00

-11 950,00

U z n e s e n i e č. 51/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu programového rozpočtu obce Koválov
na rok 2016 a roky 2017 - 2018
U z n e s e n i e č. 52/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
Plán rozvoja obce Koválov na obdobie rokov 2014 – 2020.
U z n e s e n i e č. 53/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
VZN obce Koválov č. 2 – O výške poplatku dane za psa
U z n e s e n i e č. 54/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
VZN obce Koválov č. 4 – O podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce Koválov
U z n e s e n i e č. 55/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
VZN obce Koválov č. 10 – O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
U z n e s e n i e č. 56/2015
Obecné zastupiteľstvo:
A/ berie na vedomie
vzdanie sa mandátu poslanca OZ pána Juraja Klimeša
B/ vyhlasuje
nastúpenie náhradníka na poslanca OZ podľa výsledkov komunálnych volieb pána
Štefana Staneka do 15 dní po uvoľnení mandátu.

12. Záver.
Keďže boli vyčerpané všetky body programu zasadnutia OZ starosta obce Pavol Kuba
poďakoval všetkým poslancom za ich aktívnu účasť na tomto zasadnutí, ale aj za ich
celoročnú prácu v OZ a v prospech obce Koválov. Na záver im poprial radostné a požehnané
blížiace sa Vianočné sviatky.
V Koválove, dňa 15. decembra 2015

Pavol Kuba
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

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

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

