ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koválov, konaného dňa 3. marca 2016
Prítomní poslanci OZ: Dana Bilovská, Pavol Vanek, Lenka Dojčanská,Tomáš Duchoslav,
Štefan Vach, Peter Vymislický, Štefan Stanek
Kontrolór obce Ing. Robert Mozolič
Overovatelia zápisnice: Tomáš Duchoslav, Štefan Stanek
Program :

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. VZN obce Koválov č. 17 – o mieste a čase zápisu detí na plnenie
povinnej školskej dochádzky v ZŠ Koválov v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Koválov
4. Schválenie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce v roku
2016
5. Vyhodnotenie Verejnej obchodnej súťaže na predaj časti obecného
pozemku
6. Zmena rozpočtu obce Koválov č. 1/2016
7. Predaj časti obecného pozemku
8. Predstavenie ponuky právnej spolupráce so spoločnosťou NELL
KAPITAL s.r.o.
9. Aktuálne informácie o možnosti výstavby Nájomného bytového
domu
10. Rôzne
11. Návrh uznesení
12. Záver

 Zasadnutie OZ otvoril starosta obce Pavol Kuba, ktorý privítal prítomných poslancov a
predložil návrh, aby do pôvodného programu zasadnutia, ktorý bol zaslaný v pozvánke dňa
26.2.2016 bol doplnený bod Zmena rozpočtu obce Koválov č. 1/2016. Za overovateľov
zápisnice boli navrhnutí poslanci OZ Tomáš Duchoslav a Štefan Stanek. Navrhnutý program
zasadnutia aj overovateľov zápisnice poslanci schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

 Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ dňa 4.2.2016. Prijaté uznesenia č. 1 až
č. 9 sú plnené a ostávajú v platnosti.
 VZN obce Koválov č. 17 – o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej
dochádzky v ZŠ Koválov v zriaďovateľskej pôsobnosti 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 7 poslancov

za návrh hlasovalo: 7 poslancov

 Schválenie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce v roku 2016 – o poskytnutie
dotácie z rozpočtu obce požiadalo o.z. TJ Družstevník Koválov na zabezpečenie činnosti a
organizáciu futbalových stretnutí futbalového klubu TJ Družstevník Koválov v roku 2016 v
sume 1 600,- € a o.z. DHZ Koválov na zabezpečenie svojej činnosti v roku 2016 v sume 1
000,- €. Starosta obce predložil návrh, aby TJ Družstevník Koválov bola schválená dotácia v
požadovanej výške 1 600,- € a DHZ Koválov bola schválená dotácia v sume 500,- €, nakoľko
všetci členovia o.z. DHZ Koválov sú zároveň aj členmi DHZ Obce Koválov a všetky náklady
na činnosť DHZ obce Koválov sú v pnej výške financované z prostriedkov a z rozpočtu obce
Koválov. S predloženým návrhom poslanci OZ súhlasili a hlasovaním ho schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo: 7 poslancov

5. Vyhodnotenie Verejnej obchodnej súťaže na predaj časti obecného pozemku – v súlade
s uznesením OZ v Koválove č. 7/2016 zo dňa 3.3.2016, ktorým boli stanovené podmienky
VOS bola doručená dňa 25.2.2016 jediná ponuka. Starosta obce vyzval poslankyňu p.
Bilovskú, aby otvorila doručenú zalepenú obálku s názvom „Obchodná verejná súťaž - predaj
pozemkov – neotvárať“. Po otvorení obálky pani Bilovská konštatovala, že cenovú ponuku
zaslali p. Richard Ondrejkovič, bytom Smrdáky 82 a p. Adriana Vachová, bytom Koválov
č. 204. Ponúknutá kúpna cena celkom je 9 325,- € t.j. 5,oo € za m2. Záujemcovia splnili aj
podmienku zloženia zábezpeky v sume 3 000,- € na účet Obce Koválov. Na základe týchto
skutočností starosta obce konštatoval, že jediní záujemcovia p. Richard Ondrejkovič, bytom
Smrdáky 82 a p. Adriana Vachová, bytom Koválov č. 204 splnili podmienky vyhlásenej VOS
na predaj časti obecného pozemku vyhlásené uznesením OZ č. 7/2016 a predložil návrh aby
predaj predmetného pozemku hlasovaním schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov
zdržal sa 1 poslanec

6. Zmena rozpočtu obce Koválov č. 1/2016 – starosta obce uviedol, že touto zmenou rozpočtu
sa zvyšujú bežné príjmy o 7 450,00 € a taktiež sa zvyšujú bežné výdavky o 7 450,00 €
z dôvodu premietnutia do rozpočtu obce finančných prostriedkov súvisiacich s činnosťou
školskej jedálne, ktoré boli doteraz vedené ako mimorozpočtové. Predloženú zmenu rozpočtu
č. 1/2016 poslanci OZ hlasovaním schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

7. Predaj časti obecného pozemku - uznesením OZ v Koválove č. 6/2016 zo dňa 3.3.2016
schválilo zámer na odpredaj časti pozemku a to diel č. 1 o výmere 63 m2 zastavané plochy a
nádvoria v k.ú. Koválov, evidovanej na LV č. 496 pre vlastníka Obec Koválov, ktorý bol
odčlenený z pôvodnej parcely č. 202/1 geometrickým plánom č. 046/2011 vyhotoviteľom
GEODESY SLOVAKIA s.r.o. Senica manželom Jurajovi a Miroslave Klimešovým, bytom
Koválov 269, v súlade s ust. § 9a ods. 8 písmeno e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa. Tento zámer bol
zverejnený na úradnej tabuli obce Koválov od 8.2.2016 do 2.3.2016 a obci neboli doručené
žiadne žiadosti ani pripomienky. Na základe tejto skutočnosti starosta predložil návrh aby
predaj časti pozemku sa uskutočnil priamym predajom, ako prípad osobitného zreteľa a cena
bola vo výške 5,-€/m2, tak ako bola stanovená pri predchádzajúcich predajoch. Hlasovanie.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 5 poslancov

Proti hlasovali 2 poslanci
8. Predstavenie ponuky právnej spolupráce so spoločnosťou NELL KAPITAL s.r.o. –
starosta obce privítal na zasadnutí OZ zástupcov spoločnosti, ktorí predstavili možnosti a
oblasti vzájomnej spolupráce najmä v oblasti vymáhania pohľadávok po lehote splatnosti a
nedobytných pohľadávok. Po prezentácii a vzájomnej diskusii starosta obce uviedol, že
obecné zastupiteľstvo sa najbližšom zasadnutí sa bude zaoberať pohľadávkami obce po lehote
splatnosti a navrhne akým spôsobom budú vymáhané.
9. Aktuálne informácie o možnosti výstavby Nájomného bytového domu – starosta obce
infomoval, že p. Milan Komárek vyhotovil skutkové geodetické zameranie pozemkov na
priestranstve vedľa rodinného domu Štefana Staneka, ktoré bolo elektronicky zaslané
projektantovi za účelom vypracovania štúdie a osadenia stavby bytového domu na tomto
pozemku.
10. Rôzne
- starosta obce informoval poslancov OZ o podanej žiadosti manželov Pavol Vanek a
Ľudmila Vaňková bytom Koválov č. 150 o zakrytie priekopy pred rodinným domom súpisné
číslo 150 za účelom vytvorenia parkovacích miest pre ich osobné motorové vozidlá. Starosta
obce navrhol členom stavebnej komisie aby bola vykonaná obhliadka na mieste a následne
vydané stanovisko,
- starosta ďalej informoval že od 1.4.2016 nastúpi do pracovného pomeru pani Elena
Caboňová na obdobie 9 mesiacov t.j. do 31.12.2016 v rámci projektu podpora zamestnanosti
v súlade s § 50 j Zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.
- starosta ďalej informoval, že v nedeľu 13. marca 2016 sa uskutoční stolnotenisový turnaj
dospelých Memoriál Miroslava Komárka v kultúrnom dome Koválov,
11. Návrh uznesení.
U z n e s e n i e č. 10/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva a overovateľov zápisnice z dnešného
zasadnutia a to poslancov Tomáš Duchoslav a Štefan Stanek.
U z n e s e n i e č. 11/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
VZN obce Koválov č. 17 – o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej
dochádzky v ZŠ Koválov v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Koválov
U z n e s e n i e č. 12/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Koválov v sume 1 600,- € v roku 2016 na
základe žiadosti Občianskeho združenia TJ Družstevník Koválov,
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Koválov v sume 500,- € v roku 2016 na základe
žiadosti Dobrovoľný hasičský zbor Koválov.
U z n e s e n i e č. 13/2016
Obecné zastupiteľstvo:

A/ p r i j í m a - predloženú cenovú ponuku Richardom Ondrejkovičom, bytom
Smrdáky 82 a Adrianou Vachovou bytom Koválov 204 v rámci obchodnej verejnej súťaže na
kúpu pozemku v celkovej výmere 1 865 m2 v k.ú. Koválov na výstavbu rodinného domu za
kúpnu cenu 9 325,- €,
B/ s c h v a ľ u j e - predaj časti pozemku v k.ú. Koválov evidovaného na LV č. 496
ako parcela E KN č. 202/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 850 m2 a
odpredaj časti pozemku v k.ú. Koválov evidovaného na LV č. 2188 ako parcela E KN č. 150
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 15 m2 odčlenené geometrickým
plánom č. 46/2015 zhotoveným Ing. Drahoslava Komárková Geodézia Koválov 257
pre výstavbu rodinného domu Richardovi Ondrejkovičovi, bytom Smrdáky 82 a Adriane
Vachovej, bytom Koválov 204 za kúpnu cenu 5,00 €/m2, t.j. za celkovú výmeru 1 865 m2
za kúpnu cenu 9 325,- €.
C/ p o v e r u j e - starostu obce k podpisu kúpnej zmluvy uzatvorenej s Richardom
Ondrejkovičom, bytom Smrdáky 82 a Adrianou Vachovou bytom Koválov 204.
U z n e s e n i e č. 14/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
Zmena rozpočtu obce Koválov č. 1/2016 nasledovne:
schválený rozpočet
zmena
Bežné príjmy
251 976,00
+ 7 450,00
Finančné operácie
36 000,00
0,00
Kapitálové príjmy
250 000,00
0,00
Príjmy spolu
537 976,00
+ 7 450 ,00
Bežné výdavky
234 643,00
Kapitálové výdavky 289 500,00
Finančné operácie
11 950,00
Výdavky spolu
536 093,00

+ 7 450,00
0,00
0,00
+ 7 450,00

rozpočet po zmene
259 426,00
36 000,00
250 000,00
545 426,00
242 093,00
24 633,00
11 950,00
543 543,00

U z n e s e n i e č. 15/2016
Obecné zastupiteľstvo :
A./ berie na vedomie:
žiadosť manželov Juraja Klimeša a Miroslavy Klimešovej, bytom Koválov č. 269
o odpredaj časti obecného pozemku,
B./ konštatuje,
že sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko pozemok sa nachádza
v areály rodinného domu súpisné číslo 269, ktorého sú žiadatelia vlastníkmi, v zmysle zákona
O majetku obcí č. 138/1991 §9a odsek 8 písmeno e), o ktorom rozhoduje obecné
zastupiteľstvo troipätinovou väčšinou všetkých poslancov. Tento predaj je v súlade
s uznesením Obecného zastupiteľstva č. 6/2016, ktorým bol schválený zámer na priamy
predaj tejto časti obecného pozemku.
C./ schvaľuje:
predaj časti obecného pozemku a to diel č. 1 o výmere 63 m2 zastavané plochy a
nádvoria v k.ú. Koválov, evidovanej na LV č. 496 pre vlastníka Obec Koválov, ktorý bol
odčlenený z pôvodnej parcely č. 202/1 geometrickým plánom č. 046/2011 vyhotoviteľom
GEODESY SLOVAKIA s.r.o. Senica manželom Jurajovi a Miroslave Klimešovým, bytom
Koválov 269 za kúpnu cena 5,- € za m2, čo predstavuje za celkovú predávanú výmeru 63 m2
celkovú čiastku 315,- €.
D./ poveruje:

starostu obce k podpisu kúpnej zmluvy uzatvorenej s manželmi Jurajom Klimešom a
Miroslavy Klimešovej, bytom Koválov 269.
15. 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 3. marca 2016

Pavol Kuba
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

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

Štefan Stanek ..............................

