ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koválov, konaného dňa 4. apríla 2016
Prítomní poslanci OZ: Dana Bilovská, Pavol Vanek, Lenka Dojčanská,Tomáš Duchoslav,
Štefan Vach, Peter Vymislický, Štefan Stanek
Ospravedlnený: Kontrolór obce Ing. Robert Mozolič
Overovatelia zápisnice: Štefan Vach, Pavol Vanek
Program :

1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Výstavba Nájomného bytového domu
Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce
Koválov za rok 2015
5. Schválenie Záverečného účtu Obce Koválov za rok 2015
6. Riešenie dlhodobých pohľadávok obce Koválov po lehote splatnosti
7. Prerokovanie a schválenie platu starostu obce Koválov
8. Prerokovanie a schválenie platu hlavného kontrolóra obce
9. Rôzne
10. Návrh uznesení
11. 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
24.3.2016 boli doplnené body Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu
Obce Koválov za rok 2015 a Prerokovanie a schválenie platu hlavného kontrolóra obce.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci OZ Štefan Vach a Pavol Vanek.
Navrhnutý program zasadnutia aj overovateľov zápisnice poslanci schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

 Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ dňa 3.3.2016. Prijaté uznesenia č. 10 až
č. 15 sú plnené a ostávajú v platnosti.
 Výstavba Nájomného bytového domu – Zasadnutia sa zúčastnil Ing. arch. Matej Otrísal
autor štúdie pre výstavbu 12 bytového nájomného domu v Koválove. Bližšie vysvetlil
zloženie bytov v rámci bytového domu, dispozičné riešenie jednotlivých bytov, zastavanú a
úžitkovú plochu, riešenie parkovacích miest, navrhované stavebné systémy a použité
materiály, možnosti vykurovania nájomného domu a bytov, alternatívy finančného
zabezpečenia ako aj postup jednotlivých krokov a prác v prípade realizácie výstavby
nájomného bytového domu. Po vzájomnej diskusii a zodpovedaní viacerých otázok a dotazov
bol predložený návrh na schválenie predloženej štúdie a zámeru na výstavbu 12 bytového
nájomného domu v Koválove. Poslanci predložený návrh hlasovaním schválili.

Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo: 7 poslancov

 Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce Koválov za rok 2015 –
bolo predložené v zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na
základe predloženého návrhu záverečného účtu obce Koválov za rok 2015 a na základe
finančných a účtovných výkazov vyhotovených obcou k 31.12.2015. Hlavný kontrolór obce
Koválov Ing. Róbert Mozolič v závere svojho stanoviska konštatuje, že návrh záverečného
účtu obce za rok 2015 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa
§ 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Riadna účtovná závierka
k 3,1.12.2015 a rozpočtové hospodárenie obce bolo v súlade s ! 9 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy overená audítorom. V súlade s § 16 ods. 10 písm a) zákona č.
583/2004 odporučil kontrolór obce Obecnému zastupiteľstvu v Koválove uzatvoriť rokovanie
o záverečnom účte obce Koválov za rok 2015 s výrokom: celoročné hospodárenie schvaľuje
bez výhrad. Toto stanovisko hlavného kontrolóra obce poslanci OZ hlasovaním zobrali na
vedomie.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo: 7 poslancov

5. Schválenie Záverečného účtu Obce Koválov za rok 2015 – starosta obce uviedol že v
tomto materiály sú detailne uvedené všetky rozpočtované a skutočné príjmové a výdavkové
položky za rok 2015 porovnané aj so skutočnosťou predchádzajúcich rokov a boli poslancom
OZ zaslané v časovom predstihu na preštudovanie. Celkové príjmy obce v roku 2015 dosiahli
výšku 294 591,60 € a celkové výdavky obce boli v sume 272 965,00 €. Výsledok
hospodárenia obce za rok 2015 je prebytok 21 626,60 €. 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 21 626,60 €.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

6. Riešenie dlhodobých pohľadávok obce Koválov po lehote splatnosti – poslancom OZ bol
predložený celkový zoznam pohľadávok obce po lehote splatnosti podľa stavu k 31.12.2015.
Medzi najväčších neplatičov patrí Schultz Pavol, Hollého 752 Senica v sume 746,34 € za
obdobie rokov 2003 – 2015, Schultzová Marta, Hollého 752 Senica v sume 59,30 € za
obdobie rokov 2005 – 2015, Králiček Štefan Rybky 3 v sume 258,91 € za rok 2002 a Vapid
s.r.o. v sume 2 139,21 € za obdobie rokov 2011 – 2015. Vzhľadom k tomu, že vyššie uvedení
dlžníci nereagujú ani výzvy zo strany obce o úhrade pohľadávok a nie je s nimi možné
dohodnúť ani splátkový kalendár, starosta obce predložil návrh, aby vymáhanie vyššie
uvedených pohľadávok bolo postúpené spoločnosti NELL KAPITAL s.r.o. s ktorou obec
uzatvorila rámcovú zmluvu o spolupráci. S predloženým návrhom poslanci OZ súhlasili a
hlasovaním ho schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

7. Prerokovanie a schválenie platu starostu obce Koválov - 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 2015 vo výške 883,- €. Po

novele zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest nie je potrebné každoročne prerokovávať plat starostu a uvádzať ho
presne v eurách. 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 1.1.2016 bude uznesením obecného zastupiteľstva zvýšený o 20 %, podľa
§ 4 ods. 2 zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov s následnou
valorizáciou podľa vývoja priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v NH vyčíslenej na
základe údajov ŠÚ SR. Poslanci OZ s predloženým návrhom súhlasili a hlasovaním ho
schválil.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

8. Prerokovanie a schválenie platu hlavného kontrolóra obce – prerokovanie tohto bodu
viedla zástupkyňa starostu pani Dana Bilovská. Pani zástupkyňa uviedla, že Štatistický úrad
SR zverejnil priemernú mesačnú mzdu v hospodárstve SR za rok 2015 vo výške 883,- €.
Vzhľadom k tomu, že sa medziročne zvýšila priemerná mzda v národnom hospodárstve
zvyšuje sa plat hlavného kontrolóra o 4,00 € na sumu 142,00 € mesačne. Zároveň požiadala
poslancov OZ o jeho schválenie.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

9. Rôzne
- starosta obce informoval poslancov OZ, že obec zakúpila štiepkovač resp. drtič konárov a
haluzí pre potrebu obce ale ja pre potreby občanov.
- starosta ďalej informoval že posilňovne, ktorá sa nachádza v KD je objednaná nová lavička
na posilňovanie a nový posilňovací stroj.
10. Návrh uznesení.
U z n e s e n i e č. 16/2016
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. 17/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
štúdiu a zámer na výstavbu 12 bytového nájomného domu Koválov so skladbou bytov
3 x jedno izbový, 6 x dvoj izbový a 3 x troj izbový.
U z n e s e n i e č. 18/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Koválov za rok 2015 s
odporúčaním a výrokom „Celoročné hospodárenie obce schváliť bez výhrad“.
U z n e s e n i e č. 19/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
A/ Záverečný účet obce Koválov za rok 2015 a celoročné hospodárenie bez výhrad.

B/ použitie prebytku hospodárenia v sume 21 626,60 €, 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 21 626,60 €.
U z n e s e n i e č. 20/2016
Obecné zastupiteľstvo súhlasí:
s postúpením dlhodobých pohľadávok po lehote splatnosti voči Schultz Pavol,
Hollého 752 Senica v sume 746,34 €, Schultzová Marta, Hollého 752 Senica v sume 59,30 € ,
Králiček Štefan Rybky 3 v sume 258,91 € a Vapid s.r.o. v sume 2 139,21 € na vymáhanie
spoločnosti NELL KAPITAL s.r.o. .
U z n e s e n i e č. 21/2016
Obecné zastupiteľstvo určuje:
mesačný plat starostu obce Koválov pána Pavla Kubu s účinnosťou od termínu
1.1.2016 podľa § 3 ods. 1 zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov
zvýšený o 20 % podľa § 4 ods. 2 zákona o právnom postavení a platových pomeroch
starostov s následnou valorizáciou podľa vývoja priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v NH vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR.
U z n e s e n i e č. 22/2016
Obecné zastupiteľstvo určuje:
mesačný plat hlavného kontrolóra obce Koválov s účinnosťou od termínu 1.1.2016
podľa § 18c ods. 1,2 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov vo výške 142,00 € s následnou valorizáciou podľa vývoja priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v NH vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR.
11. 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 4. apríla 2016

Pavol Kuba
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Štefan Vach .............................

Pavol Vanek

….................................

