ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koválov, konaného dňa 30. júna 2016
Prítomní poslanci OZ: Dana Bilovská, Pavol Vanek, Lenka Dojčanská,Tomáš Duchoslav,
Štefan Vach, Peter Vymislický, Štefan Stanek
Ospravedlnený: Ing. Robert Mozolič – hlavný kontrolór obce
Overovatelia zápisnice: Lenka Dojčanská, Tomáš Duchoslav

Program : 1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh Dodatku č. 4 k VZN obce Koválov č. 9 - O výške príspevku
za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o
výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej
jedálni
4. VZN obce Koválov č. 18 o nakladaní z komunálnymi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Koválov
5. Výročná správa obce Koválov za rok 2015
6. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2015 a
overenie súladu Výročnej správy s Účtovnou závierkou obce Koválov
7. Prerokovanie návrhu organizačného zabezpečenia výchovno vzdelávacieho
procesu v ZŠ Koválov v školskom roku 2016/2017
8. VZN obce Koválov č. 13 o odmienkach predaja výrobkov na trhových miestach
v obci Koválov
9. Rôzne
10. Návrh uznesení
11. Záver
 Zasadnutie OZ otvoril starosta obce
Pavol Kuba, ktorý privítal prítomných
poslancov, kontrolóra obce a oboznámil ich s programom zasadnutia. Za overovateľov
zápisnice boli navrhnutí poslanci Lenka Dojčanská a Tomáš Duchoslav. Navrhnutý program
zasadnutia aj overovateľov zápisnice poslanci schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

 Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ dňa 19.5.2016. Prijaté uznesenia č. 23 až
č. 28 sú plnené a ostávajú v platnosti.
 Návrh Dodatku č. 4 k VZN obce Koválov č. 9 - O výške príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu detí, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka
na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni. Starosta obce

uviedol, že týmto dodatkom sa navrhuje upraviť výšky príspevkov za pobyt dieťaťa
v materskej škole z doterajších 7,- € mesačne na 10,- € mesačne a školné v školskom klube
z doterajších 4,- € na 7,- € mesačne. Starosta obce ďalej uviedol, že hlavným dôvodom
zvýšenia príspevkov je čiastočné zníženie potreby vlastných prostriedkov na dofinancovanie
mzdových prostriedkov v základnej škole. Poslanci s predloženým návrhom súhlasili a
hlasovaním ho schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo: 7 poslancov

 VZN obce Koválov č. 18 o nakladaní z komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Koválov – starosta obce uviedol, že k predloženému návrhu VZN obce č. 18
neboli predložené žiadne pripomienky ani iné návrhy, preto predložil návrh, by poslanci OZ
VZN č. 18 hlasovaním schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo: 7 poslancov

 Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015 a
overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou obce Koválov – na rokovanie bola
predložená správa nezávislého audítora (Ing. Terézie Urbanovej), ktorá preverila správnosť
a opodstatnenosť jednotlivých účtovných operácií a správnosť zostatkov jednotlivých účtov.
Nedostatky zistené neboli. Stanovisko audítora v uvedenej správe je nasledovné: účtovná
závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej
situácie obce Koválov k 31.decembru 2015 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok
končiaci k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve. Starosta následne
požiadal prítomných poslancov OZ, aby hlasovaním zobrali na vedomie predloženú správu
nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2015 obce Koválov.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo: 7 poslancov

6. Výročná správa obce Koválov za rok 2015 – Výročná správa obce Koválov za rok 2015 po prerokovaní a zobraní na vedomie Správy nezávislého audítora o overení účtovnej
závierky za rok 2015 starosta predložil návrh, aby poslanci OZ schválili aj Výročnú správu
obce Koválov za rok 2015 s nasledovným výrokom audítora: účtovné informácie uvedené vo
výročnej správe obce Koválov za rok 2015 sú v súlade s účtovnou závierkou k 31.12.2015.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

7. Prerokovanie návrhu organizačného zabezpečenia výchovno vzdelávacieho procesu v ZŠ
Koválov v školskom roku 2016/2017 – na úvod starosta obce uviedol, že bola vykonaná
analýza rozpočtov, potreby a skutočného čerpania všetkých finančných prostriedkov na
úseku školstva, podľa jednotlivých stredísk samostatne a spolu. Tieto údaje boli porovnané aj
na údaje výpočtu finančných prostriedkov, ktoré obec dostáva prostredníctvom podielových
daní pre potreby financovania školstva podľa skutočných údajov počtov žiakov a
jednotlivých koeficientov pre ich výpočet. Z vykonanej analýzy jednoznačne vyplýva potreba
dofinancovania normatívnych mzdových prostriedkov v základnej škole z vlastných

prostriedkov obce vo výške cca 11 tis. €. Na základe týchto skutočností a za účelom
zachovania dvoch tried v ZŠ v školskom roku 2016/2017 starosta navrhol, aby výchovno
vzdelávací proces v novom školskom roku v plnom rozsahu zabezpečili dve učiteľky ZŠ, čo
by predstavovalo ročne úsporu cca 4 500,- €. ďalej je predpoklad, že príde k úspore
nákladov na kúrenie v ZŠ a MŠ v sume cca 1 000,- € z dôvodu výmeny starých plynových
kotlov v roku 2015 za nové úspornejšie. Riaditeľka ZŠ Mgr. Romančíková ďalej uviedla, že v
rámci dohadovacieho konania požiada Okresný úrad Trnava o navýšenie nenormatívnych
finančných prostriedkov pre ZŠ. Starosta ďalej uviedol, že je avizovaná zmena niektorých
koeficientov k 15.9.2016 k lepšiemu, čo by mohlo prispieť k navýšenie finančných
prostriedkov. Po uvedení týchto skutočností bola otvorená diskusia a starosta obce osobitne
požiadal každého z poslancov OZ, aby vyjadrili svoj názor na organizačné zabezpečenie
výchovno vzdelávacieho procesu v školskom roku 2016/2017. Po vzájomnej diskusii poslanci
OZ hlasovaním schválili vyučovanie v školskom roku 2016/2017 v dvoch triedach pri
dodržaní úsporných opatrení.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

8. VZN obce Koválov č. 13 o odmienkach predaja výrobkov na trhových miestach
v obci Koválov - starosta obce uviedol, že k predloženému návrhu VZN obce č. 13 neboli
predložené žiadne pripomienky ani iné návrhy, preto predložil návrh, by poslanci OZ
VZN č. 13 hlasovaním schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo: 7 poslancov

9. Rôzne
- starosta obce informoval poslancov OZ, o písomnom oznámení p. Ľubice Macovej,
prechodne bytom Koválov č. 32 k zamietnutej jej žiadosti o odpredaj pozemku parcela
č.146/2 v k.ú. Koválov - Uznesenie OZ č. 27/2016 zo dňa 30.6.2016.
- starosta ďalej informoval o zakúpení trapézových plechov v sume 472,- € na kompletné
prekrytie terasy na futbalovom ihrisku pred kabínami. Práce budú vykonané svojpomocne.
- starosta ďalej uviedol, že bude potrebné vykonať nevyhnutnú opravu kaplnky Panny Márie
pred rodinným domom č. 222 a opravu kaplnky sv. Jána pred rodinným domom č. 187.
Starosta uviedol dá spracovať cenovú ponuku na vykonanie prác, ktorá bude následne
predmetom rokovania OZ.
10. Návrh uznesení.
U z n e s e n i e č. 29/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva a overovateľov zápisnice z dnešného
zasadnutia a to poslancov Lenka Dojčanská a Tomáš Duchoslav
U z n e s e n i e č. 30/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Návrh Dodatku č. 4 k VZN obce Koválov č. 9 - O výške príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu detí, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka
na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.

U z n e s e n i e č. 31/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
VZN obce Koválov č. 18 o nakladaní z komunálnymi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Koválov
U z n e s e n i e č.32/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky obce Koválov zostavenej
k 31.12.2015 a Overenie súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou Obce.
U z n e s e n i e č. 33/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
Výročnú správu obce Koválov za rok 2015.
U z n e s e n i e č. 34/2016
Obecné zastupiteľstvo súhlasí :
s návrhom organizačného zabezpečenia výchovno vzdelávacieho procesu v ZŠ
Koválov v dvoch triedach v školskom roku 2016/2017 za podmienky dodržania úsporných
opatrení.
U z n e s e n i e č. 35/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
VZN obce Koválov č. 13 o odmienkach predaja výrobkov na trhových miestach
v obci Koválov.
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 30. júna 2016

Pavol Kuba
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Lenka Dojčanská .............................

Tomáš Duchoslav

….................................

