ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koválov, konaného dňa 25. júla 2016
Prítomní poslanci OZ: Dana Bilovská, Pavol Vanek, Lenka Dojčanská,Tomáš Duchoslav,
Štefan Vach, Peter Vymislický, Štefan Stanek
Hlavný kontrolór obce: Ing. Robert Mozolič
Overovatelia zápisnice: Štefan Stanek, Štefan Vach

Program : 1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Dodatok 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. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016
5. Zmena rozpočtu obce č. 3/2016
6. Výstavba Nájomného bytového domu - schválenie zámeru vyhlásiť verejné
obstarávanie – podlimitnú zákazku na kúpu bytov financovaných z
prostriedkov ŠFRB SR
7. Rôzne
8. Návrh uznesení
9. 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 Štefan Stanek a Štefan Vach. Navrhnutý program zasadnutia
aj overovateľov zápisnice poslanci schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

 Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ dňa 30.6.2016. Prijaté uznesenia č. 29 až
č. 35 sú plnené a ostávajú v platnosti.
 Dodatok 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 k predloženému a zverejnenému návrhu zvýšených poplatkov neboli predložené
žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy preto navrhol poslancom OZ aby Dodatok č. 4 k
VZN obce Koválov č. 9 hlasovaním schválili. Poslanci s predloženým návrhom súhlasili a
hlasovaním ho schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo: 7 poslancov

 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016 – Hlavný
kontrolór obce uviedol, že v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov predkladá Obecnému zastupiteľstvu v Koválove
nasledovný návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016:
-Kontrola plnenia uznesení ObZ – všeobecne
-Kontrola uzatvorených zmlúv v I. polroku 2016
-Kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva v Koválove
-Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný
kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti
Odborné stanoviská:
-Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu obce Koválov na roky 2017 – 2019
S predloženým návrhom plánu kontrolnej činnosti poslanci OZ súhlasili a hlasovaním ho
schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo: 7 poslancov

 Zmena rozpočtu obce č. 3/2016 - starosta obce uviedol, že touto zmenou rozpočtu sa
zvyšujú celkové príjmy o 10 553,80 €, z toho bežné príjmy o 4 228,80 € ( Refundácia miezd z
UPSVaR § 50j 4 157,- €) kapitálové príjmy + 9 325,- € - predaj pozemku a finančné
operácie sa znížili o 3 000,- € (Finančná zábezpeka 3000,- €). Bežné výdavky sa zvyšujú o 7
305,55 €, z toho ( 5 118,- € plat § 50 j a odvody 50 j 1 076,- €). Predloženú zmenu rozpočtu
č. 3/2016 poslanci OZ hlasovaním schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo: 7 poslancov

 Výstavba Nájomného bytového domu - schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie –
podlimitnú zákazku na kúpu bytov financovaných z prostriedkov ŠFRB SR a Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR – starosta obce uviedol, že v záujme
pokračovania prípravných prác potrebných k výstavbe resp. kúpe nájomného bytového domu
je potrebné schváliť zámer pre vyhlásenie verejného obstarávania - podlimitnú civilnú
zákazku na kúpu 12 bytov financovaných z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania SR
a/alebo Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a súvisiacej technickej
vybavenosti s predpokladanou hodnotou zákazky 637.428,00 EUR bez DPH za podmienok
stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom 443/2010 Z. z. o
dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov ako aj
zákonom č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov,
ktorú vyhlási obec Koválov a výsledkom ktorej bude uzavretie zmluvy o budúcej zmluvy,
ktorej prílohou bude riadna kúpna zmluva. Poslanci s predloženým návrhom súhlasili a
hlasovaním ho schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo: 7 poslancov

9. Rôzne
- starosta obce informoval poslancov OZ, že v piatok 26.82016 sa uskutoční otvorenie
detského ihriska pri kaplnka sv. Urbana,
- starosta ďalej informoval o žiadosti Prírodných liečebných kúpeloch Smrdáky o participácii
obce na čiastočnú úhradu finančných nákladov obnoveného autobusového spoja Koválov –
Smrdáky – Rybky – Senica a späť o 21.00 hod resp. 22.15 hod.. Poslanci k tejto žiadosti
zásadné stanovisko neprijali, nakoľko v súčasnej dobe nie je známe využívanie tohto spoja
občanmi našej obce,
10. Návrh uznesení.
U z n e s e n i e č. 36/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva a overovateľov zápisnice z dnešného
zasadnutia a to poslancov Štefan Stanek a Štefan Vach.
U z n e s e n i e č. 37/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Dodatok 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. 38/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016.
U z n e s e n i e č.39/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Zmenu rozpočtu č. 3/2016 nasledovne:
schválený rozpočet
zmena
Bežné príjmy
264 245,28
+ 4 228,80
Finančné operácie
54 371,00
- 3 000,00
Kapitálové príjmy
259 325,00
+ 9 325,00
Príjmy spolu
568 616,28
+ 10 553,80
Bežné výdavky
244 035,29
Kapitálové výdavky 289 500,00
Finančné operácie
11 950,00
Výdavky spolu
545 485,29

+ 7 305,55
0,00
0,00
+ 1 942,29

rozpočet po zmene
268 474,08
51 371,00
259 325,00
579 170,08
251 340,84
289 500,00
11 950,00
552 790,84

U z n e s e n i e č. 40/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
zámer vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú civilnú zákazku na kúpu 12 bytov
financovaných z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania SR a Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR a súvisiacej technickej vybavenosti s predpokladanou
hodnotou zákazky 637.428,00 EUR bez DPH za podmienok stanovených všeobecne
záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj
bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov ako aj zákonom č. 150/2013 Z. z.

o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov, ktorú vyhlási obec Koválov
a výsledkom ktorej bude uzavretie zmluvy o budúcej zmluvy, ktorej prílohou bude riadna
kúpna zmluva.
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 25. júla 2016

Pavol Kuba
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Štefan Stanek

.............................

Štefan Vach ….................................

