ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koválov, konaného dňa 20. septembra 2016
Prítomní poslanci OZ: Dana Bilovská, Pavol Vanek, Lenka Dojčanská,Tomáš Duchoslav,
Štefan Vach, Peter Vymislický, Štefan Stanek
Hlavný kontrolór obce: Ing. Robert Mozolič - ospravedlnený
Overovatelia zápisnice: Pavol Vanek, Peter Vymislický
Program : 1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Monitorovacia správa plnenia rozpočtu k 30.6.2016
4. Vnútorný predpis o škodovom konaní
5. Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov
6. Žiadosť o participáciu na finančných nákladoch autobusového spoja
7. Rozšírenie verejného osvetlenia na cintoríne
8. Rôzne
9. Návrh uznesení
10. 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 Pavol Vanek a Peter Vymislický. Navrhnutý program
zasadnutia aj overovateľov zápisnice poslanci schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

 Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ dňa 25.7.2016. Prijaté uznesenia č. 36 až
č. 40 sú plnené a ostávajú v platnosti.
 Monitorovacia správa plnenia rozpočtu k 30.6.2016 - pani Ivana Cintulová, účtovníčka
obecného úradu spracovala a predložila monitorovaciu správu plnenia rozpočtu k 30.6.2016.
Zároveň na zasadnutí OZ zdôvodnila a vysvetlila niektoré položky rozpočtu a zodpovedala na
dotazy poslancov OZ. Po vzájomnej diskusii poslanci OZ predloženú monitorovaciu správu
zobrali na vedomie.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo: 7 poslancov

 Vnútorný predpis o škodovom konaní – pani Ivana Cintulová, účtovníčka obecného úradu
informovala o vykonaných zmenách a úpravách v pôvodnom vnútornom predpise o
škodovom konaní. Po stručnom zdôvodnení vnútorného predpisu o škodovom konaní ho
poslanci OZ hlasovaním zobrali na vedomie
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo: 7 poslancov

 Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov - starosta obce predložil návrh na
uzatvorenie Zmluvy o spolupráci č. 1/2016 o združení finančných prostriedkov podľa § 20a
zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v zmysle neskorších predpisov na účel pred
financovania aktivít združenia MAS Záhorie a poskytnutie návratnej finančnej výpomoci
MAS Záhorie o.z. v zmysle § 10 odst. 6 zákona č. 583/2004 z,z. v sume 500,- €. Predložený
návrh odôvodnil tým, že obec Koválov je členom o.z. MAS Záhorie, ktoré na základe podanej
žiadosti získalo dotáciu na projekt Podpora na miestny rozvoj iniciatívy LEADER – Prípravná
podpora vo výške 12 000,- €. Poskytovateľom dotácie je MPRV SR prostredníctvom PPA –
zmluva číslo 191TT040011. Keďže dotácia je poskytovaná formou refundácie, výdavok za
dodanie služieb je potrebné najprv uhradiť na účet dodávateľa – pred financovať. Nakoľko
združenie nedisponuje finančnými prostriedkami v potrebnej výške členské mestá a obce sa
dohodli na združení finančných prostriedkov formou poskytnutia návratnej finančnej
výpomoci o.z. MAS Záhorie na základe Zmluvy o spolupráci. Predložený návrh poslanci OZ
hlasovaním schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo: 7 poslancov

 Žiadosť o participáciu na finančných nákladoch autobusového spoja - riaditeľka
Prírodných liečebných kúpeloch Smrdáky opätovne predložila žiadosť 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.. Starosta uviedol, že u vodičov SAD
Trnava zisťoval vyťaženosť tohto spoja zo strany občanov našej obce. Skutočnosť je taká, že
záujem zo strany našich občanov o využitie tohto spoja nie je vysoká. Starosta obce predložil
návrh, že za účelom zachovania tohto spoja prispievať Prírodným liečebných kúpeľom
Smrdáky na úhradu nákladov mesačne sumou 50,- €. Väčšina poslancov s predloženým
návrhom súhlasila a hlasovaním ho schválila.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo: 6 poslancov
proti hlasoval: 1 poslanec (Štefan Stanek)

7. Rozšírenie verejného osvetlenia na cintoríne - na základe vykonania obhliadky miestneho
cintorína v prvej časti rokovania OZ všetkými poslancami OZ boli určené tri miesta pre
osadenie nových stožiarov verejného osvetlenia na cintoríne a boli určené typy výložníkov na
nové stožiare. Starosta ďalej uviedol, že v najbližšej dobe budú zahájené práce na rozšírení
verejného osvetlenia na cintoríne tak, aby na sviatok Pamiatka zosnulých bolo osvetlenie
funkčné a slúžilo návštevníkom nášho cintorína.

8. Rôzne
- starosta obce informoval poslancov OZ, o predloženej žiadosti pána Ľubomíra Kubu, bytom
Koválov č. 192 o opravu miestnej komunikácie pred jeho rodinným domom, kde je nerovný
asfalt, ktorý pri prejazde auta, či autobusu spôsobuje nepríjemné otrasy vo vnútri domu ako aj
v bytovej jednotke postavenej vo dvore súpisné číslo 261. Na základe tejto žiadosti bola

vykonaná obhliadka miestnej komunikácie v prvej časti zasadnutia OZ všetkými poslancami
OZ. Po zistení skutkového stavu bol navrhnutý nasledovný postup:
a/ Obec Koválov dá vypracovať Pasport miestnych komunikácií a dopravného značenia, kde
budú zapracované dopravné značky, ktoré obmedzia prejazd nákladných automobilov a
autobusov po tejto miestnej komunikácii.
b/ Vypracovaný Pasport miestnych komunikácií a dopravného značenia, obec predloží na
schválenie Dopravnému inšpektorátu a následne Okresnému úradu v Senici na odsúhlasenie
nového dopravného značenia na ceste III. triedy č. 1148, ktoré obmedzí prejazd nákladných
automobilov a autobusov po tejto miestnej komunikácii.
c/ Ak sa ani po týchto opatreniach situácia nezlepší obec pristúpi k oprave miestnej
komunikácie. S navrhnutým postupom poslanci OZ súhlasili.
9. Návrh uznesení.
U z n e s e n i e č. 41/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva a overovateľov zápisnice z dnešného
zasadnutia a to poslancov Pavol Vanek a Peter Vymislický.
U z n e s e n i e č. 42/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Monitorovaciu správu plnenia rozpočtu Obce Koválov k 30.6.2016.
U z n e s e n i e č. 43/2016
Obecné zastupiteľstvo:
A/ schvaľuje: uzatvorenie Zmluvy o spolupráci č.1/2016 o združení finančných
prostriedkov podľa §20a zákona 369/1990 o obecnom zriadení v zmysle neskorších
predpisov, na účel pred financovania aktivít združenia MAS Záhorie.
B/ schvaľuje: poskytnutie návratnej finančnej výpomoci MAS Záhorie o.z. v zmysle
§ 10 odst. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. v sume 500,00 €.
U z n e s e n i e č. 44/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Vnútorný predpis Obce Koválov o škodovom konaní.
U z n e s e n i e č. 45/2016
Obecné zastupiteľstvo súhlasí
s čiastočnou úhradou finančných nákladov obnoveného autobusového spoja Koválov –
Smrdáky – Rybky – Senica a späť o 21.00 hod resp. 22.15 hod. v sume 50,00 € mesačne.

10. 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 20. septembra 2016

Pavol Kuba
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Pavol Vanek

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

Peter Vymislický ….................................

