ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koválov, konaného dňa 24. októbra 2016
Prítomní poslanci OZ: Pavol Vanek, Lenka Dojčanská,Tomáš Duchoslav, Štefan Vach,
Peter Vymislický, Štefan Stanek
Ospravedlnená: Dana Bilovská
Hlavný kontrolór obce: Ing. Robert Mozolič
Overovatelia zápisnice: Lenka Dojčanská, Tomáš Duchoslav
Program : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Zmena rozpočtu č. 4/2016
Výstavba Nájomného bytového domu
Rôzne
Návrh uznesení
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 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

 Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ dňa 20. 9. 2016. Prijaté uznesenia č. 41 až
č. 45 sú plnené a ostávajú v platnosti.
 Zmena rozpočtu č. 4/2016 - starosta obce uviedol, že zmenou rozpočtu č. 4 sa zvyšujú
celkové bežné príjmy o 30,00 € a Výdavky celkom o 2 000,00 €, z toho bežné výdavky o
3 100,00 € ( Materiál DHZ 2 000,00 € z dotácie MV SR a Verejné osvetlenie cintorín
1 100,00 €) a kapitálové výdavky – 1 000,00 €. Predloženú zmenu rozpočtu č. 4/2016
poslanci OZ hlasovaním schválili.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo: 6 poslancov

 Výstavba Nájomného bytového domu – starosta obce uviedol, že Úrad pre verejné
obstarávanie vydal dňa 13.10.2016 metodické usmernenie k nadobúdaniu alebo na nájom
nových nehnuteľností po dátume jeho zverejnenia t.j. od 14.10.2016, ktoré sa týka aj
výstavby resp. kúpy Nájomného bytového domu resp. bytov. Na základe týchto skutočností,
starosta obce navrhol, zrušiť doterajší postup obce a všetky uznesenia týkajúce sa
plánovaného obstarania a výstavby 12 – bytového Nájomné domu Koválov. Ide o Uznesenie
č.28/2016 zo dňa 19.5.52016, ktorým OZ schválilo vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na
prenájom svojho nehnuteľného majetku parcela č. 209/1, parcela č. 209/2 a ukončenie
Nájomnej zmluvy s víťazom súťaže VIGO, s.r.o. a Uznesenie č. 40/20165 zo dňa 25.7.2016,

ktorým OZ schválilo zámer na vyhlásenie verejného obstarávania na podlimitnú zákazku na
kúpu 12 bytov financovaných z prostriedkov ŠFRB. Zároveň starosta obce navrhol aby obec
Koválov zahájila prípravné práce na vyhlásenie nového verejného obstarávania v zmysle
metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie na kúpu Nájomného domu s 12
bytovými jednotkami Koválov. Po vzájomnej diskusii poslanci OZ predložený návrh
hlasovaním schválili.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo: 6 poslancov

5. Rôzne
- starosta obce informoval poslancov OZ o zrušení Výzvy 7.4. v rámci PRV, kde mala obec
podané dva projekty a to kamerový systém v obci a Výstavba multifunkčných ihrísk. Nová
výzva by mala byť vyhlásená koncom roku 2016 resp. začiatkom roku 2017.
- starosta ďalej informoval o zahájení prác na výmene parketovej podlahy v hlavnej sále
kultúrneho domu.
- starosta ďalej informoval o priebehu prác na rozšírení verejného osvetlenia na cintoríne.
6. Návrh uznesení.
U z n e s e n i e č. 46/2016
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. 47/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Zmenu rozpočtu č. 4/2016 nasledovne:
schválený rozpočet
zmena
Bežné príjmy
264 474,08
+ 30,00
Finančné operácie
51 371,00
0,00
Kapitálové príjmy
259 325,00
0,00
Príjmy spolu
579 170,08
+ 30,00
Bežné výdavky
251 340,84
Kapitálové výdavky 289 500,00
Finančné operácie
11 950,00
Výdavky spolu
552 790,84

+ 3 100,00
- 1 100,00
0,00
+ 2 000,00

rozpočet po zmene
268 504,08
51 371,00
259 325,00
579 200,08
254 440,84
288 400,00
11 950,00
554 790,84

U z n e s e n i e č. 48/2016
Obecné zastupiteľstvo:
A/ ruší: Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Koválove č. 28/2016 zo dňa 19. 5. 2016
B/ ruší: Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Koválove č. 40/2016 zo dňa 25. 7. 2016
C/ schvaľuje: Zámer na vyhlásenie nového verejného obstarávania na podlimitnú
zákazku na kúpu Nájomného domu s 12 bytovými jednotkami Koválov, financovaných

z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania SR a Ministerstva dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR.
7. 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 24. októbra 2016

Pavol Kuba
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

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

Tomáš Duchoslav….................................

