ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koválov, konaného dňa 23. novembra 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.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Návrh Programového rozpočtu na rok 2017 a ďalšie roky 2018, 2019
Návrh Dodatku č. 4 k VZN obce Koválov č. 4 – O podmienkach určovania a
vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, ktoré vznikli na území obce Koválov.
Návrh zmluvy o spolupráci s MSÚ Senica o vykonávaní pôsobnosti
špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie.
Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ
Koválov v šk. roku 2015/2016
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 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 24. 10. 2016. Prijaté uznesenia č. 46 až
č. 48 sú plnené a ostávajú v platnosti.
 Návrh Programového rozpočtu na rok 2017 a ďalšie roky 2018, 2019 - starosta obce
uviedol, že predložený návrh programového rozpočtu je zostavený v jednotlivých rokoch ako
prebytkový, je to východiskový materiál, ktorý bude na pripomienkovanie zverejnený na
úradnej tabuli a webovej stránke obce a následne dopracovaný a predložený na schválenie
OZ. Zároveň vyzval poslancov OZ, aby do nasledujúceho zasadnutia OZ predložili návrhy a
pripomienky na doplnenie návrhu programového rozpočtu. Následne požiadal poslancov OZ,
aby túto prvotnú informáciu o návrhu programového rozpočtu na rok 2017 a roky 2018 2019 zobrali na vedomie
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo: 7 poslancov

 Návrh Dodatku č. 4 k VZN obce Koválov č. 4 – O podmienkach určovania a vyberania
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území
obce Koválov – starosta obce uviedol, že v nadväznosti na zmenu zákona, ktorým sa mení
špecifikácia občana so zdravotným postihnutím sa následne mení časť Úľavy a oslobodenia
§ 8 VZN č. 4. Predložený Návrh Dodatku č. 4 poslanci OZ hlasovaním schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo: 7 poslancov

5. Návrh zmluvy o spolupráci s MSÚ Senica o vykonávaní pôsobnosti špeciálneho
stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie - starosta obce uviedol že
Uznesením OZ č. 9/2016 zo dňa 4.2.2016 OZ v Koválove súhlasili s uzatvorením takejto
zmluvy na dobu určitú do 31.12.2016 t.j. na rok 2016. Vzhľadom k tomu, že uzatvorenie
zmluvy pre rok 2016 nebolo schválené v mestskom zastupiteľstve starosta predložil návrh,
aby pre budúce obdobie obec uzatvorila zmluvu podľa § 20a/ zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení s mestom Senica o vykonávaní pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu
pre miestne komunikácie a účelové komunikácie. Návrh zdôvodnil tým, že ide o špeciálnu
agendu, ktorá si vyžaduje osobitné vedomosti a praktické skúsenosti a nie je pravidelne
vykonávaná. Finančná odplata vyplývajúca zo zmluvy by bola len v prípade konkrétnej
činnosti špeciálneho stavebného úradu, nie paušálne. Poslanci s uzatvorením zmluvy súhlasili
a hlasovaním ho schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

6. Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov - starosta obce predložil návrh na
uzatvorenie Zmluvy o spolupráci č. 2/2016 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

7. Správa o výchovno vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ Koválov
v šk. roku 2015/2016 - správu vypracovala a predložila Mgr. Elena Romančíková, riaditeľka
ZŠ Koválov. Pani Dana Bilovská, zástupca starostu a predsedníčka Rady školy k predloženej
správe uviedla, že Rada školy sa s predloženou správou oboznámila a zobrala ju na vedomie
bez výhrad. Na základe tejto skutočnosti navrhla poslancom OZ aby predloženú Správu o
výchovno vzdelávacej činnosti schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

8. Rôzne
- starosta obce informoval poslancov OZ o ukončení rozšírenia verejného osvetlenia na
miestnom cintoríne,
- starosta ďalej informoval o priebehu prác na výmene parketovej podlahy v hlavnej sále
kultúrneho domu.
9. Návrh uznesení.
U z n e s e n i e č. 49/2016
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. 50/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
informáciu o Návrhu programového rozpočtu obce Koválov na rok 2017 a roky
2018 - 2019
U z n e s e n i e č. 51/2016
Obecné zastupiteľstvo súhlasí:
s uzatvorením zmluvy podľa § 20a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
s mestom Senica o vykonávaní pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne
komunikácie a účelové komunikácie.
U z n e s e n i e č. 52/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Návrh Dodatku č. 4 k VZN obce Koválov č. 4 – O podmienkach určovania a vyberania
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území
obce Koválov
U z n e s e n i e č. 53/2016
Obecné zastupiteľstvo:
A/ schvaľuje: uzatvorenie Zmluvy o spolupráci č. 2/2016 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. 54/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Správu o výchovno vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ Koválov
v školskom roku 2015/2016.

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 23. novembra 2016

Pavol Kuba
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Štefan Stanek

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

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

