ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koválov, konaného dňa 13. decembra 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: Peter Vymislický, Dana Bilovská
Program : 1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Koválov k Programovému rozpočtu obce
na rok 2017 a ďalšie roky 2018,2019
4. Programový rozpočet obce Koválov na rok 2017 a ďalšie roky 2018, 2019
5. Zmena rozpočtu obce č. 5/2016
6. Dodatok 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.
7. Schválenie inventarizačných komisií
8. Smernica Obce Koválov č. 11 o Verejnom obstarávaní
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 Peter Vymislický a Dana Bilovská. Navrhnutý program
zasadnutia aj overovateľov zápisnice poslanci schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

 Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ dňa 23. 11. 2016. Prijaté uznesenia č. 49 až
č. 54 sú plnené a ostávajú v platnosti.
 Stanovisko hlavného kontrolóra obce Koválov k Programovému rozpočtu obce na rok
2017 a ďalšie roky 2018,2019 - prítomný hlavný kontrolór obce Ing. Mozolič uviedol, že
stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce Koválov na roky 2017 – 2019 bolo
vypracované v súlade s ustanovením § 18f, ods.1 písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade s ustanovením § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení (ďalej len zákon č.583/2004). Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so
zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len zákon č.523/2004) a zákon č.583/2004 a podľa
rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 z 8. 12. 2004,
ktoré bolo zmenené a doplnené ďalšími piatimi opatreniami (posledné č. MF/010211/2012421 z 20. 2. 2012.)
Celkový návrh rozpočtu obce na rok 2017 je predložený ako prebytkový s celkovým
prebytkom rozpočtu vo výške 13 105,27 Eur. Návrhy rozpočtov na ďalšie dva roky
trojročného rozpočtu sú predkladané rovnako prebytkové.

Rozpočet na rok 2017 je na základe ustanovenia § 9 zákona č.583/2004 záväzný.
Rozpočty na roky 2018 a 2019 nie sú podľa tohto ustanovenia záväzné. Hlavný kontrolór
obce na záver uviedol, že na základe svojho stanoviska a skutočností v ňom uvedených
odporúča Obecnému zastupiteľstvu v Koválove predložený návrh rozpočtu schváliť.
Starosta obce následne predložil návrh a vyzval poslancov OZ aby hlasovaním zobrali na
vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2017 – 2019.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo: 7 poslancov

4. Programový rozpočet obce Koválov na rok 2017 a ďalšie roky 2018, 2019 - starosta obce
uviedol, že do návrhu programového rozpočtu obce na rok 2017 boli zapracované všetky
doplňujúce návrhy v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu. Zároveň predložil návrh aby aj
v nadväznosti na kladné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce
Programový rozpočet na rok 2017 a roky 2018, 2019 boli schválené ako prebytkové
nasledovne:
v Eur
Rozpočtové roky
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce:
+ prebytok, – schodok

r. 2017

r. 2018

r. 2019

328 683,77
313 078,50

251 624,00
237 886,00

251 251,00
236 576,00

+ 15 605,27

+ 8 461,05

+ 10 184,05

Bežný rozpočet:
Rozpočtové roky
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Hospodárenie obce:
+ prebytok, – schodok

v Eur
r. 2017

r. 2018

r. 2019

291 793,77
263 628,50

259 484,05
239 073,00

259 416,05
237 282,00

+ 28 165,27

+ 20 411,05

+ 22 134,05

Kapitálový rozpočet:
Rozpočtové roky
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Hospodárenie obce:
+ prebytok, – schodok

v Eur
r. 2017

r. 2018

r. 2019

0,00
37 500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-37 500,00

0,00

0,00

Finančné operácie:
Rozpočtové roky
Príjmy finančných operácií
Výdavky finančných operácií
Hospodárenie obce:
+ prebytok, – schodok

v Eur
r. 2017

r. 2018

36 890,00
11 950,00

0,00
11 950,00

0,00
11 950,00

24 940,00

-11 950,00

-11 950,00

Predložený návrh poslanci OZ hlasovaním schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

r. 2019

za návrh hlasovalo: 7 poslancov

5. Zmena rozpočtu obce Koválov č. 5/2016 – starosta obce uviedol, že zmenou rozpočtu sa
upravujú jednotlivé položky príjmov a výdajov rozpočtu podľa očakávanej skutočnosti
k 31.12.2016 nasledovne: bežné príjmy + 17 124,21 €, finančné operácie – 37 291,40 €,
kapitálové príjmy – 249 685,00 € a celkové príjmy – 269 852,19 €. Bežné výdavky + 4
945,98 €, kapitálové výdavky – 275 211,40 €, finančné operácie + 1 000,00 € a výdavky
spolu – 269 265,42 €. Predloženú zmenu rozpočtu poslanci OZ hlasovaním schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

6 Dodatok 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 k zverejnenému návrhu neboli predložené žiadne návrhy
ani pripomienky, preto predložil návrh, aby Dodatok č. 4 poslanci OZ hlasovaním schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo: 7 poslancov

7. Schválenie inventarizačných komisií - starosta obce predložil prítomným návrh na zloženie
inventarizačných komisií pre vykonanie inventarizácie obecného majetku k 31.12.2016.
Za predsedu ústrednej inventarizačnej komisie, ako aj čiastkových komisií bola navrhnutá
pani Dana Bilovská. Starosta zároveň vyzval všetkých navrhovaných členov komisií, aby
inventarizácie vykonali do 31.12.2016. Iné návrhy na zloženie inventarizačných komisií
predložené neboli.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

8. Smernica Obce Koválov č. 11 o Verejnom obstarávaní - starosta obce informoval
poslancov OZ o novej smernici o verejnom obstarávaní, ktorá bola vypracovaná
v nadväznosti na vykonané zmeny v zákone č. 343/2015 Z.z. O verejnom obstarávaní, ktorá
ruší predchádzajúcu smernicu č. 11 zo dňa 31.3.2011. Starosta predložil návrh, aby novú
aktualizovanú smernicu č. 11 o verejnom obstarávaní poslanci OZ hlasovaním zobrali na
vedomie.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo: 7 poslancov

9. 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.
10. Návrh uznesení.
U z n e s e n i e č. 55/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva a overovateľov zápisnice z dnešného
zasadnutia a to poslancov Peter Vymislický a Dana Bilovská.
U z n e s e n i e č. 56/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
stanovisko hlavného kontrolóra obce Koválov k návrhu viacročného rozpočtu obce
Koválov na roky 2017 – 2019.

U z n e s e n i e č. 57/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Programový rozpočet obce Koválov na rok 2017 a roky 2018 - 2019 nasledovne:
v Eur
Rozpočtové roky
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce:
+ prebytok, – schodok

r. 2017

r. 2018

r. 2019

328 683,77
313 078,50

251 624,00
237 886,00

251 251,00
236 576,00

+ 15 605,27

+ 8 461,05

+ 10 184,05

Bežný rozpočet:
Rozpočtové roky
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Hospodárenie obce:
+ prebytok, – schodok

v Eur
r. 2017

r. 2018

r. 2019

291 793,77
263 628,50

259 484,05
239 073,00

259 416,05
237 282,00

+ 28 165,27

+ 20 411,05

+ 22 134,05

Kapitálový rozpočet:
Rozpočtové roky
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Hospodárenie obce:
+ prebytok, – schodok

v Eur
r. 2017

r. 2018

r. 2019

0,00
37 500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-37 500,00

0,00

0,00

Finančné operácie:
Rozpočtové roky
Príjmy finančných operácií
Výdavky finančných operácií
Hospodárenie obce:
+ prebytok, – schodok

v Eur
r. 2017

r. 2019

36 890,00
11 950,00

0,00
11 950,00

0,00
11 950,00

24 940,00

-11 950,00

-11 950,00

U z n e s e n i e č. 58/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Zmenu rozpočtu č. 5/2016 nasledovne:
schválený rozpočet
zmena
Bežné príjmy
268 504,08
+ 17 124,21
Finančné operácie
51 371,00
- 37 291,40
Kapitálové príjmy
259 325,00
- 249 685,00
Príjmy spolu
579 200,08
- 269 852,19
Bežné výdavky
254 440,84
Kapitálové výdavky 288 400,00
Finančné operácie
11 950,00

r. 2018

+ 4 945,98
- 275 211,40
+ 1 000,00

rozpočet po zmene
285 628,29
14 079,60
9 640,00
309 347,89
259 386,82
13 188,60
12 950,00

Výdavky spolu
554 790,84
- 269 265,42
285 525,42
U z n e s e n i e č. 59/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Dodatok 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. 60/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Zloženie inventarizačných komisií pre vykonanie inventarizácie obecného majetku
k 31.12.2016.
U z n e s e n i e č. 61/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Smernicu č. 11 o verejnom obstarávaní.
11. Záver.
Keďže boli vyčerpané všetky body programu zasadnutia OZ starosta obce Pavol Kuba
poďakoval všetkým poslancom za ich aktívnu účasť a prácu v priebehu celého roku 2016,
poprial všetkým radostné, pokojné a požehnané Vianočné sviatky a zasadnutie ukončil.
V Koválove, dňa 13. decembra 2016

Pavol Kuba
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Peter Vymislický .............................

Dana Bilovská ….................................

