ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koválov, konaného dňa 20. marca 2018
Prítomní poslanci OZ: Dana Bilovská ,Pavol Vanek, Lenka Dojčanská,Tomáš Duchoslav,
Štefan Vach, Peter Vymislický, Štefan Stanek
Ospravedlnený: hlavný kontrolór obce Ing. Robert Mozolič
Overovatelia zápisnice: Peter Vymislický, Dana Bilovská
Program : 1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Zmena rozpočtu č. 1/2018
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v roku 2017
5. Výzva č.VI. P HaZZ 2018 – Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice.
6. Informácia o pripravovanej rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia
v obci
7. Informácia o pripravovanom projekte cezhraničnej spolupráce SK – CZ
turistické chodníky
8. Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu TTSK v roku
2018
9. Voľba prísediacich pre Okresný súd Senica
10. Rôzne
11. Návrh uznesení
12. Záver
 Zasadnutie OZ otvoril starosta obce Pavol Kuba. Starosta predložil návrh na schválenie
programu rokovania tak ako bol všetkým zaslaný. 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 11.12.2017. Prijaté uznesenia č. 47 až
č. 53 sú plnené a ostávajú v platnosti.
3. Zmena rozpočtu č. 1/2018 – starosta obce uviedol, že zmenou rozpočtu sa nemení pôvodne
schválená výška príjmov ani výdavkov ale prichádza iba k presunu rozpočtových prostriedkov
v súlade s § 14 ods. 2 písm.a/ medzi položkami stravné v ŠJ, školné v MŠ a školné za ŠK.
Starosta obce navrhol, aby poslanci OZ túto zmenu rozpočtu zobrali na vedomie.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v roku 2017 - správu predložil
hlavný kontrolór obce, ktorá bola zameraná najmä na zistenie stavu dodržiavania všeobecne
záväzných právnych predpisov, hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s
verejnými finančnými prostriedkami a majetkom obce a plánom kontrolnej činnosti. V roku
2017 boli vykonané následné kontroly, činnosti a zisťovania: Stanovisko k návrhu

záverečného účtu obce Koválov za rok 2016, Stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce
Koválov na roky 2018 – 2020, Správa o výsledku kontroly platenia dane z nehnuteľnosti za
rok 2016 a Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Koválove – všeobecne.
V sledovanom období roka 2017 neboli hlavnému kontrolórovi doručené žiadne sťažnosti,
nebola riešená kontrola na podnet občana obce a nebola vykonávaná kontrola na podnet
Obecného zastupiteľstva v Koválove. Predmetnú správu poslanci OZ hlasovaním zobrali na
vedomie:
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

Výzva č.VI. P HaZZ 2018 – Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice – starosta obce uviedol, že
žiadosť o poskytnutie dotácie, ktorú obec predložila podľa výzvy P HaZZ v roku 2017 nebola
schválená stým, že obec môže preložiť opätovne žiadosť v roku 2018 v termíne do 6.4.2018.
Starosta ďalej informoval, že v súčasnej dobe sa kompletizuje žiadosť a povinné prílohy
k žiadosti a žiadosť o poskytnutie dotácie bude v stanovenom termíne v rovnakom znení
opätovne zaslaná na schválenie na P HaZZ SR. Veliteľ DHZ obce Koválov pán Tomáš
Duchoslav predložil poslancom OZ požiadavku a zároveň návrh na zakúpenie staršej
hasičskej cisterny Tatra 148 CAS 32 s tým, že toto auto pravdepodobne v roku 2019 by bolo
zaradené na REPAS na náklady P HaZZ SR a v ďalšom období by slúžilo pre potreby DHZ
obce Koválov. Išlo by o prvotnú investíciu cca 8 tis. € na zakúpenie auta, ktorá by sa
repasáciou niekoľko násobne zvýšila a zhodnotila. Predložený návrh vyvolal rozsiahlu
diskusiu a po zvážení všetkých pripomienok za a proti poslanci OZ hlasovaním schválili
tento zámer s tým, že k jeho realizácii príde až vtedy, Keď obec a DHZO bude mať
informáciu a istotu o zaradení tohto auta do plánu repasácie potvrdenú P HaZZ SR.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo: 7 poslancov

6. Informácia o pripravovanej rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia v obci –
starosta obce informoval o priebehu prípravných prác na pilotnom projekte rekonštrukcia
verejného osvetlenia v obci Koválov v spolupráci so spoločnosťou OMS, a.s. a predložil
návrh na schválenie zámeru na realizáciu pilotného projektu „Rekonštrukcia verejného
osvetlenia v obci Koválov“ v spolupráci so spoločnosťou OMS, a.s.
7. Informácia o pripravovanom projekte cezhraničnej spolupráce SK – CZ turistické
chodníky
- starosta informoval o možnosti zapojenia sa obce Koválov do projektu
cezhraničnej spolupráce SK-CZ prostredníctvom o.z. MAS Záhorie, ktorého je obec členom.
Cieľom projektu by bolo vybudovanie a vyznačenie turistických chodníkov spájajúce
jednotlivé obce okresu Senica. Starosta zároveň však uviedol, že termín na predloženia
projektu je už do 6.4.2018 čo predstavuje určité riziká pre korektnosť projektu podaného
v tomto termíne. Zároveň však uviedol, že podobná výzva by mala byť vyhlásená aj v druhej
polovici roku 2018.
8. Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu TTSK v roku 2018 –
starosta obce informoval, že v rámci týchto výziev navrhuje predložiť jednu žiadosť a to na
rekonštrukciu kaplnky Sedembolestnej Panny Márie, ktorá stojí nad dedinou smerom na Dojč
a Unín. S predloženým návrhom poslanci OZ súhlasili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

9. Voľba prísediacich pre Okresný súd Senica - starosta obce uviedol, že v doterajšom období
vykonávala funkciu prísediaceho pre Okresný súd Senica za obec Koválov pani Ľudmila
Banská, ktorá súhlasí so svojou kandidatúrou na výkon tejto funkcie aj pre ďalšie 4 roky.
Starosta obce navrhol, aby pani Ľudmila Banská vykonávala funkciu prísediaceho na
Okresnom súde Senica aj v ďalšom období.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

10. Rôzne:
- starosta informoval o podanej žiadosti na výrub stromov – agátov v časti obce Dolina, ktoré
ohrozujú zdravie aj majetok občanov,
- starosta ďalej informoval o vykonanom oreze vŕby pri moste a v parku pri Troch svätých,
- starosta ďalej informoval o spadnutej storočnej lipe pri starej cirkevnej škole, ktorá spadla
dňa 29.12.2017 v nočných hodinách a čiastočne poškodila rodinný dom Čongrádyových
súpisné číslo 108.
11. Návrh uznesení.
U z n e s e n i e č. 1/2018
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. 2/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Zmenu rozpočtu č. 1/2018 nasledovne:
schválený rozpočet
zmena
Bežné príjmy
303 764,46
Finančné operácie
14 390,00
Kapitálové príjmy
0, 00
Príjmy spolu
318 154,46
Bežné výdavky
288 940,81
Kapitálové výdavky 13 500,00
Finančné operácie
11 950,00
Výdavky spolu
314 390,81

-

rozpočet po zmene
303 764,46
14 390,00
0,00
318 154,46
288 940,81
13 500,00
11 950,00
314 390,81

U z n e s e n i e č. 3/2018:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v roku 2017
U z n e s e n i e č.4/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

zámer na zakúpenie staršieho hasičského automobilu T 148 CAS 32 za účelom jeho
repasácie z prostriedkov P HaZZ SR.
U z n e s e n i e č. 5/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
podanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu TTSK v roku 2018 v rámci Výzvy
č.1/2018 Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít a mládeže na projekt „Obnova kaplnky
Sedembolestnej“
U z n e s e n i e č. 6 /2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
pani Ľudmilu Banskú, nar. 28.9.1950, trvale bytom Koválov č. 235 za prísediaceho
na pojednávaniach v trestných veciach na Okresnom súde Senica.
U z n e s e n i e č. 7 /2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
zámer na realizáciu pilotného projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Koválov“ v spolupráci so spoločnosťou OMS, a.s.
12. 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. marca 2018

Pavol Kuba
starosta obce
Overovatelia zápisnice:

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

Dana Bilovská

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

