ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koválov, konaného dňa 9. mája 2018
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: Lenka Dojčanská, Tomáš Duchoslav
Program : 1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Koválov za rok 2017
4. Schválenie Záverečného účtu obce Koválov za rok 2017
5. Zmena rozpočtu č. 2/2018
.
6. Schválenie dotácií z rozpočtu obce v roku 2018
7. Zahájenie realizácie projektu „Rekonštrukcia chodníkov v obci Koválov“
a schválenie žiadosti o poskytnutie kontokorentného úveru.
8. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Koválov
9. Zakúpenie hasičského auta Tatra 148 CAS 32
10. Schválenie projektu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov v rámci mikroregiónu Branč
11. Rôzne
12. Návrh uznesení
13 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 Lenka Dojčanská a Tomáš Duchoslav. Navrhnutý program zasadnutia aj
overovateľov zápisnice poslanci schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

 Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ dňa 20.3.2018. Prijaté uznesenia č. 1 až
č. 7 sú plnené a ostávajú v platnosti.
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Koválov za rok 2017 – hlavný
kontrolór obce v krátkosti zhrnul skutočné čerpanie a plnenie rozpočtu obce v roku 2017.
Potvrdil výsledok hospodárenia za rok 2017 a odporučil Obecnému zastupiteľstvu v Koválove
uzatvoriť rokovanie o záverečnom účte obce Koválov za rok 2017 s výrokom: celoročné
hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. Prítomní poslanci OZ hlasovaním zobrali stanovisko
hlavného kontrolóra na vedomie.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

4. Schválenie Záverečného účtu obce Koválov za rok 2017 - starosta obce uviedol že v
tomto materiály sú detailne uvedené všetky rozpočtované a skutočné príjmové a výdavkové

položky za rok 2017 porovnané aj so skutočnosťou predchádzajúcich rokov a boli poslancom
OZ zaslané v časovom predstihu na preštudovanie. Celkové príjmy obce v roku 2017 dosiahli
výšku 321 630,60 € a celkové výdavky obce boli v sume 293 823,77 €. Výsledok
hospodárenia obce za rok 2017 je prebytok 27 052,29 €. Nakoľko k predloženému materiálu
neboli pripomienky starosta obce požiadal prítomných poslancov, aby obecné zastupiteľstvo
schválilo záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad a schválilo použitie
prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu v sume 27 052,29 €.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

5. Zmena rozpočtu č. 2/2018 – starosta obce uviedol, že zmenou rozpočtu č. 2 sa navyšujú
bežné príjmy o sumu 1 001,99 € z dôvodu refundácie mzdových nákladov z UPSVaR na
zamestnancov v projekte § 50j a § 54. O túto výšku sa zároveň zvýšili aj bežné výdavky.
Poslanci OZ zmenu rozpočtu hlasovaním schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo: 7 poslancov

6. Schválenie dotácií z rozpočtu obce v roku 2018 – o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
požiadalo o.z. TJ Družstevník Koválov na zabezpečenie činnosti a organizáciu futbalových
stretnutí futbalového klubu TJ Družstevník Koválov v roku 2018 v sume 1 600,- €, o.z. DHZ
Koválov na zabezpečenie svojej činnosti v roku 2018 v sume 1 000,- €,a Jednota dôchodcov
Slovenska v Koválove na podporu svojej činnosti v sume 300,- € a mesto Senica pre deti ,
ktoré navštevujú CVČ Senica v sume 400,- €. Poslanci OZ hlasovaním schválili požadovanú
výšku dotácie pre TJ Družstevník Koválov v sume 1 600,- €, Jednote dôchodcov Slovenska
v Koválove v sume 300,- €, mestu Senica pre deti navštevujúce CVČ v sume 400,- € a DHZ
Koválov bola schválená dotácia len v sume 500,- €, nakoľko v roku 2018 bolo schválené
zakúpenie hasičského auta Tatra 148 CAS 32.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov
zdržal sa 1 poslanec Štefan Stanek

7. Zahájenie realizácie projektu „Rekonštrukcia chodníkov v obci Koválov“ a schválenie
žiadosti o poskytnutie kontokorentného úveru - starosta obce informoval, že v priebehu 20.
týždňa sa uskutoční odovzdanie staveniska za účasti investora, dodávateľa stavby
a stavebného dozoru p. Skalu. Predpokladané zahájenie prác zo strany zhotoviteľa stavby je
21. týždeň t.j. po 21.5.2018. Starosta ďalej uviedol, že v projekte schválenom MPRV SR bol
navrhnutý spôsob financovania zálohovou platbou. Vzhľadom k tomu, že projekt bol
podávaný ešte začiatkom roka 2016 a odvtedy sa zmenila aj finančná situácia obce
k lepšiemu, starosta predložil návrh, aby obec požiadala PPA o zmenu spôsobu financovania
na refundáciu, čo je jednoduchší a rýchlejší spôsob financovania. To znamená, že obec
zrealizovaný projekt uhradí z prostriedkov rezervného fondu a následne predloží žiadosť
NFP na PPA. Vzhľadom k tomu, že v tomto roku budú realizované aj iné projekty, ktoré si
budú vyžadovať čiastočné alebo plné financovanie z vlastných prostriedkov starosta predložil
návrh, aby obec požiadala VÚB, a.s. o poskytnutie kontokorentného úveru vo výške 50 tis. €
na prípadné vykrytie chýbajúcich vlastných finančných prostriedkov. Starosta obce požiadal
hlavného kontrolóra obce o jeho vyjadrenie a stanovisko k žiadosti obce o poskytnutie
kontokorentného úveru. Vzhľadom k tomu, že stanovisko hlavného kontrolóra obce bolo
kladné, poslanci OZ s predloženým návrhom súhlasili a hlasovaním ho schválili.

Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo: 7 poslancov

8. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Koválov – starosta obce informoval, že v rámci
pilotného projektu Smart City „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Koválov“, obec
bude znášať finančné náklady spojené s demontážou starých svietidiel a montážou nových
svietidiel. Za týmto účelom bude potrebné uskutočniť výberové konanie na realizáciu týchto
prác.
9. Zakúpenie hasičského auta Tatra 148 CAS 32 - starosta obce uviedol, že zakúpenie auta
T148 CAS 32 obec zrealizuje až po obdržaní písomného oznámenia s DPO SR o zaradení
T 148 zakúpenej obcou Koválov do zoznamu vozidiel zaradených na repasáciu v budúcom
období.
10. Schválenie projektu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov v rámci mikroregiónu Branč – starosta informoval o schválení projektu a príspevku
MŽP SR vo výške 207 000,- € pre deväť členských obcí Mikroregiónu Branč vrátane obce
Koválov. V nadväznosti na túto skutočnosť je potrebné, aby jednotlivé členské obce, ktoré sa
zapojili do projektu združili finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu a na úhradu
nákladov spojených s vypracovaním a podaním projektu. Podľa predbežného prepočtu
na základe požadovaného množstva kompostérov by výška mimoriadneho členského
príspevku obce Koválov pre o.z. Mikroregión Branč v roku 2018 mala byť maximálne
vo výške 1700,- €. Skutočná výška príspevku bude písomne oznámená predsedom o.z..
Starosta obce predložil návrh, aby poslanci OZ poskytnutie tohto mimoriadneho členského
príspevku pre o.z. Mikroregión Branč schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

11. Rôzne:
- starosta informoval o vyhlásených výberových konaniach na funkciu Riaditeľ Základnej
školy Koválov a funkciu Riaditeľ Materskej školy Koválov. Výberové konania sa uksutočnia
v mesiaci jún 2018.
12. Návrh uznesení.
U z n e s e n i e č. 8/2018
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. 9/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Koválov za rok 2017.

U z n e s e n i e č. 10/2018:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
A/ Záverečný účet obce Koválov za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad
B/ použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu v sume
27 052,29 €.
U z n e s e n i e č. 11/2018:
Obecné zastupiteľstvo s c h v a l u j e :
A/ poskytnutie kontokorentného úveru vo výške 50 000,00 EUR, na krytie časového nesúladu
príjmov a výdavkov bežného rozpočtu obce.
B/ Zaručenie úveru vlastnou blankozmenkou obce a Dohodou o vyplňovacom práve
k blankozmenke.
U z n e s e n i e č. 12/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Zmenu rozpočtu obce č. 2/2018 nasledovne:
schválený rozpočet
zmena
Bežné príjmy
303 764,46
1 001,99
Finančné operácie
14 390,00
Kapitálové príjmy
0, 00
Príjmy spolu
318 154,46
1 001,99
Bežné výdavky
288 940,81
Kapitálové výdavky 13 500,00
Finančné operácie
11 950,00
Výdavky spolu
314 390,81

1 001,99
1 001,99

rozpočet po zmene
304 766,45
14 390,00
0,00
319 156,45
289 942,80
13 500,00
11 950,00
315 392,80

U z n e s e n i e č. 13/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Koválov v sume 1 600,- € v roku 2018 na
základe žiadosti Občianskeho združenia TJ Družstevník Koválov,
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Koválov v sume 500,- € v roku 2018 na základe
žiadosti Dobrovoľný hasičský zbor Koválov.
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Koválov v sume 300,- € v roku 2018 na základe
žiadosti Jednoty dôchodcov Slovenska z.o. Koválov.
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Koválov v sume 400,- € v roku 2018 na základe
žiadosti Mesta Senica pre deti z Koválova navštevujúce CVČ Senica
U z n e s e n i e č. 14 /2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Poskytnutie mimoriadneho členského príspevku na rok 2018 o.z. Mikroregión Branč
na spolufinancovanie schváleného projektu „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov v rámci mikroregiónu Branč“ v maximálnej výške do 1700,- €.

13. 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 9. mája 2018

Pavol Kuba
starosta obce
Overovatelia zápisnice:

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

Tomáš Duchoslav

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

