ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koválov, konaného dňa 23. júla 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: Štefan Stanek, Štefan Vach
Program:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Výročná správa obce Koválov za rok 2017
3. Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2017 a overenie súladu Výročnej
správy s účtovnou závierkou obce Koválov za rok 2017
4. Zmena rozpočtu č. 3/2018
5. Schválenie počtu poslancov a úväzok starostu obce pre voľby do orgánov samosprávy
obce Koválov na nasledujúce obdobie
6. Informácia o priebehu realizácie projektu „Rekonštrukcia chodníkov v obci Koválov“
7. Informácia o priebehu prípravy projektu „Rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci
Koválov“
8. Rôzne
9. Návrh uznesení
10. 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 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 9.5.2018. Prijaté uznesenia č. 8 až
č. 14 sú plnené a ostávajú v platnosti.
3. Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2017 a overenie súladu Výročnej správy
s účtovnou závierkou obce Koválov za rok 2017 - na rokovanie bola predložená správa
nezávislého audítora (Ing. Terézie Urbanovej), ktorá preverila správnosť a opodstatnenosť
jednotlivých účtovných operácií a správnosť zostatkov jednotlivých účtov. Nedostatky zistené
neboli. Stanovisko audítora v uvedenej správe je nasledovné: účtovná závierka poskytuje vo
všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Koválov
k 31.decembru 2017 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému
dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve. Starosta následne požiadal prítomných
poslancov OZ, aby hlasovaním zobrali na vedomie predloženú správu nezávislého audítora o
overení účtovnej závierky k 31.12.2017 obce Koválov.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo: 7 poslancov

3. Výročná správa obce Koválov za rok 2017 – po prerokovaní a zobraní na vedomie Správy
nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2017 starosta predložil návrh, aby
poslanci OZ schválili aj Výročnú správu obce Koválov za rok 2017 s nasledovným výrokom
audítora: účtovné informácie uvedené vo výročnej správe obce Koválov za rok 2017 sú v
súlade s účtovnou závierkou k 31.12.2017.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

4. Zmena rozpočtu č. 2/2018 – starosta obce uviedol, že zmenou rozpočtu č. 2 sa navyšujú
bežné príjmy o sumu 3 000,00 € z dôvodu poskytnutia dotácie pre DHZ obce Koválov od
DPO SR. Celkové výdavky sa zvyšujú o 7 083,51 € z dôvodu navýšenia kapitálových
výdavkov na nákup cisternovej striekačky Tatra 148 CAS 32 a poníženia čerpania
kapitálových výdavkov na KD. Poslanci OZ zmenu rozpočtu hlasovaním schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo: 7 poslancov

5. Schválenie počtu poslancov a úväzok starostu obce pre voľby do orgánov samosprávy
obce Koválov na nasledujúce obdobie – starosta obce predložil návrh, aby úväzok starostu
obce Koválov na nasledujúce štvorročné volebné a funkčné obdobie bol rovnaký ako doteraz
t.j. plný úväzok. S predloženým návrhom poslanci OZ súhlasili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

Ďalej starosta obce navrhol prítomným poslancom aby pre nadchádzajúce volebné obdobie
zostal počet poslancov OZ Koválov rovnaký, ako doteraz to je 7 poslancov. Iné návrhy
predložené neboli. S predloženým návrhom poslanci OZ súhlasili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo: 7 poslancov

6. Informácia o priebehu realizácie projektu „Rekonštrukcia chodníkov v obci Koválov
starosta obce informoval, že stavebné práce na projekte boli zahájené v mesiaci máj 2018 a sú
realizované podľa projektovej dokumentácie. Vzhľadom k tomu, že v doterajšom období sa
vyskytli skutočnosti, ktoré je potrebné riešiť a zrealizovať napriek tomu, že ich projektová
dokumentácia a rozpočet stavby neobsahuje. Napr. kanalizačná šachta v chodníku č. 2,
Oporný múr a preloženie kanalizačnej vpuste v chodníku č. 5 a predĺženie chodníka č. 5 cca
o 15 m pred rodinným domom súpisné číslo 131. Na tieto práce naviac, ktoré je potrebné
vykonať a rozpočet stavby ich neobsahuje boli vypracované jednotlivé cenové ponuky
spoločnosťou Hílek, a,.s,. v cenových reláciách, v akých bola spracovaná a predložená cenová
ponuka stavby v rámci verejného obstarávania. Poslanci OZ jednotlivé ponuky na vykonanie
vyššie uvedených prác prerokovali a hlasovaním ich realizáciu schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

7. Informácia o príprave projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Koválov“ –
starosta obce informoval, že prebehlo výberové konanie na vykonanie nasledovných prác:

demontáž 72 kusov starých svietidiel, osadenie a montáž nových 2 kusov rozvádzačov
a montáž 129 kusov nových svietidiel. Najvýhodnejšiu ponuku predložila spoločnosť RVPE,
s.r.o., Priemyselná 1497/18B, Senica s cenovou ponukou 14 014,75 € s DPH. Starosta obce
ďalej uviedol, že spoločnosť OMS, a.s. Dojč požaduje čiastočnú finančnú spoluúčasť na
dodávke 129 kusov nových moderných LED svietidiel. Za týmto účelom obec uskutoční
verejné obstarávanie na dodávku 129 kusov svietidiel podľa zadanej technickej špecifikácie
s možnosťou napojenia do systému Smart City riešenia a zabezpečenie minimálne 10 ročného
stáleho servisu a prevádzky schopnosti nového verejného
osvetlenia s podmienkou
finančného plnenia formou splátkového kalendára na desať ročné obdobie. Pričom výška
ročnej splátky by mala predstavovať ročnú úsporu nákladov na spotrebu elektrickej energie na
verejné osvetlenie oproti súčasnému stavu. Poslanci OZ s navrhovaným spôsobom obstarania
a financovania dodávky svietidiel a zabezpečenia ich prevádzky a údržby počas najbližších 10
rokov súhlasili a hlasovaním schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo: 7 poslancov

8. Rôzne:
- starosta informoval o výsledkoch výberových konaní na funkciu Riaditeľ Základnej školy
Koválov a funkciu Riaditeľ Materskej školy Koválov. Riaditeľkou ZŠ Koválov ostáva Mgr.
Elena Romančíková a do výberového konania na riaditeľku Materskej školy Koválov sa
neprihlásil nikto. Na základe tejto skutočnosti starosta obce poveril na obdobie 6 mesiacov
pani Danu Matuskú a v IV. štvrťroku 2018 bude vyhlásené nové výberové konanie na
riaditeľku MŠ Koválov.
- starosta ďalej informoval že od 1.8.2018 sa uskutoční zmena zberu plastov s tým, že každá
domácnosť dostane jedno rázové tenké vrecia na plasty, ktoré sa budú brať spolu s plastami,
- starosta obce predložil poslancom OZ návrh, aby v súvislosti s pripravovaným projektom
úpravy okolia, novej fasády farského kostola, úpravy okolia a chodníkov pri kostole, ktorý
pripravuje Farský úrad v Koválove pre rok 2019 obec dala vypracovať projektovú
dokumentáciu na rozšírenie parkoviska pri kostole vedľa cesty III. triedy na obecnom
pozemku parcela číslo 202/1. Poslanci OZ s predloženým návrhom súhlasili a hlasovaním ho
schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo: 7 poslancov

9. Návrh uznesení.
U z n e s e n i e č. 15/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva a overovateľov zápisnice z dnešného
zasadnutia a to poslancov Štefan Vach a Štefan Stanek.
U z n e s e n i e č. 16/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Výročnú správu obce Koválov za rok 2017.

U z n e s e n i e č. 17/2018:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
Správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2017 a overenie súladu Výročnej správy
s účtovnou závierkou obce Koválov za rok 2017
U z n e s e n i e č. 18/2018:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Zmenu rozpočtu obce č. 3/2018 nasledovne:
schválený rozpočet
zmena
Bežné príjmy
304 766,45
3 000,00
Finančné operácie
14 390,00
7 083,51
Kapitálové príjmy
0, 00
Príjmy spolu
318 154,46
10 083,51
Bežné výdavky
289 942,80
Kapitálové výdavky 13 500,00
Finančné operácie
11 950,00
Výdavky spolu
315 392,80

7 083,51
7 083,51

rozpočet po zmene
307 766,45
21 473,51
0,00
329 239,96
289 942,80
20 583,51
11 950,00
322 476,31

U z n e s e n i e č. 19/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
pre nasledujúce volebné obdobie 2019 – 2022 výkon funkcie starostu obce Koválov
v plnom rozsahu s koeficientom úväzku 1.
U z n e s e n i e č. 20/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
počet siedmych poslancov Obecného zastupiteľstva v Koválove pre nasledujúce
volebné obdobie 2019 – 2022.
U z n e s e n i e č. 21/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Vykonanie nasledovných prác v rámci projektu „Rekonštrukcia chodníkov v obci
Koválov, ktoré nie sú zahrnuté v projekte a v rozpočte stavby: kanalizačná šachta v chodníku
č. 2, Oporný múr a preloženie kanalizačnej vpuste v chodníku č. 5 a predĺženie chodníka č. 5
cca o 15 m pred rodinným domom súpisné číslo 131 podľa predložených cenových ponúk
spoločnosťou HÍLEK, a.s.
U z n e s e n i e č. 22/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na dodanie 129 kusov LED svietidiel, ktoré
budú napojené do systému Smart City riešenia s podmienkou finančného plnenia formou
splátkového kalendára na obdobie 10 rokov.

U z n e s e n i e č. 23/2018
Obecné zastupiteľstvo súhlasí:
s vypracovaním projektovej dokumentácie na rozšírenie parkoviska pri kostole vedľa
cesty III. triedy na obecnom pozemku parcela číslo 202/1 a predĺženie chodníka pri vstupe do
Hošták od rodinného domu súpisné číslo 108 po súpisné číslo 87.

9. 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. júla 2018

Pavol Kuba
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Štefan Vach ................................

Štefan Stanek

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

