ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koválov, konaného dňa 25. septembra 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: Peter Vymislický, Dana Bilovská
Program:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Monitorovacia správa plnenia rozpočtu k 30.6.2018
3. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 9 - O výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo dospelej osobe na
čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole, o výške
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie
podmienok úhrady v školskej jedálni.
4. Informácia o priebehu realizácie projektu Rekonštrukcia chodníkov v obci Koválov
5. Informácia o priebehu realizácie Rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Koválov
6. Rôzne
7. Návrh uznesení
8. 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 23.7.2018. Prijaté uznesenia č. 15 až
č. 23 sú plnené a ostávajú v platnosti.
3. Monitorovacia správa plnenia rozpočtu k 30.6.2018 - starosta obce krátko zhodnotil
predložený materiál a vysvetlil niektoré položky rozpočtu a zodpovedal na dotazy poslancov
OZ. Po vzájomnej diskusii poslanci OZ predloženú monitorovaciu správu zobrali na vedomie.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo: 7 poslancov

3. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 9 – O výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo dospelej osobe na čiastočnú úhradu
nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole, o výške mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, zákonného zástupcu dieťaťa
alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni starosta obce uviedol, že v súčasnej dobe je výška príspevku stanovená podľa 3. pásma podľa
jednotlivých kategórií. Vzhľadom k tomu, že v posledných mesiacoch prišlo k zvýšeniu cien
u väčšiny potravín súčasné príspevky rodičov nepokrývajú ani náklady na nákup potravín
a surovín v školskej kuchyni a jedálni. Na základe tejto skutočnosti bol predložený návrh aby

výška príspevku rodičov detí stravujúcich sa v školskej jedálni podľa stanovená podľa 5.
pásma. Poslanci OZ po rozprave a diskusii predložený návrh hlasovaním schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

4. Informácia o priebehu realizácie projektu Rekonštrukcia chodníkov v obci Koválov –
starosta obce uviedol, že práce pokračujú podľa projektu, avšak je potrebné na chodníku C5
v Hoštákoch odviesť dažďovú vodu z miestnej komunikácie osadením žľabov vedľa chodníka
v dĺžke cca 10 m do kanalizačnej vpuste čo nie je zahrnuté v projekte ani v rozpočte stavby.
Na chodníku C1 je potrebné vyriešiť premostenie chodníka tak, aby chodník v tejto časti
nezasahoval do štátnej cesty III. triedy. Na tieto práce naviac, ktoré je potrebné vykonať
a rozpočet stavby ich neobsahuje boli vypracované 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

5. Informácia o priebehu realizácie Rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Koválov –
starosta obce informoval, že sa uskutočnilo výberové konanie na dodávku 129 kusov LED
svietidiel podľa zadanej technickej špecifikácie s možnosťou napojenia do systému Smart
City riešenia a zabezpečenia minimálne 10 ročného stáleho servisu a prevádzky schopnosti
nového verejného osvetlenia a s podmienkou finančného plnenia formou splátkového
kalendára na desať ročné obdobie. Úspešným uchádzačom je spoločnosť OMS, a.s. Dojč
s cenovou ponukou 29 992,66 € s DPH so splátkovým kalendárom na obdobie 10 rokov.
Starosta obce ďalej uviedol, že k dnešnému dňu je namontovaný nový rozvádzač č. 1
a namontovaných cca 25 nových svietidiel napojených na rozvádzač č. 1. Následne budú
pokračovať práce aj na rozvádzači č. 2 a výmenu svietidiel napojených na rozvádzač č. 2.
6. Rôzne:
- starosta informoval poslancov OZ, že dňa 19.9.2018 manželia Patrik Vach a Veronika
Vachová, bytom Koválov č. 226 predložili žiadosť o povolenie novostavby dvoch rodinných
domov na parcelách č. 4189 a č. 4190 v k.ú. Koválov ležiacich mimo zastavaného územia
obce ale v blízkosti rodinných domov súpisné číslo 257 a 302. Pripojenie na inžinierske siete
a prístupovú komunikáciu si žiadatelia vybudujú na vlastné náklady. Po vzájomnej diskusii
poslanci OZ predloženú žiadosť hlasovaním schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo: 7 poslancov

- starosta ďalej informoval že pred dnešným zasadnutím OZ sa uskutočnilo pracovné
stretnutie za účasti poslancov OZ p. Vanek Pavol, Duchoslav Tomáš, Peter Vymislický,
Štefan Vach, Štefan Stanek, starostu obce, Tomáša Krča vlastníka rodinného domu s.č. 239
a Petra Matuského, nového vlastníka rodinného domu s.č. 59. Účelom pracovného stretnutia
bolo navrhnúť vybudovanie odvodňovacieho kanálu nad rodinným domom s.č. 239
a vykopanie priekopy pred rodinnými domami s.č. 238 a 239. Práce by mali byť zrealizované
v roku 2018.
7. Návrh uznesení.

U z n e s e n i e č. 24/2018
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. 25/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Monitorovaciu správu plnenia rozpočtu k 30.6.2018
U z n e s e n i e č. 26/2018:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 9 - O výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo dospelej osobe na čiastočnú
úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole, o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, zákonného
zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady
v školskej jedálni.
U z n e s e n i e č. 27/2018:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Vykonanie nasledovných prác v rámci projektu „Rekonštrukcia chodníkov v obci
Koválov, ktoré nie sú zahrnuté v projekte a v rozpočte stavby: Premostenie na chodníku C1
a Úprava obrubníkov a osadenie odvodňovacích žľabov na chodníku C5 podľa predložených
cenových ponúk spoločnosťou HÍLEK, a.s.
U z n e s e n i e č. 28/2018
Obecné zastupiteľstvo súhlasí:
S novostavbou rodinných domov na pozemkoch parcela č. 4189 a č. 4190 v k.ú.
Koválov, ktoré ležia mimo zastavaného územia obce, za podmienky že pripojenie na
inžinierske siete a prístupovú komunikáciu si stavebník vybuduje na vlastné náklady.
8. 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 25. septembra 2018

Pavol Kuba
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Peter Vymislický ................................

Dana Bilovská

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

