ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koválov, konaného dňa 25. októbra 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. Kontrola plnenia uznesení
2. Návrh programového rozpočtu obce na rok 2019 a ďalšie roky 2020 a 2021
3. Dodatok 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. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ
v školskom roku 2017/2018 a Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach v Materskej škole Koválov v školskom roku 2017/2018.
5. Žiadosť o predaj časti obecného pozemku
6. Informácia o priebehu realizácie projektu Rekonštrukcia chodníkov v obci Koválov
7. Informácia o priebehu realizácie Rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Koválov
8. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 4 – o podmienkach určovania miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce Koválov
9. Rôzne
10. Návrh uznesení
11. 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 25.9.2018. Prijaté uznesenia č. 24 až
č. 28 sú plnené a ostávajú v platnosti.
3. Návrh programového rozpočtu obce na rok 2019 a ďalšie roky 2020 a 2021- starosta obce
požiadal pracovníčku obecného úradu p. Ivanu Cintulovú aby bližšie rozviedla jednotlivé
časti predloženého návrhu programového rozpočtu. Starosta ďalej uviedol, že predložený
návrh programového rozpočtu je zostavený v jednotlivých rokoch ako prebytkový, je to
východiskový materiál, ktorý bude na pripomienkovanie zverejnený na úradnej tabuli a
webovej stránke obce a následne dopracovaný a predložený na schválenie OZ. Zároveň
vyzval poslancov OZ, aby do nasledujúceho zasadnutia OZ predložili ďalšie prípadné návrhy
a pripomienky na doplnenie návrhu programového rozpočtu. Následne požiadal poslancov

OZ, aby túto prvotnú informáciu o návrhu programového rozpočtu na rok 2019 a roky 2020 2021 zobrali na vedomie.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo: 7 poslancov

4. Dodatok 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 k návrhu dodatku neboli predložené žiadne pripomienky preto
predložil návrh, aby ho poslanci OZ hlasovaním schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ v školskom
roku 2017/2018 a Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
v Materskej škole Koválov v školskom roku 2017/2018 – predmetné správy boli predložené
na rokovanie OZ v papierovej forme riaditeľkou ZŠ aj riaditeľkou MŠ. Obidve správy
poslanci OZ hlasovaním zobrali na vedomie.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

6. Žiadosť o predaj časti obecného pozemku – dňa 8.10.2018 predložili žiadosť Alena
Gašparíková, bytom J. Mudrocha 1351/18 Senica a Daniel Kubík, bytom J. Mudrocha
1354/40 Senica o odkúpenie časti obecného pozemku z parcely č. 202/1 ako diel č. 1 vo
výmere 21 m2, ktorý je odčlenený GP č. 69/2018, vyhotovený Ing. Drahoslava Komárková
GEODÉZIA dňa 24.9.2018 a nachádza sa pod rodinným domom súpisné číslo 69, ktorého sú
žiadatelia spoluvlastníkmi. Starosta obce predložil návrh, aby zámer na odpredaj časti vyššie
uvedeného pozemku poslanci schválili, vzhľadom k tomu že ide zosúladenie vlastníckeho
a užívateľského práva.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

Dňa 22.10.2018 predložil žiadosť Štefan Brlík, bytom Koválov č. 114 o odpredaj časti
obecného majetku odčleneného z parcely CKN číslo 972/3 GP č. 57/2018 vyhotoveným Ing.
Richard Škúci – GEODET dňa 5.10.2018, ako parcela č. 1972/4 vo výmere 253 m2 z dôvodu
prístupu na pozemok parcela číslo 38/1 ktorého je vlastníkom. Starosta obce predložil návrh,
aby zámer na odpredaj časti vyššie uvedeného pozemku poslanci schválili, vzhľadom k tomu
že predmetný pozemok sa nachádza pred pozemkom parcela č. 38/1 a vstup na tento pozemok
z chodníka vedľa štátnej cesty , resp. z cesty III. triedy je možný len cez pozemok parcela
č. 1972/4.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

7. Informácia o priebehu realizácie projektu Rekonštrukcia chodníkov v obci Koválov –
starosta obce uviedol, že práce sú ukončené a v pondelok 29.10.2018 o 13.00 hod. sa
uskutoční preberacie konanie ukončenej stavby. Starosta obce uviedol, že v najbližšej dobe
bude potrebné dať vyhotoviť po realizačné zameranie stavby a geometrický plán, nakoľko
tieto dokumenty sú povinnou prílohou ku kolaudácii stavby.

8. Informácia o priebehu realizácie Rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Koválov –
starosta obce informoval, že v súčasnej dobe sú namontované všetky nové svietidlá napojené
na rozvádzač č. 1. Práce ďalej teraz nepokračujú nakoľko sa technologicky rieši komunikácia
rozvádzača č. 2 s rozvádzačom č. 1.
9. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 4 – o podmienkach určovania miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce Koválov. Starosta
obce uviedol, že návrhom dodatku sa rieši zosúladenie rovnakej výšky poplatku 23,- € za
nehnuteľnosť a rok s výškou poplatku 23,- € pre fyzickú osobu, ktorá vychádza zo sadzby
0,0631 € za kalendárny deň. Iné časti VZN sa týmto návrhom dodatku nemenia. Poslanci OZ
Návrh dodatku hlasovaním schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov

za návrh hlasovalo 7 poslancov

10. Rôzne:
- starosta informoval poslancov OZ, že dňa obec Koválov dňa 17.10.2018 aktualizovala
a prijala novú smernicu – vnútorný predpis č. 11 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k zákazkám s nízkou hodnotou podľa ust. §
117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Aktualizovaná smernica ruší vnútorný
predpis č. 11 zo dňa 14.12.2016. Starosta obce požiadal poslancov OZ aby aktualizovaná
smernicu č. 11 zobrali na vedomie.
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.
- starosta ďalej predložil návrh resp. štúdiu riešenia nového parkoviska pri kostole, ktorý bol
spracovaný projektantom Ing. Jahelkom v súlade s uznesením OZ č. 23 z 23.7.2018.
Spracovaný návrh riešenia umožní vybudovať celkovo 23 parkovacích miest a predĺženie
chodníka pri vstupe do Hošták. Zásadnou podmienkou pre pokračovanie prác bude získať
kladné stanovisko od Dopravného inšpektorátu PZ v Senici k navrhovanému riešeniu
vzhľadom k tomu, že parkovisko sa nachádza pozdĺž cesty III. triedy. Starosta zároveň
upozornil na skutočnosť, že súčasné parkovisko pri kostole sa nachádza na pozemku, ktorý je
vo vlastníctve TTSK.
- starosta ďalej informoval, že MV SR schválilo pre obec Koválov dotáciu vo výške 30 tis. €
na Rekonštrukciu hasičskej zbrojnice – vybudovanie školiacej miestnosti v podkroví hasičskej
zbrojnice a nového plynového kúrenia v hasičskej zbrojnici.
- starosta ďalej informoval, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. má záujem vybudovať
prípojku optického kábla pre zabezpečenie vysoko rýchlostného pripojenia telefónneho
vykrývača smerom na Smrdáky. Práce by mali byť pravdepodobne zahájené v roku 2019.

11. Návrh uznesení.
U z n e s e n i e č. 29/2018
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. 30/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
informáciu o Návrhu programového rozpočtu obce Koválov na rok 2019 a roky
2020 – 2021.
U z n e s e n i e č. 31/2018:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Dodatok 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. 32/2018:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 4 - o podmienkach určovania 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. 33/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
A/ Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ Koválov
v školskom roku 2017/2018,
B/
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Materskej
školy Koválov v školskom roku 2017/2018.
U z n e s e n i e č. 34/2018:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer:
na odpredaj časti obecného pozemku parcela KN- E č. 202/1 v k.ú. Koválov pod
rodinným domom súpisné číslo 69 vo výmere do 21 m2, podľa geometrického plánu
č. 69/2018 diel č. 1 z dôvodu vysporiadania užívacieho a vlastníckeho práva pre vlastníkov
rodinného domu Alena Gašparíková, bytom J. Mudrocha 1351/18 Senica a Daniel Kubík,
bytom J. Mudrocha 1354/40 Senica.
U z n e s e n i e č. 35/2018:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer:
na odpredaj časti obecného pozemku parcela CKN č. 972/3 v k.ú. Koválov podľa
geometrického plánu č. 57/2018 parcela č. 1972/4 výmere 253 m2 z dôvodu prístupu na
pozemok parcela číslo 38/1 ktorého je žiadateľ Štefan Brlík, bytom Koválov č. 114
vlastníkom.

U z n e s e n i e č. 36/2018:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
aktualizovanú smernicu – vnútorný predpis č. 11 o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k zákazkám s nízkou hodnotou
podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
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. októbra 2018

Pavol Kuba
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Lenka Dojčanská ................................

Tomáš Duchoslav

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

