ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koválov, konaného dňa 28. novembra 2018
Prítomní poslanci OZ: Dana Bilovská ,Pavol Vanek, Lenka Dojčanská,Tomáš Duchoslav,
Štefan Vach, Štefan Stanek
Ospravedlnený: Peter Vymislický
Hlavný kontrolór obce: Ing. Robert Mozolič
Overovatelia zápisnice: Lenka Dojčanská, Dana Bilovská
Program:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Programového rozpočtu obce na rok 2019 a
ďalšie roky 2020 a 2021.
3. Programový rozpočet obce na rok 2019 a ďalšie roky 2020 a 2021.
4. Dodatok č. 2 k VZN č. 4 – o podmienkach určovania miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce Koválov
Žiadosť o predaj časti obecného pozemku
5. Zmena rozpočtu č. 5/2018
6. Predaj časti obecného majetku
7. Informácia o priebehu realizácie Rekonštrukcie verejného osvetlenia.
8. Komunitný plán sociálnych služieb obce Koválov na obdobie r. 2017 - 2022
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 navrhnuté
poslankyne Lenka Dojčanská a Dana Bilovská. Navrhnutý program zasadnutia aj
overovateľov zápisnice poslanci schválili.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

 Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ dňa 25.10.2018. Prijaté uznesenia č. 29 až
č. 36 sú plnené a ostávajú v platnosti.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Programového rozpočtu obce na rok 2019 a ďalšie
roky 2020 a 2021. Prítomný hlavný kontrolór obce Ing. Mozolič uviedol, že stanovisko k
návrhu viacročného rozpočtu obce Koválov na roky 2019 – 2010 bolo vypracované v súlade
s ustanovením § 18f, ods.1 písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom
znení a v súlade s ustanovením § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len
zákon č.583/2004). Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení (ďalej len zákon č.523/2004) a zákon č.583/2004 a podľa rozpočtovej
klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 z 8. 12. 2004, ktoré bolo
zmenené a doplnené ďalšími piatimi opatreniami (posledné č. MF/010211/2012-421 z 20. 2.
2012.)

Celkový návrh rozpočtu obce na rok 2019 je predložený ako prebytkový s celkovým
prebytkom rozpočtu vo výške 33 694,90 €. Návrhy rozpočtov na ďalšie dva roky trojročného
rozpočtu sú predkladané rovnako prebytkové.
Hlavný kontrolór obce na záver uviedol, že na základe svojho stanoviska a skutočností
v ňom uvedených odporúča Obecnému zastupiteľstvu v Koválove predložený návrh rozpočtu
schváliť.
Starosta obce následne predložil návrh a vyzval poslancov OZ aby hlasovaním zobrali na
vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2019 – 2021.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

4. Programový rozpočet 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
programového rozpočtu
po zapracovaní
zmien a pripomienok
oproti pôvodnému návrhu.. Starosta potom predložil návrh, aby aj v nadväznosti na kladné
stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Programového rozpočtu na rok 2019 a roky
2020 a 2021 boli schválené ako prebytkové nasledovne:
v Eur
Rozpočtové roky
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce:
+ prebytok, – schodok
Bežný rozpočet:
Rozpočtové roky
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Hospodárenie obce:
+ prebytok, – schodok
Kapitálový rozpočet:
Rozpočtové roky
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Hospodárenie obce:
+ prebytok, – schodok
Finančné operácie:
Rozpočtové roky
Príjmy finančných operácií
Výdavky finančných operácií
Hospodárenie obce:
+ prebytok, – schodok
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

r. 2019

r. 2020

r. 2021

430 494,40
396 799,50

314 836,87
299 872,12

314 836,87
299 672,12

+ 33 694,90

+ 14 964,75

+ 15 164,75
v Eur

r. 2019

r. 2020

r. 2021

383 904,40
311 849,50

314 836,87
287 922,12

314 836,87
287 722,12

+ 72 054,90

+ 26 914,75

+ 27 114,75
v Eur

r. 2019

r. 2020

r. 2021

1 200,00
73 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-71 800,00

0,00

0,00
v Eur

r. 2019

r. 2020

r. 2021

45 390,00
11 950,00

0,00
11 950,00

0,00
11 950,00

33 440,00

-11 950,00

-11 950,00

za návrh hlasovalo: 6 poslancov

5. Dodatok 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 k zverejnenému návrhu tohto dodatku neboli predložené žiadne pripomienky
a zároveň predložil návrh aby ho poslanci OZ hlasovaním schválili.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

6. Zmena rozpočtu č. 5/2018 – pracovníčka obecného úradu p. Cintulová zdôvodnila
jednotlivé príjmové a výdavkové položky, ktoré sa upravujú zmenou rozpočtu č. 5. Príjmy
celkom sa zvyšujú o 4 784,92 € a výdavky celkom sa zvyšujú o sumu 2 467,59 €. Poslanci
OZ hlasovaním zmenu rozpočtu schválili.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

7. Predaj časti obecného pozemku:
– obecné zastupiteľstvo uznesením č. 34/2018 zo dňa 25.10.2018 schválilo 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. Na základe tejto skutočností starosta obce predložil návrh, aby tento predaj
bol posudzovaný ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko pozemok sa nachádza
pod rodinným domom súpisné číslo 69, ktorého sú žiadatelia vlastníkmi. V zmysle zákona
O majetku obcí č. 138/1991 §9a odsek 8 písmeno e), o predaji rozhoduje obecné
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Kúpnu cenu navrhol tak ako
u predchádzajúcich predajov 5,- € za m2, čo predstavuje za celkovú predávanú výmeru 21 m2
celkovú čiastku 105,- €. S predloženým návrhom poslanci OZ súhlasili a hlasovaním ho
schválili.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

- obecné zastupiteľstvo uznesením č. 35/2018 zo dňa 25.10.2018 schválilo zámer na
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 žiadateľ
Štefan Brlík, bytom Koválov č. 114. Na základe tejto skutočnosti starosta obce predlolžil
návrh, aby tento predaj bol posudzovaný ako prípad hodný osobitného zreteľa 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. V zmysle zákona O majetku obcí č. 138/1991 §9a odsek 8 písmeno e),
o predaji rozhoduje obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Kúpnu
cenu navrhol tak ako u predchádzajúcich predajov 5,- € za m2, čo predstavuje za celkovú
predávanú výmeru 253m2 celkovú čiastku 1 265,- €. S predloženým návrhom poslanci OZ
súhlasili a hlasovaním ho schválili.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

- dňa 23.11.2018 predložil žiadosť Anton Pavlík, bytom Koválov č. 171 v zastúpení
spoluvlastníkov nehnuteľností rodinný dom súpisné číslo 171 a iné budovy zapísané na LV
č. 185 o odkúpenie časti obecného pozemku z parcely č. 204/4 ako diel č. 5 vo výmere 30 m2,

ktorý je odčlenený GP č. 117/2018, vyhotovený Ing. Drahoslava Komárková GEODÉZIA dňa
29.10.2ľ018 a nachádza sa pod inou budovou – stodolou bez súpisného čísla, ktorého je
žiadateľ spoluvlastníkom.. 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 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

8. Informácia o priebehu realizácie projektu Rekonštrukcia 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 ale je predpoklad, že do Vianoc bude
namontovaná ďalšia časť nových svietidiel spolu s vianočnou výzdobou.
9. Komunitný plán sociálnych služieb obce Koválov na obdobie rokov 2017 – 202 – starosta
obce uviedol, že bol spracovaný Komunitný plán sociálnych služieb obce Koválov na päť
ročné obdobie ako rámcový materiál, ktorý hodnotí súčasný stav sociálnych služieb v obci
a stanovuje priority a ciele, ktoré by mala obec v tejto oblasti v priebehu piatich rokov
dosiahnuť. Poslanci OZ hlasovaním tento materiál schválili.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo: 6 poslancov

10. Rôzne:
- starosta obce predložil návrh na vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostu obce
v rozsahu 8 dní za rok 2018 v súvislosti s ukončením funkčného obdobia 2015 – 2018
v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomerov
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov z dôvodu jeho pracovnej
vyťaženosti. Výška preplatenej náhrady za nevyčerpanú dovolenku 8 dní predstavuje sumu
681,88 €. Poslanci OZ s predloženým návrhom súhlasili a hlasovaním ho schválili.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo: 6 poslancov

- starosta ďalej informoval že ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční
dňa 3.12.2018 v KD Koválov,
- starosta ďalej informoval, že dňa 10.12.2018 príde do našej obce redaktorka z RTVS
nahrávať cca hodinovú reláciu Zvony nad krajinou o našej obci, ktorá by mala byť
odvysielaná tesne pre Vianocami.
11. Návrh uznesení.
U z n e s e n i e č. 37/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva a overovateľov zápisnice z dnešného
zasadnutia a to poslancov Lenka Dojčanská a Dana Bilovská.
U z n e s e n i e č. 38/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
stanovisko hlavného kontrolóra obce Koválov k návrhu viacročného rozpočtu obce
Koválov na roky 2019 – 2021.

U z n e s e n i e č. 39/2018:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Programový rozpočet obce Koválov na rok 2019 a berie na vedomie rozpočet na roky
2020 - 2021 nasledovne:
v Eur
Rozpočtové roky
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce:
+ prebytok, – schodok

r. 2019

r. 2020

r. 2021

430 494,40
396 799,50

314 836,87
299 872,12

314 836,87
299 672,12

+ 33 694,90

+ 14 964,75

+ 15 164,75

Bežný rozpočet:
Rozpočtové roky
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Hospodárenie obce:
+ prebytok, – schodok
Kapitálový rozpočet:
Rozpočtové roky
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Hospodárenie obce:
+ prebytok, – schodok
Finančné operácie:
Rozpočtové roky
Príjmy finančných operácií
Výdavky finančných operácií
Hospodárenie obce:
+ prebytok, – schodok

v Eur
r. 2019

r. 2020

r. 2021

383 904,40
311 849,50

314 836,87
287 922,12

314 836,87
287 722,12

+ 72 054,90

+ 26 914,75

+ 27 114,75
v Eur

r. 2019

r. 2020

r. 2021

1 200,00
73 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-71 800,00

0,00

0,00
v Eur

r. 2019

r. 2020

r. 2021

45 390,00
11 950,00

0,00
11 950,00

0,00
11 950,00

33 440,00

-11 950,00

-11 950,00

U z n e s e n i e č. 40/2018:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Dodatok 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. 41/2018:
Obecné zastupiteľstvo
A./ berie na vedomie:
žiadosť Aleny Gašparíkovej, bytom J. Mudrocha 1351/18 Senica a Daniela Kubíka,
bytom J. Mudrocha 1354/40 Senica o odpredaj časti obecného pozemku,
B./ konštatuje,

že sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko pozemok sa nachádza
pod rodinným domom súpisné číslo 69, ktorého sú žiadatelia spolu vlastníkmi a je potrebné
usporiadať vlastnícke a užívacie práva k tomuto pozemku. V zmysle zákona O majetku obcí
č. 138/1991 §9a odsek 8 písmeno e), o tomto spôsobe predaja rozhoduje obecné
zastupiteľstvo troipätinovou väčšinou všetkých poslancov. Tento predaj je v súlade
s uznesením Obecného zastupiteľstva č. 34/2018, ktorým bol schválený zámer na predaj tejto
časti obecného pozemku.
C./ schvaľuje:
predaj časti obecného pozemku odčleneného geometrickým plánom č. 69/2018
z obecnej parcely KN-E č. 202/1 zapísanej na LV č. 496 pre obec Koválov ako diel č. 1
vo výmere 21 m2, Alene Gašparíkovej, bytom J. Mudrocha 1351/18 Senica a Danielovi
Kubíkovi, bytom J. Mudrocha 1354/40 Senica za kúpnu cena 5,- € za m2, čo predstavuje
za celkovú predávanú výmeru 21 m2 celkovú čiastku 105,- €.
D./ poveruje:
starostu obce k podpisu kúpnej zmluvy uzatvorenej s Alenou Gašparíkovou, bytom
J. Mudrocha 1351/18 Senica a Danielom Kubíkom, bytom J. Mudrocha 1354/40 Senica.
U z n e s e n i e č. 42/2018:
Obecné zastupiteľstvo
A./ berie na vedomie:
žiadosť Štefana Brlíka, bytom Koválov č. 114 o odpredaj časti obecného pozemku,
B./ konštatuje,
že sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko pozemok sa nachádza
vedľa pozemku parcela č. 38/1, ktorého je žiadateľ vlastníkom a je potrebné umožniť prístup
na pozemok a usporiadať vlastnícke a užívacie práva k tomuto pozemku vo vzťahu
k stavebnej čiare v tejto lokalite. V zmysle zákona O majetku obcí č. 138/1991 §9a odsek 8
písmeno e), o tomto spôsobe predaja rozhoduje obecné zastupiteľstvo troipätinovou väčšinou
všetkých poslancov. Tento predaj je v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva č.
35/2018, ktorým bol schválený zámer na predaj tejto časti obecného pozemku.
C./ schvaľuje:
predaj časti obecného pozemku odčleneného geometrickým plánom č. 57/2018
z obecnej parcely CKN č. 1972/3 zapísanej na LV č. 496 pre obec Koválov ako parcela
č. 1972/4 vo výmere 253 m2, Štefanovi Brlíkovi, bytom Koválov č. 114 za kúpnu cenu 5,- €
za m2, čo predstavuje za celkovú predávanú výmeru 253 m2 celkovú čiastku 1265,- €.
D./ poveruje:
starostu obce k podpisu kúpnej zmluvy uzatvorenej so Štefanom Brlíkom, bytom
Koválov č. 114.
U z n e s e n i e č. 43/2018:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer:
na odpredaj časti obecného pozemku odčleneného z pozemku parcela č. 204/4 ako diel č. 5
vo výmere 30 m2, ktorý je odčlenený GP č. 117/2018 a nachádza sa pod inou budovou –
stodolou bez súpisného čísla, ktorej je žiadateľ Anton Pavlík, trvale bytom Koválov č. 171
spoluvlastníkom..
U z n e s e n i e č. 44/2018:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
A/ Zmenu rozpočtu obce č. 4/2018 nasledovne:
schválený rozpočet
zmena
Bežné príjmy
304 766,45
Finančné operácie
21 473,51
+74 793,88

rozpočet po zmene
307 766,45
96 267,39

Kapitálové príjmy
Príjmy spolu

0, 00
329 239,96

+74 793,88

Bežné výdavky
289 942,80
Kapitálové výdavky 20 583,51
Finančné operácie
11 950,00
Výdavky spolu
322 476,31

+80 094,62
+80 094,62

B/ Zmenu rozpočtu obce č. 5/2018 nasledovne:
schválený rozpočet
zmena
Bežné príjmy
307 766,45
4 784,92
Finančné operácie
96 267,39
Kapitálové príjmy
0, 00
Príjmy spolu
404 033,84
4 784,92
Bežné výdavky
289 942,80
Kapitálové výdavky 100 678,13
Finančné operácie
11 950,00
Výdavky spolu
402 570,93

7 768,33
- 5 300,74
2 467,59

0,00
404 033,84
289 942,80
100 678,13
11 950,00
402 570,93
rozpočet po zmene
307 766,45
96 267,39
0,00
408 818,76
297 711,13
95 377,39
11 950,00
405 038,52

U z n e s e n i e č. 45/2018:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Vyplatenie náhrady platu starostovi obce za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018 v rozsahu
8 dní v celkovej sume 681,88 €.
U z n e s e n i e č. 46/2018:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Komunitný plán sociálnych služieb obce Koválov na obdobie rokov 2017 – 2022.
1. 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 28. novembra 2018

Pavol Kuba
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

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

Dana Bilovská

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

