Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koválov zo dňa
03.12.2018
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny.
Program : 1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Správa predsedu MvK o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva.
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce.
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
8. Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie.
9. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva.
10. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba
jej členov.
11. Určenie platu starostu obce.
12. Určenie zástupcu starostu obce a schválenie odmeny zástupcu starostu obce.
13. Schválenie poslanca povereného sobášením
14. Diskusia.
15. Návrh uznesení.
16.Schválenie uznesení.
17. Záver.
Zasadnutie otvoril starosta obce pán Pavol Kuba, ktorý privítal prítomných na ustanovujúcom
zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Pán starosta určil za zapisovateľku ustanovujúceho zasadnutia pani Ivanu Cintulovú a za
overovateľov zápisnice pani Danu Bilovskú a pani Lenku Dojčanskú .
Požiadal predsedníčku Miestnej volebnej komisie o predloženie správy o výsledkoch volieb do
orgánov samosprávy obce. Predsedníčka MVK pani Elena Romančíková prečítala správu o
výsledkoch komunálnych volieb konaných dňa 10.11.2018. Požiadala novozvoleného starostu obce
Koválov o zloženie zákonom predpísaného sľubu starostu obce.
Pán Pavol Kuba zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce a podpísal zloženie sľubu.
Predsedníčka MVK pani Romančíková mu odovzdala osvedčenie o zvolení za starostu obce
Koválov.
Následne pán starosta vyzval na zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva.
Pán starosta prečítal sľub poslancov a novozvolený poslanci postupne podpísali zloženie sľubu.
Predsedníčka MVK pani Romančíková im odovzdala osvedčenie o zvolení za poslanca obecného
zastupiteľstva.
Po vykonaní sľubu poslancov pán starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé
rokovať a uznášať sa.
Vo vystúpení novozvolený starosta obce poďakoval doterajším poslancom obecného zastupiteľstva
za ich prácu v prospech obce a novozvoleným poslancom zaželal veľa úspechov k ich nastávajúcej
práci. Poďakoval občanom za ich podporu a do nasledujúceho volebného obdobia ich ubezpečil o
ústretovej spolupráci a riešení situácií v prospech všetkých občanov.

Ďalej pán starosta predložil obecnému zastupiteľstvu návrh programu rokovania. Požiadal
poslancov o hlasovanie. Program bol jednohlasne schválený.
Starosta obce predložil návrh na voľbu návrhovej komisie v zložení, predsedníčka Dana Bilovská,
člen Peter Vymislický a návrh na voľbu volebnej komisie v zložení, predsedníčka Elena
Romančíková a členovia Ivana Cintulová a Viera Kudláčová.
Starosta požiadal poslancov aby hlasovali za návrh. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo
zloženie komisií.
Ďalej starosta obce predložil návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva. Navrhuje zriadiť
komisiu stavebnú a životného prostredia, komisiu kultúry a sociálnych vecí, komisiu pre šport,
mládež a telovýchovu a komisiu priestupkovú a verejného poriadku. Oznámil poslancov, že po
predložení návrhov na predsedov komisií sa voľba predsedu jednotlivých komisií uskutoční tajným
hlasovaním na hlasovacích lístkoch, zakrúžkovaním jedného kandidáta .Volebná komisia vyhodnotí
hlasovanie.
Za predsedu komisie stavebnej a životného prostredia navrhol starosta pána Patrika Vacha. Požiadal
poslancov o ich prípadný návrh. Žiadny ďalší kandidát navrhnutý nebol. Požiadal poslancov aby na
hlasovacom lístku tejto komisie zakrúžkovaním vyjadrili svoje hlasovanie za predsedu komisie.
Členka volebnej komisie pani Cintulová pozbierala zložené hlasovacie lístky.
Za predsedu komisie kultúry a sociálnych vecí navrhol pán starosta pani Danu Bilovskú. Požiadal
poslancov o ich prípadný návrh. Žiadny ďalší kandidát navrhnutý nebol. Požiadal poslancov aby na
hlasovací lístok tejto komisie zakrúžkovaním vyjadrili svoje hlasovanie za predsedu komisie.
Členka volebnej komisie pani Cintulová pozbierala zložené hlasovacie lístky.
Za predsedu komisie pre šport, mládež a telovýchovu navrhol pán starosta pána Tomáša
Duchoslava. Požiadal poslancov o ich prípadný návrh. Žiadny ďalší kandidát navrhnutý nebol.
Požiadal poslancov aby na hlasovací lístok tejto komisie zakrúžkovaním vyjadrili svoje hlasovanie
za predsedu komisie. Členka volebnej komisie pani Cintulová pozbierala zložené hlasovacie lístky.
Na predsedu komisie priestupkovej a verejného poriadku navrhol starosta pána Petra Vymislického.
Požiadal poslancov o ich prípadný návrh. Žiadny ďalší kandidát navrhnutý nebol. Požiadal
poslancov aby na hlasovacom lístku tejto komisie zakrúžkovaním vyjadrili svoje hlasovanie.
Členka volebnej komisie pani Cintulová zase pozbierala zložené hlasovacie lístky.
Tajné hlasovanie bolo ukončené a volebná komisia spracovala výsledky hlasovania za predsedov
komisií.
Za predsedu komisie stavebnej a životného prostredia bol počtom hlasov 6, zvolený pán Patrik
Vach. Za predsedu komisie kultúry a sociálnych vecí bola počtom hlasov 7 , zvolená pani Dana
Bilovská.
Za predsedu komisie pre šport, mládež a telovýchovu bol počtom hlasov 7 , zvolený pán Tomáš
Duchoslav. Za predsedu komisie priestupkovej a verejného poriadku bol počtom hlasov 7, zvolený
pán Peter Vymislický.
Ďalej pán starosta oznámil poslancom, že obec musí povinne zriadiť komisiu podľa zákona č.
357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
neskorších predpisov . Podľa zákona starosta a poslanci musia do 30 dní odo dňa, kedy sa ujali
funkcie, a počas jej výkonu vždy do 31. marca podať písomné oznámenie za predchádzajúci
kalendárny rok.
Členom tejto komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. Ak sú v obecnom

zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je
zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu
nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov, ak sa tento počet nedosiahne určením
poslancov podľa pravidiel uvedených v predchádzajúcej vete, doplní sa počet členov komisie o
zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov.
Za členov komisie preto navrhol starosta :pána Petra Vymislického, Patrika Vacha a Danu Bilovskú.
Požiadal poslancov aby hlasovaním vyjadrili svoj súhlas.
Členovia komisie boli jednohlasne zvolený.
Ďalej podľa programu požiadal starosta predsedníčku návrhovej komisie, pani Danu Bilovskú
o prednesenie návrhu určenia platu starostu obce . Návrhová komisia navrhuje na základe
uznesenia obecného zastupiteľstva č.19/2018 zo dňa 23.júla 2018 a v súlade so zákonom NR SR
č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov a primátorov miest v znení
neskorších predpisov mesačný plat starostu vo výške 1,83 násobku priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2017 na základe údajov ŠÚ SR zvýšený o 20% na
sumu 2 095,00 € s koeficientom úväzku 1.
Po predložení návrhu starosta požiadal poslancov aby hlasovaním vyjadrili svoj súhlas, prípadne
nesúhlas a zdržanie sa . Za návrh hlasovalo 7 poslancov.
Starosta obce pokračoval prednesením určenia zástupcu starostu obce a schválenie odmeny
zástupcu starostu. Za zástupcu starostu obce Koválov podľa § 13b zákona č.369/1990 Z.z. o
obecnom zriadení si určil novozvolený starosta obce pani Danu Bilovskú a navrhol mesačnú
odmenu zástupcovi vo výške 100,- €.
Potom pán starosta predložil návrh na schválenie poslanca povereného sobášením v obci Koválov.
Za poslanca povereného sobášením navrhol starosta obce pani Danu Bilovskú .
Po predložení návrhu starosta požiadal poslancov aby hlasovaním vyjadrili svoj súhlas, prípadne
nesúhlas a zdržanie sa . Za návrh hlasovalo 7 poslancov.
Podľa programu nasledovala diskusia. Do diskusie sa zapojili prítomní občania:
- pani Michalicová mala pripomienku k údržbe chodníkov počas zimy. Pán starosta oboznámil
prítomných občanov s možnosťami obce pri riešení zimnej údržby. Zároveň požiadal prítomných
občanov o ústretovosť a spoluprácu pri udržiavaní chodníkov v zime, nakoľko obec má len troch
pracovníkov a nedá sa zabezpečiť aby už v skorých ranných hodinách boli chodníky poudržiavané.
- pani Burajová mala požiadavku aby sa zriadila aj komisia na riešenie problémov starších
spoluobčanov, ktorý nemajú rodinných príslušníkov ktorý by im pomohli s udržiavaním okolo
rodinných domov. Pán starosta ozrejmil funkciu komisií pri obecnom zastupiteľstve a usúdil že
komisia kultúry sa premenuje na komisiu kultúry a sociálnych vecí a bude sa zaoberať aj touto
oblasťou. Prisľúbil, že ak sa takýto občania obrátia na zamestnancov úradu, bude sa snažiť vyriešiť
situáciu prípadne nejaký problém.
- pán Čongrády zablahoželal starostovi obce k znovuzvoleniu. Tak isto aj poslancom a mal faktickú
poznámku, že je rád, že sa do zastupiteľstva dostali noví mladí ľudia. Požiadal ich aby mu povedali
s akými plánmi a ambíciami kandidovali do obecného zastupiteľstva. Prvá sa vyjadrila pani Lenka
Dojčanská, že by chcela prispieť a pomôcť svojimi pracovnými skúsenosťami pri hľadaní nových
stavebných pozemkov v obci a aktívne sa zúčastňovať na kultúrnej, sociálnej a všetkej činnosti
obecného zastupiteľstva. Ďalej pán Patrik Vach povedal, že tak isto by chcel prispieť a pomôcť
obecnému zastupiteľstvu pri riešení pozemkovej infraštruktúry a pri všetkej činnosti obecného
zastupiteľstva. Pán starosta sa zapojil a oboznámil občanov že obec má spracovaný územný plán aj
s novými lokalitami na individuálnu bytovú výstavbu, ale nakoľko sa jedná o pozemky v ktorých
väčšine má majetkový podiel okresný agropodnikateľ, bude to zložitejšia situácia na získanie týchto
pozemkov. Ďalej sa pán Tomáš Duchoslav vyjadril, že jeho prioritou ako veliteľa DHZ Koválov, je
pomoc občanom a obci pri riešení kalamitných situácií, protipovodňových opatrení a najväčším

záujmom je odstránenie vandalizmu v obci Koválov. Pán starosta sa zapojil s tým, že obec Koválov
je prvá obec na Slovensku zapojená do projektu SmártCity s OMS Dojč, kde nám dodávajú
inteligentné svetlá na verejné osvetlenie, na ktoré sa bude dať v budúcnosti napojiť kamerový
systém. Pán starosta ďalej informoval občanov , že obec Koválov už podávala dva krát projekt na
kamerový systém, kde boli výzvy zo strany PPA zrušené a v súčasnosti je podaný projekt na výzvu
PPA, ktorá zatiaľ nie je vyhodnotená.
Ďalej pá Čongrády mal pripomienku k prevádzkovaniu posilňovne v KD. Táto je tam zriadená pre
mládež na cvičenie a posilovanie. Mal problém s tým, že veľký počet mladých chlapcov má
rozmnožené kľúče od KD a potom je ťažké udržiavať v posilňovni poriadok . Pán starosta
informoval, že sú tam nastavené komisiou pre šport, mládež a telovýchovu určité pravidlá, ktoré sa
viacmenej dodržiavajú ale chce v najbližšej dobe riešiť kľúče od KD, nakoľko zámka vo
vchodových dverách budovy je poškodená, bude sa vymieňať a zástupcovia mládeže dostanú proti
podpisu nový kľúč a budú podrobne oboznámený s pravidlami fungovania posilňovne.
- pani Elena Romančíková, ako riaditeľka Základnej školy v Koválove predniesla pripomienku
k projektu na vybudovanie multifunkčného ihriska, ktoré by malo byť pri ihrisku TJ, že aj na
školskom dvore by sa mohlo postupne vybudovať modernejšie športové ihrisko pre deti Základnej
a Materskej školy. Pán starosta prisľúbil aj k tejto požiadavke postupné riešenie či už cez nejaký
projekt EU alebo aj vlastných finančných prostriedkov.
Do diskusie sa nikto ďalší už neprihlásil.
Pán starosta požiadal predsedníčku návrhovej komisie, pani Danu Bilovskú o prečítanie návrhu
uznesení z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Pani Dana Bilovská predniesla: N Á V R H U Z N E S E N Í
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Koválov zo dňa 03.12.2018
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
1. Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.
2. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľbu predsedov komisií.
3. Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce.
4. Určenie zástupcu starostu obce a určenie platu zástupcovi starostu obce.
5. Schválenie poslanca ktorý bude poverený sobášením v obci Koválov.
Uznesenie č.1
Obecné zastupiteľstvo v Koválove
A. b e r i e n a v e d o m i e:
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B. k o n š t a t u j e , ž e :
1. novozvolený starosta obce Pavol Kuba zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva : Dana Bilovská, Lenka Dojčanská, Tomáš
Duchoslav, Michaela Faganová, Matej Kuba, Patrik Vach a Peter Vymislický zložili zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva
Uznesenie č.2
Obecné zastupiteľstvo v Koválove
A. z r i a ď u j e Komisie obecného zastupiteľstva:
- Komisia stavebná a životného prostredia
- Komisia kultúry a sociálnych vecí
- Komisia pre šport, mládež a telovýchovu
- Komisia priestupková
B. v o l í
predsedu Komisie stavebnej a životného prostredia – Patrik Vach
predsedu Komisie kultúry a sociálnych vecí – Danu Bilovskú
predsedu Komisie pre šport, mládež a telovýchovu - Tomáša Duchoslava
predsedu Komisie priestupkovej a verejného poriadku - Petra Vymislického

Uznesenie č.3
Obecné zastupiteľstvo v Koválove z r i a ď u j e
Komisiu podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov , ktorej členmi budú:
- Vymislický Peter, Vach Patrik, Bilovská Dana
Uznesenie č.4
Obecné zastupiteľstvo v Koválove u r č u j e
mesačný plat starostu Pavla Kubu vo výške 1,83 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve za rok 2017 na základe údajov ŠÚ SR
zvýšený o 20% na sumu 2 095,00 € s koeficientom úväzku 1.
Uznesenie č.5
Obecné zastupiteľstvo v Koválove b e r i e n a v e d o m i e
určenie za zástupcu starostu obce novozvoleným starostom obce podľa § 13b zákona
č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení , pani Danu Bilovskú a určenie odmeny zástupcu starostu
obce vo výške 100,-€ mesačne
Uznesenie č.6
Obecné zastupiteľstvo v Koválove v zmysle § 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine
A. b e r i e n a v e d o m i e
určenie sobášiacich v obci Koválov – pán Pavol Kuba – starosta obce
- pani Dana Bilovská – poslankyňa obecného zastupiteľstva
B. k o n š t a t u j e , ž e
za sobášiacich v obci Koválov sú určení - pán Pavol Kuba – starosta obce
C. s ch v a ľ u j e
poverenie sobášiacich poslancov pre toto volebné obdobie : Dana Bilovská
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva za prijatie navrhnutých uznesení:
-počet prítomných: 7
-hlasovalo za: 7
-hlasovalo proti: -zdržalo sa : Nakoniec starosta obce ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva, poďakoval prítomným za účasť.
V Koválove, 03.12.2018
Pavol Kuba
starosta obce Koválov
Zapísala: Ivana Cintulová
Overovatelia zápisnice:
Dana Bilovská

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

Lenka Dojčanská ….............................................

