Zápisnica
z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kováčovej,
konaného dňa 26. februára 2008
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Slavomír Brachna – starosta obce
Pavel Belička, Jaroslav Gajdoš, Ing. Ján Izrael, Andrej Kasarda, Ján Libiak, Mgr.
Zuzana Vaculčiaková, Eva Zigová – poslanci OZ
Ing. Ján Hudec – hlavný kontrolór obce
Ing. Jozef Sliacky – riaditeľ Recent, s.r.o.
Ján Hliva – náčelník OcP
3 pracovníčky OcÚ
12 občanov
Neprítomní: Juraj Rusinkovič – poslanec OZ, ospravedlnený
Doc. Ing. Anna Zaušková, PhD. - poslankyňa OZ, ospravedlnená
Mgr. Zuzana Vaculčiaková – poslankyňa OZ (od bodu č. 2) – ospravedlnená
Overovatelia zápisnice : Ján Libiak, Andrej Kasarda
Program rokovania :
1. Otvorenie.
2. Voľba návrhovej komisie.
3. Rozbor plnenia rozpočtu obce za r. 2007. Záverečný účet obce Kováčová k 31.12.2007.
Správa audítora k účtovnej závierke k 31.12.2007. Stanovisko hlavného kontrolóra k
záverečnému účtu.
4. Správa ÚIK o priebehu inventarizácie majetku obce.
5. Územný plán obce – návrh zmeny O2. Schválenie zmlúv k obstaraniu zmeny 02 ÚPN.
6. Schválenie kúpnych zmlúv.
7. Zmena rozpočtu obce č. 1.
8. Rôzne.
9. Diskusia.
10. Schválenie uznesení.
11. Záver.
Priebeh rokovania :
K bodu 1
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce. Po privítaní prítomných skonštatoval, že
obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, keďže je prítomných 7 z 9 poslancov, ospravedlnili sa
poslanci Juraj Rusinkovič a Doc. Ing. Zaušková. Potom starosta
informoval o činnosti od
posledného (decembrového) zasadnutia OZ. Aktuálnu problematiku ako aj prípravu podkladov na
zasadnutie OZ poslanci spolu so starostom riešili na dvoch pracovných stretnutiach, a to 14.1.2008
a 18.2.2008. O ich priebehu boli podané podrobné informácie.
Ďalej starosta predložil návrh programu rokovania OZ - podľa písomnej pozvánky. K návrhu neboli
vznesené pripomienky.
Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov Jána Libiaka a Andreja Kasardu.

2.
K bodu 2
Za členov návrhovej komisie navrhol starosta Jána Libiaka, Evu Zigovú a Pavla Beličku. Pôvodne
navrhnutá Mgr. Vaculčiaková sa z ďalšieho programu OZ ospravedlnila pre akútnu chorobu
maloletej dcéry.
Pozmeňovací návrh na zloženie návrhovej komisie nebol predložený. Pred hlasovaním starosta
skonštatoval, že aj po odchode Mgr. Vaculčiakovej zostáva OZ uznášania schopné, pretože je
prítomných 6 z 9 poslancov (nadpolovičná väčšina).
Hlasovanie : za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0.
K bodu teda p r i j a l o OZ
u z n e s e n i e č. 60/08, v ktorom
A/ S c h v a ľ u j e
1. Návrhovú komisiu v zložení : Libiak, Belička, Zigová.
K bodu 3
Starosta obce predložil rozbor plnenia rozpočtu obce za rok 2007 – pozri prílohu zápisnice. Tento
bol vyvesený na úradnej oznamovacej tabuli a prerokovaný bol aj na pracovnom stretnutí
poslancov 18. februára 2008.
Dosiahnuté príjmy obce vrátane ZŠ s MŠ : 15 196 058,35 Sk (90,70%)
Výdavky obce vrátane ZŠ s MŠ spolu :
14 845 515,70 Sk (95,81 %)
Výsledok hospodárenia obce : prebytok
+ 350 542,65 Sk
Starosta v rozbore venoval zvýšenú pozornosť nenaplneným (príjmová časť) a prekročeným
položkám (výdavková časť).
Ďalším prerokovaným dokumentom bol záverečný účet obce k 31.12.2007 – pozri prílohu zápisnice.
Vypracovaný je podľa § 16 ods. 5 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy : hospodársky výsledok : prebytok + 350 542,65 Sk
stavy na bankových účtoch :
350 542,65 Sk (bežný)
26 832 187,11 Sk (rezervný)
16 507,54 Sk (sociálny)
aktíva a pasíva :
68 393 tis. Sk
pohľadávky daňové :
753 tis. Sk
pohľadávky nedaňové :
2 526 tis. Sk
stav a vývoj dlhu :
obec nemá úvery
obec nemá príspevkové organizácie, nemá podnikateľskú činnosť, neposkytla záruky.
Ďalšími prílohami zápisnice sú :
− Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2007
− Správa nezávislého auditora z overenia účtovnej závierky Obce Kováčová k 31.12.2007 – Ing.
Lenka Naňová, Interaudit Zvolen
− Rozbor hospodárenia ZŠ s MŠ v Kováčovej
Predsedníčka komisie finančnej a správy obecného majetku Eva Zigová ďalej predložila stanovisko
komisie k rozboru plnenia rozpočtu obce za rok 2007 – pozri prílohu zápisnice.
Komisia odporúča schváliť rozbor plnenia rozpočtu ako aj celoročné hospodárenie bez výhrad. K
rozboru plnenia rozpočtu obce predložil stanovisko aj hlavný kontrolór obce Ing. Ján Hudec - pozri
prílohu zápisnice. Upozornil na niektoré nezrovnalosti (náklady spojené so založením Recent plus
s.r.o., odpísanie hodnoty drevenej pokladne bez dokladu nadobúdacej hodnoty a pod.), jedná sa však
o opraviteľné chyby. V prípade ich odstránenia nedá hlavný kontrolór námietky k schváleniu
rozboru hospodárenia.

3.
Diskusia :
− p. Hreusová (účtovníčka OcÚ) – uviedla, že hlavný kontrolór požiadal o predloženie dokladu o
nadobúdacej hodnote drevenej pokladne deň pred zasadnutím OZ, nestihla ho vyhľadať.
− Ing. Hudec (hlavný kontrolór) – uviedol, že po doklade pátral aj v spoločnosti Recent s.r.o., ani
tam ho nenašiel.
Návrh uznesenia predložila Eva Zigová, pripomienky : žiadne.
Hlasovanie :
časť A – schvaľuje :
za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0
časť B – berie na vedomie : za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0.
K bodu teda p r i j a l o OZ
u z n e s e n i e č. 61/08, v ktorom
A/ S c h v a ľ u j e
1. Rozbor plnenia rozpočtu obce za r. 2007.
2. Celoročné hospodárenie za r. 2007 sa schvaľuje bez výhrad.
3. Prebytok rozpočtu obce za r. 2007 vo výške 350 542,65 Sk,
ktorý sa prevedie na účet rezervného fondu.
B/ B e r i e na vedomie
1. Správu audítora k účtovnej závierke Obce Kováčová k 31.12.2007, podľa ktorej výsledky
hospodárenia sú v súlade so zákonom o účtovníctve.
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za r. 2007.
3. Stanovisko komisie finančnej a správy obecného majetku OZ k rozboru plnenia rozpočtu
obce za rok 2007 a k záverečnému účtu obce k 31.12.2007.

K bodu 4
Správu o priebehu inventarizácie majetku obce k 31.12.2007 predložila predsedníčka ústrednej
inventarizačnej komisie Eva Zigová. Táto je prílohou zápisnice.
Inventarizácia majetku jednotlivými komisiami prebehla v období 11.12.2007 až 23.01.2008.
Inventúrou nebol zistený rozdiel medzi účtovným a skutočným stavom. Účtovný stav k 31.12.2007
predstavuje spolu 62 673 331,89 Sk, hodnota majetku v zostatkovej cene je 35 951 571,17 Sk.
ÚIK navrhuje vyradiť z účtu 0421 5 projektovú dokumentáciu „Rekreačný areál TK“ v hodnote
500 000,- Sk, nakoľko je nepotrebná a v budúcnosti nebude použitá.
Súčasťou správy ÚIK je aj ostatný finančný majetok (akcie STVS), stav pokladničnej hotovosti,
cenín, stavy na bankových účtoch a daňové a nedaňové pohľadávky.
Diskusia : bez pripomienok
Návrh uznesenia predložila Eva Zigová. Pripomienky – žiadne.
Hlasovanie : za - 6,
proti - 0, zdržal sa - 0.
K bodu teda p r i j a l o OZ

4.
u z n e s e n i e č. 62/08, v ktorom
A/ S c h v a ľ u j e
1. Správu ÚIK o priebehu inventarizácie majetku obce k 31.12.2007.
2. Odpísanie – vyradenie z evidencie projektovú dokumentáciu pre územné konanie
„Rekreačný areál TK“ v hodnote 500 000,- Sk.

K bodu 5
Návrh zmeny 02 územného plánu obce predložil starosta obce. Zmena je vyvolaná investorom –
spoločnosťou TOP.T. s.r.o., Ruttkaya – Nedeckého 4, Banská Bystrica, ktorý ako vlastník pozemkov
mieni v priestore medzi areálom starých kúpeľov a ŠLÚ Marína postaviť „Kúpeľný a ubytovací
areál s opatrovateľskou službou pre seniorov, Kováčová“.
Obstarávateľom zmeny 02 ÚPN bude Obec Kováčová – náklady na obstaranie zmeny bude znášať
investor a preto boli predložené súčasne dva návrhy zmlúv:
− Zmluva o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie a náhrade nákladov s tým súvisiacich
medzi Obcou Kováčová (obstarávateľ) a TOP.T. s.r.o. (objednávateľ). Náklady predstavujú
98.391,- Sk.
− Mandátna zmluva č. 7/2008 medzi Obcou Kováčová (mandant) a Ing. arch. Beátou Mikušovou,
autorizovanou architektkou (mandatár) ako odborne spôsobilou osobou na obstaranie
územnoplánovacej dokumentácie. Odmena mandatárovi je vo výške 88 391,- Sk.
Diskusia :
− p. Skalská (občan) – zaujímala sa o termín výstavby, kapacitu zariadenia a jeho formu.
- Zástupca spoločnosti TOP.T. s.r.o. Ing. Presperín v odpovedi uviedol, že sa jedná o súkromné
zariadenie, s kapacitou 400-450 klientov, z toho ubytovaných cca 200 dôchodcov. Doba
výstavby 3 až 4 roky, bude slúžiť aj pre imobilných.
Návrh uznesenia predložila Eva Zigová. Pripomienky – žiadne.
Hlasovanie : za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0.
K bodu teda p r i j a l o OZ
u z n e s e n i e č. 63/08, v ktorom
A/ S c h v a ľ u j e
1. Obec, ako orgán územného plánovania, súhlasí s obstaraním Zmeny č. 02 územného plánu
Obce Kováčová pre investičnú akciu „Kúpeľný a ubytovací areál s opatrovateľskou službou
pre seniorov Kováčová“ s tým, že náklady spojené s obstaraním a spracovaním zmeny č. 02
budú hradené zo zdrojov investora, ktorého potreba vyvolala obstaranie zmeny územného
plánu, a to firma TOP.T. s.r.o. Banská Bystrica.
2. Zmluvu o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie a o náhrade nákladov s tým
súvisiacich medzi Obcou Kováčová, ako obstarávateľom a TOP.T. s.r.o. Banská Bystrica,
ako objednávateľom.
3. Mandátnu zmluvu č. 7/2008 o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie medzi mandantom
– Obcou Kováčová a mandatárom – Ing. arch. Beátou Mikušou, autorizovanou architektkou.

5.
K bodu 6
Predmetom kúpnej zmluvy medzi Wellness Kováčová s.r.o. (predávajúci) a Obcou Kováčová
(kupujúci) je pozemok parc. č. 91/31 – ostatná plocha o výmere 43 m2 za cenu 900Sk/m2. Jedná sa
o pozemok na Ul. Slnečnej, ktorý bude súčasťou plánovanej rekonštrukcie komunikácií a
odstavných plôch. V rozsahu ccca 6 mil. Sk, na ktorý chce obec použiť prostriedky z eurofondov.
Diskusia :
− p. Skalská (občan) - opýtala sa, čo na tom pozemku bude stáť.
- Starosta v odpovedi uviedol, že bude vykonaná rekonštrukcia ciest, chodníkov a
odstavných plôch.
Návrh uznesenia predložila Eva Zigová. Pripomienky – žiadne.
Výsledok hlasovania : za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0.
Návrh druhej kúpnej zmluvy rovnako predložil starosta a spolu s prvou zmluvou je prílohou tejto
zápisnice. Jej obsahom je kúpa rekreačnej chaty č. 559 na pozemku parc. č. 1064 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 1046 m2. Kupujúcim je Obec Kováčová, predávajúcim Slovenská republika –
Štátne lesy TANAP-u. Cena je 3 100 000,- Sk, čo je 50% ceny zo znaleckého posudku. Obci bola
chata ponúknutá preto, lebo za pôvodnú cenu sa ju nepodarilo predať.
Diskusia :
− Ing. Hudec (hlavný kontrolór obce) – sa opýtal na zámer využitia chaty, prípadne ako bude
spravovaná (nájom, cez spoločnosť Recent alebo inou formou).
- Starosta : o spôsobe využitia chaty budú poslanci rozhodovať po jej nadobudnutí do
vlastníctva a zápisu do katastra.
Návrh uznesenia predložila Eva Zigová. Pripomienky – žiadne.
Hlasovanie : za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0.
K bodu teda OZ p r i j a l o
u z n e s e n i e č. 64/08, v ktorom
A/ S c h v a ľ u j e
1. Kúpnu zmluvu uzatvorenú v zmysle ustanovení § 588 a nasl. občianskeho zákonníka medzi
predávajúcim Wellness Kováčová s.r.o., sídlo Kúpeľná 76/70, 962 37 Kováčová, IČO :
360598706, zastúpená konateľom spoločnosti Ing. Petrom Hudecom a kupujúcim Obcou
Kováčová, Kúpeľná 12, 962 37 Kováčová, IČO: 00320005, zastúpená starostom obce
Slavomírom Brachnom. Predmetom kúpy je pozemok parc. č. 91/31, druh pozemku ostatná
plocha o výmere 43 m2, nachádzajúcich sa v kat. území Kováčová. Kúpna cena
nehnuteľností je stanovená vzájomná dohodou vo výške 900,- Sk za 1 m2, spolu za celú
výmeru 38 700,- Sk.
2. Kúpnu zmluvu č. 4/P/2008 uzatvorenú podľa ustanovení § 588 a nasl. občianskeho
zákonníka medzi predávajúcim Slovenská republika - Štátne lesy Tatranského národného
parku, 059 60 Tatranská Lomnica, IČO : 319 66 977, zastúpené Ing. Petrom Líškom,
riaditeľom a kupujúcim Obcou Kováčová, Kúpeľná 12, 962 37 Kováčová, IČO: 00320005,
zastúpená Slavomírom Brachnom, starostom obce. Predmetom prevodu je rekreačná chata

6.
súpis. č. 559 v kat. území Kováčová, ktorá je postavená na pozemku KN-C parc. č. 1064,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1046 m2, spolu s týmto pozemkom, zapísané na LV č.
417. Kúpna cena nehnuteľností – rekreačnej chaty a pozemku bola stanovená v súlade so
zákonom č. 278/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov a to vo výške 3 100 000,- Sk.

K bodu 7
Komentár k návrhu zmeny rozpočtu obce č. 1 na r. 2008 podal starosta obce. Príjmová časť sa
zvyšuje o 1 843 tis. Sk, z toho 100 tis. Sk za služby – ÚPN zmena 02 a 493 tis. Sk sú prevody z
fondov. Zvyšok tvorí príjem z predaja akcií Kúpeľov Sliač, ktorý je zároveň preradený z finančných
operácií medzi kapitálové príjmy.
Výdavková časť obsahuje náklady na Územný plán obce - zmena 02 (100 tis. Sk), interiérové
vybavenie ambulancie lekára (25 tis. Sk) a nákup budov – chata TANAP-u (3 100 tis. Sk),
rozpočet je po 1. zmene vyrovnaný na úrovni 17 020 tis. Sk.
Diskusia – bez pripomienok.
Návrh uznesenia predložila Eva Zigová. Pripomienky – žiadne.
Hlasovanie : za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0.
K bodu teda OZ p r i j a l o
u z n e s e n i e č. 65/07, v ktorom
A/ S c h v a ľ u j e
1. Zmenu rozpočtu obce č. 1 na rok 2008.

K bodu 8
V bode Rôzne bolo prerokované :
a) Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Aquapark Kováčová
s.r.o. (budúci oprávnený) a Obcou Kováčová (budúci povinný), za účelom zriadenia a
prevádzkovania inžinierskych sietí, na ktoré má obec zároveň právo napojiť sa v súvislosti s
modernizáciou autokempingu.
Diskusia – bez pripomienok.
Návrh uznesenia predložila Eva Zigová. Pripomienky - žiadne.
Hlasovanie : za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0.
Uznesenie bolo schválené.
b) Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu „Obecný dom
Kováčová“, zhotoviteľom Ing. arch. Zoltán Hajdu. Cena projektovej dokumentácie je 200 tis. Sk,
predpokladaný náklad stavby 8 mil. Sk.
Diskusia – bez pripomienok
Návrh uznesenia predložila Eva Zigová. . Pripomienky - žiadne.
Hlasovanie : za - 6, proti – 0, zdržal sa - 0.
Uznesenie bolo schválené.

7.
c) Zmluva o nájme medzi Obcou Kováčová, ako prenajímateľom, a novozaloženou
spoločnosťou Recent plus s.r.o., ako nájomcom. Predmetom nájmu je hnuteľný a nehnuteľný
majetok špecifikovaný v prílohe č. 1 zmluvy. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nájom začína
1.4.2008. Nájomné na r. 2008 je vo výške dane z nehnuteľností.
Diskusia – bez pripomienok
Návrh uznesenia predložila Eva Zigová. . Pripomienky - žiadne.
Hlasovanie : za - 6, proti – 0, zdržal sa - 0.
Uznesenie bolo schválené.
d) Žiadosť spoločnosti Recent plus, s.r.o. o poskytnutie bezúročnej pôžičky na prípravu letnej
turistickej sezóny vo výške 150 000 Sk (k 31.3.2008) a 200 000 Sk (k 30.4.2008). Splatnosť
pôžičky bude v mesiacoch august a september.
Diskusia – bez pripomienok
Návrh uznesenia predložila Eva Zigová. . Pripomienky - žiadne.
Hlasovanie : za - 6, proti – 0, zdržal sa - 0.
Uznesenie bolo schválené.
e) Odmena starostovi obce za 4. štvrťrok 2007. Návrh – odmenu vo výške 35% z úhrnov
platov predložil Ing. Izrael na základe stanovísk jednotlivých poslancov na pracovnom stretnutí 18.
februára.
Diskusia – bez pripomienok
Návrh uznesenia predložila Eva Zigová. . Pripomienky - žiadne.
Hlasovanie : za - 6, proti – 0, zdržal sa - 0.
Uznesenie bolo schválené.
f) Ukončenie nájmu obecnej chaty s nájomcom Jozefom Puškárom ml. dohodou k 31.3.2008.
Dôvodom je neplnenie podmienok nájomnej zmluvy.
Diskusia – bez pripomienok.
Návrh uznesenia predložila Eva Zigová. Pripomienky - žiadne.
Výsledok hlasovania : za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0.
g) Delegovanie zástupcu obce do rady školy Základnej školy pri ŠLÚ Marína na základe
požiadavky KŠÚ Banská Bystrica. Delegátom je Mgr. Zuzana Vaculčiaková, poslankyňa OZ.
Diskusia – bez pripomienok.
Návrh uznesenia predložila Eva Zigová. Pripomienky - žiadne.
Výsledok hlasovania : za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0.
h) Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2007 je prílohou
zápisnice. Kontrolou neboli zistené závažné nedostatky.
Diskusia – bez pripomienok.
Návrh uznesenia predložila Eva Zigová. Pripomienky - žiadne.
Výsledok hlasovania : za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0.
K bodu teda p r i j a l o OZ

8.
u z n e s e n i e č. 66/08, v ktorom
A/ S c h v a ľ u j e
1. Zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena uzatvorenú podľa
ustanovení § 509 v spojení s ustanoveniami § 15, občianskeho zákonníka medzi Aquapark
Kováčová, s.r.o., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 36675351, ako budúci oprávnený z
vecného bremena, zastúpený Ing. Jurajom Baluchom, konateľom spoločnosti a Obcou
Kováčová, Kúpeľná 12, 962 37 Kováčová, IČO: 00320005, ako budúci povinný z vecného
bremena, zastúpená Slavomírom Brachnom, starostom obce. Predmetom zmluvy je
zriadenie vecného bremena bez odplaty na parc. č. 840/5, 840/1, 1090/2, 1102, 1100/29 pre
účely zriadenia a prevádzkovania verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, plynovodu,
nadzemných a podzemných elektrických vedení, podrobne uvedené v tejto zmluve.
2. Zmluvu o dielo č. 03/2008 medzi objednávateľom Obcou Kováčová a zhotoviteľom Ing.
arch. Zoltánom Hajdu, autorizovaným architektom, na predmet zmluvy vyhotovenie
dokumentácie pre územné konanie a projekt stavby pre stavebné povolenie na Obecný dom
Kováčová.
3. Zmluvu o nájme č. 01/2008 medzi prenajímateľom Obcou Kováčová a nájomcom Recent
plus Kováčová, s.r.o.
4. Bezúročnú finančnú pôžičku vo výške 350 000 Sk pre Recent plus Kováčová, s.r.o.
Splatnosť pôžičky bude august 2008 – 180 tis. Sk a september 2008 – 170 tis. Sk.
5. Odmenu starostovi obce za IV. štvrťrok 2007 vo výške 35% z úhrnu platov.
6. Ukončenie prenájmu rekreačnej chaty súp. č. 516 v súlade s čl. III bod 2 zmluvy o nájme
nebytových priestorov č. 154/07 medzi prenajímateľom Obcou Kováčová a nájomcom
Jozefom Puškárom ml.
B/ D e l e g u j e
1. Mgr. Zuzanu Vaculčiakovú, poslankyňu OZ v Kováčovej, do Rady školy Základnej školy pri
ŠLÚ Marína v Kováčovej.
C/ B e r i e na vedomie
1. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2007.
K bodu 9
Vrámci všeobecnej diskusie vystúpili :
−

p. Zvarová (občianka) z Ulice Kúpeľná. Upozornila, že geodetickým zameraním, ktoré si dali
urobiť, sa zistilo, že súčasné oplotenie areálu ATC leží na ich pozemku. A chce vedieť, ako sa to
vyrieši pri modernizácii autokempingu. Starosta v odpovedi uviedol, že projektová
dokumentácia je vypracovaná podľa stavu katastra nehnuteľností. Obec buď oplotenie preloží,
alebo sa s vlastníkmi pozemku dohodne o odkúpení zabratej časti.

−

p. Micháleková (občianka) – upozornila na problémy s komunikáciou pre IBV v lokalite

9.
Seravy, kvôli ktorej nemôžu dostať povolenie na stavbu penziónu. Žiada obec o riešenie tejto
situácie.
Reagoval starosta : súčasná situácia v danej lokalite je ťažko riešiteľná kvôli vzťahom
jednotlivých vlastníkov nehnuteľností, ktorí vlastnia aj pozemky pod navrhovanou
komunikáciou. Túto si majú vybudovať stavebníci. K posunu nedošlo ani po rokovaniach, ktoré
zvolal starosta obce.
−

p. Skalská (občianka) - v súvislosti s plánovanou modernizáciou ATC požiadala o riešenie
problémov s oplotením areálu a jeho odvodnením, aby nedochádzalo k zatápaniu záhrad.
- Starosta : podrobnosti riešenia sú obsiahnuté v projektovej dokumentácii, areál je odvodnený
dažďovou kanalizáciou.
Na pripomienky hlavného kontrolóra reagoval starosta :
- k hodnote dreveného pokladne (56 000 Sk), ktorá bola odpísaná po odpredaji. V čase jej
nadobudnutia do vlastníctva spoločnosti Recent bol Ing. Hudec ekonómom spoločnosti Recent a
aj hlavným kontrolórom obce,
- pracovné stretnutia poslancov sú bez účasti HK, hlavný kontrolór dostáva podklady na ktoré
má nárok, k prílohám má prístup vrámci zápisníc zo zasadnutí OZ.

K bodu 10
Zo všeobecnej diskusie nevzišiel žiadny návrh na uznesenie.
K bodu 11
Na záver poďakoval starosta všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil.

I. overovateľ : Ján Libiak
II. overovateľ : Andrej Kasarda

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

Zapísal : Ing. Ján Izrael
V Kováčovej, 26. februára 2008

Slavomír Brachna
starosta obce

