Zápisnica
z XIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kováčovej,
konaného dňa 28. októbra 2008
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Slavomír Brachna – starosta obce
Pavel Belička, Jaroslav Gajdoš , Ing. Ján Izrael, Andrej Kasarda, Ján Libiak,
Juraj Rusinkovič, Mgr. Zuzana Vaculčiaková, Doc. Ing. Anna Zaušková, PhD.,
Eva Zigová – poslanci OZ
Ing. Ján Hudec – hlavný kontrolór obce
Ing. Jozef Sliacky – riaditeľ Recent, s.r.o.
PaedDr. Marta Ličková – riaditeľka ZŠ s MŠ
Ján Hliva – náčelník OcP
2 pracovníčky OcÚ
1 - občianka
Overovatelia zápisnice: Jaroslav Gajdoš, Andrej Kasarda
Program rokovania:
1. Otvorenie.
2. Voľba návrhovej komisie.
3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach na ZŠ s MŠ za
školský rok 2007/08.
4. Návrh VZN č. 61/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach.
5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Kováčová.
6. Rôzne.
7. Diskusia.
8. Schválenie uznesení..
9. Záver.
Priebeh rokovania:
K bodu 1 :
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce privítaním všetkých prítomných.
Skonštatoval jeho uznášaniaschopnosť, keďže je prítomných všetkých 9 poslancov OZ.
Potom starosta oboznámil prítomných s činnosťou od augustového zasadnutia OZ.
Uskutočnili sa dve pracovné stretnutia starostu s poslancami, a to 22. septembra a 20. októbra,
na ktorých sa zaoberali aktuálnymi úlohami a problematikou súvisiacou s prípravou rokovania
dnešného OZ. Na pracovných stretnutiach sa zúčastnilo 8, resp. 7 poslancov. Ďalej starosta
predložil návrh programu rokovania OZ (podľa písomnej pozvánky), ku ktorému neboli
vznesené pripomienky. Za overovateľov zápisnice určil starosta Jaroslava Gajdoša a Andreja
Kasardu. Zároveň požiadal overovateľov zápisnice z augustového zasadnutia o jej overenie.

2.
K bodu 2:
Za členov návrhovej komisie starosta navrhol poslancov Doc. Annu Zauškovú, Pavla Beličku
a Evu Zigovú. Pozmeňovací návrh nebol predložený, preto sa hlasovalo o návrhu starostu.
Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0.
K bodu teda p r i j a l o OZ
u z ne s e n i e č. 86/08, v ktorom
A/ S c h v a ľ u j e
1. Návrhovú komisiu v zložení : Doc.Zaušková, p.Belička, p. Zigová.

K bodu 3:
Riaditeľka ZŠ s MŠ v Kováčovej PaedDr. Marta Ličková prečítala úplné znenie Správy
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach na ZŠ s MŠ za školský rok
2007/08. Správa je prílohou tejto zápisnice. Vypracovaná je podľa smernice a musí byť
prerokovaná v obecnom zastupiteľstve. Poslanci sa s ňou oboznámili na pracovnom stretnutí
22.9. a nemali k nej pripomienky. Škola splnila vytýčené ciele, dosahuje dobré výsledky vo
vyučovacom procese a podieľa sa aj na kultúrnych podujatiach obce.
Diskusia: bez pripomienok.
Návrh uznesenia predložila Doc. Zaušková, pripomienky: žiadne.
Hlasovanie: za – 9, 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. 87/08, v ktorom
A/ S c h v a ľ u j e
1. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach na ZŠ s MŠ
za šk. rok 2007/08.
K bodu 4:
Návrh VZN predložil starosta, pričom podal komentár k jednotlivým paragrafom. VZN je
vypracované v súlade so zákonom č.245/2008 (školský zákon) a určuje sa ním výška
a podmienky úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť
školského klubu detí a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni. Návrh
VZN č. 61/2008 je prílohou tejto zápisnice.
Diskusia: bez pripomienok.
Návrh uznesenia predložila Doc. Zaušková, pripomienky: žiadne.
Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0.
K bodu teda p r i j a l o OZ

3.
u z n e s e n i e č. 88/08, v ktorom
A/ S c h v a ľ u j e
1. VZN č. 61/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach.

K bodu 5:
Z dôvodu, že súčasnému hlavnému kontrolórovi obce končí funkčné obdobie 3. januára 2009,
predložil starosta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení návrh na vyhlásenie
volieb hlavného kontrolóra Obce Kováčová, ktorý musí byť schválený obecným
zastupiteľstvom. Voľby sa budú konať na zasadnutí OZ 15. 12. 2008 o 18,00 hod.
Kvalifikačným predpokladom je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. Písomnú
prihlášku, ktorej súčasťou je výpis z registra trestov, doklad o vzdelaní a profesijný životopis,
je kandidát povinný podať na obecný úrad najneskôr 14 dní pred dňom konania volieb.
Diskusia: Ing. Hudec, hlavný kontrolór obce, sa opýtal, či má byť predložený výpis alebo
odpis z registra trestov. Túto povinnosť upresňuje zákon.
Návrh uznesenia predložila Doc. Zaušková, pripomienky: žiadne.
Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0.
K bodu teda prijalo OZ
u z n e s e n i e č. 89/08, v ktorom
A/ V y h l a s u j e
1. V zmysle § 18a ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov voľby hlavného kontrolóra Obce Kováčová, ktoré sa uskutočnia dňa 15.
decembra 2008 o 18,00 hod. v budove obecného úradu obce Kováčová na zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
B/ U r č u j e
1. Podľa § 18a ods. 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov hlavnému kontrolórovi pracovný čas, ktorého dĺžka je 8 hodín týždenne.

K bodu 6:
V rôznom bolo prerokované:
a) Zriadenie komisie na odpredaj prebytočného majetku obce, ktorý má prenajatý
spoločnosť Recent plus s.r.o., z dôvodu plánovanej modernizácie autokempingu
a potreby vypratania areálu. S odpredajom majetku sa začne až po rozbehnutí
modernizácie ATC, ktorá zase súvisí s výstavbou Aquaparku (inžinierske siete).

4.
b) Schválenie realizácie modernizácie autokempingu prostredníctvom spoločnosti Recent
plus s.r.o. Kováčová. Financovanie stavby bude 50% z operačného programu
Ministerstva hospodárstva SR a 50% pôžička z financií obce.
c) Schválenie čiastky 30.000,- Sk z rozpočtu obce na zakúpenie vecnej ceny pre víťaza
Majstrovstiev Slovenska furmanov, ktoré sa v našej obci uskutočnili dňa 4.10. 2008.
d) Zmena spôsobu uloženia finančných prostriedkov z odpredaja rekreačného areálu
(25.mil. Sk) z dôvodu svetovej finančnej krízy. Poslanci na pracovnom stretnutí
súhlasili s návrhom starostu, aby boli financie rozdelené do viacerých bánk – doteraz
boli na účte vo VÚB. Odporúčané bankové inštitúcie sú: VÚB, Slovenská sporiteľňa,
UniCredit Bank a Tatra banka.
e) Informácia starostu o možnosti zriadenia zón s bezplatným pripojením na internet
v obci, ktorú konzultoval so spoločnosťou WiFinet. Zriaďovacie náklady na jedno
miesto (hot spot) predstavujú cca 20.000,- Sk, mesačný poplatok cca 1.000,- Sk.
Problematikou sa budú poslanci zaoberať na nasledujúcom pracovnom stretnutí,
pričom bude potrebné vytipovať najvhodnejšie lokality – napríklad centrum obce,
liečebné ústavy, autokemping.
f) Informácia starostu ohľadom nízkopodlahového autobusu. 20.10. 2008 SAD Zvolen
vrátila zapožičaný nízkopodlahový autobus, ktorý bol testovaný aj na linke ZvolenKováčová. Prípadná kúpa takéhoto autobusu závisí od výsledku vyhodnotenia jeho
prevádzky a pripomienok cestujúcich.
Diskusia: bez pripomienok.
Návrh uznesenia predložila Doc. Zaušková, pripomienky: žiadne.
Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0.
K bodu teda prijalo OZ
u z n e s e n i e č. 90/08, v ktorom
A/ S c h v a ľ u j e
1. Realizáciu modernizácie autokempingu Kováčová, vo vlastníctve obce,
prostredníctvom spoločnosti Recent plus s.r.o. Kováčová. Financovanie stavby bude
50% z operačného programu Ministerstva hospodárstva SR „Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast“, prioritná os 3 – Cestovný ruch, opatrenie 3.1 – Podpora
podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu a 50% pôžička z finančných zdrojov Obce
Kováčová.
2. Komisiu na odpredaj prebytočného majetku vo vlastníctve Obce Kováčová,
prenajatého Recent plus s.r.o. Kováčová v zložení: Eva Zigová, Doc. Anna Zaušková,
Ján Libiak, Andrej Kasarda, Eva Hreusová za obec a Ing. Jozef Sliacky, Ing. Oľga
Beličková za Recent plus s.r.o.
3. Peňažné ústavy VÚB, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s., UniCredit Bank, TATRA banka
pre Obec Kováčová na uloženie voľných finančných prostriedkov na termínované
účty.
4. Finančné prostriedky z rozpočtu obce vo výške 30 tis. Sk na zakúpenie vecnej ceny
pre celkového víťaza Majstrovstiev Slovenska furmanov.

5.
K bodu 7:
Vrámci diskusie k všeobecnej problematike vystúpila Mgr. Vaculčiaková, poslankyňa OZ:
- občania z Ulice P.O. Hviezdoslava upozornili na zlý stav chodníka pri RD p. Omastu,
zaujíma ich, či sa nebude opravovať. Starosta v odpovedi uviedol, že prioritou je
vybudovanie chodníka na Ul. Plánočkovej. Oprava chodníka ako celku je reálna
v budúcnosti po zaradení do investičných akcií obce.
- tlmočila otázku Mgr. Stejskalovej (ŠLÚ Marína), či obec vie zabezpečiť odvoz
elektronického odpadu zo ŠLÚ po vyradení z inventarizácie. Podľa stanoviska p.
Mikulovej, zodpovednej pracovníčky OcÚ, sa zvoz takéhoto odpadu plánuje na jar
budúceho roku.
K bodu 8:
Zo všeobecnej diskusie vrámci bodu 7 nevzišiel žiadny návrh na uznesenie

K bodu 9:
Na záver poďakoval starosta všetkým prítomným za účasť na dnešnom zasadnutí a rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.

I. overovateľ: Jaroslav Gajdoš

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

II. overovateľ: Andrej Kasarda

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

Zapísal: Ing. Ján Izrael
V Kováčovej, 28. októbra 2008

Slavomír Brachna
starosta obce

