Zápisnica
z XIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kováčovej,
konaného dňa 28. februára 2017
Prítomní: Ing. Ján Izrael – starosta obce
Marián Dávid, Ing. Peter Hrbáľ, Jaroslav Gajdoš, Michal Gombala,
Ing. Katarína Jurigová Vrťová, Zuzana Nemcová, Ing. Ján Sliacky, Ing. Vladimír
Volko, Ján Zvara – poslanci OZ
3 pracovníčky OcÚ
Mgr. Jana Popracová – riaditeľka ZŠ s MŠ
7 občanov
Ospravedlnená: Mária Sliacka – hlavný kontrolór obce – PN
Prezenčná listina tvorí Prílohu č.1 tejto zápisnice.
Overovatelia zápisnice: Zuzana Nemcová, Ing. Ján Sliacky
Program zasadnutia:
1. Otvorenie – schválenie programu.
2. Voľba návrhovej komisie.
3. Zmluva o zriadení vecného bremena medzi Obcou Kováčová a Stavebným holdingom,
a.s. Bratislava.
4. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Obcou Kováčová
a Mgr. Pavlom Beličkom a Ing. Miriam Beličkovou.
5. Správa o inventarizácii majetku, pohľadávok a záväzkov obce k 31.12.2016.
6. Vyhodnotenie plnenia Programového plánu obce k 31.12.2016.
7. Správa o kultúrno-spoločenskom živote v obci za rok 2016. Plán činnosti MKS
v Kováčovej na rok 2017.
8. Správy o činnosti Obecnej polície Kováčová za rok 2016 a za rok 2017 v súvislosti
s jej zrušením.
9. Správa o kontrolnej činnosti HK obce za rok 2016. Čiastková správa z kontrolnej
činnosti HK obce v roku 2017.
10. Schválenie Dodatku č.11 k Zmluve o zriadení SOÚ vo Zvolene zo dňa 27.1.2003.
11. Schválenie nájomnej zmluvy medzi Obcou Kováčová a AETAS, s.r.o., Kováčová.
12. Rôzne.
13. Diskusia.
14. Schválenie uznesení.
15. Záver
1. Otvorenie – schválenie programu :
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré bolo zvolané v súlade s rokovacím poriadkom OZ,
otvoril starosta obce Ing. Ján Izrael. Po privítaní prítomných starosta skonštatoval, že
zasadnutie OZ je uznášaniaschopné, keďže je prítomných všetkých 9 poslancov.
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Starosta podal stručnú informáciu o činnosti OZ od predchádzajúceho zasadnutia OZ. Počas
tohto obdobia sa uskutočnili 2 pracovné porady starostu a poslancov.
V poradí 25. pracovná porada poslancov a starostu ( v ďalšom texte: PPP ) sa uskutočnila dňa
16.1.2017 za účasti všetkých 9 poslancov. Zápis z porady tvorí Prílohu č.2 tejto zápisnice.
V poradí 26. PPP sa uskutočnila dňa 20.2.2017. Prítomných bolo všetkých 9 poslancov. Zápis
z tejto porady tvorí Prílohu č.3 tejto zápisnice.
Následne starosta predniesol návrh programu XIV. zasadnutia OZ.
Pripomienky k predloženému návrhu neboli vznesené, preto dal o ňom hlasovať.
Výsledok hlasovania: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu OZ prijalo nasledovné:
Uznesenie č.116/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej
A) Schvaľuje
1. Program zasadnutia OZ konaného dňa 28.2.2017.
Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia OZ určil starosta p. Nemcovú a Ing.
Sliackeho.
Starosta požiadal o overenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva p. Dávida a Ing. Hrbáľa.

2. Voľba návrhovej komisie:
Za členov návrhovej komisie navrhol starosta Ing. Jurigovú Vrťovú, p. Gajdoša
a p. Zvaru.
Pozmeňujúci návrh nebol predložený, starosta dal o zložení komisie hlasovať.
Výsledok hlasovania: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu OZ prijalo nasledovné:
Uznesenie č.117/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej
A) Volí
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jurigová Vrťová, p.Gajdoš, p. Zvara.
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3. Zmluva o zriadení vecného bremena medzi Obcou Kováčová a Stavebným
holdingom, a.s., Bratislava.
Starosta predložil poslancom na schválenie zmluvu s akciovou spoločnosťou Stavebný
holding o zriadení vecného bremena. Záväzok uzavrieť zmluvu o zriadení vecného bremena
vyplýva obci ako povinnému v Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného
bremena z 9. mája 2013.
Vecné bremeno zriaďované touto zmluvou je spojené s vlastníctvom pozemkov:
- parcela registra „E“ s parcelným číslom 1500/12 s výmerou 52 m²
- parcela registra „E“ s parcelným číslom 1100/25 s výmerou 58 m²
- parcela registra „E“ s parcelným číslom 1090/12 s výmerou 597 m²
- parcela registra „E“ s parcelným číslom 1092/26 s výmerou 434 m²
Rozsah vecného bremena je určený geometrickými plánmi 332/2016, 355/2016, 372/2016
a súhrnne je veľkosť časti pozemkov, ku ktorým sa vecné bremeno zriaďuje, 45 m².
Oprávnený z vecného bremena je povinný zaplatiť Povinnému dohodnutú jednorazovú
peňažnú odplatu 16,66 €/m², spolu 749,70 €.
Zmluva o zriadení vecného bremena medzi Obcou Kováčová a Stavebným holdingom, a.s.,
Bratislava tvorí Prílohu č.4 tejto zápisnice.
Rozprava: nikto sa neprihlásil
Návrh uznesenia predložila Ing. Jurigová Vrťová.
Pripomienky: žiadne
Výsledok hlasovania: za – 7 - Ing. Peter Hrbáľ, Jaroslav Gajdoš, Michal Gombala,
Ing. Katarína Jurigová Vrťová, Zuzana Nemcová, Ing. Ján
Sliacky, Ján Zvara,
proti – 0,
zdržal sa – 2 – Marián Dávid, Ing. Vladimír Volko
K bodu OZ prijalo nasledovné:
Uznesenie č.118/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej
A) Schvaľuje
1. Zmluvu o zriadení vecného bremena medzi Obcou Kováčová ako povinným
na strane jednej a spoločnosťou STAVEBNÝ HOLDING, a.s. so sídlom Malý trh
2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 35 879 173, ako oprávneným z vecného
bremena na strane druhej, ktorou sa odplatne za peňažnú odplatu vo výške 749,70 €
k častiam pozemkov parcela registra „E“ s parcelnými číslami: 1500/12, 1100/25,
1090/12 a k časti pozemku parcela registra „C“ s parcelným číslom 1092/26 vo
vlastníctve Obce Kováčová, v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne na
priznanie práva uloženia, prevádzky, údržby a opráv plynárenských zariadení č.
36648906-332/2016 zo dňa 21.11.2016, v Geometrickom pláne na priznanie práva
uloženia, prevádzky, vjazdu, vstupu, údržby a opráv vodovodu a splaškovej
kanalizácie vrátane jeho ochranného pásma č. 36648906-355/2016 zo dňa
04.01.2017 a v Geometrickom pláne na vyznačenie vecného bremena na priznanie
práva uloženia, prevádzky, vjazdu, vstupu, údržby a opráv dažďovej kanalizácie
vrátane jeho ochranného pásma č. 36648906-372/2016 zo dňa 09.01.2017, všetky
vyhotovené vyhotoviteľom ALL GEO – Geodetická kancelária, s.r.o. so sídlom
Študentská 12, Zvolen, PSČ: 960 01, IČO: 36 648 906, zriadi vecné bremeno,
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spočívajúce v povinnosti časovo neobmedzene strpieť (1) umiestnenie, uskutočnenie
a užívanie stavby podzemného kanalizačného potrubia splaškovej a dažďovej
kanalizácie a podzemného potrubia STL plynovodu pre Stavbu Kováčová –
Rezidencie, (2) umožniť v nevyhnutnom rozsahu vstup autom, mechanizmom
a pešo za účelom údržby a opravy podzemného kanalizačného potrubia splaškovej
a dažďovej kanalizácie a podzemného potrubia STL plynovodu pre Stavbu
Kováčová – Rezidencie, (3) nevykonávať zemné práce, neumiestňovať stavby,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia a nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup ku kanalizácii, STL plynovodu alebo ktoré by mohli ohrozť ich technický
stav, nevysádzať trvalé porasty, neumiestňovať skládky a nevykonávať terénne
úpravy. Uzavretím takejto zmluvy o zriadení vecného bremena Obec Kováčová
splní svoj záväzok prevzatý v ZMLUVE O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY
O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA z 9. mája 2013 uzavretej medzi Obcou
Kováčová v právnom postavení budúceho povinného z vecného bremena na strane
jednej a spoločnosťou STAVEBNÝ HOLDING, a.s. v právnom postavení
budúceho oprávneného z vecného bremena na starne druhej, ktorú schválilo Obecné
zastupiteľstvo Obce Kováčová na svojom XV. zasadnutí konanom dňa 23. apríla
2013.

4. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Obcou Kováčová
a Mgr. Pavlom Beličkom a Ing. Miriam Beličkovou.
Starosta predložil návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s Mgr.
Pavlom Beličkom a Ing. Miriam Beličkovou.
Budúci oprávnení z vecného bremena realizujú stavbu rodinného domu, ktorej súčasťou
má byť aj malá domová čistiareň odpadových vôd. Rodinný dom nie je možné skolaudovať
bez predchádzajúcej kolaudácie ČOV. Kanalizačná prípojka splaškových vôd z ČOV musí
prechádzať cez pozemok parcely KN-E č.1090/1 – ostatné plochy o výmere 11 272 m²,
ktorého vlastníkom je Obec Kováčová – budúci povinní z vecného bremena.
Vecné bremeno sa zriaďuje za jednorazovú odplatu 40,-€.
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Obcou Kováčová a Mgr.
Pavlom Beličkom a Ing. Miriam Beličkovou tvorí Prílohu č.5 tejto zápisnice.
Rozprava: nikto sa neprihlásil
Návrh uznesenia predložila Ing. Jurigová Vrťová.
Pripomienky: žiadne
Výsledok hlasovania: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu OZ prijalo nasledovné:
Uznesenie č.119/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej
A) Schvaľuje
1. Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Obcou Kováčová
a Mgr. Pavlom Beličkom a Ing. Miriam Beličkovou v súvislosti so stavbou
domovej ČOV pri novostavbe rodinného domu.
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5. Správa o inventarizácii majetku, pohľadávok a záväzkov obce k 31.12.2016.
Starosta predložil poslancom zápis zo zasadnutia inventarizačnej komisie, ktoré sa konalo
dňa 31.1.2017.
Inventarizačná komisia konštatuje, že inventarizácia majetku, záväzkov a pohľadávok
bola riadne pripravená, doložené boli všetky potrebné doklady. Neboli zistené žiadne rozdiely
medzi účtovným stavom a skutočným stavom. Inventarizácia súvahových účtov súhlasí
s preukázaným stavom na príslušných dokladoch. Taktiež fyzická inventúra pokladne
a pokutových blokov bola prevedená a zaznamenaná tak ako je uvedené v inventárnych
zápisoch. Inventarizačná komisia potvrdila správnosť vykázaných stavov.
Inventarizačná komisia v zložení Ing. Izrael – predseda, Ing. Bezeková – člen, p. Gombalová
– člen, Ing. Hrbáľ – člen, navrhuje na odpis nerealizované projekty stavieb:
- 042106 – Projekty kemping Recent Kováčová vo výške 69.978,59 €
- 042109 – Úprava priestranstva pred poštou v sume 863,04 €
Projekty fyzicky samozrejme zostanú v archíve.
Inventarizačná komisia tiež navrhla vyradiť nehmotný majetok v zostatkovej hodnote 0,-€.
Inventarizačný zápis o vykonaní fyzickej inventarizácie pokladne, cenín a pokutových
blokov a dokladovej inventarizácie pohľadávok, záväzkov, vlastného imania a ostatného
majetku k 31.12.2016 tvorí Prílohu č.6 tejto zápisnice.
Rozprava: nikto sa neprihlásil
Návrh uznesenia predložila Ing. Jurigová Vrťová. Pripomienky: žiadne
Výsledok hlasovania: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu OZ prijalo nasledovné:
Uznesenie č.120/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej
A) Berie na vedomie
1. Správu o inventarizácii majetku, záväzkov a pohľadávok obce k 31.12.2016.
B) Schvaľuje
1. Odpísanie nerealizovaných projektov stavieb v Obci Kováčová evidovaných
v účtovníctve na účtoch 042106 a 042109 podľa návrhu komisie uvedeného
v inventarizačnom zápise zo dňa 31.1.2017 v celkovej hodnote 70 841,63 €.
2. Vyradenie nehmotného majetku obce z evidencie podľa návrhu inventarizačnej
komisie uvedeného v inventarizačnom zápise zo dňa 31.1.2017 v zostatkovej
hodnote 0,-€.

6. Vyhodnotenie plnenia Programového plánu obce k 31.12.2016 .
Starosta predložil poslancom materiál o priebežnom stave plnenia Programového
plánu obce, ktorý bol vypracovaný na základe stanovísk jednotlivých členov pracovnej
skupiny. Pracovná skupina bola zložená z poslancov OZ – Ing. Vladimíra Volka, Ing. Petra
Hrbáľa, Ing. Jána Sliackeho, Jána Zvaru – a starostu obce Ing. Jána Izraela.
Vyhodnotenie plnenia Programového plánu obce k 31.12.2016 tvorí Prílohu č.7 tejto
zápisnice.
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Rozprava: nikto sa neprihlásil
Návrh uznesenia predložila Ing. Jurigová Vrťová. Pripomienky: žiadne
Výsledok hlasovania: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu OZ prijalo nasledovné:
Uznesenie č.121/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej
A) Berie na vedomie
1. Vyhodnotenie plnenia Programového plánu obce Kováčová na obdobie rokov
2015 – 2018 k 31.12.2016.

7. Správa o kultúrno-spoločenskom živote v obci za rok 2016. Plán činnosti MKS
v Kováčovej na rok 2017.
Starosta požiadal p. Mikulovú o prednesenie správy o kultúrno-spoločenskom živote
v obci za rok 2016.
P. Mikulová vo svojej správe popísala podmienky pre kultúrno-spoločenský život v obci,
vymenovala všetky akcie, ktoré sa v priebehu roka uskutočnili a na záver správy
skonštatovala, že o kultúrno-spoločenské dianie v obci javí záujem len minimum občanov.
Správa o kultúrno-spoločenskom živote v obci za rok 2016 tvorí Prílohu č.8 tejto zápisnice.
Následne p. Mikulová predložila Plán činnosti Miestneho kultúrneho strediska na rok 2017,
ktorý tvorí Prílohu č.9 tejto zápisnice.
Rozprava: nikto sa neprihlásil
Návrh uznesenia predložila Ing. Jurigová Vrťová. Pripomienky: žiadne
Výsledok hlasovania: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu OZ prijalo nasledovné:
Uznesenie č.122/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej
A) Berie na vedomie
1. Správu o kultúrno-spoločenskom živote v obci za rok 2016 a Plán činnosti
MKS v Kováčovej na rok 2017.
8. Správy o činnosti Obecnej polície Kováčová za rok 2016 a za rok 2017 v súvislosti
s jej zrušením.
Správu o činnosti Obecnej polície za rok 2016 predniesol starosta obce vzhľadom k tomu,
že činnosť Obecnej polície bola k 1.2.2017 ukončená.
Správa, ktorú ešte vypracoval náčelník Obecnej polície p. Hliva, tvorí Prílohu č.10 tejto
zápisnice.
6

Starosta tiež predniesol správu o činnosti Obecnej polície za rok 2017 v súvislosti s jej
zrušením, ktorá tvorí Prílohu č.11 tejto zápisnice.
Rozprava: bez pripomienok
Návrh uznesenia predložila Ing. Jurigová Vrťová. Pripomienky: žiadne
Výsledok hlasovania: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu OZ prijalo nasledovné:
Uznesenie č.123/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej
A) Berie na vedomie
1. Správu o činnosti Obecnej polície Kováčová za rok 2016.
2. Správu o činnosti Obecnej polície Kováčová za rok 2017 v súvislosti s jej
zrušením k 1.2.2017.

9. Správa o kontrolnej činnosti HK obce za rok 2016. Čiastková správa z kontrolnej
činnosti HK obce v roku 2017.
Správu o kontrolnej činnosti HK obce za rok 2016 predniesol vzhľadom k neprítomnosti
HK obce starosta obce. Správa je súhrnom všetkých 6 čiastkových správ, ktoré predložila HK
obce poslancom OZ v priebehu roka 2016.
Správa o kontrolnej činnosti HK obce za rok 2016 tvorí Prílohu č.12 tejto zápisnice.
Starosta tiež predniesol I. čiastkovú správu z kontrolnej činnosti HK obce v roku 2017.
Boli vykonané nasledovné kontroly:
1. Vyúčtovanie dotácie od Obce Kováčová pre Jednotu dôchodcov Slovenska
v Kováčovej
2. Vyúčtovanie dotácie pre ŠK Prameň Kováčová
3. Používanie služobného motorového vozidla Obecnej polície
I. čiastková správa z kontrolnej činnosti HK obce v roku 2017 tvorí Prílohu č.13 tejto
zápisnice.
Rozprava: bez pripomienok
Návrh uznesenia predložila Ing. Jurigová Vrťová. Pripomienky: žiadne
Výsledok hlasovania: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu OZ prijalo nasledovné:
Uznesenie č.124/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej
A) Berie na vedomie
1. Správu z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2016.
2. Čiastkovú správu č.1 z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce v roku
2017.
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10. Schválenie Dodatku č.11 k Zmluve o zriadení SOÚ vo Zvolene zo dňa 27.1.2003.
Starosta informoval poslancov, že Mesto Sliač požiadalo o možnosť pristúpenia k Zmluve
o zriadení spoločného obecného úradu aj na úseku stavebnej správy.
Dodatok k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu je potrebné schváliť OZ všetkých
zúčastnených obcí ( potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov každej obce ).
Dodatok č.11 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 27.1.2003 tvorí Prílohu
č.14 tejto zápisnice.
Rozprava: nikto sa neprihlásil
Návrh uznesenia predložila Ing. Jurigová Vrťová. Pripomienky: žiadne
Výsledok hlasovania: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu OZ prijalo nasledovné:
Uznesenie č.125/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej
A) Schvaľuje
1. Dodatok č.11 k Zmluve o zriadení SOÚ vo Zvolene zo dňa 27.1.2003.

11. Schválenie nájomnej zmluvy medzi Obcou Kováčová a AETAS, s.r.o., Kováčová..
Starosta informoval, že na základe žiadosti spoločnosti AETAS, s.r.o., o umiestnenie
reklamného baneru o veľkosti 3 x 1,5 m na oplotenie Zóny oddychu a hier a na základe
prerokovania na pracovnej porade poslancov a starostu je pripravená nájomná zmluva medzi
Obcou Kováčová a spoločnosťou AETAS, Kováčová, ktorú zastupuje konateľka Lenka
Oravcová.
Výška prenájmu bol dohodnutá v rovnakej výške ako platia subjekty, ktoré tam už majú
umiestnenú reklamu ( baner 3 x 1,5 m – 200,-€/rok ). Pre rok 2017 bude nájomné v alikvotnej
výške 150,-€ ( od 1.4.2017 ).
Nájomná zmluva medzi Obcou Kováčová a AETAS, s.r.o., Kováčová tvorí Prílohu č.15 tejto
zápisnice.
Rozprava: nikto sa neprihlásil
Návrh uznesenia predložila Ing. Jurigová Vrťová. Pripomienky: žiadne
Výsledok hlasovania: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu OZ prijalo nasledovné:
Uznesenie č.126/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej
A) Schvaľuje
1. Nájomnú zmluvu uzatvorenú medzi Obcou Kováčová ako prenajímateľom
a spoločnosťou AETAS s.r.o. Kováčová ako nájomcom.
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12. Rôzne.
Starosta požiadal poslancov o určenie výšky členského poplatku za členstvo v Oblastnej
organizácii cestovného ruchu Stredné Slovensko a o jeho schválenie.
Minimálna výška poplatku je 0,50 € / obyv., t.j. 1.461 obyvateľov x 0,50 € = 731,-€.
Poslanci odsúhlasili rovnakú výšku členského poplatku ako bola v roku 2016, t.j. 800,-€.
Starosta informoval o zámere obce uchádzať sa o finančný príspevok na rekonštrukciu
Spoločenského zariadenia ATC v areáli futbalového štadióna v rámci projektu podpory
rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.
Výzvu zverejnil Slovenský futbalový zväz. Termín predkladania žiadostí je do 31.3.2017.
Výška sumy finančnej podpory na jeden projekt je min. 10.000,-€, maximálne 50.000,€.
Povinné spolufinancovanie zo strany žiadateľa je min. 25 %.
Na základe návrhu Ing. Sliackeho sa poslanci dohodli zvýšiť pôvodnú výšku
spolufinancovania z 12.500,-€ ( dohodnuté na PPP 20.2.2017 ) na 15.000,-€, čím môžeme
žiadať o finančný príspevok vo výške 45.000,-€ a celková hodnota projektu bude 60.000,-€.
Starosta informoval o zámere Mgr. Mrenicovej, špeciálneho pedagóga, ktorá plánuje
zriadiť súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ( ďalej: SCŠPP ) pre rodiny
s postihnutými deťmi, ktoré bude poskytovať aj diagnostiku. Keďže takéto zariadenia sú
financované z podielových daní je nevyhnutná spolupráca obce. Obec musí súhlasiť so
zriadením SCŠPP ( uznesením OZ ) so sídlom v obci. Keďže Mgr. Mrenicová musí podať
žiadosť do konca marca 2017 a a k žiadosti už musí byť doložený súhlas obce, OZ musí
vyjadriť prípadný súhlas už dnešnom na zasadnutí OZ. Pre novozriadené SCŠPP je
podkladom pre pridelenie finančných prostriedkov výkaz, v ktorom je uvedený počet klientov
do 15 rokov k 15.9. príslušného kalendárneho roka. Obec je povinná určiť výšku dotácie na
prevádzku a mzdy na príslušný kalendárny rok všeobecným záväzným nariadením obce,
pričom obec poskytne dotáciu vo výške najmenej 88% z celkovej sumy určenej na mzdy
a prevádzku. Prvýkrát by boli financie zaslané obci v januári 2018.
Pre sídlo SCŠPP obec prenajme voľné priestory v Obecnom dome – miestnosť č.1.20
o výmere 9,63 m². Dohodnutá cena: min. 39,-€/m²/rok.

Rozprava: bez pripomienok
Návrh uznesenia predložila Ing. Jurigová Vrťová. Pripomienky: žiadne
Výsledok hlasovania: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu OZ prijalo nasledovné:
Uznesenie č.127/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej
A) Schvaľuje
1. Členský príspevok obce Kováčová do OO CR Stredné Slovensko pre rok 2017
vo výške 800,- € v súlade so stanovami organizácie. Minimálna výška
príspevku je podľa čl. XIV. Stanov pre samosprávy 0,50 €/obyv/rok podľa
počtu obyvateľov obce k 31.12. predchádzajúceho roka, ktorý bol 1461.
2. Podanie žiadosti o finančný príspevok na rekonštrukciu budovy SZ ATC
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v športovom areáli v rámci výzvy Slovenského futbalového zväzu – podpora
rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry, s maximálnou
spoluúčasťou obce vo výške 15 000 € (25 % z celkových nákladov).
B) Súhlasí
1. So zriadením súkromného Centra špeciálno-pedagogického poradenstva
ktorého zriaďovateľom je Centrum včasnej intervencie Banská Bystrica, n.o.
2. S uzatvorením Zmluvy o budúcej zmluve o nájme priestorov pre súkromné
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva. Obec Kováčová prenajme
súkromnému centru v prípade, že toto získa na svoju činnosť povolenie,
priestory v budove obecného domu, Ulica Slobody č. 44 Kováčová –
miestnosť č. 1.20, kancelária o výmere 9,63 m2, pričom výška nájomného
nebude nižšia ako 39,- €/m2/rok vrátane energií.
C) Poveruje
1. Starostu obce Ing. Jána Izraela podpísať Zmluvu o budúcej zmluve o nájme
priestorov pre súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva.
D) Berie na vedomie
1. Informáciu starostu o petícii občanov za výstavbu nájomných bytov
a o spôsobe jej vybavenia.

13. Diskusia
Starosta vyzval prítomných k všeobecnej diskusii.
Prihlásili sa:
- p. Rusinkovič, ktorý skonštatoval, že v prípade záujmu investorov o autokemping by
bolo dobré odkúpiť pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve obce.
Tiež navrhol na intenzívnejšie využívanie autokempingu – napr. na predajné trhy.
Starosta vysvetlil, že obec prejavila záujem o odkúpenie pozemkov v areáli
autokempingu, ktoré nie sú v jej vlastníctve, ale zástupca majiteľa Ing. Balucha
zdôraznil, že tieto pozemky nebudú predávať, lebo ich majú ako rezervu pre svoje
zámery v budúcnosti.

-

p. Cibuľa sa zaujímal, kedy obec zrealizuje chodník cez autokemping ponad ihrisko
k zóne „IBV nad ihriskom“.
Starosta vysvetlil, že všetko musí byť v súlade s územným plánom ( pripravuje sa jeho
aktualizácia ), musí byť presne zadefinovaný účel komunikácie,....

.
14. Schválenie uznesení
Z diskusie nevzišiel návrh uznesenia.
Schválené uznesenia z dnešného zasadnutia OZ tvoria Prílohu č.17 tejto zápisnice.
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15. Záver
Starosta obce na záver poďakoval prítomným za účasť, za trpezlivosť pri obsiahlom programe
zasadnutia a následne rokovanie Obecného zastupiteľstva ukončil.
I. overovateľ: Zuzana Nemcová

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

II. overovateľ: Ing. Ján Sliacky

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

Zapísal: Ing. Vladimír Volko
V Kováčovej, 28.februára 2017

Ing. Ján Izrael
starosta obce
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Prílohy:
1. Príloha č.1- Prezenčná listina zo zasadnutia OZ
2. Príloha č.2 - Zápis z pracovnej porady starostu a poslancov OZ v Kováčovej, konanej
dňa 16.1.2017
3. Príloha č.3 - Zápis z pracovnej porady starostu a poslancov OZ v Kováčovej, konanej
dňa 20.2.2017
4. Príloha č.4 - Zmluva o zriadení vecného bremena medzi Obcou Kováčová
a Stavebným holdingom, a.s., Bratislava
5. Príloha č.5 - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Obcou
Kováčová a Mgr. Pavlom Beličkom a Ing. Miriam Beličkovou.
6. Príloha č.6 - Inventarizačný zápis o vykonaní fyzickej inventarizácie pokladne, cenín
a pokutových blokov a dokladovej inventarizácie pohľadávok, záväzkov,
vlastného imania a ostatného majetku k 31.12.2016.
7. Príloha č.7 - Vyhodnotenie plnenia Programového plánu obce k 31.12.2016.
8. Príloha č.8 - Správa o kultúrno-spoločenskom živote v obci za rok 2016.
9. Príloha č.9 - Plán činnosti Miestneho kultúrneho strediska na rok 2017.
10. Príloha č.10 - Správa o činnosti Obecnej polície za rok 2016.
11. Príloha č.11 - Správa o činnosti Obecnej polície za rok 2017 v súvislosti s jej zrušením
12. Príloha č.12 - Správa o kontrolnej činnosti HK obce za rok 2016.
13. Príloha č.13 - I. čiastková správu z kontrolnej činnosti HK obce v roku 2017.
14. Príloha č.14 - Dodatok č.11 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa
27.1.2003.
15. Príloha č.15 - Nájomná zmluva medzi Obcou Kováčová a AETAS, s.r.o., Kováčová
16. Príloha č.16 - Schválené uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 28.2.2017.
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