Zápisnica
z XV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kováčovej,
konaného dňa 20. marca 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
2 pracovníčky OcÚ
Mgr. Jana Popracová – riaditeľka ZŠ s MŠ
2 občania
Ospravedlnená: Mária Sliacka – hlavný kontrolór obce – PN
Prezenčná listina tvorí Prílohu č.1 tejto zápisnice.
Overovatelia zápisnice: Jaroslav Gajdoš, Michal Gombala
Program zasadnutia:
1. Otvorenie – schválenie programu.
2. Voľba návrhovej komisie.
3. Schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok na sprostredkovateľský
orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia.
4. Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov medzi Obcou Kováčová
a Centrom včasnej intervencie Banská Bystrica, n. o.
5. Rôzne.
6. Diskusia.
7. Schválenie uznesení.
8. Záver

1. Otvorenie – schválenie programu :
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré bolo zvolané mimoriadne z dôvodu potreby
schválenia uznesenia k podaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok, otvoril starosta
obce Ing. Ján Izrael.
Po privítaní prítomných starosta skonštatoval, že zasadnutie OZ je uznášaniaschopné, keďže
je prítomných všetkých 9 poslancov.
Následne starosta predniesol návrh programu XV. zasadnutia OZ.
Pripomienky k predloženému návrhu neboli vznesené, preto dal o ňom hlasovať.
Výsledok hlasovania: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0
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K bodu OZ prijalo nasledovné:
Uznesenie č.128/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej
A) Schvaľuje
1. Program zasadnutia OZ konaného dňa 20.3.2017.
Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia OZ určil starosta p. Gajdoša a p. Gombalu
Starosta požiadal o overenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva p. Nemcovú a Ing. Sliackeho.
2. Voľba návrhovej komisie:
Za členov návrhovej komisie navrhol starosta Ing. Jurigovú Vrťovú, Ing. Hrbáľa
a p. Dávida.
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.129/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej
A) Volí
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jurigová Vrťová, Ing. Hrbáľ, p. Dávid.

3. Schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok na sprostrdkovateľský
orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia.
Starosta vysvetlil, že obec už dlhší čas pripravuje projekt na zníženie energetickej náročnosti
budovy Obecného úradu ( príprava bola schválená na zasadnutí OZ konanom 23.8.2016
Uznesením č.98/2016 ).
Dňa 27.2.2017 bola zverejnená výzva Operačného programu Kvalita životného prostredia
( v ďalšom texte „OPKŽP“ ), termín predloženia žiadostí o nenávratný finančný príspevok je
do 31.3.2017.
Rozprava: Ing. Hrbáľ sa opýtal, kto zvíťazil v súťaži na realizáciu projektu. Starosta
odpovedal, že ešte nebolo vyhlásené verejné obstarávanie.
Návrh uznesenia predložila Ing. Jurigová Vrťová.
Pripomienky: žiadne
Výsledok hlasovania: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0
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K bodu OZ prijalo nasledovné:
Uznesenie č.130/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej
A) Schvaľuje
1. Podanie žiadosti na poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov v rámci OP
KŽP, kód výzvy OPKZP-P04-SC431-2017-19, na projekt „Zníženie energetickej
náročnosti budovy obecného úradu v obci Kováčová“ s výškou celkových
oprávnených nákladov 697 734,66 EUR.
2. Finančnú spoluúčasť obce na projekte „Zníženie energetickej náročnosti budovy
obecného úradu v obci Kováčová“ vo výške 5% celkových oprávnených výdavkov
projektu, t.j. maximálne 34 886,73 EUR a financovanie prípadných neoprávnených
výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu.

4. Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov medzi Obcou Kováčová
a Centrom včasnej intervencie Banská Bystrica, n.o..
Starosta predložil poslancom k schváleniu Zmluvu o budúcej zmluve o nájme
nebytových priestorov medzi Obcou Kováčová a Centrom včasnej intervencie Banská
Bystrica, n. o., ktorá tvorí Prílohu č.2 tejto zápisnice.
Starosta vysvetlil, že súhlas so zriadením súkromného centra špeciálno-pedagogického
poradenstva ( ďalej len SCŠPP“), ktorého zriaďovateľom je Centrum včasnej intervencie
Banská Bystrica, n. o., v obci Kováčová a súhlas s uzatvorením Zmluvy o budúcej zmluve
o nájme nebytových priestorov medzi Obcou Kováčová a Centrom včasnej intervencie
Banská Bystrica, n. o., ktoré schválilo OZ na zasadnutí konanom dňa 28.2.2017 Uznesením
č.127/2017 nie sú postačujúce a SCŠPP musí k žiadosti o registráciu predložiť aj zmluvu
o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov schválenú OZ.
Obec Kováčová ako prenajímateľ prenechá nájomcovi na užívanie miestnosť č.1.20
o výmere 9,63 m², sociálne zariadenie - miestnosť č.1.18 o výmere 6,18 m² a miestnosť
č.1.19 o výmere 2,87 m², chodbu – miestnosť č.1.12 o výmere 12,48 m² a miestnosť č.1.16
o výmere 7,83 m² nachádzajúce sa na prízemí budovy Obecného domu, súpisné č. 36.
Okrem miestnosti č.1.20 budú ostatné miestnosti užívané naďalej aj Obcou Kováčová ako
príslušenstvo ostatných priestorov v danej časti budovy.
Zmluvné strany sa dohodli na výške nájmu 39,25 €/m²/rok za miestnosť č.1.20 vrátane energií
a ostatných služieb.
Rozprava: nikto sa neprihlásil
Návrh uznesenia predložila Ing. Jurigová Vrťová.
Pripomienky: žiadne
Výsledok hlasovania: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0
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K bodu OZ prijalo nasledovné:
Uznesenie č.131/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej
A) Schvaľuje
1. Zmluvu o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov medzi Obcou Kováčová
a Centrom včasnej intervencie Banská Bystrica, n. o.
5. Rôzne.
Starosta skonštatoval, že tento bod zaradil do programu pre prípad, že by do termínu
zasadnutia OZ alebo v jeho priebehu vznikla požiadavka k prerokovaniu nejakej
problematiky. Keďže takáto situácia nenastala, rokovanie OZ pokračovalo ďalším bodom.
6. Diskusia
Starosta vyzval prítomných k všeobecnej diskusii.
Prihlásili sa:
- Poslanec Zvara sa opýtal kedy bude vykonaná reklamačná oprava strechy
Spoločenského zariadenia ATC na ihrisku.
Poslanec Volko vysvetlil, že sa už nejedná o reklamačnú opravu. Zástupca firmy,
ktorá realizovala rekonštrukciu strechy však prisľúbil vyriešenie zatekania strechy
v najbližšom čase (pri vhodnom počasí ).
7. Schválenie uznesení
Z diskusie nevzišiel návrh uznesenia.
Schválené uznesenia z dnešného zasadnutia OZ tvoria Prílohu č.3 tejto zápisnice.
8. Záver
Starosta obce na záver poďakoval prítomným za účasť na mimoriadne zvolanom zasadnutí
OZ, poslancov pozval na pracovnú poradu, ktorá sa uskutoční v plánovanom termíne ihneď
po ukončení zasadnutia a následne rokovanie Obecného zastupiteľstva ukončil.
I. overovateľ: Jaroslav Gajdoš

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

II. overovateľ: Michal Gombala

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

Zapísal: Ing. Vladimír Volko
V Kováčovej, 20.marca 2017

Ing. Ján Izrael
starosta obce
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Prílohy:
1. Príloha č.1- Prezenčná listina zo zasadnutia OZ
2. Príloha č.2 - Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov medzi Obcou
Kováčová a Centrom včasnej intervencie Banská Bystrica, n. o.
3. Príloha č.3 - Schválené uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 20.3.2017.
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