Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kováčová dňa 25.4.2017.

k bodu 1:

Otvorenie – schválenie programu.
Uznesenie č. 132/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej
A/ Schvaľuje
1. Program rokovania OZ dňa 25.4.2017.
výsledok hlasovania: za
:
proti
:
zdržal sa :
nehlasoval:
uznesenie

k bodu 2:

8
0
0
0

bolo schválené

Podpis starostu:

Voľba návrhovej a volebnej komisie.
Uznesenie č. 133/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej
A/ Volí
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jurigová Vrťová, p. Gombala, p. Nemcová.
výsledok hlasovania: za
:
proti
:
zdržal sa :
nehlasoval:
uznesenie

bolo schválené

8
0
0
0
Podpis starostu:

k bodu 3 : Zmluva o zriadení vecného bremena medzi Obcou Kováčová a Stavebným holdingom,
a.s. Bratislava v súvislosti so stavbou „Kováčová – Rezidencie – inžinierske siete“, SO
– 08 Verejné osvetlenie..
Uznesenie č. 134/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej
A/ Schvaľuje
1. Zmluvu o zriadení vecného bremena medzi Obcou Kováčová ako povinným
z vecného bremena 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 bez nároku na peňažnú
odplatu k časti pozemku parcela registra „E“ v katastrálnom území Kováčová
s parcelným číslom 1090/12 s výmerou 597 m2, druh pozemku: ostatné plochy, vo
vlastníctve Obce Kováčová, v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne na
vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia, prevádzky, údržby
a opráv verejného osvetlenia vo vyznačenom rozsahu číslo 36648906-76/2017
vyhotovenom dňa 20.03.2017 vyhotoviteľom ALL GEO – Geodetická kancelária,

s.r.o. so sídlom Študentská 12, Zvolen, PSČ: 960 01, IČO: 36 648 906, autorizačne
overenom dňa 21.03.2017 Ing. Petrom Fašangom, autorizovaným geodetom
a kartografom a úradne overenom Okresným úradom Zvolen, katastrálnym
odborom dňa 29.03.2017 pod číslom 61-141/2017, zriadi vecné bremeno
spočívajúce v povinnosti časovo neobmedzene. (a) strpieť umiestnenie,
uskutočnenie a užívanie stavby podzemného elektrického vedenia a stožiarov
verejného osvetlenia pre Stavbu Kováčová – Rezidencie, (b) umožniť
v nevyhnutnom rozsahu vstup autom, mechanizmom a pešo za účelom údržby
a opravy stavby podzemného elektrického vedenia a stožiarov verejného osvetlenia
pre Stavbu Kováčová – Rezidencie, (c) nevykonávať zemné práce, neumiestňovať
stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia a nevykonávať činnosti, ktoré
obmedzujú prístup k elektrickému vedeniu verejného osvetlenia a stožiarom
verejného osvetlenia alebo ktoré by mohli ohroziť 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 12. januára 2016 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 strane druhej, ktorú schválilo Obecné
zastupiteľstvo Obce Kováčová na svojom VII. zasadnutí konanom dňa 15.
decembra 2015.
výsledok hlasovania: za
:
proti
:
zdržal sa :
nehlasoval:
uznesenie

8
0
0
0

bolo schválené

Podpis starostu:

k bodu 4 : Správa o stave a postupe vymáhania nedoplatkov k 31.12.2016.
Uznesenie č. 135/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej
A/ Schvaľuje
1. Správu o stave a postupe vymáhania nedoplatkov k 31.12.2016.
výsledok hlasovania: za
:
proti
:
zdržal sa :
nehlasoval:
uznesenie

bolo schválené

8
0
0
0
Podpis starostu:

k bodu 5 : Schválenie VZN obce Kováčová č. 95/2017 o názvoch ulíc, verejných priestranstiev
a číslovaní stavieb.

Uznesenie č. 136/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej
A/ Sa uznieslo
1. Na všeobecne záväznom nariadení obce Kováčová č. 95/2017 o názvoch ulíc,
verejných priestranstiev a číslovaní stavieb.
výsledok hlasovania: za
:
proti
:
zdržal sa :
nehlasoval:
uznesenie

k bodu 6:

8
0
0
0

bolo schválené

Podpis starostu:

Schválenie VZN obce Kováčová č. 96/2017 o určení výšky mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach zriadených obcou
Kováčová.
Uznesenie č. 137/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej
A/ Sa uznieslo
1. Na všeobecne záväznom nariadení obce Kováčová č. 96/2017 o určení výšky
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských
zariadeniach zriadených obcou Kováčová.
výsledok hlasovania: za
:
proti
:
zdržal sa :
nehlasoval:
uznesenie

k bodu 7 :

bolo schválené

8
0
0
0
Podpis starostu:

Rôzne
Uznesenie č. 138/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej
A/ Berie na vedomie
1. Informáciu starostu o poskytnutí podpory formou dotácie z Enviromentálneho
fondu na rok 2017 v rámci Programu obnovy dediny – zlepšovanie kvality
životného prostredia na vidieku vo výške 4 286, 40 € na projekt Náučný chodník
„Duby v Kováčovej“.
2. Stanovisko Obce Kováčová – vyjadrenie k variantom zo štúdie realizovateľnosti
Rýchlostná cesta R2 Zvolen západ – Zvolen východ zo dňa 31.3.2017, zaslané
Dopravoprojekt, a.s., Bratislava, stredisko Liptovský Mikuláš.

B/ Súhlasí
1. S účasťou starostu obce Ing Jána Izraela na študijno – tematickom pobyte na Island
organizovanom R-ZMO okresov Zvolen, Detva a Krupina v mesiaci jún 2017.
2. S výpožičkou časti pozemku parc. č. KN-C 1094/1 zastavané plochy a nádvoria
v rozsahu cca 2 m2 potrebnej na pripojenie stavby „Prístupová komunikácia IBV
Trebuľa, Sliač – Hájniky“ na miestnu komunikáciu ul. Sládkovičova v obci
Kováčová pre stavebníka Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač. Užívanie predmetu
výpožičky bude bezodplatné na dobu neurčitú.
výsledok hlasovania: za
:
proti
:
zdržal sa :
nehlasoval:
uznesenie

8
0
0
0

bolo schválené

Návrhová komisia:

Podpis starostu:

Ing. Jurigová Vrťová

…....................................

p. Gombala

…....................................

p. Nemcová

…....................................

V Kováčovej, dňa 25.4.2017
Ing. Ján Izrael
starosta obce

