Zápis z pracovnej porady poslancov OZ v Kováčovej, konanej 19.06.2017 o 18:00
Prítomní: Ing. J. Izrael – starosta obce
M. Dávid, J. Gajdoš, Ing. P. Hrbáľ, Ing. K. Jurigová – Vrťová , Z. Nemcová,
Ing. J. Sliacky, Ing. V. Volko, J. Zvara – poslanci OZ
Neprítomný: M. Gombala – ospravedlnený
Pozvaní: p. Mikulová – k bodu 1
Program: 1. Informácia o príprave Dní obce Kováčová 2017.
2. Návrh VZN Obce Kováčová č.99/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce
Kováčová č.91/2016 v znení VZN obce Kováčová č.94/2016.
3. Návrh VZN Obce Kováčová č.100/2017 o miestnom poplatku za rozvoj.
4. Informácia z Valného zhromaždenia o. z. NAŠA LIESKA 14.6.2017 – nová
stratégia, zmena stanov.
5. Správa audítora k účtovnej závierke obce Kováčová.
6. Príprava rokovania OZ 26.6.2017.
7. Rôzne.
1. Informácia o príprave Dní obce Kováčová 2017..
Starosta požiadal o prezentovanie programu tradičného podujatia Dni obce Kováčová
p. Mikulovú, ktorá informovala, že program bude nasledovný:
V piatok 28.7.2017 o 18:00 sa uskutoční divadelné predstavenie DS PIKI z Volyně,
následne o 20:00 bude vernisáž a ukončenie sochárskeho sympózia v priestoroch spoločenskej
miestnosti ATC na ihrisku. Počas tejto akcie bude aj vyžrebovanie turnaja v malom futbale
medzi poslaneckými obvodmi.
V piatok už bude zrealizované aj postavenie pódia s osvetlením pre sobotňajší program.
V sobotu 29.7.2017 sa uskutoční turnaj v malom futbale, súťaž vo varení gulášu. Po
ich ukončení bude program divadla Smejko a Tanculienka, súťaže pre deti, vystúpenie
miestnej rockovej kapely, vystúpenie žien na trampolínach, vystúpenie FS Hriňovčan a Rusín
Čendeš Orchestra.
Prípadne ešte vystúpi duo Milan Frenko a Ladislav Červenák.
V priebehu dňa budú k dispozícii 3 elektrobicykle, bude ukážka vozidiel – veteránov, ktorú
zabezpečí M. Krajíček, možno sa zastaví aj skupina motorkárov.
Počas večernej zábavy bude hrať skupina N.O.5.
V nedeľu 30.7.2017 sa od 9:00 uskutoční turnaj kúpeľných miest vo futbale, o 10::00
svätá omša pri príležitosti patrocínia kostola sv. Gorazda a o 15:00 bude hodové posedenie
pri kostole.

2. Návrh VZN obce Kováčová č.99/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Kováčová
č.91/2016 v znení VZN obce Kováčová č.94/2016.
Starosta vysvetlil že z dôvodu novelizácie zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch je potrebné
prijať VZN č.99/2017, ktoré tvorí Prílohu č.1 tohto zápisu.
Oproti doteraz platnému VZN č.91/2016 v znení VZN č.94/2016 bude doplnený nový druh
odpadu – viacvrstvové kombinované materiály – a tým bude § 8 prepísaný do nového znenia.
1

V § 9 bude vložený nový § 9a, ktorý popisuje spôsob spätného zberu opotrebovaných
pneumatík ( v zákone ako možnosť, nie povinnosť obce ).
3. Návrh VZN Obce Kováčová č.100/2017 o miestnom poplatku za rozvoj.
Starosta predložil poslancom návrh VZN obce Kováčová č.100/2017 o miestnom poplatku za
rozvoj, na ktorého prijatí sa dohodli na predchádzajúcej PPP.
Poslanci nemali pripomienky k predloženému zneniu. VZN č.100/2017 tvorí Prílohu č.2 tohto
zápisu.

4. Informácia z Valného zhromaždenia o. z. NAŠA LIESKA 14.6.2017 – nová stratégia,
zmena stanov.
Starosta informoval poslancov o záveroch z Valného zhromaždenia o. z. NAŠA Lieska, ktoré
sa konalo dňa 14.6.2017.
Vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka sa rozhodlo zrušiť pôvodnú výzvu
Pôdohospodárskej platobnej agentúry na udelenie štatútu MAS. Novým nastavením procesu
výberu sa dosiahne väčšie pokrytie územia. Pôvodne bolo pre 1 MAS určených 1.642 tis. €,
po novom to bude len 1.087 tis. €. Každá „akčná“ MAS, ktorá bude robiť, čerpať môže ešte
navyše získať 970 tis. €.
Z tohto dôvodu došlo k úprave stratégie a stanov, ktoré boli prispôsobené novým
podmienkam.
5. Správa audítora k účtovnej závierke obce Kováčová.
Starosta predložil poslancom správu audítora k účtovnej závierke obce Kováčová, ktorá tvorí
Prílohu č.3 tohto zápisu.
Poslanci nemali k predloženej správe pripomienky.
6. Príprava rokovania OZ 26.6.2017.
Starosta predložil návrh programu zasadnutia OZ, ktoré sa bude konať už v pondelok
26.6.2017 o 19:00:
1. Otvorenie – schválenie programu.
2. Voľba návrhovej komisie.
3. Záverečný účet Obce Kováčová a rozpočtové hospodárenie za rok 2016. Výročná
správa. Stanoviská k účtovnej závierke – audítor, hlavný kontrolór, komisia
FaSOM.
4. Schválenie I. zmeny rozpočtu obce a ZŠ s MŠ v Kováčovej na rok 2017.
Stanovisko komisie FaSOM k návrhu I. zmeny rozpočtu.
5. Schválenie VZN obce Kováčová č. 97/2017 o poskytovaní sociálnych služieb
Obcou Kováčová a poskytovaní finančných príspevkov na zabezpečenie
prevádzky sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi.
6. Schválenie VZN obce Kováčová č. 98/2017 o úhradách za poskytované služby
a úkony vykonávané Obcou Kováčová a za prenájom priestorov, budov,
2

pozemkov a zariadení Obce Kováčová.
7. Schválenie VZN obce Kováčová č. 99/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce
Kováčová č. 91/2016 v znení VZN obce Kováčová č. 94/2016.
8. Schválenie VZN obce Kováčová č. 100/2017 o miestnom poplatku za rozvoj.
9. Plán kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2017.
10. Rôzne.
11. Diskusia.
12. Schválenie uznesení.
13. Záver.
Poslanci súhlasili s termínom aj s časom konania zasadnutia OZ podľa starostovho návrhu.

2. Rôzne.
V rôznom bolo prerokované:
 Starosta informoval, že ešte nie je doriešený proces splaškovej kanalizácie
( odkanalizovanie budovy OcÚ a budov ZŠ s MŠ ). Zároveň informoval o ponuke
dcérskej firmy StVPS na naprojektovanie chýbajúcych lokalít v obci ( 4.189 m ).
Predpokladaná cena projekčných prác 29.107 € bez DPH.
Ďalšie súvisiace výdavky: geodetické zameranie 5.900,-€,
vytýčenie IS – 1.200,-€
inžiniersko-geologický prieskum – 3.600,-€
plán dopravného značenia – 1.000,-€
Spolu teda 40.567,-€ bez DPH.
Poslanci konštatovali, že do tejto spolupráce pôjdeme len v prípade, keď budú známe
možnosti financovania mimo rozpočtu obce.
 Starosta informoval o ponuke firmy SG Security na zabezpečenie ochrany objektov
v obci a zároveň konštatoval, že nemáme potrebu využívať takúto službu.
 Starosta informoval o opakovanej sťažnosti manželov Vrtiakovcov na rušenie výkonu
vlastníckého práva z dôvodu rušenia nočného kľudu v chatovej oblasti B návštevníkmi
chát Luna, Soluta a obecnej chaty.
 Starosta informoval o požiadavke p. Marty Dvořákovej, aby nádoby na triedený odpad
neboli umiestnené spoločne na 1 mieste vo výhľade z ich bytovky ( stredná výšková
bytovka ). Poslanci Nemcová a Dávid s jej požiadavkou nesúhlasia.
 Občiansky aktivista p. Válek zorganizoval stretnutie starostov Sliača, Budče
a Kováčovej, na ktorom dal ponuku na monitorovanie ovzdušia pri ceste R1. Náklady
by boli 1.000,-€/mesiac na prenájom a cca 200,-€ /mesiac na el. energiu, čiže pre 1
obec 400,-€/mesiac.
 Poslankyňa Nemcová požiadal o poskracovanie konárov na brezách pri bytovke.
Zároveň informovala, že skúsi požiadať p. Pavlíka, príp. p. Trebuľu o zabezpečenie
týchto prác svojpomocne.
 Starosta informoval, že do konca júna prebehne verejné obstarávanie na dodávateľa
prác pre projekt „Náučný chodník Duby v Kováčovej“. Poslanci sa dohodli, že časť
prác vykonajú formou poslaneckej brigády.
 Starosta informoval o poruche vody v MŠ – zistené vytekanie vody spod budovy MŠ
do susednej záhrady. Porucha je na hydrantovej vetve.
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 Starosta informoval, že boli zaslané pozvánky na primátorov miest a starostku obce
( Turčianske Teplice, Sliač, Brusno ) na tradičný kúpeľný turnaj, ktorého
organizátorom je tento rok naša obec.
 Starosta informoval o doručení otvoreného listu rodičov starších a mladších žiakov ŠK
Prameň Kováčová o situácii so zabezpečovaním činnosti žiackych mužstiev v sezóne
2016/2017.
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