Zápis z pracovnej porady poslancov OZ v Kováčovej, konanej 24.05.2017 o 18:00
Prítomní: Ing. J. Izrael – starosta obce
M. Dávid, M. Gombala, Ing. P. Hrbáľ, Ing. K. Jurigová – Vrťová , Z. Nemcová,
Ing. J. Sliacky, Ing. V. Volko – poslanci OZ
Neprítomní: J. Gajdoš, J. Zvara – ospravedlnení
Pozvaní: Ing. Bezeková – k bodom 1 a 2
Program: 1. Záverečný účet Obce Kováčová a rozpočtové hospodárenie za rok 2016.
Individuálna výročná správa obce za rok 2016.
2. Návrh I. zmeny rozpočtu obce a ZŠ s MŠ na rok 2017.
3. Návrh VZN Obce Kováčová č.97/2017 o poskytovaní sociálnych služieb Obcou
Kováčová a poskytovaní finančných príspevkov na zabezpečenie prevádzky
sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi.
4. Návrh VZN Obce Kováčová č.98/2017 o úhradách za poskytované služby
a úkony vykonávané Obcou Kováčová a za prenájom budov, pozemkov
a zariadení Obce Kováčová.
5. Príprava VZN Obce Kováčová o miestnom poplatku za rozvoj a zmeny VZN
Obce Kováčová o nakladaní s komunálnym odpadom.
6. Rôzne.
1. Záverečný účet obce Kováčová a rozpočtové hospodárenie za rok 2016. Individuálna
výročná správa obce za rok 2016.
Materiály k tomuto bodu programu predložila Ing. Bezeková. Záverečný účet Obce Kováčová
a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 tvorí Prílohu č.1 tohto zápisu.
Ing. Bezeková zároveň informovala, že správa audítora zatiaľ nebola obci doručená.
Vlastné príjmy obce k 31.12.2016 boli 547.625,10 € ( Obec - 540.057,78 €, ZŠ s MŠ –
7.567,32 € ). Z toho 381.550,40 € bol výnos z dane z príjmov poukázaný miestnej
samospráve.
Príjmy zo štátneho rozpočtu ( fin. prostriedky pre ZŠ, transfery ) boli vo výške 100.980,68 €,
z toho pre ZŠ 90.585,00 €.
Kapitálové príjmy boli vo výške 138.558,00 € ( poskytnutý nenávratný finančný príspevok na
rekonštrukciu verejného osvetlenia )
Bežné výdavky boli 556.638,07 € ( Obec - 326.79,61, ZŠ s MŠ – 229.845,46 )
Kapitálové výdavky v roku 2016 boli 61.684,61 € v nasledovnom členení:
- Nákup pozemkov ( park pri pošte ) – 4.692,00 €
- Prípravná a projektová dokumentácia – 24.029,80 €
- Spevnené plochy zastávky v kúpeľoch – 21.080,41 €
- Verejné osvetlenie v obci – 2.220,12 €
- Rozhlas – 9.662,28 €
Prebytok bežného rozpočtu vo výške 91.967,61 € a poskytnutý NFP na rekonštrukciu
verejného osvetlenia ( výdavky v roku 2015 ) budú v sumárnej výške 230.526,61 € použité na
tvorbu rezervného fondu za rok 2016.
Stav rezervného fondu k 31.12.2016 bol 320.354,02 €.
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Po predpokladanom schválení tvorby rezervného fondu za rok 2016 na najbližšom zasadnutí
OZ bude výška rezervného fondu 550.880,63 €.
V zmysle platnej legislatívy musí byť aj Individuálna výročná správa, ktorá tvorí Prílohu č.2
tohto zápisu.
Ing. Bezeková upozornila, že v časti 10 budú ešte opravené informácie o pohľadávkach.

2. Návrh I. zmeny rozpočtu obce a ZŠ s MŠ na rok 2017.
Ing. Bezeková predložila aj návrh I. zmeny rozpočtu Obce Kováčová a ZŠ s MŠ na rok
2017, ktorý tvorí Prílohu č.3 tohto zápisu.
Zmeny v príjmovej časti:
- navýšenie položky výnos z dane z príjmov poukazovaný miestnej samospráve
o 5.000,-€ ( vyrovnanie celkovej čiastky na úroveň roka 2016 )
- doplnenie položky prenájom reklamnej plochy pre fy . Aetas – 150,-€
- doplnenie položky v kapitálových príjmov o položku „Transfer na kamerový systém
II. etapa“ vo výške 10.000,-€
Zmeny vo výdavkovej časti:
- rozčlenenie položky „Poštové služby“ ( 4.000,-€ ) na 2 samostatné položky
„Poštovné“ ( 2.000,-€ ) a „Telefóny“ ( 2.000,-€ )
- navýšenie položky „Poistenie majetku“ o 20,-€ - poistenie nového vozíka
- navýšenie položky „Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie“ v kategórii
Policajné služby o 60,-€ - v súvislosti s vyplatením odchodného p. Hlivovi
- doplnenie položky „Oprava požiarnej a zabezpečovacej techniky“ vo výške 1.000,- € vlani naplánovaná oprava sa v roku 2016 nestihla
- navýšenie položky „Pracovný odev, obuv, pracovné pomôcky“ v kategórii Ochrana
pred požiarmi o 500,-€ - pracovné odevy objednané v roku 2016 boli dodané
a zaplatené až v roku 2017
- navýšenie položky „Obstaranie odpadových nádob“ ( plánovná vo výške 5.000,-€ spoluúčasť – Envirofond ) o 1.000,-€ - zakúpiť za vlastné 50 ks 900 litrových
kompostérov a min. 1 ks 5.000 litrového kompostovacieho sila
- doplnenie položky „ Nákup dopr. prostriedkov“ – zakúpenie prívesného vozíka v cene
520,-€
- navýšenie položky „Oprava a údržba verejného osvetlenia“ o 300,-€ - oprava lampy
pred OcÚ – časť zaplatila poisťovňa, ale keďže bola zakúpená nová lucerna,
poisťovňa odpočítala zhodnotenie majetku
- navýšenie položky „Kultúrne a športové podujatia“ o 1.000,-€
- navýšenie položky „Údržba domu smútku“ na 2.000,-€ - je potrebné doriešiť špáry vo
vnútri, opraviť prepadnutú podlahu, vymaľovať
- navýšenie príspevku obce na učebné pomôcky pre žiakov I. ročníka ZŠ o 170,-€ - je
zapísaných 16 detí ( plánovaných bolo 11 )
- navýšenie položky „Výdavky ZŠ s MŠ“ o 5.000,-€ - plat učiteľky, opravy ( kotol,
ventily ), plat kuchárok ( národné programy – jablká,...)
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3. Návrh VZN Obce Kováčová č.97/2017 o poskytovaní sociálnych služieb Obcou
Kováčová a poskytovaní finančných príspevkov na zabezpečenie prevádzky sociálnej
služby neverejnému poskytovateľovi.
Starosta predložil poslancom návrh VZN Obce Kováčová č.97/2017 o poskytovaní sociálnych
služieb Obcou Kováčová a poskytovaní finančných prostriedkov na zabezpečenie prevádzky
sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi, ktorý tvorí Prílohu č.4 tohto zápisu.
Prijatím tohto VZN bude vytvorený predpoklad, aby obec mohla získať akreditáciu
opatrovateľskej služby.
Do nových výkonov je zahrnutá aj donáška a rozvoz stravy ( ak bude mať obec kapacitné
možnosti ).
VZN upravuje aj výšku príspevku obce na stravovanie dôchodcov. Bolo zavedené
zjednodušenie tým, že príspevok je viazaný na jednotlivca a počet kategórií podľa výšky
priznaného dôchodku sa znížil zo 4 na 3.
Doterajšie kategórie:

do 270,-€ → 0,83 €
do 300,-€ → 0,67 €
do 400,-€ → 0,34 €
nad 400,- € → 0,19 €

Nové kategórie:

do 300,-€ → 0,80 €
do 400,-€ → 0,50 €
nad 400,- € → 0,20 €

Obec už môže uzavrieť zmluvu aj s cudzím poskytovateľom stravy ( v prípade, že v ZŠ s MŠ
bude nedostatočná kapacita ).

4. Návrh VZN Obce Kováčová č.98/2017 o úhradách za poskytované služby a úkony
vykonávané Obcou Kováčová a za prenájom budov, pozemkov a zariadení Obce
Kováčová.
Starosta predložil poslancom návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Kováčová
č.98/2017 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané Obcou Kováčová a za
prenájom priestorov budov, pozemkov a zariadení Obce Kováčová, ktorý tvorí Prílohu č.5
tohto zápisu.
Súčasťou navrhovaného VZN je aj sadzobník cien za poskytované služby a úkony.
Starosta a poslanci sa zhodli na výške jednotlivých sadzieb.
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5. Príprava VZN Obce Kováčová o miestnom poplatku za rozvoj a zmeny VZN Obce
Kováčová o nakladaní s komunálnym odpadom.
a) Príprava VZN Obce Kováčová o miestnom poplatku za rozvoj
Starosta informoval poslancov, že k stanoveniu samostatných sadzieb pre miestnu časť
v obci, musí byť v danej časti aspoň 5% daňovníkov ( v našom prípade min.40 ). V novej
lokalite „Zóna pod Aquaparkom“ takýto počet samostatne nie je.
Ing. Volko navrhol pridať k vyššie spomenutému územiu aj ul. Kúpeľnú a ul.
Sládkovičovú a pre účely predmetného VZN vytvoriť ucelenú „kúpeľnú“ miestnu časť.
Pre túto oblasť a pre nové rozvojové územia pre IBV by boli vyššie sadzby poplatkov.
Navrhované sadzby: - pre kúpeľnú časť obce a rozvojové územia pre IBV – 15,-€/m²
- pre ostatné územia ( ulice ) – 5,-€/m²
b) Zmeny VZN Obce Kováčová o nakladaní s komunálnym odpadom
V súvislosti s novelou zákona platnou od 1.5.2017 musíme v platnom VZN doplniť 2
záležitosti: - vo VZN musí byť použitý pojem „viacvrstvové obaly“ ( tzv.tetrapacky )
- dopĺňa sa aj pojem „spôsob nakladania s pneumatikami“

6. Rôzne.
V rôznom bolo prerokované:
a) Starosta informoval o cenovej ponuke firmy PESMENPOL, spol. s r.o., Prešov na
výmenu povrchu multifunkčného ihriska ( 40 m x 20 m + vypustené brány 2 m x 1 m )
vo výške 18.075 € s DPH.
Ďalšie práce: - demontáž 1,-€/m²
- oprava podkladových vrstiev – 0,50 €/m²
Celkové náklady na výmenu umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku by dosiahli
min. 20.000,- €.
Poslanci skonštatovali, že výmena povrchu zatiaľ nie je nevyhnutná.
Keďže ŠK Prameň Kováčová zatiaľ neprišiel so žiadnym návrhom na predloženie
žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu 2017, Ing. Volko
prisľúbil, že pripraví cenové ponuky na výmenu ochranného oplotenia futbalového
ihriska.
b) Starosta prezentoval poslancom definitívny návrh záberov obce do publikácie
„Podpoľanie z neba“ ( 1. Prameň, 2. NRC, 3. Pôvodná architektúra, 4. Podujatie Deň
koňa ).
c) Starosta informoval, že zatiaľ nemáme potvrdené, či dostaneme dotáciu z BBSK
na podujatie Dni obce Kováčová 2017. Dôvodom je zatiaľ neschválenie navrhnutých
dotácii predsedom BBSK kvôli sporu so skupinou poslancov ( S. Horník a kol. ).
d) Starosta informoval, že na sochárske sympózium bude zabezpečené napojenie na
elektrickú energiu formou „dočasného rozvodu“.
e) Členovia komisie kultúry a športu z radov poslancov informovali, že pracovné
stretnutie komisie k príprave podujatia Dni obce Kováčová 2017 zatiaľ nebolo
zvolané.
f) Starosta informoval, že sa zúčastnil súdneho pojednávania, na ktorom bola Obec
Kováčová určená za opatrovníka Petra Černého ( žiak III. ročníka ZŠ ).
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g) Starosta informoval o komunikácii s občianskym aktivistom p. Válekom ( Zvolen –
Západ ) ohľadne monitorovania ovzdušia.
h) Starosta poskytol poslancom štatistické údaje podujatia „Spoznajme sa na bicykli“.
Podujatia sa zúčastnilo 89 ľudí. Na Kováčovej začalo 66 cyklistov, po trase sa pridalo
ďalších 23.
Zastúpenie jednotlivých miest a obcí:
- Budča – 2
- Kováčová - 19
- Sliač -15
- Sielnica – 7
- Badín – 17
- Rakytovce – 4
- Banská Bystrica – 5
- Zvolen – 16
- Detva – 2
- Sása – 1
- bez uvedenia bydliska - 1
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