Zápisnica
zo XVII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kováčovej,
konaného dňa 26. júna 2017
Prítomní: Ing. Ján Izrael – starosta obce
Marián Dávid, Jaroslav Gajdoš, Ing. Peter Hrbáľ, Michal Gombala, Ing. Katarína
Jurigová Vrťová, Zuzana Nemcová, Ing. Ján Sliacky, Ing. Vladimír Volko –
poslanci OZ
Ján Zvara – ospravedlnený – dovolenka
1 pracovníčka OcÚ
5 občanov
Ospravedlnená: Mária Sliacka – hlavný kontrolór obce – PN
Prezenčná listina tvorí Prílohu č.1 tejto zápisnice.
Overovatelia zápisnice: Ing. Peter Hrbáľ, Michal Gombala

Program zasadnutia:
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 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, 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.
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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 8 poslancov.
Starosta podal stručnú informáciu o činnosti OZ od predchádzajúceho zasadnutia OZ. Počas
tohto obdobia sa uskutočnili 2 pracovné porady starostu a poslancov.
V poradí 29. pracovná porada poslancov a starostu ( v ďalšom texte: PPP ) sa uskutočnila dňa
24.5.2017 za účasti 7 poslancov. Ospravedlnení boli poslanci Zvara a Gajdoš Zápis z porady
tvorí Prílohu č.2 tejto zápisnice.
V poradí 30. PPP sa uskutočnila dňa 19.6.2017. Prítomných bolo 8 poslancov. Ospravedlnený
bol poslanec Gombala. Zápis z tejto porady tvorí Prílohu č.3 tejto zápisnice.
Následne starosta predniesol návrh programu XVII. zasadnutia OZ.
Pripomienky k predloženému návrhu neboli vznesené, preto dal o ňom hlasovať.
Výsledok hlasovania: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu OZ prijalo nasledovné:
Uznesenie č.139/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej
A) Schvaľuje
1. Program zasadnutia OZ konaného dňa 26.6.2017.
Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia OZ určil starosta Ing. Hrbáľa a p. Gombalu.
Starosta požiadal o overenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva p. Dávida. P. Zvara overí zápisnicu svojim podpisom neskôr.
2. Voľba návrhovej komisie:
Za členov návrhovej komisie navrhol starosta Ing. Jurigovú Vrťovú, Ing. Sliackeho
a p. Gajdoša.
Pozmeňujúci návrh nebol predložený, starosta dal o zložení komisie hlasovať.
Výsledok hlasovania: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu OZ prijalo nasledovné:
Uznesenie č.140/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej
A) Volí
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jurigová Vrťová, Ing. Sliacky, p. Gajdoš.
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3. Záverečný účet Obce Kováčová a rozpočtové hospodárenie za rok 2016. Výročná
správa. Stanoviská k účtovnej závierke – audítor, hlavný kontrolór, komisia
FaSOM.
Starosta predniesol základné informácie o predloženom materiály „Záverečný účet
obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016“, ktorý tvorí Prílohu č.4 tejto zápisnice.
Skonštatoval, že základným nástrojom finančného hospodárenia bol rozpočet obce a ZŠ s MŠ
na rok 2016, schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2015.
Rozpočet bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový,
kapitálová časť rozpočtu bola schodková.
Rozpočet bol zmenený štyrikrát ( 23.2.2016, 14.6.2016, 23.8.2016, 13.12.2016 ), každá
zmena bola schválená uznesením obecného zastupiteľstva.
Príjmy obce a ZŠ s MŠ za rok 2016 boli vo výške 848 848,39 €, výdavky boli spolu boli
618 322,78 €.
Hospodárenie obce za rok 2016 dosiahlo prebytok 230 525,61 €. Táto čiastka bude použitá na
tvorbu rezervného fondu za rok 2016.
Starosta stručne informoval aj o Individuálnej výročnej správe Obce Kováčová za rok
2016, ktorá tvorí Prílohu č.5 tejto zápisnice, a o Správe nezávislého audítora, ktorá tvorí
Prílohu č.6 tejto zápisnice.
Následne starosta predniesol stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného
účtu za rok 2016, pretože HK obce p. Sliacka sa na zasadnutí OZ nemohla zúčastniť z dôvodu
práceneschopnosti.
HK obce posúdila zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu a jeho metodickú
správnosť.
HK obce konštatovala, že návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 tohto zákona.
Tiež konštatovala, že návrh záverečného účtu bol zverejnený najmenej 15 dní spôsobom
v obci obvyklým, riadna účtovná závierka a hospodárenie obce boli overené audítorom.
HK obce vo svojom stanovisku odporučila poslancom Obecného zastupiteľstva uzatvoriť
prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Kováčová za rok 2016 výrokom: Celoročné
hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2016 tvorí
Prílohu č.7 tejto zápisnice.
Starosta požiadal o stanovisko k záverečnému účtu za rok 2016 aj komisiu finančnú a správy
obecného majetku.
Jej stanovisko predniesol predseda komisie Ing. Hrbáľ. Komisia nemala k predloženému
návrhu výhrady.
Stanovisko Komisie finančnej a správy obecného majetku tvorí Prílohu č.8 tejto zápisnice.

Rozprava: nikto sa neprihlásil
Návrh uznesenia predložila Ing. Jurigová Vrťová.
Pripomienky: žiadne
Výsledok hlasovania: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0
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K bodu OZ prijalo nasledovné:
Uznesenie č.141/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej
A) Schvaľuje
1. Rozbor plnenia rozpočtu obce a ZŠ s MŠ za rok 2016.
2. Záverečný účet Obce Kováčová a rozpočtové hospodárenie za rok 2016. Celoročné
hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.
3. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 230 525,61 € na tvorbu
rezervného fondu.
B) Berie na vedomie
1. Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke Obce Kováčová k 31.12.2016.
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce a rozpočtovému
hospodáreniu k 31.12.2016.
3. Stanovisko Komisie finančnej a správy obecného majetku OZ k rozboru plnenia
rozpočtu obce a ZŠ s MŠ za rok 2016 a k Záverečnému účtu a rozpočtovému
hospodáreniu k 31.12.2016.

4. Schválenie I. zmeny rozpočtu obce a ZŠ s MŠ na rok 2017. Stanovisko komisie
Fa SOM k návrhu I. zmeny rozpočtu.
Starosta predložil poslancom návrh I. zmeny rozpočtu obce a ZŠ s MŠ na rok 2017, ktorý
tvorí Prílohu č.9 tejto zápisnice.
Starosta následne podrobne zdôvodnil potrebu zmeny rozpočtu.
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“ ( plánovaná 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
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-

-

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,...)

Ing. Hrbáľ predniesol stanovisko ním vedenej komisie OZ k predloženému návrhu I. zmeny
rozpočtu. Komisia prerokovala návrh I. zmeny rozpočtu a odporučila ho poslancom schváliť
bez výhrad.
Stanovisko komisie tvorí Prílohu č.10 tejto zápisnice.
Rozprava: nikto sa neprihlásil
Návrh uznesenia predložila Ing. Jurigová Vrťová.
Pripomienky: žiadne
Výsledok hlasovania: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu OZ prijalo nasledovné:
Uznesenie č.142/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej
A) Berie na vedomie
1. Stanovisko Komisie finančnej a správy obecného majetku k návrhu I. zmeny
rozpočtu obce a ZŠ s MŠ v Kováčovej na rok 2017.
B) Schvaľuje
1. I. zmenu rozpočtu obce a ZŠ s MŠ v Kováčovej na rok 2017.

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.
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.11 tejto
zápisnice.
Na úvod starosta prečítal krátku dôvodovú správu.
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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
nebude dostatočná kapacita ).
Oproti pôvodnému návrhu, ktorý poslanci prerokovali na PPP konanej 24.5.2017 je v návrhu
VZN 1 zmena – účinnosť od 1.9.2017 ( pôvodne 1.8.2017 ) z dôvodu kompatibility so
softwérom školskej jedálne.
VZN bolo konzultované s odborom sociálnych služieb Spoločného obecného úradu.
Rozprava: nikto sa neprihlásil
Návrh uznesenia predložila Ing. Jurigová Vrťová.
Pripomienky: žiadne
Výsledok hlasovania: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0

K bodu OZ prijalo nasledovné:
Uznesenie č.143/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods.4
písm. g) zákona č.369 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov
a v zmysle zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
A) Sa uznieslo
1. Na všeobecne záväznom nariadení obce Kováčová č.97/2017 zo dňa 26.06.2017
o poskytovaní sociálnych služieb Obcou Kováčová a poskytovaní finančných
príspevkov na zabezpečenie prevádzky sociálnej služby neverejnému
poskytovateľovi.
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6. Schválenie VZN 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.
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.12
tejto zápisnice.
Súčasťou navrhovaného VZN je aj sadzobník cien za poskytované služby a úkony.
Starosta a poslanci sa zhodli na výške jednotlivých sadzieb na predchádzajúcich PPP.
Bol zverejnený aj dopad na rozpočet obce, ktorým budú vyššie príjmy obce.
Rozprava: nikto sa neprihlásil
Návrh uznesenia predložila Ing. Jurigová Vrťová.
Pripomienky: žiadne
Výsledok hlasovania: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu OZ prijalo nasledovné:
Uznesenie č.144/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov
A) Sa uznieslo
 Na všeobecne záväznom nariadení obce Kováčová č.98/2017 zo dňa 26.06.2017
o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané Obcou Kováčová a za
prenájom priestorov, budov, 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.
Starosta vysvetlil že z dôvodu novelizácie zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch ( Zákon
č.90/2017 ) je potrebné prijať VZN č.99/2017, ktoré tvorí Prílohu č.13 tejto zápisnice.
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.
V § 9 bude vložený nový § 9a, ktorý popisuje spôsob spätného zberu opotrebovaných
pneumatík ( v zákone ako možnosť, nie povinnosť obce ).
Prijatie tohto VZN nebude mať dopad na rozpočet obce.
Rozprava: nikto sa neprihlásil
Návrh uznesenia predložila Ing. Jurigová Vrťová.
Pripomienky: žiadne
Výsledok hlasovania: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0
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K bodu OZ prijalo nasledovné:
Uznesenie č.145/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, v zmysle
§ 80 ods. 7, ods. 8 zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
A) Sa uznieslo
1. Na všeobecne záväznom nariadení obce Kováčová č.99/2017 zo dňa 26.06.2017,
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.
Starosta informoval, že prijatie tohto VZN si poslanci a starosta dohodli na PPP konanej
24.5.2017.
Starosta vtedy 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
VZN obce Kováčová č.100/2017 o miestnom poplatku za rozvoj tvorí Prílohu č.14 tejto
zápisnice.
Rozprava: nikto sa neprihlásil
Návrh uznesenia predložila Ing. Jurigová Vrťová.
Pripomienky: žiadne
Výsledok hlasovania: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu OZ prijalo nasledovné:
Uznesenie č.146/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia
§ 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších
právnych predpisov a v zmysle ustanovení § 7 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku
za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov
A) Sa uznieslo
1. Na všeobecne záväznom nariadení obce Kováčová č.100/2017 zo dňa 26.06.2017
o miestnom poplatku za rozvoj.
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9. Plán kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2017.
Starosta predniesol plán kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2017, ktorý
pripravila HK obce p. Sliacka.
Poslanci nemali návrhy na doplnenie plánu.
Plán kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2017 tvorí Prílohu č.15 tejto zápisnice.
Rozprava: nikto sa neprihlásil
Návrh uznesenia predložila Ing. Jurigová Vrťová.
Pripomienky: žiadne
Výsledok hlasovania: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu OZ prijalo nasledovné:
Uznesenie č.147/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej
A) Schvaľuje
1. Plán kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2017.

10. Rôzne.
Starosta informoval, že podujatie Dni obce Kováčová 2017 podporí aj BBSK vo výške
1.000,-€. Bola podpísaná Zmluva o poskytnutí podpory.
Starosta informoval 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.
Rozprava: nikto sa neprihlásil
Návrh uznesenia predložila Ing. Jurigová Vrťová.
Pripomienky: žiadne
Výsledok hlasovania: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0
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K bodu OZ prijalo nasledovné:
Uznesenie č.148/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej
A) Berie na vedomie
1. Informáciu starostu o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017 vo výške 1.000,-€
na podujatie Dni obce Kováčová od poskytovateľa: Banskobystrický samosprávny
kraj.
2. Informáciu starostu z Valného zhromaždenia o. z. NAŠA LIESKA, na ktorom bola
schválená nová stratégia CLLD podľa výzvy č.21/PRV/2017 a zmena stanov o. z.
na základe Usmernenia Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 –
2020.

11. Diskusia
Starosta vyzval prítomných k všeobecnej diskusii.
Starosta pozval všetkých prítomných na nadchádzajúce podujatia:
- Penalta Cup – 8.7.2017
- Dni obce Kováčová – 28.7. – 30.7.2017
- Sochárske sympózium – od 20.7.2017
P. Kúdelová sa opýtala na zabezpečenie monitorovania ovzdušia.
Starosta informoval o aktivitách občianského aktivistu p. Váleka zo Zvolena. Obce Kováčová,
Budča a mesto Sliač sa dohodli na spoločnom postupe. Zabezpečia prenájom
monitorovacieho zariadenia ( 1.000,-€ + náklady na energiu ) a v 9. -10. mesiaci bude
prebiehať monitorovanie ovzdušia.
P. Juriga Ján ml. požiadal o vysvetlenie, či sa na základe prijatého VZN č.99/2017 budú
v obci zberať opotrebované pneumatiky.
Starosta vysvetlil, že vo VZN sa len popisuje spôsob zberu opotrebovaných pneumatík. Obec
nemá povinnosť zaviesť spätný zber opotrebovaných pneumatík.
P. Kúdelová vyslovila požiadavku na kontrolovanie odpadov vypúšťaných do potoka.
Starosta informoval o zámere zabezpečiť splaškovú kanalizáciu v celej obci.
P. Juriga Ján ml. sa informoval, či obec niečo koná v súvislosti so stavbou bývalých
potravín Azor.
Starosta informoval o stretnutí s p. Azorom a o zisteniach, ktoré zabezpečil poslanec Volko.

12. Schválenie uznesení
Z diskusie nevzišiel návrh uznesenia.
Schválené uznesenia z dnešného zasadnutia OZ tvoria Prílohu č.16 tejto zápisnice.
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13. Záver
Starosta obce na záver poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí OZ a následne rokovanie
Obecného zastupiteľstva ukončil.
I. overovateľ: Ing. Peter Hrbáľ

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

II. overovateľ: Michal Gombala

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

Zapísal: Ing. Vladimír Volko
V Kováčovej, 26. júna 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 24.5.2017.
3. Príloha č.3 - Zápis z pracovnej porady starostu a poslancov OZ v Kováčovej, konanej
dňa 19.6.2017.
4. Príloha č.4 - Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016.
5. Príloha č.5 - Individuálna výročná správe Obce Kováčová za rok 2016.
6. Príloha č.6 - Správa nezávislého audítora.
7. Príloha č.7 - Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce
za rok 2016.
8. Príloha č.8 - Stanovisko Komisie finančnej a správy obecného majetku k Záverečnému
účtu obce a rozpočtovému hospodáreniu za rok 2016.
9. Príloha č.9 - I. zmena rozpočtu obce a ZŠ s MŠ na rok 2017.
10. Príloha č.10 - Stanovisko Komisie finančnej a správy obecného majetku k I. zmene
rozpočtu obce a ZŠ s MŠ na rok 2017.
11. Príloha č.11 - VZN Obce Kováčová č.97/2017 o poskytovaní sociálnych služieb
Obcou Kováčová a poskytovaní finančných prostriedkov
na zabezpečenie prevádzky sociálnej služby neverejnému
poskytovateľovi
12. Príloha č.12 - VZN 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.
13. Príloha č.13 - 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.
14. Príloha č.14 - VZN obce Kováčová č.100/2017 o miestnom poplatku za rozvoj.
15. Príloha č.15 - Plán kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2017.
16. Príloha č.16 - Schválené uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 26.6.2017.
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