Zápis z pracovnej porady poslancov OZ v Kováčovej, konanej 17.07.2017 o 18:00
Prítomní: Ing. J. Izrael – starosta obce
J. Gajdoš, Ing. P. Hrbáľ, Ing. K. Jurigová – Vrťová , Ing. J. Sliacky, Ing. V. Volko
– poslanci OZ
Neprítomný: M. Dávid, Z. Nemcová, J. Zvara – ospravedlnení
Pozvaní: p. Rusinkovičová – k bodu 1
Program: 1. Sochárske sympózium – informácia o pripravenosti ako súčasti Dní obce
Kováčová 2017.
2. Správa o hospodárení spoločného obecného úradu vo Zvolene za rok 2016.
3. Obstaranie kompostérov na BRO pre domácnosti v RD a systém ich rozdelenia.
4. Rôzne.
1. Sochárske sympózium - informácia o pripravenosti ako súčasti Dní obce Kováčová
2017.
Starosta požiadal p. Rusinkovičovú o podanie informácie o pripravenosti sochárskeho
sympózia.
Stručné zhrnutie informácii od p. Rusinkovičovej a od starostu:
- plagát – tvorca Marián Haas – už rozposlaný
- počet sochárov – 7 + dvaja naviac zo zvolenskej sedmičky + p. Rusinkovičová
- príchod účastníkov – 20.7.2017
- 21.7.2017 – výber materiálu v Železiarňach Podbrezová
- hlavný sponzor – Sliačan
- elektrika – bude pripravená od stredy 19.7.2017
- info o podujatí – 6.7.2017 – v ECHO, tento týždeň – v MY, 19.7. – RTVS - rozhovor
s A. Rusinkovičovou
- ešte zabezpečiť upevnenie veľkého plagátu na bránu autokempingu
- stany – v stredu budú v obci
- stan - 6 m dlžka – 2 sochári v 1 stane
- hudobný hosť – Gubko ( maliar a grafik )
- ženská spevácka skupina „Kamarátky z Maríny“
- Ricasso – bubny – otvorenie Dní obce – pôjdu celou obcou – po vystúpení DS PIKI - ešte
potvrdia
Starosta ešte navrhol doplniť v blízkosti umelcov tabuľky s ich údajmi ( meno a priezvisko,
akej tvorbe sa venujú ).
2. Správa o hospodárení spoločného obecného úradu vo Zvolene za rok 2016..
Starosta informoval, že dňa 27.6.2017 sa na Mestskom úrade vo Zvolene konalo stretnutie
primátorov a starostov obci, ktoré sú združené v Spoločnom obecnom úrade ( k 31.12.2016 –
26 obcí ). Boli im predloženého nasledovné materiáli:
a) Správa o hospodárení Spoločného obecného úradu za rok 2016 a Rozpočet
Spoločného obecného úradu na rok 2017 – tvoria Prílohu č.1 tohto zápisu
b) Správa o plnení úloh Odboru sociálnych vecí, zdravia a rodiny Mesta Zvolen pre
Spoločný stavebný úrad – Príloha č.2 tohto zápisu
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c) Správa o činnosti a hospodárení Spoločného školského úradu k 31.12.2016 – Príloha
č.3 tohto zápisu
d) Výkaz činnosti SSOÚ, odbor stavebnej správy, pre každú obec – Príloha č.4 tohto
zápisu
Hospodárenie Spoločného obecného úradu za rok 2016:
Výdavky - Stavebný úrad – 156.565,59
- Školský úrad – 41.286,53
- Sociálne služby – 23.747,02
- Správna réžia – 48.926,16
Spolu – 270.525,30
Príjmy – Školský úrad – príjmy zo ŠR – 41.179,00
- Paušálne poplatky od obcí – 75.060,00
- Paušálne poplatky – Mesto Zvolen – 154.969,20
Spolu – 271.208,20
Rozdiel Príjmy – Výdavky – 682,90 € bol použitý na čiastočné kompenzovanie straty
hospodárenia z predchádzajúceho roku.
Výška paušálneho poplatku sa pre nastávajúce obdobie nemení, ostáva 0,30 € / obyvateľa /
mesiac.
Poslanci nemali k predloženým materiálom pripomienky.
3. Obstaranie kompostérov na BRO pre domácnosti v RD a systém ich rozdelenia.
Starosta predložil poslancom návrh zaobstarať ešte 50 ks 900 l kompostérov z vlastných
zdrojov, keďže sa Obec Kováčová nenachádza v zozname schválených dotácií z Envirofondu.
Verejné obstarávanie zabezpečí Ing. Rumanovský cez EKS.
Poslanci dostali za úlohu zistiť záujem/nezáujem tých občanov, ktorí v 1. kole kompostéry
nedostali.
4. Rôzne.
V rôznom bolo prerokované:
a) Starosta informoval o ozname pre žiadateľov o poskytnutie finančného príspevku na
rok 2017 z projektu SFZ „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej
infraštruktúry“, ktorý bol doručený 14.7.2017. SFZ informuje, že ešte nie je
rozhodnuté o konečnom zozname úspešných uchádzačov, vzhľadom k tomu, že ku
dnešnému dňu nebol tento národný športový projekt výstavby, rekonštrukcie
a dobudovania futbalovej infraštruktúry oficiálne schválený na rokovaní vlády SR, čo
je nevyhnutným predpokladom toho, aby SFZ mohol rozhodnúť o poskytnutí
finančných príspevkov na základe žiadostí predložených v rámci výzvy SFZ. Pôvodne
malo byť rozhodnuté do 30.4.2017, podľa aktuálnych informácií by mal byť projekt
definitívne schválený na mimoriadnom rokovaní vlády SR dňa 24.7.2017.
b) Starosta informoval, že k sťažnosti manželov Vrtiakovcov na rušenie pokojného
výkonu vlastníckého práva ( prerokované na predchádzajúcej PPP – 19.6.2017 ), má
pripravenú odpoveď, ktorú naformuloval JUDr. Hlinka.
List – odpoveď sťažovateľom tvorí Prílohu č.5 tohto zápisu.
Zapísal:

Ing. Vladimír Volko
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