Zápis z pracovnej porady poslancov OZ v Kováčovej, konanej 4.12.2017 o 18:00
Prítomní: Ing. Ján Izrael – starosta obce
Marián Dávid, Michal Gombala, Ing. Peter Hrbáľ, Ing. Katarína Jurigová – Vrťová ,
Zuzana Nemcová, Ing. Ján Sliacky, Ing. Vladimír Volko, Ján Zvara – poslanci OZ
Neprítomný: J. Gajdoš
Program: 1. Návrh rozpočtu obce a ZŠ s MŠ v Kováčovej na rok 2018.
2. Návrh VZN obce Kováčová č.101/2017 o dani z nehnuteľností.
3. Návrh VZN obce Kováčová č.102/2017, ktorým sa mení VZN č.77/2012 o dani
za psa, č.79/2012 o dani za ubytovanie, č.80/2012 o dani za predajné automaty
a o dani za nevýherné hracie prístroje, č.81/2012 o miestnom poplatku za
komunálne a drobné stavebné odpady.
4. Návrh ročných odmien poslancom OZ a HK obce.
5. Zadávacie podmienky pre vypracovanie ZaD č.6 ÚP obce Kováčová
a zadávacie podmienky pre digitalizáciu ÚP obce Kováčová.
6. Príprava rokovania OZ 12.12.2017.
7. Plán pracovných porád a zasadnutí OZ v roku 2018.
8. Rôzne.

1. Návrh rozpočtu obce a ZŠ s MŠ v Kováčovej na rok 2018.
Starosta predložil poslancom návrh rozpočtu obce a ZŠ s MŠ v Kováčovej na rok
2018, ktorý
tvorí Prílohu č.1 tohto zápisu. Starosta uviedol, že oproti návrhu
z predchádzajúcej PPP urobila Ing. Bezeková len drobné úpravy. Starosta zároveň požiadal
Ing. Hrbála o vypracovanie stanoviska ním vedenej komisie k návrhu rozpočtu.

2.

Návrh VZN obce Kováčová č.101/2017 o dani z nehnuteľností .

Návrh VZN č.101/2017 o dani z nehnuteľností pripravila K. Gombáalová. Sadzby dane
budú upravené v zmysle dohôd z predchádzajúcej PPP. Návrh VZN obce Kováčová
č.101/2017 o dani z nehnuteľností tvorí Prílohu č.2 tohto zápisu.
Starosta informoval poslancovm, že spolu s p. Gombaálovou boli informovať
o pripravovanej zmene Ing. Zábojníkovú, riaditeľku NRC, pretože pre tento subjekt bude
navrhovaná zmena VZN znamenať nárast poplatku o cca 2/3. NRC podľa doterajšieho VZN
platilo cca 9.000,-€ ( ŠLÚ Marína – 15.000,-€ ), pretože malo schválenú zľavu vo výške 50%.
Ing. Zábojníková argumentovala, že sú špecializovaná nemocnica s celoslovenskou
pôsobnosťou a zrejme by dane z nehnuteľností nemali platiť vôbec. Informovala, že
zabezpečujú aj výučbu študentov, čiže sú aj školským zariadením, ktoré nepodlieha plateniu
dane z nehnuteľností. Oznámila starostovi, že do termínu zasadnutia OZ si všetky záležitosti
k tejto problematike preveria a zašlú svoje stanovisko.
Starosta a poslanci sa dohodli, že na rokovanie OZ bude predložené VZN v navrhnutej
podobe.
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3. Návrh VZN obce Kováčová č.102/2017, ktorým sa mení VZN č.77/2012 o dani za
psa, č.79/2012 o dani za ubytovanie, č.80/2012 o dani za predajné automaty a o dani
za nevýherné hracie prístroje, č.81/2012 o miestnom poplatku za komunálne a drobné
stavebné odpady.
Starosta predložil poslancom aj návrh VZN č.102/2017, ktoré tvorí Prílohu č.3 tohto
zápisu. Týmto VZN sa men VZN č.77/2012 o dani za psa, č.79/2012 o dani za ubytovanie,
č.80/2012 o dani za predajné automaty a o dani za nevýherné hracie prístroje, č.81/2012
o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.
Vo VZN sa mení výška poplatku pre možnosť platiť na splátky, posúva sa hranica výšky
poplatku, pri ktorom sa poplatok neplatí vôbec.
4. Návrh ročných odmien poslancom OZ a HK obce.
Starosta predložil návrh ročných odmien poslancom OZ a hlavnému kontrolórovi obce.
Návrh starostu je spracovaný v zmysle zásad odmeňovania, ktoré boli schválené Uznesením
OZ č.8/2015 –B1 na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva.
Ročná odmena poslanca OZ predstavuje 20 % z úhrnu mesačných odmien, t.j. 28,-€ x 12
mesiacov x 0,20 ( 20% ) = 67,20 €.
Ročná odmena poslanca OZ, ktorý je aj predsedom komisie je 45,-€ x 12 x 0,20 = 108,00 €.
Ročná odmena poslanca OZ, ktorý je aj zástupcom starostu je 120,- € x 12 x 0,20 = 288,00 €.
Za každú neúčasť poslanca na rokovaní OZ bude krátená ročná odmena o 7,- €.
Neúčasť poslancov na zasadnutiach OZ v roku 2017:
J. Gajdoš – 1x, J. Zvara – 1x.
Ostatní poslanci mali 100%-nú účasť.
Poslanec J. Zvara oznámil, že zasadnutia OZ, ktoré sa bude konať 12.12.2017 sa nebude môcť
zúčastniť, takže bude mať 2 neúčasti v priebehu rokaVýška ročných odmien všetkých poslancov a hlavnej kontrolórky obce je uvedená v Prílohe
č.4 tohto zápisu.

5. Zadávacie podmienky pre vypracovanie ZaD č.6 ÚP obce Kováčová a zadávacie
podmienky pre digitalizáciu ÚP obce Kováčová.
Starosta privítal p. Martina Hericha, zástupcu firmy Gis Services, ktorá sa venuje
digitalizácii územných plánov miest a obcí. P. Herich prezentoval poslancom výhody
používania územných plánov v digitálnej podobe. Poslanci vyjadrili jednoznačný súhlas
s realizáciou digitalizácie ÚP obce Kováčová.
Po dohode o znení 21. bodu zadávacích podmienok pre aktualizáciu územného plánu obce,
ktorí tvorí Prílohu č.5 tohto zápisu, poslanci súhlasili s predložením takéhoto návrhu na
zasadnutie OZ.
Tiež súhlasili s návrhom zadávacích podmienok pre digitalizáciu ÚP, ktorý tvorí Prílohu č.6
tohto zápisu.
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6. Príprava rokovania OZ 12.12.2017.
Starosta predložil poslancom návrh programu zasadnutia OZ, ktoré sa bude konať
12.12.2017.
Program:
1. Otvorenie – schválenie programu.
2. Voľba návrhovej komisie.
3. Schválenie rozpočtu Obce Kováčová a ZŠ s MŠ v Kováčovej na rok 2018.
Stanoviská HK obce a komisie finančnej a správy obecného majetku k návrhu
rozpočtu na rok 2018.
4. Schválenie VZN obce Kováčová č. 101/2017 o dani z nehnuteľností.
5. Schválenie VZN obce Kováčová č. 102/2017, ktorým sa mení VZN obce
Kováčová č. 77/2012 o dani za psa, 79/2012 o dani za ubytovanie, 80/2012 o dani
za predajné automaty a o dani za nevýherné hracie prístroje, 81/2012 o miestnom
poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.
6. Schválenie zadávacích podmienok pre aktualizáciu územného plánu a zadávacích
podmienok pre digitalizáciu územného plánu obce Kováčová.
7. Ročné odmeny za rok 2017.
8. Čiastková správa z kontrolnej činnosti HK obce v roku 2017. Plán kontrolnej
činnosti HK obce na I. polrok 2018.
9. Rôzne.
10. Diskusia.
11. Schválenie uznesení.
12. Záver.
Poslanci s predloženým návrhom súhlasili.
7. Plán pracovných porád a zasadnutí OZ v roku 2018.
Starosta a poslanci sa dohodli na termínoch zasadnutí OZ v nasledujúcom roku:
27. februára 2018
24. apríla 2018
17. júla 2018
23. októbra 2018
Zdôvodnenie:
- v novembri 2018 by mali byť komunálne voľby
- najneskôr 90 dní pred voľbami ( preto zasadnutie OZ v júli ) musíme schváliť počet
poslancov, úväzok starostu, počet volebných obvodov
- Dni obce Kováčová – od 27.7.2018
Starosta a poslanci sa tiež dohodli na predbežných termínoch pracovných porád v roku 2018:
15.1., 19.2., 19.3., 16.4., 21.5., 18.6., 9.7., 20.8., 17.9., 15.10.
8. Rôzne
V rôznom bolo prerokované:
a) Starosta požiadal poslancov o doručenie pozvánok občanom v ich pracovných
obvodoch ( podľa pripraveného zoznamu ) na prednášku o zásadách kompostovania,
ktorá sa uskutoční 11.12.2017 o 16:30 v sále obecného úradu a na následné prevzatie
kompostérov.
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b) Starosta informoval poslancov o požiadavke Ing. Ľ. Matejčeka ( ul. Plánočkova č.34 )
o vybudovanie pouličného osvetlenia v blízkosti jeho RD. Starosta vysvetlil
poslancom, že nemôžeme požiadavke občana vyhovieť, keďže sa jedná o súkromnú
cestu ohraničenú rampou a svietidlo požaduje osadiť na cudzí stĺp ( dali ho tam SSE
pre p. Trebulu ).
c) Starosta informoval, že OZ Naša Lieska je v zozname schválených MAS, ktorý bol
konečne zverejnený. V tejto súvislosti informoval aj o aktivite tohto OZ – 9.12.2017
sa uskutoční Mikulášska zabíjačka v Lieskovci aj za účasti súťažiaceho družstva
z našej obce.
d) Starosta prečítal poslancom stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, OZ
Banská Bystrica, k žiadosti o čistenie Kováčovského potoka. Stanovisko SVP tvorí
Prílohu č.7 tohto zápisu.
e) Starosta informoval poslancov o problémoch so zimnou údržbou v obci., že bola
uskutočnená súťaž na zabezpečenie zimnej údržby počas nasledujúcich 2 zimných
sezón ( od 1.12. do 28.2. ). Zimnú údržbu bude zabezpečovať p. Jozef Puškár.
Ďalšími oslovenými účastníkmi boli firmy Agrohorse a Sliačan.
f) Starosta navrhol prijať na zasadnutí OZ uznesenie o trvalom vyradení vozidla bývalej
obecnej polície z evidencie na DI PZ SR.

Zapísal:

Ing. Vladimír Volko
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