Zápisnica
zo XIX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kováčovej,
konaného dňa 12. decembra 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
2 pracovníčky OcÚ
p. Sliacka – hlavný kontrolór obce
Mgr. Popracová – riaditeľka ZŠ s MŠ
5 občanov
Prezenčná listina tvorí Prílohu č.1 tejto zápisnice.
Overovatelia zápisnice: Jaroslav Gajdoš, Marián Dávid

Program zasadnutia:
1. Otvorenie – schválenie programu.
2. Voľba návrhovej komisie.
3. Schválenie rozpočtu obce 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, 79/2012, 80/2012 a 81/2012.
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.

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. Poslanec Zvara je
ospravedlnený.

1

Starosta podal stručnú informáciu o činnosti OZ od predchádzajúceho zasadnutia OZ. Počas
tohto obdobia sa uskutočnili 3 pracovné porady starostu a poslancov.
V poradí 34. pracovná porada poslancov a starostu ( v ďalšom texte: PPP ) sa uskutočnila dňa
23.10.2017 za účasti 8 poslancov. Neprítomný bol poslanec Gajdoš. Zápis z porady
tvorí Prílohu č.2 tejto zápisnice.
V poradí 35. PPP sa uskutočnila dňa 20.11.2017 za účasti všetkých 9 poslancov. Zápis z tejto
porady tvorí Prílohu č.3 tejto zápisnice.
V poradí 36. PPP sa uskutočnila 4.12.2017 za účasti 8 poslancov, ospravedlnený bol poslanec
Gajdoš. Zápis z tejto porady tvorí Prílohu č.4 tejto zápisnice.
Následne starosta predniesol návrh programu XIX. 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.158/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej
A) Schvaľuje
1. Program zasadnutia OZ konaného dňa 12.12.2017.
Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia OZ určil starosta p. Gajdoša a p. Dávida.
Starosta požiadal o overenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva Ing. Sliackeho a p. Nemcovú.

2. Voľba návrhovej komisie:
Za členov návrhovej komisie navrhol starosta Ing. Jurigovú Vrťovú, Ing. Hrbáľa
a p. Gombalu.
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.159/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej
A) Volí
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jurigová Vrťová, Ing. Hrbáľ, p. Gombala.
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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.
Starosta predložil návrh rozpočtu obce a ZŠ s MŠ v Kováčovej na rok 2018, ktorý
tvorí Prílohu č.5 tejto zápisnice.
Starosta a poslanci prerokovali návrh rozpočtu na dvoch pracovných poradách, počas ktorých
si vydiskutovali aj s ekonómkou obce Ing. Bezekovou vecný obsah niektorých položiek,
dôvod niektorých zmien oproti tohtoročnému rozpočtu a výšku rezervného fondu do
budúceho roka.
Pre rok 2018 sú plánované vlastné príjmy vo výške 570 827 €, príjmy zo št. rozpočtu
vo výške 111 500 €, spolu 682 327 €.
Z celkových bežných príjmov tvoria daňové príjmy 532 200 € ( 78,00%), nedaňové príjmy
14 627 €, transfery zo štátneho rozpočtu 111 500 € (16,34%) a príjmy v školstve 24 000 €
(3,52%).
Najvýznamnejšou položkou v daňových príjmoch obce je výnos dane z príjmov fyzických
osôb, ktorý je poukazovaný zo štátneho rozpočtu. Pre rok 2018 ja naplánovaný tento príjem
vo výške 382 000 €.
Bežné výdavky obce sú plánované vo výške 383 362 €, výdavky ZŠ s MŠ vo výške
276 000 €, spolu 659 362 €.
Rozpočet je teda prebytkový vo výške 22 965 €.
Kapitálové výdavky pre rok 2018 navrhli starosta a poslanci nasledovne:
- Nákup pozemkov – 10 000 € ( v súvislosti s projektom rozšírenia splaškovej
kanalizácie a ďalšími zámermi v lokalite pri ZŠ s MŠ )
- Územný plán – aktualizácia, digitalizácia – 20.000 €
- Workout ihrisko – 7 000 €
- Oplotenie ATC – 5 000 € ( v položke SZ ATC )
- SZ ATC – stavebné úpravy 47 000 € ( z toho 20 000 € poskytne SFZ )
- Prípravná a projektová dokumentácia – 5 000 €
- Chodník na ul. Hrby – 35 000,-€ ( s rezervou – oproti pôvodnému predpokladu bude
SPP - Distribúcia znášať väčší rozsah zemných prác )
- Rozhlas – 5 000 € pokračovanie rekonštrukcie miestneho rozhlasu na bezdrôtový
( starú ústredňu vyradiť )
V kapitálových výdavkoch sú teda plánované položky v celkovej výške 134 000 €.
Kapitálové výdavky budú zabezpečené prevodom z rezervného fondu.
Príjmy obce a ZŠ s MŠ na rok 2018 sú plánované v celkovej výške 816 327 €, celkové
výdavky vo výške 793 362 €.
Starosta a poslanci sa dohodli, že výdavky potrebné na rekonštrukciu budovy Obecného úradu
vo výške 65.000 € ( 35 000 € - 5% spoluúčasť + 30 000 € - statické zabezpečenie ), zatiaľ
nebudú v rozpočte uvedené. V prípade, že bude obci poskytnutý nenávratný finančný
príspevok na projekt zníženia energetickej náročnosti budovy Obecného úradu, bude prijatá
zmena rozpočtu.
Starosta predložil poslancom na vedomie aj návrh viacročného rozpočtu na roky 2019 a 2020.
Starosta následne požiadal Ing. Hrbáľa o predloženie stanoviska ním vedenej komisie
k návrhu rozpočtu Obce Kováčová a ZŠ s MŠ na rok 2018.
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Ing. Hrbáľ uviedol, že Komisia finančná a správy obecného majetku po prerokovaní návrhu
rozpočtu odporúča poslancom schváliť rozpočet bez pripomienok.
Stanovisko Komisie finančnej a správy obecného majetku k návrhu rozpočtu obce Kováčová
a ZŠ s MŠ na rok 2018 tvorí prílohu č.6 tejto zápisnice.
Starosta vyzval HK obce p. Sliacku, aby predniesla svoje stanovisko k návrhu rozpočtu obce.
HK obce informovala, že posudzovala predložený návrh rozpočtu na rok 2018 z dvoch
hľadísk: zákonnosť a metodická správnosť.
HK obce skonštatovala, že návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami obce, bol spracovaný podľa
rozpočtovej klasifikácie pre územnú samosprávu, bola dodržaná informačná povinnosť obce.
HK obce odporučila poslancom predložený návrh rozpočtu schváliť.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Kováčová na rok 2018 tvorí
Prílohu č.7 tejto zápisnice.

Rozprava:
P. Brachna sa opýtal aký rozsah prác urobí SPP – Distribúcia, a.s., pri rekonštrukcii chodníka
na ul. Hrby.
Starosta detailne vysvetlil dohodnutý rozsah prác.
P. Brachna sa tiež zaujímal o rozsah prác pri rekonštrukcii SZ ATC.
Starosta vysvetlil, že sa ešte pripravuje projektová dokumentácia a rozsah prác bude
prispôsobený výške disponibilných finančných prostriedkov. Zámerom je zrealizovať novú
strešnú konštrukciu, keďže do budovy neustále zateká.
P. Brachna sa zaujímal, aká je výška príspevku zo ŠR pre ZŠ s MŠ.
Starosta uviedol, že je to 103 000 €.
P. Brachna odporučil viac prezentovať koľko finančných prostriedkov poskytuje obec
miestnej ZŠ s MŠ.
Návrh uznesenia predložila Ing. Jurigová Vrťová.
Pripomienky: žiadne
Výsledok hlasovania: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu OZ prijalo nasledovné:
Uznesenie č.160/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej
A) Schvaľuje
1. Rozpočet obce Kováčová a ZŠ s MŠ v Kováčovej na rok 2018.
B) Berie na vedomie
1. Stanoviská HK obce a Komisie finančnej a správy obecného majetku k návrhu
rozpočtu obce Kováčová a ZŠ s MŠ v Kováčovej na rok 2018.
2. Rozpočet obce Kováčová a ZŠ s MŠ v Kováčovej na roky 2019 a 2020.
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4. Schválenie VZN obce Kováčová č.101/2017 o dani z nehnuteľností.
Starosta vysvetlil, že nové VZN obce o dani z nehnuteľností je potrebné prijať, pretože
musíme zabezpečiť aby rozdiel medzi najvyššou sadzbou a najnižšou sadzbou dane bol
najneskôr v roku 2024 maximálne 10-násobný.
V súčasnosti máme tento rozdiel pri dani zo stavby 16,42 násobný ( 1,527 vs. 0,093 ).
Starosta a poslanci sa dohodli, že tento násobok budeme znižovať postupne ( nie „skokom“
v jednom roku ) a tak, aby nedošlo k zníženiu celkovej výšky predpísanej daňovej povinnosti
za rok. Pri znížení najvyššej sadzby dane zo stavby z 1,527 na 1,350 by rozdiel bol 14,15násobný.
Starosta následne prečítal dôvodovú správu.
Návrh VZN obce Kováčová č.101/2017 o dani z nehnuteľností tvorí Prílohu č.8 tejto
zápisnice.
Starosta tiež informoval, že spolu s p. Gombalovou, referentkou pre dane a poplatky,
boli informovať o pripravovanej zmene Ing. Zábojníkovú, riaditeľku Národného
rehabilitačného centra v Kováčovej ( v ďalšom texte „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.
Následne starosta prečítal doručené stanovisko NRC, ktoré tvorí Prílohu č.9 tejto zápisnice.
V stanovisku Ing. Zábojníková opätovne žiada poslancov o prehodnotenie poskytnutej zľavy
z dane z nehnuteľnosti pre NRC Kováčová.
Starosta informoval, že p. Gombalová zisťovala výšku sadzieb dane z nehnuteľností a výšku
zľavy pre zdravotnícke zariadenia a nemocnice v Banskej Bystrici a vo Zvolene. V týchto
mestách sú výrazne vyššie sadzby ako na Kováčovej, vyššie spomenuté subjekty nie sú
oslobodené od platenia dane z nehnuteľností a nemajú vôbec žiadne zľavy z dane
z nehnuteľností.
Starosta predložil k schváleniu pôvodný návrh VZN, na schválení ktorého sa poslanci dohodli
na PPP konanej 4.12.2017.
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.161/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej
A) Sa uznieslo
1. Na všeobecne záväznom
z nehnuteľností.

nariadení
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obce

Kováčová

č.101/2017

o dani

5. Schválenie VZN obce Kováčová č.102/2017, ktorým sa menia VZN obce Kováčová
č.77/2012, 79/2012, 80/2012 a 81/2012.
Starosta predložil poslancom na schválenie návrh VZN č.102/2017, ktoré tvorí Prílohu č.9
tejto zápisnice. Týmto VZN 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.
Vo VZN sa mení výška poplatku pre možnosť platiť na splátky, posúva sa hranica výšky
poplatku, pri ktorom sa poplatok neplatí vôbec
Starosta prečítal dôvodovú správu, skonštatoval, že návrh VZN bol zverejnený na úradnej
tabuli obce od 27.11.2017 do 12.12.2017 a neboli k nemu zaslané žiadne pripomienky.
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.162/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej
A) Sa uznieslo
 Na všeobecne záväznom nariadení 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 odpady a drobné stavebné odpady.

6. Schválenie zadávacích podmienok pre aktualizáciu územného plánu a zadávacích
podmienok pre digitalizáciu územného plánu obce Kováčová.
Starosta predložil poslancom materiál „Aktualizácia Územného plánu obce Kováčová –
zadávacie podmienky“, ktorý tvorí Prílohu č.10 tejto zápisnice.
Starosta vysvetlil, že najneskôr po 10-tich rokoch by obec mala prehodnocovať územný plán.
Skonštatoval, že od roku 2006 už bolo 5 zmien a doplnkov k územnému plánu, výsledkom 6
zmeny by mal byť ucelený dokument, ktorý bude možné používať bez listovania
v predchádzajúcich dokumentoch.
Materiál vypracoval Ing. arch. Peter Kašša, pripomienkovala ho a podnety poskytla Komisia
pre územný rozvoj.
V materiáli popisuje:
a) Dôvody pre obstaranie aktualizácie Územného plánu obce Kováčová
b) Určenie predmetu riešenia aktualizácie ÚPN obce Kováčová podľa doterajších
zozbieraných podnetov
c) Vymedzenie riešeného územia
d) Predbežný rozsah a úprava dokumentácie aktualizácie ÚPN obce Kováčová
Poslanci sa na predchádzajúcich troch PPP intenzívne venovali tejto problematike.
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Výsledkom je predložený materiál, ktorý bol ešte včera doplnený o rozšírenie výstavby
rodinných domov v lokalite „Na Dlhom“ k ul. Slnečnej.
Poslanci mali na PPP prezentované výhody používania územných plánov v digitálnej podobe.
Poslanci vyjadrili jednoznačný súhlas s realizáciou digitalizácie ÚP obce Kováčová.
Tiež súhlasili s návrhom zadávacích podmienok pre digitalizáciu ÚP, ktorý tvorí Prílohu č.11
tejto zápisnice.
Rozprava:
P. Brachna sa zaujímal, či digitalizovaný územný plán budú môcť využívať aj vlastníci
pozemkov.
Starosta vysvetlil, že samozrejme áno, ak obec bude platiť jeho pravidelnú aktualizáciu.
Návrh uznesenia predložila Ing. Jurigová Vrťová.
Pripomienky: žiadne
Výsledok hlasovania: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu OZ prijalo nasledovné:
Uznesenie č.163/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej
A) Schvaľuje
1. Zadávacie podmienky pre aktualizáciu územného plánu obce Kováčová.
2. Zadávacie podmienky pre digitalizáciu územného plánu obce Kováčová.

7. Ročné odmeny za rok 2017.
Starosta predložil návrh ročných odmien poslancom OZ a hlavnému kontrolórovi obce.
Návrh 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 je krátená ročná odmena o 7,00 €.
Výška ročných odmien všetkých poslancov a hlavnej kontrolórky obce je uvedená v Prílohe
č.12 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.164/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej
A) Schvaľuje
1. Ročné odmeny za rok 2017 poslancom OZ v Kováčovej a hlavnej kontrolórke
obce v zmysle platných zásad odmeňovania.

8. Čiastková správa z kontrolnej činnosti HK obce v roku 2017. Plán kontrolnej
činnosti HK obce na I. polrok 2018.
Starosta požiadal p. Sliacku o prednesenie III. čiastkovej správy HK obce v roku 2017.
HK obce vykonala od ostatného zasadnutia OZ tieto kontroly:
a) Kontrola hospodárnosti na OcÚ
- používanie služobného motorového vozidla Fiat, ZV250AT
- kontrola pokladničných dokladov OcÚ za obdobie august – september 2017
- Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v roku 2017
Stav pokladnice, stravní lístky, známky, pokutové bločky
HK obce konštatovala, že pri každej z vykonaných kontrol neboli zistené závažné nedostatky
alebo porušenie zákona.
b) Kontrola hospodárnosti v ZŠ s MŠ
- pokladničné doklady za január – september 2017
- bankové výpisy a faktúry za január –september 2017
Vykonanou kontrolou neboli zistené porušenie zákona.
Čiastková správa č.3 z kontrolnej činnosti HK obce v roku 2017 tvorí Prílohu č.13 tejto
zápisnice.
P. Sliacka predložila poslancom aj návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Kováčová na I. polrok 2018.
Poslanci nemali požiadavky na jeho doplnenie.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kováčová na I. polrok 2018 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
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K bodu OZ prijalo nasledovné:
Uznesenie č.165/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej
A) Berie na vedomie
1. Čiastkovú správu č.3 z kontrolnej činnosti HK obce v roku 2017.
B) Schvaľuje
1. Plán kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2018.
9. Rôzne.
Starosta informoval, že JUDr. Hlinka pripravil smernicu o vybavovaní sťažností na
obecnom úrade obce Kováčová. Poslanci sa ňou zaoberali na októbrovej PPP. K jej zneniu
nemali pripomienky. JUDr. Hlinka, ktorý končí svoju pracovnú kariéru, odporučil jej
schválenie na zasadnutí OZ.
Smernica o vybavovaní sťažností tvorí Prílohu č.15 tejto zápisnice.
Starosta predložil návrh na vyradenie prebytočného majetku – automobilu Fiat Marengo,
ZV 560AT, ktorý používala obecná polícia. Vozidlo je vo veľmi zlom technickom stave, jeho
oprave je nerentabilná. Platnosť technickej kontroly a emisnej kontroly končí 19.1.2018.
Poslanci súhlasili s jeho trvalým vyradením z evidencie.
Starosta predložil poslancom plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva a plán pracovných
porád poslancov a starostu v roku 2018, ktorý tvorí Prílohu č.16 tejto zápisnice.
Poslanci s navrhnutými termínmi súhlasili.
Starosta informoval, že obci bol doručený návrh zmluvy zo Slovenského futbalového
zväzu v súvislosti so schváleným finančným príspevkom vo výške 20.000,-€ od Slovenského
futbalového zväzu na novú strešnú konštrukciu a obvodové múry budovy SZ ATC v areáli
futbalového štadióna.
Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie Národného športového projektu výstavby,
rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Kováčová tvorí Prílohu č.17
tejto zápisnice.
Starosta informoval o zaslaní prehlásenia Obce Kováčová audítorovi Ing. Anne
Hraškovej, ul. A. Hlinku 2556/25, Zvolen, o poskytnutí účtovných dokladov za rok končiaci
sa k 31.12.2016, ktoré tvorí Prílohu č.18 tejto zápisnice.
Rozprava: poslanci nemali pripomienky k vyššie uvedeným piatim informáciám
Návrh uznesenia predložila Ing. Jurigová Vrťová.
Pripomienky: žiadne
Výsledok hlasovania: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0
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K bodu OZ prijalo nasledovné:
Uznesenie č.166/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej
A) Schvaľuje
1. Smernicu o vybavovaní sťažností.
2. Vyradenie prebytočného majetku obce z evidencie – automobilu Fiat Marengo.
3. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Kováčová v roku 2018.
B) Súhlasí
1. S uzatvorením zmluvy so SFZ v rámci národného projektu výstavby,
rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry, na objekt SZ ATC.
C) Berie na vedomie
1. Prehlásenie Obce Kováčová z 11.12.2017 audítorovi Ing. Anne Hraškovej, ul. A.
Hlinku 2556/25, Zvolen, o poskytnutí účtovných dokladov v rozsahu úplnom
a preukaznom tak, aby bolo možné overiť pravdivosť zobrazenia finančnej situácie
za konsolidovaný celok obce Kováčová a výsledku hospodárenia za rok končiaci
sa k 31.12.2016 v súlade s účtovnými postupmi a zásadami platnými v SR.

10. Diskusia
Starosta vyzval prítomných k všeobecnej diskusii.
P. Nemec sa opýtal na možnosť zriadenia platených parkovacích miest na ul. Slnečnej.
Starosta odpovedal, že nie je zástancom platených miest, pretože tým sa kapacita parkovacích
miest nezvýši.Skôr je reálnejšia možnosť, že vlastník pozemkov pri trafostanici zriadi na
svojich pozemkoch platené parkovanie s rampou.
P. Juriga Ján ml. sa poďakoval za nové vianočné osvetlenie.
P. Rusinkovič a p. Šanta Ján sa zaujímali ako sa pokročilo v zámeroch s bývalým
autokempingom.
Starosta vysvetlil aktuálny stav.

11. Schválenie uznesení
Z diskusie nevzišiel návrh uznesenia.
Schválené uznesenia z dnešného zasadnutia OZ tvoria Prílohu č.19 tejto zápisnice.
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12. Záver
Starosta obce na záver poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí OZ a následne rokovanie
Obecného zastupiteľstva ukončil.
I. overovateľ: Jaroslav Gajdoš

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

II. overovateľ: Marián Dávid

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

Zapísal: Ing. Vladimír Volko
V Kováčovej, 12. decembra 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 23.10.2017.
3. Príloha č.3 - Zápis z pracovnej porady starostu a poslancov OZ v Kováčovej, konanej
dňa 20.11.2017.
4. Príloha č.4 - Zápis z pracovnej porady starostu a poslancov OZ v Kováčovej, konanej
dňa 4.12.2017.
5. Príloha č.5- Rozpočet obce a ZŠ s MŠ v Kováčovej na rok 2018.
6. Príloha č.6 - Stanovisko Komisie finančnej a správy obecného majetku k návrhu
rozpočtu obce Kováčová a ZŠ s MŠ na rok 2018.
7. Príloha č.7 - Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Kováčová
na rok 2018.
8. Príloha č.8 - VZN obce Kováčová č.101/2017 o dani z nehnuteľností.
9. Príloha č.9 - VZN obce Kováčová č.102/2017, ktorým sa menia VZN obce Kováčová
č.77/2012, 79/2012, 80/2012 a 81/2012.
10. Príloha č.10 - Aktualizácia Územného plánu obce Kováčová – zadávacie podmienky.
11. Príloha č.11 - Digitalizácia Územného plánu obce Kováčová – zadávacie podmienky.
12. Príloha č.12 - Výška ročných odmien všetkých poslancov a hlavnej kontrolórky obce
13. Príloha č.13 - Čiastková správa č.3 z kontrolnej činnosti HK obce v roku 2017.
14. Príloha č.14 - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kováčová na I.
polrok 2018.
15. Príloha č.15 - Smernica o vybavovaní sťažností.
16. Príloha č.16 - Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva a plán pracovných porád
poslancov a starostu v roku 2018.
17. Príloha č.17 - Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie Národného športového
projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej
infraštruktúry v obci Kováčová.
18. Príloha č.18 - Prehlásenie Obce Kováčová audítorovi Ing. Anne Hraškovej,
ul. A. Hlinku 2556/25, Zvolen.
19. Príloha č.19 - Schválené uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 12.12.2017.
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