
UZNESENIE č.1/2010 

 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kovarciach,  

konaného  dňa 8. januára 2010 

 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach: 
 

 

A/ Berie na vedomie: 

1. Informáciu o poskytnutí účelovo určenej dotácie z MF SR vo výške 25.236,00 eur na 

financovanie beţných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov FO. 

2. Časový a obsahový plán rokovaní OZ v Kovarciach na I. polrok 2010. 

3. Ţiadosť speváckej skupiny Kovarčanka o poskytnutie finančného príspevku vo výške 200 

eur na nákup oblečenia – sukní pre členky speváckej skupiny. 

4. Ţiadosť Zdenky Lacikovej, bytom Kopčany 725 o poskytnutie finančného príspevku na 

vydanie básnickej zbierky o obciach a meste regiónu Topoľčany. 

5. Ţiadosť  „CLEMENTIA“ Zariadenie sociálnych sluţieb Kovarce č. 11“ o oslobodenie od 

dane z pozemkov a stavieb od 1.1.2010“ . 

 

B/ Vydáva: 

1. VZN č. 3/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a ţiaka školských zariadení so sídlom  na území obce Kovarce. 

2. VZN č. 4/2010, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kovarce. 

3. VZN č. 5/2010 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce 

Kovarce. 

 

C/ Súhlasí: 

1. S predloţením ţiadosti o poskytnutie úveru  zo ŠFRB na výstavbu 2 ks nájomných 

bytových domov v k.ú. Kovarce,  na parc. č. 33/11, objekt SO-01 – Nájomný bytový  

dom č. 1, objekt SO-02 – Nájomný bytový dom č. 2, vo výške 241.845,31 eur na jeden 

nájomný bytový dom; spolu na dva nájomné bytové domy vo výške 483.690,62 eur. 

2. S pouţitím podpory zo ŠFRB vo výške 483.690,62 eur na výstavbu  2 ks nájomných 

bytových domov v k.ú. Kovarce na parc. č. 33/11 – Objekt SO-01 – Nájomný bytový 

dom č. 1 a Objekt SO-02 – Nájomný bytový dom č. 2.  

3. S investičným zámerom – výstavba 2 ks nájomných bytových domov v k.ú. Kovarce na 

parc. č. 33/11 a so spôsobom financovania investičného zámeru, úver zo ŠFRB vo výške 

75 %, t.j.  241.845,31 eur na výstavbu jedného nájomného bytového domu  a dotácia 

z MVRR SR vo výške 25 %, t.j. 80.615,10 eur na výstavbu jedného nájomného bytového 

domu, z celkových finančných nákladov  na výstavbu jedného nájomného bytového 

domu 322.460,41 eur.  

4. S prijatím bankovej záruky  za úver poskytnutý ŠFRB – zabezpečenie zmenkou Dexie 

Banky Slovensko, a.s.  

5. Do návrhu rozpočtu obce Kovarce na rozpočtový rok 2010 zapracovať  minimálne tri 

splátky (700,00 eur/jedna splátka/jeden NBD; 1.400,00 eur/jedna splátka/dva NBD; 

4.200,00 eur/tri splátky/dva NBD) na splácanie úveru zo ŠFRB.  

6. So zapracovaním splátok úveru zo  ŠFRB poskytnutého  na výstavbu 2 ks nájomných 

bytových domov v k.ú. Kovarce na parc. č. 33/11 do rozpočtu obce Kovarce počas 

trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB.  



7. S návrhom zmeny programu zasadnutia OZ: ako bod č. 3 doplniť – Kontrola plnenia 

uznesení, ostatné body programu č. 3-12 označiť ako body č. 4-13. 

   

D/ Schvaľuje: 

1. Finančný príspevok pre Zdruţenie priateľov Základnej školy internátnej pre nevidiacich 

a slabozrakých v Levoči vo výške 33,19 eur. 

2. Finančný príspevok pre Zdruţenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou – AURA 

so sídlom Bratislava 45,  vo výške 16,60 eur. 

 

E/ Doporučuje: 

1. Dodrţiavať termín 10 dní na vypracovanie zápisnice zo zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva v Kovarciach. 

2. Napísať ţiadosť na NSK o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie havarijného 

stavu miestnych komunikácií v obci Kovarce. 

 

 

 

 

V Kovarciach, dňa 8.januára 2010 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Mgr. Helena Paučírová 

                                                                                                           starostka obce Kovarce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


