
ZÁPISNICA  č. 1/2011 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kovarciach,  

konaného dňa 4.1.2011  o 18.00 hod. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnený: Ing.Rudolf Kováčik 

                  

PROGRAM: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

4. Voľba návrhovej komisie 

5. Kontrola plnenia uznesení 

6. Dodatok č.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 

7. Nové voľby do orgánov samosprávy obcí 12.marca 2011 

a) určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 

b) určenie počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného 

zastupiteľstva 

8. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Kovarciach a volených 

orgánov Obce Kovarce 

9. Voľba členov redakčnej rady obecných novín Kovarský mesačník 

10. Časový a obsahový plán rokovaní OZ na I. polrok 2011 

11. Ţiadosti občanov a organizácii, rôzne 

12. Dopyty a interpelácie 

13. Návrh na uznesenie 

14. Záver 

 

1. Otvorenie  

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kovarciach otvorila a viedla v zmysle § 12 ods. l zákona 

SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení,  starostka obce Mgr. Helena Paučírová. Konštatovala, ţe 

zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastňuje 5 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina, takţe 

obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. V úvode zaţelala poslancom a ostatným prítomným 

všetko najlepšie v novom roku a dobrú spoluprácu pri riešení   problémov obce. 

 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

Starostka poţiadala poslancov o vyjadrenie k návrhu programu zasadnutia obecného 

zastupiteľstva, ktorý dostali na pozvánke;  poslanci nemali k predloţenému návrhu programu 

pripomienky ani doplnky. 

Starostka obce navrhla doplniť ako nový bod programu - bod č.5: Zloženie sľubu zvoleného 

poslanca  obecného zastupiteľstva p.Mariána Patroviča;  ostatné body programu č. 5-14 označiť 

ako body č.6 –  č.15. Poslanci nemali k uvedeným zmenám ţiadne pripomienky.  

Starostka obce poţiadala poslancov o hlasovanie za zmenu a doplnenie programu zasadnutia OZ:  

bod č.5 - Zloţenie sľubu zvoleného poslanca obecného zastupiteľstva p.Mariána Patroviča; 

ostatné body programu označiť ako  body č.6 – 15. 

Hlasovanie – „za“ 5 poslancov  

                       „proti“ – 0 poslancov  

                       „zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 
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Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu programu zasadnutia obecného zastupitelstva, 

s doplnením nového bodu  programu č.5 – zloženie sľubu zvoleného poslanca obecného 

zastupitelstva p.Mariána Patroviča, ostatné body programu označiť ako  body č.6 – 15. 

 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za overovateľov zápisnice určila starostka obce poslancov: Bc.Zuzanu Erdélyiovú a p.Petra 

Siváka. Za zapisovateľku zasadnutia obecného zastupiteľstva určila p.Renátu Šišmičovú, 

pracovníčku Obce Kovarce. 

 

4. Voľba návrhovej komisie 

Pre vypracovanie návrhu uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka obce navrhla 

komisiu v zloţení: p.Oto Vrbjar, Ing.Andrej Čopík, p.Janka Psicová. 

Starostka obce poţiadala poslancov o hlasovanie za zloţenie návrhovej komisie: 

Hlasovanie – „za“ 5 poslancov  

                       „proti“ – 0 poslancov  

                       „zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

 

Obecné zastupiteľstvo zvolilo návrhovú komisiu v zložení: p.Oto Vrbjar, Ing.Andrej Čopík, 

p.Janka Psicová. 

 

5. Zloženie sľubu zvoleného poslanca  obecného zastupiteľstva p.Mariána Patroviča 

Starostka obce poţiadala poslanca p.Mariána Patroviča o prečítanie sľubu poslanca obecného 

zastupiteľstva. Zvolený poslanec prečítal sľub poslanca a následne potvrdil  sľub podpisom pod 

text sľubu. Starostka obce Mgr.Helena Paučírová zablahoţelala poslancovi a odovzdala mu 

osvedčenie poslanca obecného zastupiteľstva v Kovarciach. 

Obecné zastupiteľstvo konštatovalo, že zvolený poslanec obecného zastupiteľstva p.Marián 

Patrovič zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.  

 

6. Kontrola plnenia uznesení 

Z ustanovujúceho  zasadnutia OZ, konaného dňa  27.12.2010 neboli uloţené ţiadne úlohy alebo 

doporučenia. 

Zo zasadnutia OZ, ktoré sa uskutočnilo 5.11.2010 bolo uznesením č.  č.7/2010 písm.D/ bod.1 

doporučené  – vyplácať odmenu kronikárke obce vţdy na konci kalendárneho roka. Toto 

uznesenie sa bude plniť priebeţne vţdy na konci kalendárneho roka. 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie, že uznesenie č.7/2010 písm. D/ bod.1 – vyplácanie 

odmeny kronikárke obce sa bude plniť priebežne vždy na konci kalendárneho roka.  

 

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

materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Kovarce 

Návrh dodatku č.1 VZN č.3/2010 obdrţali poslanci spolu s pozvánkou. Starostka obce 

vysvetlila, ţe v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákonom č. 596/2003 

Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (tak ako je uvedené aj v návrhu Dodatku č. 

1) je obec povinná kaţdoročne stanoviť výšku príspevku na mzdy, odvody  a prevádzkové 

náklady  pre  MŠ, ŠJ pri ZŠ a pre ŠKD (sú to tzv. originálne kompetencie). Obec má vydané 

VZN č. 3/2010, v ktorom boli uvedené príspevky pre tieto zariadenia pre rok 2010.  Kaţdoročne 

je potrebné tento normatív pre MŠ, ŠJ a ŠKD prehodnotiť a podľa potreby upraviť, t.j. podľa 

toho koľko finančných prostriedkov bude obci pridelených zo ŠR SR a tieţ aj podľa toho, aký 

počet detí v MŠ a ţiakov v ZŠ a v ŠKD bol evidovaný k 15. septembru predchádzajúceho roka. 

Úprava normatívu (finančného príspevku)  pre rok 2011 bola urobená  na základe 

predpokladaného príjmu obce  zo ŠR SR v roku 2011 (podielové dane) a podľa počtu  
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detí zapísaných v  MŠ k 15. septembru  2010 (1 dieťa do troch rokov veku a 40 detí nad tri roky 

veku) a podľa počtu ţiakov v ŠKD – 25 a podľa počtu potenciálnych stravníkov, t.j. ţiakov ZŠ 

k 15. septembru 2010 – 175 ţiakov. Pri zostavovaní normatívu pre rok 2011 boli predloţené aj 

rozpočty pre rok 2011 z MŠ a ZŠ.  Starostka Mgr. Helena Paučírová oboznámila poslancov aj 

s tým, ţe úplné znenie VZN č. 3/2010 je k nahliadnutiu aj na obecnej webovej stránke: 

www.obeckovarce.sk, kde si ho môţu poslanci pozrieť. Poţiadala poslancov o vyjadrenie 

k predloţenému návrhu Dodatku č. 1 k predmetnému nariadeniu. 

K návrhu Dodatku č.1 poslanci nemali ţiadne pripomienky ani doplnky. 

Hlasovanie – „za“ 6 poslancov  

                       „proti“ – 0 poslancov  

                       „zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 
Obecné zastupiteľstvo vydalo Dodatok č.1 VZN č. 3/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a 

mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Kovarce. 

 

8. Nové voľby do orgánov samosprávy obcí 12.marca 2011 

a) určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 

b) určenie počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného 

zastupiteľstva 

Starostka obce oboznámila poslancov, ţe predseda NR SR vyhlásil zákonom č.463/2010 Z.z.   

nové voľby do orgánov samosprávy obcí na deň 12.marca 2011. Nové voľby do orgánov 

samosprávy sa budú konať aj v našej obce, nakoľko do komunálnych volieb, ktoré sa uskutočnili 

27.11.2010 sa prihlásilo iba 8 kandidátov  na voľbu poslanca OZ a podľa uznesenia OZ sa malo 

voliť deväť poslancov, takţe  v nových voľbách sa bude voliť jeden poslanec. Zapisovateľkou 

miestnej volebnej komisie je p.Renáta Šišmičová. Pre tieto  voľby musí obecné zastupiteľstvo 

v termíne do 6.januára 2011 určiť počet volebných obvodov a počet poslancov, ktorý sa má 

v nich zvoliť. 

p.Oto Vrbjar – sa informoval, ako je to s mandátom poslanca p.Jaroslava Bujnu 

- starostka obce vysvetlila, ţe  nové voľby do orgánov samosprávy obcí, vyhlásené predsedom 

NR SR na 12. marca 2011 nemajú vplyv na neúčasť a nezloţenie sľubu p. Jaroslava Bujnu. Pán 

Jaroslav Bujna bol vo voľbách dňa 27.novembra 2010 zvolený za poslanca OZ, ale pokiaľ 

nezloţí zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva nemôţe si mandát poslanca  

uplatňovať (§ 25 ods. 1 písm.  a)   poslanec je povinný zloţiť sľub poslanca na prvom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní). Ak tak neurobí počas jedného roka – poslanecký 

mandát mu zanikne zo zákona.  

Starostka poţiadala poslancov obecného zastupiteľstva o hlasovanie za určenie jedného 

volebného obvodu  pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 12.marca 2011. 

Hlasovanie – „za“ 6 poslancov  

                       „proti“ – 0 poslancov  

                       „zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

Obecné zastupiteľstvo určilo, že pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 

12.marca 2011 bude vytvorený jeden volebný obvod. 

Starostka obce  poţiadala poslancov o hlasovanie za určenie počtu poslancov, ktorí sa budú  

voliť v nových voľbách do orgánov samosprávy dňa 12. marca 2011 – jeden poslanec: 

Hlasovanie – „za“ 6 poslancov  

                       „proti“ – 0 poslancov  

                       „zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

Obecné zastupiteľstvo určilo, že vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 

12.marca 2011 sa bude voliť jeden poslanec. 

 

 

http://www.obeckovarce.sk/


- 4 – 

9. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Kovarciach a volených 

orgánov Obce Kovarce 

Uvedený materiál obdrţal kaţdý poslanec spolu s pozvánkou. V súvislosti s prerokovaním zásad 

odmeňovania poslancov OZ a ostatných volených orgánov obce (t.j. aj členov komisií 

zriadených OZ) starostka obce doporučila predsedom komisií, aby zváţili počet a zloţenie 

členov komisií, pretoţe nie je rozhodujúca kvantita – mnoţstvo členov komisie, ale kvalita, t.j. 

ochota s akou budú pristupovať k práci v jednotlivých komisiách. Taktieţ poslancov oboznámila 

s tým, ţe členmi komisií boli v minulom období aj pracovníčky obecného úradu, ktorých práca 

súvisí s jednotlivými oblasťami (napr. ţivotné prostredie p. Šišmičová, sociálna oblasť p. 

Kováčiková, p. Záhorská – ekonomiku a účtovníctvo, p. Somogyiová - kultúra) a ktoré  

zvolávajú zasadnutia komisií, spisujú zápisnice a pomáhajú organizačne. Zloţenie členov 

komisie na ochranu verejného záujmu je iné, nakoľko táto komisia musí byť v súlade so 

zákonom  zloţená iba z poslancov  – zástupcov politických strán a hnutí a nezávislých 

kandidátov.  

 Starostka  obce predloţila návrh, aby predsedovia komisií na najbliţšie zasadnutie OZ 14. januára 2011   

predloţili  návrhy na členov komisií z radov odborníkov a z radov občanov (2 – 3 členovia). 

Hlasovanie – „za“ 6 poslancov  

                       „proti“ – 0 poslancov  

                       „zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 
 

Obecné zastupiteľstvo uložilo predsedom komisií pri obecnom zastupiteľstve predložiť  do 14.januára 

2011 návrh  členov  komisií z radov odborníkov a z radov občanov (2-3/. 

 

Starostka obce v tomto bode ďalej poţiadala poslancov o vyjadrenie k predloţenému  návrhu 

zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Kovarciach a volených orgánov Obce 

Kovarce. Poslanci nemali ţiadne doplnky ani pripomienky k predloţeným zásadám, starostka 

obce poţiadala poslancov o hlasovanie. 

Hlasovanie – „za“ 6 poslancov  

                       „proti“ – 0 poslancov  

                       „zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 
Obecné zastupiteľstvo schválilo Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva 

v Kovarciach a volených orgánov Obce Kovarce. 

 

10. Voľba členov redakčnej rady obecných novín Kovarský mesačník 

Starostka obce informovala  poslancov OZ o zloţení redakčnej rady obecných novín Kovarský 

mesačník v predchádzajúcom volebnom období. Za vedúcu obecných novín   navrhla doterajšiu 

šéfredaktorku p. Renátu Šišmičovú a za členov, resp. členky redakčnej rady navrhla z minulej 

redakčnej rady tie, ktoré sa aj v minulom období pravidelne podieľali na tvorbe a vydávaní 

obecných novín: Bc.Zdenku Bujnovú, PhDr.Irenu Grácovú a p.Ľuboslavu Somogyiovú. Ďalej 

uviedla, ţe členky redakčnej rady oslovujú aj ďalších prispievateľov, ktorí svojimi príspevkami 

pribliţujú aktuálny ţivot v našej obci. Sú to spoločenské organizácie v obci – ZO SZZ, 

Poľovnícke zdruţenie Tríbeč, ZO Jednoty dôchodcov Slovenska, Klub slovenských turistov 

Tríbeč,   ZSS Clementia, ale i ZŠ a MŠ. V budúcnosti bude potrebné osloviť občanov 

a organizácie, aby ďalej prispeli svojimi podnetmi  k skvalitneniu obsahu novín návrhom nových 

tém, či koncepcie. 

Iné návrhy na nových členov redakčnej rady obecných novín zo strany poslancov neboli. 

Starostka obce poţiadala poslancov o hlasovanie za vedúcu redakčnej rady p. Renátu Šišmičovú. 

Hlasovanie – „za“ 6 poslancov  

                       „proti“ – 0 poslancov  

                       „zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 
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Obecné zastupiteľstvo schválilo vedúcu redakčnej rady obecných novín Kovarský mesačník 

p.Renátu Šišmičovú, pracovníčku Obce Kovarce. 

 

Starostka obce poţiadala poslancov o hlasovanie za zloţenie  redakčnej rady: Bc. Zdenka 

Bujnová, PhDr. Irena Grácová, p. Ľuboslava Somogyiová 

Hlasovanie – „za“ 6 poslancov  

                       „proti“ – 0 poslancov  

                       „zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

Obecné zastupiteľstvo schválilo členov redakčnej rady obecných novín Kovarský mesačník 

Bc.Zdenku Bujnová, PhDr.Irenu Grácová a  p.Ľuboslavu  Somogyiovú. 

 

11. Časový a obsahový plán rokovaní OZ na I.polrok 2011 

Materiál obdrţal kaţdý poslanec spolu s pozvánkou. Starostka informovala, ţe uvedený plán je 

orientačný, po vzájomnej dohode sa môţu zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočňovať aj v 

iný deň, nielen v piatok. Poslanci nemali pripomienky ani doplnky. 

Starostka obce poţiadala poslancov o hlasovanie za predloţený časový a obsahový plán rokovaní 

OZ na I. polrok 2011 

Hlasovanie – „za“ 6 poslancov  

                       „proti“ – 0 poslancov  

                       „zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 
Obecné zastupiteľstvo schválilo časový a obsahový plán rokovaní Obecného zastupiteľstva 

v Kovarciach na I.polrok 2011. 

 

12. Žiadosti občanov a organizácii, rôzne 

 

Ľudmila Pidychová, bytom Ludanice 81 – ţiadosť o odkúpenie časti nehnuteľnosti 

v k.ú.Kovarce p.č.113 – podiel 1/3-ina. 

Starostka predniesla ţiadosť p. Ľudmily Pidychovej zo dňa 3.12.2010 a vysvetlila  poslancom, ţe 

v roku 1997 obec Kovarce predala p. Jánovi Králikovi, otcovi p. Pidychovej,  nehnuteľnosti – 

záhradu a  dom, ale časť- podiel 1/3-ina spoločného dvora z parc. č. 113, ktorý bol súčasťou 

predávaných nehnuteľností, ale bol uvedený na inom liste vlastníctva,   nie. Poslanci si prezreli 

snímku z katastrálnej mapy, starostka im vysvetlila akým spôsobom  môţe obec svoj nehnuteľný 

majetok na základe zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  predávať  a uviedla, ţe uţ 

v minulom volebnom období OZ schvaľovalo predaj takéhoto nehnuteľného majetku, tzv. 

dubiózneho majetku pre p. Atilu Lukáča a manţelku, kde tieţ obec manţelom predala dom 

a záhradu, ale časť spoločného dvora nie. Ďalej poznamenala, ţe pri predaji časti nehnuteľnosti 

pre manţelových Lukáčových títo uhrádzali obci  okrem kúpnej ceny i  všetky náklady spojené 

s vyhotovením znaleckého posudku, kúpnej zmluvy a poplatku s návrhom na vklad  do katastra 

nehnuteľností.  

Starostka poţiadala poslancov, aby sa jednotlivo vyjadrili k predmetnej ţiadosti p. Pidychovej.  

Poslanci nemali ţiadne pripomienky ani doplnky. 

Starostka poţiadala poslancov o hlasovanie za budúci predaj  nehnuteľnosti v k.ú. Kovarce, parc. 

č. 113, podiel  1/3-ina pre kupujúcu p. Ľudmilu Pidychovú, bytom Ludanice 81. 

Hlasovanie – „za“ 6 poslancov  

                       „proti“ – 0 poslancov  

                       „zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

Obecné zastupiteľstvo súhlasilo so žiadosťou p.Ľudmily Pidychovej, bytom Ludanice 81 

o odpredaj časti nehnuteľností – pozemku  v k.ú.Kovarce p.č.113/2 – v 1/3-ine. 
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Starostka obce Mgr.Helena Paučírová poţiadala poslancov hlasovanie za poverenie starostky 

obce  na zadanie vypracovania znaleckého posudku na ocenenie nehnuteľnosti v k.ú. Kovarce, 

parc. č. 113 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 396 m
2
. 

Hlasovanie – „za“ 6 poslancov  

                       „proti“ – 0 poslancov  

                       „zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

Obecné zastupiteľstvo poverilo Mgr. Helenu Paučírovú, starostku obce Kovarce k zadaniu 

 vypracovania znaleckého posudku na ocenenie pozemku - nehnuteľnosti v k.ú. Kovarce, parc. č. 113 

– zastavané plochy a nádvoria o výmere 396 m2, ktorého  spoluvlastníkom v podiele 1/3-ina je obec 

Kovarce. 

 

Jaroslav Kalman, Pod Párovcami 1269/154 Piešťany  - ţiadosť o jednorázovú dávku v hmotnej 

núdzi 

Starostka obce predniesla poslancom ţiadosť p. Jaroslava Kalmana, zo dňa 25.11.2010, v ktorej 

ţiadateľ,  ako opatrovník  svojho nesvojprávneho syna Milana Kalmana /umiestneného 

v Clementia Zariadenie sociálnych sluţieb Kovarce/ ţiada v zmysle zákona č.599/2003 Z.z.   

o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi. K ţiadosti predloţil potvrdenie z ÚPSVR Topoľčany 

o poskytovaní dávky v hmotnej núdzi pre syna Milana Kalmana, kópiu výpočtového listu,  na 

základe ktorého uhrádza ZSS Clementia poplatky  za ubytovanie, stravovanie  a sluţby za syna 

Milana Kalmana, kópiu  rozsudku OS v Trnave o zbavení Milana Kalmana spôsobilosti na 

právne úkony. V ţiadosti uvádza tieţ, ţe on a jeho manţelka sú dôchodcovia a ich dôchodky sú 

371,90 € - otec a 305,10 € - matka, z ktorých mesačne doplácajú ZSS Clementia  pre  syna 

76 ,26  € .    

Starostka oboznámila poslancov s § 15 zákona č. 599/2003 Z.z. a so zákonom č. 601/2003 Z.z. 

o ţivotnom minime, ktoré sa upravuje kaţdoročne k 1. júlu.  Ďalej predniesla poslancom výšku 

príjmov ţiadateľa a jeho manţelky  – dôchodky p. Jaroslava Kalmana a jeho manţelky po 

zvýšení v januári 2011 a oboznámila ich so spôsobom posudzovania hmotnej núdze podľa 

zákona č. 599/2003 Z.z. o hmotnej núdzi a zákona o ţivotnom minime. Podľa týchto predpisov  

musí ţiadateľovi a jeho manţelke zostať pre ich potreby po odpočítaní príspevku pre syna  vo 

výške 76,26 €   suma  1,3 násobok  ţivotného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu a pre 

ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu, t.j.185,38 €+129,31 € = 314,69 € x 1,3 = 

409,09 €. Pánovi Jaroslavovi Kalmanovi a jeho manţelke po odpočítaní príspevku pre syna 

zostáva 612,92 €. Na základe toho nie sú odkázaní na jednorázovú dávku v hmotnej núdzi.  

Starostka tieţ uviedla, ţe ak by klient,  ktorý je umiestnený v Zariadení sociálnych sluţieb 

Clementia,  nemal dostatočný príjem a nemal by blízkych príbuzných, tak je obec povinná na 

základe prihlásenia k trvalému pobytu  za náklady spojené s jeho umiestnením priplácať. Ale 

toto nie je ten prípad. Po rozprave obecného zastupiteľstva, starostka obce poţiadala 

o hlasovanie, za ţiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.  

Hlasovanie – „za“ 0 poslancov  

                       „proti“ – 6 poslancov  

                       „zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasilos o žiadosťou p.Kalmana Jaroslava bytom Pod Párovcami 

1269/154 Piešťany o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi pre syna Milana Kalmana 

umiestneného v „Clementii“ Zariadenie sociálnych služieb Kovarce. 

 

Zdruţenie priateľov Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých  

Námestie Štefana Kluberta 2, Levoča  

Starostka obce predniesla ţiadosť zo dňa 6.12.2010, ktorou najskôr organizácia  priblíţila svoju 

činnosť a aktivity a následne poţiadala o poskytnutie finančného príspevku. Obecné  
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zastupiteľstvo po rozprave  navrhlo poskytnúť finančný príspevok,  tak ako v minulosti, vo 

výške 33 €. 

Hlasovanie – „za“ 6 poslancov  

                       „proti“ – 0 poslancov  

                       „zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s poskytnutím finančného príspevku vo výške 33 Eur pre Zruženie 

priateľov Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči Námestie Štefana 

Kluberta 2. 

 

Zdruţenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou – AURA 

Dúbravská cesta 1, Bratislava 45  

Starostka obce predniesla list zo dňa 16.12.2010, v ktorom organizácia  opísala svoju činnosť a 

aktivity /rekondičný pobyt pre ľudí s ťaţkou chorobou epilepsie/. Zdruţenie ţiada aj o malú 

finančnú pomoc, z ktorej sa hradia tieto pobyty. Obecné zastupiteľstvo po rozprave  navrhlo 

poskytnúť finančný príspevok vo výške 16,50  €. 

Hlasovanie – „za“ 6 poslancov  

                       „proti“ – 0 poslancov  

                       „zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s poskytnutím finančného príspevku vo výške 16,50 Eur pre 

Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou – AURA Dúbravská cesta 1 Bratislava 45.  

 

 

13. Dopyty a interpelácie 

V tomto bode programu neboli ţiadne dopyty a interpelácie zo strany poslancov. 

 

14. Schválenie návrhu uznesení 

Návrhová komisia spracovala návrh uznesení, ktorý poslancom na schválenie predniesol hovorca 

návrhovej komisie p.Oto Vrbjar. 

Starostka obce Mgr.Helena Paučírová poţiadala poslancov o vyjadrenie k návrhom uznesení. 

Poslanci po doplnení a úprav návrhu uznesení pristúpili k hlasovaniu. 

Hlasovanie – „za“- 6 poslancov 

                       „proti“- 0 poslancov 

                       „zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

 

15. Záver 

Starostka poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí a obecné zastupiteľstvo ukončila. 

 

 

V Kovarciach, dňa 4.1.2011   

 

 

Overovatelia :    Bc. Zuzana Erdélyiová 

               p. Peter Sivák 

 

Zapisovateľka:  Renáta Šišmičová 

 

 

                                                                                                  Mgr. Helena Paučírová 

                                                                                                  starostka obce Kovarce 



 


