
ZÁPISNICA  č. 6/2010 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kovarciach, 

konaného dňa 2.8.2010 o 18.00 hod. 

 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

            /pozn.: poslanec Ing. M.Vican príchod  na zasadnutie OZ o 18,30 hod./ 

 

PROGRAM: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa, voľba návrhovej komisie 

3. Kontrola  plnenia uznesení 

4. Audit účtovnej závierky obce za rok 2009 – správa nezávislého auditóra 

5. Záverečný účet obce za rok 2009 

    - stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2009  

    - schválenie záverečného účtu 

6. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2010  

    - stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu obce za rok I. polrok 2010 

    - stanovisko  Komisie  finančnej   a obecného majetku pri OZ v Kovarciach    

       k plneniu rozpočtu obce za  I. polrok   2010   

    - úprava rozpočtu na rok 2010 

7. Programový rozpočet na roky 2009-2011 

8. Návrh VZN č. 6/2010 o poskytovaní sociálnych sluţieb, o spôsobe a výške úhrad  

    za sociálne sluţby 

9. Určenie počtu poslancov   pre volebné obdobie 2011-2014 

10. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2011-2014  

      (§ 11 ods.4 písm. i zákona č. 369/1990 Zb.) 

11. Zámenná zmluva – Obec Kovarce a Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kovarce 

12. GP na oddelenie pozemkov -  parc. č. 384/10 a 384/11 – vypracovanie znaleckého posudku 

13. Ţiadosti občanov a organizácii, rôzne: 

      - Juraj Ryban – ţiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti – dieľňa na porez dreva a okolitých parciel 

      - Juraj Matušík – ţiadosť o povolenie umiestnenia garáţe na parc. č. 24/2 (za 6 b.j. s.č. 543) 

      - Mária Borchová – ţiadosť o vyčistenie záhrady a o náhradu škody po záplavách 

      - Irena Mičíková – ţiadosť o náhradu a odstránenie škôd po záplavách 

      - OZ Bašta – ţiadosť o poskytnutie finančného príspevku na projekt „Encyklopédia sakrálnych 

         stavieb Slovenska“  

14. Dopyty a interpelácie 

15. Návrh na uznesenie 

16. Záver 

 

Starostka poţiadala poslancov o vyjadrenie k návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

ktorý obdrţali  na   pozvánke. Poslanci nemali  pripomienky a doplnky. 

Starostka obce poţiadala poslancov o hlasovanie za prednesený program zasadnutia OZ. 

Hlasovanie – „za“ - 6 poslancov 

                       „proti“ - 0 poslanec   

                       „zdržal sa hlasovania“ -  0 poslancov 
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1. Otvorenie 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kovarciach otvorila a viedla v zmysle zákona SNR č. 369/90 

Zb. o obecnom zriadení § 13 odst. 4 písmeno a/ - starostka obce Mgr. Helena Paučírová.  

Konštatovala, ţe zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastňuje 6 poslancov, čo je nadpolovičná 

väčšina, takţe obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa, voľba návrhovej komisie. 

Za overovateľov zápisnice starostka určila poslancov : Mgr. Marta Franková a Ing. Rudolf 

Kováčik.Za zapisovateľku určila : p. Máriu Kováčikovú, pracovníčku Obecného  úradu Kovarce.  

Pre vypracovanie návrhu uznesenia č. 6/2010 navrhla komisiu v zloţení:p. Oto Vrbjar, p. Jaroslav 

Bujna, p. Zdenka Lukáčiková. Starostka obce poţiadala poslancov o hlasovanie za zloţenie komisie 

pre vypracovanie návrhu uznesenia zo zasadnutia OZ. 

Hlasovanie – „za“ - 6 poslancov 

                       „proti“ - 0 poslanec   

                       „zdržal sa hlasovania“ -  0 poslancov 

 

3. Kontrola  plnenia uznesení 

Uznesením č. 4/2010 bod E-1 bolo doporučené osloviť p. Petra Jančia, Kovarce č. 40 vo veci 

odkúpenia časti nehnuteľnosti v k.ú. Kovarce, vedených v LV č. 631 ako parc. č. 113 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 396 m
2
, ktorých je obec Kovarce spoluvlastníkom v podiele 1/3-ina, 

o kúpu ktorých uţ poţiadala p. Pidychová. Starostka informovala poslancov, ţe bola osobne u p. 

Petra Jančia a manţ. Beáty a oboznámila ich s doporučením. Peter Janči a manţ. Beáta 

k predmetnému doporučeniu vysvetlili, ţe uţ sa dohodli s p. Pidychovou na tom, ţe keď ona od 

obce odkúpi časť pozemku  parc. č. 113, následne dajú urobiť nový GP na prerozdelenie parciel 

s tým, ţe časť kde majú rodinný dom zostane im a oni jej odstúpia časť záhrady v zadnej časti 

pozemku, aby bol pozemok dostatočne široký na stavbu rodinného domu.  

 

4. Audit účtovnej závierky obce za rok 2009 – správa nezávislého auditóra 

Starostka obce oboznámila poslancov OZ so správou nezávislého auditóra Ing. Jozefa Adamkoviča 

o audite účtovnej závierky obce Kovarce za rok 2009. Auditór  v správe uviedol, ţe účtovná 

závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu obce Kovarce k 31.12.2009, 

na výsledky jej hospodárenia a peňaţné toky za rok končiaci k danému dátumu v súlade so zákonom 

o účtovníctve. Pri overovaní skutočností podľa § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy porušenie nezistil.  

 

5. Záverečný účet obce za rok 2009 

    - stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2009  

Hlavná kontrolórka obce p. Jolana Globanová predniesla poslancom OZ záverečný účet obce 

Kovarce za rok 2009. Doporučila OZ záverečný účet schváliť.  

Starostka obce poţiadala poslancov OZ o ich vyjadrenie k záverečnému účtu obce za rok 2009 

/materiál k záverečnému účtu bol poslancom doručený spolu s pozvánkou/.  

Poslanci OZ nemali k záverečnému účtu obce za rok 2009 ţiadne  pripomienky a otázky, starostka 

poţiadala poslancov OZ o hlasovanie za schválenie záverečného účtu obce za rok 2009. 

Hlasovanie – „za“ - 6 poslancov 

                       „proti“ - 0 poslanec   

                       „zdržal sa hlasovania“ -  0 poslancov 
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6. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2010  

    - stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu obce za rok I. polrok 2010 

Hlavná kontrolórka obce p. Jolana Globanová doporučila poslancom OZ schváliť plnenie rozpočtu 

za I. polrok 2010 tak ako bol predloţený poslancom,  bez výhrad.  

 

    - stanovisko  Komisie  finančnej   a obecného majetku pri OZ v Kovarciach   k plneniu rozpočtu 

obce  za  I. polrok   2010   

Ing. Otília Jančovičová, predsedníčka Komisie finančnej a obecného majetku predniesla správu zo 

zasadnutia komisie konaného dňa 29.7.2010. Uviedla, ţe komisia na  zasadnutí prehodnotila plnenie 

príjmov a výdavkov rozpočtu obce Kovarce za I. polrok 2010. Príjmové ako aj výdavkové poloţky 

sú plnené priebeţne. Bude však potrebné upraviť výšku niektorých príjmových poloţiek  a taktieţ 

niektorých výdavkových poloţiek, tak ako odporúča Komisia finančná a obecného majetku pri OZ 

v Kovarciach, nakoľko došlo ku kráteniu príjmov obce  zo štátneho rozpočtu - podielových daní pre 

obce vo výške 12 %. 

Komisia doporučila OZ schváliť plnenie rozpočtu obce Kovarce za I. polrok 2010. 

- úprava rozpočtu na rok 2010 

Ing. Jančovičová predniesla  stanovisko komisie finančnej a obecného majetku k úprave rozpočtu 

obce na rok 2010 v príjmovej aj výdavkovej časti. Komisia odporúča schváliť úpravu rozpočtu 

podľa predloţeného návrhu.  

- Mgr. M. Franková – informovala sa, či bol na obec prijatý nový zamestnanec. Vysvetlila 

starostka obce – bol prijatý p. Pavol Belan,  uchádzač o zamestnanie vedený na ÚPSaVR 

v Topoľčanoch. Obec  zamestnala p. Belana ako znevýhodneného uchádzača na dobu 9 

mesiacov.  Obci bude na jeho mzdu a odvody  poskytovať finančné prostriedky ÚPSaVR 

v Topoľčanoch vo výške – prvé tri mesiace 90 %, ďalšie tri mesiace 80 % a posledné tri 

mesiace 70 %.  

- Starostka obce oboznámila poslancov o krátení podielových daní pre obce. Do rozpočtu museli 

byť započítané nové poloţky – výdavky na povodne v mesiacoch máj a jún. Oboznámila 

poslancov s tým, ţe nevie akú výšku nákladov  na povodne, ktoré musela obec uhradiť bude 

mať obec od štátu refundované. Podľa informácie prednostu ObÚŢP v Topoľčanoch Ing. Turzu 

to bude najviac 30 % z preukázaných nákladov obce. Ani toto percento však nie je isté. Na 

ObÚŢP  uţ odoslala tabuľky s výškou nákladov, ktoré obci vznikli  pri zabezpečovacích 

prácach.  Či obec dostane náhradu škôd a kedy informácie nemá a nemá ju ani prednosta 

ObÚŢP.  

- Ďalej informovala poslancov o tom, ţe pre DHZ bola zakúpená staršia striekačka, aby mohla 

byť priebeţne odčerpávaná voda z ČS 1. Taktieţ musela byť  daná do opravy PPS DHZ, ktorá 

bola poškodená ešte pri záplavách v roku 2006 a od t.č. bola nefunkčná.   

- Informovala o poskytnutých dotáciách z NSK pre obec – na kultúru 200,00 € a na šport 300,00 

€. Na kultúru bola poskytnutá dotácia na spoločenské posedenie „Ľudia s ľuďmi v údolí rieky 

Nitry“, ktoré sa uskutoční pri príleţitosti osláv „Október – mesiac úcty k starším“ a 10. výročia 

zaloţenia speváckej skupiny „Nezábudka“. Za poskytnuté finančné prostriedky vo výške 200,00 

€ budú nakúpené jednotné blúzky pre členky tejto speváckej skupiny. Na šport boli poskytnuté 

finančné prostriedky na športovú akciu – futbalový turnaj ţiakov.  

Poslanci OZ nemali ţiadne pripomienky k čerpaniu rozpočtu ani k jeho úprave. Starostka obce 

poţiadala poslancov o hlasovanie. 

Za  plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2010. 

Hlasovanie – „za“ - 7 poslancov 

                       „proti“ - 0 poslanec   

                       „zdržal sa hlasovania“ -  0 poslancov 
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Za úpravu rozpočtu obce na rok 2010 tak, ako bola predloţená. 

Hlasovanie – „za“ - 7 poslancov 

                       „proti“ - 0 poslanec   

                       „zdržal sa hlasovania“ -  0 poslancov 

 

7. Programový rozpočet na roky 2009-2011 

Ekonómka obce p. Eva Záhorská informovala poslancov, ţe podľa zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších zmien a doplnení  musí mať obec schválený programový rozpočet obce na rok 2009 

s výhľadom na roky 2010 a 2011. Metodička Daňového úradu v Topoľčanoch Ing. Kročková 

upozornila obec na list z MF SR, ktorým ţiadajú obce, ktoré nemajú  tento dokument, aby ho 

vypracovali a dali na schválenie OZ. Návrh programového rozpočtu obdrţali poslanci spolu 

s pozvánkou. 

- Ing. R. Kováčik – pripomienkoval, ţe keď nie je dostatok finančných prostriedkov, ako sa má 

plánovať.   

Iné pripomienky poslanci k programovému rozpočtu nemali. Starostka obce poţiadala poslancov 

o hlasovanie za „Programový  rozpočet obce Kovarce na rok 2009 a výhľad na roky 2010 a 2011“. 

Hlasovanie – „za“ - 7 poslancov 

                       „proti“ - 0 poslanec   

                       „zdržal sa hlasovania“ -  0 poslancov 

       

8. Návrh VZN č. 6/2010 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad  za sociálne  

    služby 

Starostka obce v tomto bode vysvetlila poslancom, ţe podľa § 62 zákona č. 448/2008 Z.z. 

o sociálnych sluţbách v znení neskorších predpisov môţe poskytovať sociálne sluţby len ten 

poskytovateľ, ktorý je zapísaný do registra poskytovateľov sociálnych sluţieb vedený príslušným  

vyšším územným celkom. Obec poskytuje opatrovateľskú sluţbu, ktorá je jednou z foriem  

sociálnych sluţieb.  K registrácií musí obec, ako poskytovateľ sociálnej sluţby okrem iných 

dokladov predloţiť aj VZN o poskytovaní sociálnych sluţieb, o úhrade a výške úhrad za 

poskytované sociálne sluţby.  Návrh VZN bol zaslaný poslancom spolu s pozvánkou. Návrh VZN 

bol vyvesený na úradnej tabuli obce do 26.7.2010 k pripomienkovaniu. K návrhu VZN neboli na 

obecný úrad v stanovenej lehote doručené ţiadne pripomienky ani doplnky.  K predmetnému bodu 

starostka obce ďalej poslancom vysvetlila, ţe po nadobudnutí účinnosti VZN obec poţiada 

o registráciu na NSK. Po registrácii poţiada starostka posudkovú lekárku MUDr. Teťákovú 

o prehodnotenie zdravotného stavu osôb, ktorým je poskytovaná opatrovateľská sluţba. Sociálny 

posudok o odkázanosti na sociálne sluţby vyhotoví starostka /má vzdelanie, ktoré vyţaduje zákon 

o sociálnych sluţbách/ a následne bude vydané poskytovateľom sociálnych sluţieb – obcou 

rozhodnutie  obce o odkázanosti na sociálne sluţby pre kaţdého opatrovaného občana.  

- Ing. O. Jančovičová – sa informovala, či sa budú meniť podmienky poskytovania 

opatrovateľskej sluţby. Starostka jej odpovedala, ţe podľa zákona  č. 448/2008 Z.z. 

o sociálnych sluţbách dochádza k zmenám poskytovania sociálnych sluţieb, u všetkých  

opatrovaných  musí byť do konca roka 2010 vykonané prehodnotenie zdravotného stavu 

a sociálnej odkázanosti.  Opatrovatelia musia do konca roka 2011 absolvovať kurz pre 

poskytovanie opatrovateľskej sluţby. 

Po ukončení rozpravy k VZN č. 6/2010 o poskytovaní sociálnych sluţieb, o spôsobe a výške úhrad 

za sociálne sluţby poţiadala starostka poslancov o hlasovanie za vydanie VZN. 

Hlasovanie – „za“ - 7 poslancov 

                       „proti“ - 0 poslanec   

                       „zdržal sa hlasovania“ -  0 poslancov 
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9. Určenie počtu poslancov   pre volebné obdobie 2011-2014 

Starostka obce informovala poslancov, ţe podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnení počet poslancov  na celé volebné  obdobie určí pred 

voľbami obecné zastupiteľstvo. Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia 27. novembra 

2010, preto je potrebné, aby poslanci určili pre volebné obdobie 2011-2014 počet poslancov 

obecného zastupiteľstva. Podľa počtu obyvateľov obce je stanovený zákonom počet poslancov 7-9.  

Starostka vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili k počtu poslancov OZ pre nasledujúce volebné 

obdobie. Poslanci navrhli, aby počet poslancov OZ pre volebné obdobie 2011-2014 bol 9 poslancov. 

Hlasovanie – „za“ - 7 poslancov 

                       „proti“ - 0 poslanec  

                       „zdržal sa hlasovania“ -  0 poslancov 

 

10. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2011-2014  

      (§ 11 ods.4 písm. i zákona č. 369/1990 Zb.) 

V tomto bode starostka obce oboznámila poslancov s novelou zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, ktorá má účinnosť od 1.4.2010. Podľa tejto novely musia poslanci schváliť rozsah výkonu 

funkcie starostu obce na nasledujúce funkčné obdobie, t.j. na aký pracovný úväzok bude starosta 

funkciu vykonávať počas celého volebného obdobia, či na plný – 100 % úväzok, alebo na skrátený 

úväzok.  

Upraviť pracovný úväzok starostu počas volebného obdobia je moţné iba na návrh starostu. 

Poslanci navrhli pracovný úväzok starostu pre funkčné obdobie 2011-2014  v celom rozsahu (plný 

úväzok). 

Hlasovanie – „za“ - 7 poslancov 

                       „proti“ - 0 poslanec  

                       „zdržal sa hlasovania“ -  0 poslancov 

 

11. Zámenná zmluva – Obec Kovarce a Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kovarce 

V tomto bode starostka oboznámila poslancov s obsahom zámennej zmluvy nehnuteľností medzi 

obcou Kovarce a Rímskokatolíckou cirkvou – Farnosť Kovarce. Zmluvu na zámenu nehnuteľností  

vypracoval JUDr. Peter Lukačka.   Predmetom zámennej zmluvy je: 

-  časť nehnuteľnosti v k.ú. Kovarce vedenej v LV č. 713 ako parc. č. 348/3 – zast. plochy 

a nádvoria vo   výmere 3315 m
2
, ktorá je GP č. 41680391-015/2010 zo dňa 14.1.2010 vyhotoveným 

Geodetickou kanceláriou Tomáš Belianský, IČO: 41680391, Veľký Klíţ 95, ktorý úradne overila 

Správa katastra Topoľčany dňa 24.2.2010 pod č. 086/2010 označená ako: 

 ▪   novovytvorená parcela č. 348/9 – zast. plochy a nádvoria  o výmere 14 m
2
, ktorá vznikla 

oddelením 

      z pôvodnej parcely č. 348/3 

- a nehnuteľnosti v k.ú. Kovarce, zapísanej v LV č. 713 ako stavba – poţiarna zbrojnica s.č. 16 

pôvodne na parcele č. 50 (podľa GP na parc. č. 348/9 a parc. č. 50/2), ktorých výlučným vlastníkom 

je Obec Kovarce   

za nehnuteľnosti v k.ú. Kovarce zapísané na LV č.  574 ako: 

- parc. č. 1062/4 – zast. plochy a nádvoria  o výmere 63 m
2
,  

- parc. č. 1062/5 – ostatné plochy   o výmere 97 m
2
, ktorých výlučným vlastníkom je 

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kovarce.  

Zámena nehnuteľností bude bez finančného vyrovnania,  náklady spojené  s vyhotovením 

geometrického plánu, zámennej zmluvy a návrhu na vklad do katastra, správny poplatok za vklad 

do katastra ako aj prípadne ďalšie náklady súvisiace s prevodom nehnuteľnosti znáša obec Kovarce.  

Starostka poţiadala poslancov o pripomienky, návrhy a doplnky k zámene nehnuteľnosti medzi 

obcou Kovarce a Rímskokatolíckou cirkvou – Farnosť Kovarce. 

Poslanci nemali k zámene nehnuteľností doplnky ani pripomienky.     



 
- 6 - 

Starostka poţiadala poslancov o hlasovanie za schválenie zámeny nehnuteľností medzi obcou 

Kovarce a Rímskokatolíckou cirkvou – Farnosťou Kovarce  tak,  ako je to  uvedené v zámennej 

zmluve vypracovanej  JUDr. P.Lukačkom. 

Hlasovanie – „za“ -  6 poslancov 

                       „proti“ -  1 poslanec /Ing. R.Kováčik/ 

                       „zdržal sa hlasovania“ -  0 poslancov 

  

V tomto bode  starostka obce tieţ poţiadala poslancov o hlasovanie za splnomocnenie starostky 

k podpisu zámennej zmluvy nehnuteľností  a    k podpisu návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. 

Hlasovanie – „za“  - 6 poslancov 

                       „proti“ - 1 poslanec /Ing. R.Kováčik/ 

                       „zdržal sa hlasovania“ -  0 poslancov 

  

12. GP na oddelenie pozemkov -  parc. č. 384/10 a 384/11 – vypracovanie znaleckého posudku 

Starostka obce informovala poslancov, ţe k predaju časti nehnuteľnosti, ktorej vlastníkom je obec 

Kovarce, vedenej v LV ako    parc. č. 348/3 na ktorej má byť Západoslovenskou energetikou 

Bratislava postavená nová TS je potrebné vyhotoviť GP, ktorým bude táto časť oddelená. Preto 

ţiada poslancov o vyslovenie súhlasu k vyhotoveniu GP na oddelenie pozemkov za účelom predaja 

tejto časti nehnuteľnosti Západoslovenskej energetike Bratislava na vybudovanie novej TS. 

Hlasovanie – „za“ 7 poslancov 

                       „proti“ - 0 poslanec  

                       „zdržal sa hlasovania“ -  0 poslancov 

 

13. Žiadosti občanov a organizácii, rôzne: 

      - Juraj Ryban – žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti – dielňa na porez dreva a okolitých parciel 

        Starostka poţiadala poslancov, aby sa vyjadrili k predloţenej ţiadosti. 

         ▪  Ing. R. Kováčik – odporúča predaj predmetných nehnuteľností, píla-gáter je v zlom stave, 

            obec nemá finančné prostriedky na jej rekonštrukciu. Taktieţ pripomenul, ţe p. Ryban 

            zamestnáva ľudí z obce a keď by mal vo vlastníctve nehnuteľnosť určite by investoval 

             finančné prostriedky do jej rekonštrukcie a zamestnal by aj viac ľudí. 

         ▪  Ing. M.Vican – zaujímal ho názor vedenia obce na predaj nehnuteľností a dodal, ţe uţ  

            v minulosti ţiadal o predaj otec p. Rybana, ktorý mal pílu tieţ v prenájme, no jeho ţiadosť 

bola zamietnutá. 

         ▪  p. Z. Lukáčiková – tieţ súhlasí s odpredajom nehnuteľností p. Rybanovi. 

         ▪ Mgr. M.Franková – navrhla najskôr dať vyhotoviť znalecký posudok na predmetné  

          nehnuteľnosti a podľa toho určiť cenu.  

         ▪ p. J.Bujna – súhlasil s návrhom poslankyne Frankovej a dodal, ţe v prípade odpredaja bude  

            potrebné vyhlásiť aj verejnú súťaţ na predaj. Doporučil zobrať ţiadosť p. Rybana na 

            vedomie. 

         ▪ p. J.Globanová, hlavná kontrolórka obce sa zapojila do rozpravy a poznamenala, ţe prevody 

            vlastníctva nehnuteľného majetku obce  /predaja/ sa musia vykonať na základe obchodnej 

            verejnej súťaţe. 

      - Juraj Matušík – žiadosť o povolenie umiestnenia garáže na parc. č. 24/2 (za 6 b.j. s.č. 543) 

         Starostka oboznámila poslancov so ţiadosťou p. Juraja Matušíka o povolenie umiestnenia 

garáţe 

         na pozemku za 6 b.j. s.č. 543. Garáţ bola na pozemku umiestnená nájomcom bytu v bytovom 

        dome s.č. 543 p. Vladimírom Halámekom, ktorý sa odsťahoval a ponúkol predmetnú garáţ na 

        odpredaj nájomcom tohto bytového domu. Nikto z nájomcov neprejavil o kúpu garáţe záujem. 

        Garáţ odkúpil p. Matušík, ktorý má záujem ju ponechať na pôvodnom mieste, na pozemku,  
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        ktorého vlastníkom je obec. Starostka poţiadala o vyjadrenie k ţiadosti. 

        Poslanci nemali pripomienky k ţiadosti, starostka ich poţiadala o hlasovanie za povolenie na  

        umiestnenie garáţe na parc. č. 24/2 

 Hlasovanie – „za“ 7 poslancov 

                       „proti“ - 0 poslanec  

                       „zdržal sa hlasovania“ -  0 poslancov 

 

      - Mária Borchová – žiadosť o vyčistenie záhrady a o náhradu škody po záplavách 

         Starostka prečítala ţiadosť p. Borchovej, ktorá sa týkala náhrady škôd, ktoré jej vznikli pri 

         záplavách a o vyčistenie pozemku – záhrady. Ţiadateľka uvádza, ţe obec Kovarce je 

         vlastníkom verejnej kanalizácie z ktorej počas záplav voda vytekala do jej záhrady a bola jej  

         spôsobená škoda. Ako náhradu ţiada vyplatiť odškodné vo výške 500,00 €.      

      - Irena Mičíková – žiadosť o náhradu a odstránenie škôd po záplavách 

         Starostka oboznámila tieţ poslancov so ţiadosťou p. I. Mičíkovej, ktorá tieţ ţiada 

        o poskytnutie  náhrady  vo výške 200,00 € za škody spôsobené počas povodní, ktoré jej vznikli 

        ako v ţiadosti uvádza nesprávnym fungovaním  verejnej kanalizácie.  

         Starostka otvorila rozpravu k ţiadostiam. 

      ▪ p.E.Gregor – informoval sa či p. Borchovej a p. Mičíkovej bolo poskytnuté odškodnenie  po 

        záplavách od štátu. Starostka odpovedala, ţe áno –  kaţdej po 300,00 €. 

      ▪ p. J.Bujna – podľa neho mal kaţdý spôsobené škody záplavami a pokiaľ by sa vyhovelo týmto 

       dvom ţiadateľkám, budú si nárokovať náhradu škody od obce aj ďalší. 

        

        Starostka poţiadala poslancov o hlasovanie za poskytnutie náhrady za škody spôsobené 

povodňami 

        pre ţiadateľku p. Máriu Borchovú.  

        Hlasovanie – „za“ 0 - poslancov 

                                „proti“ 7 - poslancov 

                                „zdržal sa hlasovania“ - 0 poslancov  

  

       Starostka poţiadala poslancov o hlasovanie za poskytnutie náhrady za škody spôsobené 

       povodňami  pre ţiadateľku p. Irenu Mičíkovú.  

        Hlasovanie – „za“ 0 - poslancov 

                                „proti“ 7 - poslancov 

                                „zdržal sa hlasovania“ 0 - poslancov 

          

      - OZ Bašta – žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na projekt „Encyklopédia sakrálnych 

         stavieb Slovenska“  

         Starostka prečítala poslancom ţiadosť OZ Bašta, ktoré je zostavovateľom Encyklopédie  

         sakrálnych stavieb na Slovenku.  Je to publikácia, ktorá je svojim obsahom spojená s obcami. 

         K tomu, aby ju  mohlo OZ dať vytlačiť potrebuje finančné prostriedky. Preto ţiada  

         o poskytnutie finančnej podpory podľa uváţenia a moţností. 

         - p. J.Bujna – informoval sa, či OZ Bašta pošle encyklopédiu na obec. Starostka vysvetlila, ţe 

           v liste sa to neuvádza. 

         Starostka poţiadala poslancov o hlasovanie za poskytnutie finančného príspevku pre OZ Bašta 

         na vydanie Encyklopédie sakrálnych stavieb Slovenska 

        Hlasovanie – „za“ - 0 poslancov 

                                „proti“-  6 poslancov 

                                „zdržal sa hlasovania“ - 1 poslanec /p. O.Vrbjar/ 

 

 

 



- 8 - 

 

14. Dopyty a interpelácie 

- p. E. Gregor sa informoval v akom štádiu je výstavba lekárne v obci, na ktorú obec odpredala 

pozemok Ing. Rumanovi.  

Starostka odpovedala, ţe má informácie o tom, ţe p. Ruman dal vypracovať projektovú 

dokumentáciu na stavbu, ţe mal nejaké problémy s jej umiestnením na tomto pozemku, ktoré sa 

týkali vzdialenosti medzi budovami a tieţ niečo riešil so ŠÚKL v Nitre. Ďalej informovala 

poslancov o tom, ţe v obci bude  

zriadená lekáreň v priestoroch, ktorých vlastníkom je p. Ţatko Vratko /predajňa zmrzliny pri 

autobusovej zastávke/. Bude to výdajná lekáreň, pobočka lekárne v Solčanoch pri kostole. Otvorená 

by mala byť podľa informácie p. Kňaze, ktorý ju tu bude prevádzkovať, v mesiaci september 2010 

podľa toho ako sa mu podarí vybaviť potrebné doklady pre prevádzku.   

- p. J.Bujna – sa zaujímal, prečo p. Ruman nezačal uţ s plánovanou lekárňou a prečo to bude iba 

výdajná lekáreň  a či budú také staré priestory pre lekáreň vyhovovať. Navrhol, aby na budúce 

zasadnutie OZ bol prizvaný  Ing. Ruman a vysvetlil poslancom, prečo ešte nezačal s prácami na  

výstavbe lekárne.  

- p. M. Kováčiková, zapisovateľka  – poţiadala poslanca Ing. M.Vicana o vysvetlenie z akých 

dôvodov nie je jeho domácnosť napojená na verejnú kanalizáciu, pretoţe v čase povodní, keď si 

občania museli ťahať vody z pivníc rodinných domov on vyťahoval vodu zo ţumpy a púšťal ju do 

okolia.  

 Ing. Vican odpovedal, ţe má problémy s pripojením na verejnú kanalizáciu, lebo ţumpu má 

umiestnenú na dvore za bránou a potrubie do kanalizácie by musel viesť cez ţumpu, nedá sa mu 

urobiť  potrubie kanalizácie tak, aby obchádzalo ţumpu. Potreboval by niekoho alebo nejakú firmu, 

ktorá by to vedela urobiť. Ak by niekto o niekom takom vedel nech mu dá vedieť, on to zaplatí.  

V súvislosti s pripojením stavieb  do verejnej kanalizácie  starostka uviedla, ţe podľa novely zákona 

o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách  platnej od júla 2009 je občan povinný pripojiť 

stavbu /t.j. aj rodinný dom/ na verejnú kanalizáciu pokiaľ je v časti, kde je stavba umiestnená, 

verejná kanalizácia vybudovaná.  Poukázala tieţ na to, ţe obec má problémy s platením stočného od 

niektorých občanov. Musí opätovne posielať výzvy na úhradu stočného, príp. na predloţenie faktúry 

za spotrebu vody, na základe ktorej sa vypočíta stočné.  

- Ing. R. Kováčik – informoval, ţe sa stretol s Mgr. Chaternuchom a informoval sa u neho na  

budovu spoločnosti PONK, ktorej je vlastníkom.  Pán Chaternuch mu povedal, ţe má záujem dať ju 

zatepliť a vymeniť okná.  

Starostka  obce k stavbe spoločnosti PONK uviedla, ţe na stavbu je vydané stavebné povolenie na 

dostavbu, ktorá aj bola vykonaná. Budova nie je skolaudovaná.  Tieţ kontaktovala vlastníka p. 

Chaternucha a informovala sa u neho či plánuje urobiť vonkajšie úpravy stavby. Pán Chaternuch jej 

povedal, ţe má záujem budovu predať, ale ak nebude mať záujemcu o kúpu bude sa snaţiť fasádu 

budovy opraviť. No najradšej by to predal.  

- p. J.Bujna – pripomienkoval ozvučovanie pohrebov. Informoval sa prečo nie je funkčné ozvučenie 

na cintoríne a prečo sa neozvučuje aj počas rozlúčky pri hrobe. Ako ďalej uviedol, on nemá nič proti 

p. Somogyiovej, ktorá ozvučovanie pohrebov zabezpečuje, ale navrhuje, aby to robil  niekto, kto 

tomu rozumie, nejaký muţ, napr. aby bol oslovený p. Peter Illáš alebo p. Marek Jagelka, či p. Ľ. 

Kĺbik. 

Starostka vysvetlila, ţe počas pohrebu p. Milana Kováčika ozvučenie skratovalo cez mikrofón. 

Ozvučenie bolo v oprave vo Vrábloch, odkiaľ ho aj obec zakúpila.  

- p. J.Bujna sa ďalej informoval či boli dané ţiadosti o poskytnutie dotácie na kultúru a šport na 

NSK. Starostka vysvetlila, ţe ţiadosti sa dávajú do konca októbra. 

- p. J.Bujna – informoval sa čo je s kosačkou , ktorá bola zakúpená na kosenie ihriska. Oslovili ho 

občania /p. Jozef Kováčik, p. J.Ďurko/, ktorí poskytli finančný príspevok na jej zakúpenie 

a informovali ho, ţe pokiaľ sa kosačka nebude pouţívať na kosenie ihriska budú ţiadať peniaze, 

ktoré poskytli naspäť. 

Starostka vysvetlila, ţe na kosačke je pokazený motor, je rozbitý blok motora. Je v garáţi DHZ, 

pracovníci obce kosia s inou kosačkou, futbalisti nemajú námietky proti kvalite pokosenia ihriska.  
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Poznamenala, ţe veľká kosačka, ktorá bola kúpená  v roku  2006 z finančných prostriedkov obce 

a sponzorov,  mala spotrebu benzínu na jedno kosenie ihriska cca 20 l benzínu. Pri kosení malou 

kosačkou je úspora benzínu, lebo  spotreba benzínu na jedno kosenie je cca  6-7 l benzínu, čo tieţ 

nie je zanedbateľné.  

- p. J.Bujna – informoval sa na neplatičov nájomného na obecných bytoch. 

Starostka vysvetlila, ţe nemá so sebou zoznam neplatičov, niektorí nájomníci dlhujú 1-2 mesiace. 

Ktorí koľko dlhuje nemôţe uviesť, ona nemá potrebný materiál, tento je u ekonómky obce. 

Ekonómka obce vyzýva neplatičov nájomného a taktieţ neplatičov stočného, aby uhradili 

nedoplatky.  

- p. J.Bujna – informoval sa, prečo obec nedostala finančné prostriedky na zateplenie školy.  

Starostka vysvetlila, ţe keď boli vykonávané práce na výmene okien a dverí na budove ZŠ 

informovala sa u pracovníkov firmy, ktorá tieto práce vykonávala, či bude potrebné zatepliť budovu. 

Títo jej povedali, ţe budova má 60 cm  múry, zateplenie nie je potrebné, lebo múry sú dostatočne 

hrubé. Bolo by potrebné obnoviť fasádu budovy. 

- Mgr. M.Franková – k uvedenému poznamenala, ţe opravu by skôr potrebovala budova, v ktorej je 

ŠJ, ŠKD a aj niektoré triedy. 

- p.J.Bujna – informoval sa či sa bola starostka pozrieť na to, aké majú v Cífery obnovené 

komunikácie po výstavbe kanalizácie a prečo aj naša obec neopravuje miestne komunikácie.  

Starostka odpovedala, ţe nie nebola tam. Výzvy na podanie projektov na obnovu miestnych 

komunikácii a chodníkov neboli vyhlásené, projekt  na obnovu chodníkov a miestnych 

komunikácii, ktorý bol v minulom volebnom období vypracovaný a v tom čase neprešiel sa uţ 

nebude dať pouţiť. Obec bude realizovať obnovu chodníka súbeţne s cestou smerom do Nitry, 

kde bola budovaná kanalizácia v roku 2008. Dlaţbu aj obrubníky vyrobili pracovníci obce. 

Dĺţka chodníka je cca 660 m a šírka 1,5 m. Pri súčasnom stave finančných prostriedkov,  ktoré 

obciam poskytuje štát nemôţe obec robiť viaceré investičné akcie naraz, iba ak by sa znovu 

zadlţovala úvermi.  

-     p. O.Vrbjar – informoval sa, prečo členovia DH Tríbečanka nepouţívajú pri smútočných 

obradoch  jednotné oblečenie,  ktoré im obec zakúpila /čierne nohavice, biele košele/. Navrhol, aby  

členom DH   bola táto poţiadavka povedaná.  

 

15. Návrh na uznesenie 

     Návrhová komisia spracovala návrh uznesenia č. 6/2010, ktorý poslancom na schválenie 

predniesol  p. J. Bujna.  

     Starostka  poţiadala poslancov o vyjadrenie k návrhu uznesenia. Poslanci nemali ţiadne návrhy 

na zmeny a doplnenie uznesenia č. 6/2010. Starostka poţiadala poslancov o hlasovanie za uznesenie.  

Hlasovanie – „za“ - 7 poslancov 

                       „proti“ - 0 poslancov 

                       „zdržal sa hlasovania“ - 0 poslancov 

16. Záver 

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

 

V Kovarciach, dňa 2.8.2010 

 

Overovatelia :  Ing. Rudolf Kováčik 

                   Mgr. Marta Franková 

 

Zapisovateľka: Mária Kováčiková 

 

                                                                                                              Mgr. Helena Paučírová 

                                                                                                        starostka obce Kovarce 

 



 


