
ZÁPISNICA  č. 7/2010 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kovarciach,  

konaného dňa 5.11.2010  o 18.00 hod. 

 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

                 /pozn.: poslanec Ing. Rudolf Kovačik príchod na zasadnutie OZ o 19,10 hod./ 

 

PROGRAM: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej komisie 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Plnenie rozpočtu za I.-III. štvrťrok 2010 

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

stanovisko Komisie finančnej a obecného majetku pri OZ v Kovarciach 

úprava rozpočtu na rok 2010 

5. Návrh – Dodatok č. 1 Prevádzkového poriadku pohrebiska obce Kovarce 

6. Znalecký posudok č. 117/2010 vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti – 

parc.č.384/10 a 384/11 podľa GP č. 41680391-087/2010 – návrh na predaj nehnuteľnosti – 

pozemku pre Zsl. Energetiku Bratislava 

7. ÚPN-O Kovarce – úhrada prác za 1. A 2. etapu / finančné prostriedky z rezervného fondu 

obce – schválenie pouţitia/ 

8. PhDr. Irena Grácová kronikárka obce – kronikárske zápisy Obce Kovarce – rok 2005, 2006, 

2007, 2008 

9. Marián Čitársky – ţiadosť o predĺţenie nájomnej zmluvy 

10. ZŠ Kovarce – ţiadosť o úpravu podmienok prenájmu telocvične 

11. Interpelácie poslancov 

12. Rôzne, diskusia 

-Informácia o podaných ţiadostiach na ÚNSK 

           - Informácia o podaných ţiadostiach na EF 

            -Informácia – pilotný projekt „Energetická efektívnosť vo verejných budovách“ 

-Register poskytovateľov sociálnych sluţieb - informácia 

-KR HaZZ Nitra – informácia o podpísaní darovacej zmluvy 

      13. Návrh na uznesenie 

      14. Záver 

 

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 8 poslancov, čo je nadpolovičná 

väčšina, takţe obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 

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

ktorý dostali  na pozvánke. 

- Mgr. Marta Franková poţiadala o presunutie bodu č. 10 ZŠ Kovarce – ţiadosť o úpravu 

podmienok prenájmu telocvične, za bodom č. 3 – kontrola plnenia uznesenia. 

- Starostka obce oboznámila poslancov, ţe na obecný úrad bola 5.11.2010 doručená ţiadosť p. 

Oľgy Omastovej, ktorou ţiada o napojenie verejného osvetlenia pred vchod rodinného domu.  
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- Ďalej poţiadala poslancov  o súhlas k vypusteniu prvého podbodu v bode 4 – stanovisko 

hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu obce za I.-III. štvrťrok 2010, nakoľko hlavná 

kontrolórka obce p. Jolana Globanová je dlhodobo práceneschopná. 

Poslanci nemali k uvedeným zmenám ţiadne pripomienky. 

 

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

a) bod č. 10 – ZŠ Kovarce – ţiadosť o úpravu podmienok prenájmu telocvične zaradiť  ako bod č. 4.; 

pôvodne označené body č. 4-9 označiť ako body č. 5-10. 

Hlasovanie – „za“ -8 poslancov 

                       „proti“ – 0 poslancov 

                       „zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

b) doplnenie programu o nový bod č. 11 – Ţiadosť p. Oľgy Omastovej o napojenie verejného 

osvetlenia; pôvodne označené body č. 11-14 označiť ako body č. 12-15. 

Hlasovanie –  „za“  8 poslancov 

                       „proti“ – 0 poslancov 

                       „zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov. 

c) vypustiť z programu prvý podbod k bodu č. 4 – plnenie rozpočtu obce za I.-III. Q 2010 – 

stanovisko hlavného kontrolóra. 

Hlasovanie –  „za“  8 poslancov 

                       „proti“ – 0 poslancov 

                       „zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov. 

 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa, voľba návrhovej komisie 

Za overovateľov zápisnice starostka určila poslancov: p. Oto Vrbjar a p. Erich Gregor. Za 

zapisovateľku určila : p. Ľuboslavu Somogyiovú,  pracovníčku Obecného úradu Kovarce. 

Pre vypracovanie návrhu uznesenia č. 7/2010 navrhla komisiu v zloţení : Mgr. Marta Franková, 

Mgr. Eva Hulová, p. Vladimír Šišmič. Starostka obce poţiadala poslancov o hlasovanie za zloţenie 

komisie pre vypracovanie návrhu uznesenia zo zasadnutia OZ. 

Hlasovanie – „za“- 8 poslancov 

                       „proti“ – 0 poslancov    

                       „zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

Uznesením č. 6/2010 bod F/ bolo doporučené osloviť Ing. Vladislava Rumana o podanie informácie 

pre Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach, ktorá sa týka plánovanej výstavby lekárne v Obci Kovarce 

na pozemku, ktorý mu pre tento účel odpredala Obec Kovarce. Starostka informovala poslancov, ţe 

na výstavbu lekárne bolo 24.9.2010 vydané stavebné povolenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť 

22.10.2010. Na Obecný úrad Kovarce bolo  taktieţ doručené ohlásenie drobnej stavby – 

vybudovanie  plynovej prípojky na tejto parcele.  

 

4. ZŠ – Kovarce – žiadosť o úpravu podmienok prenájmu telocvične. 

Riaditeľka ZŠ Kovarce,  Mgr. Dagmar Boháčiková oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva 

s doterajším  prenájmom telocvične a s nákladmi, ktoré škole počas nájmu telocvične vznikli. 

Oznámila im, ţe  cena hodinového nájmu stanovená OZ vo výške12,00 Eur nestačí na vykrytie 

nákladov, ktoré súvisia so spotrebou elektrickej energie na ohrev vody a osvetlenie, so spotrebou 

vody a plynu. Náklady na prevádzku telocvične boli veľmi vysoké napr. za vodu bolo zaplatené 

510,10 Eur, za elektrickú energiu 890,63 Eur, upratovanie 940,00 Eur, čistiace prostriedky 140,00 

Eur, za plyn 8.000,00 Eur. Náklady na telocvičňu boli vyše 11.000,00 Eur. Príjmy boli pribliţne 

2.000,00 Eur. Riaditeľka školy oboznámila tieţ poslancov OZ, ţe náklady na pouţitie telocvične 

ţiakmi školy sú   iba 234,00 Eur. 
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Riaditeľka školy  ďalej informovala poslancov OZ, ţe doteraz sú nahlásené iba 4 skupiny záujemcov 

o prenájom telocvične /p. Miklovič, p. Hula, p. Piaček, p. Kuna/. Pani riaditeľka navrhuje zvýšiť 

nájomné za prenájom telocvične pokiaľ  budú mať nájomcovia záujem pouţívať vodu na 

sprchovanie, alebo taktieţ navrhla, aby sa nájom telocvične realizoval bez pouţitia vody na 

sprchovanie. 

Starostka obce  otvorila rozpravu k prednesenému bodu. 

- Mgr. Marta Franková, zástupkyňa riaditeľky ZŠ -  tieţ uviedla, ţe v telocvične sú najväčšie 

náklady za spotrebu  vody a elektrickej energie. 

- Mgr. Eva Hulová - sa spýtala, či sa prerátalo, aké vysoké by mali byť poplatky za nájom, aby 

škola na to nedoplácala, a či by sa ohrev vody nemohol  v budúcnosti riešiť  nainštalovaním  

kvadriky. 

- Mgr. Dagmar Boháčiková - odpovedala, ţe škola nemá záujem zmeniť systém ohrevu vody 

kvadrikou, pretoţe to by bola veľmi drahá záleţitosť.  

- p.Zdenka Lukáčiková - sa spýtala, ţe keby sa vypla voda v telocvični, či by bol záujem 

o prenájom. 

- Mgr. Dagmar Boháčiková - odpovedala, ţe všetci nájomcovia chcú vodu a preto navrhuje, aby 

tí čo nepouţívajú vodu  na sprchovanie platili menej a tí, ktorí ju chcú pouţívať, aby si 

priplatili. 

- p. Jaroslav Bujna - sa spýtal, či sa to dá ustriehnuť, aby vodu nepouţívali aj tí, ktorí za ňu 

platiť nebudú. Ďalej navrhuje, aby sa to  dohodlo s vedúcimi skupín. Poplatky by sa mali 

stanoviť na pol roka a platiť podľa počtu osôb. 

- Mgr. Dagmar Boháčiková - odpovedala, ţe pouţívanie vody v sprchách neplatičmi sa dá 

ustriehnuť – priestory spŕch sa uzamknú.  S vedúcimi skupín sa bude o tom hovoriť. Ďalej 

poznamenala, ţe je problém aj s tým, ţe nikto nechce robiť správcu telocvične. Je na to treba 

človeka, ktorý by za to zodpovedal. 

- p. Vladimír Šišmič - poznamenal, ţe v telocvični by mala byť lekárnička. Ďalej uviedol, ţe 

v Ludaniciach vyberali poplatky za celý mesiac dopredu, nezáleţalo na tom, či prídu cvičiť 

alebo nie.  Mali od telocvične svoj kľúč a boli spokojní. Prenájom bol bez vody. 

- p. Oto Vrbjar - poznamenal, ţe parkety v telocvični sú vo veľmi zlom stave a spýtal sa, ţe keď 

sa tam stane úraz, kto bude zodpovedný. 

- p. Jaroslav Bujna – k propomienke p. Vrbjara uviedol, ţe sa rozprával s p. Domanickým a ten 

mu povedal, ţe parkety v  telocvični boli robené iba pre deti nie pre dospelých a preto sa 

parkety kazia. 

- Ing. Maximilián Vican - sa spýtal, či školu nezaťaţuje aj vykurovanie telocvične.  

- Mgr. Dagmar Boháčiková -  vykurovanie telocvične školu nezaťaţuje, pretoţe vykurovanie 

v škole sa zníţi na minimum a telocvičňa ide zvlášť. Následne sa vyjadrila k vyjadreniu 

poslanca p. Bujnu, ţe parkety sa posúvajú preto, lebo pod nimi sú medzery /nie je tam plná 

podlaha/. Ďalej oboznámila poslancov s tým, ţe v telocvični  sa šíri veľký zápach.  Po 

preskúmaní sa zistilo, ţe nie sú vetracie komíny a vetranie nejde von, ale je vyvedené iba  pod 

strechu budovy. 

- Mgr. Marta Franková navrhla, aby prenájom telocvične bol stanovený  nasledovne: za 1 

hodinu s pouţitím vody na sprchovanie 18,- Eur a za 1 hodinu bez  pouţitia vody 8,-  Eur. 

Pani starostka poţiadala  poslancov OZ o hlasovanie, za cenu prenájmu telocvične – 18,- Eur/hodina 

s pouţitím vody na sprchovanie a 8,- Eur/hodina bez pouţitia vody. Úhrada za prenájom telocvične 

mesiac vopred, poštovým poukazom na zmluvy platné  do 31.3.2011. 

Hlasovanie – „za“ – 8 poslancov 

                       „proti“ – 0 poslancov 

                      „zdržal sa hlasovania – 0 poslancov 

 

5. Plnenie rozpočtu za I. – III. štvrťrok 2010 

Plnenie rozpočtu obce za I.-III. štvrťrok obce bolo poslancom OZ doručené spolu s pozvánkou.  
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- Stanovisko Komisie finančnej a obecného majetku pri OZ v Kovarciach k plneniu rozpočtu obce za 

   I. – III. štvrťrok 2010 

Ing. Otília Jančovičová, predsedníčka komisie  predniesla správu zo zasadnutia komisie,  konanej 

dňa 4.11.2010. Uviedla, ţe komisia na zasadnutí prehodnotila plnenie príjmov a výdavkov obce 

Kovarce za I. – III. štvrťrok 2010. Príjmové poloţky rozpočtu obce sú plnené priebeţne, neplnenie je 

len v príjmovej poloţke - poplatky za znečisťovanie ovzdušia, ktoré sa začali vyberať aţ v októbri 

2010. Výdavky obce sú tieţ čerpané priebeţne. V poloţkách, kde nenastalo čerpanie, čerpanie 

nastane v poslednom štvrťroku.  

Komisia finančná a obecného majetku doporučila  OZ plnenie  rozpočtu obce za I.-III. štvrťrok 2010 

schváliť a súčasne doporučila schváliť aj zmenu rozpočtu obce podľa predloţeného návrhu.  

Starostka obce otvorila rozpravu k uvedenému bodu.  

- Mgr. Eva Hulová – sa  spýtala na zmenu v poloţke Územný plán obce Kovarce – koľko bude 

faktúra za  územný plán ? 

- p.starostka - odpovedala, ţe je potrebné uhradiť čiastkovú faktúru za prevedené práce na I. 

a II. etape prác ÚPN na základe zmluvy o dielo vo výške 8.400,- Eur. Na pokrytie tejto 

faktúry sa pouţijú peniaze vo výške 7.000,- Eur z rezervného fondu a 1400,- Eur z beţných 

príjmov. 

- p. Jaroslav  Bujna - sa spýtal na výdavky na poţiarnu ochranu a či sa zdraţila voda, keď je tu 

zmena o 1.000,- Eur navýšenie. 

- p.starostka - mu odpovedala, ţe u poţiarnej ochrany bola uskutočnená oprava čerpadla 

a oprava PPS, za ktorú tu ešte nie je faktúra. Čo sa týka vody zvýšenie tu nastalo z toho 

dôvodu, ţe je zvýšená spotreba vody, pretoţe aj napr. na betónovanie chodníkov si vozíme 

vlastnú vodu. 

- Mgr. Eva Hulová - sa  spýtala, či uţ nemáme rodinné prídavky a ako je to so strechou na MŠ. 

- p. starostka - jej odpovedala, ţe rodinné prídavky na deti Antóna Jančia nemáme, pretoţe deti 

uţ navštevujú školu. 

- p.Záhorská, ekonómka obce - jej odpovedala, ţe rekonštrukcia strechy  na MŠ je urobená,  ale 

faktúra nie je zaplatená. 

- Mgr. Eva Hulová - sa spýtala,  či nemôţeme v tomto roku ešte dostať dotáciu na kanalizáciu,  

a ţe v čerpaní rozpočtu  nie je vidieť peniaze, ktoré obec dostala za predaj pozemku  Ing. V. 

Rumanovi. 

- p. starostka - jej odpovedala, ţe dotáciu na kanalizáciu tento rok dostať uţ nemôţeme. 

- p. Záhorská - jej odpovedala, ţe sumu nemôţe vidieť, pretoţe predaj bol zrealizovaný ešte 

v minulom roku a tieţ finančné prostriedky za predaj boli prijaté tieţ minulý rok. Ďalej 

uviedla, ţe keď sa OZ rozhodne finančné prostriedky v tej výške ako bol zrealizovaný predaj 

pouţiť na konkrétny účel,  tak sa peniaze na to pouţijú a vtedy sa to zapracuje do rozpočtu  vo 

výdavkovej časti. 

- p.Jaroslav Bujna - sa spýtal, prečo nie sú zaplatené faktúry MŠ, či ich riaditeľka neplatila. 

- p. starostka - odpovedala, ţe riaditeľka faktúry neuhrádzala z toho dôvodu, ţe obec dostala 

menší príjem zo štátu /podielové dane/, takţe ani na originálne kompetencie  nemohla dať  MŠ  

plnú výšku a tým sa stalo, ţe nie sú uhradené faktúry. 

- PhDr. Irena Grácová - sa spýtala, ako sa dá riešiť táto situácia. 

- p.starostka - odpovedala, ţe niektoré obce riešili situáciu tým, ţe si brali  úvery na preklenutie 

nepriaznivej finančnej situácie, ale to nie riešenie. Budúci rok bude podľa prognóz príjem obcí 

ešte menší, pretoţe obce dostanú ešte menej finančných prostriedkov z podielových daní. 

- Mgr. Eva Hulová -  sa spýtala, či je hlavná kontrolórka informovaná o uvedených zmenách. 

- p. starostka - odpovedala, ţe p. kontrolórka je dlhodobo práceneschopná, ale doklady jej boli 

doručené. 

Poslanci OZ nemali uţ ţiadne pripomienky k plneniu rozpočtu obce Kovarce za I.-III. štvrťrok 2010  

ani k jeho úprave. Starostka obce poţiadala poslancov za hlasovanie. 
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Za plnenie rozpočtu za  I.-III- štvrťrok 2010 obce Kovarce. 

Hlasovanie – „za“ – 9 poslancov 

                       „proti“ – 0 poslancov 

                       „zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov. 

Za úpravu rozpočtu obce tak, ako bola predloţená. 

Hlasovanie – „za“ – 9 poslancov 

                       „proti“- 0 poslancov 

                       „zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

 

6.Návrh – Dodatok č.1  Prevádzkového poriadku pohrebiska obce Kovarce. 

Starostka obce v tomto bode vysvetlila poslancom, ţe Prevádzkový poriadok pohrebiska bol 

schválený OZ v roku 2007. V prevádzkovom poriadku boli uvedené aj poplatky za prenájom 

hrobových miest. Prevádzkové náklady na údrţbu cintorína sú veľmi vysoké /kosenie cintorína, 

osvetlenie, vývoz odpadu/. Na základe nájomnej zmluvy s Rímsko-katolíckou cirkvou, farnosť 

Kovarce má obec od 1.9.2010 v nájme cintorín -  pozemok cintorína, na základe čoho môţe obec 

ďalej prenajímať hrobové miesta  a uzatvárať nájomné zmluvy s nájomcami hrobových miest 

a vyberať poplatky. Starostka ďalej uviedla, ţe spolu s pozvánkou im bol doručený návrh na zmenu 

poplatkov za prenájom hrobových miest. Starostka poţiadala poslancov, aby sa vyjadrili 

k predloţenému návrhu poplatkov, alebo navrhli  výšku poplatkov za prepoţičanie hrobového 

miesta. Starostka otvorila rozpravu k danému bodu. 

- Mgr. Eva Hulová -  sa spýtala, či tieto poplatky pokryjú náklady na prevádzku cintorína. 

- p. starostka - odpovedala, ţe nepokryjú celé výdavky, ale aspoň uhradia časť nákladov obce. 

- Mgr. Eva Hulová, p. Jaroslav Bujna, p. Erich Gregor - navrhujú stanoviť poplatky za 

prenájom hrobových miest, upraviť vo výške:  jednohrob 5,- Eur, dvojhrob 10,- Eur, trojhrob 

15,- Eur       

Starostka obce poţiadala poslancov o hlasovanie výšky poplatkov, za prenájom hrobových miest 

podľa návrhu predneseného poslancami,  a to za jednohrob 5,- Eur, dvojhrob 10,- Eur, trojhrob 15- 

Eur. 

Hlasovanie – „za“- 9 poslancov 

                       „proti“ – 0 poslancov 

                       „zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

 

7. Znalecký posudok č. 117/2010 vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti – parc.č. 

384/10 a 384/11 podľa GP č. 41680391 – 087/2010 – návrh na predaj nehnuteľnosti – pozemku 

pre Zsl. energetiku Bratislava 

Starostka obce uviedla, ţe poslanci  OZ na svojom zasadnutí 2.8.2010 súhlasili s vypracovaním 

znaleckého posudku na ocenenie nehnuteľností parc. č. 348/10 – zastav. plochy a nádvoria vo 

výmere 4 m
2
 a parc č.  348/11- zastav. plochy a nádvoria vo výmere 12 m

2
 oddelené z pôvodnej 

parcely č. 348/3 zastav. plochy a nádvoria o výmere 3315 m
2
  Geometrickým plánom  č. 41680391- 

087/2010 zo dňa 1.7.2010, ktorý vyhotovila geodetická kancelária Tomáš Belianský, IČO 41680391, 

Veľký Klíţ 95, a ktorý úradne overila Správa katastra Topoľčany dňa  14.7.2010 pod č.323/2010. 

Znalecký posudok vypracoval Ing. Ladislav Bakič, M.A.Bazovského 2342/4, 955 01 Topoľčany,  

znalec v odbore stavebníctvo, odhad hodnoty nehnuteľností. Na základe znaleckého posudku bola 

novovytvorená parc. č. 348/10 – výmera 4 m
2
 ocenená na 16,- Eur a novovytvorená parc. č. 348/11 – 

výmera 12 m
2
 na 48,- Eur, spolu na 64,- Eur.   

Starostka obce poskytla poslancom  k nahliadnutiu  geometrický plán a znalecký posudok. Taktieţ 

oboznámila poslancov s tým, ţe je vypracovaná PD pre výstavbu verejného osvetlenia na ulici pod 

ihriskom, podľa ktorej by mohlo byť elektrické vedenie na VO uloţené  do jednej ryhy  s káblami na 

rozvod elektrickej energie.  

Poslanci k uvedenému bodu nemali ţiadne pripomienky ani doplnky. Starostka obce poţiadala 

poslancov o hlasovanie za predaj nehnuteľnosti – pozemok  parc. č. 384/10 a 384/11 za cenu podľa  
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znaleckého posudku – parc. č. 348/10 – zast. plochy a nádvoria o výmere 4 m
2
 – cena 16,- Eur a par. 

č. 348/11 – zast. plochy a nádvoria o výmere 12m
2
 – cena 48,- Eur, spolu 64,- Eur pre 

Západoslovenskú energetiku, a.s., Bratislava pre účely  vybudovania novej TS. 

Hlasovanie – „za“ – 9 poslancov 

                       „proti“ – 0 poslancov 

                       „zdržal sa hlasovania„ – 0 poslancov 

 

8. ÚPN-O Kovarce – úhrada prác za 1. s 2. etapu / finančné prostriedky z rezervného fondu 

obce – schválenie použitia/ 

 

Starostka obce informovala poslancov,  ţe Ing. Borguľa, PhD. vypracoval 1. a 2. etapa ÚPN obce 

Kovarce. Za tieto práce ním bola vystavená faktúra tak, ako bolo dohodnuté v Zmluve o dielo vo 

výške 8.400,- Eur. Zmena je iba v tom, ţe Ing. Borguľa od septembra 2010 uţ nie je platcom DPH, 

takţe cena ÚPN Kovarce bude niţšia o 19 % DPH.  Na  zaplatenie uvedenej faktúry sa môţu pouţiť 

finančné prostriedky z rezervného fondu vo výške 7.000,- Eur a  zvyšok bude uhradený 

z prostriedkov obce. 

- Mgr. Eva Hulová - sa spýtala, ţe koľko je finančných prostriedkov na rezervnom fonde. 

- p. starostka -  odpovedala, ţe rezervný fond bol vytvorený iba v roku 2007 a v súčasnosti je  

na 

              rezervnom fonde  7.551,18 Eur 

Iné pripomienky poslanci k uvedenému bodu nemali. Starostka obce poţiadala poslancov 

o hlasovanie za pouţitie finančných prostriedkov  z rezervného fondu vo výške 7.000,- Eur na 

zaplatenie faktúry za práce na 1. a 2. etape ÚPN-O Kovarce. 

Hlasovanie – „za“ – 9 poslancov 

                       „proti“ – 0 poslancov 

                      „zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

 

9. PhDr. Irena Grácová, kronikárka obce – kronikárske zápisy obce Kovarce – rok 2006, 

2007,2008. 

Starostka obce informovala poslancov, ţe v roku 2007 bola  za kronikárku obce vymenovaná  PhDr. 

Irena Grácová. Poznamenala, ţe p. Grácová doteraz spracovala kronikárske zápisy nielen za obdobie 

od roku 2007 do roku 2009 /odkedy nastúpila do funkcie kronikárky/, ale aj za predošlé roky 2005-

2006.  Teraz pracuje na zápisoch z aktuálneho roku 2010. Následne poţiadala p. Grácovú 

o oboznámenie poslancov s kronikárskymi zápismi. 

- PhDr. Irena Grácová informovala poslancov o práci kronikárky. Povedala, ţe síce kronikárkou 

obce je aţ od júla 2007, ale záznamy v kronike nie sú napísané od roku 2005, preto tieto 

zápisy spätne pripravuje ona. Uvedené materiály doniesla poslancom k nahliadnutiu. Materiál 

na príspevky čerpá zo zasadnutí obecného zastupiteľstva, z Kovarského mesačníka, z diania 

v obci  a pod. V kronike zaznamenáva politický a spoločenský ţivot a rozvoj obce, voľby do 

orgánov samosprávy obce - komunálne voľby /meno starostu, poslancov, koľkí poslanci/, 

spoločenský ţivot v obci, tradičné podujatia, ktoré sa konajú v obci. V kronike sa snaţí 

zachytiť všetky dôleţité udalosti, ktoré sa stali v obci. Kronikárka obce – p.  Irena Grácová 

sľúbila, ţe do konca tohto volebného obdobia budú zápisy zapísané do čistopisu – prepísané 

do kroniky a predloţí ju obecnému zastupiteľstvu k nahliadnutiu. Rok 2005 bude napísaný 

ešte v starej kronike. Obdobie od roku 2006 bude zapísané v novej kronike. Pani Grácová 

oboznámila poslancov aj s tým, ţe týmto volebným obdobím  chce ukončiť prácu kronikárky 

obce a preto navrhuje, aby bol za kronikárku vymenovaný niekto iný, mladší.  

- Mgr. Eva Hulová - sa spýtala, či má nejaké inštrukcie ako viesť kroniku a ďalej či za obdobie 

čo robí kronikárku nedostala nič zaplatené . Navrhuje,  aby kronikárka dostávala odmenu 

kaţdý rok. 

- PhDr. Irena Grácová - odpovedala, ţe má inštrukcie ako sa má viesť kronika, a ţe za uvedené 

obdobie nedostala ţiadnu odmenu. 
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- Starostka – uviedla, ţe ročná odmena predcházajúcej kronikárky p. Zdenky Bujnovej bola 

5.500,- Sk.  

- p. Zdenka Lukáčiková - navrhla schváliť odmenu, za uplynulé roky vo výške 200,- Eur/rok t.j. 

spolu 1.200,- Eur 

Starostka obce poţiadala poslancov o iné návrhy. 

Iné návrhy poslanci k uvedenému bodu nemali. Starostka poţiadala poslancov o hlasovanie za 

vyplatenie odmeny kronikárke obce PhDr. Irene Grácovej vo výške 200,- Eur za rok, t.j.  1.200,- Eur. 

Hlasovanie – „za“ – 9 poslancov 

                       „proti“ – 0 poslancov 

                       „zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

 

10. Marián Čitársky – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy 

Starostka  obce prečítala ţiadosť p. Mariána Čitárskeho o predĺţenie nájomnej zmluvy školských 

priestorov na školský rok 2010/2011. Starostka poţiadala poslancov, aby sa vyjadrili k predloţenej 

ţiadosti. 

        - p. Jaroslav Bujna - poznamenal, ţe pokiaľ je spokojná škola, tak treba zmluvu predĺţiť. 

Poslanci nemali ďalšie pripomienky k ţiadosti, starostka ich poţiadala o hlasovanie , aby sa nájomná 

zmluva na prenájom časti nehnuteľnosti  priestorov na prízemí ZŠ Kovarce  pre Mariána Čitárskeho 

predĺţila na školský rok 2010-2011, do 30.6.2011. Cena nájmu 33,- Eur za mesiac. 

Hlasovanie – „za“ – 9 poslancov 

                       „proti“ – 0 poslancov 

                       „zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

 

11. Oľga Omastová – žiadosť o napojenie verejného osvetlenia. 

V tomto bode starostka obce oboznámila poslancov OZ so ţiadosťou p. Oľgy Omastovej, ktorá ţiada 

o napojenie verejného osvetlenia pred vchod jej rodinného domu, pretoţe chodí domov z práce 

v neskorých večerných hodinách a má problémy s neplnoletou mládeţou. Bojí sa ohrozenia a chce,  

aby mali osvetlený prístup k domu. Starostka informovala poslancov, ţe poţiadala p. Milana Jagelku, 

pracovníka elektrární,  aby preveril či by sa osvetlenie dalo zrealizovať. P. Jagelka ju informoval, ţe 

osvetlenie sa tam dá nainštalovať a jeho cena by bola pribliţne  200,- Eur aj s prácou 

Poslanci nemali ţiadne pripomienky k uvedenej ţiadosti. Starostka poţiadala poslancov 

o hlasovanie, za zrealizovanie napojenia verejného osvetlenia pred rodinný dom p. Oľgy Omastovej. 

Hlasovanie – „za“ – 9 poslancov 

                       „proti“ – 0 poslancov 

                       „zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov. 

 

12.Interpelácie poslancov  

Poslanci nemali ţiadne interpelácie.  

 

13.Rôzne, diskusia 

-   Informácia o podaných žiadostiach na ÚNSK 

     Starostka obce informovala poslancov, ţe na ÚNSK  boli k 31.10.2010 zaslané 3 ţiadosti. 

       Jedna ţiadosť pre spevácku skupinu  NEZÁBUDKA  na usporiadanie kultúrnej akcie „Ľudia  

         s ľuďmi v údolí rieky Nitry“. Spevácka skupina chce pokračovať v začatej tradícii stretnutí 

         občanov susedných obcí. 

       Druhá ţiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov z NSK na kultúru  bola podaná na návrh 

   speváckej skupiny KOVARČANKA na   usporiadanie folklórneho pásma pod názvom  

   „Predvianočné zvyky a tradície v niekdajšej  dedine“. 

       Tretia ţiadosť bola podaná na športovú činnosť – usporiadanie športového podujatia pri 

príleţitosti 

 

 

 



- 8 - 

         50. výročia otvorenia ZŠ. 

- Informácia o podaných žiadostiach na EF 

Starostka informovala poslancov, ţe k 31.10. boli podané dve ţiadosti. Jedna na výstavbu verejnej  

kanalizácie a druhá na nákup zariadenia na zber biologicky rozloţiteľného odpadu. 

- Informácia – pilotný projekt „Energetická efektívnosť vo verejných budovách“ 

V tomto bode starostka  informovala poslancov, ţe ţiadosť našej obce o poskytnutie finančných 

prostriedkov na KD, ktorá bola na SIEA doručená ešte v mesiaci júl 2008  postúpila zo zásobníka 

projektov na pridelenie finančných prostriedkov. 6. októbra obec navštívili zástupcovia SIEA 

Bratislava, prezreli si budovu pričom zhodnotili potrebu rekonštrukcie, a to výmenu okien, dverí, 

zateplenie, zateplenie strechy, výmenu kúrenia, vybudovanie odvetrania. O ďalších krokoch 

/vypracovanie PD na rekonštrukciu, výber dodávateľa a pod./ bude obec postupne informovaná. 

- Register poskytovateľov sociálnej služieb – informácia 

Starostka obce informovala poslancov o tom, ţe obec Kovarce bola zaregistrovaná ako poskytovateľ 

sociálnych sluţieb do registra NSK. Teraz je potrebné dať prehodnotiť posudkovou lekárkou 

zdravotný stav klientov, ktorí sú uţ poberateľmi sociálnych sluţieb /opatrovateľskej sluţby/. 

- KR HaZZ Nitra – informácia o podpísaní darovacej zmluvy 

Obec Kovarce podpísala  s KR HaZZ Nitra darovaciu zmluvu, predmetom ktorej je darovanie 

motorového vozidla LIAZ pre potreby obecného DHZ. Auto bolo doteraz v uţívaní HaZZ 

v Komárne. 

- Starostka informovala poslancov o tom,  ako pokračujú práce na budovaní chodníka vedľa hlavnej 

cesty smer Nitra. Práce na chodníku sú robené postupne, robia ho pracovníci obce zo zámkovej 

dlaţby vyrobenej  zamestnancami  a vybudovaný  chodník uţ slúţi obyvateľom obce. 

- PhDr. Irena Grácová – sa informovala, čo bude so starou poţiarnou zbrojnicou keď sa odstráni 

stará fara. 

- Starostka – odpovedala, ţe budova starej poţiarnej zbrojnice prešla do vlastníctva rímskokatolíckej 

cirkvi na základe zámennej zmluvy a podľa informácii od p. farára má byť tieţ odstránená. 

- p. Vladimír Šišmič -  podotkol, ţe zápisnica z minulého zasadnutia znovu prišla neskoro či nie 

moţné napísať zápisnicu skôr. 

 

14. Návrh na uznesenie 

Návrhová komisia spracovala návrh uznesenia č. 7/2010, ktorý poslancom na schválenie predniesla 

Mgr. Marta Franková. 

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

ani doplnky  k prednesenému návrhu uznesenia č. 7/2010. Starostka poţiadala poslancov 

o hlasovanie za uznesenie. 

Hlasovanie – „za“- 9 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 5.11.2010   

 

Overovatelia :  p. Erich  Gregor 

             p. Oto  Vrbjar 

 

Zapisovateľka:  Ľuboslava  Somogyiová 

 

                                                                                                      Mgr. Helena Paučírová 

                                                                                                                   starostka obce Kovarce 


