
ZÁPISNICA  č. 5/2010 
z mimoriadneho zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Kovarciach, 

konaného dňa 24.5.2010 o 18.00 hod. 

 

 

Prítomní: 

1. Mgr. Helena Paučírová, starostka obce 

2. Poslanci obecného zastupiteľstva : p. Erich Gregor, Mgr. Marta Franková, p. Zdenka 

Lukáčiková, Bc. Eva Hulová, p. Vladimír Šišmič, p. Oto Vrbjar, p. Jaroslav Bujna, 

Ing. Maximilián Vican.  

3. p. Ľuboslava Somogyiová, zapisovateľka     

 

Neprítomní poslanci: 

       Ing. Rudolf Kovačik 

 

 

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, že zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastňuje 8 poslancov, čo 

je nadpolovičná väčšina, takže obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 

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

 

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

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

Pre vypracovanie návrhu uznesenia č. 5/2010 navrhla komisiu v zložení: 

Bc. Eva Hulová,  Ing. Maximilián Vican,  Mgr. Marta Franková 

Starostka obce požiadala poslancov o hlasovanie za zloženie komisie pre vypracovanie návrhu 

uznesenia zo zasadnutia OZ. 

Hlasovanie – „za“ 8 poslancov 

 

Starostka obce predniesla program zasadnutia obecného zastupiteľstva /tak ako bol uvedený 

v pozvánke/ 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky, voľba návrhovej komisie 

3. Ukončenie nájmu bytu č. 3 v 6-b.j. s.č. 543. Výber nového nájomcu bytu č.3 v 6 b.j. 

s.č. 543 

4. Vypracovanie GP na odčlenenie pozemku pre umiestnenie novej TS 

5. Návrh na uznesenie 

6. Záver 

 

K prenesenému návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva nemali poslanci OZ 

pripomienky a doplnky. 

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

Hlasovanie – „za“ 8 poslancov 
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3. Ukončenie nájmu bytu č.3 v 6-b.j. s.č. 543. Výber nového nájomcu bytu č. 3 v 6 b.j. 

s.č. 543  

Starostka obce prečítala žiadosť Vladimíra Halámeka a manželky Miriam,  nájomcov bytu č. 3 

v 6- b.j. s.č. 543 o vypovedanie nájmu predmetného bytu k 31.5.2010. 

Poslanci obecného zastupiteľstva vzali uvedené na vedomie. 

 

Starostka obce ďalej oboznámila poslancov so žiadateľmi o nájom bytu a o predložení 

potvrdení o príjme: 

       - Peter Tomašovych predložil potvrdenie o príjme. Pracuje v podniku HYZA – Topoľčany 

         a jeho  priemerný čistý mesačný príjem je 750,76 Eur. Jeho manželka Ivana pracuje v COOP  

         JEDNOTA Topoľčany a jej mesačná hrubá mzda je 369,24 Eur. 

        - p. Juraj Kerek predložil potvrdenie o príjme. Jeho príjem za posledné 3 mesiace je v čistom     

1.128,99 Eur. 

Ostatní žiadatelia potvrdenia o príjme nepredložili. 

- p. Jozef Švec pracuje u nového zamestnávateľa, manželka Zuzana nepracuje. 

- p. Štefan Šulai a manželka - ich žiadosť o pridelenie bytu  je aktuálna, ale starostka sa s nimi 

nemohla telefonicky skontaktovať. 

- p. Ivo Grác – adresa, ktorú má uvedenú v žiadosti /Kovarce č. 471/ nie je aktuálna, trvale sa 

zdržuje v Topoľčanoch . 

- p. Štefan Kovačik – žiadosť trvá, ale v súčasnosti nežiada prideliť byt. 

- p. Ľuboš Jančovič a manželka Ivana – adresa pobytu uvedená v žiadosti /Kovarce č. 194/ nie 

je aktuálna, bývajú v podnájme v Topoľčanoch. Telefonický kontakt v žiadosti neuviedli.  

 

Poslanci OZ sa dohodli, že nového nájomníka bytu č. 3 v 6- b.j. s.č. 543 vyberú tajným 

hlasovaním. 

Zapisovateľka OZ im odovzdala pripravené lístky so zoznamom žiadateľov o pridelenie bytu. 

Po vrátení lístkov starostka oznámila výsledky tajného hlasovania:  

- Juraj Kerek a Alexandra Pavlová – 7 hlasov 

- Peter Tomašovych a manž. Ivana- 1 hlas 

Nájomcami bytu č. 3 v 6 b.j. s.č. 543 od 1.6.2010 sú  Juraj Kerek a Alexandra Pavlová. 

        

4.Vypracovanie GP na odčlenenie pozemku pre umiestnenie novej TS 

 

Starostka obce informovala poslancov o tom, že projektovú dokumentáciu na vybudovanie 

novej TS a rozšírenie káblového rozvodu pre IBV vypracoval projektant Ing. Hajn. Časť tejto 

dokumentácie /výkres osadenia novej TS a zapojenie novej siete obdržali poslanci spolu 

s pozvánkami/. Starostka ďalej informovala poslancov,  že pozemok na ktorom má byť 

vybudovaná nová TS musí byť vo vlastníctve Západoslovenskej energetiky Bratislava, na 

cudzom pozemku ju vybudovať nemôžu. TS bude mať rozmery 2,3 x 1,9 m. Od umiestnenia 

TS musí byť ešte ochranné pásmo v šírke 1 m na každej strane. Výmera pozemku na 

umiestnenie TS a ochranného pásma je 16,77 m
2
 /4,30 m x 3,90 m/. TS nie je potrebné 

oplotiť.  Starostka ďalej informovala poslancov aj o tom, že vlastníci nehnuteľností – 

rodinných domov, ktoré sú už pripojené na jestvujúce elektrické siete, p.  Peterková a p. 

Kunovský sa dohodli s pracovníkmi Západoslovenskej energetiky Partizánske, že po 

odstránení elektrických stĺpov budú premiestnené elektrické prípojky  týchto rodinných 

domov s tým, že ZsE uhradí náklady súvisiace s nákupom elektrických rozvodových skríň 

a pripojenie od novovybudovaného stĺpa po rozvodové skrine a p. Peterková a p. Kunovský 

uhradia náklady súvisiace s prepojením elektrickej prípojky od hranice na ich pozemkoch.  

Starostka otvorila rozpravu k danému bodu. 

- p. Jaroslav Bujna sa informoval, či studňa pri kostole je funkčná. 



 
- 3 - 

- p. starostka odpovedala, že je uzavretá,  ale je funkčná. 

- p. Vladimír Šišmič sa informoval, že kedy sa začne s trafostanicou robiť. 

- p. starostka odpovedala, že po tom, ako bude pozemok vo vlastníctve Západoslovenskej 

energetiky Bratislava. 

 

Starostka obce požiadala poslancov o hlasovanie za vypracovanie GP na oddelenie pozemku 

z parc. č. 348/3 a to 16,77 m
2 

pre umiestnenie novej trafostanice. 

 

Hlasovanie – „za“ 8 poslancov 

 

5.Návrh na uznesenie 

 

Návrh uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva predniesla Bc. Eva Hulová. 

K prednesenému návrhu nemali poslanci žiadne doplnky a zmeny. 

Starostka obce požiadala poslancov o hlasovanie za prednesený návrh uznesenia zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie – „za“ 8 poslancov 

 

6.Záver 

 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka obce Mgr. Helena Paučírová zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva v Kovarciach ukončila a poďakovala prítomným za ich účasť. 

 

V Kovarciach, dňa 24.5.2010 

 

 

Overovatelia :  p. Erich  Gregor 

                          p. Oto  Vrbjar 

 

Zapisovateľka: Ľuboslava Somogyiová 

 

 

 

                                                                                                        Mgr. Helena Paučírová 

                                                                                                        starostka obce Kovarce 

 

    

 

 

 

 


