
ZÁPISNICA 
č. 2/2010 

z mimoriadneho zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva v Kovarciach, 

konaného dňa 25. 1. 2010 o 18,00 hod. 

 

 

Prítomní: 

1. Mgr. Helena Paučírová, starostka obce 

2. Poslanci obecného zastupiteľstva:  Mgr. Marta Franková, p. Oto Vrbjar,  p. Zdenka 

Lukáčiková,  Ing. Maximilián Vican, p. Vladimír Šišmič, Ing. Rudolf Kováčik  

3. p. Ľuboslava Somogyiová, zapisovateľka  

4. Ing. Martin Gaľa, Develop Group, a.s. Bratislava 

 

Neprítomní poslanci:  
p. Erich Gregor, Bc. Eva Hulová, p. Jaroslav Bujna 

 

1. OTVORENIE 

Mimoriadne 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 6 poslancov, čo  je 

nadpolovičná väčšina,  takže obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa, voľba návrhovej komisie 

Za overovateľov zápisnice určila poslancov: Mgr. Marta Franková, p. Vladimír Šišmič  

Pre vypracovanie návrhu uznesenia č.2/2010 navrhla komisiu v zložení: Ing. Rudolf Kovačik, Ing. 

Maximilián Vican, p. Zdenka Lukáčiková 

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

 

Hlasovanie – ,,za“ 6 poslancov 

  

Starostka obce predniesla program mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa 

pozvánky : 

PROGRAM: 

1. Otvorenie 

      2.   Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky, voľba návrhovej komisie 

      3.   Výstavba 2x6 b.j. v k.ú. Kovarce na parc.č.33/11 

      4.   Diskusia 

      5.   Návrh na uznesenie     

                  6.   Záver  

        

V  programe zasadnutia OZ starostka navrhla doplniť ako bod 4. – Prerokovanie žiadosti o zámenu 

nehnuteľností Rímskokatolíckej cirkvi – Farnosť sv. Mikuláša Kovarce. Ostatné body programu  4-6 

budú  označené ako body 5 – 7. 

K predmetnému návrhu doplnenia  programu neboli žiadne pripomienky poslancov.  

      

Starostka obce dala poslancom OZ hlasovať za takto zmenený program. 

Hlasovanie – „za“ 6 poslancov 
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3. Výstavba 2x6 b.j.  v k.ú. Kovarce na parc. č. 33/11  

Starostka obce oboznámila poslancov s tým, že v  Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

obce Kovarce na obdobie 2004-2010, ktorý schválilo OZ 30.1.2004 nie je zapracovaná stratégia  

bytovej politiky a rozvoja bývania v obci Kovarce.  Je potrebné, aby bol vypracovaný dodatok 

k tomuto dokumentu, kde bude táto stratégia bytovej politiky zapracovaná. 

Starostka obce požiadala poslancov OZ o vyjadrenie sa k prednesenému návrhu. Nikto z poslancov 

nemal žiadne pripomienky k doplneniu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kovarce 

na obdobie 2004-2010 o stratégiu bytovej politiky a rozvoja bývania. 

Starostka požiadala poslancov OZ o hlasovanie. 

Hlasovanie: „za“ – 6 poslancov 

 

Starostka obce ďalej oboznámila poslancov s tým, že je potrebné zahrnúť do rozpočtu obce sumu 

8.600,- eur,  na technickú vybavenosť  NBD – prípojky na verejnú kanalizáciu a vodovod. 

Požiadala Ing. Gaľu, zo spoločnosti Develop Group, a.s. o bližšie vysvetlenie k tomuto bodu. 

 

- p. Ing Gaľa -  oboznámil poslancov s tým, že kompletná dokumentácia k výstavbe nájomných 

domov je pripravená a tento týždeň sa môže podať žiadosť.  Ďalej oboznámil poslancov, že 

cena za technickú vybavenosť  2x6 b.j. je  28.700  eur.  Z tejto sumy MVRR SR poskytne 

finančnú čiastku vo forme dotácie 20.100,- eur  a 8.600,- eur musí uhradiť obec z vlastných 

finančných zdrojov. Poznamenal tiež, že táto finančná čiastka bude obci vrátená spoločnosťou 

Develop Group, a.s, ktorá bude dodávateľom stavby,  vo forme prenájmu verejných 

priestranstiev, čo jej bude obec fakturovať. 

Do diskusie sa zapojili poslanci: 

- Ing Rudolf Kovačik – konštatoval, že je to veľmi lákavé. Spýtal sa  aký bude text na faktúrach,  

a čo bolo myslené pod sumou 6,- eur, ktoré boli sľubované ako príspevok, ktorý má zaplatiť 

obec? Povedal, že poslanci majú zlé skúsenosti /museli sa vracať peniaze za projekt z ESF, 

bytovky, ktoré sú postavené majú stále závady/. 

- Ing Gaľa - odpovedal, že text na faktúrach môže byť  prenájom verejných priestranstiev, alebo  

prenájom skladových priestorov. Suma 6,- EUR je oficiálny poplatok obce. 

- p.Šišmič – skonštatoval, že počiatočný návrh bol iný a už to obec stálo viac peňazí. Spýtal sa 

z čoho sa bude platiť úver. 

- p.starostka – odpovedala, že úver sa bude splácať z nájomného. 

- p. Lukáčiková – sa spýtala, či peniaze za predaj pozemku pod lekáreň sú na účte a tieto sa môžu 

použiť na výstavbu. 

- p. starostka – odpovedala, že peniaze za predaj pozemku sú na účte a finančné prostriedky  sú a 

aj na rezervnom fonde, ktorý obec zriadila až v roku 2007. Tieto môžu byť použité iba na 

kapitálové výdavky. 

- p.Vrbjar – sa spýtal či sú to posledné výdavky obce a či sa o mesiac nestretnú a budú sa žiadať 

ďalšie výdavky? 

- Ing.  Gaľa – odpovedal, že keď sa už podá žiadosť, tak výdavky nebudú. 

       

          Starostka obce požiadala poslancov o hlasovanie za  súhlas s dofinancovaním technickej 

vybavenosti   2x6 b.j.  na parc. č. 33/11 vo výške 8.600,- eur z vlastných finančných zdrojov obce 

a zapracovanie týchto finančných prostriedkov do rozpočtu obce Kovarce na rok 2010. 

 

Hlasovanie „za“ 6 poslancov. 
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4. Ţiadosť o zámenu nehnuteľností – ţiadateľ Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Mikuláša 

Kovarce 

 

        Starostka obce prečítala poslancom OZ žiadosť od Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Kovarce, 

v ktorej žiadajú o zámenu nehnuteľností. Za majetok cirkvi – parc. č. 1062/4 a 1062/5 zast. plochy 

a nádvoria spolu o výmere 160 m
2
 /pozemok pod DZ a prekrytím pred DS/  za  majetok obce  

Kovarce  - časť parc. č. 348/3 o výmere cca 25 m
2
 a budovu starej požiarnej zbrojnice o výmere cca 

42 m2.pozemok na LV č.713 parcelné číslo 348/3 výmera cca 25 m
2
 a starú budovu požiarnej 

zbrojnice výmery cca 42 m
2
. 

Starostka obce otvorila rozpravu k predmetnej žiadosti. 

- p. Šišmič – sa informoval, kedy bola doručená žiadosť na obecný úrad. 

- p. starostka –  žiadosť bola doručená na obecný úrad  25.1.2010. 

-    Ing. Vican - sa informoval na to, kto je vlastníkom pozemku na ktorom je cintorín. 

-   p. starostka -  pozemok pod cintorínom je vo vlastníctve  cirkvi. Je potrebné doriešiť uzatvorenie 

nájomnej zmluvy s cirkvou o prenájme cintorína, pretože pokiaľ to nie je doriešenie nemôže obec 

vyberať poplatky za hrobové miesta. Je preto potrebné prejaviť ústretovosť, aby sa doriešili tieto 

veci. 

-   p. Ing. Rudolf Kovačik – mal námietky voči zámene nehnuteľnosti. Argumentoval  tým, že to je 

iba začiatok, že cirkev toho bude požadovať stále viac. 

 

Po ukončení rozpravy starostka požiadala   poslancov o hlasovanie   hlasovať  za zámenu 

nehnuteľností, tak ako bolo uvedené v žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť sv. Mikuláša 

Kovarce, t.j. za   majetok  cirkvi – parc. č. 1062/4 a 1062/5 – zast. pl. a nádvoria spolu o výmere 

160 m
2
 /pozemok pod DS a pod prekrytím pred DS/ zameniť majetok obce Kovarce – časť parc. č. 

348/3 o výmere cca 25 m
2 

a budovu starej požiarnej zbrojnice cca 42 m
2
.  

 

Hlasovanie  -  „za“- 5 poslancov /Mgr. Franková, p. Vrbjar, p. Lukáčiková, p. Šišmič, Ing. Vican/ 

                        „proti“ -  1 poslanec /Ing. Kováčik/ 

 

Starostka ešte vysvetlila poslancom OZ, že k vyhotoveniu predmetnej zmluve o zámene 

nehnuteľností vo vlastníctve cirkvi za nehnuteľností vo vlastníctve obce je potrebné vyhotoviť  GP 

na zameranie a odčlenenie časti pozemku z parc. č. 348/3, ktorý sa nachádza pod budovou starej 

požiarnej zbrojnice. Preto požiadala poslancov OZ o súhlas na vyhotovenie GP na odčlenenie 

parcely.  

 

Hlasovanie  -  „za“- 5 poslancov /Mgr. Franková, p. Vrbjar, p. Lukáčiková, p. Šišmič, Ing. Vican/ 

                        „proti“ -  1 poslanec /Ing. Kováčik/ 

5. Diskusia 

 

Starostka obce oboznámila poslancov OZ  s realizáciou zavedenie  elektrických sietí  energie  na 

ulicu „Za humnami“. Západoslovenská energetika bude umiestňovať nový, výkonnejší 

transformátor na pozemku pri kostole /parc. č. 348/3/. Zo strany obce bude potrebné odpredať za 

týmto účelom Západoslovenskej energetike cca 16 – 20 m2 z tohto pozemku pre účel umiestnenia 

transformátora,  kábel bude situovaný zemou vedľa kostola, potom pretlakom popod cestu a podľa 

predbežného dohovoru bude následne vedený na ulicu „Za humnami“ zemou pozemkom bývalej 

starej pošty. Projekt na vybudovanie elektrických sietí je situovaný k rieke až po pozemok rod. 

Markovičovej a smerom k štátnej ceste smerom do Topoľčian až po pozemok p. J. Belana Všetko 

vedenie bude umiestnené v zemi, vybudované budú spoločné povrchové prípojky pre 4-5 domov. 

Po vybudovaní nových sietí budú na ne prepojené aj rodinné domy p. Krošláka a p. Peterkovej 

a stĺpy zo záhrady p. Igora Gráca budú odstránené.  
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- p. Šišmič – poznamenal, že umiestnením elektrického vedenia do pozemku, ktorého vlastníkom je 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kovarce stráca tento pozemok na hodnote a pozemok nebude 

môcť byť použitý na ďalšiu výstavbu.  

- p. starostka – odpovedala, že  elektrické vedenie bude umiestnené na hranici pozemku  

s pozemkom p. Spačilovej a umiestnenie elektrického vedenia v zemi a následné zriadenie vecného 

bremena nie je dôvod na to, aby sa v budúcnosti tento pozemok nevyužil pre účel výstavby. 

Stavebný zákon presne  

určuje aké vzdialenosti musia byť dodržané od susedných nehnuteľností a elektrické vedenie bude 

umiestnené tak ako už uviedla pri hranici s pozemkom p. Spačilovej.  

 

6.Návrh na uznesenie 

 

Návrh na uznesenie č. 2/2010 z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kovarciach 

predniesol Ing. Rudolf Kováčik, hovorca návrhovej komisie. 

 

Hlasovanie  „za“ 6 poslancov. 

 

7. Záver 

 

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

prítomným za účasť a mimoriadne zasadnutie ukončila. Na záver pozvala poslancov OZ na akciu 

„Pochovanie basy“, ktorá sa bude konať 12.2.2010 v kultúrnom dome. 

 

V Kovarciach, 25.1.2010 

 

 

Overovatelia:              Mgr. Marta Franková 

 

                                     p. Vladimír  Šišmič 

 

Zapisovateľka:          p. Ľuboslava Somogyiová 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Mgr. Helena  Paučírová 

                                                                                                       starostka obce Kovarce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


