
ZÁPISNICA  č. 3/2010 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kovarciach 

konaného dňa 23.2.2010  o 18.00 hod. 

 

 

 

Prítomní: 

1. Mgr. Helena Paučírová, starostka obce 

2. Poslanci obecného zastupiteľstva : p. Erich Gregor, Mgr. Marta Franková, Bc. Eva Hulová, 

p.Zdenka Lukáčiková, Ing. Rudolf Kovačik, Ing. Maximilián Vican, p. Vladimír Šišmič. 

3.  p. Ľuboslava Somogyiová, zapisovateľka. 

4.  Zástupcovia firmy- SGH s.r.o. Senec  a Program4you.de, s.r.o., Bratislava 

5.  p. Eva Záhorská  – pracovníčka obecného úradu 

6.  Ing. Otília Jančovičová- predsedníčka Komisie finančnej a obecného majetku pri OZ v 

Kovarciach 

Neprítomní poslanci: 

p. Jaroslav Bujna, p. Oto Vrbjar. 

 

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 7 poslancov, čo je 

nadpolovičná väčšina, takţe obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa, voľba návrhovej komisie 

Za overovateľov zápisnice určila poslancov: Ing. Maximilián Vican, p. Erich Gregor. 

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

Pre vypracovanie návrhu uznesenia č. 3/2010 navrhla komisiu v zloţení: p. Zdenka Lukáčiková, 

Bc. Hulová Eva, Mgr. Marta Franková. 

Starostka obce poţiadala poslancov za hlasovanie zloţenia komisie pre vypracovanie návrhu 

uznesenia zo zasadnutia OZ.. 

Hlasovanie – „za“ 7 poslancov 

 

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

v pozvánke/: 

PROGRAM: 

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa, voľba návrhovej komisie 

3. SGH s.r.o., Senec - prezentácia verejného a parkového osvetlenia so 

svetelnými diódami 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Plnenie rozpočtu obce Kovarce za rok 2009 

a) Stanovisko Komisie finančnej a obecného majetku pri OZ k plneniu 

                       rozpočtu obce Kovarce za rok 2009 

6. Rozpočet obce Kovarce na rok 2010 

7. Rozpočet obce Kovarce na roky 2011, 2012 

8. Ţiadosti občanov a organizácii, rôzne 

9. Dopyty a interpelácie 

10. Návrh na uznesenie 

11.  Záver 
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K prednesenému programu zasadnutia obecného zastupiteľstva poslanci OZ nemali ţiadne 

pripomienky ani doplnky.  Program bol prijatý. 

     

3. SGH s.r.o. Senec – prezentácia verejného a parkového osvetlenie so svetelnými 

diódami 

Predstaviteľ firmy SGH s.r.o Senec Ing. Glavanič oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva 

s verejným a parkovým osvetlením svetelnými diódami. Poukázal hlavne na úsporu, ktorá vznikne 

s vyuţívaním uvedeného osvetlenia. Porovnávaním s terajším osvetlením má toto osvetlenie veľmi 

nízku spotrebu, u svetelných diód nie je tzv. štartovacia činnosť, t.j. svetlá svietia od začiatku 

v plnej intenzite.  Ďalej poukázal na ďalšie výhody osvetlenia so svetelnými diódami, a to 

- ţivotnosť svetelných diód je cca 70 000 hod – 100 000 hod / 20 rokov/ 

- inteligentné časovače- pri prepínaní klesne spotreba svietidla na polovicu / úsporný reţim/ 

- farba svetla – najviac sa pribliţuje dennému svetlu 

- klasické lampy verejného osvetlenia  ničia  vandali rozbíjaním, rozstrieľaním – diódy sa 

nedajú zničiť /napr. rozbitím kameňom/ 

- ochrana proti blesku. 

Osvetlenie diódami je v súčasnosti najmodernejší druh osvetlenia, na osvetlenie spoločnosť 

poskytuje 3-ročnú záruku. Spoločnosť zabezpečí projekt, montáţ, pomôţe pri zabezpečovaní 

finančných prostriedkov. 

   Zástupca spoločnosti Program4you.de, s.r.o., Bratislava oboznámil poslancov s tým, ţe ich 

spoločnosť zabezpečí finančnú analýzu, spracovanie projektu, podanie ţiadosti o dotáciu  z fondov 

Európskej únie. Spoločnosť  má 95% úspešnosť pri vybavovaní finančných prostriedkov - dotácií. 

Finančná dotácia je poskytovaná do výšky 95 %, obec spolufinancuje vo výške 5 %. Príspevok 

z fondov Európskej únie na rekonštrukciu verejného osvetlenia je minimálne 20 000,- eur 

a maximálne 250 000,- eur. 

Starostka obce poţiadala poslancov o dopyty a otázky pre zástupcov spoločností SGH, s.r.o. Senec 

a Program4you de, s.r.o., Bratislava týkajúce sa rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci 

a výmeny klasických svetiel verejného osvetlenia za diódové osvetlenie: 

- Ing. Maximilián Vican sa informoval, ţe keď bude vyhlásená verejná súťaţ na verejné 

osvetlenie, či to oni dostanú, aké majú referencie a koľko sú na trhu. 

- Ing. Glavanič odpovedal, ţe verejnú súťaţ, by mali vyhrať oni, pretoţe sú veľmi dobrí na trhu. 

Referencie majú veľmi dobré o čom sa môţu poslanci presvedčiť na obciach, kde osvetlenie uţ 

realizovali. Na trhu sú uţ 12 rokov.  

- Bc. Eva Hulová sa informovala, či sú to nejaké výbojky a či sa to dá upevniť na naše stĺpy a čo 

stojí jedna lepka /diódové osvetlenie/ 

- p. Glavanič odpovedal, ţe to nie sú výbojky ale diódy /lepky/, ktoré sa dajú umiestniť na naše 

stĺpy. Jedna lepka stojí 700 EUR. 

- p. Erich Gregor sa informoval aká je úspora pri pouţívani terajšieho osvetlenia a osvetlenia 

s diódami 

- p. Glavanič odpovedal, ţe teraz je spotreba 72 W a pri ponúkanom osvetlení je spotreba 50-

52W, čo je úspora 22W a keď sú namontované časovače /úsporný reţim/ je úspora omnoho 

väčšia. 

- Bc. Eva Hulová sa spýtala, či máme uţ vyplatené verejné osvetlenie, či sa výbojky menia často  

a či sa nedajú diódy namontovať do terajších lámp. 

- p. Eva Záhorska odpovedala, ţe úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia splatíme v apríli 

2010 

- starostka obce odpovedala, ţe ţiarovky na verejnom osvetlení meníme asi 15 – 20 ţiaroviek 

ročne. 

- p. Glavanič odpovedal, ţe diódy sa nedajú namontovať do starých lámp.  

- Bola prevedená aj praktická ukáţka diódového osvetlenia. 
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- p. Vladimír Šišmič sa spýtal, ţe kto prevezme záruky, keby oni odišli z trhu a akým finančným 

príspevok bude obec spolufinancovať 

- p. Glavanič odpovedal, ţe sú tu firmy, ktoré výrobky dováţajú a taktieţ výrobca, ktorí 

prevezmú záruku. Obec bude rekonštrukciu verejného osvetlenia spolufinancovať vo výške cca  

7 000,- Eur + DPH 

- Ing. Rudolf Kováčik sa spýtal, čo bude keď dotácia nebude schválená, ţe obec príde 

o finančné prostriedky 

- Pracovník firmy Program4you.de, s.r.o. odpovedal, ţe keby ţiadosť neprešla na základe druhej 

výzvy sa podá nová, druhá ţiadosť, za ktorú uţ obec spoločnosti nebude platiť.  Dotácia sa 

môţe pouţiť vo výške  70% na rekonštrukciu starého VO a 30% na vybudovanie nového VO. 

Na záver  poznamenal, ţe je veľmi dôleţité,  aby mala obec vysporiadané pozemky na ktorých 

sa bude VO budovať. 

- P. starostka odpovedal, ţe pozemok – cesta  na ulici kde sa bude budovať v záhradách IBV je 

vo vlastníctve obce, bol vyhotovený Polohopisný a výškopisný plán predmetnej nehnuteľnosti. 

- p. Vladimír Šišmič poznamenal, ţe sa treba pozrieť na rozpočet, pretoţe pre obec  je 7 000 Eur 

veľa. 

 

Starostka obce poďakovala zástupcom spoločnosti SGH s.r.o., Senec a Program4you.de, s.r.o. 

Bratislava za prezentáciu verejného a parkového osvetlenia so svetelnými diódami 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva vzali uvedené na vedomie. 

 

4. Kontrola plnenia uznesení 

     Uznesenie č. 1/2010 – doporučenie napísať ţiadosť na NSK o poskytnutie finančných 

prostriedkov na riešenie havarijného stavu miestnych komunikácií v obci Kovarce. 

     Ţiadosť bola napísaná a odoslaná na NSK. 

 

5. Plnenie rozpočtu obce Kovarce za rok 2009 

a) Stanovisko k plneniu rozpočtu obce Kovarce za rok 2009 prečítala predsedníčka 

Komisie finančnej a obecného majetku pri OZ  Ing.Otília Jančovičová. 

Starostka otvorila rozpravu k uvedenému bodu : 

- Bc. Eva Hulová sa spýtala na prekročenie rozpočtu vo výdavkovej časti – stavebný úrad. 

Taktieţ sa informovala na spoločnosť HERBA, ktorá je obci dlţná  na dani z nehnuteľnosti 

1.455 Eur  a či obec má viac neplatičov daní z nehnuteľností a na bytovkách a prečo nebola 

vyplatená odmena kronikárke obce. 

- Starostka obce vysvetlila, ţe rozpočet na stavebný úrad bol prekročený z dôvodu, ţe od 

1.10.2009 bola na stavebný úrad prijatá nová pracovníčka, p. Kohútová,  nakoľko p. Kohút 

nemal plný pracovný úväzok, na stavebnom úrade pracuje iba v pondelok, stredu a piatok 

a prácu nestíhal robiť. Nová pracovníčka je na stavebnom úrade celý týţdeň, všetky podania 

môţu byť doručované priamo jej, nemusia sa nechávať u pracovníkov obecného úradu tak ako 

to bolo v minulosti, keď Ing. Kohút nebol prítomný. Pracovníčka bola prijatá cez ÚPSVR 

v Topoľčanoch.  Obec musí prispievať na jej mzdu.   Vlastníkom spoločnosti HERBA 

Nitrianska Streda  je p. Ivan  Bajcar, ktorý má v prenájme pozemky  pôvodných vlastníkov 

v k.ú. Kovarce. Daň z nehnuteľností platil vţdy ku koncu roka v čase, kedy mu boli uhradené 

faktúry za tabak a ostatné poľnohospodárske plodiny. Minulý rok daň neuhradil, no prisľúbil ju 

uhradiť na začiatku marca 2010. 

- p. Eva Záhorska odpovedala, ţe p. Bajcar bol vyzvaný na zaplatenie dlţnej sumy a sľúbil, ţe 

sumu uhradí v mesiaci marci, keď dostane dotáciu od štátu. Neplatiči, ktorých máme v obci 

vyzývame písomne k uhradeniu dlţnej sumy. Dlh na nájomnom za byt p. Miroslava Kyčerku 

bol uhradený zo  
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- zabezpekového účtu. Kronikárke odmena nebola vyplatená, pretoţe neukončila ešte časť 

napísania kroniky. Po dopísaní jej bude odmena vyplatená. 

- Ing. Rudolf Kovačik podotkol, ţe na ČOV by bol potrebný pracovník, ktorý by sa staral 

o ČOV. 

- Starostka vysvetlila, ţe prevádzka na ČOV je automatizovaná a podľa vyjadrenia Ing. 

Javoreka, ktorý ju spolu s Ing. Petrášovou projektoval, pri úplnom odkanalizovaní obce /t.j. 

1 600 ekvivalentných obyvateľov/ je tam potrebný pracovník na úväzok cca 2 hod. denne. 

V súčasnosti je napojených cca 850 obyvateľov. Pracovník má za úlohu denne vyčistiť tzv. 

mamutku /potrubie v dosadzovacej nádrţi kde sa sústreďuje kal/, odpísať spotrebu elektrickej 

energie na ČOV a ČS 1. Pokiaľ nenastanú problémy, ako  napr. z upchatými čerpadlami na ČS 

1 nie je potrebné, aby tam pracovník viac ako 1 hodinu bol. Keď je potrebné vyčistiť hlavný 

kôš v ČS 1 pomáha p. Stolárovi i p. Gargulák, sám by tento kôš nezaistil. Bolo tomu tak 

i v minulosti, pokiaľ sa vyskytla nejaká závada tak na ČOV chodili pomáhať aj ostatní 

pracovníci obce. Na plný úväzok na ČOV nie sú zamestnaní pracovníci ani na väčších  

dedinských ČOV. V Tekovskej Breznici je odkanalizovaná celá obec /napojených je cca 1200 

obyvateľov/ a na ČOV pracuje pracovník vykonávajúci menšie obecné sluţby na 10 hodín 

týţdenne. Ostatné práce vykonáva pracovník p. Stolár na obci podľa potreby. 

- Bc. Eva Hulová sa spytala na ochranné pomôcky na ČOV pri čistení nádrţe na ČS. 

- p. starostka odpovedala, ţe ČOV je automatizovaná a pracovný úväzok je 2 hodiny. Ochranné 

prostriedky zamestnanci majú a ich pouţívajú /napr. filtre/, pracovníci boli očkovaní. 

- Ing. Rudolf Kovačik podotkol, ţe nie je dobré, ţe obec nemá hlavného kontrolóra a je potrebné 

vyhlásiť nové výberové konanie. 

 

Po ukončení rozpravy dala starostka obce hlasovať za plnenie rozpočtu za rok 2009. 

Hlasovanie - „za“ 7 poslancov 

 

Starostka obce dala hlasovať za vyhlásenie ďalšieho kola výberového konania za kontrolóra obce, 

a to v krajských novinách. 

Hlasovanie - „za“7  poslancov 

  

6. Rozpočet obce na rok 2010 

    Návrh rozpočtu obce Kovarce  na rok 2010 obdrţali poslanci  spolu s pozvánkami. 

Starostka obce otvorila rozpravu k uvedenému bodu. 

- Bc. Eva Hulová sa spýtala na poloţku dotácia na stravné, či školy dostanú dotácie ako sú 

stanovené. Ďalej sa informovala  na rozpočet vo výdavkovej  časti  zdravotné stredisko-

upratovanie, píla – či nájomca p. Juraj Ryban doplatil nájomné za rok 2009, a či sa v rozpočte 

na rok 2010 neprenášajú finančné prostriedky z roku 2009. Tieţ sa informovala na finančné 

prostriedky z predaja pozemku Ing. Rumanovi, ţe tieto finančné prostriedky nikde nevidí,  

pretoţe pri predaji sa poslanci dohodli, ţe sa môţu pouţiť iba so súhlasom poslancov. Ďalej 

navrhla, aby poloţka vo výdavkovej časti – telefón zostala na tej úrovni ako bolo plnenie za 

rok 2009. Tieţ sa informovala, prečo boli krátené finančné prostriedky vo výdavkovej časti – 

odmeny poslancov. 

- p. Eva Záhorská  odpovedala - dotácia na stravu pre školy je pohyblivá poloţka, ktorá sa mení 

podľa toho koľko detí môţe poberať príspevok na stravu z ÚPSVR /detí rodičov v hmotnej 

núdzi/.  Dotácia na prenesené kompetencie pre ZŠ je stanovená podľa počtu ţiakov 

k 15.septembru 2009 a bude  upravená MŠ SR k 15. septembru 2010 podľa počtu ţiakov 

v školskom roku 2010/2011. Rozpočet vo výdavkovej  poloţke upratovanie zdravotného 

strediska  –  pri stanovovaní jeho výšky sa vychádzalo z plnenia v roku 2009. Nájom píly – bol 

dorovnaný nájomcom p. Rybanom v mesiaci december 2009; p. Ryban uhradil sumu nájmu za 

rok 2009 a obec mu následne uhradila faktúru za dobudovanie detského ihriska /4 ks veľkých 

stolov s lavicami, vláčik, veľké pieskovisko  
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- s prekrytím a súpravu detských stolov s lavicami/. Finančné prostriedky z predaja pozemku 

Ing. Rumanovi sú na účte, iba nemôţu byť samostatne vedené. Ak OZ rozhodne o pouţití 

finančných prostriedkov vo výške za ktorú bol pozemok odpredaný, tak tieto finančné 

prostriedky budú pouţité. Čo sa týka krátenia finančných prostriedkov v poloţke odmeny 

poslancov - v roku 2009 bola táto poloţka upravovaná a navýšená z dôvodu, ţe poslancom boli 

vyplatené odmeny za dva roky. 

- Starostka obce informovala poslancov, ţe bola prijatá novela zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení,  podľa ktorej bude potrebné vypracovať poriadok odmeňovania 

poslancov. Podľa dôvodovej správy k tejto novele sa bude prihliadať na to, aké úlohy poslanec 

plní a koľko času venuje výkonu funkcie. Novela zákona bude platná od  1. apríla 2010.  

- p. Zdenka Lukáčiková sa spýtala, aké kultúrne akcie sú plánované na rok 2010, keď v rozpočte 

je naplánovaná suma 3 800,- Eur. 

- p. starostka vysvetlila, ţe uţ bola uskutočnená akcia Fašiangy a pochovávanie basy, čo bola 

celodňová akcia – od 8.00 hod. deti z MŠ mali karneval a odpoludnia od 14.00 hod mali 

karneval a prehliadku karnevalových zvykov ţiaci zo ZŠ. Večer boli skupinou Seniorské srdce 

z Ludaníc prezentované Fašiangové zvyky, potom spievali spevácke skupiny Nezábudka 

a Kovarčanka, hrala DH Tríbečanka. Nasledovalo „Pochovávanie basy“ skupinou Seniorské 

srdce za hudby našej DH. Ďalej je naplánované stretnutie s pedagogickými pracovníkmi ZŠ 

a MŠ ku Dňu učiteľov, oslava Dňa matiek, Deň detí v spolupráci s Poľovníckym zdruţením 

„Tríbeč“ Kovarce, vedenie ktorého navrhlo pomoc pri zabezpečení športovo-kultúrneho 

popoludnia, tradičné Jánske ohne, oslava  SNP, októbrové posedenie so staršími.. 

- p. Vladimír Šišmič sa informoval, či v príjmovej časti návrhu  rozpočtu je zahrnutý aj 

prenájom verených priestranstiev pre spoločnosť Develop Group, a.s. Šaľa. 

- p. starostka odpovedala -  áno. 

- Ing. Rudolf Kovačik skonštatoval, ţe výška poplatkov za audítorské sluţby a príspevok 

ZMOS-u sú stále vyššie. 

- p. starostka odpovedala, ţe príspevok pre ZMOS sa odsúhlasuje na sneme ZMOS-u kaţdý rok. 

 

Po ukončení rozpravy poţiadala  p. starostka poslancov o hlasovanie za prijatie rozpočtu na 

rok 2010. 

Hlasovanie „za“ 7 poslancov 

 

  7. Rozpočet obce Kovarce na roky 2011, 2012      
      Návrh rozpočtu obce obdrţali poslanci spolu s pozvánkami. Starostka informovala poslancov, 

ţe návrh rozpočtu je informatívny. Tento návrh rozpočtu sa neschvaľuje.  

Poslanci OZ vzali návrh rozpočtu obce Kovarce na roky 2011 a 2012 na vedomie. 

 

8.Žiadosti občanov a organizácii, rôzne 

- p. starostka informovala poslancov, ţe je potrebné určiť nového člena kontrolnej komisie pri 

Mikroregióne  Západný Tribeč, nakoľko doterajší člen  p. Štefan Moravčík uţ nie je 

poslancom OZ. Navrhla za člena kontrolnej komisie poslanca p. Ericha Gregora, zástupcu 

starostky. 

 

Starostka obce poţiadala poslancov o hlasovanie  za člena kontrolnej komisie pri MR ZT p. 

Ericha Gregora 

Hlasovanie „za“ 6 poslancov 

                    „zdržal sa hlasovania“ -  1 poslanec /p. E. Gregor/   

- p.starostka informovala poslancov OZ o ţiadosti  Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, 

ZO č. 36, Topoľčany , ktorá poţiadala o pomoc pre svoju organizáciu. 

- p. Vladimír Šišmič navrhol poskytnúť  sumu 16,60 Eur. 
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- Iné návrhy poslanci nepredniesli. Starostka poţiadala poslancov  o hlasovanie – poskytnutie 

finančného príspevku vo výške 16,60 Eur pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO 

č. 36, Topoľčany  

Hlasovanie - „za“ 7 poslancov 

- p. starostka prečítala ţiadosť p. Mariána Čitárskeho, Kovarce č. 310, IČO: 40 362 531 

o predĺţenie nájomnej zmluvy na prenájom priestorov v ZŠ – 1 miestnosť o výmere 12 m
2
,v ktorej 

má zriadený bufet. Poţiadala poslancov o vyjadrenie k predmetnej ţiadosti. 

 -      Mgr. Marta Franková informovala, ţe deti sú spokojné a v bufete si kupujú potraviny 

a nápoje. Mgr. Franková ďalej informovala,  ţe p. Čitársky plánuje rozšírenie predaja o školské 

potreby. Ďalej podotkla, ţe bola obava z poklesu odberu mliečnej desiaty /mlieko, kakao, jogurt, 

puding, pečivo/, ale to sa nestalo a u detí je stále záujem o mliečnu desiatu. Navrhla, aby  nájomná 

zmluva bola predlţená do konca školského roka. 

 

   Starostka obce poţiadala poslancov o hlasovanie za predĺţenie nájomnej zmluvy do konca 

školského roka, t.j.  do 30.6.2010. 

Hlasovanie „za“ 7 poslancov 

 

- p. starostka prečítala ţiadosť  Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska 

v Kovarciach o poskytnutie finančného príspevku na zakúpenie masáţneho matraca pre klub 

dôchodcov. 

- Bc. Eva Hulová sa informovala, či si sukne pre členky zo speváckej skupiny „Nezábudka“ 

kúpili za vlastné finančné prostriedky. V prípade, ţe si sukne kúpili za vlastné prostriedky 

navrhuje, aby sa im príspevok poskytol. 

Starostka obce poţiadala poslancov o hlasovanie za poskytnutie príspevku vo výške 230,00 

Eur pre ZO Jednota dôchodcov Slovenska Kovarce na zakúpenie  masáţneho matraca. 

Hlasovanie „za“ 7 poslancov 

 

- p. starostka  obce prečítala  ţiadosť OFK Kovarce o poskytnutie dotácie vo výške 4 000,00 Eur na 

financovanie činnosti v roku 2010. 

-   Ing. Rudolf Kováčik sa informoval o tom, aká je situácia v klube. 

-  p. starostka informovala, ţe je dostatok hráčov druţstvách dorastu a ţiakov. Niekedy sú 

problémy s „A“ muţstvom /dospelí/, ktorí pracujú a nemôţu prísť na tréning alebo i zápas. Sú 

však aj odstrašení niektorí hráči  z dorastu, ktorí môţu hrať za dospelých. 

-   p. Erich Gregor informoval, ţe hráči trénujú v telocvični, odmietajú však  kondičné 

tréningy. Tréner p. Krajčo  ich zvolal 3 krát na kondičný tréning a hráči neprišli. Hráči nemajú 

ţiadne odmeny, iba sa im poskytuje občerstvenie po zápasoch. 

-  Bc. Eva Hulová sa informovala, prečo suma v rozpočte je vyššia ako vlani. 

-  p. Erich Gregor odpovedal, ţe suma na tento rok je vyššia z toho dôvodu, ţe je nutné kúpiť 

dvoch hráčov A-muţstva a nakoľko máme tri druţstvá hráčov platí sa viac aj Oblastnému 

futbalovému zväzu za rozhodcov.  

Starostaka obce poţiadala poslancov o hlasovanie za schválenie dotácie pre  OFK Kovarce   vo 

výške 4 000,- Eur na financovanie činnosti v roku 2010. 

Hlasovanie „za“ 7 poslancov 

 

- p. starostka obce prečítala ţiadosť p. Jaroslava Šišmiča, ktorý ţiada odpustenie poplatkov za 

stočné, z dôvodu, ţe ČS odpadových vôd je postavená priamo pred jeho vchodom do dvora, 

čím má sťaţený prístup na pozemok a taktieţ má v celom dome neznesiteľný zápach. 

- Bc. Eva Hulová sa informovala, či sa nedá zábraniť tomu zápachu. 
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- p. starostka odpovedala, ţe zápachu sa nedá zabrániť. ČS  sa pravidelne čistí, vyriešiť by to 

mohli nové tesné  umelohmotné alebo nerezové poklopy. 

- P. Erich Gregor navrhol zalepiť poklopy silikónom a vyskúšať hlavne v lete, či to nezabráni 

zápachu. 

Starostka obce poţiadala poslancov o hlasovanie za odpustenie poplatku za odvádzanie 

odpadových vôd verejnou kanalizáciou pre p. Jaroslava Šišmiča do konca roka 2010. 

 

Hlasovanie „za“ 7 poslancov 

 

9. Dopyty a interpelácie 

 

- p. starostka odpovedala na interpeláciu p. Bc Evy Hulovej – poţiadavka občanov ulice 

Parková na   zápach šíriaci sa z verejnej kanalizácie. P. starostka sa osobne rozprávala 

s niektorými obyvateľmi tejto ulice,  ktorých domácnosti  sú napojené na kanalizáciu a 

niektorých  občanov oslovila telefonicky a informovala sa či do ich domácnosti cez potrubie 

neprechádza zápach z verejnej kanalizácie. Všetci sa vyjadrili, ţe nie. Ďalej starostka 

predloţila poslancom stanovisko organizácii, ktoré sa vyjadrovali ku kolaudácii stavieb pre 

spoločnosť TATAL s.r.o., ktorá je vlastníkom kaštieľa, ostatných budov a priľahlých 

pozemkov. 

 

- p. starostka odpovedala na interpeláciu p. Otu Vrbjara – týkajúcu sa zhasínania verejného 

osvetlenia v čase vetrov.  Riešením tohto problému  sa  podľa vyjadrenia p. J.Kováčika a p. M. 

Jagelku  zaoberajú dlhšie. Na niektoré miesta elektrického vedenia uţ boli umiestnené rozpery. 

Takýto problém s výpadkom osvetlenia v čase vetrov majú vo viacerých obciach. 

 

- p. starostka odpovedala na interpeláciu p. Jaroslava Bujnu – vypílenie stromov pri MŠ 

a telocvični ZŠ. Posudky sú urobené a vypílenie bude zrealizované do konca marca. 

 

- p. starostka odpovedala  na interpeláciu p. Zdenky Lukáčikovej -  vypílenie stromu na 

cintoríne. Je urobený posudok, poškodenie stromu je na 60 %, strom je ţivotaschopný 

a nehrozí ohrozenie ľudí ani majetku. 

 

- p. starostka odpovedala na interpeláciu p. Jaroslava Bujnu a p. Vladimíra Šišmiča – budovanie 

elektrických sieti na ulici „Za humnami“. Pracovník elektrárne p. Blaho priniesol 

splnomocnenie pre starostku na zastupovanie pri vybavovaní stavebného povolenie – výmena 

trafostanice a rozšírenie elektrických sieti. 

 

- p. starostka odpovedala na interpeláciu Ing. Maximiliána Vicana – ţiadosť na NSK o finančné 

prostriedky na riešenie havarijného stavu miestnych komunikácií. Ţiadosť bola zaslaná. 

Odpoveď ešte nebola doručená, po jej doručení bude starostka poslancov informovať.  

 

   10. Návrh na uznesenie 

 

   Návrh na uznesenie predniesla p. Zdenka Lukáčiková. K prednesenému návrhu poslanci nemali 

ţiadne doplnky ani zmeny.  

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

OZ. 

Hlasovanie „za“ 7 poslancov. 
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11. Záver 

 

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

Obecného zastupiteľstva ukončila a poďakovala prítomným za ich účasť. 

 

V Kovarciach, dňa 23. februára 2010 

 

Overovatelia :  p. Erich Gregor 

                          p. Ing. Maximilián Vican 

 

Zapisovateľka : Ľuboslava Somogyiová 

 

 

 

 

                                                                                                           Mgr. Helena Paučírová 

                                                                                                        starostka obce KOVARCE 

 

 

 

 

 

 

 

 


