
ZÁPISNICA  č. 4/2010 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kovarciach 

konaného dňa 3.5.2010  o 18.00 hod. 

 

Prítomní: 

1. Mgr. Helena Paučírová, starostka obce 

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

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

Vrbjar, p.Jaroslav Bujna  

3.  p.Ľuboslava Somogyiová, zapisovateľka. 

4.  p. Eva Záhorská  – pracovníčka Obecného úradu Kovarce 

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

Kovarciach 

Neprítomní poslanci: 

            Bc. Eva Hulová 

 

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. 

 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa,  voľba návrhovej komisie 

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

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

Pre vypracovanie návrhu uznesenia č. 4/2010 navrhla komisiu v zloţení: 

p. Jaroslav Bujna,   p. Vladimír Šišmič, Ing. Maximilián Vican. 

Starostka obce poţiadala poslancov o hlasovanie za zloţenie 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 zapisovateľa, voľba návrhovej komisie 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Plnenie rozpočtu obce Kovarce za 1.Q 2010 

    - stanovisko Komisie finančnej a obecného majetku pri OZ k plneniu rozpočtu obce Kovarce 

      za I. štvrťrok 2010 

5. Správa predsedu komisie na ochranu verejného záujmu – podanie majetkových priznaní 

   - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov starostky obce Kovarce podľa 

      ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

      funkcionárov v znení ústavného zák. č. 545/2005 Z.z. 

  -  Majetkové priznanie zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme deklarované podľa  

     § 54 ods.2 aţ 4 a ods. 6 zákona č. 312/2001 Z.z. o štátnej sluţbe a o zmene a doplnení 

     niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

6.  Voľba hlavného kontrolóra obce Kovarce 

7.  Ţiadosti občanov a organizácii,  rôzne 
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8.  Dopyty a interpelácie 

9.  Návrh na uznesenie 

10.Záver 

 

K prednesenému návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva nemali poslanci OZ 

pripomienky ani doplnky.   

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

Hlasovanie – „za“ 8 poslancov 

     

3. Kontrola plnenia uznesení 

V tomto bode  starostka obce uviedla, ţe uzneseniami zo zasadnutí OZ, ktoré sa konali 25.1.2010 

a 23.2.2010  neboli uloţené ţiadne úlohy alebo odporúčania. Oboznámila poslancov OZ 

s odpoveďou  z Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja na ţiadosť o poskytnutie finančných 

prostriedkov na riešenie havarijného stavu miestnych komunikácií Obce Kovarce. V liste sa uvádza, 

ţe  NSK  podľa platnej legislatívy rieši stavebné úpravy, rekonštrukcie, nehodové lokality 

a havarijné stavy ciest II. a III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve NSK.  Miestne komunikácie sú  podľa 

§ 3d ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách vo vlastníctve obcí.  Financovanie 

miestnych komunikácií je v rozpore so Zásadami hospodárenia s majetkom NSK a preto nie je 

moţné ţiadosti vyhovieť. 

 

4. Plnenie rozpočtu za I. Q 2010 

Starostka obce poţiadala predsedníčku Komisie finančnej a obecného majetku pri OZ v Kovarciach 

o stanovisko k plneniu rozpočtu obce Kovarce za I. štvrťrok 2010 a k návrhu zmeny rozpočtu na 

rok 2010.  

- Ing. Otília Jančovičová, predsedníčka komisie oboznámila prítomných poslancov so zápisnicou  

zo zasadnutia komisie, ktoré sa konalo dňa 30.4.2010.  Komisia vyhodnotila plnenie rozpočtu 

obce Kovarce za I. štvrťrok 2010. Poslancov informovala, ţe je potrebné upraviť rozpočet obce 

pre rok 2010 v niektorých poloţkách. Zároveň doporučila poslancom schváliť plnenie rozpočtu 

obce Kovarce za I. štvrťrok 2010 a úpravu rozpočtu v poloţkách podľa prílohy č. 1. 

- Starostka obce otvorila rozpravu k danej téme /materiály k danej problematike obdrţali  

poslanci spolu s pozvánkami na zasadnutie OZ/. 

- p. Eva Záhorská  oboznámila poslancov s návrhom zmien  v rozpočte obce na rok 2010:  

 Poloţka rozpočtu -  náhodilé príjmy  bola  prekročená   z  dôvodu, ţe boli vrátené 

preplatky za elektrickú energiu na ČOV.  

 Vo výdavkovej časti – poloţka všeobecný   materiál prekročená z dôvodu úhrady 

faktúry za vyhotovenie stolových kalendárov  na rok 2010 /spoločná akcia  obcí 

TIR/, ktorá bola uhradená aţ v roku 2010. 

  Poloţka - výdavky na kultúrny dom – veľké percento čerpania finančných 

prostriedkov z dôvodu zakúpenia kombinovaného   sporáka do kuchyne KD.  

       - p. Vladimír Šišmič sa spýtal, či si uţ obec vzala úver na bytovky. 

       - p. Eva Záhorská  odpovedala, ţe úver si obec nevzala. 

       - p. Vladimír Šišmič sa informoval, či   zimná údrţba ciest obec toľko stála, po minulé 

roky sa odhŕňalo oveľa viac. Či je to  drahšie ako v minulosti, keď odhŕňal p. Král,  a či boli 

pouţité aj iné stroje, mechanizmy, či tam bol aj nejaký hon.  

   - p. starostka odpovedala, ţe po minulé roky toľko snehu nebolo, teraz to nebolo drahšie ako 

v minulých rokoch, ale výdavky sú preto väčšie, lebo bola dlhá zima, napadalo viackrát veľa 

snehu a preto bolo potrebné miestne komunikácie viackrát odhŕňať. Pri materskej škole sa 

tvorili vysoké záveje /2m/, ktoré bolo potrebné odstrániť inou  technikou - nakladačom, 

nakoľko traktor s radlicou by ich nebol odstránil. Všetky práce vykonával p. Andrej Števanka. 

 

 



- 3 - 

   - Ing. Maximilián Vican mal výhrady k odhŕňaniu snehu, cesty neboli dobré odhrnuté, 

pretoţe  traktor prešiel len po jednej strane a bolo odhrnuté iba pol cesty. 

- p. Vladimír Šišmič – po minulé roky to bolo lepšie odhrnuté, ale odhŕňa to prvý rok, začína sa 

učiť.  

- starostka – moţno sa bál, aby niečo v blízkosti cesty nezachytil. Cestári pri odhŕňaní cesty 

smerom do Ludaníc pred domom p. Ďurčeka strhli radlicou poklop na kanalizácii. Andrej 

odhŕňal aj túto  cestu smerom do Ludaníc, pretoţe  bolo na nej veľa snehu a cestári neprišli. 

Cestári  riešili prednostne cesty I. a II. triedy.  

- p. Jaroslav Bujna sa spýtal na bytovky, ktoré sa mali stavať a na dotácie na kanalizáciu, prečo 

sme nedostali, keď oveľa menšie dediny dostali. 

   - p. starostka odpovedala, ţe z Krajského stavebného úradu  v Nitre sme dostali zamietavé 

stanovisko k poskytnutiu dotácie a boli nám vytknuté také veci, ktoré vôbec neboli pravdivé.  

Celý okres Topoľčany mal pre rok 2010 Krajským stavebným úradom v Nitre zamietnuté 

poskytnutie dotácie z MVRR SR na výstavbu nájomných bytov. Zaoberali sa  tým  aj 

starostovia a primátor mesta na zasadnutí ZO TIR a predseda ZO TIR Ing. Soboňa bol 

uznesením poverený  zaslať na MVRR SR a na KSÚ v Nitre  stanovisko obcí ZO TIR 

o nesúhlase neschválenia poskytnutia dotácii na výstavbu nájomných bytov okresu Topoľčany.  

Dotáciu  na ďalšiu výstavbu kanalizácie sme nemali odsúhlasenú, ale podľa informácii sa majú 

ešte nejaké finančné prostriedky rozdeľovať. 

 

Po ukončení rozpravy  k plneniu rozpočtu obce za I. štvrťrok 2010 a k návrhu zmeny rozpočtu 

obce Kovarce na rok 2010 poţiadala   starostka poslancov o hlasovanie.   Za plnenie rozpočtu 

za I.Q 2010. 

Hlasovanie – „za“ 8 poslancov 

 

Starostka obce poţiadala poslancov o hlasovanie za navrhnuté zmeny rozpočtu na rok 2010 

podľa prílohy č. 1.    

Hlasovanie – „ za „  8 poslancov  

 

5. Správa predsedu komisie na ochranu verejného záujmu – podanie majetkových 

priznaní 

Predseda komisie p. Oto Vrbjar prečítal  zápisnicu zo zasadnutia komisie dňa 29.4.2010.          

Oboznámil poslancov,  ţe starostka obce Mgr. Helena Paučírová podala Oznámenie funkcií, 

zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Zb. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného 

zákona č. 545/2005 Z.z. za kalendárny rok 2009 v stanovenej lehote do 31.3.2010. 

Riaditeľka Základnej školy Kovarce Mgr. Dagmar Boháčiková a riaditeľka Materskej školy 

Kovarce Bc. Zdenka Bujnová podali majetkové priznanie vedúceho zamestnanca pri výkone 

práce vo verejnom záujme deklarované podľa § 54 ods.2 aţ 4 a odsek 6 zákona č.312/2011 Z.z. 

o štátnej sluţbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za 

kalendárny rok 2009 v stanovenej lehote do 31.3.2010. 

Členovia komisie podané majetkové priznania skontrolovali a nemali pripomienky k ich 

obsahu. 

       Poslanci obecného zastupiteľstva vzali informáciu predsedu komisie na vedomie. 

 

1. Voľba hlavného kontrolóra obce Kovarce. 

      Starostka obce oboznámila poslancov, ţe na inzerát do výberového konania na miesto hlavného 

      kontrolóra obce Kovarce,  ktorý bol podaný v Topoľčianskych novinách „MY“ bola na obecný 

      úrad doručená jedna obálka.  Starostka otvorila obálku a oboznámila poslancov s uchádzačom 

      na miesto hlavného kontrolóra obce Kovarce:  p. Jolana Globanová, bytom Podhradie 133.  
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     Starostka  prečítala zaslané doklady: ţiadosť, ţivotopis a ostatné priloţené doklady /výpis 

     z  registra trestov,  vysvedčenie/. 

      Starostka obce otvorila rozpravu k uvedenému bodu. 

 

  - p. Vladimír Šišmič sa informoval, či sme si o menovanej zisťovali nejaké informácie cez 

     internet. 

  - Starostka odpovedala, ţe nie a ani nevie,  kde na internete by to bolo uverejnené. 

-  Ing. Maximilián Vican sa informoval o tom, či nie sú k dispozícii informácie o tom,  kde  doteraz 

     pracovala. 

 -   Ing. Rudolf Kováčik uviedol, ţe menovanú pozná. Pracovala aj na Ţivnostenskom úrade 

     v Topoľčanoch. Je seriózna, má s ňou dobré skúsenosti, ovláda dobre účtovníctvo, má dobré 

     kontakty, ktoré by v budúcnosti obci mohli pomôcť. Je potrebné, aby obec mala hlavného 

     kontrolóra, ktorý obci veľmi chýba. Doporučuje poslancom schválenie uchádzačky p. Jolany 

     Globanovej za hlavného kontrolóra Obce Kovarce. 

-  p. Eva Záhorská, ekonómka obce poznamenala, ţe obec kontrolóra potrebuje a poslanci majú 

    právo hlavného kontrolóra obce odvolať, keď nebudú spokojní s jeho prácou. 

 

Po ukončení rozpravy poţiadala  starostka obce poslancov OZ o hlasovanie  za zvolenie hlavného 

kontrolóra Obce Kovarce – uchádzačka  prihlásená  do výberového konania - p. Jolana Globanová. 

Hlasovanie – „za“ 7 poslancov 

                      „proti“ 1 poslanec /V. Šišmič/ 

 

Starostka obce oboznámila poslancov s tým, ţe na základe § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení hlavný kontrolór obce nemôţe podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú 

činnosť bez súhlasu OZ. Pani Jolana Globanová má vydané ţivnostenské oprávnenie, na základe 

ktorého vykonáva vedenie účtovníctva /jednoduché, podvojné pre rozpočtové organizácie a NO/. 

Starostka poţiadala poslancov o hlasovanie za súhlas  vykonávania podnikania a ďalšej zárobkovej 

činnosti pre hlavného kontrolóra obce Kovarce  p. Jolanu Globanovú. 

Hlasovanie – „za“ 7 poslancov 

                       „ proti“ 1 poslanec / p. V. Šišmič/ 

 

7.Žiadosti občanov a organizácií, rôzne 

- Ukončenie nájmu bytu č. 4 v 6-b.j. s.č. 544 

Starostka obce prečítala poslancom oznámenie manţelov Kyčerkových o vypovedaní  nájmu bytu č. 

4  v 6 b.j. s.č. 544 č. k 30.4.2010. 

Starostka obce  oboznámila poslancov so ţiadosťou o zámenu bytu č. 1 v 6-bj. s.č. 544 za byt č. 4 

v bytovom dome s.č. 544 /uvolnený/, ktorú na obecný úraz zaslali  Jozef Gerši a manţelka Blaţena. 

Následne túto ţiadosť novou ţiadosťou písomne zrušili. 

Poslanci vzali ţiadosť o zámenu bytu  a ţiadosť o jej zrušenie  na vedomie. 

 

Starostka obce predloţila poslancom OZ zoznam ţiadateľov o pridelenie bytu v 2x6b.j. /s.č.543 

a 544/ a poţiadala poslancov o rozhodnutie, komu sa predmetný byt pridelí. 

Oboznámila tieţ poslancov s tým, ţe manţelia Geršioví, ktorí sú nájomcami bytu č. 1 v 6 b.j. č. 544  

si podali ţiadosť o zámenu bytu, ktorého sú nájomcami za byt, ktorého nájomcami boli Miroslav 

a Janka Kyčerkoví. V  deň konania OZ  svoju ţiadosť zrušili. 

Starostka obce otvorila rozpravu k uvedenému bodu. 

 

-   Ing. Maximilián Vican sa informoval,  či nemusíme skúmať či sú ţiadatelia solventní, a  ţe byty  

    v Topoľčanoch sa schvaľujú losovaním. 

- p. Jaroslav Bujna sa prihovoril za  p. Juraja Kereka, jeho priateľku a syna, pretoţe pozná zlé 
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podmienky v akých ţijú. 

Poslanci OZ sa dohodli,  ţe nového nájomníka bytu č. 4 v 6 b.j. s.č. 544 vyberú tajným hlasovaním. 

Po odovzdaní hlasovacích lístkov starostka oznámila výsledky tajného hlasovania:  

- p. Michal Ferenčík a Daniela Majurníková -  6 hlasov,  

- Juraj Kerek a Alexandra Pavlová -  1 hlas   

- Peter Tomašovych a manţ. Ivana -  1 hlas. 

Nájomcami bytu č. 4 v 6 b.j. s.č. 544 od 4.5.2010 budú p. Michal Ferenčík a Daniela 

Majurníková.  

 

- Súťaţ o najkrajšiu predzáhradku  

Starostka obce oboznámila poslancom OZ s listom od ZO Slovenského zväzu záhradkárov   

Kovarce,  ktorí chcú pre zlepšenie ţivotného prostredia našich občanov vyhlásiť v roku 2010 

„Súťaţ o najkrajšiu predzáhradku a preddomie“. Hodnotilo by sa obdobie po skončení jari, leta a 

jesene. Komisia pre vyhodnotenie by bola zloţená z členov základnej organizácie SZZ a obce.  

Víťaz súťaţe by bol ten, kto získa najlepšie ohodnotenie aspoň 2x za sledované obdobie. Navrhujú, 

aby boli odmenené prvé tri najkrajšie predzáhradky,  a to nasledovne: III. miesto 10 EUR, II. miesto 

15 EUR, I. miesto 20 EUR. 

Starostka obce otvorila rozpravu k uvedenému bodu. 

 

Ing. Rudolf Kováčik povedal, ţe je treba uvítať takú vec a podporiť  ľudí, ktorí sú iniciatívni, aby sa 

snaţili ešte viac. Preto doporučuje,  aby bolo schválené vyhlásenie súťaţe. Ďalej povedal, ţe by 

bolo dobre presadiť súťaţ aj v ZŠ medzi ţiakmi. Mládeţ treba zapájať, aby mali kladný vzťah 

k prírode. Myslí si, ţe je  to potrebné prekonzultovať s riaditeľkou školy a verí, ţe tá bude k tomuto 

priaznivo naklonená. 

Starostka obce dala hlasovať za vypísanie súťaţe o najkrajšiu predzáhradku a preddomie obcou 

spolu so ZO-SZZ Kovarce. 

Hlasovanie – „za“ 8 poslancov. 

 

- Ţiadosť o odpredaj nehnuteľností  

Starostka obce prečítala poslancom ţiadosť p. Ľudmily Pidychovej, bytom Ludanice č.d. 81, ktorá 

ţiada OZ o odpredaj nehnuteľnosti parcela č. 113 – spoločný dvor vo výmere 132 m
2
. Starostka 

obce vysvetlila poslancom, ţe na uvedenej parcele sú viacerí vlastníci, a  to Ľudmila Pidychová, 

Margita Kutňanská, Peter Janči a Obecný úrad Kovarce. 

Starostka obce otvorila rozpravu k danému bodu. 

 

p. Vladimír Šišmič sa spýtal, či je o tom  informovaná rodina Petra Jančia, aby sa nestalo, ţe sa im 

zamedzí prístup do domu. 

Poslanci OZ doporučujú osloviť spoluvlastníka nehnuteľnosti p. Petra Jančia či súhlasí 

s odpredajom nehnuteľnosti p. Emílii Pidychovej a či nemá sám záujem o odkúpenie časti 

spoločného dvora. 

Obecné zastupiteľstvo berie túto žiadosť na vedomie. 

 

Petícia obyvateľov ulica Štúrova 

Starostka obce prečítala poslancom  petíciu obyvateľov ulice Štúrova, ktorá sa týka vybudovania 

cestnej komunikácie na ulici Štúrova. Momentálny stav spôsobuje obyvateľom veľké nepríjemnosti, 

nakoľko nadmerná prašnosť najmä v letných mesiacoch a blato kaţdodenne znečisťujú ich 

nehnuteľnosti a autá. 

Starostka obce otvorila rozpravu k danému bodu. 

- p. Vladimír Šišmič – podotkol, ţe ako robiť cestu keď táto cesta je veľmi úzka, navrhol aby sa 

obyvatelia dohodli a uvoľnili časť zo svojich záhrad na rozšírenie cesty, ţe sa to inak nedá 

technicky riešiť. 
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- Ing. Rudolf Kovačik - uviedol, ţe to je veľmi citlivá záleţitosť keď sa siaha na súkromný majetok 

občana. Túto otázku treba riešiť ľudský a uvaţovať iba o vylepšení cesty.   

- p. starostka vysvetlila poslancom OZ, ţe cesta musí byť široká 7 metrov, a tu je to iba 3 m. 

V prípade, ţe by sa cesta robila je potrebné vypracovať projekt. Ďalej poznamenala, ţe na tejto ulici 

sa robila kanalizácia iba v roku 2008, cesta stále sadá  takţe  v prípade realizácie asfaltovania je 

predpoklad poklesu cesty v týchto miestach. 

Poslanci vzali petíciu na vedomie. 

Zámenná zmluva  

Starostka oboznámila poslancov,  ţe na základe súhlasu OZ  boli vypracované dva znalecké 

posudky na ocenenie nehnuteľností.  Znalecké posudky vypracoval Ing. Ladislav Bakič. Časť starej 

poţiarnej zbrojnice uţíva poľovnícke zdruţenie ako sklad.  

- Znalecký posudok č. 33/2010 vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti – poţiarnej 

zbrojnice súp. č. 16 s pozemkom parc.č. 348/9 /podľa GP č. 41680391-015/2010/ v k. ú. 

Kovarce, vlastník Obec Kovarce.   Cena bola stanovená na 530 Eur.   

-  Znalecký posudok  č. 34/2010 vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti – 

pozemok  parc. č. 1062/4 a 1062/5 v k.ú.. Kovarce, vlastník Rímskokatolícka cirkev, Farnosť 

Kovarce. Cena bola stanovená na 365 Eur.  

- Starostka obce poskytla poslancom znalecké posudky na posúdenie a otvorila rozpravu 

k vypracovaniu zámennej zmluvy.  

Starostka uviedla, ţe cena nehnuteľností, ktorých vlastníkom je obec, je  vyššia ako cena 

pozemkov, ktoré budú predmetom zámennej zmluvy a ktorých vlastníkom je Rímskokatolícka 

cirkev – farnosť Kovarce. Podľa vyjadrenia Ing. Bakiča, ktorý nehnuteľnosti oceňoval, OZ môţe 

schváliť aj takúto zámenu nehnuteľností. Obec bude mať  vykompenzovaný tento rozdiel aj tým, ţe 

elektrické siete, ktoré budú vedené z novej trafostanice umiestnenej na pozemku pred starou 

poţiarnou zbrojnicou /stará trafostanica bude odstránená/ na ulicu za humnami cez pozemok, 

ktorého vlastníkom je cirkev /bývalá pošta/. Obec potrebuje vyriešiť vybudovanie elektrických sietí 

v tejto časti obce, pretoţe tí ľudia, ktorí tam začali stavať domy potrebujú elektrickú energiu, obec 

nemá pozemok cez ktorý by bolo moţné viesť tieto siete, cirkev nám ho poskytne a tak  umoţníme  

ľuďom budovať  IBV. Poznamenala tieţ, ţe obec bude musieť pre vybudovanie novej TS odpredať 

elektrárňam tú časť pozemku, kde bude   TS umiestnená, nakoľko elektrárne nemôţu zriadiť TS na 

pozemku, ktorý nie je v ich vlastníctve. Bude sa jednať o cca -8 m
2
. 

- Do rozpravy sa zapojil poslanec Ing. Kováčik, ktorý uviedol, ţe sa rýchlo zabudlo na to, ţe keď sa 

premiestňovala zastávka tam pri Santane,  ktorá tam nemohla byť umiestnená z dôvodu, lebo to je 

súkromný pozemok.  

- Starostka uviedla, ţe je to pravda, je to súkromný pozemok vo vlastníctve p. Ďuríka, vlastníka 

Pizzérie, ktorý s ním zamenil Mgr. Chaternuch za záhradu za spoločnosťou PONK. Prevádzka 

PONK-u je v súčasnosti zatvorená, p. Chaternuch ponúkol obci priestory prevádzky do nájmu.  

- Poslanec Ing. Kováčik dodal, ţe tá pôvodná plocha pod zastávkou viac vyhovovala pre ľudí, 

terajšie umiestnenie je nevyhovujúce  a podľa informácii Ing. Jančovičovej teraz súkromný 

dopravca odmietol vykonávať prepravu na linke z Partizánskeho do Bratislavy. 

- Starostka pre vysvetlenie dodala, ţe to je iný problém, ktorý obec neovplyvní, prepravca 

rozhoduje o tom, ktorú linku ponechá a ktorú nie.  

- Ing. Kováčik -  p. Chaternuch sa nestará o budovu, inde by nemohol  budovu v takomto stave ani 

prevádzkovať, aké je to ošarpané, nepekné. Iná obec by trvala na tom, ţe to musí  aspoň natrieť 

farbou, alebo vápnom.  

- Starostka uviedla, ţe obec nemôţe niekomu nariadiť, aby si dal do poriadku dom, ako napr. p. 

Paulíne Kotešovskej – Bauchertovej, ktorá má vo vlastníctve dom po p. Hájekovi, ktorý je v zlom 

technickom stave.  
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- Ing. Kováčik –  uviedol, ţe nevedel, ţe dom patrí jej, on za ňou pôjde povedať jej, aby si dala 

dom do poriadku. 

- Starostka – dodala, ţe čo sa týka tejto nehnuteľnosti, ona poţiadala  elektrárne o odstránenie 

elektrických drôtov /prípojky/, pretoţe strecha je vo veľmi zlom stave a keby spadla drôty by mohli 

stiahnuť aj stĺp na ktorý boli pripojené. 

Po ukončení rozpravy k vypracovaniu zámennej zmluvy starostka obce poţiadala poslancov 

o hlasovanie  za súhlas zámeny nehnuteľností a vypracovanie  zámennej zmluvy medzi 

Rímskokatolíckou cirkvou – Farnosť Kovarce a Obcou Kovarce. 

Hlasovanie – „za“ 7 poslancov 

                       „proti“ 1 poslanec /Ing. Rudolf Kováčik/ 

 

Nájomná zmluva  

Starostka obce  ďalej oboznámila poslancov OZ s nájomnou zmluvou, predmetom ktorej je 

pozemok na ktorom sa nachádza cintorín. Zmluva bude uzatvorená medzi Rímskokatolíckou 

cirkvou – Farnosť Kovarce a obcou Kovarce. Zmluvy dostali poslanci počas zasadnutia 

k nahliadnutiu. Predmet nájmu je nehnuteľnosť vedená na LV č.574 ako parc. č. 1061 - zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 488 m
2
, parc. č. 1062/1 - ostatné plochy vo výmere 8777 m

2
 a parc. č. 

1062/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 m
2
. Nájomný vzťah vzniká dňom 1.6.2010 

a uzatvára sa na dobu neurčitú. Cena nájmu nehnuteľnosti bola stanovená dohodou medzi 

prenájimateľom a nájomcom vo výške 1 Eur/ rok. 

Po odsúhlasení zmluvy OZ ju musí schváliť  cirkevná rada a následne Biskupský úrad v Nitre. 

Starostka otvorila rozpravu k danému bodu. 

 

- Ing. Maximilián Vican sa spýtal, či na základe tejto zmluvy môţeme na cintoríne investovať. 

- p. starostka odpovedala, ţe môţeme investovať a tieţ vyberať poplatky za hrobové miesta, ktoré 

sme do podpísania zmluvy o nájme nemohli, pretoţe sme neboli vlastníci ani nájomcovia 

nehnuteľnosti, takţe sme neboli oprávnení prenajímať to,  čo sme nemali v nájme. 

- p. Vladimír Šišmič sa spýtal, prečo nájomná zmluva nebola poslancom doručená spolu 

s pozvánkou. 

- p. starostka odpovedala, ţe nájomná zmluva nebola predmetom dnešného zasadnutia, ale po 

rozhovore s p. farárom sa rozhodli zaradiť ju na prerokovanie na dnešnom zasadnutí OZ. Znenie 

nájomnej zmluvy je totoţné s tým, ktoré bolo poslancom OZ predloţené ešte v roku 2007. Nie sú 

v nej uvedené dve nehnuteľnosti – p.č. 1062/4 /pozemok pod domom smútku/ a p.č. 1062/5 

/pozemok pod prekrytím pred domom smútku/, ktoré sú predmetom zámennej zmluvy medzi 

Rímskokatolíckou cirkvou – Farnosť Kovarce a Obcou Kovarce,  a na ktoré bol vyhotovený 

znalecký posudok.  

Po ukončení rozpravy poţiadala starostka poslancov o hlasovanie  za schválenie nájomnej zmluvy 

medzi Rímskokatolíckou cirkvou  - Farnosť Kovarce a Obcou Kovarce, predmetom ktorej je nájom 

nehnuteľností vedených v LV. č. 574 ako parc. č. 1061 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 488 

m
2
, parc.č. 1062/1 ostatné plochy vo výmere 8 777 m

2
 a parc. 1062/2 vo výmere 13 m

2
 k pozemku 

uzatvorenej podľa § 663 a nasl. OZ č. 40/1964 Zb. v platnom znení. 

Hlasovanie – „za“ 6 poslancov 

                       „ proti“ 1 poslanec / Ing. Rudolf Kováčik/ 

                       „ zdržal“ 1 poslanec / V. Šišmič/ 

 

8.Dopyty a interpelácie. 

- p. Zdenka Lukáčiková sa informovala, čo je so stavbou novej lekárne. 

- p. starostka odpovedala, ţe p. Ruman vybavuje ešte nejaké doklady a v najbliţšej dobe by mal 

začať s výstavbou lekárne. 

- p. Jaroslav Bujna sa spýtal, ţe čo je s multicarou a traktorovou kosačkou. 
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- p. starostka odpovedala, ţe multicara je pokazená je potrebná oprava väčšieho charakteru 

a nemáme na ňu ani šoféra, pretoţe ani jeden zo zamestnancov nevlastní vodičské oprávnenie. Čo 

sa týka traktorovej kosačky pokúsime sa ju dať opraviť, ale musíme osloviť niekoho, kto prevádza 

takéto opravy. 

- Ing. Rudolf Kováčik- navrhol osloviť p. Kolníka z obce Radošina, ktorého pozná a je spokojný 

s jeho prácou. 

- p. Jaroslav Bujna sa spýtal čo je s odpadovým hospodárstvom. 

- p. starostka odpovedala, ţe priestor pri separovanom hospodárstve /medzi pílou a separovaným 

hospodárstvom/ je potrebné  upraviť /vyrovnať/, odpad premiestniť na toto miesto a potom to začať 

nanovo ukladať, pretoţe roky sa s tým nič nerobilo. Predtým sa ani kukuričné kôrovie nedrtilo, len 

sa tam celé ukladalo, nie je to prehnité. Je tieţ  potrebné dokončiť štiepkovanie. Občania však 

medzi tento odpad vhadzujú rôzny iný odpad /drôty/ a pri štiepkovaní /robí ho p. Andrej Števanka/ 

mu drôt polámal noţe na štiepkovači. 

- p. Zdenka Lukáčiková sa informovala  či sa na obecnom úrade robilo výberové konanie. 

- p. starostka odpovedala -  výberové konanie sa nerobilo. 

- p. Jaroslav Bujna podotkol, ţe by bolo dobre osloviť majiteľa PONKU, aby dal budovu zvonku 

trochu zrenovovať, aby to nebolo také ošarpané. 

- Ing. Rudolf Kovačik navrhol, ţe pôjde spolu s p. Jaroslavom Bujnom za majiteľom a osobne sa 

s ním pozhovárajú. 

- p. Vladimír Šišmič sa spýtal, ako chodia ţiaci na zápasy a či je pravda, ţe idú v aute aj deviati. 

- p. starostka odpovedala, ţe to nie je pravda. 

 

9. Návrh na uznesenie 
 Návrh uznesenia zo zasadnutia OZ predniesol p. Jaroslav Bujna. K prednesenému návrhu  nemali 

poslanci ţiadne doplnky a zmeny. 

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

Hlasovanie – „za“ 8 poslancov. 

 

10.Záver 

 

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

Obecného zastupiteľstva ukončila a poďakovala prítomným za ich účasť. 

 

V Kovarciach, dňa 3.mája 2010 

 

Overovatelia : Ing. Rudolf Kovačik 

                         Mgr. Marta Franková 

 

Zapisovateľka: Ľuboslava Somogyiová 

                                                                                   

 

 

                                                                                                         Mgr. Helena Paučírová 

                                                                                                          starostka obce Kovarce 

                            

 

 

 


