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ZÁPISNICA  č.2/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kovarce,  

konaného dňa 15.12.2022 o 18.00 hod. 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 
 

 

Program: 
1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kovarce. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky. 

5. Kontrola plnenia uznesení. 

6. Plnenie rozpočtu obce Kovarce 1-9/2022. 

a) Stanovisko Komisie finančnej a správy obecného majetku. 

7. Návrh Rozpočtového opatrenia č. 4/2022/OZ – schválenie. 

a) Dôvodová správa k návrhu Rozpočtového opatrenia č. 4/2022/OZ. 

b) Stanovisko Komisie finančnej a správy obecného majetku. 

8. Návrh VZN č. 1/2023 ktorým sa zavádza na území obce Kovarce miestny poplatok za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023 a nasledujúce roky - schválenie. 

9. Návrh VZN č. 2/2023 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o 

podmienkach úhrady v školskej jedálni – schválenie. 

10. Návrh rozpočtu Základnej školy Kovarce, školskej jedálne a školského klubu mládeže pre rok 

2023 – schválenie. 

11. Žiadosť Základnej organizácie jednoty dôchodcov Slovenska v Kovarciach o poskytnutie 

finančnej dotácie vo výške pre rok 2023. 

12. Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Kovarce o poskytnutie dotácie z prostriedkov obce 

v roku 2023 – rekonštrukcia dverí a okien. 

13. Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Kovarce o poskytnutie dotácie z prostriedkov obce 

v roku 2023 – Letný farský tábor 2023. 

14. Žiadosť Obecného futbalového klubu Kovarce o poskytnutie dotácie z prostriedkov obce pre 

rok 2023. 

15. Žiadosť o finančnú dotáciu na Centrum voľného času, Lipová 3868, Topoľčany na šk. rok 

2022/2023. 

16. Žiadosť o finančnú dotáciu na Centrum voľného času, Ľ. Fullu 2805/6, Topoľčany na šk. rok 

2022/2023. 

17. Návrh rozpočtu obce Kovarce na rok 2023–2024–2025 – schválenie. 

a) Stanovisko Komisie finančnej a správy obecného majetku. 

b) Stanovisko hlavného kontrolóra. 

18. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2023. 

19. Zaradenie doteraz neevidovaného majetku do majetku obce. 

20. Vstupná správa pre spracovanie strategického dokumentu Spoločný program hospodárskeho 

rozvoja a sociálneho rozvoja 38 obcí v okrese Topoľčany na roky 2022 – 2030 - schválenie. 

21. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Základnej škole, 

Kovarce 164 za šk. rok 2021/2022. 

22. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Materskej škole, 

Kovarce 450 za šk. rok 2021/2022. 

23. Žiadosť o schválenie budúcej kúpnej zmluvy – Pappex Group s. r. o. 

24. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Miloš Buraj a manž. Lucia. 

25. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Bohumil Kováčik a manž. Mária. 
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26. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Štefan Kováčik a Zuzana Gogová. 

27. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Lukáš Krošlák. 

28. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Veronika Vrbjarová - kaderníctvo. 

29. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov - predĺženie – Lucia Machová - masáže. 

30. Interpelácie poslancov. 

31. Diskusia. 

32. Záver. 

 

 

1. Otvorenie  
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kovarce otvoril starosta obce Kovarce Ing. Andrej 

Čopík. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že zasadnutia sa zúčastňuje 7 poslancov, čo je 

plný počet, takže obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.  

 

2. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kovarce. 
Starosta obce požiadal poslancov o vyjadrenie k návrhu programu zasadnutia obecného 

zastupiteľstva, ktorý dostali spolu s pozvánkou.  

PhDr. Švecová navrhla doplniť pod bod programu č. 17 Informácia o zaobstaraní obecného 

osobného motorového vozidla a pod bod č. 18 Vybudovanie verejného vodovodu na ulici Na 

záhumní. 

Ďalej predložila otázku ohľadne ekonóma obce, či je podpísaná nová zmluva, nakoľko posledná 

zmluva bola na jeden rok, navrhla vypísať výberové konanie na ekonóma obce. 

Starosta obce tiež navrhol doplniť body programu, ktoré by sa vložili za žiadosťami a ostatné body 

programu by sa posunuli. Navrhol doplniť: 

č. 32 - Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Jaroslav Bizoň. 

č. 33 – Delegovanie zástupcu obce Kovarce do Rady školy pri MŠ Kovarce. 

č. 34 – Delegovanie zástupcu obce Kovarce do Rady školy pri ZŠ Kovarce. 

č. 35 – Žiadosť ZŠ Kovarce 164 o súhlas zriaďovateľa na stravovanie iných fyzických osôb  

      v školskej jedálni. 
č. 36 – Žiadosť ZŠ Kovarce 164 o súhlas zriaďovateľa poskytovať služby školskej jedálne   

 žiakom a zamestnancom školy aj v čase školských prázdnin. 

č. 37 – Žiadosť ZŠ Kovarce 164 o určení času prevádzky ŠKD v období školských prázdnin.  

č. 38 – Koncepčný zámer rozvoja školy a jeho vyhodnotenie za školský rok 2021/2022. 

 

Starosta obce požiadal poslancov o hlasovanie za návrh PhDr. Švecovej o doplnenie dvoch bodov 

programu. 

Hlasovanie: prítomných 7 poslancov 

„za“ - 4 poslanci (p. Bobula P, PhDr. Švecová, p. Jagelka, p. Borovka) 

„proti“ – 1 poslanec (p. Buraj) 

„zdržal sa hlasovania“ – 2 poslanci (p. Gregor, p. Bobula D.) 

Uznesenie č. 11/XII/2022, písm. A, bod 1: 

Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce schvaľuje doplnenie bodov programu rokovania obecného 

zastupiteľstva: 

č. 17 – Informácia o zaobstaraní obecného motorového vozidla. 

č. 18 – Vybudovanie verejného vodovodu na ulici Na záhumní. 
 

Následne starosta informoval PhDr. Švecovú o príprave na výberové konanie na ekonóma obce. 

Nakoľko výberové konanie prebieha elektronicky, nie je možná súčinnosť poslancov ani osobné 

stretnutie sa so záujemcami o danú pozíciu.  

Starosta obce požiadal poslancov o hlasovanie za jeho návrh o doplnenie bodov programu č. 32, č. 

33, č. 34, č. 35, č. 36, č. 37 a č. 38 a následné posunutie ostatných bodov programu. 
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Hlasovanie: prítomných 7 poslancov 

„za“ - 7 poslancov 

„proti“ – 0 poslancov  

„zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

Uznesenie č. 11/XII/2022, písm. A, bod 2: 

Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce schvaľuje doplnenie bodov programu rokovania obecného 

zastupiteľstva: 

č. 32 – Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Jaroslav Bizoň. 

č. 33 – Delegovanie zástupcu obce Kovarce do Rady školy pri ZŠ Kovarce. 

č. 34 - Delegovanie zástupcu obce Kovarce do Rady školy pri MŠ Kovarce. 

č. 35 – Žiadosť ZŠ Kovarce 164 o súhlas zriaďovateľa na stravovanie iných fyzických osôb 

 v školskej jedálni. 

č. 36 – Žiadosť ZŠ Kovarce 164 o súhlas zriaďovateľa poskytovať služby školskej jedálne  žiakom 

a zamestnancom školy aj v čase školských prázdnin. 

č. 37 – Žiadosť ZŠ Kovarce 164 o určení času prevádzky ŠKD v období školských prázdnin. 

č. 38 – Koncepčný zámer rozvoja školy a jeho vyhodnotenie za školský rok 2021/2022. 
 

Uznesenie č. 11/XII/2022, písm. A, bod 3: 
Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce schvaľuje označiť: 

a) pôvodné body programu č. 17 - 29 ako body programu č. 19 – 31,  

b) pôvodné body programu č. 30 - 32 ako body programu č. 39 – 41.  

 

Starosta obce predniesol upravený program zasadnutia obecného zastupiteľstva a požiadal 

poslancov o hlasovanie za jeho schválenie: 
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov  

„za“ - 7 poslancov 

„proti“ – 0 poslancov  

„zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

Uznesenie č. 11/XII/2022, písm. A, bod 4: 
Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce schvaľuje upravený program zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva obce Kovarce dňa 15. decembra 2022. 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kovarce. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky. 

5. Kontrola plnenia uznesení. 

6. Plnenie rozpočtu obce Kovarce 1-9/2022. 

  a) Stanovisko Komisie finančnej a správy obecného majetku. 

7. Návrh Rozpočtového opatrenia č. 4/2022/OZ – schválenie. 

  a) Dôvodová správa k návrhu Rozpočtového opatrenia č. 4/2022/OZ. 

  b) Stanovisko Komisie finančnej a správy obecného majetku. 

8. Návrh VZN č. 1/2023 ktorým sa zavádza na území obce Kovarce miestny poplatok za 

komunálne odpady  a drobné stavebné odpady na rok 2023 a nasledujúce roky - schválenie. 

9. Návrh VZN č. 2/2023 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku 

na  čiastočnú  úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú 

úhradu  nákladov na nákup  potravín, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a 

o podmienkach úhrady v  školskej jedálni –  schválenie. 

10. Návrh rozpočtu Základnej školy Kovarce, školskej jedálne a školského klubu mládeže pre rok 

2023 –  schválenie. 

11. Žiadosť Základnej organizácie jednoty dôchodcov Slovenska v Kovarciach o poskytnutie 

finančnej dotácie  vo výške pre rok 2023. 

12. Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Kovarce o poskytnutie dotácie z prostriedkov obce 

v roku 2023 –  rekonštrukcia dverí a okien. 

13. Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Kovarce o poskytnutie dotácie z prostriedkov obce 
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v roku 2023 –  Letný farský tábor 2023. 

14. Žiadosť Obecného futbalového klubu Kovarce o poskytnutie dotácie z prostriedkov obce pre 

rok 2023. 

15. Žiadosť o finančnú dotáciu na Centrum voľného času, Lipová 3868, Topoľčany na šk. rok 

2022/2023. 

16. Žiadosť o finančnú dotáciu na Centrum voľného času, Ľ. Fullu 2805/6, Topoľčany na šk. rok 

17. Informácia o zaobstaraní obecného osobného motorového vozidla. 

18. Vybudovanie verejného vodovodu na ulici Na záhumní. 

19. Návrh rozpočtu obce Kovarce na rok 2023–2024–2025 – schválenie. 

  a) Stanovisko Komisie finančnej a správy obecného majetku. 

  b) Stanovisko hlavného kontrolóra. 

20. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2023. 

21. Zaradenie doteraz neevidovaného majetku do majetku obce. 

22. Vstupná správa pre spracovanie strategického dokumentu Spoločný program hospodárskeho 

rozvoja a  sociálneho rozvoja 38 obcí v okrese Topoľčany na roky 2022 – 2030 - schválenie. 

23. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Základnej škole, 

Kovarce 164 za šk.  rok 2021/2022. 

24. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Materskej škole, 

Kovarce 450 za šk.  rok 2021/2022. 

25. Žiadosť o schválenie budúcej kúpnej zmluvy – Pappex Group s. r. o. 

26. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Miloš Buraj a manž. Lucia. 

27. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Bohumil Kováčik a manž. Mária. 

28. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Štefan Kováčik a Zuzana Gogová. 

29. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Lukáš Krošlák. 

30. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Veronika Vrbjarová - kaderníctvo. 

31. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov - predĺženie – Lucia Machová - masáže. 

32. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Jaroslav Bizoň. 

33. Delegovanie zástupcu obce Kovarce do Rady školy pri MŠ Kovarce. 

34. Delegovanie zástupcu obce Kovarce do Rady školy pri ZŠ Kovarce. 

35. Žiadosť ZŠ Kovarce 164 o súhlas zriaďovateľa na stravovanie iných fyzických osôb v školskej 

jedálni. 

36. Žiadosť ZŠ Kovarce 1645 o súhlas zriaďovateľa poskytovať služby školskej jedálne žiakom 

a zamestnancom  školy aj v čase školských prázdnin. 

37. Žiadosť ZŠ Kovarce 164 o určení času prevádzky ŠKD v období školských prázdnin. 

38. Koncepčný zámer rozvoja školy a jeho vyhodnotenie za školský rok 2021/2022. 

39. Interpelácie poslancov. 

40. Diskusia. 

41. Záver. 
 

3. Voľba návrhovej komisie. 
Pre vypracovanie návrhu uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce Ing. 

Andrej Čopík navrhol komisiu v zložení: D. Bobula, p. Gregor, p. Buraj 

Požiadal poslancov o vyjadrenie k zloženiu komisie. Poslanci nemali pripomienky, starosta obce 

dal hlasovať za schválenie návrhovej komisie pre vypracovanie uznesení. 

Hlasovanie: prítomných 7 poslancov 

„za“ - 6 poslancov (p. Bobula D., p. Bobula P., p. Gregor, p. Borovka, p. Jagelka, PhDr. Švecová) 

„proti“ – 0 poslancov  

„zdržal sa hlasovania“ – 1 poslanec (p. Buraj) 

Uznesenie č. 12/XII/2022, písm. A, bod 1: 
Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce volí návrhovú komisiu v zložení: p. Bobula Daniel, p. Gregor 

Erich, p. Buraj Miloš. 

 

4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky. 
Starosta obce určil overovateľov zápisnice: PhDr. Švecová, p. Jagelka. 
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Za zapisovateľku zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva určil pracovníčku obce Kovarce 

Mgr. Veroniku Mikulovú. OZ zobralo uvedené na vedomie. 

Uznesenie č. 12/XII/2022, písm. B, bod 1: 

Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce berie na vedomie určenie overovateľov zápisnice:  

PhDr. Gabriela Švecová a p. Milan Jagelka. 

 

Uznesenie č. 12/XII/2022, písm. B, bod 2: 

Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce berie na vedomie určenie zapisovateľky zápisnice:  

Mgr. Veronika Mikulová.  

 

5. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Kovarce. 
Starosta obce Ing. Andrej Čopík predniesol uznesenia zo dňa 22.04.2022 a 23.09.2022. 

 

 Uznesenie č. 377/IV/2022 písm. C, bod 1: 

Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce odporúča starostovi obce zvolať schôdzu všetkých 

nájomníkov bytových jednotiek súp. č. 543 a 544 a stanoviť podmienky. 

Starosta obce informoval poslancov, že toto uznesenie nie je zatiaľ splnené. 

 

 Uznesenie č. 416/IX/2022/písm. C, bod 1: 

Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce odporúča starostovi obce vyžiadať od Pappex Group s. r. o., 

M. Rázusa 4822/34A, 955 01  Topoľčany, doklady: geometrický plán a listy vlastníctva. 

Toto uznesenie starosta obce považuje za splnené, nakoľko predložili požadované doklady a je to 

zahrnuté aj v bodoch programu rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

6. Plnenie rozpočtu obce Kovarce 1-9/2022. 

Starosta obce z dôvodu choroby ospravedlnil p. Naňovú – účtovníčku, aj hlavného kontrolóra  

Ing. arch. Ota Hodála. Zároveň predniesol plnenie rozpočtu, z ktorého vyplýva, že bežné príjmy sú 

naplnené na 77 % a výdavky sú čerpané na 67 %. Čerpanie je lepšie ako sa avizovalo. 

a) Stanovisko Komisie finančnej a správy obecného majetku. 

Predseda D. Bobula predniesol stanovisko Komisie finančnej a správy obecného majetku, ktorým 

odporúča schváliť plnenie rozpočtu obce Kovarce 1-9/2022. OZ zobralo uvedené na vedomie. 

Uznesenie č. 14/XII/2022, písm. B, bod 1: 

Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce berie na vedomie stanovisko Komisie finančnej a správy 

obecného majetku. 

 

Iné pripomienky k plneniu rozpočtu neboli, starosta obce požiadal poslancov o hlasovanie za 

schválenie plnenia rozpočtu obce Kovarce 1-9/2022.  
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov  

„za“ - 7 poslancov 

„proti“ – 0 poslancov  

„zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

Uznesenie č. 14/XII/2022, písm. C, bod 1:  
Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce schvaľuje plnenie rozpočtu obce Kovarce 1-9/2022. 

 

7. Návrh Rozpočtového opatrenia č. 4/2022/OZ – schválenie. 

a) Dôvodová správa k návrhu Rozpočtového opatrenia č. 4/2022/OZ. 

Starosta obce poznamenal, že Dôvodovú správu dostali poslanci spolu s pozvánkou. V rámci 

Návrhu rozpočtového opatrenia č. 4/2022/OZ je potrebné navýšiť mzdové položky a odvody do 

poisťovní, vykonaná oprava v položkách v Materskej školy, zmena kódu zdroja – tu sa opraví len 

chyba.  

Starosta obce otvoril rozpravu k tomuto bodu programu.  

Mgr. Boháčiková – pre Základnú školu bol schválený rozpočet na originálne kompetencie podľa 

roku 2021. Pretože ceny všetkého sú vyššie, boli navýšené aj platy zamestnancov, chcela by dať aj 

odmeny, táto suma je nepostačujúca. Chýba minimálne 2.500 €. V rámci uznesenia bola 
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dohodnutá suma, ale ktorá nerátala s navýšeniami energií a platov a zároveň OZ súhlasilo 

s úpravou rozpočtu na originálne kompetencie po predložení dokladov o navýšení nákladov. 

Starosta obce po konzultácii s účtovníčkou poznamenal, že je možné urobiť zmenu v rámci tohto 

Rozpočtového opatrenia a následne ho schváliť.  

Uznesenie č. 15/XII/2022, písm. B, bod 1:  
Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce berie na vedomie Dôvodovú správu k Návrhu rozpočtového 

opatrenia č. 4/2022/OZ. 

 

b) Stanovisko Komisie finančnej a správy obecného majetku. 

Komisia finančná a správy obecného majetku predložila stanovisko.  

Uznesenie č. 15/XII/2022, písm. B, bod 2:  
Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce berie na vedomie stanovisko Komisie finančnej a správy 

obecného majetku. 

 

Starosta obce vyzval poslancov k ďalším pripomienkam. Zo strany poslancov neboli žiadne 

pripomienky, starosta obce požiadal poslancov o hlasovanie za doplnenie Návrhu rozpočtového 

opatrenia o položku Originálne kompetencie na rok 2022 vo výške 6.000,00 €. 
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov  

„za“ - 7 poslancov 

„proti“ – 0 poslancov  

„zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

Uznesenie č. 15/XII/2022, písm. C, bod 1:  
Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce schvaľuje navýšenie rozpočtu pre ZŠ Kovarce, školskej 

jedálne a školského klubu mládeže na originálne kompetencie na rok 2022 v sume 6.000,00 €.  

 

Starosta obce požiadal poslancov o hlasovanie za schválenie Rozpočtového opatrenia č. 

4/2022/OZ s pripomienkami.  
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov 

„za“ - 7 poslancov  

„proti“ – 0 poslancov  

„zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

Uznesenie č. 15/XII/2022, písm. C, bod 2:  
Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 4/2022/OZ 

s pripomienkami. 

 

8. Návrh VZN č. 1/2023 ktorým sa zavádza na území obce Kovarce miestny poplatok za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023 a nasledujúce roky - schválenie. 

Starosta obce rozdal poslancom graf príjmov a výdajov ohľadne komunálneho odpadu 

a nakladania s ním, informoval poslancov, že cena za poplatok nebola menená 7 rokov, máme 

najnižší poplatok za komunálny odpad v celom okrese, náklady na likvidáciu odpadu sa zvýšili. 

Príjmy sú nižšie ako výdaje. Treba nastaviť príjmy tak, aby sa to vyrovnalo. Je lepšie, keď obec je 

v pluse.  

Poslanec Buraj sa informoval, koľko smetných nádob sa vysype pri jednom zbere kom. odpadu. 

Načo starosta obce reagoval, že ide o počet približne 580 nádob. Ďalej starosta obce poznamenal, 

že počet domácností je v obci cca 500, ale niektoré domácnosti majú viac ako len jednu smetnú 

nádobu.  

Poslanec Bobula D. – je predpoklad zvyšovania cien zberovou spoločnosťou, ale aj skládka Bojná 

avizovalo zvyšovanie o 30 percent. Obec nesmie doplácať.  

Starosta obce – pracovníci zbernej služby vyvezú akokoľvek plnú nádobu. Čipy zatiaľ neboli 

schválené VZN, a preto aj cena nebola zvýšená. Ich spustením by sa dosiahol vyšší príjem, aj 

vyseparovateľnosť by sa zvýšila. Teraz sa to nestihol dotiahnuť, a preto je VZN pripravené ako 

sadzba na osobu na deň.  

Poslanec Buraj – všetci sa skladáme na niečí odpad. Bolo by vhodné spustiť skúšobný systém, aby 

sme vedeli rozbehnúť čipy.  
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Starosta obce – má to v pláne na budúci rok uskutočniť. Kontrolu musia robiť pracovníci zberovej 

spoločnosti, lebo iný pracovník nevie, či bola nádoba prázdna, alebo na koľko plná. Zatiaľ títo 

pracovníci to neboli ochotní robiť. Predlžuje to celkový čas zberu.  

 

Iné pripomienky neboli, starosta obce požiadal poslancov o hlasovanie. 
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov 

„za“ - 7 poslancov  

„proti“ – 0 poslancov  

„zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

Uznesenie č. 16/XII/2022, písm. B, bod 1:  
Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce sa uznáša na vydaní VZN č. 1/2023 ktorým sa zavádza na 

území obce Kovarce miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 

2023 a nasledujúce roky. 

 

Uznesenie č. 16/XII/2022, písm. C, bod 1:  
Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce ukladá VZN č. 1/2023 ktorým sa zavádza na území obce 

Kovarce miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023 a 

nasledujúce roky vyvesiť na úradnú tabuľu obce Kovarce a na webovú stránku obce Kovarce. 

 

9. Návrh VZN č. 2/2023 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, o výške príspevku na úhradu režijných 

nákladov a o podmienkach úhrady v školskej jedálni – schválenie. 

Starosta obce predniesol zmeny, ktoré sú potrebné zapracovať do VZN, nakoľko boli navýšené 

finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo, takže dodatok č. 1 je potrebné novým VZN 

opraviť. 

Mgr. Boháčiková – škola ide do pásma č. 3, nakoľko prvé pásmo je navýšené len o  9 centov a to 

nie je pre nich postačujúce. Od 1.1.2023 by chceli ísť do 3. finančného pásma a uvidia do júna ako 

budú vychádzať touto sumou. Navrhli zahrnúť aj finančné pásma B, ktoré zahŕňa zamestnancov, 

ďalej by chceli zahrnúť do VZN aj  iné fyzické osoby, pretože aj iné fyzické osoby prejavili 

záujem o stravovanie sa v školskej jedálni.  

Bc. Bujnová – MŠ by ostala v 1. finančnom pásme, aj tak je to vyššie ako sú teraz. Zatiaľ im to 

vychádza, varia také jedlá, ktoré deti zjedia. Treba opraviť nedostatky formálne, sumy sú dobré, 

len treba opraviť č. finančného pásma, a aj v MŠ pásmo B č. 1.  

Starosta obce vyzval poslancov k hlasovaniu. 
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov 

„za“ - 7 poslancov  

„proti“ – 0poslancov  

„zdržal sa hlasovania“ – 0poslancov 

Uznesenie č. 17/XII/2022, písm. B, bod 1:  
Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce sa uznáša na vydaní VZN č. 2/2023 o výške príspevku za 

pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 

školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, o výške 

príspevku na úhradu režijných nákladov a o podmienkach úhrady v školskej jedálni. 

 

Uznesenie č. 17/XII/2022, písm. C, bod 1:  
Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce ukladá VZN č. 2/2023 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v 

materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, o výške príspevku na úhradu 

režijných nákladov a o podmienkach úhrady v školskej jedálni vyvesiť na úradnú tabuľu obce 

Kovarce a na webovú stránku obce Kovarce. 
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10. Návrh rozpočtu Základnej školy Kovarce, školskej jedálne a školského klubu mládeže 

pre rok 2023 – schválenie. 

Starosta obce poznamenal, že bol zaslaný poslancom e-mailom. 

Mgr. Boháčiková – návrh rozpočtu bol prerokovaný radou školy. Návrh je súčasťou materiálov 

OZ. Čo sa týka originálnych kompetencií, je tiež avizované navýšenie platov pedagogických 

i nepedagogických zamestnancov, neustále rastú ceny energií.  

Starosta obce otvoril rozpravu a zároveň poznamenal, že rozpočet je vyšší o 12.700 €. V návrhu 

rozpočtu od ZŠ je 125.200 €, ktoré potrebuje ZŠ na originálne kompetencie, v rozpočte obce je 

v položke „Výdavky na originálne kompetencie“ 115.200 €. 

Uznesenie č. 18/XII/2022, písm. B, bod 1:  
Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce berie na vedomie Návrh rozpočtu Základnej školy Kovarce, 

školskej jedálne a školského klubu mládeže pre rok 2023. 

 

Ďalšie pripomienky neboli, starosta obce vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu za schválenie 

Rozpočtu Základnej školy Kovarce 164 na prenesené kompetencie v sume 483.965,00 €, za 

originálne kompetencie vo výške 115.200 € a za súhlas s prípadným navýšením originálnych 

kompetencií po predložení dokladov riaditeľkou ZŠ Kovarce v priebehu roka 2023. 
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov 

„za“ - 7 poslancov  

„proti“ – 0 poslancov  

„zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

Uznesenie č. 18/XII/2022, písm. C, bod 1:  
Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce schvaľuje rozpočet Základnej školy Kovarce, Školskej 

jedálne a školského klubu mládeže pri ZŠ Kovarce 164 pre rok 2023, a to v sume 115.200,00 € na 

originálne kompetencie a v sume 483.965,00 € na prenesené kompetencie pre Základnú školu, 

Kovarce 164. 

 

Uznesenie č. 18/XII/2022, písm. D, bod 1:  
Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce súhlasí s úpravou rozpočtu Školskej jedálne a školského 

klubu mládeže pri ZŠ Kovarce 164 počas roka 2023 v prípade navýšenia nákladov po predložení 

relevantných dokladov riaditeľkou ZŠ na rok 2023. 

 

11. Žiadosť Základnej organizácie jednoty dôchodcov Slovenska v Kovarciach 

o poskytnutie finančnej dotácie vo výške pre rok 2023. 

Starosta predniesol žiadosť, v ktorej žiadajú o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu 

obce v roku 2023 na úhradu cestovných nákladov spojených s uskutočnením zájazdu „Za krásami 

Slovenska.“ 

Starosta obce otvoril rozpravu k tomuto bodu programu, žiadne pripomienky neboli. Požiadal 

poslancov o hlasovanie za schválenie žiadosti. 
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov 

„za“ - 7 poslancov  

„proti“ – 0 poslancov  

„zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

Uznesenie č. 19/XII/2022, písm. B, bod 1:  
Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 

1.500,00 € z rozpočtu obce Kovarce v roku 2023 pre Základnú organizáciu Jednoty dôchodcov 

Slovenska v Kovarciach na uskutočnenie zájazdu „Za krásami Slovenska“ – úhrada cestovných 

nákladov. 

 

12. Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Kovarce o poskytnutie dotácie z prostriedkov 

obce v roku 2023 – rekonštrukcia dverí a okien. 

Starosta obce predniesol žiadosť. PhDr. Švecová sa informovala, čo by sa prvotne menilo a či sú 

podané aj ďalšie žiadosti o dotáciu a taktiež sa informovala, kto by mal vykonať výmenu dverí. 

Mgr. Berka informoval poslancov, že prvotne by sa menili dvere na kostole sv. Mikuláša a tiež, že 
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je podaná žiadosť o dotáciu aj na VÚC Nitra vo výške 4.500 €, ohľadne výmeny oslovil p. Petra 

Geršiho z Topoľčian. Iné pripomienky k žiadosti neboli, starosta obce požiadal prítomných 

poslancov o hlasovanie za schválenie žiadosti. 
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov 

„za“ - 7 poslancov  

„proti“ – 0 poslancov  

„zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

Uznesenie č. 20/XII/2022, písm. B, bod 1:  
Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 

2.500,00 € z rozpočtu obce Kovarce v roku 2023 pre Rímskokatolícku cirkev Farnosť Kovarce - 

výmena okien a dverí na Farskom kostole sv. Mikuláša v Kovarciach. 

 

13. Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Kovarce o poskytnutie dotácie z prostriedkov 

obce v roku 2023 – Letný farský tábor 2023. 

Starosta obce predniesol žiadosť a otvoril rozpravu. PhDr. Švecová sa informovala na miesto 

konania tábora. Mgr. Berka reagoval, že ešte nič konkrétne nevybavoval, záleží od výšky 

schválenej dotácie. Iné pripomienky neboli, starosta obce požiadal poslancov o hlasovanie za 

schválenie žiadosti.  
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov 

„za“ - 6 poslancov (p. Bobula D., p. Bobula P., p. Borovka, p. Jagelka, PhDr. Švecová, p. Buraj) 

„proti“ – 0 poslancov  

„zdržal sa hlasovania“ – 1 poslanec (p. Gregor) 

Uznesenie č. 21/XII/2022, písm. B, bod 1:  
Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 

2.500,00 € z rozpočtu obce Kovarce v roku 2023 pre Rímskokatolícku cirkev Farnosť Kovarce - 

Letný farský tábor 2023. 

 

14. Žiadosť Obecného futbalového klubu Kovarce o poskytnutie dotácie z prostriedkov 

obce pre rok 2023. 

Starosta obce predniesol žiadosť a zároveň požiadal poslancov o hlasovanie za schválenie žiadosti.  
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov 

„za“ - 7 poslancov  

„proti“ – 0 poslancov  

„zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

Uznesenie č. 22/XII/2022, písm. B, bod 1:  
Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 

15.000,00 € z rozpočtu Obce Kovarce v roku 2023 pre Obecný futbalový klub Kovarce na chod, 

fungovanie a rozvoj OFK. 

 

15. Žiadosť o finančnú dotáciu na Centrum voľného času, Lipová 3868, Topoľčany na šk. 

rok 2022/2023. 

Starosta obce predniesol žiadosť, žiadosť neobsahuje výšku príspevku, ale zatiaľ sa nikdy tieto 

žiadosť neschválili. Žiadajú to pre žiakov našich občanov. OZ zobralo žiadosť na vedomie.  

Uznesenie č. 23/XII/2022, písm. B, bod 1:  
Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce berie na vedomie žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo 

Nitra, Diecézny školský úrad o finančnú dotáciu na Centrum voľného času, Lipová 3868, 955 01 

Topoľčany pri ZŠ sv. Ladislava, Lipová 3868, 955 01 Topoľčany na šk. rok 2022/2023. 

 

16. Žiadosť o finančnú dotáciu na Centrum voľného času, Ľ. Fullu 2805/6, Topoľčany na 

šk. rok 2022/2023. 

Starosta predniesol žiadosť a OZ zobralo uvedenú žiadosť na vedomie. 

Uznesenie č. 24/XII/2022, písm. B, bod 1:  
Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce berie na vedomie žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo 

Nitra, Diecézny školský úrad o finančnú dotáciu na Centrum voľného času, Ľ. Fullu 2805/6, 955 
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03 Topoľčany pri ZŠ. sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, 955 03 Topoľčany na šk. rok 2022/2023. 

 

17. Informácia o zaobstaraní obecného osobného motorového vozidla.  

Starosta obce informoval poslancov, že má oznámenie o predložení jednej cenovej ponuky na 

základe verejného obstarávania. Zatiaľ sa do toho nevie pozrieť. Nie je to v návrhu rozpočtu obce, 

bude poslancov informovať o cene, aj o dodávateľovi. 

Poslanec Bobula D. poznamenal, že najlepšia ponuka vyhrá. 

OZ zobralo uvedené na vedomie. 

Uznesenie č. 25/XII/2022, písm. B, bod 1:  
Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce berie na vedomie informáciu starostu obce Kovarce  

Ing. Andreja Čopíka o prebiehajúcom výberovom konaní na zaobstaranie osobného motorového 

vozidla. 

 

18. Vybudovanie verejného vodovod na ulici Na záhumní. 

PhDr. Švecová poznamenala, že v tejto otázke bolo aj verejné zhromaždenie, ľudia majú vlastné 

studne, bývajú suchá, studne sú kontaminované a obyvatelia by mali mať prístup k pitnej vode. 

Potrebujú vodovod. Na verejnom zhromaždení bol predstavený projekt, bolo by dobré, aby sa 

aspoň vybudoval vodovod. Sú to obyvatelia našej obce. Bolo to aj prisľúbené.  

Poslanec Buraj – samostatný projekt na vodovod nie je, projekt je len ako komplex aj s cestu. 

Poslanec Borovka – či sa vysporiadali pozemky, teraz by sa to malo urobiť, keď sa spraví 

vodovod, potom sa už nedohodnú, nakoľko sa to už dlho ťahá, bolo by vhodné to vysporiadať čím 

skôr. 

Poslanec Bobula D. – následné dobudovanie je podstatne drahšie, je lepšie urobiť celé naraz. 

Starosta – dotazník bol rozposlaný, ale zatiaľ nebol vyhodnotený. 

PhDr. Švecová navrhla, by sa aj tak dal spraviť samostatných projekt na vodovod. 

Poslanec Borovka sa informoval, či je nejaký samostatný rozpočet len na vodovod, na čo starosta 

odpovedal, že nie je. OZ prijalo nasledovné uznesenie: 

Uznesenie č. 26/XII/2022, písm. B, bod 1:  
Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce odporúča starostovi obce Kovarce: 

a) osloviť geodeta, aby vytýčil trasu vodovodu, 

b) osloviť projektanta na vypracovanie projektu, 

c) osloviť ľudí z danej ulice za účelom uvoľnenia obecných pozemkov, resp. poskytnutia časti 

vlastných pozemkov na predmetný účel. 

 

19. Návrh rozpočtu obce Kovarce na rok 2023–2024–2025 – schválenie. 

a) Stanovisko Komisie finančnej a správy obecného majetku. 

Predseda Komisie finančnej a správy obecného majetku p. Bobula D predniesol stanovisko, 

ktorým odporúča predložený návrh schváliť. OZ zobralo uvedené na vedomie. 

Uznesenie č. 27/XII/2022, písm. A, bod 1:  
Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce berie na vedomie stanovisko Komisie finančnej a správy 

obecného majetku. 

 

b) Stanovisko hlavného kontrolóra. 

Stanovisko hlavného kontrolóra predniesol starosta. Rozpočet spĺňa podmienky o zákone 

o rozpočte. Odporúča rozpočet na rok 2023 schváliť a na roky 2024 a 2025 vziať na vedomie. 

OZ uvedené zobralo na vedomie. 

Uznesenie č. 27/XII/2022, písm. A, bod 2:  
Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra. 

 

Uznesenie č. 27/XII/2022, písm. A, bod 3:  
Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce berie na vedomie Návrh rozpočtu obce na roky 2024 a 2025 

ako orientačný. 

Nakoľko neboli žiadne pripomienky, starosta požiadal poslancov o hlasovanie za schválenie 

rozpočtu.  



 

11 

 

Hlasovanie: prítomných 7 poslancov 

„za“ - 7 poslancov  

„proti“ – 0 poslancov  

„zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

Uznesenie č. 27/XII/2022, písm. B, bod 1:  
Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce schvaľuje rozpočet obce Kovarce na rok 2023 ako záväzný. 

 

20. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2023. 

Starosta predniesol návrh plánu kontrolnej činnosti HK, ktorý je súčasťou materiálov OZ.  

Poslanci nemali žiadne pripomienky, starosta obce ich požiadal o hlasovanie za schválenie Plánu 

kontrolnej činnosti. 
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov 

„za“ - 7 poslancov  

„proti“ – 0 poslancov  

„zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

Uznesenie č. 28/XII/2022, písm. B, bod 1:  
Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Kovarce na I. polrok 2023. 
 

21. Zaradenie doteraz neevidovaného majetku do majetku obce. 

Starosta obce informoval o potrebe zaradiť neevidovaný majetok do majetku obce, ide o pozemky, 

na ktoré upozornil audit v roku 2019. Požiadal poslancov o hlasovanie za súhlas so zaradením. 
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov 

„za“ - 7 poslancov  

„proti“ – 0 poslancov  

„zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

Uznesenie č. 29/XII/2022, písm. B, bod 1:  
Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce súhlasí so zaradením neevidovaného majetku do majetku 

obce. 
 

22. Vstupná správa pre spracovanie strategického dokumentu Spoločný program 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 38 obcí v okrese Topoľčany na roky 2022 – 

2030 - schválenie. 

Starosta informoval poslancov, že je snaha spájať obce. Bola oslovená pani Ing. Bieliková, ktorá 

sa tomu venuje.  

Starosta obce požiadal poslancov o hlasovanie za súhlas so Vstupnou správou pre spracovanie 

strategického dokumentu Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 38 obcí 

v okrese Topoľčany na rok 2022 – 2030. 
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov 

„za“ - 7 poslancov  

„proti“ – 0 poslancov  

„zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

Uznesenie č. 30/XII/2022, písm. B, bod 1:  
Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce súhlasí so Vstupnou správou pre spracovanie strategického 

dokumentu Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 38 obcí v okrese 

Topoľčany na roky 2022 – 2030. 

 

23. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Základnej 

škole, Kovarce 164 za šk. rok 2021/2022. 

Mgr. Boháčiková – predniesla Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach v Základnej škole, Kovarce 164 za školský rok 2021/2022, Rada školy odporúča 

schváliť túto Správu, ktorá je zároveň aj súčasťou materiálov rokovania OZ.  

Starosta obce požiadal poslancov o hlasovanie za súhlas so Správou o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Základnej škole, Kovarce 164 za školský rok 

2021/2022. 
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Hlasovanie: prítomných 7 poslancov 

„za“ - 7 poslancov  

„proti“ – 0 poslancov  

„zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

Uznesenie č. 31/XII/2022, písm. B, bod 1:  
Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach v Základnej škole, Kovarce 164 za šk. rok 2021/2022.  

 

24. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Materskej 

škole, Kovarce 450 za šk. rok 2021/2022. 

Bc. Bujnová – Rada školy odporúča OZ Správu schváliť, riaditeľka predniesla Správu 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Materskej škole, Kovarce 450 

za šk. rok 2021/2022. Táto správa je súčasťou materiálov rokovania OZ.  

Zároveň sa informovala, či je možnosť vysporiadať pozemok pri MŠ. Starosta obce reagoval, že to 

má v pláne celé posunúť právnikovi, ktorý by pripravil určovaciu žalobu, nech súd rozhodne, kto 

je majiteľom pozemku, lebo je tam duplicita majiteľov. 

Iné pripomienky neboli, starosta obce požiadal poslancov o hlasovanie za súhlas so Správou 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Materskej škole, Kovarce 450 

za školský rok 2021/2022.  
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov 

„za“ - 7 poslancov  

„proti“ – 0 poslancov  

„zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

Uznesenie č. 31/XII/2022, písm. B, bod 2:  
Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach v Materskej škole, Kovarce 450 za šk. rok 2021/2022. 

 

25. Žiadosť o schválenie budúcej kúpnej zmluvy – Pappex Group s. r. o. 

Starosta obce privítal Ing. Čergéťa, ktorý zastupuje firmu a pripravuje pre nich podklady, ďalej 

poznamenal, že v predmete zmluvy v bode č. 2 chýba splašková kanalizácia.  

Ing. Čergéť – je to chyba, musia to opraviť.  

Starosta obce požiadal poslancov o hlasovanie za schválenie Návrhu zmluvy po oprave chýb 

v texte a zároveň aj za poverenie pre starostu k podpisu tejto zmluvy. 
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov 

„za“ - 7 poslancov  

„proti“ – 0 poslancov  

„zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

Uznesenie č. 32/XII/2022, písm. B, bod 1:  
Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce schvaľuje Návrh zmluvy o uzatvorení budúcej kúpne zmluvy 

s PAPPEX GROUP s. r. o., M. Rázusa 4822/34, 955 01 Topoľčany, IČO: 36529460 po oprave 

chýb v texte Návrhu zmluvy. 

 

Uznesenie č. 32/XII/2022, písm. C, bod 1:  
Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce poveruje starostu obce podpísaním tejto zmluvy po 

vykonaných opravách v texte Návrhu zmluvy. 

 

26. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Miloš Buraj a manž. Lucia. 

Starosta predniesol žiadosť, nájom bytu končí 14.03.2023. Požiadal poslancov o hlasovanie za 

súhlas so žiadosťou.  
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov 

„za“ - 7 poslancov  

„proti“ – 0 poslancov  

„zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 
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Uznesenie č. 33/XII/2022, písm. B, bod 1:  

Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce súhlasí so žiadosťou p. Miloša Buraja a manž. Lucie, bytom 

956 15 Kovarce 543 o predĺženie nájmu bytu č. 5, súp. č. 543. 

 

Starosta obce požiadal o hlasovanie o dobu nájmu – 3 roky, od 15.03.2023 do 14.03.2026. 
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov 

„za“ - 7 poslancov  

„proti“ – 0 poslancov  

„zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

Uznesenie č. 33/XII/2022, písm. C, bod 1:  
Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce schvaľuje dobu nájmu bytu č. 5, súp. č. 543 pre nájomcov 

Miloš Buraj a manž. Lucia, bytom 956 15 Kovarce 543 na dobu 3 rokov: od 15.03.2023 do 

14.03.2026. 

 

27. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Bohumil Kováčik a manž. Mária. 

Starosta predniesol žiadosť, nájom bytu končí 14.03.2023. Požiadal poslancov o hlasovanie za 

súhlas so žiadosťou.  
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov 

„za“ - 7 poslancov  

„proti“ – 0 poslancov  

„zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

Uznesenie č. 34/XII/2022, písm. B, bod 1:  
Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce súhlasí so žiadosťou p. Bohumila Kováčika a manž. Márie, 

bytom 956 15 Kovarce 544 o predĺženie nájmu bytu č. 2, súp. č. 544 

 

Starosta obce požiadal o hlasovanie o dobu nájmu – 3 roky, od 15.03.2023 do 14.03.2023 
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov 

„za“ - 7 poslancov  

„proti“ – 0 poslancov  

„zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

Uznesenie č. 34/XII/2022, písm. C, bod 1:  
Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce schvaľuje dobu nájmu bytu č. 2, súp. č. 544 pre nájomcov 

Bohumila Kováčika a manž. Márie, bytom Kovarce 544 na dobu 3 rokov: od 15.03.2023 do 

14.03.2026. 

 

28. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Štefan Kováčik a Zuzana Gogová. 

Starosta predniesol žiadosť, nájom bytu končí 14.03.2023. Požiadal poslancov o hlasovanie za 

súhlas so žiadosťou.  
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov 

„za“ - 7 poslancov  

„proti“ – 0 poslancov  

„zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

Uznesenie č. 35/XII/2022, písm. B, bod 1:  

Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce súhlasí so žiadosťou p. Štefana Kováčika, bytom 956 15 

Kovarce 543 a p. Zuzany Gogovej, bytom P. O. Hviezdoslava 2331/62, Topoľčany, prechodne 

bytom 956 15 Kovarce 543 o predĺženie nájmu bytu č. 1, súp. č. 543. 

 

Starosta obce požiadal o hlasovanie o dobu nájmu – 3 roky, od 15.03.2023 do 14.03.2026. 
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov 

„za“ - 7 poslancov  

„proti“ – 0 poslancov  

„zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 
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Uznesenie č. 35/XII/2022, písm. C, bod 1:  
Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce schvaľuje dobu nájmu bytu č. 1, súp. č. 543 pre nájomcov p. 

Štefana Kováčika, bytom 959 15 Kovarce 543 a p. Zuzany Gogovej, bytom P. O. Hviezdoslava 

2331/62, Topoľčany, prechodne bytom 956 15 Kovarce 543 na dobu 3 rokov: od 15.03.2023 do 

14.03.2026. 

 

29. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Lukáš Krošlák. 

Starosta predniesol žiadosť, nájom bytu končí 28.02.2023. Požiadal poslancov o hlasovanie za 

súhlas so žiadosťou.  
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov 

„za“ - 7 poslancov  

„proti“ – 0 poslancov  

„zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

Uznesenie č. 36/XII/2022, písm. B, bod 1:  

Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce súhlasí so žiadosťou p. Lukáša Krošláka, bytom 956 15 

Kovarce 543 o predĺženie nájmu bytu č. 3, súp. č. 543. 

 

Starosta obce požiadal o hlasovanie o dobu nájmu – 3 roky, od 01.03.2023 do 28.02.2026. 
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov 

„za“ - 7 poslancov  

„proti“ – 0 poslancov  

„zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

Uznesenie č. 36/XII/2022, písm. C, bod 1:  
Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce schvaľuje dobu nájmu bytu č 3, súp. č. 543 .pre nájomcu p. 

Lukáša Krošláka, bytom 956 15 Kovarce 543 na dobu 3 rokov: od 01.03.2023 do 28.02.2026. 

 

30. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Veronika Vrbjarová - kaderníctvo. 

Starosta obce oznámil poslancov, že p. Vrbjarová telefonicky žiadosť stiahla. OZ uvedené zobralo 

na vedomie. 

Uznesenie č. 37/XII/2022, písm. B, bod 1:  
Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce berie na vedomie žiadosť p. Veronika Vrbjarovej, bytom 956 

15 Kovarce 457 o prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce za účelom prevádzky 

kaderníctva. 

 

31. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov - predĺženie – Lucia Machová - masáže. 

Starosta predniesol žiadosť, nájom nebytových priestorov končí 31.12.2022. Požiadal poslancov 

o hlasovanie za súhlas so žiadosťou.  

Za súhlas 
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov 

„za“ – 7 poslancov  

„proti“ – 0 poslancov  

„zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

Uznesenie č. 38/XII/2022, písm. B, bod 1:  

Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce súhlasí so žiadosťou p. Lucii Machovej, bytom Dlhá 725/45, 

951 44 Výčapy-Opatovce o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov za účelom 

vykonávania podnikateľskej činnosti – masérske služby. 

 

Starosta obce požiadal o hlasovanie o dobu nájmu – 3 roky, od 01.01.2023 do 31.12.2025. 
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov 

„za“ - 7 poslancov  

„proti“ – 0 poslancov  

„zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

Uznesenie č. 38/XII/2022, písm. C, bod 1:  
Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce schvaľuje dobu nájmu nebytového priestoru č. 159 pre p. 
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Luciu Machovú v trvaní troch rokov, od 01. januára 2023 do 31. decembra 2025 s výškou nájmu 

podľa uznesenia OZ č.132/VI/B č.1 zo dňa 28.6.2012 (15,00 € m
2 

/rok). 

 

32. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Jaroslav Bizoň 

Starosta predniesol žiadosť, nájom bytu končí 31.01.2023. Požiadal poslancov o hlasovanie za 

súhlas so žiadosťou.  
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov 

„za“ – 7 poslancov  

„proti“ – 0 poslancov  

„zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

Uznesenie č. 39/XII/2022, písm. B, bod 1:  

Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce súhlasí so žiadosťou p. Jaroslava Bizoňa, bytom 956 15 

Kovarce 543 o predĺženie nájmu bytu č. 4, súp. č. 543. 

 

Starosta obce požiadal o hlasovanie o dobu nájmu – 3 roky, od 01.02.2023 do 31.01.2026. 
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov 

„za“ - 7 poslancov  

„proti“ – 0 poslancov  

„zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

Uznesenie č. 39/XII/2022, písm. C, bod 1:  
Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce schvaľuje dobu nájmu bytu 4, súp. č. 543 .pre nájomcu p. 

Jaroslava Bizoňa, bytom 956 15 Kovarce 543 na dobu 3 rokov: od 01.02.2023 do 31.01.2026. 

 

33. Delegovanie zástupcu obce Kovarce do Rady školy pri MŠ Kovarce. 

Starosta obce informoval, že v prechádzajúcom volebnom období túto funkciu zastávala PhDr. 

Švecová, ktorá by mohla i naďalej byť zástupcom Rady školy pri MŠ Kovarce, ďalej navrhol 

poslanca Bobulu P. Iné návrhy neboli. Požiadal poslancov o hlasovanie za súhlas delegovania 

týchto dvoch zástupcov. 
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov 

„za“ - 7 poslancov  

„proti“ – 0 poslancov  

„zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

Uznesenie č. 40/XII/2022, písm. B, bod 1:  
Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce schvaľuje delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy 

pri Materskej škole, Kovarce 450. 

 a) p. Pavol Bobula, 

 b) PhDr. Gabriela Švecová. 

 

34. Delegovanie zástupcu obce Kovarce do Rady školy pri ZŠ Kovarce. 

Starosta obce navrhol zástupcov: PhDr. Švecová, p. Borovka, p. Buraj a p. Gregor. Iné návrhy 

neboli, starosta obce požiadal o hlasovanie za uvedených zástupcov. 
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov 

„za“ - 7 poslancov  

„proti“ – 0 poslancov  

„zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

Uznesenie č. 40/XII/2022, písm. B, bod 2:  
Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce schvaľuje delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy 

pri Základnej škole, Kovarce 164. 

 a) p. Martin Borovka, 

 b) p. Miloš Buraj, 

 c) p. Erich Gregor, 

 d) PhDr. Gabriela Švecová 
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35. Žiadosť ZŠ Kovarce 164 o súhlas zriaďovateľa na stravovanie iných fyzických osôb 

v školskej jedálni. 

Mgr. Boháčiková predniesla žiadosť, bude to príjem pre ZŠ, zatiaľ by to bolo len formou výdaja 

stravy a platba by bola 4,12 € za jeden odobratý obed. 

Starosta obce požiadal poslancov o hlasovanie za súhlas s uvedenou žiadosťou. 
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov 

„za“ - 7 poslancov  

„proti“ – 0 poslancov  

„zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

Uznesenie č. 41/XII/2022, písm. B, bod 1:  
Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce súhlasí so stravovaním iných fyzických osôb v školskej 

jedálni pri Základne škole, Kovarce164. 

 

36. Žiadosť ZŠ Kovarce 164 o súhlas zriaďovateľa poskytovať služby školskej jedálne 

žiakom a zamestnancom školy aj v čase školských prázdnin.  

Mgr. Boháčiková – informovala poslancov, že je potrebné určiť čas a počet detí. Odporúča určiť 

min. počet detí, ktoré by boli v Školskom klube detí počas prázdnin na 20 a zároveň musí byť 

v prevádzke aj školská jedáleň.  

Starosta obce požiadal poslancov o hlasovanie s poskytovaním služby školskej jedálne aj v čase 

školských prázdnin. 
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov 

„za“ - 7 poslancov  

„proti“ – 0 poslancov  

„zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

Uznesenie č. 41/XII/2022, písm. B, bod 2:  
Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce súhlasí s poskytovaním služby školskej jedálne pri Základnej 

škole, Kovarce 164 žiakom a zamestnancom školy aj v čase školských prázdnin. 

 

37. Žiadosť ZŠ Kovarce o určení času prevádzky ŠKD v období školských prázdnin. 

Starosta obce požiadal poslancov o hlasovanie, aby Školský klub detí bol v prevádzke aj v čase 

školských prázdniny.  
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov 

„za“ - 7 poslancov  

„proti“ – 0 poslancov  

„zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

Uznesenie č. 41/XII/2022, písm. B, bod 3:  
Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce súhlasí s prevádzkou ŠKD aj v čase školských prázdnin. 

 

Starosta obce požiadal poslancov o hlasovanie za určenie doby prevádzky ŠKD v čase školských 

prázdnin v čase od 7:00 hod. do 15:00 hod. 
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov 

„za“ - 7 poslancov  

„proti“ – 0 poslancov  

„zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

Uznesenie č. 41/XII/2022, písm. C, bod 1:  
Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce určuje dobu prevádzky ŠKD v čase školských prázdnin v čase 

od 7:00 hod. do 15:00 hod. 

 

Starosta obce požiadal poslancov o hlasovanie o minimálnom počte detí v ŠKD počas školských 

prázdnin, t. j. 20 detí. 
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov 

„za“ - 7 poslancov  

„proti“ – 0 poslancov  

„zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 
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Uznesenie č. 41/XII/2022, písm. C, bod 2:  
Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce určuje prevádzku ŠKD v čase školských prázdnin realizovať 

pri minimálnom počte detí, t.j. 20 detí. 

 

38. Koncepčný zámer rozvoja školy a jeho vyhodnotenie za školský rok 2021/2022. 

Mgr. Boháčiková predniesla Koncepčný zámer, ktorý je súčasťou materiálov OZ. 

Starosta obce požiadal poslancov o schválenie uvedeného Koncepčného zámeru. 
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov 

„za“ - 7 poslancov  

„proti“ – 0 poslancov  

„zdržal sa hlasovania“ – 0 poslancov 

Uznesenie č. 42/XII/2022, písm. B, bod 1:  
Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce schvaľuje Koncepčný zámer rozvoja školy a jeho 

vyhodnotenie Základnej školy, Kovarce 164 za školský rok 2021/2022. 

 

39. Interpelácie poslancov. 

Poslanec Buraj informoval prítomných poslancov o pripravovanej vianočnej tržnice v kultúrnom 

dome, zároveň navrhol deň 9.1.2023 na prvé stretnutie Komisie športu a kultúry, spoločne by 

vypracovali koncepčný plán podujatí na rok 2023, navrhol prizvať aj jednotlivé zložky obce, príp. 

majiteľov reštaurácií, aby sa akcie nekrižovali.  

 

40. Diskusia. 
Mgr. Boháčiková – sa informovala ohľadne RO č. 3/2022/OZ, ktorým boli na opravu kotolne 

pridelené prostriedky vo výške 5.500 €. Či je možné z tejto sumy ešte zabezpečiť aj termohlavice 

na radiátory. 

Starosta obce reagoval, že to nebude stačiť na celú školu. 

Mgr. Boháčiková – požiada o cenovú ponuku a podľa nej sa zariadia.  

 

41. Záver. 
Starosta obce Ing. Andrej Čopík poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného 

zastupiteľstva ukončil.  

 

V Kovarciach, dňa 15.12.2022 o  hod. 21:15 

 

Overovatelia:  Milan Jagelka   ..................................... 

 

   PhDr. Gabriela Švecová ..................................... 

 

 

 

Zapisovateľka:         Mgr. Veronika Mikulová  ...................................... 

 

 

 

 

                                                                       Ing. Andrej Čopík 

                                                                         starosta obce Kovarce 


