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Informácie o dopravných obmedzeniach počas Majstrovstiev SR a ČR
v cestnej cyklistike
Štvrtok 22. 6.
Linky SAD, ktoré prepravujú ľudí z práce, budú mať upravený čas a v tento deň, teda vo štvrtok,
prepravia ľudí, ktorí končia o 14:00. Automobilová preprava bude v čase od 14:00 do 20:00 hodiny
uzavretá. Prestávka medzi pretekmi bude v čase od 17:15 do 17:50 hodiny, počas nej sa otvoria cesty a
práve vtedy bude možné prepraviť sa autom do spomínaných obcí, a teda do Lovče, Dolnej Trnávky. Do
Dolnej Ždane a ostatných obcí smerom na Prochot sa dostanete cez Hliník nad Hronom neobmedzene.
Piatok 23. 6.
Linky SAD, ktoré prepravujú ľudí z práce, budú mať upravený čas a v tento deň prepravia ľudí, ktorí
končia o 14:00. Od 14:00 do 18:00 sa autom v úseku od zo Žiaru nad Hronom z Ulice SNP, Dubčekovej
ulice, do Lovče, Dolnej Trnávky a Dolnej Ždane nedostanete. Do Dolnej Ždane a ďalej sa dostanete cez
Hliník nad Hronom neobmedzene.

Vodovod
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. sa bude uchádzať o poskytnutie finančného príspevku na
realizáciu stavby „Hlinické pohronie – zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa,
Lovča“. Poskytovateľ dotácie je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Jednotlivé obce
musia garantovať, že na vodovod sa po jeho výstavbe minimálne 85% odberateľov. Je teda na záujme
obyvateľov, či sa v uvedenom zámere bude ďalej pokračovať. Obecné zastupiteľstvo má do 15. 7. 2017
rozhodnúť, či sa má zámer výstavby vodovodu realizovať. Rozhodovať bude na základe počtu
uzatvorených zmlúv o budúcom pripojení, ktoré uzavrie budúci odberateľ. Návrh Zmluvy o uzatvorení
budúcej zmluvy o pripojení na verejný vodovod nájdete na internetovej stránke www.lovca.sk.
Na základe záujmu o pripojenie rozhodne Obecné zastupiteľstvo o prijatí zmluvy o podmienkach
vzájomnej spolupráce medzi Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a Obcou Lovča. V tejto
zmluve sa obec zaviaže splniť požadovaný ukazovateľ napojenosti 85%. V prípade, že po výstavbe
vodovodu nebude už o pripojenie záujem, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť bude musieť dotáciu
vrátiť. Dotáciu si bude následne nárokovať od obce.
V utorok 27. 6. 2017 o 17:00 sa uskutoční zasadanie Obecného zastupiteľstva v malej sále
kultúrneho domu za prítomnosti zástupcov Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti.
Využite teda možnosť konzultovať svoje otázky priamo s nimi. Vodovod je inžinierska sieť, ktorá dnes
už patrí k samozrejmosti a bežnej dostupnosti každému občanovi. Preto spolu s poslancami Obecného
zastupiteľstva veríme, že v Lovči bude o pripojenie na vodovod dostatočne veľký záujem. Tento prístup
mám vytvorí priestor, aby sme diskutovali už o technických detailoch, či jednotlivých bodoch zmluvy.
Otázok na tieto témy, ktoré je potrebné zodpovedať je veľa. Napríklad spôsob prípravy pre vodovodnú
prípojku v prípade novostavieb, križovanie chodníkov či ciest, určenie odberateľa v prípade viacerých
vlastníkov nehnuteľnosti.

Už teraz majú mnohé domácnosti v Lovči problémy s výdatnosťou vlastnej studne. Častejší problém je
s kvalitou vody. To sa prejavuje najmä na zvýšených množstvách dusičnanov, baktérií, zákale alebo
dokonca zápachu.
Informácie o vodovodných prípojkách:
-

náklady na vodovodnú prípojku hradí budúci odberateľ – vlastník nehnuteľnosti, ku ktorej bude
privedená prípojka. Vodárenská spoločnosť dovedie vodovodné potrubie až na hranicu pozemku
budúceho odberateľa. Cena prípojky pozostáva z nákupu šachty, ventilov, prípadne prác na
inštaláciu a pohybuje sa okolo 200 €.

-

V domácich rozvodoch vody bude potrebné oddeliť vodu z vodovodu a vodu zo studne.
V opačnom prípade by sa voda zmiešala a zhoršila by ukazovatele vody v celej obci. Súčasné
napojenie studne a vodovodu je preto hodnotené ako trestný čin. Je samozrejme možné mať
oddelené rozvody, kde napríklad do kuchyne je dovedená pitná voda z vodovodu, ale na
splachovanie sa používa stále studničná voda.

-

Zriadením vodovodnej prípojky nie je podmienený odber vody z vodovodu. Teda po zriadení
prípojky nie je nútený majiteľ prípojky odoberať vodu.

-

Dostupná vodovodná prípojka predstavuje pre domácnosť rôzne výhody:
 pitná voda, u ktorej sa sleduje až 60 parametrov kvality
 dostupnosť pitnej vody v prípade výpadku elektrickej energie
 dostupnosť pitnej vody v prípade povodní a zaliatia studní vodou z povodňovej vlny
 dostupnosť pitnej vody pri poruche čerpadla spôsobenej napríklad výpadkom jednej
fázy distribučnej siete, či pri inej poruche na domových rozvodoch
 zvyšuje hodnotu nehnuteľnosti

Projektová dokumentácia pre výstavbu vodovodu je z roku 2007. Je teda potrebné, a veľmi dôležité, aby
si majitelia rodinných domov vybudovaných po roku 2007 skontrolovali, či je vodovodná prípojka
navrhnutá aj k ich domu. V opačnom prípade je potrebné požiadať o doplnenie prípojky tiež do 15. 7.
2017. Projektová dokumentácia je dostupná k nahliadnutiu na Obecnom úrade, tiež bude k dispozícii na
zasadaní Obecného zastupiteľstva 27. 6. v kultúrnom dome.

Realizované projekty
Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Z dotácie Ministerstva hospodárstva v sume 48 661 € bolo vykonaná kompletná rekonštrukcia verejného
osvetlenia. Pôvodné lampy s kompaktnou žiarivkou, od výrobcu Elektrosvit - inštalované v roku 2003, o
príkone 42,5 W boli demontované. Nahradené boli LED svietidlami slovenskej formy OMS. Počet
svietidiel sa zvýšil z 68 kusov na 96 kusov. V súčasnosti je nainštalovaných 26 lámp s príkonom 35W
a 70 lámp s príkonom 26W. Teda aj po zvýšení počtu svietidiel klesol celkový príkon z 2890 W na 2730
W.
Zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie – Merače rýchlosti
V obci boli umiestnené merače rýchlosti a kamery za účelom zlepšenia dopravno-bezpečnostnej situácie.
Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality. Dotácia
predstavovala 10 000 €, spoluúčasť obce 2 600 €. Dva merače rýchlosti s farebnými kamerami s nočným
UV prísvitom sú umiestnené na vlastných stĺpoch na verejnom priestranstve obce. K meračom je
privedené napájanie 230V a pripojenie na internet. Momentálne nastavenie je na zobrazovanie rýchlosti
50 - 99 km/h a nápis SPOMAĽ pri prekročení rýchlosti 50 km/h. Výstup z kamier je fotografia so
záznamom o prekročení rýchlosti. Fotografie sa ukladajú po dobu 7 dní na online úložisko. Merače tiež
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vyhodnocujú štatistiku prejazdov vozidiel a prekročenia rýchlosti. Z dôvodu ochrany osobných údajov je
možné tretej strane poskytnúť fotografiu s prekrytou ŠPZ a tvárou osôb vo vozidle.
Fotografia vozidla z merača rýchlosti pri cintoríne, 100 km/h.

Fotografia vozidla z merača rýchlosti pri kultúrnom dome, 117 km/h.

Vďaka meračom rýchlosti je možné povedať, že veľká väčšina vodičov pri prejazde obcou dodržiava
maximálnu povolenú rýchlosť 50km/h. Počet prekročení rýchlosti je však stále veľký, aj napriek tomu, že
vodič vie, že má ísť maximálne 50km/h, vidí na merači rýchlosti že prekročil rýchlosť a do tretice vidí aj
že okolití chodci na merači vidia, ako rýchlosť prekračuje. Toto musia brať do úvahy najmä chodci pri
prechádzaní cez cestu. Brzdná dráha vozidla pri rýchlosti 90 km/h, ktorou žiaľ ešte veľa vodičov obcou
jazdí, je 80 metrov. Brzdná dráha vozidla idúceho rýchlosťou takmer 120 km/h, ktorou išlo aj vozidlo na
fotografii, je približne 140 metrov. To znamená že vodič nemá šancu zareagovať, ak nezbadá včas osobu
prechádzať cez cestu.
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Pripravované projekty
Zateplenie Kultúrneho domu
Obec pripravuje projekt na zateplenie kultúrneho domu. Projekt pozostáva zo zateplenia striech,
obvodových stien, výmene okien a dverí a tiež v rekonštrukcii kotolne. V prípade veľkej sály sa vymenia
aj stropné podhľady a svietidlá. V budove bude tiež vymenená elektroinštalácia a bleskozvody. Doplní sa
tiež vykurovanie obnoviteľným zdrojom energie. Bude to tepelné čerpadlo vzduch – vzduch. Teplo sa
bude vyrábať stlačením vonkajšieho vzduchu. Tento druh kúrenia sa bude využívať pri vonkajšej teplote
nad 0°C. Pri nižších teplotách budú budovu vykurovať plynové pece. Približná výška žiadosti bude
350 000 €. Žiadosť sa pripravuje na podanie k termínu september 2017.
Obnova obecného úradu
K 31. 3. 2017 bola na Environmentálny fond zaslaná žiadosť s názvom Obnova obecného úradu Lovča.
Žiadaná suma je 124 533 €. Žiadosť už bola zaslaná aj v roku 2016, minister o jej podpore nerozhodol.
Výsledky prideľovania dotácií v tomto roku budú známe v júli. Projektová dokumentácia v žiadosti rieši
zateplenie obvodových múrov, dodatočné zateplenie strechy a tiež súvisiace opravy budovy –
bleskozvod, balkón, kovový rebrík vedúci na strechu budovy. Ako doplňujúci projekt bola odoslaná
žiadosť na Ministerstvo financií s názvom Modernizácia systému ústredného kúrenia Obecného úradu
v Lovči so žiadanou sumou 7308 €. Predmetom je výmena starej plynovej pece, radiátorov a doplnenie
termoregulačných hlavíc.
Rekonštrukcia strechy Základnej školy
Na Krajský školský úrad bola zaslaná žiadosť o financovanie rekonštrukcie strechy základnej školy.
Havarijný technický stav strešnej krytiny je spôsobený vekom, použitá strešná krytina je už za svojou
životnosťou. Súčasný stav nie možné riešiť iným spôsobom len komplexnou obnovou. Výška žiadanej
sumy je 59 412,35 €.
Detské ihrisko
Na Úrad vlády SR bola odoslaná žiadosť s názvom Detské ihrisko v obci Lovča. Predmetom projektu je
jednorazová investícia na kúpu a montáž herných prvkov detského ihriska s dlhou životnosťou. Žiadaná
suma je 13 000 €.
Ďalšie projekty
Čoskoro dosiahneme, že obecné budovy budú rekonštruované a znížia sa aj náklady na ich prevádzku.
Bude teda priestor na obnovu ďalšej obecnej infraštruktúry. K 31. 10. bude podaná žiadosť na
financovanie projektovej dokumentácie na obecnú kanalizáciu, pripravujú sa tiež projekty na
rekonštrukciu časti cesty Pod Tehelňou a jednosmernej ulice Hviezdoslavova. 30. 11. 2017 sa uzatvára
prijímanie žiadostí na investície zamerané na zriadenie nových, prístavbu, prestavbu, rekonštrukciu a
modernizáciu existujúcich domov smútku vrátane ich okolia. V cintoríne je potrebné vybudovať
chodníky, rekonštruovať oplotenie, no najdôležitejšia je výstavba priestrannejšieho domu smútku.

Príprava územia pre individuálnu bytovú výstavbu
Na parcele C-KN 19/10, nachádzajúcej sa v blízkosti hlavnej cesty medzi futbalovým štadiónom
a detským ihriskom pripravuje súkromný investor a vlastník tejto parcely, vybudovanie infraštruktúry pre
individuálnu bytovú výstavbu. Návrh počíta s vybudovaním samostatnej obslužnej komunikácie
napojenej na ulicu Geromettova oproti miestu napojenia ulice Štúrova. Uvažuje sa s vytvorením parciel
pre 14 samostatne stojacich rodinných domov. V súvislosti s tým bude nutné premiestnenie autobusovej
zástavky. Návrh využitia územia je na priloženej mapke.
Ondrej Bahno, starosta obce
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