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Z á p i s n i c a 
zo   zasadania  Obecného zastupiteľstva v Lovči,  

ktoré sa konalo 10. 3. 2017 o 19:00 hod. na Obecnom úrade v Lovči 

 
1. Otvorenie 
Zasadanie  Obecného zastupiteľstva v Lovči (ďalej len „OZ“)  zvolal, otvoril a viedol starosta obce  
Ondrej Bahno (ďalej len „starosta“). Na úvod privítal všetkých prítomných a poslancov OZ. Starosta 
konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Ospravedlnený Miloslav Kabina 
a Roman Košta. Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
Program zasadania: 
 

1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Kontrola prijatých uznesení. 
4. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce. 
5. Vyhodnotenie ponukového konania na odpredaj hnuteľného majetku obce – vozidlo 

Volkswagen Sharan. 
6. Návrh na vymenovanie preventivára požiarnej ochrany obce Lovča. 
7. Diskusia. 
8. Záver. 

 
Hlasovanie: za: jednohlasne 
 
2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov 
Za zapisovateľa bol určený:    Petra Šandorová 
Za overovateľov zápisnice boli určení:   Ing. Pavol Košta, Peter Truben 
 
3. Kontrola prijatých uznesení 
Uznesenie č. 44 
Obecné zastupiteľstvo v Lovči schvaľuje: 
- Rozpočet obce Lovča na r. 2017. 
Obecné zastupiteľstvo v Lovči berie na vedomie: 
- Návrh rozpočtu obce Lovča na r. 2018 – 2019, 
- Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Lovča na r. 2017. 
 
 
4. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce 
 
Hlavný kontrolór obce Blanka Szücsová predniesla svoju správu o činnosti hlavného kontrolóra 
obce, ktorá je doložená ako príloha zápisnice. 
 
Poslanci nemali pripomienky a prijali uznesenie č. 45 
Hlasovanie: za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 nehlasoval: 0 
 
 
5. Vyhodnotenie ponukového konania na odpredaj hnuteľného majetku obce – vozidlo 
Volkswagen Sharan 
 
Bol vyhotovený znalecký posudok na sumu 1.669 €. Ponukové konanie trvalo do 10.3.2017 do 15 
hodiny. Do stanoveného termínu nám neboli doručené žiadne ponuky. 
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že ponukové konanie bude vyhlásené opakovane. 
 
Poslanci nemali pripomienky a prijali uznesenie č.  46  
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Hlasovanie: za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 nehlasoval: 0 
 
6. Návrh na vymenovanie preventivára požiarnej ochrany obce Lovča 
 
Na základe  Uznesenia z výročnej členskej schôdze DHZ Lovča zo dňa 21.1.2017, 
sa schválil ako ďalší Preventivár obce Lovča Peter Hudec, bytom Partizánska 157, 966 21 Lovča. V 
zmysle ustanovení § 15, ods. 2, zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, ho DHZ 
Lovča žiada ustanoviť za Preventivára požiarnej ochrany obce Lovča. 
   
Obec Lovča – Obecné zastupiteľstvo Lovča výmenúva Preventivára obce v súlade so zákonom č. 
314/2001 Z. z. o Ochrane pred požiarmi a ustanovení § 15, ods. 2, v nadväznosti na vyhlášku 
Ministerstva vnútra Slovenskej Republiky č. 121/2002  Z. z. o požiarnej prevencii na výkon činnosti. 
 
Poslanci nemali pripomienky a prijali uznesenie č. 47 
Hlasovanie: za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 nehlasoval: 0 
 
7. Rôzne 
 
Projektové štúdie na dokončenie ulice Hviezdoslavova stále pokračujú. Zdržalo nás počasie – zima 
a dážď, ale projektant už má všetko potrebné a robí na tom. 
 
Úspešné žiadosti o dotáciu: 
BBSK - Majstrovstvá SR a ČR v cestnej cyklistike 2017 – organizačný štáb Lovča – 1.000 € 
RVPK - Zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie v obci Lovča – 10.000 € 
§50j zákona o službách zamestnanosti: 1 osoba/9 mesiacov – 4.104 €, spoluúčasť 1.026 € 
      6 osôb/9 mesiacov – 24.626 €, spoluúčasť 6.156 € 
 
Odoslané: 
9. 3. 2017 - Obnova Obecného úradu – 131.424,52 €  (odoslané už v roku 2015, neúspešné). 
 
Pripravované: 
OPŽP - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov – Kultúrny dom, cca 
350.000€. Potom by mal patriť do kategorie B – nízko energetická budova. Riešime aj ventiláciu, 
hlavne do malej a veľkej sály, rozhodneme sa podľa možností a výberu. 
Rekonštrukcia strechy základnej školy – KŠÚ BB – riešenie havarijného stavu – 32.000€ - zateplenie 
striech, obvodového plášťa, výmena pecí, doplnenie tepelných čerpadiel, ventilácia. 
 
Práce v obci: 
Zimná údržba ciest.  
Generálka kosačky Yard Man – výroba nového koša na trávu, brúsenie, spevňovanie a striekanie 
častí konštrukcie. 
Montovanie a natieranie domčeka pre ihrisko MŠ, výkop jamy pre betónový základ, betónovanie 
obrubníkov. 
Zametanie zimného posypu. 
Oprava prasknutej plynovej pece v KD a cez leto bude realizovaná jej údržba. 
Pranie dresov, valcovanie tréningového ihriska. 
Externá firma zrealizovala vydenzifikovanie domu smútku a natrenie chladiaceho boxu. 
 
Plánované práce: 
Opravy ciest. 
Výrub drevín – borovice pri ihrisku, tuje v cintoríne. 
Výroba ďalšej hojdačky do detského ihriska s dvomi hojdacími hniezdami. 
Príprava sály na program pre jubilantov 16.4.2017. 
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8. Diskusia 
 
Starosta informoval poslancov o ďalších - dotáciách pre DHZ Lovča, 
      - nových technológiách pri septikoch, 
      - vyradeniach terénnych vozidiel od polície, 
      - absolventskej praxi pre uchádzačov, 
      - cenných papieroch v banke – možnosť výmeny, 
      - možnosti zmerania ističov. 
 
Ing. Karol Truben – strojová ventilácia by mohla byť umiestnená aj na streche kultúrneho domu. 
Starosta – áno, aj takú možnosť sme zvážili a všetko sa to upresní, podľa možností. 
Peter Truben – poprosil by som o tú možnosť zmerania ističov aj na kostole, aby sme vedeli, ako to 
máme nastavené. 
Starosta – nie je problém, keď ich objednáme, tak dáme vedieť. 
 
 
7. Záver 
Starosta požiadal o prečítanie uznesení zo zasadania Obecného zastupiteľstva 10.3. 2017. 
 
Uznesenie č. 45 
Obecné zastupiteľstvo v Lovči:  
B. berie na vedomie 
 1. správu o činnosti hlavného kontrolóra obce. 
  
Uznesenie č. 46 
Obecné zastupiteľstvo v Lovči: 
B. berie na vedomie 
  1. opakované ponukové konanie na odpredaj hnuteľného majetku obce – vozidlo Volkswagen 
Sharan. 
 
Uznesenie č. 47 
Obecné zastupiteľstvo v Lovči: 
A. schvaľuje 
- vymenovanie preventivára požiarnej ochrany obce Lovča Petra Hudeca. 
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Starosta poďakoval za účasť na zasadaní OZ a zasadanie o 20:00 hod. ukončil. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ondrej Bahno 
starosta obce 

 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 

 
 
 
 
 

 ....................................................       ................................................. 
 Ing. Pavol Košta           Peter Truben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 
1) Pozvánka 
2) Prezenčné listiny 
3) Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce 
4) Vyhodnotenie ponukového konania na odpredaj hnuteľného majetku obce – vozidlo Volkswagen 

Sharan 
5) Návrh na vymenovanie preventivára požiarnej ochrany obce Lovča 
 
 
 
 


