Zápisnica
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Lovči,
ktoré sa konalo 13. 3. 2015 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.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ospravedlnení: Miloslav Kabina, Blanka Szűcsová
Program zasadania:
1.
Otvorenie
2.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
Kontrola prijatých uznesení
4.
Zriadenie vecného bremena pre investora Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
5.
Návrh na vymenovanie členov DHZO
6.
Žiadosť o povolenie výrubu drevín
7.
Návrh na menovanie členov Rady školy pri ZŠ a Rady školy pri MŠ
8.
Rôzne
9.
Diskusia
10. Záver
Hlasovanie: za: jednohlasne
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
Za zapisovateľku bola určená:
Katarína Chudobová
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Roman Košta, Peter Truben
3. Kontrola prijatých uznesení
Uznesením č. 5 zo dňa 12.12.2014 bola schválená finančná spoluúčasť na projekte „Zateplenie
Materskej školy a Základnej školy, Lovča“ vo výške 10 476,31 €, na Environmentálny fond boli
zaslané dokumenty k podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie.
4. Zriadenie vecného bremena pre investora Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. zaslala návrh na uzavretie dohody o náhrade za riadené vecné
bremeno R1 Žarnovica – Šašovské Podhradie, II. Etapa, v rámci ktorej sa ako vyvolaná investícia
realizoval
aj stavebný objekt SO 638 – v prospech vlastníka a prevádzkovateľa siete
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO:
36442151.
a) Predmetom Dohody o náhrade za zriadené vecné bremeno je jednorazová náhrada za zriadené
vecné bremeno na pozemku v rozsahu určenom podľa geometrického plánu č.31628826-84/2014,
na vyznačenie vecného bremena pre objekt č. SO 638 v intraviláne obce, parcely KN-E č. 614/1,
č.615/2, jednorazová náhrada 973,40 € vrátane DPH.
b) Predmetom Zmluvy o zriadení vecného bremena je jednorazová náhrada za zriadené vecné
bremeno na pozemku v rozsahu vyznačenom podľa geometrického plánu č.31628826-84/2014 na
vyznačenie vecného bremena pre objekt č. SO 638 v extraviláne obce, parcely KN-E č. 538/2, č.
614/2, č. 615/1, jednorazová náhrada 382,85 € vrátane DPH.
Po podpísaní dohody a zmlúv, návrhu na vklad, obec vystaví faktúru na jednorazové náhrady.
Poslanci nemali pripomienky a prijali uznesenie č. 9
Hlasovanie: za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
5. Návrh na vymenovanie členov DHZO
Výbor DHZ Lovča navrhol do Dobrovoľného hasičského zboru obce vymenovať do funkcie hasič
členov Matúš Angleta, Štúrova 191/9, Lovča, Adam Bahno, Štúrova 170, Lovča, Ondrej Bahno,
Štúrova 170, Lovča, Ondrej Truben, Geromettova 130, Lovča.
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Poslanci nemali pripomienky a prijali uznesenie č. 10
Hlasovanie: za: 6
proti: 0
zdržal sa:

0

nehlasoval: 0

6. Žiadosť o povolenie výrubu drevín
Smrek – obvod kmeňa vo výške 130 cm – 170 cm, smrek – obvod kmeňa vo výške 130 cm – 177
cm, nachádzajúce sa na parcele C-KN 159 v k. ú. Lovča – miestny cintorín. Dôvod výrubu –
stromy sa nachádzajú v tesnej blízkosti budovy Obecného úradu.
Ing. Truben upozornil na dodržanie novelizovaného zákona o ochrane prírody krajiny.
p. Roman Košta navrhol smrek pri budove OcÚ opíliť a následne odstrániť, z pňa, ak by bolo
drevo vhodné, dať urobiť sochu.
p. Peter Truben navhol prípadne drevo použiť na dosky a hranoly
Poslanci nemali ďalšie pripomienky a prijali uznesenie č. 11
Hlasovanie: za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
7. Návrh na menovanie členov Rady školy pri ZŠ a Rady školy pri MŠ
Starosta navrhol na volebné obdobie 2014 - 2018 menovať členov do rady školy pri MŠ – Ing.
Karol Truben, Miloslav Kabina, Ing. Martin Valent a do rady školy pri ZŠ – Roman Košta, Jozef
Hudec, Ing. Pavol Košta
Poslanci nemali ďalšie pripomienky a prijali uznesenie č. 12
Hlasovanie: za: 5
proti: 0
zdržal sa: 1
nehlasoval: 0
8. Rôzne
Na internetovej stránke boli zverejnené chýbajúce zápisnice zo zastupiteľstiev a tiež boli opravené
nefungujúce linky.
Práce v obci:
- zakúpenie lámp verejného osvetlenia a inštalácia – Ul. Na Súmedzí, Partizánska, Geromettova,
Štúrova.
- 31. 1. 2015 členky Únie žien usporiadali maškarný ples
- 14. 2. 2015 dobrovoľníci zorganizovali Fašiangový sprievod
- Ing. Pavol Košta zhotovil videozáznamy z oboch akcií, za čo mu patrí poďakovanie
- priebežne sa odstraňujú poruchy
- čistenie povale u Sitárov
- dni jarnej čistoty budú v dňoch 13. – 20.4.2015
Pripomienky občanov:
- hniezda lastovičiek na ZŠ – pri zateplení budovy bude použitý náter na zabránenie vzniku
- oprava schodov ZŠ - bude vykonaná pri zateplení školy
- prístupové miesto do kuchyne, pre autá, ktoré vozia tovar
- psie exkrementy na ochrannej hrádzi – budú odstránené svojpomocne v rámci aktivačnej
činnosti
Ing. Karol Truben ocenil kampaň o bioodpade v Lovčianskych novinách , zaujímal sa čo bude so
skládkou bioodpadu Pod Tehelňou v blížiacom sa vegetačnom období, v minulosti navrhol na
podomový zber bioodpadu zabezpečiť pevnejšie vrecia, pretože odpad prehníva
– starosta navrhol zmulčovať frézou už navozený bioodpad, zoštiepkovaný odpad ostáva na mieste
u žiadateľa. Pevnejšie vrecia neboli zabezpečené, Združenie Žiarska koltlina požiadala o dotáciu
z Environmentálneho fondu na zakúpenie kontajnerov a kompostérov, ktoré by boli v prípade
schválenie žiadosti operatívne umiestnené v obci, bude pokračovať s osvetou podomového zberu
bioodpadu.
Ing. Martin Valent navrhol čím skôr zoštiepkovať navozený odpad.
p. Roman Košta – dokedy bude odpad zoštiepkovaný?
- starosta uviedol termín do dvoch týždňov
Ing. Martin Valent – jednosmerná cesta na Hviezdoslavovej ulici bola zasypaná drvou?
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- starosta informoval, že po diskusii občanov, p. Kollár zabezpečil mletý betón, cca 24 ton, ktorý
UNC rozhrnulo a následne bol valcom utlačený, obec uhradí dovoz materiálu
Starosta podal informáciu o zaregistrovaní obce do elektronického kontraktačného systému,
v ktorom obec uskutoční niekoľko obchodov ročne pri obstaraní väčších položiek, pričom zadanie
parametrov pre obstarávaný tovar alebo službu nesmie byť diskriminačné.
p. Roman Košta v rámci bezpečnosti na ceste navrhol zistiť, či je možné zriadiť ďalšie 2 prechody
pre chodcov, zabezpečiť merač rýchlosti, označenie školy – tabule. Navrhol zvolať verejné
zasadnutie na základe pripomienok občanov z ustanovujúceho zasadania, na ktorom budú občania
informovaní o hospodárení spoločnosti Agrotech. Dokumentáciu zberného miesta – vybetónované
kontajnery - doručí mailom.
- starosta prechody pre chodcov konzultoval s Regionálnou správou ciest, návrh pri KD bol
zamietnutý, navrhol prechody pri ihrisku alebo až pri krčme a ďalší oproti vchodu do KD. Merače
rýchlosti budú predmetom žiadosti o poskytnutie dotácie na individuálne potreby obce z MF SR.
- Ing. Truben uviedol, že valné zhromaždenie Agrotechu, ktorého členmi sú starosta a poslanci OZ
nebolo nikdy verejné, informácia o hospodárení za rok 2014 bude zverejnená.
Ing. Jozef Bojo navrhol značku „daj prednosť v jazde“ zo Šušolskej ulice do Žiaru nad Hronom
posunúť vyššie, je nebezpečne umiestnená.
- starosta uviedol, že osadenie každej značky bolo odkonzultované s dopravným inšpektorátom
a tento návrh odkonzultuje tiež.
p. Jozef Hudec konštatoval, že po obhliadke je odstránenie množstva exkrementov z hrádze
urgentné, navrhol spúštanie skúšky sirény riešiť časovým spínačom, Ing. Martin Valent upozornil
na aj na výmenu vchodových dverí.
- starosta uviedol, že vchodové dvere budú súčasťou zateplenia KD, projektová dokumentácia
strechy je rozdelená na dve časti, samostatne MŠ a ZŠ.
Ing. Pavol Košta informoval, že na stretnutie rodákov pripraví video z tradície ženského kroja –
súčasti a obliekanie.
7. Diskusia
Do diskusie neboli žiadne príspevky.
8. Záver
Starosta požiadal o prečítanie uznesení zo zasadania OZ 13.03.2015
Uznesenie č. 9
Obecné zastupiteľstvo v Lovči
A. schvaľuje
1. uzatvorenie Dohody o náhrade za zriadené vecné bremeno č. 30603/DoNZVB2/2015/Lovča./SO 638/1021/Be s poskytovateľom Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské
Nivy 45, Bratislava, IČO: 35919001. Predmetom dohody je - poskytnutie jednorazovej náhrady
za zriadené vecné bremeno na pozemkoch v rozsahu vyznačenom podľa Geometrického plánu č.
31628826-84/2014 na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí
a obmedzenia vlastníckych práv pre objekt č. SO 638 – Preložka VN 22 kV prípojky z I.č. 465 pre
TS Pracháreň Lovča nasledovne: parcely KN-E č. 614/1, trvalý trávny porast, výmera 542 m²,
KN-E č. 615/2, trvalý trávny porast, výmera 86 m². Odplata za zriadenie vecného bremena –
jednorazová náhrada 973,40 € vrátane DPH (slovom: deväťstosedemdesiattri eur a štyridsať
centov)
2. uzatvorenie Zmluvy č. 30603/ZoVB 1/2015/Lovča/1021/SO 638/Be o zriadení vecného
bremena v prospech tretej osoby – oprávnený z vecného bremena: Stredoslovenská energetika –
Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, IČO:36442151. Vecné bremeno spočíva
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v povinnosti povinného strpieť na nehnuteľnostiach zriadenia ochranného pásma Preložky VN 22
KV prípojky z I.č. 465 pre TS Pracháreň Lovča. Vecným bremenom budú zaťažené
nehnuteľnostiach zapísané na LV č. 1, v k.ú. Lovča a to pozemky KN-E, parc. č. 538/2, 614/2,
615/1 v rozsahu dielov ktoré sú vymedzené Geometrickým plánom č. 31628826-84/2014 na
vyznačenie vecného bremena, na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 18.8.2014,
úradne overeného Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor pod č. 309/14 dňa
21.8.2014. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú, jednorazová náhrada v celkovej sume
382,85 € vrátane DPH (slovom tristoosemdesiatdva eur osemdesiatpäť centov).
Uznesenie č. 10
Obecné zastupiteľstvo v Lovči
A. berie na vedomie návrh DZHO Lovča na vymenovanie členov DHZO Lovča
B. menuje členov Dobrovoľného hasičského zboru obce Lovča do funkcie hasič Angleta, Adam Bahno, Ondrej Bahno, Ondrej Truben

Matúš

Uznesenie č. 11
Obecné zastupiteľstvo v Lovči
A. schvaľuje
1. výrub drevín smrek – obvod kmeňa vo výške 130 cm – 170 cm, smrek – obvod kmeňa vo výške
130 cm – 177 cm na parcele C-KN 159 v k. ú. Lovča / cintorín/ z dôvodu stromy sa nachádzajú
v tesnej blízkosti budovy Obecného úradu.
Uznesenie č. 12
Obecné zastupiteľstvo v Lovči
A. menuje členov
1. Rady školy pri ZŠ v zložení Roman Košta, Jozef Hudec, Ing. Pavol Košta
2. Rady školy pri MŠ v zložení Ing. Karol Truben, Miloslav Kabina, Ing. Martin Valent
Starosta poďakoval za účasť na zasadaní OZ a zasadanie o 20:30 hod. ukončil.
Zapísala: Katarína Chudobová

Ondrej Bahno
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

....................................................
Roman Košta

.................................................
Peter Truben

Prílohy:
1) Pozvánka
2) Prezenčné listiny
3) Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno č. 30603/DoNZVB-2/2015/Lovča./SO 638/Be
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4) Zmluva č. 30603/ ZoVB 1/2015/Lovča/1021/SO 638/ Be o zriadení vecného bremena
v prospech tretej osoby
5) Návrh DZHO Lovča na vymenovanie členov DHZO Lovča
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