Zápisnica
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Lovči,
ktoré sa konalo 13. 10. 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.
Ospravedlnil sa kontrolór obce Blanka Szücsová a Miloslav Kabina
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Program zasadania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Kontrola prijatých uznesení.
Predaj hnuteľného majetku obce – VW SHARAN.
Rôzne.
Diskusia.
Záver.

Hlasovanie:

za: jednohlasne

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
Za zapisovateľa bol určený:
Ing. Karol Truben
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Roman Košta, Peter Truben
3. Kontrola prijatých uznesení
Uznesenie č. 50
Obecné zastupiteľstvo v Lovči schvaľuje:
- Zmluvu č.: M/591-3/263/17 o podmienkach vzájomnej spolupráce pri zabezpečení
realizácie stavby „ Hlinické Pohronie – zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná
Ždaňa, Lovča.“

4. Predaj hnuteľného majetku obce – VW SHARAN.
Lehota na predkladanie ponúk bola do dnes 13.10.2017 do 15hod. na adresu vyhlasovateľa
Obec Lovča – Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 966 21 Lovča.
Znalecký posudok bol vyhotovený na sumu 1.669 €. Do stanoveného termínu nám bola
doručená jedna ponuka - Lukáš Hamar, Žiar nad Hronom, ponúkaná cena 650 € + náklady na
prepis vozidla.
Ing. Karol Truben – vyvarovať sa neoprávnených nárokov na opravy zo strany
zastupujúceho.
Ing. Valent – dá sa to ošetriť v kúpnej zmluve

Poslanci nemali pripomienky a prijali uznesenie č. 51
Hlasovanie: za: 6 proti: 0
zdržal sa: 0 nehlasoval: 0
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5. Rôzne – Rekonštrukcia KD – výzva zatiaľ nebola vyhlásená.
Výmena pozemkov : Farnosť Lovča navrhla výmenu pozemkov. Po konzultácii s vedením
Agrotech Lovča s.r.o. bude navrhnutá dohoda a pozemky na výmenu. Prehodnotiť ceny
prenájmov majetku obce VRN č. 2/2014
R. Košta: ochrana obecného majetku – ochrana areálu ihriska, ak hrozí poškodenie ihriska
diviačou zverou. Kto to bude riešiť obec alebo TJ.
Starosta: malo by stačiť aj pletivo okolo ihriska ako dočasné riešenie.
Valent: Riešiť v spolupráci s TJ.
Ing. Košta: Odvedenie zrážkovej vody od budovy obecného úradu. Kanalizácia obce:
vyčleniť prostriedky na projekt, rozhlas na Prachárni sa rieši.
Ing. Truben: Prestrešiť schodisko v ZŠ a schodisko pri OCÚ.
Ing. Bojo: Neuvažujete o bezbariérovom vchode do OCÚ?
Starosta: Bezbariérový vstup na OcÚ je zadný vchod, ale v interiéri budovy sú schody.
Výmena pozemkov – Farnosť Lovča navrhla majetkoprávne vysporiadanie parcely 19/1
výmenou za iný pozemok. Pri tomto úkone sa môže vyriešiť aj situácia na hranici kostola
a školského dvora, kde by sa tiež zosúladil právny stav so stavom ako sa pozemky užívajú.
Ďalej sa pripravuje projekt na zateplenie kultúrneho domu.
Vodovod – prebieha príprava dokumentov.
Nasledovné zasadanie OZ - december
Pripravuje sa - Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Malo by sa prehodnotiť VZN č. 2/2014 o poplatkoch za služby a prenájom majetku

6. Diskusia
V diskusii neboli príspevky.
7. Záver
Starosta požiadal o prečítanie uznesení zo zasadania Obecného zastupiteľstva 13.10. 2017.
Uznesenie č. 51
Obecné zastupiteľstvo v Lovči:
A. schvaľuje alebo B. berie na vedomie
- ponukové konanie na odpredaj hnuteľného majetku obce – VW SHARAN Lukášovi
Hamarovi, Žiar nad Hronom za 650 euro + náklady na prepis vozidla.
Starosta poďakoval za účasť na zasadaní OZ a zasadanie o 20:00 hod. ukončil.

Ondrej Bahno
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

....................................................

.................................................

Zápisnica zasadania Obecného zastupiteľstva v Lovči zo dňa 13. 10. 2017

2

