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

ktoré sa konalo 15. 12. 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.  
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
Program zasadania: 
 

1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Kontrola prijatých uznesení. 
4. Návrh rozpočtu obce Lovča na roky 2018 – 2020 a stanovisko hlavného kontrolóra 

k návrhu rozpočtu. 
5. Voľba prísediaceho pre okresný súd. 
6. Návrh Dohody o umiestnení, rekonštrukcii, obnove a prevádzky objektu štátnej 

hydrologickej siete pre užívateľa SHMÚ. 
7. Rôzne. 
8. Diskusia. 
9. Záver. 

 
Hlasovanie: za: 6 proti:  1 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0 
 
 
2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov 
Za zapisovateľa bol určený:    Miloslav Kabina 
Za overovateľov zápisnice boli určení:   Ing. Pavol Košta, Jozef Hudec 
 
 
3. Kontrola prijatých uznesení 
Uznesenie č. 51 
Obecné zastupiteľstvo v Lovči schvaľuje: 
- Predaj hnuteľného majetku obce – VW  SHARAN Lukášovi Hamarovi, Žiar nad Hronom, 
ponúkaná cena 650 € + náklady na prepis vozidla. 
 
 
4. Návrh rozpočtu obce Lovča na roky 2018 – 2020 a stanovisko hlavného kontrolóra 
k návrhu rozpočtu. 
Návrh na úpravu rozpočtu: 
Transfery jednotlivcom a nezisk. organizáciám – TJ - zmeniť z 4 000€ na 5 000€ 
Rozvoj obce - Projektové dokumentácie – zmeniť z 11 000 € na 10 000 € 
 
Poslanci mali námietky a hlasovali. 
Hlasovanie: za: 2 proti:  3 zdržal sa: 2 nehlasoval: 0 
 
Návrh rozpočtu obce bol zverejnený vo vývesnej tabuli pred Obecným úradom a na 
internetovej stránke obce od 29.11.2017 do 15.12.2017. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na 
r. 2018 sa vychádzalo zo skutočností roku 2017 a z prognózy ministerstva financií na rok 
2018. 
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Obecné zastupiteľstvo v Lovči berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce k návrhu 
rozpočtu. 
 
 
Poslanci nemali pripomienky a prijali uznesenie č. 52 
Hlasovanie: za: 7 proti: 0  zdržal sa: 0 nehlasoval: 0 
 
 
5. Voľba prísediaceho pre okresný súd. 
Dňa 31. januára 2018 uplynie volebné obdobie prísediacich, zvolených na štvorročné 
obdobie od 1. 2. 2014. So zreteľom na ustanovenie § 3, ods. 6 zákona č. 757/2004 Z. z. o 
súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého súdnictvo vykonávajú 
sudcovia a v trestnoprávnych veciach spolu so sudcami v senátoch aj prísediaci sudcov z 
radov občanov, je potrebné zvoliť prísediacich aj na  nasledujúce volebné obdobie od 1. 
februára 2018 do 31. januára 2022.  
So zreteľom na to, že pracovne činní občania majú často problém zo strany zamestnávateľa 
pri uvoľňovaní na konkrétne pojednávania, uvítame, ak budú za prísediacich zvolení občania, 
ktorí nemajú problém s účasťou na súdnych pojednávaniach, ako napr. aktívni starobní 
dôchodcovia. 
Obec bola požiadaná o súčinnosť pri zvolení prísediacich zo samosprávneho obvodu. 
Zvolenie prísediacich na nasledujúce volebné obdobie je nevyhnutnou podmienkou pre 
plynulý výkon súdnictva a zabezpečenie rozhodovania v senátnych veciach.  Starosta navrhol 
ako prísediaceho p. Martina Bistu, bytom Hviezdoslavova 134, 966 21 Lovča. 
 
Poslanci nemali  viac pripomienok, návrhov  a   prijali uznesenie č. 53 
Hlasovanie: za: 7 proti: 0  zdržal sa: 0 nehlasoval: 0 
 
 
6. Návrh Dohody o umiestnení, rekonštrukcii, obnove a prevádzky objektu štátnej 
hydrologickej siete pre užívateľa SHMÚ 
Starosta predniesol návrh dohody o umiestnení, rekonštrukcii, obnove a prevádzky objektu 
štátnej hydrologickej siete pre užívateľa SHMÚ na parcele číslo 2449/1.  
 
Poslanci nemali  viac pripomienok, návrhov  a   prijali uznesenie č. 54 
Hlasovanie: za: 7 proti: 0  zdržal sa: 0 nehlasoval: 0 
 
 
7. Rôzne 
1. Starosta predniesol príjmy z dotácií v roku 2017: 
BBSK - Majstrovstvá SR a ČR v cestnej cyklistike 2017 – organizačný štáb Lovča – 1.400 € 
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 € 
 Obnova Obecného úradu 124.533,00 € / 6.891,52€ 
 
2. Mgr. Jana Valentová ako predsedkyňa rady školy, predniesla výsledky zasadania rady 
základnej školy v Lovči zo dňa 16. 11.2017, kde učiteľský zbor informoval členov rady školy 
o svojich aktivitách a výsledkoch a tiež o vykonaní potrebných prác na budove školy. 
Zápisnicu predložila poslancom obecného zastupiteľstva. Závady na odstránenie: 
pripomienky v správe z kontroly RUVZ ZH, elektroinštalácia, prestrešenie zadného vchodu, 
zápach z kanalizácie, tečie kanalizačná rúra, označenie budovy školy, termoregulačné ventily 
do školského klubu, komín na základnej škole, oprava toaliet. 
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Poslanci Obecného zastupiteľstva uložili starostovi obce vykonať opravy v základnej škole 
nasledovne: 

- oprava elektroinštalácie do 9. 3. 2018 
- označenie budovy školy do 31. 3. 2018 
- opraviť komín na základnej škole do 31. 3. 2018. 

 
Martin Valent – navrhol, aby predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok z VÚC 
bolo doplnenie inventáru KD. 
Starosta uviedol, že inventár KD by bolo vhodné žiadať z Ministerstva financií do 31. 3. 
a z VÚC športové potreby alebo podporu kultúrneho podujatia. 
 
Miloslav Kabina navrhol starostovi zorganizovať ukončenie roka 2017 pre poslancov 
Obecného zastupiteľstva do 31. 12. 2017.  
 
Poslanci nemali  viac pripomienok, návrhov  a   prijali uznesenie č. 55 
Hlasovanie: za: 7 proti: 0  zdržal sa: 0 nehlasoval: 0 
 
 
8. Diskusia. 
Neboli príspevky do diskusie. 
 
 
9. Záver. 
Starosta požiadal o prečítanie uznesení zo zasadania Obecného zastupiteľstva 15.12. 2017. 
 
Uznesenie č. 52 
Obecné zastupiteľstvo v Lovči: 
A. neschvaľuje 
 1. návrh na zmenu rozpočtu obce Lovča na r. 2017 
B. schvaľuje  
 1. rozpočet obce Lovča na r. 2017 
C. berie na vedomie 
 1. návrh rozpočtu obce Lovča na r. 2018 – 2019, 
  2. stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Lovča na r. 2017. 
 
 
Uznesenie č. 53 
Obecné zastupiteľstvo v Lovči: 
A. schvaľuje  
  1. voľba prísediaceho pre okresný súd. – Martin Bista, bytom Hronská 134, 966 21     
  Lovča 
 
 
Uznesenie č. 54 
Obecné zastupiteľstvo v Lovči: 
A. schvaľuje 
  1. návrh dohody o umiestnení, rekonštrukcii, obnove a prevádzky objektu štátnej 
  hydrologickej siete pre užívateľa SHMÚ. 
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Uznesenie č. 55 
Obecné zastupiteľstvo v Lovči: 
A. ukladá 
 1. starostovi obce vykonať opravy v základnej škole nasledovne: 

  oprava elektroinštalácie do 9. 3. 2018, 
  označenie budovy školy do 31. 3. 2018, 
  opraviť komín na základnej škole do 31. 3. 2018. 

 
 
 
 
 
Starosta poďakoval za účasť na zasadaní OZ a zasadanie o 21:00 hod. ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 

Ondrej Bahno 
starosta obce 

 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 

 
 
 

 ....................................................        ................................................. 
 Ing. Pavol Košta         Jozef Hudec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 
1. Pozvánka 
2. Prezenčné listiny 
3. Návrh rozpočtu obce Lovča na roky 2018-2020 
4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce 
 


