Zápisnica
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Lovči,
ktoré sa konalo 16. 03. 2018 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.
Ospravedlnená Blanka Szücsová.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Program zasadania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Kontrola prijatých uznesení.
Informácia o pripravovaných projektoch
Rôzne.
Diskusia.
Záver.

Hlasovanie:

za: 7

proti:

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
Za zapisovateľa bol určený:
Petra Šandorová
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Ing. Martin Valent, Ing. Karol Truben

3. Kontrola prijatých uznesení
Uznesenie č. 52
Obecné zastupiteľstvo v Lovči neschvaľuje:
- Návrh na zmenu rozpočtu obce Lovča na r. 2017.
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.
Uznesenie č. 53
Obecné zastupiteľstvo v Lovči schvaľuje:
- Voľbu prísediaceho pre okresný súd – Martin Bista, bytom Hviezdoslavova 134, 966 21
Lovča.
Uznesenie č. 54
Obecné zastupiteľstvo v Lovči schvaľuje:
- Návrh dohody o umiestnení, rekonštrukcii, obnove a prevádzky objektu štátnej
hydrologickej siete pre užívateľa SHMÚ.
Uznesenie č. 55
Obecné zastupiteľstvo v Lovči ukladá:
- Starostovi obce vykonať opravy v základnej škole nasledovne:
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- oprava elektroinštalácie do 9.3.2018 – opravy sú ukončené, spolu so ŠKD sa
opravila elektroinštalácia aj v školskej kuchyni a vodárni, prebehla oprava mreží na oknách
telocvične v ZŠ, oprava obkladu v toaletách.
- označiť budovy školy do 31. 3. 2018 – tabule sú objednané, čakáme na doručenie
- opraviť komín na základnej škole do 31. 3. 2018.
4. Informácia o pripravovaných projektoch
Odoslané:
Úspešné – OZ ŽK – 500 € (na opravu plota pre ovce) – pre zachovanie tradície na prírodné
bohatstvo.
Neúspešné:
SFZ – infraštruktúra štadióna
Očakávajú sa výsledky:
Zberný dvor – 136.243,00€ so spoluúčasťou 7.170,88€
VUCBB – Vybavenie fitcentra
Úrad vlády – Detské ihrisko a športové vybavenie – 20.000€

Príprava na odoslanie:
Zníženie energetickej efektívnosti obecnej budovy – nám. SNP 48
Strojno-technické vybavenie na nakladanie s odpadom
Múr na zadnej strane cintorína 120 metrov oplotenia výšky 150cm z betónových dielcov
s textúrou lámaného kameňa.
Vodovod – platia všetky podmienky, na ktorých sme sa dohodli a len uvidíme, kedy oznámia
termín začatia stavebných úprav.
Poslanci nemali pripomienky a prijali uznesenie č. 56
Hlasovanie: za: 7 proti: 0
zdržal sa: 0 nehlasoval: 0
5. Rôzne
Starosta ďakuje touto cestou všetkým, ktorí sa podielali na oprave a obnove hodín na veži
kostola.
Pripravuje sa inštalácia zábran proti hniezdeniu lastovičiek v areáli základnej školy. Materiál
je zabezpečený, stačí ho namontovať pomocou - TIREX.
V priebehu týždňa sme spustili vodoinštaláciu v budove TJ, následne sme namontovali
oplotenie na zábradlie ihriska a lepili zábrany proti diviakom, dbali sme na bezpečnosť ľudí.
Vypratali sme garáž obecného úradu, museli sme vysekávať stenu pre Kiu a montovali sme
dorazy pre kolesá, pre jednoduchšie parkovanie v garáži.
Dôležitý je aj výrub drevín – najmä jedného stromu v detskom ihrisku Lienka. Nie je zdravý
a je hlavne nebezpečný. Zabezpečili by to odborníci, ktorí sa boli aj pozrieť.
Mali by sme vypracovať nové VZN o dotáciách pre miestne organizácie.
Jozef Hudec – organizácie, ktoré budú žiadať dotáciu by mali byť vyšpecifikované, čo majú
mať, ako napr. IČO.
Starosta – ja navrhujem, aby sme ich konkrétne napísali – tie organizácie, ktorým by sme
mohli dávať dotáciu.
Ing. Karol Truben – skôr by bolo podstatné, podľa môjho názoru, aby mali špecifikované
v žiadosti na čo bude použitá dotácia.
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Do školy sú objednané žalúzie do tried od Kaveckého. Namontovanie sa uskutoční niekedy
v apríli až máji.
Komín na základnej škole je v havarijnom stave a chceli by sme ho opraviť s pomocou
dotáciu od Ministerstva školstva.
V priebehu roku do konca volebného obdobia budeme vypracovávať potrebné dokumenty
obce:
VZN O ŠKOLSKOM OBVODE ZÁKLADNEJ ŠKOLY V ZRIAĎOVATEĽSKEJ
PÔSOBNOSTI OBCE LOVČA
DODATOK ČÍSLO 1 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE ČÍSLO
3/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa do Materskej a Základnej školy
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE O MIESTNYCH POPLATKOCH ZA
KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD NA ÚZEMÍ OBCE LOVČA
Aktuálne je vyhovujúce:
Smernica VO – OK
Štatút obce – zatiaľ OK, niektoré ustanovenia bude potrebné zosúladiť so znením 369, ale nie
je to
akútne
VZN o nakladaní s odpadmi – OK
VZN 2/2015 – prevádzkový poriadok pohrebiska – v súlade s legislatívou
VZN 1/2015 – o podmienkach držania psov – OK
VZN 3/2014 - o spôsobe náhradného zásobovania vodou – OK
VZN 4/2008 – o udržiavaní čistoty.... celkom OK, po novele 369 je to už obligatórne VZN
Potrebná nová úprava, „novelizácia“:
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva (z 2010)– niektoré ustanovenia je potrebné dať
do súladu
s aktuálnou legislatívou, nie je to akútne
VZN 1/2014 – miestne dane + poplatok – aktualizovať hlavne miestny poplatok, postačuje na
jeseň
k 1. 1. 2019
VZN 2/2014 – ostatné poplatky za služby – úhrada služieb nie cez VZN...
VZN 3/2012 – zápis detí na povinnú školskú dochádzku – nie je termín v súlade
s legislatívou (1. – 30.
apríla); poplatky by mali byť v samostatnom VZN....
VZN 5/2010 – o príspevku pri narodení dieťaťa – dať do Komunitného plánu, potom do
VZN
VZN 3/2008 – o sociálnej pomoci – aktualizovať v Komunitnom pláne obce
Chýbajúce dokumenty:
Obligatórne VZN:
VZN o organizácii miestneho referenda
VZN o názvoch ulíc
VZN o umiestňovaní volebných plagátov
VZN – povodňový plán
VZN o úhradách za sociálne služby (v nadväznosti na Komunitný plán)
VZN – trhový poriadok
VZN o pravidlách času predaja v obchodoch
VZN o činnostiach, ktorých vykonávanie je v obci zakázané/obmedzené
VZN o školskom obvode
Zápisnica zasadania Obecného zastupiteľstva v Lovči zo dňa 16. 3. 2018

3

VZN o zriadení MŠ
VZN o zriadení ZŠ
VZN o financovaní MŠ, školského klubu, ŠJ
Obligatórne vnútorné predpisy:
Plán rozvoja obce
Komunitný plán
Organizačný poriadok
Pracovný poriadok
Poriadok odmeňovania zamestnancov
Zásady hospodárenia s majetkom obce
Registratúrny poriadok + plán
Smernica na vybavovanie sťažností
Smernica o ochrane osobných údajov
Smernica o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
Smernica o finančnom riadení a finančnej kontrole
Smernice na vedenie účtovníctva.....
Poslanci nemali viac pripomienok, návrhov a prijali uznesenie č. 57
Hlasovanie: za: 7 proti: 0
zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

6. Diskusia.
Ing. Martin Valent – počítače v základnej škole sú v zastaralom stave. Áno sú projekty pre
školy, aby dostali tablety, ale tablet nie je počítač. Ak by sme zainvestovali a ročne kúpili 1 –
2 počítače + softvér, tak by to nemal byť taký problém. Naraz sa to nedá, lebo je tam 6
počítačov.
Ing. Pavol Košta – a programy sa nedajú použiť?
Ing. Martin Valent – Windows sa musí kúpiť nový ku každému počítaču.
Ing. Karol Truben – treba si pozisťovať, či nie je iná cena pre školy.
Ing. Martin Valent – tiež by som navrhoval, kedy sa aj z obecného úradu dali počítače do
školy a radšej novšie kúpiť sem.
Roman Košta – ešte by som sa povenoval škole, pretože sú tam zlé podlahy a tiež
termoventily.
Starosta – školský klub je na tom najhoršie.
Ing. Martin Valent – keď sa nakúpi materiál, som ochotný to ísť tam spraviť a prerobiť.
Roman Košta – túto sezónu nemáme žiadne mládežnícke družstvá a preto sme nedostali
finančnú podporu. Navrhujem, aby sme do ďalšej sezóny spravili družstvo, akékoľvek –
dievčenské, chlapčenské, aby sme dostávali finančnú podporu.
Miloslav Kabina informoval poslancov o chode a podmienkach prenájmu multifunkčného
ihriska.
Jozef Hudec – navrhujem cez leto zamestnať na brigádu chalanov z obce od 16 do 18 rokov
a nech opravia diery v cestách. Ján Bien by bol ich dozor.
Peter Truben – mohli by sme tiež vymeniť pozemky s farským úradom, nech to je na
poriadku.
Starosta – áno, v jednom konaní sa môžu zameniť všetky plánované parcely.
7. Záver.
Starosta požiadal o prečítanie uznesení zo zasadania Obecného zastupiteľstva 16.03. 2018.
Uznesenie č. 56
Obecné zastupiteľstvo v Lovči:
A. berie na vedomie
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1. informácie o projektoch.
Uznesenie č. 57
Obecné zastupiteľstvo v Lovči:
A. berie na vedomie
1. náležitosti v bode 5. Rôzne a pripomienky interpelácie poslancom obecného
zastupiteľstva.
Uznesenie č. 58
Obecné zastupiteľstvo v Lovči:
A. schvaľuje
1. podmienky prenájmu multifunkčného ihriska od 17.03.2018.

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

Ondrej Bahno
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

....................................................
Ing. Martin Valent

.................................................
Ing. Karol Truben

Prílohy:
1. Pozvánka
2. Prezenčné listiny
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