Zápisnica
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Lovči,
ktoré sa konalo 16. 08. 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.
Ospravedlnený Roman Košta, Ing. Karol Truben, Ing. Martin Valent, kontrolór obce Blanka
Szücsová.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Program zasadania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola prijatých uznesení
Určenie počtu volebných obvodov na poslancov obecného zastupiteľstva a počtu
poslancov, ktorí sa budú voliť v jednotlivých volebných obvodoch.
Zámer predaja majetku vo vlastníctve obce – časti parciel E-KN 82/1, 274/2
Rôzne
Diskusia
Záver

Hlasovanie:

za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
Za zapisovateľa bol určený:
Petra Šandorová
Jozef Hudec, Miloslav Kabina
Za overovateľov zápisnice boli určení:

3. Kontrola prijatých uznesení
Uznesenie č. 60
Obecné zastupiteľstvo v Lovči schvaľuje:
- Záverečný účet obce Lovča za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo v Lovči berie na vedomie:
- Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Lovča za rok 2017.
Uznesenie č. 61
Obecné zastupiteľstvo v Lovči schvaľuje:
- Komunitný plán sociálnych služieb.
Uznesenie č. 62
Obecné zastupiteľstvo v Lovči schvaľuje:
- Vecné bremeno pre plynovú prípojku na parcele číslo CKN 314 a CKN 315 k novostavbe
rodinného domu na parcele číslo CKN 253/4 Ing. Ivany Oslancovej.
Uznesenie č. 63
Obecné zastupiteľstvo v Lovči schvaľuje:
- Zmluvu o zriadení spoločného stavebného úradu zo dňa 12.06.2018
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4. Určenie počtu volebných obvodov na poslancov obecného zastupiteľstva a počtu
poslancov, ktorí sa budú voliť v jednotlivých volebných obvodoch.
Lehoty k jednotlivým úlohám obce ku komunálnym voľbám:
- deň konania volieb - sobota 10. novembra2018,
- lehota na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, počtu
poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do 17. augusta 2018,
- lehota na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností (vrátane príslušných
ulíc a súpisných čísiel) do 11. septembra 2018,
- lehota na utvorenie miestnych volebných komisií do 11. septembra 2018 a lehotu na ich
prvé zasadanie do 18. septembra 2018,
- lehota na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií
do 11. októbra 2018 a lehota na ich prvé zasadanie do 24. októbra 2018.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Lovči podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov určuje, že Obecné zastupiteľstvo v Lovči bude mať celkom 7 poslancov, ktorí sa
budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.
Poslanci nemali pripomienky a prijali uznesenie č. 64
Hlasovanie: za: 4 proti: 0
zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

5. Zámer predaja majetku vo vlastníctve obce – časti parciel E-KN 82/1, 274/2
1. Vlastimil Pač , nar. 15.3.1966 a Mgr. Lýdia Pačová, rod. Kováčová, nar. 16.8.1967, Pod
Donátom 897/12-134 965 01 Žiar nad Hronom z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
- časti pozemkov EKN parc. č. 82/1 a EKN parc. č. 274/2 vedené vo vlastníctve Obce Lovča,
nachádzajúce sa v katastrálnom území Lovča, zamerané geometrickým plánom č. 44562578088/2018 ako:
CKN parc. č. 613/3 záhrada o výmere 166 m2
CKN parc. č. 583/6 trvalý trávnatý porast o výmere 4 m2.

2. Hlaváč Ján, rod. Hlaváč, nar. 13.2.1948 a Hlaváčová Terézia, rod. Hrmová, nar. 7.8.1949,
Ul. M. R. Štefánika 595/7-29, Žiar nad Hronom z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
- odkúpenie časti pozemku EKN parc. č. 82/1 vedeného vo vlastníctve Obce Lovča,
nachádzajúce sa v katastrálnom území Lovča, zamerané geometrickým plánom č. 44562578089/2018 ako:
CKN parc. č. 612/2 záhrada o výmere 141 m2.
Poslanci nemali pripomienky a prijali uznesenie č. 65
Hlasovanie: za: 4 proti: 0
zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

6. Rôzne
Prebieha implementácia, verejné obstarávanie a vyúčtovanie projektov – Fitcentrum
z dotácie BBSK, detské ihrisko z Úradu vlády, zberný dvor z Environmentálneho fondu
a oplotenie pre zvieratá Na prachárni z MAS Žiarska Kotlina.
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7. Diskusia.
Neboli žiadne príspevky.

8. Záver.
Starosta požiadal o prečítanie uznesení zo zasadania Obecného zastupiteľstva 16.08. 2018.
Uznesenie č. 64
Obecné zastupiteľstvo v Lovči:
A. schvaľuje
Obecné zastupiteľstvo v Lovči podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov určuje, že Obecné zastupiteľstvo v Lovči bude mať celkom 7 poslancov, ktorí sa
budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.
Uznesenie č. 65
Obecné zastupiteľstvo v Lovči:
A. schvaľuje zámer predaja majetku vo vlastníctve obce – časti pozemkov EKN parc. č. 82/1
a EKN parc. č. 274/2 vedené vo vlastníctve Obce Lovča, nachádzajúce sa v katastrálnom
území Lovča, zamerané geometrickým plánom č. 44562578-088/2018 ako:
CKN parc. č. 613/3 záhrada o výmere 166 m2
CKN parc. č. 583/6 trvalý trávnatý porast o výmere 4 m2
žiadateľom Vlastimil Pač , nar. 15.3.1966 a Mgr. Lýdia Pačová, rod. Kováčová, nar.
16.8.1967, Pod Donátom 897/12-134 965 01 Žiar nad Hronom z dôvodu hodného
osobitného zreteľa.
B. schvaľuje zámer predaja majetku vo vlastníctve obce – časti pozemku EKN parc. č. 82/1
vedeného vo vlastníctve Obce Lovča v katastrálnom území Lovča, zamerané geometrickým
plánom č. 44562578-089/2018 ako:
CKN parc. č. 612/2 záhrada o výmere 141 m2
žiadateľom Hlaváč Ján, rod. Hlaváč, nar. 13.2.1948 a Hlaváčová Terézia, rod. Hrmová, nar.
7.8.1949, Ul. M. R. Štefánika 595/7-29, Žiar nad Hronom z dôvodu hodného osobitného
zreteľa.

Starosta poďakoval za účasť na zasadaní OZ a zasadanie o 20:10 hod. ukončil.

Ondrej Bahno
starosta obce
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Overovatelia zápisnice:

....................................................
Jozef Hudec

.................................................
Miloslav Kabina

Prílohy:
1. Pozvánka
2. Prezenčné listiny
3. Geometrický plán č. 44562578-088/2018
4. Geometrický plán č. 44562578-089/2018
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