Zápisnica
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Lovči,
ktoré sa konalo 18. 9. 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
Program zasadania:
1.
Otvorenie.
2.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3.
Kontrola prijatých uznesení.
4.
Návrh na finančnú spoluúčasť na projekte „Obnova verejného osvetlenia v obci Lovča“.
5.
Návrh na predĺženie platnosti PHSR obce Lovča.
6.
Rôzne.
7.
Diskusia.
8.
Záver.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
Za zapisovateľku bola určená:
Katarína Chudobová
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Jozef Hudec, Miloslav Kabina
3. Kontrola prijatých uznesení
• Uznesenie č. 14 – Rekonštrukcia strechy Materskej školy – uznesenie splnené
• Uznesenie č. 15 – predaj nehnuteľností Peter Barbora a Veronika Barborová – uznesenie
splnené
4. Návrh na finančnú spoluúčasť na projekte „Obnova verejného osvetlenia v obci Lovča“.
Rozpočet na rekonštrukciu verejného osvetlenia je 67 321,25 €. Svetelno-technická štúdia rieši
výmenu starých svietidiel za nové, a tiež rozšírenie počtu svietidiel z 68 na 96 s výložníkmi a ďalším
príslušenstvom. Budú použité dva typy svietidiel – 25W a 36W LED cestné svietidlá. Ďalej je
riešená rekonštrukcia rozvádzača. Finančná spoluúčasť na projekte je 5%. Výslednú sumu za dielo
a teda aj presné vyčíslenie spoluúčasti obce určí výsledok verejného obstarávania.
Poslanci nemali pripomienky a prijali uznesenie č. 18
Hlasovanie: za:
6
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
5. Návrh na predĺženie platnosti PHSR obce Lovča.
Z dôvodu povinnej prílohy k Obnove verejného osvetlenia v obci Lovča je potrebné predĺžiť platnosť
PHSR obce do konca roku 2015.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky a prijali uznesenie č. 19
Hlasovanie: za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
6. Rôzne
6.1 Žiadosť o výrub dreviny – Ing. Karol Truben
Žiadateľ uviedol v písomnej žiadosti, že ide o strom - hruška obyčajná s obvodom kmeňa 145cm vo
výške 130cm nad zemou na parcele E-KN 82/1 v blízkosti rodinného domu č. 1. Dôvodom výrubu je
zlý zdravotný stav stromu.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky a prijali uznesenie č. 20
Hlasovanie: za: 5
proti: 0
zdržal sa: 1
nehlasoval: 0
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6.2 Nájomná zmluva
Predmetom nájmu sú nebytové priestory, nachádzajúce sa v budove Obecného úradu v Lovči, za
účelom umiestnenia a prevádzkovania telekomunikačnej technológie. Ročné nájomné je 824 €.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky a prijali uznesenie č. 21
Hlasovanie: za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
7. Diskusia
Príspevky do diskusie neboli.
8. Záver
Starosta požiadal o prečítanie uznesení zo zasadania OZ 18.09.2015
Uznesenie č. 18
Obecné zastupiteľstvo v Lovči schvaľuje
1. predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu „Obnova
verejného osvetlenia v obci Lovča“, ktorý je realizovaný „Obec Lovča“,
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci.
Uznesenie č. 19
Obecné zastupiteľstvo v Lovči
A. schvaľuje
1. predĺženie platnosti PHSR obce Lovča do 31. 12. 2015.
Uznesenie č. 20
Obecné zastupiteľstvo v Lovči
A. schvaľuje
1. výrub dreviny nachádzajúcej sa na parcele EKN 82/1 v k.ú. Lovča, pred rodinným domom
súpisné číslo 1.
Uznesenie č. 21
Obecné zastupiteľstvo v Lovči
A. schvaľuje
1. Nájom nebytových priestorov pre nájomcu Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62
Bratislava v súlade s podmienkami uvedenými v Nájomnej zmluve
2. Predmet nájmu - nebytové priestory v budove so súpisným číslom 95, umiestnenej na
pozemku CKN 160/2, v k.ú. Lovča za účelom umiestnenia a prevádzkovania
telekomunikačnej technológie
3. Nájomné vo výške 824 €
Starosta poďakoval za účasť na zasadaní OZ a zasadanie o 19:50 ukončil.

Ondrej Bahno
starosta obce
Overovatelia zápisnice:
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....................................................
Jozef Hudec

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

Prílohy:
1) Pozvánka
2) Prezenčné listiny
3) Zmluva o nájme nebytových priestorov
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