Zápisnica
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Lovči,
ktoré sa konalo 24. 6. 2016 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 Ing. Martin Valent.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Program zasadania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Kontrola prijatých uznesení.
Záverečný účet obce Lovča za rok 2015.
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Lovča č. 1/2016 - Prevádzkový poriadok
multifunkčného ihriska Lovča.
Spolufinancovanie výstavby multifunkčného ihriska formou úveru.
Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti.
Rôzne.
Diskusia.
Záver.

Hlasovanie:

za: jednohlasne

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
Za zapisovateľa bol určený:
Petra Šandorová
Ing. Karol Truben, Miloslav Kabina
Za overovateľov zápisnice boli určení:
3. Kontrola prijatých uznesení
Uznesenie č. 30
Obecné zastupiteľstvo v Lovči schvaľuje - Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy
predsedu vlády Slovenskej republiky uzavretá v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka a v zmysle
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov sa poskytovateľ - Úrad vlády Slovenskej republiky zaväzuje
poskytnúť prijímateľovi dotáciu v sume 40.000,- EUR na projekt Multifunkčné ihrisko v obci Lovča.
Uznesenie č. 31
Obecné zastupiteľstvo v Lovči schvaľuje - Výber dodávateľa na zhotovenie projektu Multifunkčné
ihrisko v obci Lovča, účastníka vo verejnom obstarávaní, ktorý splnil podmienky, podnikateľský
subjekt:
Sport Service, s.r.o., Diaková 103, 038 02 Diaková, IČO 36 785 571 s cenou za dielo 77 576,20 €.
Uznesenie č. 32
Obecné zastupiteľstvo v Lovči berie na vedomie - Diskusné príspevky poslancov a ostatných
diskutujúcich.
Uznesenie č. 33
Obecné zastupiteľstvo v Lovči schvaľuje – Vecné bremeno
a) Umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena
a to v rozsahu dielov č. 12 - 96 m2 a č. 15 – 20 m2 vymedzených Geometrickým plánom č.
31628826-86/2014 na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia
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inžinierskych sietí a obmedzenia vlastníckych práv, vyhotoveným firmou Geopoz, s.r.o., zo
dňa 26.08.2014, úradne overeným Okresným úradom, katastrálnym odborom Žiar nad
Hronom pod č. 344/14 dňa 9.09.2014, a
b) Umožniť v nevyhnutnej miere vstup na zaťažený pozemok automobilmi, mechanizmami
a pešo za účelom výkonu prác spojených so zabezpečením prevádzky, údržby, opráv,
odstraňovania porúch a rekonštrukcii kanalizačného potrubia oprávneného z vecného
bremena.
4. Záverečný účet obce Lovča za rok 2015
Starosta konštatoval, že záverečný účet bol zverejnený spôsobom v mieste obvyklým – na vývesnej
tabuli a na internetovej stránke obce 15 dní od 3.6.2016. Starosta požiadal kontrolórku obce
o stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2015.
p. Roman Košta sa zaujímal, že kedy prídu peniaze a či ich bude dosť?
- p. Blanka Szűcsová - kontrolórka uviedla, že všetko nám vydá, len ministerstvo ešte neposielalo
peniaze, lebo všetky obce nemajú v poriadku dokumenty.
Poslanci nemali pripomienky a prijali uznesenie č. 34
Hlasovanie: za:
5
proti:
0
zdržal sa: 1
nehlasoval: 0
5. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Lovča č. 1/2016 – Prevádzkový poriadok
multifunkčného ihriska Lovča
Návrh VZN č. 1/2016 bol zverejnený od 8.6.2016 starosta predložil na schválenie zmeny v cenníku
za použitie multifunkčného ihriska:
Návrh:
hracia plocha
osvetlenie ihriska
futbalová/volejbalová lopta
tenisová raketa
tenisové loptičky 3 ks
bedmintonová raketa
bedmintonový košík 3 ks

5,00 €/hodina
1,00 €/hodina
1,00 €/hodina
2,00 €/hodina
0,50 €/hodina
2,00 €/hodina
0,50 €/hodina

Zmeny:
hracia plocha
sprchy
osvetlenie ihriska
futbalová/volejbalová lopta

1,50 € - osoba/hodina
1,00 €/osoba
2,00 €/hodina
1,00 €/hodina

p. Roman Košta sa zaujímal o vymáhanie škody, ak sa poškodí náradie, budeme to vymáhať od toho
kto poškodil, alebo to necháme tak.
Ing. Karol Truben - nemusí ho ani vrátiť.
p. Peter Truben - aj trávu môžu poškodiť.
- starosta odpovedal, že to istotne budeme vymáhať.
Ing. Karol Truben - na základe čoho budeme vymáhať, aby to bolo jednoznačne zakomponované vo
VZN.
- p. Jozef Hudec - prečítal, že je to tam už napísané.
- starosta potvrdil, že je to v článku 3.
p. Blanka Szűcsová upozornila, aby to bolo vyvesené aj na tabuli pri multifunkčnom ihrisku, aby
bola aj verejnosť informovaná.
p. Jozef Hudec – samozrejme sa tam musí vyvesiť aj čas, vyhradený pre verejnosť.
- starosta informoval, že ZŠ a aj MŠ tam budú chodiť podľa počasia, a ešte sa to upresní. Ak je to
postačujúce, je to uzavreté.
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p. Roman Košta – sprchy sú dohodnuté ako?
- starosta – zatiaľ to nie je dohodnuté na pevno ale, budú otvorené. Predpokladám, že to bude
fungovať ako obyčajne. Po čase uvidíme, či niečo zmeníme. Ak je to postačujúce, je to uzavreté.
Poslanci nemali pripomienky a prijali uznesenie č. 35
Hlasovanie za zmeny vo VZN č. 1/2016.
Hlasovanie: za:
5
proti: 0
zdržal sa:
1
nehlasoval: 0
Hlasovanie za VZN č. 1/2016
Hlasovanie: za:
6
proti: 0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
6. Spolufinancovanie výstavby multifunkčného ihriska formou úveru.
Starosta predložil návrh zámeru na spolufinancovanie výstavby multifunkčného ihriska formou úveru
vo výške 37.756,20 €. Výber konkrétnej bankovej ponuky bude prijatý po prieskume trhu s bankami.
Starosta informoval prítomných, že len z VUB banky sme dostali ponuku. Ďakujem za pomoc p.
Martine Hrmovej, že nás upozornila na 1,8% úrok, pri ktorom ušetríme financie. Navrhujem 300€
alebo 500€ splátku mesačne.
p. Roman Košta - financovanie bude z ušetrených energií na škole a máme zistené, že koľko to
presne je?
- starosta – podľa technickej správy sú úspory na vykurovaní 60 %. Určiť presne koľko sa ušetrilo,
teraz nie je možné, lebo každá zima má iný priebeh, tak sa to nedá presne porovnať. Viem to spraviť
len orientačne - prepočtom podľa technickej správy.
Ing. Pavol Košta - to znamená, že až na konci obdobia to bude presné a jasné.
p. Martina Hrmová - ale už je nejaká úspora, lebo je zateplená škola.
p. Roman Košta - a vyjde to na ten úver, lebo musíme ho platiť pravidelne.
- starosta - dosiahli sme úsporu a napomôže nám k splátkam.
- p. Blanka Szűcsová - energie sú nižšie, čiže peniaze budú voľné a môžeme si s nimi pomôcť
splácať. Ale až teraz toto vykurovacie obdobie budeme mať konkrétne čísla.
p. Martina Hrmová - to len z ušetrených energií budeme splácať?
- p. Blanka Szűcsová – nie, ale nám to pomôže splácať - ušetrenými peniazmi.
p. Roman Košta - nerátali sme, že budeme brať úver, tým pádom nám odídu peniaze a tie sme mali
odložené na niečo iné.
- starosta – projekty, ktoré máme nám ušetrili výdavky na energie, napr. aj zateplenie KD.
p. Roman Košta - akceptujeme to, len aby sme už neplytvali peniazmi na ďalšie projekty.
- p. Blanka Szűcsová - ale projekty, ktoré máte rozbehnuté sú so 100% účasťou, tie nám vôbec
neublížia len pomôžu, tak jedine šporiť na bežných výdavkoch. Zvážiť, čo nám treba a čo nie.
p. Roman Košta - hovorilo sa, že firma je ochotná nám dať splátkový kalendár. Mohli by sme to tak
riešiť, aby sme nemuseli mať taký veľký úver?
- p. Blanka Szűcsová - dá sa to tak, ako v iných obciach, počítajú ešte so sponzorskými peniazmi, ale
aby sme mali všetko vyfinancované, je lepšie zobrať úver s nízkym úrokom a môže sa kedykoľvek
splatiť. Stále treba zháňať úver.
p. Roman Košta – ale ak zoberieme úver, nebudeme už zháňať sponzorov. A vždy, keď získame
peniaze, tak ich treba niekde inde.
- starosta – nesúhlasím, že nebudeme hľadať sponzorov, keď zoberieme úver a projektami sa
snažíme dosiahnuť úsporu peňazí – napr. potreba výmeny pece Obecného úradu, ktorá je
v havarijnom stave. Poslal som žiadosť na 11 000€ na rekonštrukciu vykurovacieho systému
Obecného úradu, so spoluúčasťou 700 €. Výmena pece, ktorá je nutná, by stála minimálne 700€. Ak
bude žiadosť úspešná, budeme investovať rovnakú sumu, ale budeme mať rekonštruované celé
vykurovanie s výmenou radiátorov a termoregulačnými hlavicami, ktoré tiež dosiahnu ďalšie úspory.
p. Roman Košta – hovorím, že nebudeme nútení zháňať peniaze, ak zoberieme úver!
- starosta - ale ja sa budem zodpovedať za peniaze, ktoré sme dostali na projekty a musím ich
zdokladovať.
- p. Jozef Hudec - ale aj, čo všetko sa do dediny donieslo?
- starosta - je to podstatne viac pozitív, tak preto by som išiel touto cestou.
p. Roman Košta - ja som sa len vyjadril.
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Poslanci nemali pripomienky a prijali uznesenie č. 36
Hlasovanie: za:
6
proti: 0
zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

7. Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti.
Starosta predniesol návrh na zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich
s oznamovaním protispoločenskej činnosti. Dokument Vám bol zaslaný a chcem poďakovať p.
Blanke Szűcsovej za vypracovanie. Dokument pojednáva samosprávy a zamestnancov a riešenie
problémov.
p. Jozef Hudec – je to podobné ako zákon o sťažnostiach?
- p. Blanka Szűcsová – nie, je to nový zákon. Musia ho mať firmy aj obce. Pojednáva osobu, tendre,
verejné súťaže, ako obec hospodári, spreneveru peňazí, atď. Ak má občan takéto pripomienky, tak sa
to rieši s obcou alebo s inou odbornou osobou. Je tam tiež, ako má občan postupovať a čo sa s tým
bude robiť. Pojednáva len toto, ale musíte to mať.
p. Jozef Hudec - anonym sa neberie na vedomie.
- p. Blanka Szűcsová - áno musí byť napísané meno. Nepodpísané návrhy sa nemusia vyriešiť – je to
už na konkrétnej osobe, či si to pre istotu overí.
Poslanci nemali pripomienky a prijali uznesenie č. 37
Hlasovanie: za:
6
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
8. Rôzne
Realizované práce v obci:
- v mesiacoch máj a jún je hlavná aktivita kosenie verejných priestranstiev, cintorína a trávy
medzi hrobmi, okolia športového areálu a TTP na hraniciach intravilánu a extravilánu,
kosenie záhrad na objednávku – väčšinou dôchodcovia, údržba kosačiek. Všetko to zvládame,
keďže máme dosť zamestnancov;
- oprava a nákup súčastí detského ihriska – zo sponzorského príspevku v hodnote celkom 350 €
boli nakúpené závesné gondoly, hojdacia sedačka, hojdacie hniezdo a úchyty na stenu na
lezenie, boli natreté konštrukcie hojdačiek, vymenené sedacie časti na preklápacích
hojdačkách, vymenené poškodené dosky na preliezkach.
Pripravuje sa:
- vybudovanie nových hojdačiek na detskom ihrisku za 80€ a sieť 20€;
- napojenie žľabov ZŠ do dažďovej kanalizácie, prečistenie cestného priepustu;
- čistenie studne v cintoríne – porucha – zanesená zeminou ktorá spadla z priestoru medzi
uvoľnenými skružami, nové čerpadlo sa dávalo v októbri 2015 ale zostalo pod nánosom
zeminy
- opravy výtlkov na chodníkoch a cestách – Pod tehelňou, Opravy vykonáme vrecovaným
asfaltom, vrecko asfaltu stojí cca 8,51€.
p. Jozef Hudec – sú to 25 kg vrecká.
- starosta - áno, ale uvidíme, čo to bude robiť na ceste. Som rád, že máte záujem o projekty. Od
začiatku roka som sa venoval len projektom a ostatné dokumenty boli zanedbané a je potrebné ich
teraz vypracovať - bezpečnostný projekt - spôsob nakladania s osobnými údajmi, PHSR, komunitný
plán sociálnych služieb, povodňový plán obce, a mali by sme uvažovať o územnom pláne obce.
Z mojej strany je to všetko a teraz môžeme prejsť ku diskusii.
9. Diskusia
Starosta – na vypracovanie zmlúv máme zamestnankyňu a do 31.8.2016 sa to musí spraviť, a tak isto
aj VZN. Radka bude náš zamestnanec, bude mať 290€ príspevok a bude sa starať o starkého podľa §
54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti – je to národný projekt „Praxou k
zamestnaniu“.
p. Jozef Hudec – bude to ako prax.
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- starosta – áno, je to pre obec „lacný“ projekt. Bude nás to stáť 50€ mesačne a z hľadiska dlhodobo
nezamestnaných je to výhoda, lebo majú zamestnanie, ale sú to väčšinou znevýhodnení ľudia – nie
sú zaujímaví pre zamestnávateľa. Je to problém zvládnuť, ale má to viac pozitív ako negatív. Ďalej
požiadam o predĺženie projektu krojov, spoluúčasť je tam 200€, to nás až tak nezaťaží. Robím to
hlavne kvôli výročiu obce, aby sme sa mohli reprezentovať našimi krojmi, ktorých je už menej-skoro
vôbec. Ušijú nám ich na Šašove. V novembri tohto roku dám ešte jednu žiadosť na mužské kroje,
lebo sú ešte vzácnejšie ako ženské. U nás sa zachoval iba jeden kabát a lajblík. Je to taká vízia do
roku 2018, kedy pripadá 740 jubileum obce.
Ing. Karol Truben – a Radkina zmluva bude zohľadňovať aj vo VZN o opatrovateľskej službe, aby
sme sa nedostali do konfliktu s ostatnou legislatívou.
- p. Jozef Hudec – ale ona ide cez úrad práce.
- starosta – nie, ešte nie je vo VZN a ide aj cez úrad práce.
Ing. Karol Truben – a musí to ísť aj cez obec?
- starosta - obec požiada na ňu peniaze a ona bude pracovať na prax.
Ing. Karol Truben - či sa to navzájom neodporuje.
- starosta - máme p. Vargovú, ktorá robí zmluvy a dávame si na to pozor, v zdravotnom posudku je
definovaný úkon, ktorý má Radka vykonávať. U nás bude na 9 mesiacov zamestnaná a potom
uvidíme, koho ďalšieho by sme zobrali. Aj teraz sú ľudia, ktorí sa starajú o svojich blízkych, ale
nebola tam žiadna požiadavka na starostlivosť, keďže nemali ani odbornú spôsobilosť.
Ing. Karol Truben – a dodatok, koľko si má odrobiť?
- starosta - do 1.8.2016 musím vypracovať žiadosť a VZN by už malo byť aktívne.
Ing. Karol Truben - vďaka, že sa bol zameriavať plot v škole, lebo sa ma pýtal občan, či má čakať na
prázdniny, lebo ste sa o niečom takom bavili, ale nikto mu nedal vedieť odvtedy.
- starosta - je tam potrebné len vymeniť samotné pletivo, betón nie je poškodený a tyče treba len
netrieť, ale nechcel som investovať do týchto vecí, aby sme mali peniaze.
Ing. Karol Truben – zástupcovia zriaďovateľa v rade školy v MŠ som bol doteraz ja, Ing. Martin
Valent a Miloslav Kabina. Je potrebné vymenovať zástupcov zriaďovateľa na ďalšie funkčné
obdobie. Musíme to nejako po riešiť, lebo momentálne nie je rada školy s legislatívneho hľadiska
kompletná.
p. Jozef Hudec – škola?
- Ing. Karol Truben - škôlka, neviem ako je na tom škola.
p. Roman Košta – ešte sa vrátim-stihneme to do 31.8.2016 všetko spraviť, aby sme nemali pokutu a
aby to nebolo mimo hrádzi.
- starosta – legalizácia čerpadla na ihrisko a ešte musíme upozorniť životné prostredie, to všetko
budú len výdavky pre nás. Neviem, ako to bude stanovené.
p. Roman Košta - koľko to bude stáť ročne?
- starosta - obec je oslobodená od poplatku.
p. Roman Košta - boli sme oslovení Dolnou Ždaňou, aby sme im pomohli uskutočniť súťaž na
kolieskových korčuliach. Veľmi by som bol rád, keby nám pomohla obec a hasiči. Malo by to byť
niekedy po prázdninách. A ešte by som chcel navrhnúť, aby sme vybrali ešte nerozdelené peniaze
z Agrotechu, aby sme nemuseli čerpať taký veľký úver.
- Ing. Karol Truben - môžeme sa dohodnúť na nejakej čiastke. Bol som síce proti ihrisku, ale ak
valné zhromaždenie odsúhlasí použitie zisku na tento účel, budem to rešpektovať.
p. Roman Košta - aby to bolo pre obec najlepšie.
Starosta – chcel by som sa opýtať, ako idete na dovolenky, aby som vedel, kedy môžem dať schôdzu.
- p. Peter Truben - mne je jedno.
- Ing. Karol Truben – aj mne a mohli by byť dovtedy aj tie ponuky.
p. Roman Košta - potom by si mohol komunikovať s p. Hrmovou.
p. Martina Hrmová - už istotne vieme úsporu a treba sa rozhodnúť.
- starosta - je jednoduchšie splácať 300€ mesačne, pretože ich vieme nájsť stále. Úver je na dlhší čas
a ak budeme vidieť na konci roka, že máme väčšiu úsporu, tak môžeme splatiť viac bez pokuty za
mimoriadnu splátku. Pri 500€ splátke je to už ťažšie predpokladať, že ju stabilne každý mesiac
dokážeme uhradiť. Treba brať do úvahy úsporu, lebo je pre nás pozitívum. Základná škola dosahuje
teploty, ktoré chceme. V zime mali v ZŠ požiadavku, že treba znížiť teplotu, lebo mali 24 stupňov.
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Radiátory síce ráno vyhrejú triedu na 21 stupňov, ale teplá voda v nich stále je a tá ešte ohrieva
miestnosti. Znížil som teda teploty na termostate z 21 na 19 stupňov cez deň a zo 16 na 14 na noc,
takto to bolo v zime. Tento rok som však nechal dlhšie zapnuté vykurovanie, lebo boli nízke ranné
teploty – a na tomto nechcem šetriť. Som rád, že rodičia dávajú svoje deti do našej škôlky a školy
a nie do Žiaru nad Hronom. Aby bol rodič spokojný.
p. Martina Hrmová - ako je výzva na tú cestu?
- starosta – chcem sa zapojiť. Mali by sme sa rozhodnúť, či si pripravíme projektovú dokumentáciu,
lebo nemusíme mať všetky dokumenty, alebo počkáme na výzvu, kde už budeme vedieť, čo všetko
máme opravené, ale bude to ledva stihnuté. Jedna ponuka je 5000€. Môžeme sa rozhodnúť, výhoda
je, že máme projektovú dokumentáciu, nevýhoda je, že nemáme dažďovú kanalizáciu. Alternatíva je
betón alebo asfalt je flexibilnejší, ale nahriaty sa bude deformovať.
- p. Martina Hrmová - rozdiel ceny?
- starosta - v rámci stropu, aký si môžeme dovoliť. Môžeme ísť na asfalt, ale tá cesta je náchylná na
zdemolovanie.
p. Peter Hrmo - cesty sú všade, ak sú poriadne spravené, tak musia držať.
- Ing. Karol Truben - musí sa rátať s väčším autom.
p. Peter Hrmo – a osvetlenie bude?
p. Martina Hrmová – hovorilo sa, že sa svetlá otočia na našu stranu, ale nič nevidno.
- Ing. Pavol Košta – a keby sa naklonili na potok.
- starosta – ospravedlňujem sa, pozabudol som na to. Doplnili by sme to starými svietidlami z druhej
strany, máme odložené 20 kusov, ktoré sú použiteľné. Budem to riešiť urgentne.
- Ing. Pavol Košta – musíme dať pozor, aby to neosvietilo dom, ale cestu.
p. Peter Hrmo – p. Bíbel navrhol spraviť cestu na vlastné náklady, ale nieže sa potom bude vyberať.
A nie je riešenie ani to, každú chvíľu navážať.
p. Martina Hrmová - je to potrebné vyskúšať osvetlenie, aby sa to dalo z našej strany, lebo kde je fara
nič nevidno.
- starosta – áno na Hronskej ulici to nie je dobre osvietené.
- Ing. Karol Truben - mne svieti až do vnútra, ale na druhej strane nič nevidia.
p. Peter Hrmo - kto pochybil pri elektrike? Kábel mal byť až na celú ulicu, ešte za predchádzajúceho
starostu p. Hrma a chcem vidieť projekt.
- starosta - len tá prípojka, neviem kto to pochybil.
p. Peter Hrmo – kto odsúhlasil, aby tam neboli stĺpy. Po nás je elektrika v zemi a to sa nemalo stať,
lebo tam sa rátalo s domami.
- starosta - všetky inžinierske siete boli navrhnuté, len tam kde je kanalizácia, je to šetrenie a zrejme
aj aktuálny stav.
p. Peter Hrmo - každý si musí dať kábel na vlastné náklady, inak sa to nedá.
- starosta – napríklad p. Snopčok má priamo vo dvore stĺp.
- p. Peter Hrmo - zemou je to drahšie, preto stĺp. A keď sa bude robiť cesta? V tomto projekte sa to
nemohlo zohľadniť?
- starosta – To záleží od našej požiadavky. Žiadal som aj prekládku všetkých telefónnych stĺpov,
aby boli uložené do zemi ešte v rámci predchádzajúcej prekládky vedení, ale rozpočtovaná suma
vydala len na Geromettovu ulicu. Ďalej by bolo vhodné stavebný projekt rozdeliť na jednotlivé
stavebné objekty, a podľa výšky rozpočtovaných nákladov posúdime, ktorý objekt si môžeme
dovoliť z vlastného rozpočtu, a ďalej vylúčiť tie objekty, ktoré budú vo výzve ako neoprávnený
náklad.
Ing. Karol Truben - zhrniem to, mali by sme tam niečo robiť, aby sme to uzavreli.
p. Peter Hrmo - príde plyn, kanalizácia atď.
- Ing Karol Truben - poďme tam po riešiť všetko, cesta sa neposunie. Uložme siete, aby sme to mali
konečne na poriadku.
- starosta - poďme do toho. Dal som to zamerať. Jeden geometrický plán, bol dobrý v čase, keď by
bolo vhodné ho zapísať, ale už to pozmenili a sú iné geometráky. Keď si to pozriete na geoportáli,
čiara parciel je bola rovná až po dom p. Čubáňa, lenže p. Bistovi bol predaný kúsok pozemku a aj
ostatní by si to mali v prípade záujmu vysporiadať. Viem v akom je to stave, ale zmysluplnú radovú
investíciu si neviem predstaviť. Musia vypíliť orechy, lebo tam bude cestná komunikácia.
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p. Martina Hrmová – aká má byť komunikácia?
- starosta - asi 4m pásmo, ale je to otvorené, dá sa s tým hýbať podľa našich požiadaviek. Vy budete
všetci o tom informovaní, keďže budete účastníci stavebného konania.
p. Peter Hrmo – stále nechápem ako to mohli tak tú elektriku spraviť, prečo nemohol byť zakopaný
hrubý kábel po nás?
- Ing. Karol Truben – 290 000 SK boli náklady na plynofikáciu v roku 2005, dohodlo sa, že sa to
nebude robiť na celé a tiež, že sa budú potom pripájať ostatní. Hľadal som to doteraz v dokumentoch.
p. Peter Hrmo - kašlem na to, lebo to nerobím pre seba, treba si dávať pozor na takéto chyby.
- Ing. Karol Truben - ja som nevedel, že je tam tenký, mal tam byť hrubý podľa dohody.
p. Roman Košta - poďme niečo riešiť. Ak sa spraví projekt, nech sa to robí. Ja som za.
- Ing. Pavol Košta - len aby boli peniaze.
p. Roman Košta - daj návrh, aby sme to riešili. Začneme s inžinierskymi sieťami?
- Ing. Karol Truben - potrebuješ prípojky na všetko, tak poďme s projektami. Neviem či to bude
uložené – myslím tie predchádzajúce.
- starosta - ideme to riešiť jednotlivo. Ktorá je najaktuálnejšia alebo spravíme teraz návrh. Nie som
odborník na tieto veci, tak sa dohodneme, že na najbližšie OZ by sme prebrali mapy s majiteľmi
a inžinierskych sietí, štúdiu na projektové dokumentácie – vybral som si jedného.
- Ing. Karol Truben - asi postupne, najprv siete potom cesta.
- p. Peter Hrmo - aby sme zbytočne neplatili za projekt a aby nestál v skrini.
- starosta - ja teraz neurobím pevné rozhodnutie, radšej si nechám poradiť od odborníkov.
p. Peter Hrmo - svetlá sa budú robiť.
- starosta - áno dáme tam staré a uvidíme, najprv to odskúšame.
p. Peter Truben - aby sa to nerobilo zbytočne.
Ing. Pavol Košta - mohli by sme sa dohodnúť, čo urobíme s tými sieťami?
p. Miloslav Kabina - treba to poriadne pozrieť.
- starosta – musíme zmapovať štúdiu na projektovú dokumentáciu a podľa toho uvidíme, ktorá je
najdôležitejšia. Nevýhoda je, že musíme ísť po trase novej cesty, terén nám to ukáže. Taktiež výber
projektanta musí byť.
- p. Miloslav Kabina – čo pomôže štúdia?
- starosta - štúdia ukáže, čo si môžeme dovoliť spraviť a rozhodneme sa na základe dokumentu. Čo
je finančne náročné.
p. Peter Truben – p. Bíbel je napojený na teba?
- p. Peter Hrmo - ten je na mňa, on je posledný, 70 kábel akurát na hrane, malo to ísť na celú ulicu.
- p. Peter Truben - čo sa napojil p. Barbora - na ten kábel, aby to išlo od neho. Áno má to na
vlastnom pozemku, tak preto je potrebné to s ním predebatovať. Budeme vidieť, ako sa to spraví
podľa návrhov.
- starosta - doplnili by sme do uznesenie návrh na výber projektanta na zhotoviteľa štúdií
jednotlivých častí infraštruktúry na ulici Hviezdoslavova. Do najbližšieho OZ.
p. Roman Košta – t.j. do augusta.
- starosta – áno, budeme to riešiť a taktiež aj sociálnu službu.
p. Jozef Hudec – 2% už chodia, tak treba povedať p. Petrovi Švehlíkovi.
Ing. Karol Truben - ako firma by sa mohol predať už ten Sharan. To sú značky – všetko peniaze.
- starosta – máme znalca na predaj majetku a vyhlásime majetkové konanie.

10. Záver
Starosta požiadal o prečítanie uznesení zo zasadania Obecného zastupiteľstva 24. 6. 2016.
Uznesenie č. 34
Obecné zastupiteľstvo v Lovči
A. schvaľuje
1. Záverečný účet obce Lovča za rok 2015 a celoročné hospodárenie bez výhrad
B. berie na vedomie
1. Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Lovča za rok 2015
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2. Audítorskú správu z overovania účtovnej závierky Obecného úradu Lovča za rok 2015
Uznesenie č. 35
Obecné zastupiteľstvo v Lovči
A. schvaľuje
1. Zmeny v cenníku za použitie Multifunkčného ihriska a súvisiaceho inventáru
2. VZN obce Lovča č.1/2016 prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska
Uznesenie č. 36
Obecné zastupiteľstvo v Lovči
A. schvaľuje
1. Spolufinancovanie výstavby multifunkčného ihriska formou úveru vo výške 37.756,20 €.
Uznesenie č. 37
Obecné zastupiteľstvo v Lovči
A. schvaľuje
1. Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti
Uznesenie č. 38
Obecné zastupiteľstvo v Lovči
A. schvaľuje
1. Návrh na výber projektanta na zhotoviteľa štúdií jednotlivých častí infraštruktúry na ulici
Hviezdoslavova
Hlasovanie: za:
6
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

Starosta poďakoval za účasť na zasadaní OZ a zasadanie o 20:55 hod. ukončil.

Ondrej Bahno
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

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

.................................................
Miloslav Kabina
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Prílohy:
1) Pozvánka
2) Prezenčné listiny
3) Záverečný účet
4) Stanovisko k ZÚ
5) Správa audítora
6) Návrh VZN č. 1/2016
7) Zásady podávania, preverovania
protispoločenskej činnosti.

a evidovania

podnetov

súvisiacich
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