Zápisnica
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Lovči,
ktoré sa konalo 26. 04. 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, Roman Košta, Ing. Martin Valent.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Program zasadania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Kontrola prijatých uznesení.
Spolufinancovanie pripravovaného projektu Obstaranie strojno-technologického
vybavenia zberného dvora – Obec Lovča.
Rôzne.
Diskusia.
Záver.

Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

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

3. Kontrola prijatých uznesení
Uznesenie č. 56
Obecné zastupiteľstvo v Lovči berie na vedomie:
- Informácie o projektoch.
Uznesenie č. 57
Obecné zastupiteľstvo v Lovči berie na vedomie:
- Náležitosti v bode 5. Rôzne a pripomienky interpelácie poslancom obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 58
Obecné zastupiteľstvo v Lovči schvaľuje:
- Podmienky prenájmu multifunkčného ihriska od 17.03.2018.

4. Spolufinancovanie pripravovaného projektu Obstaranie strojno-technologického
vybavenia zberného dvora – Obec Lovča
Realizácia projektu bude financovaná zo zdrojov Operačného programu Kvalita životného
prostredia – 33. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na triedený zber
komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov
a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v ostatných regiónoch (OPKZP-PO1SC111-2017-33).
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Predmet projektového zámeru:
Nákup techniky rozdelenej do troch logických celkov, určenej na prevoz a manipuláciu so
separovanými zložkami komunálneho odpadu. Najmä prevoz plastov, prevoz záhradného
odpadu do zberného dvora, štiepkovanie konárov, prevoz štiepky na zberné miesto, prevoz
a drvenie stavebného odpadu. Separované zložky bude zo zberného miesta odvážať,
spracovávať, recyklovať, či inak s nimi nakladať zmluvný partner – spracovateľ odpadu.
Logický celok 1: Traktor s príslušenstvom
Kolesový traktor – výkon 90 – 100 HP
1. Nakladač kompatibilný s dodávaným traktorom s pracovným náradím:
a) lopata s pridržiavačom šírka max 2m
b) lopata šírka 2,40m
c) paletizačné vidly
2. Náves jednoosý trojstranný sklápač – traktorová vlečka s nosnosťou 5 ton, rozmery
korby 4000 x 2110 x 500 mm
3. Štiepkovač drevnej hmoty do priemeru 170 mm, pohon od vývodového hriadeľa
traktoru. Teoretický hodinový výkon 6 m3
4. Ramenový nakladač na prepravu vaňových kontajnerov.
5. Drviaci a kompostovací voz na drvenie drevnej hmoty – odpadu zo záhrad, hodinový
výkon min. 40 m3, pohon od vývodového hriadeľa traktoru.

Logický celok 2: Manipulácia a spracovanie stavebného odpadu
1. Šmykom riadený nakladač s príslušenstvom, celkový výkon min. 42 kW,
príslušenstvo šmykom riadeného nakladača – lopata univerzálna s britom 1740 mm,
výbava pre prevádzku po pozemných komunikáciách.
2. Drvič stavebného odpadu – napájanie el. energiou 380V, výkon 7,5 kW.

Logický celok 3: Závesné kontajnery
6 kusov závesných kontajnerov s nosnosťou min. 8000 kg a objemom min. 7,5 m3 na zber
tuhého a sypkého odpadu. Určené pre manipuláciu s reťazovým ramenovým nakladačom.

Návrh na hlasovanie:
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita
životného prostredia a finančnú spoluúčasť obce.
Názov projektu:
Operačný program:
prostredia
Kód výzvy:
Požadovaná výška NFP:
Výška spoluúčasti (5 %):

Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného
dvora – Obec Lovča
310000 - Operačný program Kvalita životného
OPKZP-PO1-SC111-2017-33
522 773,60 €
27 514,40 €.

Poslanci nemali pripomienky a prijali uznesenie č. 59
Hlasovanie: za: 5 proti: 0
zdržal sa: 0 nehlasoval: 0
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5. Rôzne
Starosta sa poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a tiež na programe Veľkej noci
– Pozdrav Jubilantom.
Na stretnutí so starostami obce v Hornej Ždani bola advokátskou kanceláriou ponúknutá
služba získania prídelových listov s lesnou alebo inou pôdou. Na základe prídelových listov
bude obciam prevedený majetok vo vlastníctve Śtátnych lesov.

6. Diskusia.
Peter Hrmo – chcel by som sa opýtať ako je to s vodovodom a našou cestou
(Hviezdoslavova).
Starosta – nemáme informáciu o tom, že sa vodovod nejde robiť a to je dobré. Vieme, že
čakajú na rozhodnutie, a preto musíme čakať aj my. Na cestu máme začatú štúdiu, mohli by
sme ísť cez nejaký projekt, ale ešte zatiaľ nevyšla žiadna výzva.
Ing. Pavol Košta – tá projektová dokumentácia koľko stojí?
Starosta – projektová dokumentácia 5000, dielo 150.000,-€, ale tam je už všetko – cesta,
kanalizácia, obrubníky. Najťažšie je získať dotácie na cesty. Momentálne sa podporujú sa iné
projekty.
Ing. Karol Truben – je potrebné spraviť si prieskum, osloviť ľudí, za koľko by to spravili
a vybrať najlepšie.
Peter Hrmo – treba sa len pridržiavať toho, čo máme a spraviť to tak, aby bolo dobre. Podľa
môjho názoru je betón lepší.
Starosta – betón je aj odolnejší ako asfalt. Ale treba si to zistiť aj cenovo. Ešte by nás mohli
brzdiť telekomunikácie – pevná linka. Uvidíme.
Ing. Jozef Bojo – na našej ulici idú po silových stĺpoch, tak by sa to mohlo dať aj tu. Treba sa
ich opýtať, či by to nedovolili.
Peter Truben – ešte ak by nám niečo poskytol Banskobystrický samosprávny kraj.
Jozef Hudec – tak to si najprv oni poopravujú a nám nedajú.
Ing. Jozef Bojo – treba sa opýtať aj živnostníkov v obci, či by nám nevedeli pomôcť
s nejakou technikou – strojmi.
Ing. Karol Truben – mali by sme osloviť firmy, nech nám dajú cenové ponuky. Nosnosť by
bolo vhodné, keby sme spravili a rozhodli sa aký podklad by sme chceli.
Peter Hrmo – ešte by sme ju mohli nechať tak ako je teraz, ale mohla by niekomu zasahovať
do pozemku.
Starosta – teraz by nemala zasahovať nikomu.
Ing. Jozef Bojo – zberný dvor bude slúžiť na biologický odpad?
Starosta – áno na biologický a tiež stavebný odpad. Urýchlia nám prácu a vieme ten odpad
zlikvidovať.
Ing. Jozef Bojo – mechanizmus bude chodiť po dedine a zbierať trávu?
Starosta – podomový zber ostane ako doteraz technickým službám, nám to uľahčí prácu
s mletím bioodpadu – konárov. Uvidíme ako to bude všetko fungovať.

7. Záver.
Starosta požiadal o prečítanie uznesení zo zasadania Obecného zastupiteľstva 26.04. 2018.
Uznesenie č. 59
Obecné zastupiteľstvo v Lovči:
A. schvaľuje
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu
Kvalita životného prostredia a finančnú spoluúčasť obce.
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Názov projektu:
Operačný program:
prostredia
Kód výzvy:
Požadovaná výška NFP:
Výška spoluúčasti (5 %):

Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného
dvora – Obec Lovča
310000 - Operačný program Kvalita životného
OPKZP-PO1-SC111-2017-33
522 773,60 €
27 514,40 €.

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

Ondrej Bahno
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

....................................................
Peter Truben

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

Prílohy:
1. Pozvánka
2. Prezenčné listiny
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