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Z á p i s n i c a 
zo   zasadania  Obecného zastupiteľstva v Lovči,  

ktoré sa konalo 27. 6. 2017 o 17:00 hod. v malej sále kultúrneho domu 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. Ospravedlnil sa kontrolór obce Blanka 
Szücsová a Roman Košta. 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
Program zasadania: 
 

1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Kontrola prijatých uznesení. 
4. Informácie o zámere výstavby vodovodu. 
5. Záverečný účet obce Lovča za rok 2016. 
6. Rôzne. 
7. Diskusia. 
8. Záver. 

 
Hlasovanie: za: jednohlasne 
 
2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov 
Za zapisovateľa bol určený:    Petra Šandorová 
Za overovateľov zápisnice boli určení:   Jozef Hudec, Miloslav Kabina 
 
3. Kontrola prijatých uznesení 
Uznesenie č. 45 
Obecné zastupiteľstvo v Lovči berie na vedomie: 
- Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce. 
 
Uznesenie č. 46 
Obecné zastupiteľstvo v Lovči berie na vedomie: 
- opakované ponukové konanie na odpredaj hnuteľného majetku obce – vozidlo Volkswagen Sharan. 
 
Uznesenie č. 47 
Obecné zastupiteľstvo v Lovči schvaľuje: 
- Vymenovanie preventivára požiarnej ochrany obce Lovča Petra Hudeca. 
 
 
4. Informácie o zámere výstavby vodovodu. 

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. sa bude uchádzať o poskytnutie finančného príspevku 
na realizáciu stavby „Hlinické Pohronie – zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná 
Ždaňa, Lovča“. Poskytovateľ dotácie je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 
Jednotlivé obce musia garantovať, že sa na vodovod pripojí (po jeho výstavbe) minimálne 85% 
odberateľov. Je teda na záujme obyvateľov, či sa v uvedenom zámere bude ďalej pokračovať. 
Obecné zastupiteľstvo má do 15. 7. 2017 rozhodnúť, či sa má zámer výstavby vodovodu realizovať.  

Na základe záujmu o pripojenie rozhodne Obecné zastupiteľstvo o prijatí zmluvy o podmienkach 
vzájomnej spolupráce medzi Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a Obcou Lovča. V tejto 
zmluve sa obec zaviaže splniť požadovaný ukazovateľ napojenosti 85%. V prípade, že po výstavbe 



 

Zápisnica zasadania Obecného zastupiteľstva v Lovči zo dňa 27. 6. 2017 

 

   

2 

vodovodu nebude už o pripojenie záujem, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť bude musieť 
dotáciu vrátiť. Dotáciu si bude následne nárokovať od obce. 
 
Poslanci nemali pripomienky a prijali uznesenie č. 48 
Hlasovanie: za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 nehlasoval: 0 
 
Diskusia k tomuto bodu: 
Ing. Žabka, zástupca StVS informoval o podmienkach výstavby a pripojenia sa na vodovod: 
Trasa vodovodu – nie je presne zakreslená, presná trasa sa bude vytyčovať. Voda zo studne 
a vodovodu sa nemôže miešať. 
 
5. Záverečný účet obce Lovča za rok 2016. 
Starosta konštatoval, že záverečný účet bol zverejnený spôsobom v mieste obvyklým – na vývesnej 
tabuli a na internetovej stránke obce  po dobu 15 dní od 9.6.2017. Starosta požiadal o prečítanie 
stanoviska kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2016. 
 
Stanovisko k návrhu záverečného účtu 2016 - hlavný kontrolór obce doporučuje obecnému 
zastupiteľstvu schváliť hospodárenie obce Lovča s výrokom: „Celoročné hospodárenie sa schvaľuje 
bez výhrad.“ 
 
Poslanci nemali pripomienky a prijali uznesenie č. 49 
Hlasovanie: za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 nehlasoval: 0 
 
 
6. Rôzne 

 
Starosta: Pripravované projekty 
Zateplenie Kultúrneho domu 

Obec pripravuje projekt na zateplenie kultúrneho domu. Projekt pozostáva zo zateplenia striech, 
obvodových stien, výmene okien a dverí a tiež v rekonštrukcii kotolne. V prípade veľkej sály sa 
vymenia aj stropné podhľady a svietidlá. V budove bude tiež vymenená elektroinštalácia 
a bleskozvody. Doplní sa tiež vykurovanie obnoviteľným zdrojom energie. Bude to tepelné čerpadlo 
vzduch – vzduch. Teplo sa bude vyrábať stlačením vonkajšieho vzduchu. Tento druh kúrenia sa bude 
využívať pri vonkajšej teplote nad 0°C. Pri nižších teplotách budú budovu vykurovať plynové pece. 
Približná výška žiadosti bude 350 000 €. Žiadosť sa pripravuje na podanie k termínu september 
2017. 
 

Obnova obecného úradu 

K 31. 3. 2017 bola na Environmentálny fond zaslaná žiadosť s názvom Obnova obecného úradu 
Lovča. Žiadaná suma je 124 533 €. Žiadosť už bola zaslaná aj v roku 2016, minister o jej podpore 
nerozhodol. Výsledky prideľovania dotácií v tomto roku budú známe v júli. Projektová 
dokumentácia v žiadosti rieši zateplenie obvodových múrov, dodatočné zateplenie strechy a tiež 
súvisiace opravy budovy – bleskozvod, balkón, kovový rebrík vedúci na strechu budovy. Ako 
doplňujúci projekt bola odoslaná žiadosť na Ministerstvo financií s názvom Modernizácia systému 
ústredného kúrenia Obecného úradu v Lovči so žiadanou sumou 7308 €. Predmetom je výmena starej 
plynovej pece, radiátorov a doplnenie termoregulačných hlavíc. 
 
Rekonštrukcia strechy Základnej školy 

Na Krajský školský úrad bola zaslaná žiadosť o financovanie rekonštrukcie strechy základnej školy. 
Havarijný technický stav strešnej krytiny  je spôsobený vekom, použitá strešná krytina je už za 
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svojou životnosťou. Súčasný stav nie možné riešiť iným spôsobom len komplexnou obnovou. Výška 
žiadanej sumy je 59 412,35 €. 
 
Detské ihrisko 

Na Úrad vlády SR bola odoslaná žiadosť s názvom Detské ihrisko v obci Lovča. Predmetom projektu 
je jednorazová investícia na kúpu a montáž herných prvkov detského ihriska s dlhou životnosťou. 
Žiadaná suma je 13 000 €.  
 
 
7. Diskusia 
 
M.Čičmanský: musí byť minimálny odber vody? 
Ing. Žabka: voda bez odberu sa môže kaziť, ale legislatíva neumožňuje prikázať minimálny odber 
J. Košta: môže ísť vodovod a plynovod súbežne v ryhe? 
Ing. Žabka: technicky sa to dá, ale lepšie je 60 cm od seba  
Peter Barbora: kde má byť umiestnená vodomerná šachta, aby bol k nej prístup? 
Ing. Žabka: za plotom na vašom pozemku 
P. Ziman: musí byť realizovaný vodojem? 
Ing. Žabka : vodojem je najmä na zásobovanie počas odstávok 
Šandor.: keď do 15.7. nebude 85% balíte. 
Ing. Žabka: áno 
Starosta: 85% osôb je 668 obyvateľov 
 
 
 
 
 
 
8. Záver 
Starosta požiadal o prečítanie uznesení zo zasadania Obecného zastupiteľstva 27.6. 2017. 
 
Uznesenie č. 48 
Obecné zastupiteľstvo v Lovči: 
B. berie na vedomie 
 1. Informácie o zámere výstavby vodovodu. 
 
Uznesenie č. 49 
Obecné zastupiteľstvo v Lovči: 
A. schvaľuje 
 1. Záverečný účet obce Lovča za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
B. berie na vedomie 
 1. Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Lovča za rok 2016.  
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Starosta poďakoval za účasť na zasadaní OZ a zasadanie o 19:30 hod. ukončil. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ondrej Bahno 
starosta obce 

 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 

 
 
 
 
 

 ....................................................       ................................................. 
 Jozef Hudec            Miloslav Kabina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 
1) Pozvánka 
2) Prezenčné listiny 
3) Záverečný účet obce Lovča za rok 2016 
4) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Lovča za rok 2016 
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