Zápisnica
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Lovči,
ktoré sa konalo 28. 06. 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 Miloslav Kabina, Jozef Hudec, Roman Košta, kontrolór obce Blanka
Szücsová.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Program zasadania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Kontrola prijatých uznesení.
Záverečný účet obce Lovča za rok 2017.
Komunitný plán sociálnych služieb.
Vecné bremeno pre plynovú prípojku k novostavbe rodinného domu.
Rôzne.
Diskusia.
Záver.

Hlasovanie:

za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
Za zapisovateľa bol určený:
Petra Šandorová
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Ing. Karol Truben, Ing. Pavol Košta
3. Kontrola prijatých uznesení
Uznesenie č. 59
Obecné zastupiteľstvo v Lovči schvaľuje:
- 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 €.

4. Záverečný účet za rok 2017.
Starosta konštatoval, že záverečný účet bol zverejnený spôsobom v mieste obvyklým – na
vývesnej tabuli a na internetovej stránke obce po dobu 15 dní od 8.6.2018. Starosta požiadal
o prečítanie stanoviska kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2017.
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Stanovisko k návrhu záverečného účtu 2017 - 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. 60
Hlasovanie: za: 4 proti: 0
zdržal sa: 0 nehlasoval: 0
5. Komunitný plán sociálnych služieb.
Starosta informoval poslancov, že komunitný plán sociálnych služieb je potrebný pre budúcu
spoluprácu so sociálnymi zariadeniami pre seniorov, aby im bola poskytnutá zo strany obce
sociálna služba, ale aj pre budúce možné žiadosti na dotácie.
Poslanci nemali pripomienky a prijali uznesenie č. 61
Hlasovanie: za: 4 proti: 0
zdržal sa: 0 nehlasoval: 0
6. Vecné bremeno pre plynovú prípojku k novostavbe rodinného domu.
Starosta oznámil, že plynári potrebujú mať zriadené vecné bremeno od obce, aby mali
bezproblémový vstup k plynovým prípojkám vedúcim k rodinným domom.
Momentálne sa jedná o plynovú prípojku na parcelách číslo CKN 314 a CKN 315
k novostavbe rodinného domu na parcele číslo CKN 253/4 Ing. Ivany Oslancovej.
Poslanci nemali pripomienky a prijali uznesenie č. 62
Hlasovanie: za: 4 proti: 0
zdržal sa: 0 nehlasoval: 0
7. Rôzne.
Starosta oboznámil poslancov o novej zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu,
z ktorej vyplýva, že všetky úkony týkajúce sa stavebného úradu, budú vykonávané výlučne
v spoločnom stavebnom úrade v Žiari nad Hronom.
Poslanci nemali pripomienky a prijali uznesenie č. 63
Hlasovanie: za: 4 proti: 0
zdržal sa: 0 nehlasoval: 0
8. Diskusia.
Práce v obci:
- pred Švehlíkovým turnajom sme vykosili dedinu a tiež aj ihrisko,
- opravovali sa toalety na ihrisku (boli upchaté),
- ponatieralo sa všetko na ihrisku,
- opravili sme kosačku,
- po turnaji sme odpratávali všetky potrebné veci,
- počasie na Švehlíkovom turnaji vyšlo, až na trochu dažďa,
- postupne budeme vypratávať Zberný dvor, aby mohli začať práce na ňom,
- tiež je potrebné na jeseň vypratať detské ihrisko Lienka, na ktoré sem dostali dotáciu, aby
bolo pripravené na obnovu,
- postupne sa vypratáva fitnescentrum v základnej škole, aby mohlo prejsť rekonštrukciou, na
ktorú sme dostali dotáciu z BBSK,
- v budúcnosti by sme chceli požiadať o dotáciu aj na obnovu cintorína.
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Peter Truben – v inej obci spravili pekné gesto ako poďakovanie, tým ľuďom, ktorí nejakým
spôsobom zviditeľnili obec. Napr. ak by sa robila nová ulica, tak ju nazvať po niekom
významnom pre obec alebo udeliť čestné občianstvo.
9. Záver.
Starosta požiadal o prečítanie uznesení zo zasadania Obecného zastupiteľstva 28.06. 2018.
Uznesenie č. 60
Obecné zastupiteľstvo v Lovči:
A. schvaľuje
1. Záverečný účet obce Lovča za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
B. berie na vedomie
1. Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Lovča za rok 2017.
Uznesenie č. 61
Obecné zastupiteľstvo v Lovči:
A. schvaľuje
1. Komunitný plán sociálnych služieb.
Uznesenie č. 62
Obecné zastupiteľstvo v Lovči:
A. schvaľuje
1. 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:
A. schvaľuje
1. Zmluvu o zriadení spoločného stavebného úradu zo dňa 12.06.2018.
Starosta poďakoval za účasť na zasadaní OZ a zasadanie o 21:00 hod. ukončil.

Ondrej Bahno
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

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

.................................................
Ing. Pavol Košta
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Prílohy:
1. Pozvánka
2. Prezenčné listiny
3. Záverečný účet obce Lovča za rok 2017
4. Stanovisko k ZÚ
5. Komunitný plán sociálnych služieb
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