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

ktoré sa konalo 28. 1. 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. Poskytnutie dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na výstavbu 

multifunkčného ihriska. 
5. Výber dodávateľa na zhotovenie projektu Multifunkčné ihrisko v obci Lovča 
6. Rôzne. 
7. Diskusia. 
8. Záver. 
 

2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov 
Za zapisovateľa bol určený:    Ing. Karol Truben, 
Za overovateľov zápisnice boli určení:   Ing. Pavol Košta, Ing. Martin Valent 
 
 
3. Kontrola prijatých uznesení 
 
22 A. 
1. doplnenie textu v článku 3 „pri výstavbe pomníka a obruby hrobu dodržať minimálnu šírku 
uličky 30 cm po všetkých stranách hrobového miesta“ 
2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Lovča 
24 A 
Obecné zastupiteľstvo v Lovči 
A. schvaľuje vykonanie inventarizácie stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
obce Lovča k 31. 12. 2015. 
Uznesenie č. 25 
Obecné zastupiteľstvo v Lovči 
A. schvaľuje výrub drevín nachádzajúcich sa na parcele č. 506 k. ú. Lovča, 2 ks jedľa. 
 
4. Poskytnutie dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na výstavbu 
multifunk čného ihriska. 
 
Žiadosť o dotáciu na projekt Multifunkčné ihrisko v obci Lovča bola odoslaná 19. 5. 2015. 
Podkladom pre žiadosť bola projektová dokumentácia, ktorú vypracovala projekčná kancelária 
Pronox, Ing. Ján Noga, s rozpočtovanou sumou 84 573,06 €.  
Zmluvou 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. 
 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky a prijali Uznesenie č. 30 
 
Hlasovanie: za: 5  proti:   1  zdržal sa:   1  nehlasoval:   0 
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5. Výber dodávateľa na zhotovenie projektu Multifunkčné ihrisko v obci Lovča 
 
Predložené cenové ponuky: 
Domanik Ján, STS spol. s.r.o., Poľnohospodárov 6, 97101 Prievidza, IČO 36 330 264:  95 287,97 € 
Sport Service , s.r.o., Diaková 103, 038 02 Diaková, IČO 36 785 571:   77 576,20 € 
vaat, spol. s.r.o. Žilinská Lehota 110, 010 01 Žilina, IČO 45 585 954:   65 803,33 € 
Sportech s.r.o., Rudenkova 820/4, 965 01 Žiar nad Hronom:    64 576,81 € 
 
Verejné obstarávanie vykonala odborne spôsobilá osoba Ing. Peter Mišura, registračné číslo dokladu 
OSO pre VO: G2692-675-2011. 
 
Účastník vo verejnom obstarávaní, ktorý splnil podmienky bol podnikateľský subjekt: 
Sport Service, s.r.o., Diaková 103, 038 02 Diaková, IČO 36 785 571:   77 576,20 € 
 
Diskusia k tomuto bodu: 
 
Peter Švehlík: Čo zahŕňa stavba ihriska? 
 
Starosta: Oboznámil s podmienkami úradu vlády, ktoré boli zahrnuté do prípravy projektovej 
dokumentácie ihriska. 
 
Miroslav Truben: Kto bude vykonávať stavebný dozor? 
 
Starosta: Zatiaľ nie je vybraný. 
 
Ing. Pavol Košta: Podľa zmluvy sa dodávateľ zaväzuje zrealizovať do 3 mesiacov. Zmeny voči 
projektu budú možné? 
 
Starosta: Ihrisko bude založené kolmo na pozdĺžnu os hlavného ihriska. 
 
Ing. Pavol Košta: Financovanie ihriska? 
 
Starosta: Navrhuje vziať úver od SZRB, zadrba od 1,2 – 1,4% s výškou splátky 300 – 500 € 
mesačne. 
 
Miloslav Kabina: Stavebná komisia – nemali by byť všetci poslanci ale určiť 2 ľudí, ktorí rozumejú 
problematike. 
 
Miroslav Truben: Bolo by vhodné osloviť ľudí, ktorí pracujú v stavebníctve. 
 
Jozef Hudec: Výškový rozdiel by sa nemal upraviť. 
 
Ing. Pavol Košta: Kontrola financovania stavby zo strany Úradu vlády? 
 
Starosta: Pre Úrad vlády je potrebné zdokladovať len čerpanie samotnej dotácie. 
 
Miloslav Kabina: Náklady na navýšenie stavby bude možné zahrnúť do zmluvnej ceny? 
 
Ing. Martina Hrmová: Podmienky zmluvy o dielo je potrebné dohodnúť pred zahájením stavby. 
 
Roman Košta: Už sme sa dohodli, že ihrisko sa umiestni vyššie, len nebola dohodnutá presná výška. 
 
Michal Bien: Ako sa bude prevádzkovať? Bude voľný vstup alebo spoplatnený? 
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Starosta: O spôsobe prevádzkovania ihriska sme ešte nehovorili v zastupiteľstve, obidva spôsoby 
majú klady aj zápory. 
 
Ing. Martina Hrmová: Nebude mať obec problém splácať úver? 
 
Starosta: Znížením počtu zamestnancov sa vytvorila v rozpočte rezerva, ktorá by sa použila na 
splácanie úveru. 
 
Ing. Pavol Košta: Navrhuje objednať profesionálny stavebný dozor. 
 
Jozef Hudec: Priklonil sa k návrhu Ing. Koštu. 
 
Ing. Martin Valent: Vhodná by bola kombinácia dozoru s odborníkmi z obce. 
 
 
 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky a prijali Uznesenie č. 31 
Hlasovanie: za: 6  proti: 1  zdržal sa: 0  nehlasoval: 0 
 
 
 
6. Rôzne 
 
Ing. Martin Valent: Zateplenie kultúrneho domu a výmena strechy kultúrneho domu, ak sú nejaké 
pripomienky a návrhy na zmeny v projekte, by bolo vhodné vzniesť ešte pred spracovaním 
projektovej dokumentácie. 
 
Peter Truben: Podľa vizuálnej kontroly nie sú nosníky poškodené? 
 
Miloslav Kabina: Kedy sa dokončia žľaby pri MŠ? V akom štádiu je pozemok pri detskom ihrisku? 
 
Roman Košta: Prístrešok pred schodami je v akom štádiu? 
 
Starosta: V priebehu marca by sa to mohlo zrealizovať, z dôvodu poveternostných podmienok. 
 
Jozef Sedliak: Zámer, ktorý som mal nie je uzavretý, projekt pokračuje. 
 
Roman Košta: Cesta Hviezdoslavova ulica – kedy to ideme riešiť? 
 
Starosta: Zámer je vybudovať jednosmernú cestu, najmä s ohľadom na požiadavky majiteľov 
susedných domov. Rozpočet na výstavbu komunikácie nie je možné pokryť s príspevkom zo 
súčasnej výzvy z Operačného programu. V priebehu doku 2016 by mali byť vyhlásené výzvy, 
z ktorých by bolo možné realizovať výstavbu cesty. 
 
Roman Košta: Ak sa nejde robiť cesta, nebolo by vhodné rekonštruovať chodníky v obci? 
Jozef Sedliak: Nie je možné zrealizovať namiesto cesty širší chodník? 
 
Ing. Martina Hrmová: Kanalizácia by bola potrebná pre domy, ktoré potrebujú kolaudovať. 
 
Starosta: Je zámer priviesť siete ku každému pozemku na Hviezdoslavovej ulici. 
 
 
 
 
 



 

Zápisnica zasadania Obecného zastupiteľstva v Lovči zo dňa 28. 1.2016 

 

   

4 

7. Diskusia 
 
Peter Švehlík: Prezentácia zámeru výstavby relax centra spoločne so zariadením pre seniorov 
s celodennou starostlivosťou. 
Ing. Martin Valent: Ako ste sa dohodli s Urbárom-Pasienka? 
 
Ing. Pavol Košta: Informoval o pozemkoch na mieste zámeru. 
 
Ing. Martina Hrmová: Prekládka stĺpa a telefónneho vedenia- nebolo by možné viesť vedenie po 
stĺpoch verejného osvetlenia? 
 
Starosta: Nie je to možné, zo strany majiteľov to nebolo v minulosti prípustné. Znova skúsi osloviť 
obidve spoločnosti. 
 
Peter Švehlík: Zlepší sa kvalita telekomunikačných služieb v obci? 
 
Starosta: Po dokončení sa zvýšia prenosové rýchlosti niektorých služieb. Individuálne podmienky 
jednotlivých zákazníkov budú závisieť od dĺžky metalického vedenia od ústredne. 
 
 
8. Záver 
Starosta požiadal o prečítanie uznesení zo zasadania Obecného zastupiteľstva. 
 
 
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. 
 
Hlasovanie: za: 6  proti: 1  zdržal sa: 0  nehlasoval: 0 
 
 
 
 
Starosta poďakoval za účasť na zasadaní OZ a zasadanie  o 20:30 ukončil 
 

 
 

Ondrej Bahno 
starosta obce 
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Overovatelia zápisnice: 
 
 

 ....................................................       ................................................. 
 Ing. Pavol Košta      Ing. Martin Valent 
 
 
 
Prílohy: 
1) Pozvánka 
2) Prezenčné listiny 
 
 
 
 
 


