Zápisnica
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Lovči,
ktoré sa konalo 28. 4. 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.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadania:
1.
Otvorenie.
2.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3.
Kontrola prijatých uznesení.
4.
Návrh Národnej diaľničnej spoločnosti a. s. na zriadenie vecného bremena v prospech
Obce Lovča na parcelách na ktorých je umiestnený objekt – Napojenie kanalizácie.
5.
Návrh na zhotovenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
6.
Rôzne.
7.
Diskusia.
8.
Záver.
Hlasovanie: za: jednohlasne
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
Za zapisovateľa bol určený:
Ing. Martin Valent,
Roman Košta, Peter Truben
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.

4. Návrh Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. na zriadenie vecného bremena v prospech Obce
Lovča na parcelách, na ktorých je umiestnený objekt – Napojenie kanalizácie.
Parcely na zriadenie vecného bremena sú vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu, Národnej
diaľničnej spoločnosti, a.s. a cirkvi.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky a prijali Uznesenie č. 33
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Hlasovanie: za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Kabina sa informoval, presne ktorých parciel sa to týka?
Starosta mu odpovedal a vysvetlil presné parcely, ktorých sa to týka.

5. Návrh na zhotovenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
Starosta informoval poslancov o dokumentoch k projekte. Oboznámil ich, že v nasledujúcich dňoch
spraví prieskum trhu zameraný na cenovú ponuku pre zhotovenie projektu.
6. Rôzne
Odoslané žiadosti o dotáciu:
PRV – Podopatrenie 7.4 - Výstavba obecného kamerového systému – 99 600 €
Umiestnenie kamier a zaznamenávacích zariadení na Obecný úrad, Futbalový štadión, Základná
škola, Kultúrny dom.
Výzva Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o
poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality
pre rok 2016 – Zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie v obci Lovča – 25.215,42 €
Informačné panely merania rýchlosti na vjazdoch do obce, kamery.
Výnos Ministerstva financií SR - Modernizácia systému ústredného kúrenia Obecného úradu v Lovči
– 7308 €
Inštalácia nového plynového kotla ústredného kúrenia s výmenou ďalších súvisiacich súčastí
v plynovej kotolni. Výmena 7 radiátorov a inštalácia 20 termoregulačných ventilov k radiátorom
v budove Obecného úradu.

Ministerstvo školstva SR - Rekonštrukcia telocvične základnej školy v Lovči – 116 640 €
Rekonštrukcia novej podlahy v cvičebnom priestore, rekonštrukcia obvodových konštrukcií
v cvičebnom priestore, rekonštrukcia elektroinštalácie, silnoprúdových rozvodov a osvetlenia
cvičebného priestoru, rekonštrukcia ústredného kúrenia a vykurovacích telies.
PRV Podopatrenie 7.4. Rekonštrukcia obecnej budovy – Kultúrny dom Lovča – 200.000 €
Rekonštrukciu obecnej budovy za účelom zníženia nákladov na prevádzku pri využití obnoviteľných
zdrojov energie. Opatrenie striech tepelnou izoláciou, výmena výplňových konštrukcií a doplnenie
existujúceho systému vykurovania o zariadenie využívajúce obnoviteľný zdroj energie – tepelné
čerpadlo vzduch - voda. Rekonštrukcia tiež zabezpečí zlepšenie iných technických vlastností budovy
ako teplotechnických, predovšetkým sa jedná o hydroizolačné vlastnosti – výmenou strešných krytín.
Príprava projektu – Nákup zariadení na intenzifikáciu zberu separovaných zložiek odpadu
Do 30. 5. 2016
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Práce v obci
- rekonštrukcia vodárne a čerpadla v cintoríne
- oprava poruchy čerpadla v Základnej škole a rekonštrukcia vodárne
- demontáž, hobľovanie a natieranie drevených častí lavíc na verejných priestranstvách,
čistenie a natieranie rámov lavíc
- príprava a upratovanie sály – pozdrav jubilantom
- vypratávanie garáže na futbalovom ihrisku
- montáž tyčí za futbalovými bránami
- oprava zábradlia v kultúrnom dome
- generálna oprava dvojnápravovej traktorovej vlečky – čistenie, výmena rozvodov, výroba
nových bočníc, zváranie konštrukcie, natieranie
- oprava hojdačiek na detskom ihrisku, zriadenie hojdačky v školskom dvore
- oprava púmp na obecných studniach,
- zbieranie odpadu popri hlavnej ceste v rámci katastrálnych hraníc obce
- odstraňovanie naplavenín po povodni z tréningového ihriska
- štiepkovanie dreva, kosenie verejných priestranstiev, zametanie cestného posypu
Deň vody – informácia k výsledkom rozborov vody v studniach. V obci bolo odobratých 50 vzoriek
vody a 50% nevyhovovalo.
Projekt na verený vodovod – august 2016
Košta sa zaujímal, či je možný vodovod bez kanalizácie?
Starosta odpovedal, že to nie je podmienkou.
Potreba prijatia návrhu VZN o odpadoch.
Karol Truben – PHSR
7. Diskusia
Truben - treba dať pozor na vypracovanie projektu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja“.
Hudec – mohla by sa opraviť cesta na Hviezdoslavovej ulici.
Starosta – je to dobrá vec, ale plánujem najbližšie kosiť dedinu.
Truben – som nespokojný s prácami na multifunkčnom ihrisku.
Valent – treba zabezpečiť násyp 1m od obrubníka.
Starosta – zatiaľ technologicky nie je možné robiť násyp, bude sa to následne riešiť.
Valent – ako dopadla tlaková skúška?
Starosta – uvidíme pre ďalšej skúške, zatiaľ to nebolo v poriadku.
Roman Košta – keď sa bude realizovať ďalšia stavba, nech stavebný dozor kontroluje všetko od
projektu. Ďalej navrhol, aby sa trvalo na dodržaní hrúbok podkladového materiálu a tiež na dodržaní
pevnosti podkladu podľa technickej správy projektu. S čím ostatní poslanci súhlasili.
Starosta informoval poslancov o druhej tlakovej skúške, ktorá sa bude konať 29. 4. 2016 o 11 hod.
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Valent – kedy budú rozmiestnené kontajnery v obci?
Starosta – môžeme ich umiestniť, ale neviem či nebude narastať odpad okolo kontajnerov.
Kabina – dokedy potrebuje kolibu stavebná firma?
Starosta – zajtra to doriešime.
Košta – ako sa vyjadril rybársky zväz ohľadom cesty na priehradu?
Starosta – ešte sa nevyjadril.
Košta – bude ešte nejaký projekt na citorín?
Starosta – zatiaľ nie, ale ani sa nemôžeme zapájať do projektov kvôli financiám.
Kabina – úprava žľabov na základnej škole?
Truben – treba urobiť len malý jarček cez chodník a zviesť na trávu.
Košta – čo so strieškami na základnej škole?
Starosta – mám to skreslené a v budúcnosti to budeme realizovať.
Kabina – treba utrieť tabuľu v cintoríne.

8. Záver
Starosta požiadal o prečítanie uznesení zo zasadania Obecného zastupiteľstva 28. 4. 2016.
Uznesenie č. 30
Obecné zastupiteľstvo v Lovči
A. schvaľuje
1. 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
A. schvaľuje
1. 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
B. berie na vedomie
1.Diskusné príspevky poslancov a ostatných diskutujúcich.
Uznesenie č. 33
Obecné zastupiteľstvo v Lovči
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A. schvaľuje
1. 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
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.
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. má v k.ú. Lovča vo vlastníctve:
- v spoluvlastníckom podiele 1/1 nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1424 ako pozemky:
KN-C parc. č. 911/2, druh pozemku ostatné plochy o výmere 151 m2,
KN-C parc. č. 910/21, druh pozemku ostatné plochy o výmere 90 m2,
KN-C parc. č. 910/14, druh pozemku ostatné plochy o výmere 6 m2,
KN-C parc. č. 910/13, druh pozemku ostatné plochy o výmere 6 m2,
KN-C parc. č. 910/12, druh pozemku ostatné plochy o výmere 6 m2,
KN-C parc. č. 913/9, druh pozemku ostatné plochy o výmere 664 m2,
KN-C parc. č. 913/10, druh pozemku ostatné plochy o výmere 108 m2.
Rímsko-katolícka cirkev, Farnosť Lovča má v k.ú. Lovča vo vlastníctve:
- v spoluvlastníckom podiele 1/1 nehnuteľnosti zapísané na LV č. 520 ako pozemky:
KN-E parc. č. 624/1, druh pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 20155 m2,
KN-C parc. č. 913/3, druh pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 3121 m2.
SR – v správe Slovenského pozemkového fondu má v k.ú. Lovča vo vlastníctve:
- v spoluvlastníckom podiele 1/1 nehnuteľnosť zapísanú na LV č. 502 ako pozemok:
KN-E parc. č. 538/1, druh pozemku vodná plocha o výmere 71746 m2.

Starosta poďakoval za účasť na zasadaní OZ a zasadanie o 20:45 hod. ukončil.

Ondrej Bahno
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

....................................................
Ing. Pavol Košta

.................................................
Ing. Martin Valent

Prílohy:
1) Pozvánka
Zápisnica zasadania Obecného zastupiteľstva v Lovči zo dňa 28. 4.2016

5

2) Prezenčné listiny
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