Zápisnica
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Lovči,
ktoré sa konalo 9. 12. 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. Ospravedlnená Blanka Szücsová,
Miloslav Kabina, Roman Košta a 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.
Návrh rozpočtu obce Lovča na roky 2017 – 2019 a stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu rozpočtu.
Rôzne.
Diskusia.
Záver.

Hlasovanie:

za: jednohlasne

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
Za zapisovateľa bol určený:
Petra Šandorová
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Ing. Karol Truben, Jozef Hudec
3. Kontrola prijatých uznesení
Uznesenie č. 41
Obecné zastupiteľstvo v Lovči schvaľuje:
- Dodatok č. 1 VZN č. 3/2008 o sociálnej pomoci v oblasti opatrovateľskej služby Obce Lovča.
Uznesenie č. 42
Obecné zastupiteľstvo v Lovči schvaľuje:
- VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Lovča.
Uznesenie č. 43
Obecné zastupiteľstvo v Lovči schvaľuje:
- Spoluúčasť na projekte Sanácia miest s nezákonne uloženým odpadom v obci Lovča.

4. Návrh rozpočtu obce Lovča na roky 2017 – 2019 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
rozpočtu.
Návrh rozpočtu obce bol zverejnený vo vývesnej tabuli pred Obecným úradom a na internetovej
stránke obce od 24.11.2016. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na r. 2017 sa vychádzalo zo skutočností
roku 2016 a z prognózy ministerstva financií na rok 2017.
Stanovisko kontrolórky k návrhu rozpočtu.
Poslanci nemali pripomienky a prijali uznesenie č. 44
Hlasovanie: za:
4
proti: 0

zdržal sa:
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5. Rôzne
Implementácia podporených projektov v roku 2016:
Rekonštrukcia ver. osvetlenia:
55.446,08 €
Multifunkčné ihrisko:
40.000 €
Sanácia miest s nelegálne uloženým odpadom: 52.500 €
Podpora zamestnanosti:
50.364 €
Tradičný lovčiansky kroj:
2.000 €
DHZO – kategória B:
2.000 €

spoluúčasť: 2.918,21 €
spoluúčasť: 4.600 € Agrotech,
úver: 33.156,20 €.
spoluúčasť: 2.763,16 €
spoluúčasť: 2.651 €
spoluúčasť: 200 €

Nepodporené projekty:
Rekonštrukcia kultúrneho domu – 200 000 €
Rekonštrukcia budovy Obecného úradu – 124 853 €
Kamerový systém – 90.000 €
Rekonštrukcia systému ústredného kúrenia OcÚ – 11.000 €
Nerozhodnuté:
Merače rýchlosti v obci Lovča – 9.688,80 €
Sponzorské projekty:
TJ Rekonštrukcia budovy – 36.000 €
Detské ihrisko – 1.500 €
- Na verejnom osvetlení sa musí ešte nainštalovať rozvádzač a sú problémy s nekvalitnými
prípojkami. Treba vymeniť spojky so spojmi.
- Sanácia s nelegálne uloženým odpadom je ukončená, ale na jar sa ešte vyrovná pozemok.
- Podporu v zamestnanosti sme žiadali aj na rok 2017 ako pracovníkov na komunálny servis
a generálnu opravu. Musíme počkať koľko ľudí nám schvália. Mali sme málo zamestnancov
v posledných mesiacoch, tak sa robili len menšie práce.
- Boli zrušené výzvy na rekonštrukciu kultúrneho domu a kamerový systém. Mali sme v pláne
zatepliť Obecný úrad a zrekonštruovať systém ústredného kúrenia na OcÚ z dôvodu spotreby a veku
pece.
- Merače rýchlosti ministerstvo vnútra ešte neschválilo a nie som si istý, či to bude v tomto roku
rozhodnuté.
- Rekonštrukcia budovy TJ sa týkala zateplenia budovy a úpravy interiéru a exteriéru.
- Na detské ihrisko Lienka a v Materskej škole sa dokúpili hojdačky, gondoly, umelý trávny koberec
a drevený domček. Niektoré sú už založené a niektoré sa musia natrieť a zložiť.

6. Diskusia
Ing. Karol Truben – DHZO je teraz brané ako príjem obce?
Starosta – len OHZ je evidovaný ako materiál.
Jozef Hudec – po Novom roku to dali na obce ako účelovú dotáciu a počítame, že nám ju dajú aj
v roku 2017.
Ing. Pavol Košta – ako pokračujeme so štúdiou v projekte s kanalizáciou?
Starosta – potrebujeme nájsť spôsob, ako sa napojíme na čističku a ako oddelíme dažďové vody od
splaškov
Ing. Karol Truben – využil by som súčasnú kanalizáciu ako dažďovú a súbežne s ňou robiť tlakovú.
Ing. Pavol Košta – nemôžme zabudnúť na to, že niekde ide trasa kanalizácie stredom cesty.
Peter Truben – viem, že pri Prachárni sa odráža na druhú stranu a napája sa vedľa Mareka Kováča
a na druhú stranu. A keď bude kanalizácia spravená, tak bude lepšie riešiť vodovod.
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Jozef Sedliak – chcel by som Vám od prezentovať niektoré veci ohľadom pozemku, ktorý som kúpil.
Investičný zámer je len pre rodinné domy. Nič iné nebude, žiaden sociálny dom, bytovky, či iné...len
rodinné domy. Približne 10 – 15 domov, aby to bolo pekné aj na oko.
Starosta – vítam v rámci obce takúto aktivitu, len si musíme všetko navrhnúť a komunikovať so
sebou.
Jozef Sedliak - máme už štúdiu od projektanta a chceme to navýšiť. Zakreslenú máme aj cestu,
elektriku, plyn, kanalizáciu, vodu – uloženie potrubia. A samozrejme splníme všetky podmienky,
ktoré boli dohodnuté. Chcel by som to riešiť spolu s Vami, aby sme boli všetci s návrhmi spokojní.
Nech si nevravíme potom, že sme to mali robiť inak.
Jozef Hudec – a čo s odvodnením pozemku?
Jozef Sedliak – odvodnenie pozemku sa bude riešiť ešte v technickej štúdii.
Ing. Pavol Košta – a keď nebude kanalizácia, tak vy nemôžete skolaudovať.
Jozef Sedliak – bolo by vhodné, keby už bola dovtedy spravená – dá sa to aj cez nejaký prečerpávač.
Dopyt po domoch je a tiež je to prínos aj pre obec. Chceli by sme, aby to bolo dobre spravené,
hlavne s tou kanalizáciou a vodou. Lebo sa to dá spraviť aj centrálne a budú paušálne platby, ak by
sa niečo stalo. Vstupná cesta musí byť navýšená, a preto aj pozemok musíme navýšiť. Zeminu už
mám dohodnutú. Vstup do areálu, ktorý musí byť podľa noriem, by bol presne oproti Štúrovej, ale
zavadzia zastávka. Na SAD-ku som už podal žiadosť a čakám ako sa vyjadrí. Najlepší by bol tam
kruhový objazd ako križovatka.
Jozef Hudec – kto bude znášať výstavbu infraštruktúry – elektrika, cesta k domom, verejné
osvetlenie, plyn?
Jozef Sedliak – všetko bude v ich réžii. Keď sa predá 70% pozemkov, tak z toho by sa to malo
zaplatiť.
Starosta – mysleli ste aj na to, že či vlastníci pozemkov budú mať pochopenie pre využitie koliby
a ihriska?
Jozef Sedliak – dôležitá vec, okolo 3 000m2 pozemku je ešte vo vlastníctve obce. Mohol by sa predať
a tam spraviť cestu alebo aj oplotenie. Mohli by sme si navzájom pomôcť.
Ing. Karol Truben – postaviť oplotenie je najmenej, len aby sa potom nekopili sťažnosti. Nebýva tam
často akcia, ale keď bude, tak im to bude vadiť. Mohla by tam byť izolačná zeleň a vytvorí sa tak
súkromie. Treba si dať na to pozor

7. Záver
Starosta požiadal o prečítanie uznesení zo zasadania Obecného zastupiteľstva 9. 12. 2016.
Uznesenie č. 44
Obecné zastupiteľstvo v Lovči:
A. schvaľuje
1. rozpočet obce Lovča na r. 2017
B. berie na vedomie
1. návrh rozpočtu obce Lovča na r. 2018 – 2019,
2. stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Lovča na r. 2017.
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Starosta poďakoval za účasť na zasadaní OZ a zasadanie o 20:30 hod. ukončil.

Ondrej Bahno
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

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

.................................................
Jozef Hudec

Prílohy:
1) Pozvánka
2) Prezenčné listiny
3) Návrh rozpočtu obce Lovča na roky 2017 – 2019 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
rozpočtu.
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