Zápisnica
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Lovči,
ktoré sa konalo 12.12.2014 o 19:00 hod. v kultúrnom dome 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, ospravedlnení: Ing. Valent, Blanka Szűcsová.
Starosta predložil na schválenie program, ktorý bol doplnený na žiadosť p. Romana Koštu o body
zimné prázdniny detí, Silvester, Fašiangy.
Program zasadania:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola prijatých uznesení
4. Finančná spoluúčasť obce na projekte Zateplenie Materskej školy a Základnej školy
5. Návrh rozpočtu obce na rok 2015
6. Zimné prázdniny detí
7. Silvester
8. Fašiangy
9. Rôzne.
10. Diskusia
11. Záver
Hlasovanie: za - jednohlasne
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
Za zapisovateľku bola určená :
Katarína Chudobová
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Miloslav Kabina, Jozef Hudec
3. Kontrola prijatých uznesení
Uznesenie č. 17/2014 bola podpísaná pracovná zmluva s hlavnou kontrolórkou obce Blankou
Szűcsovou.
4. Finančná spoluúčasť obce na projekte Zateplenie Materskej školy a Základnej školy
Rozhodnutím ministra životného prostredia SR č. 104555L1-55/14 bola Obci Lovča na základe
odoslanej žiadosti zo dňa 25. 7. 2014 na finančnú podporu projektu Zateplenie Základnej školy
a Materskej školy Lovča schválená dotácia vo výške 199.049,88 €.
Podmienkou poskytnutia dotácie je finančná spoluúčasť obce vo výške 10.476,31 €.
Podľa projektovej dokumentácie, zateplením budovy sa zmení jej kategorizácia energetickej
úspornosti z kategórie G na C.
Starý stav: 200,1 kWh/m²
=» G - plytvajúca
Nový stav: 66,0 kWh/m²
=» C - vyhovujúca
kWh/m2
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Úspora energie v kWh/m² ; kWh/rok ; €/rok ; %
Starý stav: 200,1kWh/m²
=»
259 544,55 kWh/rok =»7266,23 €/rok
=»100,00%
Nový stav: 66,0kWh/m²
=»
85 585,49 kWh/rok =»2396,05 €/rok
=»32,97%
ÚSPORA: 110,2kWh/m²
=»
173 959,06 kWh/rok =»4870,17 €/rok
=»67,02%
Projekt rieši celkové zateplenie objektu – stropu suterénu /kotolňa/, obvodových stien s výmenou
výplňových konštrukcií – okná, dvere, zateplenie stropu nad druhým nadzemným podlažím
a k tomu nutné stavebné úpravy na objekte – výmena dažďových žľabov a zvodov, výmena
parapetných plechov pri vymenených nových plastových oknách, úprava vonkajšieho plynového
rozvodu, úprava kamenného sokla a úprava upevnenia zvodov bleskozvodu.
Starosta predložil na hlasovanie
1. finančnú spoluúčasť na projekte „Zateplenie Materskej školy a Základnej školy, Lovča“ vo
výške 10 476,31 € žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie zo dňa 25.07.2014 vedenej
pod č. 104550, ktorá bola posúdená v rámci hodnotiaceho procesu Environmentálneho fondu
a po odporúčaní Radou Environmentálneho fondu.
2. použitie rezervného fondu obce Lovča vo výške 10 476, 31 € na spoluúčasť na projekte
„Zateplenie Materskej školy a Základnej školy, Lovča“.
uznesenie č. 5
Hlasovanie: za - jednohlasne
5. Návrh rozpočtu obce na rok 2015
Starosta odovzdal slovo Kataríne Chudobovej, ktorá uviedla, že pri zostavovaní návrhu rozpočtu
na r. 2015 sa vychádzalo zo skutočnosti roku 2014 a z potrieb obce, prečítala stanovisko hlavnej
kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2015. Návrh rozpočtu bol zverejnený 28.11.2014 na
vývesnej tabuli a na internetovej stránke obce. Návrh rozpočtu bol upravený na základe
doručeného rozhodnutia ministra životného prostredia SR o poskytnutí podpory formou dotácie
z Environmentálneho fondu zo dňa 2.12.2014 číslo: 104555/L1-55/14. Rozhodnutie bolo
doručené dňa 4.12.2014. Návrh rozpočtu obce Lovča na r. 2015 zo dňa 28.11.2014 bol
zverejnený vo výške : bežné príjmy: 211 000 €, bežné výdavky: 211 000 €. Dňa 4.12.2014 bol
návrh rozpočtu upravený o 209 550 € nasledovne:
 Príjmy: kapitálový rozpočet: 199 050 € , finančné operácie: 10 500 €
 Výdavky: kapitálový rozpočet: 209 550 €
Ing. Pavol Košta – ako sú presúvané finančné prostriedky pre TJ a DHZ, čo zahŕňa položka
„Vratka - Agrotech Lovča s.r.o., ako bude zabezpečené financovanie stavebného dozoru pri
zatepľovaní ZŠ a MŠ.
Starosta uviedol, že transfery pre TJ a DHZ sa uskutočňujú prevodom na bankové účty po častiach,
pre TJ občas aj v hotovosti. Financovanie stavebného dozoru bude riešiť operatívne.
Ing. Karol Truben uviedol, že položka vratka vo výške 6 000 € je nesplatený dlh spoločnosti voči
obci z poskytnutej pôžičky z roku 2010, na valnom zhromaždení sa poslanci dohodli, že čiastka
6 000 € ostatne na účte spoločnosti ako nerozdelený zisk a v prípade potreby budú finančné
prostriedky presunuté na účet obce.
p. Roman Košta – čo zahŕňa položka cestná doprava – správa a údržba ciest?
Starosta uviedol, že zimnú údržbu.
p. Roman Košta – má obec zmluvne zabezpečenú zimnú údržbu?
Starosta uviedol, že zatiaľ nie.
uznesenie č. 6 – úprava rozpočtu
Hlasovanie: za - jednohlasne
uznesenie č. 7 – rozpočet na rok 2015
Hlasovanie: za - jednohlasne
6. Zimné prázdniny detí
Starosta odovzdal slovo p. Romanovi Koštovi, ktorý navrhol poskytnúť priestor KD deťom na
športové aktivity počas Vianočných prázdnin s tým, že obec zabezpečí občerstvenie – čaj, ovocie.
Zápisnica zo dňa 12.12.2014

2

Navrhol uvedený zámer zverejniť na internetovej stránke a v miestnom rozhlase. Za deti však budú
zodpovední rodičia. Deti si majú priniesť fľaše alebo poháre na čaj.
7. Silvester
p. Roman Košta ako obec zabezpečí Silvester a či je schopná zabezpečiť upratanie pyrotechniky do
1.1. kým pôjdu občania na omšu?
Starosta uviedol, že obec zabezpečí víno na varenie, pri kostole sa Nový rok privíta tradične
hymnou a spevom, zábavu obec neorganizuje z dôvodu nevhodného správania mládeže a sťažností
občanov, zabezpečí upratanie verejného priestranstva po použití pyrotechniky. Ďalej starosta
uviedol, že nebude kupovať pyrotechniku na náklady obce.
Ing. Pavol Košta navrhol upozorniť občanov na používanie pyrotechniky.
8. Fašiangy
Starosta uviedol, že organizátorkami fašiangov 14.2.2015 sú Lucia Bienová a Romana Koštová,
navrhli tanečnú zábavu v malej sále KD. Sprievod prejde obec so zastavením na stanovištiach,
miesto ukončenia sprievodu bude dohodnuté, otvorené ostáva, či sprievod bude prijímať aj
finančný príspevok alebo len materiálny.
Roman Košta po minulých skúsenostiach sprievod upadá, navrhol nejakú aktivitu pri KD, napr.
obnoviť zabíjačku, predávať zabíjačkové špeciality, spropagovať fašiangy, zapojiť ľudí do
sprievodu, deti z MŠ a ZŠ s maskami.
Starosta je proti predávaniu zabíjačkových špecialít.
Ing. Karol Truben navrhol v prípade konania zabíjačky určiť osobu s rozhodujúcim slovom, aby sa
predišlo nepríjemnostiam.
Jozef Hudec navrhol spojiť zabíjačku napr. s hodovou zábavou, alebo s fašiangami, ale
neorganizovať zabíjačku každý rok.
Starosta navrhol teraz sústrediť sa na sprievod, kultúrna komisia sa stretne osobitne kvôli
kultúrnym akciám, navrhol aj motivovať deti základnej školy výrobou vlastných masiek v škole
alebo školskom klube.
8. Rôzne
K pripomienkam z predchádzajúceho zasadania starosta uviedol:
Zameranie výstavby RD na pri plánovanej jednosmernej ceste Hviezdoslavova bola realizovaná
geodetom podľa PD a štúdie zástavby z roku 1998.
Veľkokapacitné kontajnery budú objednané v apríli 2015, a je možnosť upraviť systém odvozu.
Využitie detského ihriska je individuálne, deťom z materskej školy boli vybudované preliezky vo
dvore škôlky a preto zostávajú v škôlke. Na tematické prechádzky navštevujú rôzne časti obce.
7. 12. 2014 bola zadaná objednávka firme Aluokno s.r.o. ALUOKNO s.r.o. Lehôtka pod Brehmi
č.87, 966 01 Lehôtka p. Brehmi IČO: 36053929, DIČ: 2020065113 Kancelária ZH: Š.Moyzesa
č.56, 965 01 Žiar nad Hronom na výmenu okien na budove kultúrneho domu za cenu 2130 €.
Predpokladaný termín montáže je do 31. 12. 2014. Ide o použitie dotácie MF SR vo výške 1700 €
určenej na tento účel.
Práce v obci:
V mesiacoch október - november 2014 zamestnanci obce zhotovili pluh na odhŕňanie snehu na
traktor TYM.
Opravy porúch kúrenia na začiatku vykurovacieho obdobia – výmena radiátora, oprava obehového
čerpadla.
Zazimovanie kosačiek, oprava svietidiel pouličného osvetlenia, výrova výložníkov na nové lampy.
Pripravujeme opravu podkopu na UNC, výmenu bočníc dvojnápravovej vlečky.
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Zámer výrubu dreviny do začiatku vegetačného obdobia 2015. Smrek pri Obecnom úrade
spôsobuje poškodenie budovy Obecného úradu.
Zámer na zámenu obecných pozemkov s pozemkami vo vlastníctve Farnosti Lovča, na hranici
školského dvora a kostolnej záhrady. Zámena by sa mala uskutočniť z toho dôvodu, že obecné
pozemky sa nachádzajú v záhrade kostola aj pod budovou kostola. Pozemky Farnosti Lovča sa
nachádzajú v mieste školského dvora.
7. Diskusia
Ing. Pavol Košta – zvolal na 27. 12. 2014 stretnutie o 15:00 vo veci dokumentácie kroja, dychovej
kapely.
Ing. Karol Truben – kedy bude vykonaná inventúra majetku obce, navrhol doplniť komisiu
kultúry o osoby z verejnosti.
Katarína Chudobová – inventúra majetku bude vykonaná v r. 2015.
Roman Košta – poďakoval Ing. Trubenovi za materiály o bioodpade a navrhol zaoberať sa
kompostoviskami.
Jozef Hudec navrhol:
-zverejniť zápisnice zo zasadaní OZ na internetovej stránke,
- doplniť Radu rodičov školy pri materskej škole
- aby každý poslanec zistil u občanov svojej ulice predbežný záujem o vodovod – poslanci sa
zhodli, že záujem bude závisieť od nákladov na pripojenie, vodné a stočné, pričom tieto údaje nie
sú k dispozícii
Roman Košta - ako sa rieši pokrytie signálu pre sieť Orange a Telecom v obci,
Starosta prečítal odpoveď na reklamáciu adresovanú spoločnosti Orange, ktorá bola odoslaná na
základe množstva sťažností.
Roman Košta – navrhol reklamácie aj odpovede zverejniť na internetovej stránke obce.
Miloslav Kabina predniesol čiastočnú správu o hospodárení s finančnými prostriedkami
spoločnosti Agrotech Lovča k 30.11.2014.
8. Záver
Starosta požiadal o prečítanie uznesení zo zasadania OZ 12.12.2014.
Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Lovči
A. schvaľuje
1. finančnú spoluúčasť na projekte „Zateplenie Materskej školy a Základnej školy, Lovča“ vo
výške 10 476,31 € žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie zo dňa 25.07.2014
vedenej pod č. 104550, ktorá bola posúdená v rámci hodnotiaceho procesu
Environmentálneho fondu a po odporúčaní Radou Environmentálneho fondu.
2. použitie rezervného fondu obce Lovča vo výške 10 476, 31 € na spoluúčasť na projekte
„Zateplenie Materskej školy a Základnej školy, Lovča“.
Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Lovči
A. schvaľuje zmenu návrhu rozpočtu zvýšenie v časti:
1. Príjmy
- Kapitálový rozpočet o 199 050 € ( dotácia 199 049,88 € na projekt Zateplenie MŠ a ZŠ,
Lovča z Environmentálneho fondu)
- Finančné operácie o 10 500 € ( 5 % spoluúčasť obce na projekt Zateplenie MŠ a ZŠ
z rezervného fondu obce – 10 476,31 €)
Zvýšenie príjmov spolu o 209 550 €:
2. Výdavky
- Kapitálový rozpočet: o 209 550 € (199 050 € - rekonštrukcia a modernizácia –
Zateplenie MŠ a ZŠ, Lovča z Environmentálneho fondu; 10 500 € - 5 % spoluúčasť obce na
rekonštrukciu a modernizáciu – Zateplenie MŠ a ZŠ, Lovča z rezervného fondu obce)
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Uznesenie č. 7
Obecné zastupiteľstvo v Lovči
A. schvaľuje
1. rozpočet na rok 2015
B. berie na vedomie
1. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Lovča na rok 2015
Uznesenie č. 8
Obecné zastupiteľstvo v Lovči
A. berie na vedomie
1. uskutočnenie športových aktivít počas zimných prázdnin v KD v Lovči
2. čiastočnú správu o hospodárení spoločnosti Agrotech Lovča s.r.o. k 30.11.2014
Zapísala: Katarína Chudobová

Ondrej Bahno
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

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

.................................................
Miloslav Kabina

Prílohy:
1) Pozvánka
2) Prezenčné listiny
3) Rozhodnutie ministra životného prostredia SR o poskytnutí podpory formou dotácie
z Environmentálneho fondu č. 104555/L1-55/14 - kópia
4) Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2015
5) Rozpočet obce Lovča na rok 2015
6) Čiastočná správa o hospodárení s finančnými prostriedkami spoločnosti Agrotech Lovča
k 30.11.2014
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