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

ktoré sa konalo 14.03.2014 na Obecnom úrade  v Lovči 

 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 
 
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. 
Starosta predložil na schválenie program -  podľa pozvánky.  
Program zasadania: 

1. Otvorenie 
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
3. Kontrola prijatých uznesení 
4. Plán kontrolnej činnosti Obce Lovča na I. polrok 2014 a správa o činnosti hlavnej kontrolórky 
5. Návrh na verejné obstarávanie dodávateľa energií – Slovenské centrum obstarávania, občianske 

združenie 
6. Návrh na nákup stroja – štiepkovač  
7. Rôzne 
8. Diskusia 
9. Záver 

Hlasovanie  o programe rokovania:   
za:  7  proti:   0 zdržal sa:   0   nehlasoval: 0 

 
2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov 
Za zapisovateľku  bola určená :   Katarína Chudobová 
Za overovateľov zápisnice boli určení:   Miloslav Kabina, Ing. Zita Kajanovičová 
 

3. Kontrola prijatých uznesení 
Starosta konštatoval, že uznesenia z predchádzajúceho zasadanie OZ sa priebežne plnia. 
 
4. Plán kontrolnej činnosti Obce Lovča na I. polrok 2014 a správa o činnosti hlavnej kontrolórky 
predkladá starosta 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lovča na I. polrok 2014 bol zverejnený od 24.2.2014. 
K plánu kontrolnej činnosti a správe o činnosti nemali poslanci žiadne pripomienky a prijali uznesenie č.    
1/2014. 
Hlasovanie:  za:   7   proti:  0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0 
 
5. Návrh na verejné obstarávanie dodávateľa energií – Slovenské centrum obstarávania, občianske 
združenie 
predkladá starosta 
Zákon č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje 
povinnosti, ktoré musí verejný obstarávateľ – obec, dodržať pri výbere dodávateľov energií. 
Zapojením sa do spoločného nákupu obec získa záruku, že je postup výberu dodávateľa v súlade 
s uvedeným zákonom.  Myšlienkou centrálneho verejného obstarávania (CVO)   je zoskupiť 
spoločné potreby obstarávateľov (mestá, obce, školy, nemocnice a i.) do väčších objemov. 
Použitím expertných metodík a elektronickej aukcie je cieľom dosiahnuť výrazne nižšie nákupné 
ceny jednotlivých komodít (elektrická energia, zemný plyn a i.). Starosta predložil na schválenie 
uzatvorenie zmluvy s CVO na výber dodávateľa  elektrickej energie a zemného plynu. 
Poslanci prijali uznesenie č.  2/2014.   
Hlasovanie:  za:  0   proti: 6   zdržal sa: 1   nehlasoval: 0 
 



 

Zápisnica  zo dňa 14.03.2014     

            
2 

6.  Návrh na nákup stroja – štiepkovač   
predkladá starosta 
Z doručených cenových ponúk vyhodnotilo Obecné zastupiteľstvo  dňa 13.03.2014  zákazku  od 
dodávateľa Michal Kravec, Dubová 241/6, Trnavá Hora, IČO: 37392735 – štiepkovač BMK 100 
s úpravou na ťahanie vlečky za 2790 € bez DPH ako najvýhodnejšiu, z dôvodu najnižšej ceny. 
Dodacia lehota 2-4 týždne.  
Zápis z výberu z cenových ponúk na obstaranie štiepkovača je prílohou zápisnice. 
Poslanci nemali  pripomienky, návrhy   a   prijali uznesenie č.  3/2014 
Hlasovanie: za:   7  proti:   0 zdržal sa:   0  nehlasoval: 0 
 
7. Rôzne 
predkladá starosta 

A) rozpočtové opatrenie  č. 1/2014 – obstaranie štiepkovača 
1. zvýšenie príjmov  - finančné operácie – použitie rezervného fondu – položka 454 001 

o 3 350 € 
2. zvýšenie výdavkov – kapitálový rozpočet – obstaranie prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia – položka 713 004 o 3 350 € 
 

B) predaj pozemkov CKN 583/3, 583/4, 583/5 – spis S2014- /00045 
Pavol Boška a manž. Ľubica, adresovali Obecnému úradu v Lovči žiadosť, doručenú 05.03.2014, 
v ktorej žiadajú o odkúpenie nehnuteľností v k. ú. Lovča. Záujem o pozemky odôvodnili 
majetkovo právnym vysporiadaním pozemkov pod nehnuteľnosťou v bezpodielovom 
spoluvlastníctve. Vzhľadom k tomu, že Pavol Boška je vlastníkom stavby  nachádzajúcej  sa na 
parc. č. CKN 565/1 v k. ú. Lovča a vedľajších stavieb, ktorých bezprostrednou súčasťou sú aj 
priľahlé pozemky, žiada, aby Obecné zastupiteľstvo postupovalo podľa  § 9a ods. 8 písm. b) 
Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa postupuje 
pri vysporiadaní pozemkov nachádzajúcich sa pod stavbou a priľahlých pozemkov. Pozemky, 
ktoré sú predmetom žiadosti  - identifikované geometrickým plánom č. 41051840-8/2014, 
vyhotoveným dňa 3.3.2014, vyhotoviteľ IsGEO, Miroslav Polhora, Žiar nad Hronom, IČO: 
41051840 úradne overeným dňa 5.3.2014, sa vytvorili z parc. č. CKN 583/1,  trvalý trávny porast  
o výmere 499 m2, zapísaná na LV č. 577 : 

•  diel o výmere 4 m2, ktorý prechádza do novovytvorenej parc. č. CKN 583/3 vyznačená ako 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere, 

• diel o výmere 1 m2, ktorý prechádza do novovytvorenej parc. č. CKN 583/4 vyznačená ako 
trvalý trávny porast , 

• diel o výmere 2 m2, ktorý prechádza do novovytvorenej parc. č. CKN 583/5 vyznačená ako 
trvalý trávny porast. 

za kúpnu cenu vo výške 11,60 €. 
Účastníkom prevodu na strane nadobúdateľov nie sú osoby uvedené v § 9a zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a § 9a zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 
celkov v z.n.p.  
Poslanci nemali pripomienky a  prijali uznesenie č. 5/2014 
Hlasovanie:  za:    7  proti:   0 zdržal sa:  0  nehlasoval: 0 
 
8. Diskusia  
Starosta otvoril diskusiu a požiadal prítomných o rešpektovanie rokovacieho poriadku. 
p. Hudec – informoval o zákone 37/2014, najmä o zmene používaného  pojmu z „obecný hasičský 
zbor“ na „ dobrovoľný hasičský zbor obce“. 
 
9. Záver 
Starosta požiadal o prečítanie návrhu uznesení zo zasadanie Obecného zastupiteľstva v Lovči 
14.03.2014 
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Uznesenie č.1/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lovči  

A. berie na vedomie  
1. Správu o kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Obce Lovča za rok 2013   
2. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok  2014 

 
Uznesenie č.2/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lovči  

A. neschvaľuje  uzatvorenie zmluvy s dodávateľom Slovenské centrum obstarávania, Pri 
starej prachárni 16, Bratislava, IČO: 42260515, IČ DPH:SK2023510313  na výber dodávateľa 
elektrickej energie a zemného plynu pre Obec Lovča na roky 2015-2016. 

 
Uznesenie č. 3/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lovči  

A. schvaľuje  nákup zariadenia – štiepkovač BMK 100 + úprava na ťahanie vlečky, kúpna 
cena 2790 € s DPH, podľa cenovej ponuky od dodávateľa Michal Kravec, Dubová 241/6, 
Trnavá Hora, IČO: 37392735 

 
Uznesenie č. 4/2014  
Obecné zastupiteľstvo v Lovči  

A. schvaľuje rozpočtové opatrenie  č. 1/2014 – obstaranie štiepkovača 
1. zvýšenie príjmov  - finančné operácie – použitie rezervného fondu – položka 454 001 

o 3 350 € 
2. zvýšenie výdavkov – kapitálový rozpočet – obstaranie prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia – položka 713 004 o 3 350 € 
 
Uznesenie č. 5/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lovči   
schvaľuje uzavretie kúpnej zmluvy, na základe ktorej obec odpredá žiadateľom Pavol Boška, 
rod. Boška, nar. 1.1.1966 a manž. Ľubica  Bošková , rod. Harachová,  nar. 18. 01 1967, obaja 
bytom Lovča, Hviezdoslavova 217 , nehnuteľnosti v k. ú. Lovča, identifikované geometrickým 
plánom č. 41051840-8/2014, vyhotoveným dňa 3.3.2014, vyhotoviteľ IsGEO, Miroslav Polhora, 
Žiar nad Hronom, IČO: 41051840,  úradne overeným dňa 5.3.2014, sa vytvorili z parc. č. CKN 
583/1,  trvalý trávny porast  o výmere 499 m2, zapísaná na LV č. 577 : 

• diel  o výmere 4 m2, ktorý prechádza do novovytvorenej parc. č. CKN 583/3 vyznačená ako 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere, 

• diel o výmere 1 m2, ktorý prechádza do novovytvorenej parc. č. CKN 583/4 vyznačená ako 
trvalý trávny porast , 

• diel o výmere 2 m2, ktorý prechádza do novovytvorenej parc. č. CKN 583/5 vyznačená ako 
trvalý trávny porast. 

za kúpnu cenu vo výške 11,60 €. 
Účastníkom prevodu na strane nadobúdateľov nie sú osoby uvedené v § 9a zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a § 9a zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 
celkov v z.n.p.  
Odôvodnenie: Podľa § 9a ods. 8 písm. b) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a s poukazom na tú skutočnosť, že predmetné pozemky sa nachádzajú v časti 
pod stavbou, ktorej vlastníkom je Pavol Boška  a z časti tvoria priľahlú plochu, ktorá svojim 
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s jej stavbou, a preto sa pri odpredaji uvedených 
pozemkov nepoužijú ustanovenia § 9a) ods. 1 až 7 vyššie citovaného zákona. Účastníkom prevodu 
na strane nadobúdateľov nie sú osoby uvedené v § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v z.n.p. a § 9a zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v z.n.p.. 
Hlasovanie: prítomní  7 zo 7 poslancov 
  za:  7  proti:   0 zdržal sa:   0   nehlasoval: 0 
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Hlasovanie o návrhu uznesení: 
za:   7  proti:   0   zdržal sa:  0  nehlasoval:    0 
 

 
 
Na  záver starosta poďakoval prítomným  za účasť na  zasadaní OZ. 
 
Zapísala:  Katarína Chudobová 
 

 
 
 
 
 
 

Ondrej Bahno 
starosta obce 

 
 
Overovatelia zápisnice: 

 
 

 ....................................................       ................................................. 
 Miloslav Kabina     Ing. Zita Kajanovičová  
 
 
 
 
 
Prílohy: 
1/ Pozvánka 
2/ Prezenčná listina 2x 
3/ Správa  o kontrolnej činnosti 
4/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lovča na I. polrok 2014 
5/ Zápis z výberu cenových ponúk na obstaranie štiepkovača 
6/ Podklady k zapojeniu obce do spoločného nákupu energií 
7/ Návrh na zmenu rozpočtu 
8/ Žiadosť o odkúpenie pozemkov CKN 583/3, 583/4, 583/5 


