Zápisnica
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Lovči,
ktoré sa konalo 15.08.2014 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 – príloha
Starosta predložil na schválenie program - podľa pozvánky – príloha
Program zasadania:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Kontrola prijatých uznesení
4. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu a určenie počtu poslancov Obecného
zastupiteľstva vo volebnom období 2014 - 2018
5. Zrušenie štatútu školskej knižnice
6. Vyhlásenie voľby hlavnej kontrolórky obce
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
Hlasovanie o programe rokovania:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0

nehlasoval:

0

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

3. Kontrola prijatých uznesení
Uznesenie č.7/2014, 9/2014 – finančná spoluúčasť na projektoch Obnova izolačnej zelene
a zakúpenie zariadení na zber, separáciu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu –
uznesenia splnené
Uznesenie č. 8/2014 – zmluva s dodávateľom materiálu na projekt Obnova izolačnej zelene
bola podpísaná 6.6.2014 – uznesenie splnené
Uznesenie č. 10/2014 zmluva s dodávateľa materiálu na projekt „Zakúpenie zariadení na zber,
separáciu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu“ , zmluva podpísaná 28.5.2014 uznesenie splnené
Uznesenie č. 11/2014 - pravidelné odstraňovanie bioskládky Pod Tehelňou v termíne do
31.7.2014 – uznesenie sa priebežne plní

4. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu a určenie počtu poslancov Obecného
zastupiteľstva vo volebnom období 2014 - 2018
predkladá starosta
V súlade s úlohami na prípravu a vykonanie volieb do orgánov samosprávy obcí , ktoré sa
budú konať 15. 11.2014 starosta predložil na schválenie rozsah výkonu funkcie starostu – plný
úväzok a určenie počtu poslancov OZ – 7 poslancov vo volebnom období 2014-2018
Poslanci nemali žiadne otázky a prijali uznesenie č. 14/2014
Hlasovanie: za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0 nehlasoval: 0
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5. Zrušenie štatútu školskej knižnice
predkladá starosta
Školskú knižnicu možno zrušiť, pretože ZŠ nemá právnu subjektivitu. O zrušení rozhoduje
obecné zastupiteľstvo. Dôvodom zrušenia je , že knižnica nevykazuje žiadnu aktivitu, nie je
určená zodpovedná osoba na vedenie školskej knižnice, zriaďovateľ nedostáva finančné
prostriedky za zabezpečenie školskej knižnice a školská knižnica nemá knižničný fond.
predkladá starosta
uznesenie č. 15/2014
Hlasovanie: za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

6. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Súčasnej kontrolórke obce končí funkčné obdobie 26.9.2014. Vyhlásenie o voľbe kontrolóra
obce bude zverejnené na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým. Voľba hlavného
kontrolóra sa uskutoční 26.9.2014, kandidáti na funkciu kontrolóra musia odovzdať svoju
písomnú prihlášku do 12.9.2014 do 15:00 na Obecnom úrade, súčasťou prihlášky je aj výpis
z registra trestov nie starší ako 3 mesiace a doklad o vzdelaní.
uznesenie č. 16/2014
Hlasovanie: za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

7. Rôzne
Práce v obci
- kosenie verejných priestranstiev
- štiepkovanie odstraňovaných krov – kaplnka na Lazine a skládka Na Prachárni,
štiepkovanie konárov od občanov,
- výroba hojdačky do Materskej školy a na detské ihrisko. Na nákup hojdačiek boli
použité financie zo vstupného z hodovej zábavy 2013 – 168 €.
- Drobné opravy vodoinštalácie, elektroinštalácie a sanity v Základnej a Materskej škole
- Z dotácie na podporu zamestnanosti vo výške 767,25 € boli nakúpené pracovné odevy
a obuv pre zamestnancov a tiež ochranné pomôcky – chrániče sluchu, respirátory,
okuliare, rukavice. Ďalej bolo z tejto dotácie nakúpené náradie – 2 fúriky, 4 sekery, 4
ručné píly, 1 elektrická kotúčová ručná píla, 4 univerzálne nože, hrable, motyky, lopaty,
cyrokové metly a cestárske kefy, sada kľúčov, 3 rôzne záhradkárske kliešte na tenké aj
hrubé konáre, drôtené kefy, nožnice na plech. Na zamestnanie dvoch uchádzačov
o zamestnanie na 6 mesiacov obec čerpala dotáciu 4391,24 €.
Plánované práce
- odstránenie bioodpadu zo zberného miesta Pod Tehelňou
- výstavba múru pri dome u Sitárov z betónových prefabrikátových segmentov
- oprava prístrešku pred domom smútku
- výstavba hojdačky vo dvore Materskej školy a na detskom ihrisku
- výsadba stromov z projektu Zelená dedina 2014

Ďalšie informácie:
- 31. 7. 21014 bol obci dodaný traktor, vlečka a čelný nakladač z dotácie
Environmentálneho fondu. 8. 8. 2014 bola uhradená 5%-ná spoluúčasť vo výške
3296,40€. Prebieha príprava a odosielanie účtovných dokladov a príloh na vyúčtovanie
dotácie.
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-

-

Na Environmentálny fond bola odoslaná žiadosť o dotáciu na projekt Zateplenie
základnej a materskej školy Lovča vo výške 208.000 €.
V Základnej a Materskej škole boli nainštalované interaktívne tabule, ktoré boli dodané
na základe odoslaných projektov Ministerstvu školstva.
Do nasledujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 26. 9. 2014
bude uskutočnený výber dodávateľa na výmenu okien šatní a toaliet v kultúrnom dome
z dotácie vo výške 1700 € z Ministerstva financií určenej na výmenu okien
a kultúrneho domu.
V spolupráci s DHZ Lovča bol objednaný betónový plot, ktorý bude v priebehu októbra
2014 vybudovaný v zbernom dvore. Obec Lovča hradí dovoz materiálu 270 € a zálohu
za palety 32 € a DHZ Lovča uhradí náklady za materiál – betónové stĺpy a platne
v celkovej sume 758,40 €. Celková dĺžka oplotenia bude 34 metrov.

7. Diskusia
Ing. Truben sa zaujímal, kedy sa plánuje predaj motorového vozidla VW Sharan, o predaji sa
hovorilo pred rokom, poukázal na zlý technický stav
- starosta odpovedal, že auto sa využíva najmä pri organizovaní obecných akcií a preto sa
nezaoberá jeho predajom, technický stav je vyhovujúci.
Miloš Kukučka poukázal na vysokú spotrebu pohonných hmôt za 1. polrok 2014
starosta zdôvodnil spotrebu častým kosením, kosili sa aj plochy navyše oproti iným rokom
pred benefičným turnajom
Miloslav Kabina opätovne tlmočil požiadavku p. Kováča na odstránenie bio skládky Pod
Tehelňou, ktorá aj napriek prísľubu do 31. júla 2014 odstránená nebola
- starosta – z dôvodu nepriaznivého počasia nebola skládka odstránená v dohodnutom
termíne

8. Záver
Starosta požiadal o prečítanie návrhu uznesení zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Lovči
15.08.2014

Uznesenie č. 14/2014
Obecné zastupiteľstvo
A. určuje
1/ počet poslancov na celé volebné obdobie 2014 – 2018 – 7 poslancov
2/ rozsah výkonu funkcie starostu obce Lovča na celé funkčné obdobie rokov 2014-2018 - plný
úväzok
3/ plat starostu na volebné obdobie 2014-2018 podľa § 3 ods. 1 zákona 253/1994 o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí

Uznesenie č. 15/2014
Obecné zastupiteľstvo
A. ruší školskú knižnicu v ZŠ Lovča, Geromettova 100, 966 21 Lovča, evidenčné číslo
3998/2000-400/2291 z dôvodu, že knižnica nevykazuje žiadnu aktivitu, nie je určená
zodpovedná osoba na vedenie školskej knižnice, zriaďovateľ nedostáva finančné
prostriedky za zabezpečenie školskej knižnice a školská knižnica nemá knižničný fond.
Uznesenie č. 16/2014
Obecné zastupiteľstvo
A. schvaľuje vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Lovča na deň 26.9.2014
B. určuje rozsah výkonu funkcie na 0,13 úväzku z riadneho pracovného času
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Hlasovanie o návrhu uznesení:
za: 5
proti: 0

zdržal sa: 0 nehlasoval:

0

Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadaní OZ.
Zasadanie OZ bolo ukončené 15.08.2014 o 20:00 hod.
Zapísala: Katarína Chudobová

Ondrej Bahno
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

....................................................
Zuzana Chudobová

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

Prílohy:
1/ Pozvánka
2/ Prezenčné listiny
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