Zápisnica
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Lovči,
ktoré sa konalo 26.9.2014 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, ospravedlnil sa Miloslav Kabina z rodinných
dôvodov a kontrolórka obce Blanka Szucsová zo zdravotných dôvodov
Starosta predložil na schválenie program - podľa pozvánky – príloha
Program zasadania:
1.
Otvorenie
2.
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3.
Kontrola prijatých uznesení
4.
Voľba hlavného kontrolóra obce
5.
Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2012
6.
VZN č. 4/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových
miestach v obci Lovča
7.
Výber dodávateľa na výmenu okien budovy kultúrneho domu
8.
Rôzne
9.
Diskusia
10.
Záver
Hlasovanie o programe rokovania:
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0

nehlasoval:

0

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
Za zapisovateľku bola určená :
Zita Vargová
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Ing. M. Macko, Ing. Truben Karol
3. Kontrola prijatých uznesení
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
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B. určuje rozsah výkonu funkcie na 0,13 úväzku z riadneho pracovného času

4. Voľba hlavného kontrolóra obce
Starosta obce oboznámil prítomných s výsledkom vyhlásenia výberového konania na miesto
hlavného kontrolóra obce.
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra Obce Lovča odovzdajú osobne, prípadne zašlú
poštou písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami najneskôr 14 dní pred
dňom konania voľby hlavného kontrolóra obce, t.j. 12.9.2014 do 15:00 hod. na adresu Obecný
úrad, Geromettova 95, 966 21 Lovča
V termíne bola doručená jedna žiadosť na miesto hlavného kontrolóra obce a to od súčasnej
hlavnej kontrolórky p. Blanky Sucsovej, ktorá má záujem o vykonávanie funkcie hlavného
kontrolóra obce na ďalšie 6-ročné obdobie.
Bolo skonštatované, že p. Szucsová spĺňa požadovanie predpoklady a náležitosti na výkon
funkcie hlavného kontrolóra:
1. Kvalifikačné predpoklady
• ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
2. Písomná prihláška bude tvoriť prílohu materiálu k voľbe hlavného kontrolóra a musí
obsahovať:
• meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko,
• výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
• overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov o
absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov,
• profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z. z. o
ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom kandidatúry na funkciu hlavného
kontrolóra opatrený vlastnoručným podpisom.
3. Ďalšie predpoklady :
• prax v ekonomickej alebo kontrolnej činnosti,
• znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a
príspevkových organizácií, právnických osôb, znalosť zákona o finančnej kontrole, o
účtovníctve, o majetku obcí, o sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych
predpisov,
• užívateľské ovládanie počítača,
• občianska a morálna bezúhonnosť.
Poslanci prijali uznesenie č. 17/2014
Obecné zastupiteľstvo:
A. konštatuje, že kandidát na hlavného kontrolóra Obce Lovča Blanka Szucsová spĺňa
predpoklady na výkon funkcie a požadované náležitosti spojené s predložením
písomnej prihlášky
B. volí do funkcie hlavného kontrolóra obce Lovča p. Blanku Szucsovú
Hlasovanie: za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0 nehlasoval: 0
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5. Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2012

Návrh Dodatku č.1 k VZN č.3/2012 predložil starosta Ondrej Bahno. Poslanci prijali návrh
bez pripomienok.
Poslanci prijali uznesenie č. 18/2014
Obecné zastupiteľstvo
A. schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN obce Lovča č. 3/2012

Hlasovanie:

za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0 nehlasoval:

0

6. VZN č. 4/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových
miestach v obci Lovča
Ing. Kajanovičová na vrhla:
- §2 písm.b) – vypustiť slovo „trvale“
- §2 písm.c) – vypustiť celé písm. c
- §3 ods. (3) – doplniť „ak obec neustanoví inak“
- §4 ods.(5) písm.b) – doplniť „ v znení neskorších predpisov“
- §5 ods.(1) – doplniť slovo „uvedené“
- §5 ods.(1) – dopniť „v znení neskorších predpisov“
- §6 ods.(2) – doplniť písm.d) – právnické osoby zriadené za účelom
nepodnikania
- §7 ods.(5) – doplniť „ poverený zamestnanec Obecného úradu“
- §7 ods-(9) – doplniť „ak je povinný túto pokladňu podľa osobitných
predpisov používať“.

Poslanci prijali uznesenie č. 19/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lovči po prijatí pripomienok k návrhu VZN súhlasí s návrhom VZN
a
A. schvaľuje VZN obce Lovča č.4/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní
služieb na trhových miestach v Lovči
Hlasovanie:

za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0 nehlasoval:

0

7. Výber dodávateľa na výmenu okien budovy kultúrneho domu
Predkladá starosta
Doručené cenové ponuky:
Pema okná Martin Petro – PEMA, A. Kmeťa 2, Žiar nad Hronom, 965 01 – 2280,98 €
Ján Téglás - TEGY - ALU - PLAST, Priemyselná 815/6, 965 01 L. Vieska – 2441,00 €
Slovaktual, 972 16 Pravenec 272 – 2389,20 €
Nakoľko poslanci nesúhlasili s predloženými cenovými ponukami ( za 3, proti 3)
bolo prijaté uznesenie č. 20/2014
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A. ukladá starostovi uskutočniť opätovne širší prieskum trhu dodávateľov, za účelom nového
výberu dodávateľa na výmenu okien budovy kultúrneho domu.
Hlasovanie: za 6
proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

8. Rôzne
1.
Otvorenie školského roka:
Materskú školu, ktorej otváracie hodiny boli upravené na 6:00 – 16:00, navštevuje 19 detí. Vek
detí je 2,5 – 6 rokov, 4 predškoláci, 4 deti sú z Dolnej Trnávky.
Základnú školu navštevuje 15 detí. 1. ročník 3, 2. ročník 3, 3. ročník 7, 4. ročník 3.
ZŠ aj MŠ pracujú s interaktívnymi tabuľami, ktoré dostali s projektu Ministerstva školstva.
2.
Zo vstupného na hodovú zábavu v roku 2013 boli nakúpené detské hojdačky. Drevené rámy
boli vyrobené z dreva, ktoré obci darovalo spoločenstvo Urbár pasienka - pozemkové
spoločenstvo Lovča. Hojdačky boli umiestnené na dvore Materskej školy
3.
DHZ Lovča nakúpilo betónový plot, ktorého výstavba prebieha pri dielňach U Sitárov v tvare
pôvodného plotu. Pôvodný plot je dnes už poškodený, na niektorých miestach úplne chýba a je
prerastený krovinami.
4.
Kandidáti do komunálnych volieb, ktorí boli zaregistrovaní miestnou volebnou komisiou 26. 9.
2014:
- kandidáti na poslancov:
Pavol Košta, Ing. (SDS)
Karol Truben, Ing. (SDS))
Peter Truben (SDS)
Jozef Hudec (SMER-SD)
Miloslav Kabina (SMER-SD)
Martin Valent, Ing. (SMER-SD)
Roman Košta (ĽSNS)
- kandidát na starostu obce:
Ondrej Bahno (SMER-SD)
5.
19. 10. 2014 sa uskutoční program pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším.
22. 11. 2014 sa uskutoční ochotnícke divadlo a hodová zábava.
6.
Bolo vybavené stavebné povolenie na Zateplenie Základnej a Materskej školy v Lovči, ako
príloha k žiadosti na Environmentálny fond.
(7.Inventarizácia – tento bod nemusí byť, lebo na základe pokynov hlavnej kontrolórky nie je
potrebné robiť inventarizáciu každé 2 roky.)
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9. Diskusia
Ing. Truben sa zaujímal o možnosti odstránenia prestárlych ihličnatých stromov v cintoríne
a o možnosti ich postupného vypílenia, tiež aj vybudovanie plota okolo cintorína.
Starosta odpovedal v tom zmysle, že vybudovanie pevného plota okolo cintorína je nutné aj
z toho dôvodu, aby obyvatelia rodinných domov susediacich s citorínom neboli obmedzovaní
vo svojich dvoroch a záhradách.
Miloš Kukučka hovoril o nutnosti novej výsadby v prípade odstránenia starých stromov
v cintoríne. Zaujímal sa o výstavbu urnového hája na miestnom cintoríne.
Ing. Valent poukázal na to, že nie je osadená nová tabuľa obce na vstupe do obce, aj keď je
zhotovená. Ďalej konštatoval, že detské hojdačky boli umiestnené v záhrade MŠ a na
Kolibe pri ihrisku.
Ing. Kajanovičová poukázala na oplotenie cesty na novú priehradu chovateľom kráv.
Starosta oboznámil s projektom Zelená dedina, v rámci ktorého je možnosť získania
finančných prostriedkov na obnovu a tvorbu verejných priestranstiev, revitalizáciu sídelnej
zelene, parkov, oddychových zón, realizáciu drobnej architektúry, budovanie a opravy
chodníkov pre peších. Navrhol vybudovanie altánku v kostolnej záhrade.
Miloš Kukučka navrhol obnovu chodníka na ihrisko.
10. Záver
Starosta požiadal o prečítanie návrhu uznesení zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Lovči
26.9.2014:
uznesenie č. 17/2014
Obecné zastupiteľstvo
A. Konštatuje, že kandidát na hlavného kontrolóra obce Blanka Szucsová spĺňa
predpoklady na výkon funkcie a splnila požadované náležitosti spojené s predložením
písomnej prihlášky
B. Volí do funkcie hlavného kontrolóra Obce Lovča p. Blanku Szucsovú
uznesenie č. 18/2014
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje Dodatok č.1 k VZN Obce Lovča č. 3/2012
uznesenie č. 19/2014
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje VZN Obce Lovča č. 4/2014 o podmienkach predaja výrobkov a
a poskytovaní služieb na trhových miestach v Lovči

uznesenie č. 20/2014
Obecné zastupiteľstvo
ukladá starostovi uskutočniť opätovne širší prieskum trhu dodávateľov, za účelom
nového výberu dodávateľa na výmenu okien budovy kultúrneho domu.

Hlasovanie o návrhu uznesení:
za: 6
proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval:

0

Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadaní OZ.
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Zasadanie OZ bolo ukončené 26.9.2014 o 20,15 hod.
Zapísala: Zita Vargová

Ondrej Bahno
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

....................................................
Ing. Michal Macko

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

Prílohy:
1/ Pozvánka
2/ Prezenčné listiny
3/ Žiadosť Blanky Szucsovej o prijatie do funkcie kontrolóra obce s prílohami
4/ Dodatok č. 1
5/ VZN č. 4/2014
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Uznesenie č. 17/2014
Obecné zastupiteľstvo
A. konštatuje, že kandidát na hlavného kontrolóra obce Lovča Blanka Szűcsová spĺňa
predpoklady na výkon funkcie a splnila požadované náležitosti spojené s predložením
písomnej prihlášky
B. volí do funkcie hlavného kontrolóra obce Lovča Blanku Szűcsovú
Hlasovanie:

za: .........

proti: ........ zdržal sa: .......

nehlasoval: ...........

Uznesenie č. 18/2014
Obecné zastupiteľstvo
A. schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN obce Lovča č. 3/2012
Hlasovanie:

za: .........

proti: ........ zdržal sa: .......

nehlasoval: ...........

Uznesenie č. 19/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lovči
A. schvaľuje VZN obce Lovča č. 4/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní
služieb na trhových miestach v Lovči
Hlasovanie:

za: .........

proti: ........ zdržal sa: .......

nehlasoval: ...........

Uznesenie č. 20/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lovči
A. schvaľuje na výmenu okien kultúrneho domu v Lovči cenovú ponuku od
..........................................................................................................................................
v sume ............................
Hlasovanie:

za: .........

proti: ........ zdržal sa: .......
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