Zápisnica
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Lovči,
ktoré sa konalo 27.06.2014 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. Záverečný účet obce za rok 2013
5. Monitorovanie environmentálnych záťaží - Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
Hlasovanie o programe rokovania:
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

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

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. Záverečný účet obce za rok 2013
predkladá starosta
Záverečný účet obce bol zverejnený spôsobom v mieste obvyklým – na vývesnej tabuli 15 dní pred
zasadnutím Obecného zastupiteľstva od 9.6.2014. Poslanci nemali žiadne otázky, starosta požiadal
kontrolórku obce o stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2013 - príloha č. 3, 4
Poslanci nemali žiadne otázky a prijali uznesenie č. 12/2014
Hlasovanie: za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

5. Monitorovanie environmentálnych záťaží - Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
predkladá starosta
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Štátny geologický ústav Dionýza Štúra požiadal obec o súhlas so vstupom na pozemky vo
vlastníctve obce za účelom monitorovacích vrtov hĺbky 15m na zisťovanie znečistenia kalovým
poľom ZSNP. Vrty plánujú umiestniť na parcelách CKN 1788 a 2451/2 k.ú. Lovča, EKN 539 k.ú.
Lehôtka pod Brehmi . Technické práce budú realizované v rámci budovania monitorovacej siete na
začiatku realizácie projektu pre jednotlivé vybrané environmentálne záťaže a zahŕňajú najmä
vŕtanie nových, príp. rekonštrukciu existujúcich monitorovacích vrtov s hĺbkou zväčša do 10 až 20
m. Na jednu lokalitu pripadá v priemere 4-5 monitorovacích vrtov. Pri lokalizácii a realizácii vrtov
sa zvlášť starostlivo komunikuje s vlastníkmi dotknutých pozemkov (príp. inými zainteresovanými
osobami) tak, aby sa dosiahol obojstranne prijateľný konsenzus. Nové technické práce na lokalite,
v prípade existencie fungujúceho čiastkového monitorovacieho systému, nadviažu na daný systém
a doplnia jeho výsledky. Príloha č. 5 – žiadosť č.j. 378/2014.
Poslanci nemali žiadne otázky a prijali uznesenie č. 13/2014
Hlasovanie: za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

6. Rôzne
Práce v obci
- odstraňovanie náletových krov – okolie kaplnky na ceste medzi Lovčou a Dolnou
Trnávkou,
- odstraňovanie skládky záhradného odpadu Na Prachárni na podnet Odboru životného
prostredia v Žiari nad Hronom po kontrole vykonanej Správou povodia Hrona
- pomoc pri organizovaní Benefičného turnaja a Turnaja o Pohár Jána Švehlíka
- kosenie verejných priestranstiev
- natretie domu U Sitárov – skladové priestory obce
Plánované práce
- odstránenie bioodpadu zo zberného miesta Pod Tehelňou
- výstavba múru pri dome u Sitárov z betónových prefabrikátových segmentov
- potrebná oprava prístrešku pred domom smútku
- výstavba hojdačky vo dvore Materskej školy a na detskom ihrisku
Schválené dotácie:
Vybavenie na poskytovanie naliehavej pomoci pri postihnutí živelnou pohromou – 1500 €
TJ Lovča – Medzinárodný futbalový turnaj mladšieho dorastu o pohár Jána Švehlíka – 1000 €

7. Diskusia
Do diskusie neboli žiadne príspevky.

8. Záver
Starosta požiadal o prečítanie návrhu uznesení zo zasadanie Obecného zastupiteľstva v Lovči
27.6.2014.
Uznesenie č. 12/2014
Obecné zastupiteľstvo
A. schvaľuje
1. záverečný účet obce za rok 2013 a celoročné hospodárenie bez výhrad,
2. prebytok hospodárenie obce za rok 2013 previesť v plnej výške 14 905,38 € do
rezervného fondu obce, ktorý v prípade potreby bude použitý na ďalšie financovanie
obce
B. berie na vedomie
1. stanovisko kontrolóra obce záverečnému účtu obce Lovča za rok 2013
Uznesenie č. 13/2014
Obecné zastupiteľstvo
A. súhlasí
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1. so vstupom pre Štátny geologický ústav Dionýza Štúra so sídlom Mlynská dolina 1,
Bratislava, IČO: 31753604 na pozemky vo vlastníctve obce – parcela č. reg. C 2451/2 a
1788, v k. ú. Lovča, parcela č. reg. E 539 v k.ú. Lehôtka pod Brehmi za účelom
realizácie technických prác (vrtov) a monitorovania v rámci realizácie geologickej
úlohy „Monitorovanie enviromentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej
republiky“ v rámci Operačného programu Životné prostredie, ktorej objednávateľom je
Ministerstvo životného prostredia SR
Hlasovanie o návrhu uznesení:
za: 4
proti: 0

zdržal sa: 0 nehlasoval:

0

Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadaní OZ.
Zasadanie OZ bolo ukončené 27.6.2014 o 19:40 hod.
Zapísala: Katarína Chudobová

Ondrej Bahno
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

....................................................
Ing. Zita Kajanovičová

.................................................
Miloš Kukučka

Prílohy:
1/ Pozvánka
2/ Prezenčné listiny
3/ Záverečný účet obce Lovča za rok 2013
4/ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Lovča za rok 2013
5/ Žiadosť č.j. 378/2014
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