Zápisnica
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Lovči,
ktoré sa konalo 28.11.2014 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.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Starosta predložil na schválenie program - podľa pozvánky
Program zasadania:
1.
Otvorenie.
2.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3.
Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva.
4.
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
5.
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
6.
Vystúpenie starostu.
7.
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
8.
Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov.
9.
Určenie zástupcu starostu obce.
10. Určenie platu starostu obce.
11. Rôzne.
12. Diskusia.
13. Záver.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
Za zapisovateľku bola určená :
Katarína Chudobová
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Ing. Karol Truben, Ing. Martin Valent
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva
Starosta vyzval predsedu miestnej volebnej komisie v Lovči Ing. Zuzanu Lieskovcovú, aby
informovala prítomných o výsledkoch voľby starostu a výsledkoch volieb do obecného
zastupiteľstva.
Ing. Zuzana Lieskovcová prečítala výsledky volieb starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a
odovzdala osvedčenie o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva.
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Po prečítaní sľubu novozvolený starosta potvrdil sľub podpisom pod text sľubu napísanom na
osobitnom liste.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Starosta prečítal sľub poslanca a novozvolení poslanci zložili sľub podpisom pod text napísanom
na osobitnom liste, pod ktorým je uvedený zoznam poslancov v abecednom poradí.
Po zložení sľubu poslancov starosta skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a
uznášania schopné.
6. Vystúpenie starostu
Príloha zápisnice
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7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Starosta predložil OZ návrh programu rokovania, konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné.
Poslanci nemali pripomienky a program rokovania schválili jednohlasne.
8. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
predkladá starosta
Komisia na ochranu verejného poriadku:
Predseda: Ing. Karol Truben
Členovia: Jozef Hudec, Miloslav Kabina, Ing. Martin Valent
Stavebná komisia:
Predseda: Ing. Pavol Košta
Členovia: Jozef Hudec, Miloslav Kabina, Roman Košta, Ing. Karol Truben, Peter Truben, Ing.
Martin Valent
Komisia športu:
Predseda: Roman Košta
Členovia: Jozef Hudec, Miloslav Kabina, Ing. Pavol Košta, Ing. Karol Truben, Peter Truben, Ing.
Martin Valent
Komisia pre kultúru:
Predseda: Ing. Martin Valent
Členovia: Jozef Hudec, Miloslav Kabina, Ing. Pavol Košta, Roman Košta, Ing. Karol Truben,
Peter Truben
Krízový štáb obce:
Jozef Hudec, Miloslav Kabina, Ing. Pavol Košta, Roman Košta, Ing. Karol Truben, Peter Truben,
Ing. Martin Valent
Poslanci nemali pripomienky, návrhy a prijali uznesenie
Hlasovanie: za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0

nehlasoval:

0

9. Určenie zástupcu starostu obce
predkladá starosta
Starosta určil, že zástupcom starostu obce Lovča vo volebnom období bude Peter Truben.
Starosta navrhol, aby OZ poverilo poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ
podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona
o obecnom zriadení. Navrhol poslanca Ing. Pavol Košta.
Poslanci nemali pripomienky, návrhy a prijali uznesenie
Hlasovanie: za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0

nehlasoval:

0

10. Určenie platu starostu obce
Predkladá Katarína Chudobová
Podľa Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest patrí starostovi plat, ktorý je súčinom
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 1,65. Plat sa zaokrúhľuje na
celé euro nahor a patrí starostovi odo dňa zloženia sľubu. Výpočet 824 x 1,65 = 1 359,60 €, t.j.
1360 €
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Poslanci nemali pripomienky, návrhy a prijali uznesenie
Hlasovanie: za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
11. Rôzne
Poslanci nemali žiadne návrhy, pripomienky.

nehlasoval:

0

12. Diskusia
Starosta otvoril diskusiu
p. Pavel Kukučka navrhol prioritne riešiť zásobovanie vodou, pretože voda v studniach nie je
vyhovujúca, kanalizácia nespĺňa účel, zaujímal sa čo sa urobilo z návrhov občanov, ktoré boli
odovzdané do urny, navrhol riešiť lipy pri detskom ihrisku, ktoré spôsobujú tieň, je tam vlhké
podmočené prostredie a komáre. Vyzdvihol prácu ľudí, ktorí voľný čas venujú úprave ihriska
a hasičov za pomoc v obci.
- starosta odpovedal, že podnetmi sa OZ bude zaoberať
p. Peter Kováč zablahoželal k zvoleniu starostovi a poslancom, predniesol dlhotrvajúci problém
s bioskládkou Pod Tehelňou, ktorá spôsobuje nežiaduci zápach, starosta prisľúbil jej odstránenie,
do komunálnych volieb nebola odstránená, ako sa bude riešiť táto situácia?
- starosta sa ospravedlnil za nedodržanie termínu z dôvodu nepriaznivého počasia, prisľúbil
spolu s OZ riešiť zberné miesto, táto skládka odstránila množstvo čiernych skládok v obci.
V budúcnosti bude viac motivovať občanov k podomovému zberu bioodpadu, aby takéto zberné
miesto nebolo potrebné.
p. Ján Truben sa zaujímal či projektová dokumentácia na cestu Hviezdoslavovej ulici bude
použiteľná vzhľadom na aktuálnu výstavbu
- starosta sa vyjadril, že zameriavanie nových stavieb uskutočnil geodet podľa projektovej
dokumentácie Hviezdoslavovej ulice.
p. Ján Šandor požiadal o informáciu o fungovaní spoločnosti Agrotech Lovča s.r.o., ktorá nebol
spomenutá v príhovore
- Miloslav Kabina prisľúbil správu predložiť do nasledujúceho zasadania OZ alebo bude
správa zverejnená v novinách
p. Ján Kabina poukázal na nedostatok veľkokapacitných kontajnerov pri dňoch jarnej a jesennej
čistoty
- starosta odpovedal, že odvoz kontajnerov je financovaný z poplatku za komunálny odpad,
kontajnery sú vyvezené 2x počas dní čistoty, cena je 200 - 250 € za kontajner a nahromadený
odpad, uložený mimo kontajnerov je dodatočne odvezený a stráženie nie je možné zabezpečiť.
13. Záver
Starosta požiadal o prečítanie uznesení z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Lovča zo dňa 28.11.2014
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Lovči
A. berie na vedomie
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B. konštatuje, že
1. novozvolený starosta Ondrej Bahno zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva: Jozef Hudec, Miloslav Kabina, Ing. Pavol Košta, Roman Košta,
Ing. Karol Truben, Peter Truben, Ing. Martin Valent
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Lovči
poveruje
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1. poslanca Ing. Pavol Košta zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Lovči
A. zriaďuje
1. Komisia na ochranu verejného poriadku
2. Stavebnú komisiu
3. Komisiu športu
4. Kultúrnu komisiu
5. Krízový štáb obce
B. volí
1. pre komisiu na ochranu verejného poriadku
a) predsedu komisie: Ing. Karol Truben
b) členov komisie: Jozef Hudec, Miloslav Kabina, Ing. Martin Valent
2. pre stavebnú komisiu :
a) predsedu komisie: Ing. Pavol Košta
b) členov komisie: Jozef Hudec, Miloslav Kabina, Roman Košta, Ing. Karol Truben, Peter
Truben, Ing. Martin Valent
3. pre komisiu športu:
a) predsedu komisie: Roman Košta
b) členov komisie: Jozef Hudec, Miloslav Kabina, Ing. Pavol Košta, Ing. Karol Truben, Peter
Truben, Ing. Martin Valent
4. pre komisiu pre kultúru:
a) predsedu komisie: Ing. Martin Valent
b) členov komisie : Jozef Hudec, Miloslav Kabina, Ing. Pavol Košta, Roman Košta, Ing. Karol
Truben, Peter Truben
5. krízový štáb obce:
Členovia: Jozef Hudec, Miloslav Kabina, Ing. Pavol Košta, Roman Košta, Ing. Karol Truben,
Peter Truben, Ing. Martin Valent
Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Lovči
určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším
obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu Ondrej Bahno vo
výške 1 360 €.
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadaní OZ.
Zasadanie OZ bolo ukončené 28.11.2014 o 20:00 hod.
Zapísala: Katarína Chudobová

Ondrej Bahno
starosta obce
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Overovatelia zápisnice:

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

.................................................
Ing. Martin Valent

Prílohy:
1/ Pozvánka
2/ Prezenčné listiny
3/ Zápisnica okrskovej volebnej komisie
4/ Zápisnica miestnej volebnej komisie
5/ Odpis zápisnice miestnej volebnej komisie
6/ Sľub starostu
7/ Sľub poslancov
8/ Príhovor starostu
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