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

ktoré sa konalo 28.05.2014  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 č. 1 
Starosta predložil na schválenie program -  podľa pozvánky – príloha č. 2 
Program zasadania: 

1. Otvorenie 
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
3. Kontrola prijatých uznesení 
4. Rozpočtové opatrenie č. 2/2014 
5. Návrh na finančnú spoluúčasť dotácie z Programu obnovy dediny 
6. Výber dodávateľa materiálu na projekt “Obnova izolačnej zelene v obci Lovča“ 
7. Návrh na finančnú spoluúčasť dotácie z Environmentálneho fondu 
8. Výber dodávateľa zariadení na projekt „Zakúpenie zariadení na zber, separáciu 

a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Lovča“ 
9. Rôzne 
10. Diskusia 
11. Záver 

Hlasovanie  o programe rokovania:   
za:  6  proti:   0 zdržal sa:   0   nehlasoval: 0 

 
2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov 
Za zapisovateľku  bola určená :   Katarína Chudobová 
Za overovateľov zápisnice boli určení:   Ing. Martin Valent, Ing. Karol Truben 
 

3. Kontrola prijatých uznesení 
Uznesenie č. 3/2014 A nákup zariadenia – štiepkovač BMK 100 – zariadenie bolo objednané 
a zaplatené v súlade s Uznesením. Štiepkovač sa od dodania pravidelne využíva na štiepkovanie, 
najmä po odstraňovaní náletových drevín. 
 
Uznesenie č. 5/2014 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 €. 
Kúpna zmluva ešte nebola uzatvorená. Kupujúci práve rieši kolaudáciu svojho rodinného domu, 
preto požiadal o neskorší termín uzatvorenia zmluvy. 
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4. Rozpočtové opatrenie č. 2/2014 – príloha č. 3 
1. zvýšenie príjmov  o 70 931,60 € 

bežný rozpočet:   5 000 € 
kapitálový rozpočet:  62 631,60 € 
finančné operácie:  3 300 € 

2. zvýšenie výdavkov o 70 931,60 €: 
bežný rozpočet:  5 000 € 
kapitálový rozpočet: 65 931,60 € 

Poslanci prijali uznesenie č. 6/2014 
Hlasovanie:  za:   6   proti:  0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0 
 
5. Návrh na finančnú spoluúčasť dotácie z Programu obnovy dediny 
predkladá starosta 
Minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol o poskytnutí finančných prostriedkov 
z Environmentálneho fondu formou dotácie na rok 2014 na projekt Obnova izolačnej zelene 
v katastrálnom území obce Lovča. Výška finančnej podpory je 5000 €. Finančná spoluúčasť obce 
tvorí 878,31 €. Jedná sa o výsadbu drevín: 
 
Jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) ks 6 

Jelša lepkavá (Alnus glutinosa) ks 11 

Orech kráľovský (Juglans rega) ks 5 

Lipa malolistá (Tilia cordata) ks 60 

Vŕba biela (Salix alba) ks 4 

 
K drevinám prislúcha aj ďalší materiál – mulčovacia kôra, mulčovacia plachta, koly, substrát. 
Poslanci prijali uznesenie č.  7/2014.   
Hlasovanie:  za:  6  proti: 0   zdržal sa:   0  nehlasoval: 0 
 
6. Výber dodávateľa materiálu na projekt “Obnova izolačnej zelene v obci Lovča“ 
predkladá starosta 
Doručené cenové ponuky: 
Siky gardens Centrum s.r.o, Strážska cesta 1139/33, zastúpená Michal Siklienka: 5 878,31 € 
Ing. Peter Lipták - ZÁHRADA LIJANA, Šoltésovej 16, Žiar nad Hronom: 5 990,00 € 
Záhradníctvo Jozef Kollár, SNP 14, Žiar nad Hronom:    6 150,00 € 
Z doručených cenových ponúk vyhodnotilo Obecné zastupiteľstvo  dňa 27.05.2014  zákazku  od 
dodávateľa Michal Siklienka, Záhradné centrum Banská Bystrica, Partizánska cesta 91 Banská 
Bystrica za cenu 5 878,31 € s DHP ako najvýhodnejšiu, z dôvodu najnižšej ceny. Dodacia lehota 
2-4 týždne.  
Zápis z výberu z cenových ponúk na výber materiálu a prác na projekt „Obnova izolačnej zelene 
v katastrálom  území obce Lovča“ tvorí prílohu zápisnice. príloha č. 4 
Poslanci nemali  pripomienky, návrhy   a   prijali uznesenie č.  8/2014 
Hlasovanie: za:   6  proti:   0 zdržal sa:   0  nehlasoval: 0 
 
7. Návrh na finančnú spoluúčasť dotácie z Environmentálneho fondu 
predkladá starosta 
Minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol o poskytnutí finančných prostriedkov 
z Environmentálneho fondu formou dotácie na rok 2014 na projekt Zakúpenie zariadení na zber, 
separáciu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Lovča. Výška finančnej 
podpory je  62 631,00 €. Finančná spoluúčasť obce tvorí 3 296,40 €. Predmetom dotácie bol nákup 
traktora, čelného nakladača a jednonápravovej vlečky. 
Poslanci nemali  pripomienky, návrhy   a   prijali uznesenie č.  9/2014 
Hlasovanie:  za:    6  proti:   0 zdržal sa:  0  nehlasoval: 0 
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8. Výber dodávateľa zariadení na projekt „Zakúpenie zariadení na zber, separáciu 
a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Lovča“ 
predkladá starosta 
Na výber dodávateľa na zakúpenie zariadení na zber, separáciu a zhodnocovanie biologicky 
rozložiteľného odpadu bolo uskutočnené verejné obstarávanie, do ktorého sa zapojili uchádzači: 
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o., Hradná 3, Bratislava  – cena 65 928,00 € s DPH 
PJ – Stavservis, s.r.o.,1.Mája 499/60, Harichovce – cena 67 256,40 € s DPH 
J&L OPPORTUNITY, s.r.o., Vrútocká 46, Bratislava  - cena 67 593,60 € s DPH 
Zápis z výberu z cenových ponúk tvorí prílohu zápisnice – príloha č. 5 
Poslanci nemali  pripomienky, návrhy   a   prijali uznesenie č.  10/2014 
Hlasovanie:  za:    6  proti:   0 zdržal sa:  0  nehlasoval: 0 
 
9. Rôzne 
predkladá starosta 
Dňa 14. 5. 2014 sa uskutočnilo výberové konanie riaditeľky Materskej školy v Lovči a výberové 
konanie riaditeľky Základnej školy v Lovči. 
Do výberového konania na riaditeľa Materskej školy sa zapojili dve záujemkyne, z ktorých jedna 
bola vylúčená pre nesplnenie základných predpokladov. Rada školy pri Materskej škole doručila 
Obci Lovča, ako zriaďovateľovi Materskej školy uznesenie s návrhom nevymenovať Ivetu 
Csányiovú do funkcie riaditeľky Materskej školy. Nové výberové konanie bude vyhlásené do 14. 
11. 2014. 
Do výberového konania na riaditeľa Základnej školy sa zapojila jedna záujemkyňa. Rada školy pri 
Základnej škole doručila Obci Lovča, ako zriaďovateľovi Základnej školy „Návrh na vymenovanie 
riaditeľa Základnej školy“ – Mgr. Anitu Rečlovú. Nové volebné obdobie riaditeľky začína 1. 6. 
2014. 
 

26. 9. 2014 končí funkčné obdobie hlavnej kontrolórky obce. Voľbu hlavného kontrolóra 
vyhlasuje Obecné zastupiteľstvo. Navrhol, aby sa tak stalo 27. 6. 2014. 
 

Zamestnanci obce prostredníctvom projektu na podporu zamestnanosti, do ktorého sa obec 
zapojila odstránili náletové dreviny na vstupe do obce zo Žiaru nad Hronom, v okolí bytoviek na 
Kmeťovej ulici, Na Prachárni, v okolí detského ihriska, v okolí kaplnky  medzi Lovčou a Dolnou 
Trnávkou. Spolu na zamestnancov dostáva obec v mesiacoch marec – jún 2014 dotáciu 249,50 € 
mesačne na nákup náradia a ochranných pomôcok. Za túto sumu boli pre týchto zamestnancov 
zakúpené pracovné odevy, ochranné pomôcky a tiež náradie – sekery, píly, sada vidlicových 
kľúčov, nožnice na plech, záhradnícke nože, drôtené kefy, fúriky. Do 31. 8. je naplánované 
odstraňovanie krov popri ceste medzi Lovčou a Dolnou Trnávkou. 
 

Od 1. 7. 2014 by mali začať podľa zákona o hmotnej núdzi pracovať v obci všetci poberatelia 
dávky v hmotnej núdzi s trvalým pobytom v Lovči.  
 

Obec Lovča prevzala od SAŽP darované vozidlo LADA Niva, ktoré sa osvedčilo na prevoz 
kosačiek a náradia v teréne. 
 

Základnej škole bolo darované vybavenie na základe projektu Informatizácia školstva -  
interaktívna tabuľa, projektor, a dva notebooky. 
 

2. 6. 2014 sa uskutoční zasadanie komisie VÚCBB, ktorá rozdeľuje dotácie pre okres Žiar nad 
Hronom. Obec Lovča poslala žiadosť na 1632,96  € na Vybavenie na poskytovanie naliehavej 
pomoci pri postihnutí živelnou pohromou a TJ Lovča odoslala žiadosť na finančnú podporu 
Turnaja mladšieho dorastu o Pohár Jána Švehlíka. 
 

Ing. Truben – navrhol zosúladiť využívanie informatickej učebne v ZŠ aj pre deti MŠ, ďalej 
tlmočil požiadavku o zakúpenie a nainštalovanie bezdrôtového zvončeka na vchodové dvere MŠ 
 Starosta akceptoval požiadavku zvončeka a informoval prítomných o nezapojení sa MŠ do 
projektu Informatizácia školstva z  nezistených dôvodov. 
 

Starosta plánuje v druhej etape obnovy zelene výsadbu medzi Lovčou a Dolnou Trnávkou. 
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Do Komunálnej poisťovne, a.s., ktorá v ktorej je poistená časť majetku obce, bola odoslaná 
žiadosť o sponzorský príspevok na rozšírenie a vybavenie ihriska MŠ a verejného detského ihriska. 
 
10. Diskusia 
p. Peter Kováč informoval, že v októbri 2013 doručil  na Obecný úrad  sťažnosť obyvateľov ulice 
Pod Tehelňou so žiadosťou pravidelného odvozu bioodpadu. Odvoz bol zabezpečený raz. 
Vzhľadom na počasie, požiadal o zabezpečenie pravidelného odvozu aj v tomto roku, odpad  
vplyvom tepla opätovne zahníva, uvoľňuje zápach a obťažuje občanov okolitých domov.   
V prípade, že nedôjde k náprave, budú občania nútení osloviť  Okresný úrad, odbor starostlivosti 
o životné prostredie.   
Starosta poďakoval za toleranciu strpenia týchto nepríjemností, obec nedokáže svojpomocne 
zabezpečiť naloženie  kontajnera, je obmedzovaná pomoc od iných. Odvoz na skládku bude 
zabezpečený čo v najkratšom termíne. Zberné miesto je prechodným riešením, jeho vznikom sa 
odstránilo množstvo čiernych skládok v obci, aj čiernej skládky v blízkosti domu p. Kováča 
a v celej časti Pod Tehelňou. Po zakúpení zariadenia na zber bioodpadu obec svojpomocne naloží 
odpad do veľkokapacitných kontajnerov, ktoré Technické služby a.s. bezodplatne odvezú. Termín 
pravidelných odvozov  obec zabezpečí najneskôr do 30.7.2014 
Ing. Valent navrhol do doby, kým nebude možné odpad naložiť do kontajnerov svojpomocne, 
požiadať iný subjekt o spoluprácu do 30. júna. 
p. Kováč – v prípade, že nedôjde k náprave, bude nútený konať, požiadal o zapísanie do uznesení. 
 

Ing. Jozef Bojo sa zaujímal, či nie je možné  bioodpad  na ulici Šušolskej ukladať k hlavnej ceste 
a obec by zabezpečili zvoz  z týchto miest, pretože rozkladaním odpad vo vreciach naberá na váhe 
a vrecia sa rozpadajú. V žiadosti na obnovu zelene sa  neuvažovalo nákupe o okrasných krov? 
Starosta konštatoval, že z personálnych dôvodov nie je možné zabezpečiť takýto zber. Predmetom 
žiadosti bola izolačná zeleň na zníženie hluku a emisií z R1 a areálu ZSNP, teda len stromy. 
 
Po rozprave sa poslanci zhodli na možnosti zakúpenia silnejších vriec na náklady obce, ktoré 
zamestnanci Technických služieb a.s. vysypú a vrecia budú ostávať v obci. 
 

p. Kováč sa zaujímal, kedy bude funkčná internetová stránka obce? 
Starosta odpovedal, že práve prebieha programovanie stránky, do 30. júna by mala byť plne 
funkčná. 
 
 
11. Záver 
Uznesenie č. 6/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lovči  
A. schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2/2014 

 
Uznesenie č.7/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lovči  
A. schvaľuje  
1. finančnú spoluúčasť  na projekte Obnova izolačnej zelene v katastrálnom území obce Lovča vo 
výške  878,31 € k žiadosti  o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2014 zo dňa 16.12.2013 
vedenej pod č. POD-ZD-216. 
 
Uznesenie č. 8/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lovči  
A. schvaľuje   
1. dodávateľa materiálu a prác na projekt Obnova izolačnej zelene v katastrálnom území obce 

Lovča – Siky Gardens Centrum s.r.o., pobočka Banská Bystrica, Partizánska cesta 91,  IČO: 
46 545 441, zastúpená  Michal Siklienka, konateľ   – cena 5 878,31 € s DPH. 
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Uznesenie č. 9/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lovči  
A. schvaľuje  
1. finančnú spoluúčasť  na projekte „Zakúpenie zariadení na zber, separáciu a zhodnocovanie 
biologicky rozložiteľného odpadu v obci  Lovča“  vo výške  3 296,40 € k žiadosti  o poskytnutie 
podpory formou dotácie na rok 2014 zo dňa 23.10.2013 vedenej pod č. 100315. 
 
 
Uznesenie č. 10/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lovči  
A. schvaľuje   
dodávateľa materiálu na projekt „Zakúpenie zariadení na zber, separáciu a zhodnocovanie 
biologicky rozložiteľného odpadu“  - MAKE TECHNOLOGY, s.r.o., Hradná 3, Bratislava  – cena 
65 928,00 € s DPH. 
 
 
Uznesenie č. 11/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lovči 
A. berie na vedomie 
1. požiadavku p. Kováča na pravidelné odstraňovanie bioskládky Pod Tehelňou v termíne do 
30.7.2014 
 
 
Na  záver starosta poďakoval prítomným  za účasť na  zasadaní OZ.  
Zasadanie OZ bolo ukončené 28.05.2014 o 20:20 hod. 
 
Zapísala:  Katarína Chudobová 
 

 
 
 
 
 
 

Ondrej Bahno 
starosta obce 

 
 
Overovatelia zápisnice: 

 
 

 ....................................................       ................................................. 
 Ing. Karol Truben     Ing. Martin Valent  
 
 
 
Prílohy: 
1/ Prezenčná listina 2x 
2/ Pozvánka 
3/ Rozpočtové opatrenie č. 2/2014 
4/ Zápis z výberu z cenových ponúk na výber dodávateľa materiálu a prác na projekt „Obnova 
izolačnej zelene v katastrálnom  území obce Lovča“ 
5/ Zápis z výberu z cenových ponúk na výber materiálu a prác na projekt „Zakúpenie zariadení na 
zber, separáciu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Lovča“  
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