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

ktoré sa konalo 7.12.2018 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. Príhovor 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. Rozpočet obce Lovča na rok 2019. 
12. Všeobecne záväzné nariadenie obce Lovča o poplatkoch za komunálny odpad a drobný 

stavebný odpad. 
13. Rôzne. 
14. Diskusia. 
15. Záver. 

 
2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov 
Za zapisovateľku  bola určená :   Katarína Chudobová 
Za overovateľov zápisnice boli určení:   Jozef Hudec, Miloslav Kabina 
 
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 Jána Zaťka, aby informoval 
prítomných o výsledkoch voľby starostu a výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva. 
Ján Zaťko prečítal výsledky volieb starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdal 
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. 
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6. Vystúpenie starostu 
Starosta predniesol príhovor, v ktorom poďakoval poslancom za volebné obdobie 2014 – 2018 
a predniesol plán na roky 2018 – 2022. 
 
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 členov 
predkladá starosta 
Komisia podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov 
Jozef Hudec, Miloslav Kabina, Ing. Pavol Košta, Ing. Andrej Lukáč, Peter Švehlík, Peter Truben,  
Ing. Martin Valent 
 

Komisia na ochranu verejného poriadku  
Jozef Hudec, Miloslav Kabina, Ing. Pavol Košta, Ing. Andrej Lukáč, Peter Švehlík, Peter Truben,  
Ing. Martin Valent 
 

Stavebná komisia: 
Jozef Hudec, Miloslav Kabina, Ing. Pavol Košta, Ing. Andrej Lukáč, Peter Švehlík, Peter Truben,  
Ing. Martin Valent 
 

Poslanci nemali  pripomienky, návrhy a prijali uznesenie 
Hlasovanie:  za:     proti:   0 zdržal sa:  1  nehlasoval: 0 
 
9. Určenie zástupcu starostu obce 
predkladá starosta 
Starosta určil, že zástupcom starostu obce Lovča vo volebnom období bude Ing. Andrej Lukáč. 
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. Andrej Lukáč. 
 

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 v znení neskorších predpisov patrí 
starostovi plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve  za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 1,83.  Plat sa zaokrúhľuje na celé euro 
nahor a patrí starostovi odo dňa zloženia sľubu. Výpočet 954 € x 1,83 = 1745,82 = 1746 € 
 
11. Rozpočet obce Lovča na rok 2019. 
Predkladá starosta 
Návrh rozpočtu na r. 2019-2021 bol zverejnený vo vývesnej tabuli a na stránke obce od 
22.11.2018 do 7.12.2018, v tomto termíne bola podaná pripomienka zo strany TJ na zvýšenie 
rozpočtu na rok 2019 o 1 000 €, starosta navrhol zmenu: 
- položka 642 41 Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám – TJ zmena z 6000 € na 
7000 € 
- položka 637 41 Projektové dokumentácie zmena z 5 180 € na 4 180 €. 
Poslanci nemali  pripomienky k zmene a prijali uznesenie  
Hlasovanie:  za:   6  proti:   0 zdržal sa:  1  nehlasoval: 0 
Hlasovanie o rozpočte po zmene: 
  za:   7  proti:   0 zdržal sa:  0  nehlasoval: 0 
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12. Všeobecne záväzné nariadenie obce Lovča o poplatkoch za komunálny odpad a drobný 
stavebný odpad 
Predkladá starosta 
Návrh VZN o poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol zverejnený vo 
vývesnej tabuli a na stránke obce od 22.11.2018 do 7.12.2018, v tomto termíne neboli uplatnené 
žiadne pripomienky. Návrh VZN je vypracovaný v súlade s platným a účinným znením zákona  č. 
582/2004 Z.z. 
 
13. Rôzne 
Jozef Hudec -  navrhol v KD umiestniť oznam v súlade s nariadením GDPR, že z podujatí budú 
vyhotovené fotografie a videozáznam. 
 - Blanka Szűcsová navrhla na pozvánky umiestniť informáciu, že účasťou na podujatí súhlasíte 
s vyhotovením záznamu 
 
14. Diskusia 
Ing. Karol Truben poprial starostovi a poslancom veľa úspechov vo volebnom období, poďakoval 
za  doterajšiu spoluprácu. Informoval, že je potrebné doplniť radu školy pri MŠ zo zástupcov 
zriaďovateľa. 
 
15. Záver 
Starosta požiadal o prečítanie uznesení z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 
Lovča zo dňa 7.12.2018 
 
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, Ing. Andrej 
Lukáč, Peter Švehlík, Peter Truben, Ing. Martin Valent 

 
Uznesenie č. 2 
Obecné zastupiteľstvo v Lovči 
A. poveruje 

1. poslanca Ing. Andrej Lukáč 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. Komisiu podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov 

2. Komisia na ochranu verejného poriadku 
3. Stavebnú komisiu 
4. Krízový štáb obce 

B. volí  
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1. pre komisiu  na ochranu verejného poriadku -  členov komisie: Jozef Hudec, Miloslav Kabina, 
Ing. Pavol Košta, Ing. Andrej Lukáč, Peter Švehlík, Peter Truben, Ing. Martin Valent 
 
2. pre stavebnú komisiu  - členov komisie: Jozef Hudec, Miloslav Kabina, Ing. Pavol Košta, Ing. 
Andrej Lukáč, Peter Švehlík, Peter Truben, Ing. Martin Valent 
 
Uznesenie č. 4 
Obecné zastupiteľstvo v Lovči 
A. 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 mesačný plat starostu Ondrej 
Bahno vo výške  1.746 € 
 
Uznesenie č. 5 
Obecné zastupiteľstvo v Lovči 
A. schvaľuje 
1. zmenu návrhu rozpočtu na r. 2019 
    -položka 642 41 Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám – TJ zmena z 6000 € na 
7000 € 
  - položka 637 41 Projektové dokumentácie zmena z 5 180 € na 4 180 €. 
2. Rozpočet obce Lovča na rok 2019. 
B. berie na vedomie návrh rozpočtu na r. 2020-2021 
 
Uznesenie č. 6 
Obecné zastupiteľstvo v Lovči 
A. schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Lovča o poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný 
odpad. 
 
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadaní OZ.  
Zasadanie OZ bolo ukončené 7.12.2018 o 20:00 hod. 
 

Zapísala:  Katarína Chudobová 
 

 
 

   
 

  Ondrej Bahno 
  starosta obce 

 
 
Overovatelia zápisnice: 

 
 

 ....................................................       ................................................. 
                 Jozef Hudec                                                            Miloslav Kabina 
 
 
 
Prílohy: 
1/ Pozvánka 
2/ Prezenčné listiny 
3/ Zápisnica okrskovej volebnej komisie 
4/ Zápisnica miestnej volebnej komisie 
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5/ Odpis zápisnice miestnej volebnej komisie 
6/ Sľub starostu 
7/ Sľub poslancov 
8/ Návrh rozpočtu 2019 – 2021 
9/ Návrh VZN obce Lovča o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady 


