
Z á p i s n i c a

zo   zasadania  Obecného zastupiteľstva v Lovči,

ktoré sa konalo 10. decembra 2021 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu 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.  Ospravedlnení:  Miloslav 
Kabina, Jozef Hudec, Peter Švehlík.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Program zasadania:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola prijatých uznesení
4. Rozpočet obce Lovča na roky 2022 - 2024
5. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
6. Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti na území obce Lovča
7. Návrh VZN o poskytovaní dotácií
8. Návrh VZN o financovaní škôl a školských zariadení
9. Návrh VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska
10. Informácie k výstavbe vodovodu v obci
11.  Rôzne
12.  Diskusia
13.  Záver

Prítomní Neprítomní Za Proti Zdržal sa
Jozef Hudec x
Miloslav Kabina x
Ing. Pavol Košta x
Ing. Andrej Lukáč x
Peter Švehlík x
Peter Truben x
Ing. Martin Valent x

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa bol určený:  Katarína Chudobová
Za overovateľov zápisnice boli určení:  Ing. Pavol Košta, Ing. Martin Valent

3. Kontrola prijatých uznesení
Uznesenie č. 1/2021
Obecné zastupiteľstvo v Lovči
A. schvaľuje
1. Záverečný účet obce Lovča za rok 2020 a celoročné hospodárenie za rok 2020 bez výhrad.
B. berie na vedomie
1. Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Lovča za rok 2020.
2. Informácie starostu obce o vodovode a správu o činnosti obce Lovča.

4. Rozpočet obce Lovča na roky 2022 - 2024
Rozpočet  obce  Lovča  na  roky 2022 –  2024 bol  zverejnený  od 25.11.2021 do 9.12.2021.  na 
vývesnej tabuli a stránke obce. V termíne nebola podaná  žiadna pripomienka k rozpočtu obce.
Kontrolórka obce predniesla stanovisko k rozpočtu, stanovisko je prílohou zápisnice. 
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Hlasovanie o rozpočte obce Lovča na rok  2022 a návrhu na roky 2023-2024 

Prítomní Neprítomní Za Proti Zdržal sa
Jozef Hudec x
Miloslav Kabina x
Ing. Pavol Košta x
Ing. Andrej Lukáč x
Peter Švehlík x
Peter Truben x
Ing. Martin Valent x

5. Návrh VZN obce Lovča číslo 1/2022 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný 
stavebný odpad
Návrh VZN číslo 1/2022 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol 
zverejnený  od  25.11.2021  do  9.12.2021  na  vývesnej  tabuli  a stránke  obce.  V termíne  nebola 
podaná žiadna pripomienka k návrhu VZN. Poplatok za vývoz odpadu 7  €. 
Ing. Valent – čo zahŕňa odvoz odpadu? 
    starosta – odvoz komunálneho odpadu, uloženie odpadu, odpad vo veľkokapacitných kontajne-
roch, odpad z verejných priestranstiev, manipulácia s kontajnermi, doprava, vrecia na bioodpad, 
odvoz textilu a kuchynského odpadu a oleja,  dovoz kontajnera na drevo. Sklo, plasty, bioodpad, 
drevo sú zdarma – separované zložky. Vďaka vysokej vytriedenosti odpadu za rok 2020, platíme 
za uloženie odpadu na skládku najnižšiu sadzbu 11€/tona.

Hlasovanie o VZN obce  Lovča číslo 1/2022 

Prítomní Neprítomní Za Proti Zdržal sa
Jozef Hudec x
Miloslav Kabina x
Ing. Pavol Košta x
Ing. Andrej Lukáč x
Peter Švehlík x
Peter Truben x
Ing. Martin Valent x

6. Návrh VZN obce Lovča číslo 2/2022 o dani z nehnuteľnosti na území obce Lovča
Návrh  VZN  číslo  2/2022  o dani  z nehnuteľnosti  na  území  obce  Lovča  bol  zverejnený  od 
25.11.2021 do 9.12.2021 na vývesnej tabuli a stránke obce. V termíne nebola podaná žiadna pri-
pomienka k návrhu VZN.
Zvýšený výber daní z nehnuteľností bude použitý na financovanie nákladov súvisiacich s vypra-
covaním územného plánu obce, cca 21 000 €, obec požiada o dotáciu  na pokrytie časti nákladov, 
cca 10 000 €.
Účelom územné plánu obce je ochrana územia obce a usmerňovanie rozvoja obce.
Hlasovanie o VZN obce Lovča číslo 2/2022

Prítomní Neprítomní Za Proti Zdržal sa
Jozef Hudec x
Miloslav Kabina x
Ing. Pavol Košta x
Ing. Andrej Lukáč x
Peter Švehlík x
Peter Truben x
Ing. Martin Valent x
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7. Návrh VZN obce Lovča číslo 3/2022 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Návrh VZN číslo 3/2022 o poskytovaní dotácií  z rozpočtu obce bol zverejnený od 25.11.2021 do 
9.12.2021 na vývesnej tabuli a stránke obce, upravuje podmienky poskytnutia žiadosti z rozpočtu 
obce oprávneným osobám. V termíne nebola podaná žiadna pripomienka k návrhu VZN.

Hlasovanie o VZN obce Lovča číslo 3/2022

Prítomní Neprítomní Za Proti Zdržal sa
Jozef Hudec x
Miloslav Kabina x
Ing. Pavol Košta x
Ing. Andrej Lukáč x
Peter Švehlík x
Peter Truben x
Ing. Martin Valent x

8. Návrh VZN obce Lovča číslo 4 /2022 o financovaní škôl a školských zariadení
Návrh VZN číslo 4/2022 o financovaní škôl a školských zariadení bol zverejnený od 25.11.2021 
do 9.12.2021 na vývesnej tabuli  a stránke obce.  V termíne nebola podaná žiadna pripomienka 
k návrhu VZN. 
Hlasovanie o VZN obce Lovča číslo 4/2022

Prítomní Neprítomní Za Proti Zdržal sa
Jozef Hudec x
Miloslav Kabina x
Ing. Pavol Košta x
Ing. Andrej Lukáč x
Peter Švehlík x
Peter Truben x
Ing. Martin Valent x

9. Návrh VZN obce Lovča číslo 5/2022 o prevádzkovom poriadku pohrebiska
Návrh VZN číslo 5/2022 o prevádzkovom poriadku pohrebiska bol zverejnený od 25.11.2021 do 
9.12.2021 na vývesnej tabuli a stránke obce. V termíne nebola podaná žiadna pripomienka k ná-
vrhu VZN. VZN upravené v zmysle legislatívy, úprava cien odráža zvyšujúce sa  náklady za od-
voz odpadu a kosenie na pohrebisku.
Hlasovanie o VZN obce Lovča číslo 5/2022

Prítomní Neprítomní Za Proti Zdržal sa
Jozef Hudec x
Miloslav Kabina x
Ing. Pavol Košta x
Ing. Andrej Lukáč x
Peter Švehlík x
Peter Truben x
Ing. Martin Valent x

10. Informácie k výstavbe vodovodu v obci
Ulica Kmeťova – budovanie prípojok, vykonaná  tlaková skúška potrubia.
Pokračovať sa bude budovaním prípojok  na ulici Šušolská.
Vo vlastnom záujme je vhodné zhotoviť si fotodokumentáciu prác pred svojím domom  pre lepšiu 
orientáciu v budúcnosti.
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Ulica Geromettova – trasa sa prispôsobuje ostatným vedeniam a tiež s ohľadom na to, aby bolo 
možné umiestniť vodomerné šachty v dostatočnej vzdialenosti od plynového potrubia. 
Nevytýčené telekomunikačné vedenie.
Spisujú sa protokoly o prípojkách – rieši to stavbyvedúci s vlastníkom nehnuteľnosti.

11. Rôzne
Realizované projekty
Detské ihrisko MŠ – dotácia  Nadácia Coop Jednota 6 000€
Vianočná výzdoba – dotácia BBSK 2 500€
Informačné tabule pred OcÚ – dotácia OZ ŽK 500€
Premiestnenie kríža v Súhrade
Oprava kanalizačnej šachty na Partizánskej
Poďakovanie za pomoc pri testovaní COVID-19
Rok 2021 bez podujatí kvôli pandemickej situácii

Plánované projekty na rok 2022
Výstavba oplotenia v cintoríne
Prebieha príprava žiadosti na SFZ na oplotenie štadiónu.
Pripravované podujatia – v závislosti od pandemickej situácie
Deň detí 6/2022
Folklórny festival koniec 8/2022

Poďakovanie za pomoc v roku 2021.

Ing. Košta – ponuka na predaj pozemku  CKN 2367 450m2.
     starosta navrhol riešiť predaj s Agrotechom Lovča s.r.o

Starosta  informoval o 3 doručených  žiadostiach o odkúpenie pozemkov za záhradami v „kukuri-
ci“  3 x 550 m2 a pričlenenie k existujúcim pozemkom žiadateľov.

12. Diskusia
Ing. Hrmová – plán opravy cesta Hviezdoslavova ulica.
     starosta - oprava  cesty až po realizácii vodovodu, hľadanie zdrojov na opravu.

13. Záver
Uznesenie č. 2/2021
Obecné zastupiteľstvo v Lovči
A. schvaľuje 
1.Rozpočet obce Lovča na rok 2022 
B. berie na vedomie
1. Návrh rozpočtu na roky 2023,2024
2.  Stanovisko kontrolóra obce  k rozpočtu obce Lovča  na roky 2022 - 2024

Uznesenie č. 3/2021
Obecné zastupiteľstvo v Lovči
A. schvaľuje
Všeobecné záväzné nariedenie číslo 1/2022 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný 
stavebný odpad.

Uznesenie č. 4/2021
Obecné zastupiteľstvo v Lovči
A. schvaľuje
Všeobecné záväzné nariedenie číslo 2/2022 o dani z nehnuteľnosti na území obce Lovča
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Uznesenie č. 5/2021
Obecné zastupiteľstvo v Lovči
A. schvaľuje
Všeobecné záväzné nariedenie číslo 3/2022 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Uznesenie č. 6/2021
Obecné zastupiteľstvo v Lovči
A. schvaľuje
Všeobecné záväzné nariedenie číslo 4/2022 o financovaní škôl a školských zariadení

Uznesenie č. 7/2021
Obecné zastupiteľstvo v Lovči
A. schvaľuje
Všeobecné záväzné nariedenie číslo  5/2022 o prevádzkovom poriadku pohrebiska

B. berie na vedomie
Informácie starostu obce o vodovode a správu o činnosti obce Lovča.
Záujem žiadateľov o  odkúpenie časti parcely  CKN 19/2 k. ú. Lovča

Hlasovanie  o návrhu uznesení 
 Prítomní Neprítomní Za Proti Zdržal sa
Jozef Hudec x
Miloslav Kabina x
Ing. Pavol Košta x
Ing. Andrej Lukáč x
Peter Švehlík x
Peter Truben x
Ing. Martin Valent x

Starosta poďakoval za účasť na zasadaní OZ a zasadanie ukončil o 19:50 ukončil.

Ondrej Bahno
   starosta obce

Overovatelia zápisnice:

 ....................................................     .................................................
Ing. Pavol Košta Ing. Martin Valent
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Prílohy:
1/  Pozvánka
2/  Prezenčná listina 2x
3/  Rozpočet na roky 2022 – 2024 
4/ Stanovisko kontrolórky obce k rozpočtu obce na roky 2022 – 2024
5/ VZN č. 1/2022 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
6/ VZN č. 2/2022 o dani z nehnuteľnosti na území obce Lovča
7/ VZN č. 3/2022 o poskytovaní dotácií
8/ VZN č. 4/2022 o financovaní škôl a školských zariadení
9/ VZN č. 5/2022 o prevádzkovom poriadku pohrebiska
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