
Z á p i s n i c a

zo   zasadania  Obecného zastupiteľstva v Lovči,

ktoré sa konalo 13.12.2019 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.  Ospravedlnený: 
Blanka Szűcsová, Miloslav Kabina
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Program zasadania:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola prijatých uznesení
4. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2019
5. Návrh rozpočtu obce Lovča na rok 2020 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 

rozpočtu.
6. Návrh VZN č. 1/2020 - O dani z nehnuteľností na území obce
7. Návrh VZN č. 2/2020 - O miestnych daniach na území obce
8. Návrh VZN č. 3/2020 - O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady
9. Návrh VZN č. 4/2020 - Dodatok k VZN č. 2/2016 - O nakladaní s komunálnymi odpad-

mi a drobnými stavebnými odpadmi
10.  Návrh VZN č. 5/2020 - O poplatku za rozvoj
11.  Projektový zámer – zateplenie kultúrneho domu
12.  Rôzne.
13.  Diskusia.
14.  Záver

Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

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

3. Kontrola prijatých uznesení
Starosta konštatoval, že boli splnené prijaté uznesenia.

4. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2019
Presun finančných prostriedkov medzi rozpočtovými kapitolami, príloha č. 1.
Poslanci nemali pripomienky a prijali  uznesenie č. 19
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

5. Návrh rozpočtu obce Lovča na rok 2020 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 
rozpočtu.
Návrh rozpočtu obce Lovča na r. 2020 -2022 bol zverejnený od 28.11.2019 do 12.12.2019 vo 
vývesnej  tabuli  a na  stránke  obce,  v termíne  nebola  podaná   žiadna  pripomienka  k návrhu 
rozpočtu.
Poslanci nemali pripomienky a prijali  uznesenie č. 20
Hlasovanie: za: 5 proti: 0 zdržal sa: 1 nehlasoval: 0
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http://lovca.sk/sites/default/files/vzn_dodatok_1_nariadenia_navrh.pdf
http://lovca.sk/sites/default/files/vzn_dodatok_1_nariadenia_navrh.pdf
http://lovca.sk/sites/default/files/vzn_miestnypoplatok_na_schvalovanie.pdf
http://lovca.sk/sites/default/files/vzn_miestnypoplatok_na_schvalovanie.pdf
http://lovca.sk/sites/default/files/vzn_miestnedane_na_schvalovanie.pdf
http://lovca.sk/sites/default/files/vzn_danznehnutelnosti_na_schvalovanie.pdf


6. Návrh VZN č. 1/2020 - O dani z nehnuteľností na území obce
Návrh VZN č. 1/2020  bol zverejnený od 28.11.2019 do 12.12.2019 vo vývesnej tabuli a na 
stránke obce, v termíne nebola podaná  žiadna pripomienka k návrhu VZN.
Poslanci nemali pripomienky a prijali  uznesenie č. 21
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

7. Návrh VZN č. 2/2020 - O miestnych daniach na území obce
Návrh VZN č. 2/2020  bol zverejnený od 28.11.2019 do 12.12.2019 vo vývesnej tabuli a na 
stránke obce, v termíne nebola podaná  žiadna pripomienka k návrhu VZN.
Poslanci nemali pripomienky a prijali  uznesenie č. 22
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

8. Návrh VZN č. 3/2020 - O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady
Návrh VZN č. 3/2020  bol zverejnený od 29.11.2019 do 13.12.2019 vo vývesnej tabuli a na 
stránke obce, v termíne nebola podaná  žiadna pripomienka k návrhu VZN.
Ing. Valent upozornil, že v  § 7 bod 1 ja text 80 % , má byť 75%.  Poslanci s  úpravou textu 
súhlasili.
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0
Poslanci nemali pripomienky a prijali  uznesenie č. 23
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

9.  Návrh  VZN č.   4/2020   -  Dodatok  k  VZN č.  2/2016   -  O  nakladaní   s  komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Návrh VZN č. 4/2020  bol zverejnený od 29.11.2019 do 13.12.2019 vo vývesnej tabuli a na 
stránke obce, v termíne nebola podaná  žiadna pripomienka k návrhu VZN.
Poslanci nemali pripomienky a prijali  uznesenie č. 24
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

10.  Návrh VZN č. 5/2020 - O poplatku za rozvoj
Návrh VZN č. 5/2020  bol zverejnený od 29.11.2019 do 13.12.2019 vo vývesnej tabuli a na 
stránke obce, v termíne nebola podaná  žiadna pripomienka k návrhu VZN.
Poslanci nemali pripomienky a prijali  uznesenie č. 25
Hlasovanie: za: 5 proti: 1 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

11. Projektový zámer – zateplenie kultúrneho domu
Príprava žiadosti o NFP na zateplenie obvodového plášťa budovy na Environmentálny fond ku 
30. 12. 2019. PD je hotová, predlžuje sa platnosť stavebného povolenia.

12. Rôzne
Realizované projekty:

Arboristická revitalizácia parku 2019
Stolný tenis indoor aj outdoor 2019 - projekt s podporou VÚC BBSK
Hracie prvky detského ihriska v obci Lovča – 2018
Príprava realizácie:
Zavlažovanie hracej plochy hlavného ihriska
Obecný kamerový systém 2019/2020
Odoslané:
Rekonštrukcia vykurovania ZŠ a MŠ, Zberný dvor za obecným úradom,  WiFI pre Teba, 
Pamätná izba, Technika na starostlivosť o verejné priestranstvá, Vybavenie kultúrneho domu 
na spoločenské podujatia, Arboristická starostlivosť o lipovú alej a solitéry, 
Príprava – Napojenie obce na ČOV, Vodovod

Uskutočnené podujatia:
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http://lovca.sk/sites/default/files/vzn_dodatok_1_nariadenia_navrh.pdf
http://lovca.sk/sites/default/files/vzn_dodatok_1_nariadenia_navrh.pdf
http://lovca.sk/sites/default/files/vzn_miestnypoplatok_na_schvalovanie.pdf
http://lovca.sk/sites/default/files/vzn_miestnypoplatok_na_schvalovanie.pdf
http://lovca.sk/sites/default/files/vzn_miestnedane_na_schvalovanie.pdf
http://lovca.sk/sites/default/files/vzn_danznehnutelnosti_na_schvalovanie.pdf


Hodová zábava
Lovčiansky festival na maradíku - 31. 8. 2019
Štafetový beh Od Tatier k Dunaju - 17. 8. 2019
Volejbalový turnaj - 27. 7. 2019
Deň detí - 1. 6. 2019
Stavanie mája - 30. 4. 2019
Pozdrav jubilantom - 21. 4. 2019
Fašiangový sprievod - 2. 3. 2019
Folklórne Vianoce - 6. 1. 2019

Pripravované podujatia
15. 2. 2020 – Maškarný ples
22. 2. 2020 - Fašiangy
12. 4. 2020 - Pozdrav jubilantom
Deň detí
28. 8. - 30. 8. 2020 - Stretnutie lovčianskych rodákov
Úcta k starším
21. 11. Hodová zábava
Starosta poďakoval poslancom za doterajšiu spoluprácu.

Jozef Hudec – aká je  celková výška podporených projektov za r. 2019?
starosta – SAŽP - Arboristická štúdia 5 000 €, 

     - BBSK – Stolný tenis indoor aj outdoor 2 000 €
     - ÚV SR - Hracie prvky detského ihriska 8 000 € z r. 2018

Ing. Martin Valent – opätovne pripomenul potrebu vybudovanie prístreškov  nad vchody do zá-
kladnej školy.

13. Diskusia.

14. Záver.
Starosta  na  záver  požiadal   o prečítanie  uznesení  zo  zasadanie  OZ  obce  Lovča  zo  dňa 
13.12.2019

Uznesenie č. 19
Obecné zastupiteľstvo v Lovči
A. schvaľuje zmenu rozpočtu  obce Lovča č. 1/2019

Uznesenie č. 20
Obecné zastupiteľstvo v Lovči
A. schvaľuje rozpočet na rok 2020
B. berie na vedomie
     1. návrh rozpočtu obce Lovča na roky 2021 a 2022 a
     2. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2020 - 2022 

Uznesenie č. 21
Obecné zastupiteľstvo v Lovči
A. schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie  č. 1/2020 o dani z nehnuteľností na území obce

Uznesenie č. 22
Obecné zastupiteľstvo v Lovči
A. schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie  č. 2/2020 o miestnych daniach na území obce

Uznesenie č. 23
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Obecné zastupiteľstvo v Lovči
A. schvaľuje  Všeobecne záväzné nariadenie  č. 3/2020 o  miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady

Uznesenie č. 24
Obecné zastupiteľstvo v Lovči
A. schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie  č. 4/2020  dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu číslo 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
na území obce Lovča

Uznesenie č. 25
Obecné zastupiteľstvo v Lovči
A. schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie  č. 5/2020 o poplatku za rozvoj

Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Starosta poďakoval za účasť na zasadaní OZ a zasadanie o 20:45  hod. ukončil.

Ondrej Bahno
   starosta obce

Overovatelia zápisnice:

 ....................................................     .................................................
Ing. Andrej Lukáč Ing. Martin Valent

Prílohy:
1/ Pozvánka
2/ Prezenčná listina
3/ Návrh na zmenu rozpočtu obce Lovča č. 1/2019
4/ Návrh rozpočtu obce Lovča na roky 2020-2022
5/ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na rok 2020 – 2022
6/ VZN č. 1/2020 o dani z nehnuteľnosti
7/ VZN č. 2/2020 o miestnych daniach na území obce
8/ VZN č. 3/2020 o miestnom poplatku za KO a DSO
9/ VZN č. 4/2020 dodatok č.1 k VZN č. 2/2016 o nakladaní s KO a DSO na území obce Lovča
10/ VZN č. 5/2020 o poplatku za rozvoj
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