
Z á p i s n i c a

zo   zasadania  Obecného zastupiteľstva v Lovči,

ktoré sa konalo 18.03.2019 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:  Miloslav 
Kabina, Peter Švehlík, Blanka Szűcsová
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Program zasadania:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola prijatých uznesení
4. Návrh na menovanie členov Rady školy pri ZŠ a Rady školy pri MŠ.
5. Zámer predaja pozemkov vo vlastníctve obce
6. Zápis vecného bremena pre rozšírenie NN siete pre Stredoslovenská distribučná a.s.
7. Zámena pozemkov vlastníkov Obec Lovča a Farnosť Lovča
8. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver

Hlasovanie: za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

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

3. Kontrola prijatých uznesení
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 
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
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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.

4. Návrh na menovanie členov Rady školy pri ZŠ a Rady školy pri MŠ.
Predkladá starosta
Podľa § 2 písm.d)  Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe 
ustanovenia  orgánov  školskej  samosprávy,  o ich  zložení,  o ich  organizačnom  a finančnom 
zabezpečení navrhol starosta delegovať zástupcov zriaďovateľa nasledovne:
Rada školy pri : Peter Truben, Miloslav Kabina, Ing. Martin Valent
Rada školy pri ZŠ: Ing. Andrej Lukáč, Jozef Hudec, Ing. Pavol Košta
Poslanci nemali pripomienky a prijali uznesenie č. 7
Hlasovanie: za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

5. Zámer predaja pozemkov vo vlastníctve obce
Predkladá starosta
Zámer  predaja  majetku  vo  vlastníctve  obce,  časti  pozemkov   EKN  č.  82/1  k.ú.  Lovča   - 
nehnuteľnosti zamerané geometrickým plánom  č. 31332552/2/2019, vyhotovený dňa 5.2.2019, 
novovzniknuté parcely:
1.   parcela č. CKN 971/4 v celosti  (1/1)  vyznačená ako trvalý trávny porast o výmere 140 m2
-  kupujúca Ivica Kováčová,  rod. Kováčová, nar. 02.12.1984,  Pod Tehelňou 125, 966 21 Lovča, 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, kúpna cena 464,80€  (140m2 x 3,32 €/m2)

2.  parcela  CKN 971/5 vyznačená ako trvalý trávny porast o výmere 51 m2, parcela č. CKN 
971/6 vyznačená ako trvalý trávny porast o výmere 1 m2 v celosti (1/1)
-   kupujúci  Ján  Dúbravský,  r.  Dúbravský,  nar.  21.05.1953  a manž.   Mária  Dúbravská  r. 
Slašťanová, nar. 20.03.1955, obaja bytom Pod Teheľňou 61, 966 21  Lovča ,  z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, za kúpnu cenu 172,64 € (52 m2 x 3,32 €/m2)
Poslanci nemali pripomienky a prijali  uznesenie č. 8
Hlasovanie: za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

6. Zápis vecného bremena pre rozšírenie NN siete pre Stredoslovenská distribučná a.s.
Predkladá starosta
Vecné bremeno na parcely  C-KN 29/1  (E-KN82/1),  C-KN 755 (E-KN 82/1),  C-KN 756 pre 
budúceho  oprávneného  Stredoslovenská  distribučná  a.  s.,  Pri  Rajčianke  2927/8,  Žilina  ku 
plánovanej  realizácii  stavby  „11408-Lovča-Lazy-Rozšírenie  NNK“  v  zmysle  projektovej 
dokumentácie, projektová dokumentácia je k nahliadnutiu na Obecnom úrade.
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Poslanci nemali pripomienky a prijali  uznesenie č. 9
Hlasovanie: za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

7. Zámena pozemkov vlastníkov Obec Lovča a Farnosť Lovča
Predkladá starosta
Zámena parcely č. CKN  1594 vyznačená ako orná pôda o výmere 990 m2 vo vlastníctve Obec 
Lovča  za  parcelu   č.  CKN 19/1  vyznačená  ako  orná  pôda  o výmere  990  m2 vo  vlastníctve 
Rímskokatolícka cirkev farnosť Lovča.
Poslanci nemali pripomienky a prijali  uznesenie č. 10
Hlasovanie: za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

8. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií
Predkladá sarosta
Do návrh zásad odmeňovania poslancov a komisií boli zapracované pripomienky poslancov -15 € 
za účasť na zasadaní  OZ, pracovnom stretnutí,  stretnutí  komisie.  Odmeny budú vyplácané 1x 
ročne,  podkladom  k výplate  bude  prezenčná  listina  zo  zasadnutia  OZ,  pracovného  stretnutia 
a stretnutia komisie.
Poslanci nemali pripomienky a prijali  uznesenie č.11
Hlasovanie: za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

9. Rôzne
Predkladá starosta
Odoslané projekty:
- žiadosť o kamerový systém 15 000 € - RVPK
-  žiadosť  o poskytnutie  príspevku  z  ÚPSVaR  na  podporu  rozvoja  miestnej  a regionálnej 
zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – operačný program Ľudské zdroje, vytvorené 4 
pracovné miesta na 9 mesiacov, od 1.4.2019, celková výška príspevku  20 210,11 €, 80% z ceny 
práce
Príprava projektov

– rekonštrukcia vykurovania budovy ZŠ a MŠ
-  dotácia  z Fond  na  podporu  umenia  –  žiadosť  na  finančné  prostriedky  na  zhotovenie 

mužského kroja
- napojenie na ČOV

Príprava realizácie – výstavba prvkov detského ihriska
Práce v obci
Príprava nového rokovacieho poriadku

10. Diskusia

11. Záver
Uznesenie č. 7
Obecné zastupiteľstvo v Lovči
A. deleguje zástupcov zriaďovateľa do  rady školy 
1. Rada školy pri MŠ: Peter Truben, Miloslav Kabina, Ing. Martin Valent
2. Rada školy pri ZŠ: Ing. Andrej Lukáč, Jozef Hudec, Ing. Pavol Košta

Uznesenie č. 8
Obecné zastupiteľstvo v Lovči
A.  s c h v a ľ u j e  zámer obce odpredať:

 v celosti  (1/1)  Ivici  Kováčovej,  rod.  Kováčová,  nar.  02.12.1984,  bytom  Lovča,  Pod 
Tehelňou 125, PSČ: 966 21, nehnuteľnosť v k. ú. Lovča, parc. č. CKN 971/4 vyznačená 
ako trvalý trávny porast o výmere 140 m2, za kúpnu cenu 464,80 € (140 m2 x 3,32 €/m2);
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 v celosti  (1/1)  Jánovi  Dúbravskému,  rod.  Dúbravský,  nar.  21.05.1953,  a manž.  Márii 
Dúbravskej, rod. Slašťanová, nar. 20.03.1955, obaja bytom Lovča, Pod Tehelňou 61, PSČ: 
966 21,  nehnuteľnosti  v k.  ú. Lovča,  parc.  č. CKN 971/5 vyznačená ako trvalý trávny 
porast o výmere 51 m2, parc. č. CKN 971/6 vyznačená ako trvalý trávny porast o výmere 
1 m2, za kúpnu cenu 172,64 € (52 m2 x 3,32 €/m2);

s poukazom na dôvody hodné osobitného zreteľa, ktoré spočívajú v tej skutočnosti, že pozemky 
sú pre obec neupotrebiteľné a nachádzajú sa v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťami tvo-
riace výlučné vlastníctvo Ivici Kováčovej (parc. č. EKN 820, parc. č. CKN 487/2), resp. Jána 
Dúbravského a manž. Márii Dúbravskej (parc. č. CKN 488, parc. č. CKN 489/1, 3, 4). 

Uznesenie č. 9
Obecné zastupiteľstvo v Lovči
A.  s c h v a ľ u j e  
zápis vecného bremena pre rozšírenie NN siete pre Stredoslovenská distribučná a.s. - 
vecné  bremeno  na  parcely  C-KN 29/1  (E-KN82/1),  C-KN 755  (E-KN 82/1),  C-KN 756 pre 
budúceho  oprávneného  Stredoslovenská  distribučná  a.  s.,  Pri  Rajčianke  2927/8,  Žilina  ku 
plánovanej  realizácii  stavby  „11408-Lovča-Lazy-Rozšírenie  NNK“  v  zmysle  projektovej 
dokumentácie.

Uznesenie č.10
Obecné zastupiteľstvo v Lovči
A.  s c h v a ľ u j e  zámer obce zameniť nehnuteľnosti tak, že:

 Obec Lovča nadobudne do vlastníctva v celosti (1/1) nehnuteľnosť v k. ú. Lovča, parc. č. 
CKN 19/1 vyznačená ako orná pôda o výmere 994 m2;

 Rímskokatolícka cirkev farnosť Lovča do vlastníctva v celosti (1/1) nehnuteľnosť v k. ú. 
Lovča, parc. č. CKN 1594 vyznačená ako orná pôda o výmere 990 m2;

s tým,  že  medzi  účastníkmi  zmluvy  nedochádza  k finančnému  vyrovnaniu.  Dôvody  hodné 
osobitného zreteľa spočívajú v tom, že obec má záujem nadobudnúť do vlastníctva pozemok parc. 
č. CKN 19/1.

Uznesenie č. 11
Obecné zastupiteľstvo v Lovči
A.  s c h v a ľ u j e  zásady odmeňovania poslancov a členov komisií

Starosta poďakoval za účasť na zasadaní OZ a zasadanie o 21:00 hod. ukončil

Ondrej Bahno
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

 ....................................................     .................................................
Ing. Pavol Košta  Ing. Andrej Lukáč

Prílohy:
1. Pozvánka
2. Prezenčné listiny
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