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

ktoré sa konalo 19. 6. 2015 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.  
Program zasadania: 
 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola prijatých uznesení 
4. Záverečný účet obce za rok 2014 
5. Výber z cenových ponúk na projekt – Rekonštrukcia strechy Materskej školy, Lovča 
6. Návrh na predaj majetku vo vlastníctve obce hodný osobitného zreteľa – parcela C-KN 

661/4 a 619/19 
7. Návrh VZN č. 1/2015 o podmienkach držania psov na území obce Lovča 
8. Rôzne 
9. Diskusia 
10. Záver 

Z programu zverejneného v pozvánke bol stiahnutý bod č. 5 – návrh na zmenu rozpočtu. S novým 
programom rokovania poslanci súhlasili. 
Hlasovanie:  za: jednohlasne 
 
2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov 
Za zapisovateľku bola určená:   Katarína Chudobová 
Za overovateľov zápisnice boli určení:   Ing. Pavol Košta, Ing. Martin Valent 
 
3. Kontrola prijatých uznesení 

• Zriadenie vecného bremena pre investora Národná diaľničná spoločnosť,  a. s. 
• Návrh na vymenovanie členov DHZO 
• Návrh na menovanie členov Rady školy pri ZŠ a Rady školy pri MŠ 

 
4. Záverečný účet obce za rok 2014 
Starosta konštatoval, že záverečný účet bol zverejnený spôsobom v mieste obvyklým – na vývesnej 
tabuli a na internetovej stránke obce 15 dní od 1.6.2015. Starosta požiadal kontrolórku obce 
o stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2014. 
Poslanci nemali pripomienky a prijali uznesenie č. 13 
Hlasovanie: za:  7 proti:   0  zdržal sa:    0  nehlasoval:   0 
 
5. Výber z cenových ponúk na projekt – Rekonštrukcia strechy Materskej školy, Lovča. 
Starosta informoval, že na základe výzvy na predkladanie cenových ponúk na realizáciu verejného 
obstarávania s názvom predmetu zákazky: „Rekonštrukcia strechy Materskej školy Lovča“ boli 
v termíne doručené 4 cenové ponuky. Najnižšiu cenovú ponuku predložila firma S-ROOF Janova 
Lehota, ktorá sporné položky písomne vysvetlila a tiež potvrdila reálnosť ceny, že firma je schopná 
dielo zhotoviť podľa cenovej ponuky. 
S-ROOF Janova Lehota, 215 – 19.995,00 € 
AGP s.r.o. Ladomerská Vieska 2 - 24.681,00 € 
Hortech s.r.o. Horná Ždaňa 218 - 26.439,00 € 
Ekol stav s.r.o. Hliník nad Hronom 869 - 27.822,00 € 
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Ing. Košta sa zaujímal, kto bude realizovať bleskozvod? 
- starosta: Bleskozvod sa bude realizovať súčasne s rekonštrukciou strechy materskej školy 
 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky a prijali uznesenie č. 14 
Hlasovanie: za:  6  proti:   0  zdržal sa:    1  nehlasoval:   0 
 
6. Návrh na predaj majetku vo vlastníctve obce hodný osobitného zreteľa – parcela C-KN 
661/4 a 619/19 – spis č. 48/2015 
Starosta predložil návrh na predaj majetku obce na základe doručenej žiadosti o odkúpenie 
pozemkov: 

- parcela CKN 661/4, vedená ako záhrada o výmere 68 m2 
- parcela CKN 619/19, vedená ako trvalý trávny porast o výmere 5 m2 

žiadatelia Peter Barbora a manželka Veronika podľa § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Dôvodom hodným osobitného zreteľa pre predmetný 
prevod je tá skutočnosť, že predmetná parcela slúži ako jediná prístupová cesta k parc. č. CKN 
661/1, nachádzajúcej sa v k.ú. Lovča, ktorá je vo vlastníctve Petra Barboru a manž. Veroniky. 
Celková výmera parciel je 73 m2, cena 121,18 € 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky a prijali uznesenie č. 15 
Hlasovanie: za:  7 proti:   0  zdržal sa:  0 nehlasoval:   0 
 
7. Návrh VZN č. 1/2015 o podmienkach držania psov na území obce Lovča 
Návrh VZN č. 1/2015 o podmienkach držania psov na území obce Lovča bol zverejnený spôsobom 
v mieste obvyklým – na vývesnej tabuli a na internetovej stránke obce 15 dní od 1.6.2015. Vo VZN 
sú špecifikované verejné priestranstvá. K návrhu VZN neboli doručené žiadne pripomienky ani 
návrhy. Poslanci nemali ďalšie pripomienky a prijali uznesenie č. 16 
Hlasovanie: za:  7 proti:   0  zdržal sa: 0 nehlasoval:   0 
 
8. Rôzne 
Starosta informoval o prácach v obci: 
Na základe odoslanej žiadosti bol obci poskytnutý finančný príspevok na podporu vytvárania 
pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného 
zamestnávania podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č.  5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného projektu 
„Podpora zamestnávania UoZ“ vo výške 40 997,88 €, príspevok na pracovné ochranné odevy 793,10 
€. 
Obci bola priznaná dotácia 1 500 € od BBSK na projekt s názvom „9. stretnutie lovčianskych 
rodákov“ na zakúpenie stanov, razidla pamätnej mince a propagačných materiálov. 
Odoslaná žiadosť na Ministerstvo financií na opravu strechy ZŠ a MŠ, požadovaná čiastka  13 500 €. 
Zamestnanci vykonávajú najmä kosenie verejných priestranstiev, hrádze ihriska, cintorína, pomáhali 
pri upratovaní priestorov školy po ukončení stavebných prác. Bola vypustená a vyčistená fontána, 
umiestnili sa vodné rastliny a voda bola spätne napustená. Po ukončení stavebných prác v budove ZŠ 
a MŠ zamestnanci upratovali priestory, boli natreté lavice školského klubu, kryty radiátorov. Tiež 
boli vymaľované steny tried školského klubu. Vykonalo sa upratovanie skladových priestorov 
v kultúrnom dome, technickom dvore, bolo prevezené a uložené rezivo darované spoločenstvom 
Urbár-pasienka. 17.6. sa začalo sa brúsiť zábradlie na parku na Námestí SNP, po jeho natretí za začne 
natierať zábradlie na Materskej škole. Cez letné prázdniny budú natreté steny školskej kuchyne a  
jedálne. 
Obci bolo na základe odoslanej žiadosti darované osobné motorové vozidlo Kia Ceed, rok výroby 
2007, 1.6 diesel 84kW, pôvodná obstarávacia cena 20175,59 €. Dar bol vyhlásený za prebytočný 
majetok štátu dňa 26. 9 2014, podpis darovacej zmluvy bol uskutočnený v Lovči 11. 2. 2015 
a vozidlo bolo prevzaté 18. 5. 2015. 
Pripravujú sa žiadosti na financovanie zateplenia Obecného úradu a odstránenie čiernych skládok 
v k. ú. Lovča. Bola vyhlásená výzva na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia. 
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Prebiehajú práce na zateplení základnej a materskej školy. Boli zateplené obvodové múry, okná, 
dvere. 22. 6. začnú práce na zatepľovaní stropu budovy. 
Odstránenie skládka 
Prebieha starostlivosť o dreviny z dotácie Obnova izolačnej zelene, dreviny sú polievané a bol 
vykonaný náter s repelentným účinkom proti obhrýzaniu zverou.  
Návrh na zaradenie do programu s hlasovaním o vytvorení audiozáznamu. 
 
9. Diskusia 
Ing. Pavol Košta sa zaujímal, či žiadosť na odstránenie čiernych skládok rieši aj odpadové 
hospodárstvo – zberné miesta na bioodpad? 
- starosta uviedol, že len čierne skládky, zberné miesta nie sú oprávnenými nákladmi, maximálna 
výška podpory je 100 000 €. Aby obec nepreberala zodpovednosť za skládky je potrebné motivovať 
občanov, aby odpad čo domácnosť vyprodukuje, bol z domácnosti odvezený a neukladaný na 
skládky a existujúce zberné miesto. Doplnil, že obec dala vypracovať Program odpadového 
hospodárstva Ing. Galovej. 
 

p. Jozef Hudec sa zaujímal, kedy bude Povodie Hrona realizovať Revitalizáciu Hrona? 
- starosta – termín nie je známy 
 
p. Roman Košta – nebudú kontajnery na bioodpad? 
- starosta – prebieha verejné obstarávanie, mali by byť do konca septembra dodané 
p. Jozef Hudec – kto zabezpečí odvoz kontajnerov s bioodpadom? 
- starosta – odvoz vriec je realizovaný Technickými službami a je súčasťou poplatku za odvoz 
komunálneho odpadu, pri kontajneroch hrozí riziko zvýšenia nákladov na odvoz odpadu 
 
p. Roman Košta sa zaujímal, prečo elektrická prípojka na Hviezdoslavovej ulici nepokrýva všetky 
parcely, či do stretnutia rodákov budú vymenené vchodové dvere na kultúrnom dome a kedy bude 
zhotovený prístrešok a vchod do ZŠ? 
- starosta uviedol, že vybudovaná infraštruktúra je základná, prípojka bola zhotovená podľa počtu 
stavieb v roku 2004. Výmena dverí nebude zrealizovaná do rodákov, dostupné cenové ponuky sú od 
3 000 € vyššie, drevo na prístrešok je uskladnené, zatiaľ nebol zadaný projekt na realizáciu 
prístrešku, plánoval sa rekonštruovať súčasne so strechou materskej školy.  
 
Ing. Pavol Košta sa zaujímal o vyhlásenú výzvu na verejné osvetlenie 
- starosta uviedol, že na stretnutí mikroregiónu bola firma ponúkajúca vypracovanie žiadosti na 
modernizáciu a rekonštrukciu verejného osvetlenia, odmenu za vypracovanie žiadosti považuje za 
privysokú, oslovil firmu GAMAaluminium, s.r.o., ktorá zapožičala obci LED svietidlá na dobu 
určitú. Firma nemá projektanta spôsobilého na vypracovanie svetelnotechnickej štúdie, ktorá je 
povinnou prílohou žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 
 
p. Miloslav Kabina sa zaujímal v akom štádiu sú pozvánky na stretnutie rodákov, vzhľadom na 
dátum? 
- starosta – grafický návrh bol odoslaný 
 
Ing. Martin Valent tlmočil požiadavku občana, upozorniť užívateľa pozemkov za záhradami ulíc Pod 
Tehelňou, Na Súmedzí a navrhol urgovať pokosenie 
 
p. Roman Košta navrhol zhotovovať z ďalších zasadaní audiozáznam 
- starosta ocenil návrh, uprednostnil by videozáznam, ktorého spracovanie je jednoduchšie 
 
p. Jozef Hudec opätovne pripomenul zverejňovať zápisnice na webovej stránke obce i vo vývesnej 
tabuli. 
 
Ing. Karol Truben sa opäť zaujímal o ďalšie využitie vozidla VW Sharan 
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- starosta – vozidlo je využívané TJ na prevoz futbalistov a detí ZŠ, keď sa zúčastňujú turnajov a 
iných akcií. Z rozpravy vyplynula možnosť odpredaj TJ 
 
10. Záver 
Starosta požiadal o prečítanie uznesení zo zasadania OZ 19.06.2015 
Uznesenie č. 13 
Obecné zastupiteľstvo v Lovči 
A. schvaľuje  

1.  Záverečný účet obce Lovča za rok 2014 a celoročné  hospodárenie bez výhrad  
B. berie na vedomie 

1. Stanovisko  kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Lovča za rok 2014 
2. Audítorskú správu z overovania účtovnej závierky Obecného úradu Lovča za rok 2014 

 
Uznesenie č. 14 
A. schvaľuje 

1. na zhotovenie rekonštrukcie strechy MŠ v Lovči cenovú ponuku firmy S-ROOF Janova 
Lehota, 215 v hodnote  19.995,00 € 

 
Uznesenie č. 15 
Obecné zastupiteľstvo v Lovči 
A. schvaľuje 

1. odpredaj nehnuteľností v k.ú. Lovča, parc. č. CKN 619/19 vyznačená ako trvalý trávny porast 
o výmere 5 m2 a  CKN 661/4  vyznačená ako  záhrada o výmere 68 m2 v prospech Petra 
Barboru, rodený Barbora, nar. 11.10.1978  a manž.  Ing. Veroniky Barborovej, rodená 
Kukučková, nar. 6.2.1982 , obaja bytom Župkov 297, za kúpnu cenu 121,18 €. 
Prevod nehnuteľností bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov s tým, že obecné 
zastupiteľstvo rozhodlo pri prevode podľa § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Dôvodom hodným osobitného zreteľa pre 
predmetný prevod je tá skutočnosť, že predmetná parcela slúži ako jediná prístupová cesta 
k parc. č. CKN 661/1, nachádzajúcej sa v k.ú. Lovča, ktorá je vo vlastníctve Petra Barboru 
a manž. Veroniky. 

 
Uznesenie č. 17 
Obecné zastupiteľstvo v Lovči 
A. schvaľuje  

1. VZN  obce Lovča č. 1/2015 o podmienkach držania psov  na území obce Lovča 
 
Starosta poďakoval za účasť na zasadaní OZ a zasadanie  o 20:40 ukončil. 
 
 
 
 

 
Ondrej Bahno 
starosta obce 

 
 
Overovatelia zápisnice: 

 
 

 ....................................................       ................................................. 
 Ing. Pavol Košta     Ing. Martin Valent 
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Prílohy: 
1) Pozvánka 
2) Prezenčné listiny 
3) Záverečný účet obce za rok 2014 
4) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2014 
5) Audítorská správa z overenia účtovnej závierky Obecného úradu Lovča za rok 2014 
 
 
 
 
 


