
Z á p i s n i c a

zo   zasadania  Obecného zastupiteľstva v Lovči,

ktoré sa konalo 24.júna 2021 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. 
Starosta  konštatoval,  že  obecné  zastupiteľstvo  je  uznášania  schopné.  Ospravedlnení:  Miloslav 
Kabina,  Ing. Andrej Lukáč.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Program zasadania:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola prijatých uznesení
4. Záverečný účet obce Lovča za rok 2020
5. Informácie k výstavbe vodovodu v obci
6.  Rôzne
7.  Diskusia
8.  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, Peter Švehlík

3. Kontrola prijatých uznesení
Uznesenie č. 6/2020
Obecné zastupiteľstvo v Lovči
A. schvaľuje
1. Záverečný účet obce Lovča za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
B. berie na vedomie
1. Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Lovča za rok 2019

Uznesenie č. 7/2020
Obecné zastupiteľstvo v Lovči
A. schvaľuje
1. požitie rezervného fondu vo výške 1.463,06 € na bežné výdavky  .

Uznesenie č. 8/2020
Obecné zastupiteľstvo v Lovči
A. schvaľuje
1. Rozpočet na rok 2021
B. berie na vedomie
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1. návrh rozpočtu na roky 2022 a 2023
2. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2021-2023

Uznesenie č. 9/2020
Obecné zastupiteľstvo v Lovči
A. schvaľuje  VZN obce Lovča č. 1/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 

Uznesenie č. 10/2020
Obecné zastupiteľstvo v Lovči
A. schvaľuje VZN obce Lovča č. 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce 

Uznesenie č. 11/2020
Obecné zastupiteľstvo v Lovči
A.   schvaľuje zmluvu  o poskytovaní  služby  pri  zbere  a odvoze  odpadu,  odberateľ 
EKORECYKLING,    IČO: 50 133 837, Ortútska cesta č.  167/66, Malachov, mesačný paušál 
0,28 €/občan/mesiac, zmluva sa uzatvára  na rok 2021.

4. Záverečný účet obce
Návrh záverečného účtu obce Lovča za rok 2020 bol zverejnený  na vývesnej tabuli od 3.6.2021. 
Prebytok hospodárenia za rok 2020 predstavuje 1,60 €, ktorý navrhujeme previesť do rezervného 
fondu obce. Kontrolórka  obce predniesla stanovisko, žiadne pripomienky neboli  doručené k záve-
rečnému účtu, doporučila schváliť celoročné hospodárenie 2020 bez výhrad.
Stanovisko k záverečnému účtu je prílohou tejto zápisnice.

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. Informácie k výstavbe vodovodu v obci
26. 5. 2021 bolo na obecnom úrade v Lovči odovzdané stavenisko projektu Hlinické Pohronie, 
zásobovanie pitnou vodou v obci Lovča.
Prítomní – STVS, Stavebný dozor, AVAStav, Allgeo, poslanci OZ, člen predstavenstva – starosta 
Ladomerskej Viesky, starostka obce Dolná Ždaňa
Výstavba bude trvať 21 mesiacov, najneskôr do 25. 2. 2023, nasledovať bude kolaudácia a výber 
prevádzkovateľa.
Začne sa prácami na vodojeme. Cesta k bytovkám bude na cca 5 dní neprejazdná, následná ob-
nova živičného krytu.
Všetky objekty budú najprv vytýčené v teréne.
Kancelária stavbyvedúceho bude v KD, sklad materiálu pri KD a u M.T.Autokomplet s.r.o.
Záujemci o vodovodnú prípojku si vytýčia v teréne miesto, kde ju chcú mať umiestnenú. V prípa-
de, že majiteľ nehnuteľnosti nebude mať záujem, ponechá sa zaslepená odbočka. Informácia bude 
po jednotlivých úsekoch 2-3 týždne dopredu.
Je možné robiť smerové riadené pretlaky do dĺžky 100 metrov.
Vzájomná informovanosť a následná spätná väzba občanov so spokojnosťou, resp. nespokojnos-
ťou občanov s realizáciou vodovodu
Šachty – bude možné objednať, tvar a poloha sa určí po individuálnej dohode so stavebným dozo-
rom, cena cca 250 – 300  €, výhodnejšie sú plastové šachty
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Do konca výstavby vodovodu bude mať každé zasadanie OZ bod o prácach týkajúcich sa vodo-
vou.

Diskusia 
 Ing. Košta – podotkol  5 ročnú lehotu o pripojení
     starosta – úspešnosť realizácie vodovodu závisela minimálne od 80 % záujmu občanov /uzat-
várané zmluvy o budúcej zmluve  o pripojení/   kto záujem o pripojenie mať nebude, vybuduje sa 
zaslepená prípojka pre  následné pripojenie.

p. Szalontaiová – rovnaká veľkosť šachty  je pre RD a bytový dom, resp.  s kým to riešiť ?  Trasa 
vodovodu cez cirkevný pozemok? Parkovanie 3-5 dní, cca 20 áut pri bytových domoch, kde budú 
môcť parkovať, aby sa predišlo nedorozumeniam počas výstavby
 starosta – minimálna veľkosť šachty je priemer 1m, prípadne väčšie,  pre dobrý prístup technika. 
So stavebným dozorom bude treba riešiť veľkosť pre bytovky. Stavebné povolenie je schválené, 
nie je vecné bremeno zriadené, projekt z r. 2017. Parkovanie bude prispôsobené danej situácii, po-
časiu a počtu áut.
     Ing. Košta doplnil  k pripojeniam, zmluvám – ak niekto nemá záujem,  navrhol  prípojku reali-
zovať aj za predpokladu odberu 1m3, prípadne sa voda  nebude odoberať, voda sa nesmie miešať 
s vodou zo studní.

p. Peter Kováč – aká bude cena za vodu?
    starosta uviedol, že cenu určí prevádzkovateľ

p. Hačik – odpadová voda sa môže miešať? Či bude možné  využiť pretlak iba pre rodinnými 
domami, alebo aj vo dvore?
    starosta – odpadová voda môže byť zmiešaná, pretlak vo dvore je otázka na zhotoviteľa

p. Hlaváč – kedy sa začne kopať,  či zahŕňa projekt aj úpravu ciest, chodníkov?
     starosta – v júli 2021začínajú práce na vodojeme - 1. etapa, 3 mesiace. Narozpočtovaný  je 
každý známy pretlak, určité množstvo asfaltu na opravy, maximálne možné využitie materiálu 
podľa rozpočtu stavby.

p. Čížová – kedy je naplánované uzatvorenie cesty na bytovku?
     starosta - september/október 2021

p. Miroslav Hudec  – či zosúvajúca sa cesta  k bytovke zvládne nápor prevozu materiálu?  Prí-
stupová cesta k vodojemu bude mať asfaltový povrch?
     starosta - čo bude poškodené podľa projektu musí zhotoviteľ opraviť, zlý stav cesty - bude 
sledovať situáciu. Celá PD je v digitálnej forme k dispozícii na www.lovca.sk

Starosta uviedol, že všetky písomné dohody budú zverejňovaní.

6. Rôzne

V roku 2021 prebehlo v Lovči 15 kôl testovania COVID.

Priebežne realizované projekty:
COOP JEDNOTA – neoficiálny výsledok, hlasovanie občanov o 3 projektoch

- Autobusová zastávka a obecný mobiliár
- Detské ihrisko materskej školy
-  Futbalový oktagon – športové ihrisko pre Základnú školu

BBSK – vianočná výzdoba 2.500  €

Podané projekty:
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Envirofond – zateplenie KD 404 000 €
ÚPSVaR – zmluva na zamestnanie na polovičný úväzok na 9 mesiacov dlhodobo evidovaného 
nezamestnaného.
Zavlažovací systém TJ – reklamácia, realizácia 2020
Premiestnenie kríža – Súhrada
Združenie Urbár pasienka, pozemkové spoločensko Lovča -  realizuje oprav balkóna KD
DHZ – starosta poďakoval za pomoc pri testovaní a povodni

Neschválené projekty z r. 2020 – Rekonštrukcia kúrenia v škole,  zakúpenie techniky na odvoz 
odpadu

Plánované projekty – Územný plán obce

Starosta poďakoval všetkým občanom  za vysokú separáciu odpadu, dosiahli sme najlepšiu mieru 
vytriedenosti odpadu v mikroregióne.

PW Energy – odoslanie pripomienok k projektu.

Zatiaľ nie sú naplánované žiadne podujatia vzhľadom na situáciu.

Hudec  - záverečný účet – rozdiel podielových daní oproti r. 2019
Starosta uviedol, že výpadok podielových daní v roku 2020 bol približne 20.000€

7. Diskusia
p. Szalontaiová - neplánuje obec zámenu pozemkov s cirkvou?
     starosta - momentálne nie, covid zastavil realizáciu zámeru zámeny

p. Hlaváč – neplánuje sa rekonštrukcia telocvične KD?
      starosta – podaná žiadosť na Environmentálny fond zahŕňa rekonštrukciu aj podhľadov 
strechy, žiadosť je každoročne opakovane odosielaná  

p. Peter Kováč – pripomenul potrebu vyčistenie konca klenby aj keď to nie je v kompetencii obce
     starosta poďakoval za pripomienku, v spolupráci s Okresným úradom v Žiari nad Hronom sa 
pokúšal zistiť vlastníctvo stavby starej priehrady, v súčasnosti je administratívny  problém zistiť 
kto je vlastníkom stavby po delimitácii.

Starosta pohyb medveďa komunikoval  s mestom Žiar nad Hronom, Štátna ochrana prírody uvied-
la, že je aktívny od cca 20 hodiny, vyzval na ostražitosť v nočných hodinách.

p. Hačik – bude sa kosiť staré ihrisko?
    starosta uviedol, že firma  Agrotech Lovča s.r.o. zakúpila mulčovač, ktorý čiastočne zrovná po-
zemky poškodené diviakmi. Uvažovalo sa o ochrane pletivom pred zverou okolo tréningového ih-
riska, povodňová vlna a  naplaveniny by pletivo zničili. Skôr uprednostňuje oplotenie  hlavného 
futbalového ihriska a následné riešenie pomocného ihriska.

8. Záver

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

Zápisnica zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Lovči zo dňa 24. 6. 2021 4



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

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 20:30 ukončil.

Ondrej Bahno
   starosta obce

Overovatelia zápisnice:

 ....................................................     .................................................
Ing. Pavol Košta Peter Švehlík

Prílohy:
1/  Pozvánka
2/  Prezenčná listina 2x
3/  Záverečný účet obce Lovča za rok 2020
4/ Stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu za rok 2020
5/ Celková situácia stavby - vodovod
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