
Z á p i s n i c a

zo   zasadania  Obecného zastupiteľstva v Lovči,

ktoré sa konalo 4.10.2019 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 Szucsová. 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Program zasadania:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola prijatých uznesení
4. Projektový zámer – Rekonštrukcia kúrenia budovy Základnej školy a Materskej školy
5. Projektový zámer – Zberný dvor za Obecným úradom
6. Príprava VZN – o poplatku za využitie územia, o poplatku za KO a DSO
7. 10. stretnutie lovčianskych rodákov 2020
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver

Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa bol určený:  Jozef Hudec
Za overovateľov zápisnice boli určení:  Andrej Lukáč, Miloslav Kabina

3. Kontrola prijatých uznesení

Starosta skonštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené.

4. Projektový zámer – Rekonštrukcia kúrenia budovy Základnej školy a Materskej školy
Výberové konanie určilo ako projektanta PD firmu: TECHNOL Kvetná 571/4, Batizovce, 
Kontaktná osoba : Ing. Jozef Moskáľ, Cena za projekt – 4620 €

K technickým náležitostiam projektu otvoril starosta diskusiu. 

Poslanci nemali pripomienky a prijali  uznesenie č. 17
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

5. Projektový zámer – Zberný dvor za Obecným úradom
Starosta prezentoval projektový zámer Zberný dvor za Obecným úradom. Projektantovi boli 
zadané pokyny na základe obhliadky miesta s poslancami.

6. Príprava VZN – o poplatku za využitie územia, o poplatku za KO a DSO
Starosta  otvoril  diskusiu  o  potrebe  úpravy  systému  vydávania  žetónov  na  zber  odpadu. 
Navrhuje prejsť z paušálneho systému na žetónový.
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7. 10. stretnutie lovčianskych rodákov 2020
prípravná fáza – vypratávanie skladu, pamätná izba, žiadosť VÚC

8. Rôzne
Roman Miček –  predstavenie firmy a výzvy  WiFi pre teba –  výzva pre obce s bezplatným 
internetom na verejných priestranstvách. Maximálna žiadaná suma 15000 € so spoluúčasťou 
5%, teda 750€. Možné je zriadiť maximálne 10 prístupových bodov. Agentúru za zhotovenie 
žiadosti bude fakturovať 550€. Bude potrebné uznesenie Obecného zastupiteľstva. Po dobu 5 
rokov to bude realizátor bezplatne prevádzkovať. Spolu s tým má realizátor vybudovať optickú 
sieť.

9. Diskusia

10. Záver

Starosta poďakoval za účasť na zasadaní OZ a zasadanie o 20:30  hod. ukončil.

Overovatelia zápisnice:

Ondrej Bahno
   starosta obce

 ....................................................     .................................................
Ing. Andrej Lukáč Miloslav Kabina

Prílohy:
1. Pozvánka
2. Prezenčné listiny
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