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

ktoré sa konalo 6. 11. 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. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebiska 

Obce Lovča. 
5. Rôzne. 
6. Diskusia. 
7. Záver. 

2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov 
Za zapisovateľa bola určený:   Miloslav Kabina 
Za overovateľov zápisnice boli určení:   Ing. Karol Truben, Peter Truben 
3. Kontrola prijatých uznesení 
Uznesenie č. 19  - predĺženie platnosti PHSR obce Lovča do 31. 12. 2015. 
 

Uznesenie č. 20  - výrub dreviny nachádzajúcej sa na parcele EKN 82/1 v k.ú. Lovča, pred 
rodinným domom súpisné číslo 1. 

 

Uznesenie č. 21  - Nájom nebytových priestorov pre nájomcu Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 
817 62 Bratislava v súlade s podmienkami uvedenými v Nájomnej zmluve. 

 

Interpelácie poslancov – Roman Košta – návrh na zhotovovanie nahrávok zo zastupiteľstiev. 
 
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebiska 
Obce Lovča. 
Návrh VZN bol zverejnený 14.10.2015, zvesený 29.10.2015, k návrhu neboli doručené žiadne 
pripomienky. 
Ing. Košta poukázal, že nie je poriadok v tom, kto ide ako stavať hrob a na vjazd motorových 
vozidiel na pohrebisko. 
Starosta  - verejnosť informuje Obecný úrad o umiestnení hrobového miesta, pohrebné služby 
nevchádzajú s autom do cintorína, nie je vyjazdená koľaj. Zhotoviteľ hrobového miesta by mal na 
OcÚ nahlásiť práce, zodpovedný bude zadávateľ zákazky. Vhodné by bolo jedno krídlo brány 
zamkýnať. 
Ing. Truben navrhol  do článku  3 návrhu VZN doplniť za bod a) bod b) s textom: pri výstavbe 
pomníka a obruby hrobu dodržať minimálnu šírku uličky 30 cm po všetkých stranách hrobového 
miesta“. 
Hlasovanie o doplnenom text:   za: 7  proti:   0 zdržal sa:    0  nehlasoval:   0 
Hlasovanie :        za: 7  proti:   0 zdržal sa:    0  nehlasoval:   0 
Poslanci nemali viac  pripomienok a prijali uznesenie č. 22. 
 
5. Rôzne 
1/ Interpelácie poslancov – Roman Košta – návrh hlasovanie na zhotovovanie nahrávok zo 
zastupiteľstiev. Ing. Pavol Košta – pri zhotovení nahrávky bude potrebné použiť mikrofóny, aby 
bolo dostatočne zachytené hovorené slovo 
Jozef Hudec – nie je záujem o obecné zastupiteľstvo, kto má záujem si prečíta zápisnicu na 
internetovej stránke 
Ing. Karol Truben – zasadanie Obecného zastupiteľstva je verejné, každý má možnosť zúčastniť sa 
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Ing. Martin Valent – rokovací poriadok sa dodržiava, situácia v obci nie je vyhrotená, aby bolo 
nutne zhotovovať nahrávky. 
Poslanci nemali viac  pripomienok a prijali uznesenie č. 23. 

Hlasovanie :       za: 1  proti:   6 zdržal sa:    0  nehlasoval:   0 
2/ 3. 11.2015 - doručenie rozhodnutia o poskytnutí dotácie na projekt Obnova verejného osvetlenia 
v obci Lovča vo výške 55 446,08 €. Žiadosť bola odoslaná na výšku 66 811,50 €. 
Ing. Valent – kto bude znášať neoprávnené náklady 14 000 €? 
Starosta bude poslancov informovať o výsledku po dohode s firmou 
3/ 5. 11.2015 – doručenie oznámenia o rozhodnutí predsedu vlády o podpore projektu Multifunkčné 
ihrisko v obci Lovča vo výške 40 000 €. Momentálne prebieha verejné obstarávanie na výber 
zhotoviteľa stavby podľa projektu. Je potrebná spoluúčasť  25 000 €. 
4/ Pridelenie dotácie z Environmentálneho fondu - Sanácia miest s nezákonne umiestneným 
odpadom v obci Lovča - 33 562,00 €. 
5/ Odoslané žiadosti:  Obnova obecného úradu - 131 424,52 €. 
   Zberný dvor – 143 413,88 €. 
6/ Prevzatie protipovodňového vozíka – je v obci na základe zmluvy o výpožičke 
7/ Vykonanie kontroly v školskej jedálni RÚVZ ZH v júni a septembri 2015. V priestoroch 
kuchyne, jedálne a skladov boli natreté steny primalexom, v kuchyni boli na oknách inštalované 
vonkajšie žalúzie, v skladoch bola položená gumená podlaha. Bolo nariadené zrušenie prania 
dresov v priestoroch ŠJ. Dresy sa perú v kultúrnom dome. 
8/ Pretrvávajúca porucha – upchaté potrubie v kanalizácii školy, práce prebiehajú priebežne. 
9/ Vo dvore dielní sa buduje brána, cez starú často preliezali cudzie osoby. 
10/ Spoločnosť Slovak Telekom pripravuje rekonštrukciu vzdušného telefónneho vedenia. 
Odstránia sa nepoužívané vodiče a súbežne vedúce káble sa nahradia jedným spoločným káblom. 
Práce budú v prípade priaznivého počasia vykonané do konca roka 2015. 
11/ Celkové náklady na stretnutie lovčianskych rodákov boli  4053,41 €, z toho odmeny pre 
účinkujúcich /Anežka Trubenová,  Jozef Haško, kapela/ 920 €.  4053,41 € -1500 € dotácia z BBSK 
= 2553,41 € vlastné zdroje 
12/  Komunálny odpad 
Predpis za KO pre domácnosti na r. 2015  = 9 841,08 €  -  k 6.11.2015 uhradené  9361,65 €, 
nedoplatky 479,43 €.  
Faktúry za odvoz KO  uhradené v r. 2015  = 12/14 – 1 277,02 € 
      1-9/15 – 7 802,82 €    spolu: 9079,84 € 

– za domácnosti 110 l nádoby    vrecia: 
448 nádob:  12/2014:  1 142,40 €     za 9-12/14 134,62 € - uhradené v januári 2015 
2878 nádob: 1-9/2015: 7 338,96 €    1-9/15 463,86 € 
    8 481,36 €   598,48 €  
13/ Inventarizácia 
V zmysle ustanovení § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov predkladám na hlasovanie vykonanie inventarizácie stavu majetku, záväzkov a rozdielu 
majetku a záväzkov  k 31.12.2015. 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky a prijali uznesenie č. 24 
Hlasovanie: za:  7  proti:   0  zdržal sa:      nehlasoval:   0 
14/ Ing. Pavol Košta predložil návrh na prestrešenie hlavného vchodu do budovy základnej školy 
polykarbonátom.  Bude nasledovať prieskum trhu na zistenie ceny za materiál. 
15/ Peter Truben navrhol prepchatie upchatej kanalizácie v školskej jedálni vysokotlakým 
čerpadlom.  
16/  Roman Košta – podnety od občanov:   

- preriedenie líp v detskom ihrisku 
- vyspádovanie chodníka v cintoríne k múru cintorína, aby stekala voda z chodníka 
- škola – zvedenie odkvapových rúr 
- dokončenie bleskozvodu na materskej škole 

17/ Výrub drevín – jedľa 2 ks, na parcele č. 506 v k.ú. Lovča,   žiadateľ Miroslav Truben, Lovča 
187, z dôvodu ohrozovania elektrického vedenia 
Poslanci nemali ďalšie pripomienky a prijali uznesenie č. 25 
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6. Diskusia 
Príspevky do diskusie neboli. 
 
7. Záver 
Starosta požiadal o prečítanie uznesení zo zasadania OZ  
 
Uznesenie č. 22 
Obecné zastupiteľstvo v Lovči 
A. schvaľuje  

1. doplnenie textu v článku 3 „pri výstavbe pomníka a obruby hrobu dodržať minimálnu šírku 
uličky 30 cm po všetkých stranách hrobového miesta“ 
2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Lovča 

 
Uznesenie č. 23 
Obecné zastupiteľstvo v Lovči 

A. neschvaľuje návrh na zhotovovanie nahrávok zo zastupiteľstiev. 
 
Uznesenie č. 24 
Obecné zastupiteľstvo v Lovči  

A. schvaľuje vykonanie inventarizácie stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
obce Lovča k 31.12.2015. 

 
Uznesenie č. 25 
Obecné zastupiteľstvo v Lovči 

A. schvaľuje  výrub drevín nachádzajúcich sa na parcele č. 506 k. ú. Lovča, 2 ks jedľa. 
 
Hlasovanie: za:  7  proti:   0  zdržal sa:      nehlasoval:   0 
  
 
 
 
 
 

 
Ondrej Bahno 
starosta obce 

 
Overovatelia zápisnice: 

 
 

 ....................................................       ................................................. 
 Ing. Karol Truben     Peter Truben 
  
 
Prílohy: 
1) Pozvánka 
2) Prezenčné listiny 
3) Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Lovča - 

návrh 
 
 


