OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VEĽKÉ LOVCE
Číslo: OZ/2015-2

Veľké Lovce 03.04.2015

ZÁPISNICA

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľké Lovce, ktoré sa konalo
27. 03. 2015 v budove Obecného úradu vo Veľkých Lovciach

PROGRAM

ROKOVANIA

1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa hlavného kontrolóra o priebežnej kontrolnej činnosti za rok 2015
4. Prerokovanie platu starostu obce
5. Záverečný účet obce Veľké Lovce za rok 2014
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Veľké Lovce za rok 2014
7. Návrh štatútu obce Veľké Lovce
8. Návrh všeobecne záväzných nariadení (1/2015, 2/2015)
9. Rozvojové programy obce
10. Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu
11. Rôzne informácie
12. Diskusia
13. Záver

ROKOVANIE
Prítomní – viď prezenčnú listinu, ktorá je priložená k zápisnici
Ospravedlnení poslanci – 1
Neospravedlnení poslanci – nikto

K bodu l – Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej len „OZ“/ otvoril a viedol starosta obce
Ing. Libor Kráľ.
Privítal prítomných a oznámil, že OZ bolo zvolané podľa §-u 13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č.
369/90 Zb. o obecnom zriadení na dnešný deň.
Starosta skonštatoval, že podľa priloženej prezenčnej listiny je prítomných 8 poslancov.
Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Oboznámil prítomných s programom dnešného zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa hlavného kontrolóra o priebežnej kontrolnej činnosti za rok 2015
4. Prerokovanie platu starostu obce
5. Záverečný účet obce Veľké Lovce za rok 2014
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Veľké Lovce za rok 2014
7. Návrh štatútu obce Veľké Lovce
8. Návrh všeobecne záväzných nariadení (1/2015, 2/2015)
9. Rozvojové programy obce
10. Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu
11. Rôzne informácie
12. Diskusia
13. Záver

Hlasovania sa zúčastnilo 8 poslancov, program prítomní poslanci schválili nasledovne: za – 8
poslancov, proti – nikto, zdržal sa hlasovania – nikto. Predsedajúci skonštatoval, že program
zasadnutia bol schválený jednohlasne v uvedenom znení a bude sa podľa neho riadiť dnešné
zasadnutie OZ.
Predsedajúci predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:
1. Dana Bakošová, 2. Ing. Adriana Benyusová, 3. Jozef Melišek – poslanci OZ. Nikto nemal
pripomienky k zloženiu návrhovej komisie, dal hlasovať: za – 8 poslancov, proti – nikto, zdržal sa
hlasovania – nikto. Predsedajúci konštatoval, že návrhová komisia bude pracovať v uvedenom
zložení.
Predsedajúci určil overovateľov zápisnice: Ing. Mário Melichárek a Filip Mihók – poslanci OZ.
Za zapisovateľku určil Simonu Habrmanovú – pracovníčku obecného úradu.
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K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce požiadal kontrolórku obce o podanie správy k tomuto bodu. K bodu je
vypracovaná písomná správa, ktorá je k zápisnici priložená pod písmenom „ A“, poslanci písomnú
správu obdržali spolu s pozvánkou na dnešné zasadnutie OZ.
K bodu 3 - Správa hlavného kontrolóra o priebežnej kontrolnej činnosti za rok 2015
Starosta obce dal slovo kontrolórke obce. Poslanci obdržali písomnú správu spolu s pozvánkou
na dnešné zasadnutie OZ, k zápisnici je priložená pod písmenom „B“. Kontrolórka obce
informovala prítomných o vykonaných kontrolách od poslednej podanej správy na
predchádzajúcom zasadnutí OZ.
K bodu 4 - Prerokovanie platu starostu obce
V súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest § 4 ods. 4 obecné zastupiteľstvo raz ročne prerokuje plat starostu. Starosta
obce informoval prítomných o zmene priemernej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci
rok, ktorá dosiahla v roku 2014 858 € (príloha „C“). Obecné zastupiteľstvo navrhuje ponechať
zvýšenie platu o 38 %, tzn. plat starostu bude nasledovný:
a) podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z., t.j. 858 € x 1,98 násobok = 1.698,84 €
b) podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. zvýšený o 38 % = 645,56 €
t.j. mesačný plat s účinnosťou od 1.1.2015 predstavuje sumu 2.345,00 €. Obecná rada doporučuje
zachovať plat.
K bodu 5 - Záverečný účet obce Veľké Lovce za rok 2014
Poslanci obdržali spolu s pozvánkou na dnešné zasadnutie OZ záverečný účet obce za rok 2014
a tabuľku plnenia rozpočtu za rok 2014.
Záverečný účet obce za rok 2014 a plnenie rozpočtu obce za rok 2014 sú k zápisnici priložené pod
písmenom „D“.
Starosta obce informoval, že OR sa dohodla, že nebudú prerokovávať na OZ každý program
rozpočtu a plnenia, nakoľko tieto dokumenty poslanci obdržali spolu s pozvánkami na dnešné
zasadnutie.
K bodu 6 - Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Veľké Lovce za rok
2014
Písomné stanovisko k tomuto bodu vypracovala kontrolórka obce, pani Mária Rapavá. Poslanci
ho obdržali spolu s pozvánkou, k zápisnici je priložené pod písmenom „E“.
Kontrolórka obce informovala prítomných o celoročnom hospodárení obce, záverom doporučila
obecnému zastupiteľstvu celoročné hospodárenie obce za rok 2014 schváliť bez výhrad.
K bodu 7 - Návrh štatútu obce Veľké Lovce
Starosta obce informoval prítomných o návrhu štatútu obce, ktorý vypracovala kontrolórka obce
M. Rapavá. Uviedol, že štatút nemusí byť pred schvaľovaním zverejnený. Na OR informovala
kontrolórka obce, že obec má štatút z roku 1995 a nie je v elektronickej podobe, nebol
aktualizovaný s novelami zákona a nakoľko štatút je povinná vnútroorganizačná smernica,
vypracovala podľa dostupných podkladov návrh štatútu, v ktorom sú zapracované i zásady
hospodárenia, ktoré boli schválené OZ v roku 2013.
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OR dohodla, že poslanec OZ Mgr. Šafár návrh štatútu skontroluje a v prípade potreby doplní. Na
OZ starosta navrhol otvorenú diskusiu k tomuto bodu. Po kontrole návrhu Mgr. Šafár navrhuje
vynechať časť štatútu o kronike, ktorá nevychádza zo súčasného stavu obce a neuvádzať do štatútu
to, čo nefunguje.
D. Bakošová, poslankyňa OZ sa spýtala, ako obec zaznamenáva udalosti v obci ? Starosta uviedol,
že významné udalosti, ktoré sa v obci konajú sa zapisujú len do pamätnej knihy. Kroniku obce nikto
nespracováva. D. Bakošová navrhuje dopracovať kroniku obce a vyhlásiť obsadenie funkcie
kronikára, ktorý by kroniku obce od roku 1989 po súčasnosť dopracoval. Ing. Krajčovčová a pani
Bakošová navrhujú počkať, vyhlásiť obsadenie funkcie kronikára a následne štatút schváliť.
Starosta obce navrhuje behom mesiaca zriadiť komisiu, zvolať OZ, ktoré sa bude zaoberať len
štatútom obce Veľké Lovce. Ing. Benyusová navrhuje tento bod prerokovať na budúcom zasadnutí
OZ. OZ navrhuje § kronika obce prehodnotiť.
K bodu 8 - Návrh všeobecne záväzných nariadení (1/2015, 2/2015)
Návrh všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovaní služieb na trhových miestach a vydanie trhového poriadku :
Návrh všeobecne záväzného nariadenia spracovala kontrolórka obce, pani Mária Rapavá.
Starosta obce informoval, že návrh VZN bol vyvesený 12.03.2015 a týmto dňom začalo plynúť
pripomienkové konanie. Návrh VZN pripomienkoval Ing. Ján Regás dňa 15.03.2015,
prostredníctvom e mailu na adresu obecného úradu. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN sa
uskutočnilo dňa 25.03.2015 a upravené VZN bolo poslancom zaslané prostredníctvom e mailu.
Poslankyňa OZ pani Bakošová na OZ pripomienkovala, že vo VZN sa vyskytujú chyby a to v ČL 2
za číslom zákona 178/1998 nie je uvedené Z.z. V bode 1 nie je predložka po a bod 3 je v celosti,
preto nie je potrebné uvádzať odrážku a/. Kontrolórka obce sa vyjadrila, že zosúladenie a tvorba
VZN nie je v jej pracovnej náplni, nakoľko VZN robila nad rámec svojich úloh, vyskytli sa
neúmyselné chyby pri opise. Predložené VZN po pripomienkovaní poslancom má byť schválené
alebo neschválené v takom znení, ako je predlžené. Nakoľko opravou uvedených troch chýb sa
nejedná o zmenu obsahu VZN je na rozhodnutí OZ o schválení. Ing. Krajčovičová poznamenala, že
OZ dostalo neskoro materiály. Starosta obce odpovedal, že VZN bolo od 12.03.2015 zverejnené na
úradnej tabuli a na internetovej stránke obce. Ďalej uviedol, že trhové miesto bude pri starej budove
obecného úradu č. 99. Z pravého čelného pohľadu starej budovy obecného úradu sa umiestnia stoly,
ktoré tam budú umiestnené trvalo a budú slúžiť na ukladanie predávaných vecí. OR doporučila
nechať sadzbu za nájomné za prenajatú plochu 5,00 €/deň/akcia a oslobodiť od poplatku
obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt na území obce Veľké Lovce. Ing. Regás uviedol, aby sa do
VZN doplnili tovary a služby, ktoré je zakázané predávať. Obyvatelia obce si nebudú hľadať v
zákone, čo predávať môžu a čo nie. Kontrolórka obce p. Rapavá poznamenala, že obsah , ktorý
vymenováva zákon sa do VZN nemá vkladať. Mgr. Šafár poznamenal, že pri tvore návrhu VZN
obec vychádzala zo skutočného stavu predajných dní a snaží sa obmedziť, chrániť občanov, aby
nemali zdravotné problémy a to napr. dodržiavaním hygienických podmienok pri predaji mäsa a
mäsových výrobkov. Poslanec OZ J. Melišek navrhuje zabetónovať ostrovček pred predajňou
COOP Jednota (kde sa niekedy umiestňoval máj a Vianočný stromček), aby sa zväčšilo trhové
miesto. Návrh VZN je k zápisnici priložený pod písmenom „ F“.
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Návrh všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a
mzdy na dieťa materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne vo Veľkých Lovciach
na rok 2015 :
Návrh VZN č. 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne vo Veľkých Lovciach bol zverejnený na úradnej
tabuli obce a webovej stránke obce dňa 12.03.2015. Hlavná kontrolórka obce pani Rapavá
poslancom OZ vysvetlila, že obec dostáva dotácie na originálne kompetencie v podielových
daniach. Výška závisí od počtu detí, ale aj žiakov školy a aktuálneho jednotkového koeficientu pre
príslušný rok. K návrhu neboli podané žiadne pripomienky. Návrh VZN je k zápisnici priložený
pod písmenom „G“.

K bodu 9 – Rozvojové programy obce
Návrh plánu rozvojových programov obce na rok 2015 obdržali poslanci spolu s pozvánkou,
vypracoval ho starosta obce, k zápisnici je priložený pod písmenom „H“.
Kanalizácia
Starosta obce uviedol, že dôležité je dobudovanie kanalizácie, ktorá je naprojektovaná.
Navrhuje stretnúť sa s OR a a dohodnúť, ktorá vetva sa bude realizovať. Stretnutie navrhuje v
mesiaci apríl a rozhodovať sa bude na základe toho, koľko domácností by sa na kanalizáciu mohlo
pripojiť. Poslanec OZ G. Tóth navrhuje realizovať časť kanalizácie na hornej ulici pri Podháji a
zároveň aj opraviť cestu, ktorá je rozbitá.
Rozšírenie kamerového systému v obci
Obec získala dotáciu 5000,- EUR a OZ rozhodlo o spolufinancovaní vo výške 3000,- EUR. Táto
dotácia bude použitá na zabezpečenie budovy KD a materskej školy, ako aj cestné vstupy do obce.
Premostenie Lovčianskeho potoka
Obec plánuje premostenie potoka „ lávkou“ pre chodcov s napojením na Centrálnu zónu obce.
Vybudovanie autobusových zastávok
Starosta obce uviedol, že autobusové zastávky, ktoré sa v obci nachádzajú sú staré a nevyhovujúce.
OR dohodla, že zastávky v obci sa nebudú rekonštruovať, ale vybudujú sa nové.
Dobudovanie spoločného areálu TJ a ZŠ s MŠ
V tomto roku je naplánovaná rekonštrukcia oplotenia v spolupráci so ZŠ s MŠ, vrátane vysadenia
vhodných rastlín pozdĺž potoka. Tiež sa vybuduje bežecká dráha a plážové volejbalové ihrisko.
Ing. Regás v rámci diskusie uviedol, že na výsadbu by boli vhodné ihličnany a možná by bola aj
kombinácia dvoch druhov tují.
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Rekonštrukcia prístrešku pri „Dome smútku“
Vymieňať sa bude strecha, ktorá je už opotrebovaná. Poslankyňa OZ Ing. Krajčovičová navrhuje
opraviť aj chodníky na cintoríne a to doplnením kamennej drte. J. Melišek navrhuje opraviť oporný
múr pri parkovisku na cintoríne.

K bodu 10 – Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu
Starosta obce informoval poslancov OZ o doručení žiadosti od Občianskeho združenia Na
podvalku, FS Radosť a neziskovej organizácie Ruže sv. Alžbety, ktoré žiadajú o bezplatné
poskytnutie priestorov starej budovy obecného úradu. Tieto priestory by využívali na nácvik
programu a na stretnutia s občanmi. Ing. Benyusová navrhla, aby sa združeniam poskytli kancelárie
a zasadačku starej budovy obecného úradu by používali všetci. Starosta obce uviedol, že
organizácie by mohli používať aj priestory zdravotného strediska.

K bodu 11 – Rôzne informácie
● starosta obce informoval o kontrole implementačnej agentúry pre operačný program
zamestnanosť a sociálna inklúzia, v rámci projektu Terénna sociálna práca v obci Veľké
Lovce, ktorá prebehla 26.03.2015,
● starosta obce informoval o návšteve denného stacionáru v Kolárove, ktorý navštívil spolu s
poslankyňou OZ Ing. Krajčovičovou. Uviedol, že na vybudovanie denného stacionáru a
rekonštrukciu starej budovy OÚ by sa mohli použiť spolufinancovane projektov NFP. Mgr.
Šafár uviedol, že na zriadenie stacionáru je potrebné zistiť záujem občanov. Navrhuje
osloviť pani Pinčekovú a zdridiť Klub dôchodcov, ktorý preukáže záujem občanov o denný
stacionár,
● starosta obce informoval o zápise detí do materskej školy pre školský rok 2015/2016, ktorý
sa uskutočnil dňa 10. a 11. 3.2015, pričom celkový počet prihlásených detí je 36, z toho 30
rodičov prihlásilo deti na celodennú dochádzku a 6 rodičov na poldennú dochádzku,
● starosta obce informoval o podpísaní zmluvy – projekt „Bezpečne na cestách“, ktorý obec
uzavrela s Nadáciou Allianz. Ide o umiestnenie merača rýchlosti na komunikácii v obci.
Tento projekt sa bude realizovať v mesiaci apríl,
● starosta obce informoval o odstúpení Mgr. Brezánskeho z rady školy a za nového člena rady
školy určuje poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Mária Melichárka,
● starosta obce informoval poverením výkonu funkcie sobášiaceho, v prípade neprítomnosti poslanca obecného zastupiteľstva Mgr. Mareka Šafára,
● starosta obce informoval o projekte § 54 – udržiavanie živ. prostredia - zamestnali by sa
kosci cez ÚPSVaR,
● starosta obce predložil poslancom OZ zoznam daňových dlžníkov od roku 2009 – 2014. Ing.
Melichárek navrhuje zverejňovať zoznam dlžníkov na úradnú tabuľu obce,
● poslanci OZ zobrali na vedomie vyradenie majetku obce v hodnote 8.886,71,- EUR.
● starosta obce informoval o žiadosti, ktorú podal p. Polák (člen spoločnosti vinárov obce, ako
súčasť organizácie Domu ľudového bývania). Ide o žiadosť udelenia uznania alebo pamätnej
listiny rodákovi obce p. Korpášovi, ktorý je uznávaným vinárom. OZ sa dohodlo, že sa
napíše venovanie do knihy obce. Ing. Melichárek navrhuje udeliť pamätnú listinu Jánovi
Oršovi,
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● starosta obce informoval o spoločnosti P4U, s.r.o., ktorá sa zaoberá prípravou žiadostí NFP
a obec plánuje so spoločnosťou spolupracovať.
● starosta obce informoval o podpísaní zmluvy so spoločnosťou NZ Interier – nábytok v
Polyfunkčnej budove. OZ zmluvu schválilo, ale svoje rozhodnutie neodsúhlasilo v uznesení,
nakoľko každá zmluva nad 5000,- EUR v zmysle zásad o hospodárení musí byť schválená
OZ,
● starosta obce informoval o podpísaní zmluvy so spoločnosťou ŠTRBA-COMPANY.
Predmetom zmluvy je dodávka a montáž kamerového systému. Cena diela je 7984,80,EUR,
● starosta obce informoval, že je potrebná rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci.
Rekonštrukcia by sa uskutočnila prostredníctvom výzvy NFP. Obec obdržala na skúšku šesť
svietidiel, ktoré sa namontujú na Gazdovskú ulicu.

K bodu 12 – Diskusia
Poslanci podávali jednotlivé diskusné príspevky v rámci prerokovávaných bodov.
Ďalšie diskusné príspevky :
Zberný dvor vo dvore starej budovy obecného úradu – Poslankyňa OZ Ing. Krajčovičová navrhuje
stanoviť otváraciu dobu. OZ určilo, že zberný dvor bude otvorený každú pracovnú stredu od 15:30
do 17:30.
Distribúcia vriec do domácností – starosta informoval poslancov o triedenom zbere, ktorý bude
prebiehať raz mesačne priamo z domácností. Firma Brantner Nové Zámky bude počas termínov
zberu plastových fliaš zbierať z domácností aj sklo a papier.
Ing. Regás navrhuje viditeľnejšie označiť smer upravujúci vstup do obce z mesta Šurany. Taktiež
navrhuje na dom na Gazdovskej ulici umiestniť pamätnú tabulu, že v obci býval básnik František
Hečko a údajne tu začal písať dielo Červené víno.
Mgr. Kasášová uviedla, že v mesiaci máj plánuje nezisková organizácia Ruže sv. Alžbety
zrealizovať spomienkové zhromaždenie, ktoré by chcela spojiť s výstavou fotiek v KD. Ďalej
plánuje s deťmi ZŠ exkurziu parlamentu, návštevu súkromného vojenského múzea. Poslanec OZ
Mgr. Šafár uviedol, že výlety detí je potrebné riešiť so ZŠ a nie s obcou.
D. Bakošová poslankyňa OZ navrhuje umiestniť zrkadlo na hornej ulici v Šilingii, nakoľko nie je
vidieť na hlavnú cestu a tento úsek je nebezpečný.
Mgr. Šafár následne na Uznsenie č. 1/2015 bod B informoval poslancov OZ o VZN obce, ktoré
určuje a upravuje nočný kľud v obci. Obec nemá v kompetencii riešiť nočný kľud vydaním VZN,
dodržanie nočného kľudu určuje zákon. Ako možnosť je požiadať o stanovisko civilnú prokuratúru.
Ing. Krajčovičová navrhuje určite neskoršiu hodinu konania OZ a OR zvolať dva týždne pred
konaním OZ, aby sa včas odoslali materiály.
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Schválenie uznesenia
Poslanci hlasovali o jednotlivých uzneseniach v rámci jednotlivých prerokovaných bodov.
Uznesenie je priložené k zápisnici
Poslanci prijali nasledovné uznesenie:

U Z N E S E N I E č. II / 2015
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 27.03.2015 v budove Obecného úradu vo
Veľkých Lovciach
Obecné zastupiteľstvo Veľké Lovce:
A

schvaľuje

1.

Celoročné hospodárenie obce za rok 2014 bez výhrad, v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. § 16

ods. 10 a.
Hlasovanie: za - 8 (Ing. Adriana Benyusová, Dana Bakošová, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Ing. Mário Melichárek, Filip Mihók, Jozef Melišek, Gabriel Tóth), proti - 0,
zdržal sa hlasovania - 0.
2.

Usporiadanie schodku celoročného hospodárenia vo výške 337 426,93 € zistený podľa § 10

ods. 3 písma a), b) zákona 583/2004 Z.z.
schvaľuje kryť cez finančné operácie bankovým úverom a prevodom z rezervného fondu.
Zostatok finančných operácií v zmysle § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. je zdrojom
rezervného fondu vo výške 57 284,00 €.
Hlasovanie: za - 8 (Ing. Adriana Benyusová, Dana Bakošová, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Ing. Mário Melichárek, Filip Mihók, Jozef Melišek, Gabriel Tóth), proti - 0,
zdržal sa hlasovania - 0.
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3.

Plat starostu nasledovne:

a) podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z., t.j. 858 € x 1,98 násobok = 1 698,84 €
b) podľa § 4 odst. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. zvýšený o 38 % = 645,56 €, t.j. celkom po zaokrúhlení
2.345 €, s účinnosťou od 01.01.2015.
Hlasovanie: za - 8 (Ing. Adriana Benyusová, Dana Bakošová, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Ing. Mário Melichárek, Filip Mihók, Jozef Melišek, Gabriel Tóth), proti 0,zdržal sa hlasovania - 0.
4.

Rozvojové programy obce na rok 2015, podľa prílohy.

Hlasovanie: za - 8 (Ing. Adriana Benyusová, Dana Bakošová, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Ing. Mário Melichárek, Filip Mihók, Jozef Melišek, Gabriel Tóth), proti - 0,
zdržal sa hlasovania - 0.
5.

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Veľké Lovce č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov

a poskytovaní služieb na trhových miestach a vydanie trhového poriadku s opravou chýb pri
prepise.
Hlasovanie: za - 8 (Ing. Adriana Benyusová, Dana Bakošová, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Ing. Mário Melichárek, Filip Mihók, Jozef Melišek, Gabriel Tóth), proti - 0,
zdržal sa hlasovania - 0.
6.

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľké Lovce č. 2/2015 o určení výšky dotácie na

prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne vo Veľkých
Lovciach na rok 2015
Hlasovanie: za - 8 (Ing. Adriana Benyusová, Dana Bakošová, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Ing. Mário Melichárek, Filip Mihók, Jozef Melišek, Gabriel Tóth), proti - 0,
zdržal sa hlasovania - 0.
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7.

V súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obci v znení

neskorších predpisov predaj z dôvodu hod neho osobitného zreteľa v katastrálnom území
Veľke Lovce pozemok zapísaný Okresným úradom Nove Zámky, odbor katastra na liste vlastníctva
číslo 947 ako parcela registra C, parcelné číslo 312/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
podľa B 3 LV vo vlastníctve obce 40/240 o výmere 177,66 m2 , list vlastníctva č. 931 ako parcela
registra C, parcelné číslo 312/3, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria podľa B 2 LV vo
vlastníctve obce 40/120 o výmere 31,33 m2, list vlastníctva č. 3234 stavba na parcele 312/3 podľa
B 2 LV vo vlastníctve obce 40/120. Cena za m2 je 3,30 € a celková cena je 689,66 €. Odpredaný
pozemok s parcelným číslom 312/1 je vo vlastníctve žiadateľky: Ing. Kataríny Kovács, rod.
Szabovej, Tajovského 14, Dvory nad Žitavou v podiele 120/240 a spolu s pozemkom a rodinným
domom s parcelným číslom 312/3 tvoria jeden celok;
Hlasovanie: za - 8 (Ing. Adriana Benyusová, Dana Bakošová, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Ing. Mário Melichárek, Filip Mihók, Jozef Melišek, Gabriel Tóth), proti - 0,
zdržal sa hlasovania - 0.
8.

V súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obci v znení

neskorších predpisov predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa v katastrálnom území
Veľke Lovce pozemok zapísaný na liste vlastníctva číslo 1 ako parcela registra C, parcelné číslo
469/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 24260 m2 , z ktorého podľa
geometrického plánu číslo 61/2014 zo dňa 9.9.2014 boli oddelene pozemky: diel 1 o výmere 58 m2,
ktorý bol včlenený do parcely reg. C č. 377/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a diel 2 o
výmere 4 m2, ktorý bol včlenený do parcely reg. C č. 377/2, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria. Cena za 1m2 je 3, 30 € a celková cena je 204,60 €. Od predávaný pozemok je v
dlhodobom užívaní súčasných užívateľov: Peter Kohout, bytom Lietavska č. 4, Bratislava a Tomaš
Kohout, bytom Lietavska č. 12, Bratislava;
Hlasovanie: za - 8 (Ing. Adriana Benyusová, Dana Bakošová, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Ing. Mário Melichárek, Filip Mihók, Jozef Melišek, Gabriel Tóth), proti - 0,
zdržal sa hlasovania - 0.
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9.

Za nového člena rady školy poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Mária Melichárka,

namiesto Mgr. Martina Brezánskeho
Hlasovanie: za - 8 (Ing. Adriana Benyusová, Dana Bakošová, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Ing. Mário Melichárek, Filip Mihók, Jozef Melišek, Gabriel Tóth), proti - 0,
zdržal sa hlasovania - 0.
10.

Zmluvu o dielo č. 2015003017 medzi zhotoviteľom spoločnosťou Peter Štrba COMPANY a

objednávateľom Obcou Veľké Lovce o dodávke a montáži kamerového systému v obci v celkovej
hodnote diela 7 984,80 €.
Hlasovanie: za - 8 (Ing. Adriana Benyusová, Dana Bakošová, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Ing. Mário Melichárek, Filip Mihók, Jozef Melišek, Gabriel Tóth), proti - 0,
zdržal sa hlasovania - 0.
11.

Zmluvu o dielo medzi zhotoviteľom NZ Interier s.r.o., Nové Zámky a objednávateľom Obcou

Veľké Lovce o dodávku a montáž nábytku do kancelárií Obecného úradu Veľké Lovce, v celkovej
hodnote diela 11 683,44 €.
Hlasovanie: za - 8 (Ing. Adriana Benyusová, Dana Bakošová, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Ing. Mário Melichárek, Filip Mihók, Jozef Melišek, Gabriel Tóth), proti - 0,
zdržal sa hlasovania - 0.
12.

V zmysle zásad o hospodárení obce časť I Čl 11 ods. 6 zoznam majetku obce, ktorý bol

vykázaný ako prebytočný alebo neupotrebiteľný inventarizačnou komisiou s návrhom na vyradenie.
Hlasovanie: za - 8 (Ing. Adriana Benyusová, Dana Bakošová, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Ing. Mário Melichárek, Filip Mihók, Jozef Melišek, Gabriel Tóth), proti - 0,
zdržal sa hlasovania - 0.
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13.

V súlade so zákonom č. 245/2008 zriadenie dvoch celodenných tried v MŠ Veľké Lovce v

školskom roku 2015/2016 na základe prihlášok rodičov, podaných pri zápise detí, konanom dňa 10.
a 11. marca 2015.
Hlasovanie: za - 8 (Ing. Adriana Benyusová, Dana Bakošová, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Ing. Mário Melichárek, Filip Mihók, Jozef Melišek, Gabriel Tóth), proti - 0,
zdržal sa hlasovania - 0.
14.

Prijať do pracovného pomeru na dobu určitú maximálne 3 pracovníkov - koscov na

udržiavanie verejnej zelene a priestranstiev v obci.
Hlasovanie: za - 8 (Ing. Adriana Benyusová, Dana Bakošová, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Ing. Mário Melichárek, Filip Mihók, Jozef Melišek, Gabriel Tóth), proti - 0,
zdržal sa hlasovania - 0.
B

berie na vedomie

1.

Správu o kontrole plnenia uznesení.

Hlasovanie: za - 8 (Ing. Adriana Benyusová, Dana Bakošová, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Ing. Mário Melichárek, Filip Mihók, Jozef Melišek, Gabriel Tóth), proti - 0,
zdržal sa hlasovania - 0.
2.

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Veľké Lovce za rok 2014.

Hlasovanie: za - 8 (Ing. Adriana Benyusová, Dana Bakošová, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Ing. Mário Melichárek, Filip Mihók, Jozef Melišek, Gabriel Tóth), proti - 0,
zdržal sa hlasovania - 0.
3.

Správu hlavného kontrolóra o priebežnej kontrolnej činnosti za rok 2015.

Hlasovanie: za - 8 (Ing. Adriana Benyusová, Dana Bakošová, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Ing. Mário Melichárek, Filip Mihók, Jozef Melišek, Gabriel Tóth), proti - 0,
zdržal sa hlasovania - 0.
11

4.

Zoznam detí prihlásených na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2015/2016, pričom

celkový počet prihlásených detí je 36, z toho 30 rodičov prihlásilo deti na celodennú dochádzku a 6
rodičov na poldennú dochádzku.
Hlasovanie: za - 8 (Ing. Adriana Benyusová, Dana Bakošová, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Ing. Mário Melichárek, Filip Mihók, Jozef Melišek, Gabriel Tóth), proti - 0,
zdržal sa hlasovania - 0.
5.

Zoznam daňových dlžníkov obce Veľké Lovce.

Hlasovanie: za - 8 (Ing. Adriana Benyusová, Dana Bakošová, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Ing. Mário Melichárek, Filip Mihók, Jozef Melišek, Gabriel Tóth), proti - 0,
zdržal sa hlasovania - 0.
6.

Informáciu poslanca Mgr. Mareka Šafára o možnostiach prijatia VZN upravujúceho

dodržiavanie nočného kľudu na území obce Veľké Lovce.
Hlasovanie: za - 8 (Ing. Adriana Benyusová, Dana Bakošová, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Ing. Mário Melichárek, Filip Mihók, Jozef Melišek, Gabriel Tóth), proti - 0,
zdržal sa hlasovania - 0.

C
1.

poveruje
V zmysle § 4 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov výkonom funkcie

sobášiaceho, v prípade neprítomnosti starostu obce, poslanca obecného zastupiteľstva
Mgr. Mareka Šafára.
Hlasovanie: za - 8 (Ing. Adriana Benyusová, Dana Bakošová, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Ing. Mário Melichárek, Filip Mihók, Jozef Melišek, Gabriel Tóth), proti - 0,
zdržal sa hlasovania - 0.

12

2.

Starostu obce na prerokovanie podmienok prenájmu priestorov v budove bývalého obecného

úradu a bývalého zdravotného strediska s organizáciami, ktoré požiadali o prenájom.
Hlasovanie: za - 8 (Ing. Adriana Benyusová, Dana Bakošová, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Ing. Mário Melichárek, Filip Mihók, Jozef Melišek, Gabriel Tóth), proti - 0,
zdržal sa hlasovania - 0.
.............................................
Ing. Libor Kráľ
starosta obce

Zverejnené na úradnej tabuli obce: 31.03.2015

Overovatelia zápisnice – Ing. Mário Melichárek

…...............................

Filip Mihók

…...............................

Zapísala – Simona Habrmanová

…...............................
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ZOZNAM PRÍLOH

A–
B–
C–
D–
E–
F–

Kontrola plnenia uznesení
Správa hlavného kontrolóra o priebežnej kontrolnej činnosti za rok 2015
Prerokovanie platu starostu obce
Záverečný účet obce Veľké Lovce za rok 2014
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Veľké Lovce za rok 2014
Návrh všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovaní služieb na trhových miestach a vydanie trhového poriadku
G – Návrh VZN č. 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy,
Školského klubu detí a Školskej jedálne vo Veľkých Lovciach
H – Rozvojové programy obce

CH – Návrh uznesenia č. II/2015

