OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VEĽKÉ LOVCE
Číslo: OZ/2015-3

Veľké Lovce 02.07.2015

ZÁPISNICA

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľké Lovce, ktoré sa konalo
30. 06. 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. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015
5. Zmena rozpočtu obce
6. Návrh štatútu obce Veľké Lovce
7. Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu
8. Rôzne informácie
9. Záver

ROKOVANIE
Prítomní – viď prezenčná listina, ktorá je priložená k zápisnici
Ospravedlnení poslanci – nikto
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 9 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. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015
5. Zmena rozpočtu obce
6. Návrh štatútu obce Veľké Lovce
7. Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu
8. Rôzne informácie
9. Záver

Hlasovania sa zúčastnilo 9 poslancov, program prítomní poslanci schválili nasledovne: za – 9
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. Ing. Anna Krajčovičová, 2. Gabriel Tóth, 3. Mgr. Marek Šafár – poslanci OZ. Nikto nemal
pripomienky k zloženiu návrhovej komisie, dal hlasovať: za – 9 poslancov, proti – nikto, zdržal sa
hlasovania – nikto. Predsedajúci konštatoval, že návrhová komisia bude pracovať v uvedenom
zložení.
Predsedajúci určil overovateľov zápisnice: Jozef Melišek 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“.
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 – Návrh plánu kontrolnej činnosti
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015 vypracovala kontrolórka obce p.
Mária Rapavá, poslanci ho obdržali spolu s pozvánkou. K zápisnici je priložený pod písmenom
„C“.
K bodu 5 - Zmena rozpočtu obce
Starosta obce informoval o Rozpočtovom opatrení starostu č. 2/2015 z dňa 15.05.2015 a
rozpočtovom opatrení č. 3/2015, ktoré bolo vykonané 30.06.2015.
Písomnú správu k tomuto bodu obdržali poslanci OZ spolu s pozvánkou. K zápisnici je Rozpočtové
opatrenie č. 3/2015 vykonané 30.06.2015 priložené pod písmenom „ D “.
Ďalej informoval poslancov OZ, že v príjmovej časti sa zvyšuje položka na dotáciu z UPSVaR na
podporu nezamestnanosti, § 54, kde prijal troch koscov. Vo výdavkovej časti – bežné výdavky sa
robila revízia Telovýchovnej Jednoty a revízia domu smútku. V kapitálových výdavkoch sa zvýšila
položka cestná doprava, kvôli nainštalovaniu radaru. Zvýšenie nastalo aj v položke ochrany
životného prostredia. V obci sa plánuje výstavba kanalizácie, kde je potrebné spolufinancovanie s
environmentálnym fondom. Taktiež rekonštrukcia autobusových zástavok.

K bodu 6 - Návrh štatútu obce Veľké Lovce
Starosta obce informoval prítomných o návrhu štatútu obce, ktorý vypracovala kontrolórka
obce M. Rapavá. Štatút obce sa prejednával na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva, kedy
nebol schválený, nakoľko sa vynechal § o kronike. Starosta obce informoval, že oslovil na
obsadenie funkcie aj Mgr. Matúša Németa, ale rozhodol sa, že by túto funkciu realizovať nechcel.
Mgr. Marta Kasášová záujem o funkciu kronikára prejavila. Pani Bakošová navrhuje určiť zásady a
presne stanoviť, ako sa má kronika viesť. Navrhuje, aby sa urobil prieskum odmeny kronikára.
Na zastupiteľstve, ktoré sa plánuje v auguste 2015 by sa zásady a odmeny prejednali. Ing. Galbavý
navrhuje v druhej hlave majetok obce §5, ods. 3 doplniť, že obec môže prijať darovaný majetok.
Ďalej navrhuje vynechať v § 6 ods. 1 časť vety „ako s majetkom vo vlastníctve iných fyzických
alebo právnických osôb“. Kontrolórka obce pani Rapavá poznamenala, že ak sa štatút obce schváli,
mal by byť zverejnený na internetovej stránke obecného úradu. Patrí medzi povinné predpisy obcí.
Štatút obce je priložený pod písmenom „E“.
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K bodu 7 – Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu
Na OZ bola doručená žiadosť od občana Ing. Roberta Németha. Starosta obce informoval
prítomných, že pán Ing. Németh dáva túto sezónu do prevádzky novú pálenicu. Ing.Németh sa na
poslancov OZ obracia so žiadosťou vo veci predaja časti obecnej cesty, ktorá hraničí s
parkoviskom, ktoré sa pri pálenici nachádza. Ďalej poznamenal, že odkúpením by sa vo veľkej
miere vyriešili problémy, ako neoprávnené parkovanie, ku ktorému dochádza aj napriek zákazu,
vstupovanie do konfliktov a obmedzovanie podnikateľskej činnosti. Na pozemku by chcel vytvoriť
bránu do parkovacej zóny, ktorá nebude prekážkou pre susediace záhrady. Ing. Galbavý
poznamenal, že ak by sa pozemok predal, znemožnil by sa prístup k susediacim pozemkom. Ing.
Melichárek a Ing. Benyusová navrhli, aby sa pozemok prenajímal. Ing. Németh poznamenal, že
susedia parkujú, tak že mu znemožňujú prístup do obchodu a aj dodávateľom. S nájomným súhlasí.
Poslanci OZ sa dohodli, že na uvedené miesta sa umiestnia dopravné značky. Pani Bakošová
navrhuje umiestniť značenie aj na križovatku pri centrálnej zóne, nakoľko autá parkujú tak, že
znemožňujú dobré videnie pri odbočovaní. Mgr. Šafár pripomenul, že sa má aj umiestniť zrkadlo v
Šiligii. Poslanci OZ poverili starostu obce doplnením pasportizácie miestnych komunikácii.
K bodu 8 – Rôzne informácie
Starosta obce informoval poslancov OZ o :
● priebehu auditu účtovnej závierky k 31.12.2014 podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o
účtovníctve v znení neskorších predpisov a vykonaný v súlade so zákonom č. 540/2007 Z.z.
o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu,
● podpísaní zmluvy s Environmentálnym fondom. Rozhodlo sa pre Vetvu B11, ktorá sa napojí
na Vetvu B1 – nachádza sa pri parku.
● dodatku č. 3 k zmluve uzatvorenej na dodávku diela „Čistiareň odpadových vôd a
kanalizácia Veľké Lovce“, ktorý je zverejnení na internetovej stránke obecného úradu,
● možnosti zlepšenia separovaného zberu. Na jeseň by mala byť zverejnená výzva s 5%
spolufinancovaním,
● rekonštrukcii verejného osvetlenia. Potrebné je vypracovanie svetelno-technickej štúdie.
Projekt bude financovaný na základe výzvy Ministerstva hospodárstva SR a urobí na
verejné obstarávanie na svetelno-technickú štúdiu, ktorá je k žiadosti o príspevok potrebná,
● umiestnení merača rýchlosti na Gazdovskej ulici,
● možnosti rekonštrukcie autobusových zastávok. Projekt by sa realizoval z časti cez MAS
Termál. Starosta obce predložil poslancom OZ vizuálne návrhy autobusových zastávok. OZ
sa dohodlo, že v mesiaci august zasadne a bude rozhodovať o tom, či sa umiestnia zastávky
drevené alebo obyčajné,
● rekonštrukcii lávky pre peších, ktorá by mala spájať centrálnu zónu s cestou, ale kvôli
monitorovaciemu obdobiu centrálnej zóny to nie je možné. Starosta poslancom predložil
vizuálny návrh. Jeden bol drevený a druhý kovový. Mgr. Šafár poznamenal, že premostenie
by malo byť jednoduché kovové,
● schválení žiadosti na kamerový systém v hodnote 7. 000 €. Pani Bakošová poznamenala, že
v obci by mali monitorovať aj autobusové zastávky,
● že v 7,8/2015 sa plánuje vymaľovanie kultúrneho domu, výmena gumolína a rekonštrukcia
javiska. Pán Tóth poznamenal, že na javisku nefunguje osvetlenie,
● pláne spevniť trávnatú plochu pri centrálnej zóne, na ktorej by bolo možné parkovať,
● priebehu sadenia túj v areáli TJ Veľké Lovce a Základnej školy.
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V rámci rôznych informácií sa aj diskutovalo.
Ing. Melichárek pripomenul, že doposiaľ sa pri Základnej škole nenainštaloval spomaľovač a tiež,
že by sa pred polyfunkčným objektom mal odstrániť starý plot, ktorý sa nachádza pri elektrickej
skrinke.
Pani Bakošová navrhla odstrániť značky, ktoré informujú o bývalej reštaurácii Podháj, nakoľko
reštaurácia vyhorela a značky sú mylné.
Mgr. Šafár navrhol premiestniť kontajner na oblečenie, ktorý je za polyfunkčným objektom do
zberného dvoru, alebo ho umiestniť tak, aby nenarúšal celkový dojem budovy.
Diskutovalo sa aj o VZN č. 4/2012, ktoré by bolo potrebné prepracovať na základe upozornenia od
prokurátorky. Diskutovalo sa o možnosti zmeny platby komunálneho odpadu podľa osôb,
zakúpením žetónov. Kontrolórka obce informovala o prijatí zásad podávania, preverovania a
evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. a o zriadení e mailovej adresy,
o podávaní podnetu pre zamestnancov obecného úradu a Základnej školy s materskou školou Veľké
Lovce. S e mailovou adresu boli zamestnanci oboznámení.
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. III / 2015
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 30.06.2015 v budove Obecného úradu vo
Veľkých Lovciach
Obecné zastupiteľstvo Veľké Lovce:

A

schvaľuje

1. Zmenu rozpočtu obce podľa priloženého návrhu nasledovne:
Bežné príjmy:
887 860 €
Kapitálové príjmy:
81 705 €
Príjmy spolu:
969 565 €
Finančné operácie:
89 866 €
Rozpočtované príjmy celkom: 1 059 431 €
Bežné výdavky:
857 937 €
Kapitálové výdavky:
160 494 €
Výdavky spolu:
1 018 431 €
Finančné operácie :
41 000 €
Rozpočtované výdavky celkom: 1 059 431 €
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek,
Ing. Anna Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0,
zdržal sa hlasovania – 0.
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2. Štatút obce Veľké Lovce v znení prerokovanej zmeny (§6 ods.1).
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek,
Ing. Anna Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0,
zdržal sa hlasovania – 0.

3. Zrušenie smernice o verejnom obstarávaní č. 1/2012 z dôvodu jej neaktuálnosti.
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek,
Ing. Anna Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0,
zdržal sa hlasovania – 0.

B

berie na vedomie

1. Správu o kontrole plnenia uznesení.
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek,
Ing. Anna Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0,
zdržal sa hlasovania – 0.

2. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015.
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek,
Ing. Anna Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0,
zdržal sa hlasovania – 0.

3. Správu hlavného kontrolóra o priebežnej kontrolnej činnosti č. III/2015.
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek,
Ing. Anna Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0,
zdržal sa hlasovania – 0.

4. Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky a hospodárení obc za rok 2014.
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek,
Ing. Anna Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0,
zdržal sa hlasovania – 0.

5. Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 2/2015 vykonané v zmysle zásad o hospodárení.
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek,
Ing. Anna Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0,
zdržal sa hlasovania – 0.

6. Vydanie zásad podávania, preverovania a evidovania podnetov v zmysle zákona
307/2014 Z. z.
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek,
Ing. Anna Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0,
zdržal sa hlasovania – 0.
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7. Žiadosť Ing. Róberta Németha so zmenou predmetu žiadosti na dlhodobý prenájom za
podmienok dodržania zákona č. 138/1991 Z. z.
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek,
Ing. Anna Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0,
zdržal sa hlasovania – 0.

C poveruje starostu obce
1. Zaslať predexekučnú výzvu dlhodobým neplatičom daní a poplatkov.
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek,
Ing. Anna Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0,
zdržal sa hlasovania – 0.

2. Doplnením pasportizácie miestnych komunikácii.
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek,
Ing. Anna Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0,
zdržal sa hlasovania – 0.

D poveruje poslankyňu obecného zastupiteľstva
1. Pani Danu Bakošovú vypracovaním a predložením návrhu zásad vedenia kroniky obce.
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek,
Ing. Anna Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0,
zdržal sa hlasovania – 0.

...............................................
Ing. Libor Kráľ
starosta obce

Overovatelia zápisnice – Jozef Melišek

…...............................

Filip Mihók

…...............................

Zapísala – Bc. Simona Habrmanová

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

A–
B–
C–
D–

E–
F–

Kontrola plnenia uznesení
Správa hlavného kontrolóra o priebežnej kontrolnej činnosti č. III/2015
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015
Zmena rozpočtu obce č. 3/2015
Štatút obce

Návrh uznesenia č. III/2015

