OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VEĽKÉ LOVCE
Číslo: OZ/2015-7

Veľké Lovce dňa 22.12.2015

ZÁPISNICA

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľké Lovce, ktoré sa konalo
16. 12. 2015 v budove Obecného úradu vo Veľkých Lovciach

PROGRAM ROKOVANIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Otvorenie zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení
Prenájom pozemku – Ing. Németh
Projekt „ Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Veľké Lovce “ prejednanie a schválenie podmienok realizácie
Správa o kontrole od posledného zasadnutia OZ pod č. V/2015
Návrh rozpočtu na roky 2016-2018
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2016-2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016
Zmena rozpočtu pre rok 2015
Návrh VZN č. 3/2015 o umiestňovaní volebných plagátov
Návrh výšky odmeny pre hlavného kontrolóra obce v zmysle zákona č. 369/1990 Z. z.
Sťažnosť – voľný pohyb psov v obci
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľké Lovce
Zriadenie komisie o ochrane verejného záujmu v zmysle zákona 357/2004 Z. z.
Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu
Rôzne informácie
Záver

ROKOVANIE
Prítomní – 9, viď prezenčnú listinu, ktorá je priložená k zápisnici
Ospravedlnení poslanci – 0
Neospravedlnení poslanci – 0

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Otvorenie zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení
Prenájom pozemku – Ing. Németh
Projekt „ Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Veľké Lovce “ prejednanie a schválenie podmienok realizácie
Správa o kontrole od posledného zasadnutia OZ pod č. V/2015
Návrh rozpočtu na roky 2016-2018
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2016-2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016
Zmena rozpočtu pre rok 2015
Návrh VZN č. 3/2015 o umiestňovaní volebných plagátov
Návrh výšky odmeny pre hlavného kontrolóra obce v zmysle zákona č. 369/1990 Z. z.
Sťažnosť – voľný pohyb psov v obci
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľké Lovce
Zriadenie komisie o ochrane verejného záujmu v zmysle zákona 357/2004 Z. z.
Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu
Rôzne informácie
Diskusia
Záver

Poslankyňa OZ Ing. Krajčovičová navrhla do programu vložiť bod diskusia. 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. Mário Melichárek, 2. Dana Bakošová, 3. Jozef Melišek– 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: Ing. František Galbavý a Gabriel Tóth – poslanci
OZ.
Za zapisovateľku určil Bc. 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 - Prenájom pozemku – Ing. Németh
Na júnovom obecnom zastupiteľstve sa prejednávala žiadosť Ing. Roberta Németha, ktorý
žiadal o odpredaj obecnej cesty p. č. 469/18, ktorá hraničí s parkoviskom prevádzky.
Obecné zastupiteľstvo Uznesením č. III/2015, bod B, ods. 7 zobralo na vedomie žiadosť
Ing. Németha so zmenou predmetu žiadosti na dlhodobý prenájom za podmienok dodržania zákona
č. 138/1991 Z. z. Obec dňa 11.08.2015 zverejnila zámer dlhodobého prenájmu. Vstup majiteľov na
pozemok bude ošetrený nájomnou zmluvou. Poslanci OZ súhlasili a uviedli, že je potrebné
dohodnúť sa na cene nájmu na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Ing. Krajčovičová navrhla, aby sa
predmet tohto bodu riešil v diskusii.
K bodu 4 – Projekt „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Veľké
Lovce“- prejednanie a schválenie podmienok realizácie
Starosta obce informoval prítomných, že v piatok 11.12.2015 bolo na e mailovú adresu
obecného úradu doručené rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku na
rekonštrukciu osvetlenia. Ministerstvo hospodárstva SR obci schválilo žiadosť s celkovými
oprávnenými výdavkami vo výške 273 906,92 EUR. Rozhodnutie obsahuje usmernenie a presný
rozpočet. Ďalej poznamenal, že Ministerstvo hospodárstva SR obci neschválilo celý rozpočet, ktorý
obec žiadala a všetky výdavky, ktoré súvisia s realizáciou rekonštrukcie verejného osvetlenia musia
byť uhradené do konca roka 2015. To znamená, že obec bude spolufinancovať projekt s 15 %, nie
5%. Výdavky, ktoré nebudú do konca roka uhradené, nemôžme žiadať ako oprávnené náklady.
Kvôli nedostatku finančných prostriedkov, ktorými obec disponuje starosta obce navrhuje
poslancom OZ prijať z banky krátkodobý úver. Podľa prieskumu, ktorý uskutočnil, Prima banka
ponúka úver najvýhodnejší. Starosta navrhuje prijatie úveru vo výške 260 211,57 EUR
poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko. Správu o dodržaní podmienok na prijatie
návratných zdrojov financovania vypracovala hlavná kontrolórka obce. Správa je priložená k
zápisnici pod písmenom „B“.
K bodu 5 - Správa o kontrole od posledného zasadnutia OZ pod č. V/2015
Písomnú správu k tomuto bodu obdržali poslanci spolu s pozvánkou na dnešné zasadnutie OZ.
K zápisnici je správa priložená pod písmenom „C“.
K bodu 6 - Návrh rozpočtu na roky 2016-2018
Návrh rozpočtu v tabuľkovej forme obdržali poslanci spolu s pozvánkou. V písomnej forme je
k zápisnici priložený pod písmenom „D“.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol zverejnený 15 dni pred konaním obecného zastupiteľstva.
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OZ schvaľuje A 6.) Návrh rozpočtu obce na rok 2016 podľa prílohy:
Bežné príjmy:
Kapitálové príjmy:
Príjmy spolu:
Finančné operácie:
´
Rozpočtované príjmy celkom:

928 869
364 500
1 293 369
22 502
1 315 871

Bežné výdavky:
Kapitálové výdavky:
Výdavky spolu:
Finančné operácie:
Rozpočtované výdavky celkom:

864 279
118 500
982 779
333 092
1 315 871

K bodu 7 – Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2016-2018
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Veľké Lovce obdržali poslanci spolu
s pozvánkou. V písomnej forme je priložené k zápisnici pod písmenom „E“. Stanovisko
vypracovala a prečítala kontrolórka obce p. Mária Rapavá. Stanovisko poslanci zobrali na vedomie.
K bodu 8 – Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016 vypracovala kontrolórka
obce p. Mária Rapavá, poslanci ho obdržali spolu s pozvánkou. K zápisnici je priložený pod
písmenom „F“.
K bodu 9 – Zmena rozpočtu pre rok 2015
Písomnú správu k tomuto bodu obdržali poslanci OZ spolu s pozvánkou. K zápisnici je
Rozpočtové opatrenie č. 5/2015 vykonané 16.12.2015 priložené pod písmenom „ G“. Starosta obce
informoval prítomných, že príjmová časť rozpočtu sa znižuje o 58 018,00 EUR a výdavková časť sa
znižuje o 58 018,00 EUR. Podrobná úprava rozpočtu je priložená k zápisnici.
K bodu 10 – Návrh VZN č. 3/2015 o umiestňovaní volebných plagátov
Tento návrh vypracovala hlavná kontrolórka obce. Uviedla, že návrh je krátky, stručný
a obsahuje všetky náležitosti, ktoré vyžaduje zákon. Starosta konštatoval, že návrh bol zverejnený
na úradnej tabuli a na internetovej stránke obecného úradu 15 dní pred konaním OZ. Návrh VZN
č. 3/2015 o umiestňovaní volebných plagátov je priložený k zápisnici pod písmenom „H“.
K bodu 11 – Návrh výšky odmeny pre hlavného kontrolóra obce v zmysle zákona č. 369/1990
Z. z.
Odmenu, ktorú je možné poskytnúť hlavnému kontrolórovi schvaľuje OZ. Obecné
zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30%
z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa zákona č. 369/1990 Z. z. , odseku 1. Na rokovaní
obecnej rady poslanci navrhli 30 % z mesačnej mzdy.
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K bodu 12 – Sťažnosť – voľný pohyb psov v obci
Starosta obce informoval prítomných o sťažnosti, ktorá bola doručená na obecný úrad dňa
20.10.2014. V sťažnosti pani A. Oravcová uvádza , že ju napadol pes, ktorý bol z rómskej osady.
Ďalej uvádzala, že napadnutie psom sa jej stalo opakovane. V žiadosti žiada o zjednanie nápravy
a aby bolo zabezpečené zamedzenie voľného pohybu psov v obci. Pani Oravcová dňa 22.10.2015
doručila na obecný úrad žiadosť o riešenie sťažnosti, nakoľko žiadnu písomnú odpoveď zo
sťažnosti, z roku 2014 nedostala. Ďalej uvádza, že sťažnosť nebola prerokovaná ani na zasadnutí
obecného zastupiteľstva. Preto žiada OZ, aby zariadilo, aby bola upovedomená vo veci riešenia
sťažnosti. Starosta obce uviedol, že s pani Oravcovou komunikoval telefonicky, nie však písomne,
za čo sa aj ospravedlnil. Obec v tejto veci môže privolať slobodu zvierat a uskutočniť odchyt voľne
sa pohybujúcich psov v obci. Následne sa pes uloží do karantény, zavolá sa zverolekár a zistí, či má
pes elektronický čip. Obecná rada navrhla, aby sa vyhlasovala relácia v miestnom rozhlase
o dodržiavaní VZN č. 4/2013 o podmienkach držania psov na území obce Veľké Lovce. V prípade
opakovaných problémov obec pristúpi k odchytu.
K bodu 13 – Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľké Lovce
Starosta obce informoval prítomných o povinnosti vypracovania PHSR obce Veľké Lovce na
roky 2014-2020. Návrh tohto plánu bol zaslaný poslancom OZ. Zákon o podpore regionálneho
rozvoja č. 539/2008 Z. z. ako jeden zo základných dokumentov definuje program hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja obce. PHSR je strednodobý programový dokument, ktorý je
vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele
a priority v programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území
ktorého sa obec nachádza a je vypracovaný podľa záväznej časti jeho územnoplánovacej
dokumentácie. PHSR obce Veľké Lovce nadväzuje aj na ďalšie dokumenty vypracované
v predchádzajúcom programovom období. Ak obec vypracuje PHSR, môže sa zapojiť do procesu
využitia verejných prostriedkov a prostriedkov z EÚ. Návrh plánu je priložený k zápisnici pod
písmenom „CH“. Poslanci OZ tento bod programu neprerokovávali, bude predmetom rokovania na
najbližšom zasadnutí.
K bodu 14 – Zriadenie komisie o ochrane verejného záujmu v zmysle zákona č. 369/1990 Z. z.
Podľa zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z je verejný činiteľ podľa článku 7 povinný
vždy do 31. marca podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie či
spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára, aké zamestnanie vykonáva
v pracovnom pomere, aké má funkcie v štátnych orgánoch, svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom
kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného funkcionára a z výkonu iných funkcií a svoje
majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v domácnosti,
vrátane osobných údajov. Oznámenie podľa odseku 1 podáva a) starosta obce komisii obecného
zastupiteľstva. Členom tejto komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. Ak sú
v obecnom zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci,
komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného
zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov. Obecné zastupiteľstvo do
komisie navrhuje : Danu Bakošovú, Jozefa Meliška a Filipa Mihóka.
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K bodu 15 – Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu
Starosta obce informoval prítomných o žiadosti :
•
doručenej od Viliama Korpáša, bytom Veľké Lovce č. 128. Vyššie menovaný žiada
o predbežné odsúhlasenie zámeny pozemkov nasledovne : časť pozemku z parc. č. 273/6 na LV
č. 3339, ktorej vlastníkom je V. Korpáš za časť pozemku z parc. registra C, ktorej vlastníkom je
Obec Veľké Lovce.
•
doručenej od Anety Bandovej, Veľké Lovce č. 166, ktorá žiada OZ o jednorázovú finančnú
výpomoc. V žiadosti uvádza, že mesačne dostáva len 23 EUR ako príspevok na dieťa a z tejto
finančnej sumy nedokáže vyžiť a zabezpečiť synovi ošatenie, obuv a jedlo.
•
doručenej od pracovníka obecnej knižnice Michala Németha, ktorý pre knižnicu žiada
pridelenie finančných prostriedkov na prevádzku obecnej knižnice na rok 2016. Konkrétne žiada
pre obnovu knižničného fondu 500 €, zriadenie internetu 160 €, kúpu tlačiarne a náplní 60 €,
na bežné prevádzkové výdavky 30 €. Spolu táto suma predstavuje 750,00 €.
•
doručenej od OZ COUNTRY BÚRKA, ktoré žiada obec o dotáciu na rok 2016 vo výške
1000 €.
•
doručenej od Miestnej organizácii Slovenského zväzu civilizačne chorých a telesne
postihnutých vo Veľkých Lovciach, ktorá žiada o dotáciu vo výške 600,00 €.
•
doručenej od Miestneho odboru Matice slovenskej vo Veľkých Lovciach, ktorá žiada
o dotáciu vo výške 4000 €.
•
doručenej od OZ Ľudový dom, ktoré žiada o dotáciu vo výške 2500,00 €.
•
doručenej zo Základnej školy s materskou školou Veľké Lovce, ktorá žiada o schválenie
finančných prostriedkov vo výške 900, 00 €.
•
doručenej od OZ Na podvalku, ktoré žiada dotáciu vo výške 800,00 €.
•
doručenej z Miestneho spolku Slovenského červeného kríža Veké Lovce, ktorý žiada
dotáciu vo výške 300,00 €.
•
doručenej z Telovýchovnej jednoty Veľké Lovce, ktorá žiada dotáciu na rok 2016 vo výške
25 000,00 €.
K bodu 16 – Rôzne informácie
•
Starosta obce informoval prítomných o zriadení novej pracovnej pozície pre knihovníka
obce. Pán Németh pol roka pracoval cez UPSVaR, §52a. Tento § umožňuje zamestnanie na pol
roka a preto ďalší pol rok navrhuje, aby bol pán Németh zamestnaný cez obec.
•
Starosta obce informoval o dokončenej rekonštrukcii autobusových zástavok. Pripomenul,
že jednu z nich už neznáma osoba rozbila.
•
Ďalej informoval o dúchadle na ČOV, ktoré dal opraviť. Na čističke sa bude musieť
postupne urobiť revízia a údržba.
•
Informoval o dokončení kanalizácie a o tom, že v rozpočte nie sú prípojky k rodinným
domov. Cenovú ponuku na prípojky (10 ks) mu predložil pán Štrba. Celkové nálady sú 4200 €
s DPH.
Starosta obce informoval o novom zákone o odpade, v ktorom sa hovorí, že obce budú
zodpovedné za triedený zber a preto je potrebné, aby sa vypracovalo nové všeobecne záväzné
nariadenie o odpadoch. Návrh zmluvy o zmluve budúcej obci predložila spoločnosť ENVI - PAK,
a. s., ktorá je oprávnenou organizáciou v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch
(ďalej len „zákon o obaloch“). Spoločnosť ENVI - PAK, a. s. zohľadňujúc schválenie nového
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, deklaruje svoj záujem pôsobiť v oblasti kolektívneho
nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v postavení organizácie
zodpovednosti výrobcov pre obaly.
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Záujmom oprávnenej organizácie je preto zabezpečenie triedenia, zberu, prepravy, zhodnocovania
a recyklácie odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov prostredníctvom vytvorenia
a prevádzkovania funkčného systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi
z neobalových výrobkov. Predmetom zmluvy je rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania
miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov
a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce.
• Starosta obce informoval o cenovej ponuke, ktorá bola doručená na obecný úrad ohľadne
vysielania relácií našej obce v Novozámockej televízii. Spoločnosť ponúka 6 natáčaní za cenu 920
€ s DPH. Mgr. Šafár vyjadril svoj nesúhlas. Pre obec by bolo natáčanie zbytočné, nakoľko táto
televízia nemá dosah do Veľkých Lovich.
• Obec získala dotáciu 7.000,00 € pre projekt prevencie kriminality. Za tieto peniaze a
spolufinancovanie obec zakúpila kamery na miestne cintoríny a na vstupy do obce. Jedná sa
o kvalitné kamery, ktoré približujú snímanie EČV vozidla.
• Starosta obce navrhuje poslancom schváliť reprezentačné vo výške 1.000,00 €.
K bodu 17 – Diskusia
Prenájom pozemku – Ing. Németh :
Poslankyňa OZ Ing. Anna Krajčovičová navrhuje nájomné vo výške 10 EUR/mesiac. Starosta
pripomenul, že nechce podnikateľov diferencovať a navrhuje, aby pán Németh mal rovnaké
nájomné ako pani Huslicová, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu o nájme. Napr. pani
I. Habrmanová, ktorá má v prenájme stánok platí nájom vo výške cca 13 EUR/mesiac. Hlavná
kontrolórka obce p. Rapavá navrhuje prehodnotiť všetky nájomné zmluvy. Mgr. Šafár pripomenul,
že je potrebné prehodnotiť zmluvy a dohodnúť sa na rovnakých sumách.
Poslankyňa OZ pani Dana Bakošová na podnet od občanov navrhuje vykonať analýzu
výdavkov a nákladov na obecnú kuchyňu a podľa noriem zvážiť, či sú potrebné do obecnej kuchyni
dve kuchárky. Touto úlohou poslanci OZ poverili hlavnú kontrolórku obce. Ďalej poznamenala, že
ešte do dnes nebola menovaná kronikárka. Ing. Krajčovičová navrhuje za kronikára Michala
Németha, ktorý pracuje v obecnej knižnici.
Poslanec OZ pán Filip Mihók mal pripomienky k nezamestnaným, ktorí si v obci odrábajú
dávku v hmotnej núdzi. Uviedol, že chodia pod vplyvom alkoholu, že nič nerobia a navrhuje aby sa
pred prácou podrobili dychovej skúške na zistenie alkoholu.
Mgr. Marek Šafár navrhuje, aby sa na cintoríne zaviedol triedený odpad na sklo.

Overovatelia zápisnice – Ing. Grantišek Galbavý

…...............................

Gabriel Tóth

…...............................

Zapísala – Bc. Simona Habrmanová

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

A–
B–
C–
D–
E–
F–
G–
H–
CH –

Kontrola plnenia uznesení
Preverenie dodržania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
Správa o kontrole od posledného zasadnutia OZ pod č. V/2015
Návrh rozpočtu na roky 2016-2018
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2016-2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016
Zmena rozpočtu obce pre rok 2015
Návrh VZN č.3/2015 o umiestňovaní volebných plagátov
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľké Lovce

