OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VEĽKÉ LOVCE
Číslo: OZ/2014-1

Veľké Lovce 24.02.2014

ZÁPISNICA

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľké Lovce, ktoré sa konalo
21.02.2014 v budove Obecného úradu vo Veľkých Lovciach

PROGRAM ROKOVANIA

1. Otvorenie zasadnutia
2. Sľub poslanca
3. Prezentácia pani Kasášovej o možnej pomoci sociálne znevýhodneným občanom
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2014
6. Rozvojové programy obce na rok 2014
7. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013
8. Správa hlavného kontrolóra o priebežnej kontrolnej činnosti za rok 2014
9. Prerokovanie predaja pozemku pánovi Róbertovi Némethovi
10. Prerokovanie predaja pozemku pani Ráczovej
11. Prerokovanie zámeny pozemku medzi Obcou Veľké Lovce a pánom Rapavým
(Cabernet)
12. Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu
13. Rôzne informácie
14. Diskusia
15. Voľba hlavného kontrolóra obce
16. Záver

ROKOVANIE
Prítomní – viď prezenčnú listinu, 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.
Informoval prítomných poslancov o vzdaní sa mandátu poslanca OZ Ing. Michala Habrmana.
Náhradníkom s najvyšším počtom získaných hlasov vo voľbách je p. Jozef Zimula. Vyzval p. Zimulu,
aby prečítal zákonom stanovené znenie sľubu. P. Zimula prečítal sľub poslanca OZ a podpísal ho.
Starosta obce mu odovzdal osvedčenie poslanca OZ. Sľub je k zápisnici priložený pod písmenom „A“.
Starosta konštatoval, že podľa priloženej prezenčnej listiny je prítomných 9 poslancov. Konštatoval, 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.
(Cabernet)
12.
13.
14.
15.
16.

Otvorenie zasadnutia
Sľub poslanca
Prezentácia pani Kasášovej o možnej pomoci sociálne znevýhodneným občanom
Kontrola plnenia uznesení
Plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2014
Rozvojové programy obce na rok 2014
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013
Správa hlavného kontrolóra o priebežnej kontrolnej činnosti za rok 2014
Prerokovanie predaja pozemku pánovi Róbertovi Némethovi
Prerokovanie predaja pozemku pani Ráczovej
Prerokovanie zámeny pozemku medzi Obcou Veľké Lovce a pánom Rapavým
Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu
Rôzne informácie
Diskusia
Voľba hlavného kontrolóra obce
Záver

Predsedajúci sa spýtal, či má niekto pripomienky, prípadne doplňujúce návrhy k programu
dnešného zasadnutia OZ. Nakoľko neboli podané žiadne doplňujúce návrhy ani pripomienky k
programu, predsedajúci dal hlasovať o programe rokovania v uvedenom znení, hlasovania sa
zúčastnilo 9 poslancov, program prítomní poslanci schválili nasledovne: za – 9 poslancov, proti –
nikto, zdržal sa hlasovania – nikto. Predsedajúci konštatoval, 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. Mgr. Marek Šafár, 2. Ing. František Galbavý, 3. Dominik Mihók – 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.
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Predsedajúci určil overovateľov zápisnice: Filip Mihók a Ing. Adriana Benyusová –
poslanci OZ.
Za zapisovateľku určil Ing. Ivanu Vallovú – pracovníčku obecného úradu.

K bodu 2 – Sľub poslanca
Nový poslanec zložil zákonom stanovený sľub počas bodu 1.
K bodu 3 – Prezentácia pani Kasášovej o možnej pomoci sociálne znevýhodneným

občanom
Pani Kasášová poďakovala za slovo. Informovala prítomných o zámere založenia
neziskovej organizácie ako organizácie zameranej na vykonávanie všeobecne prospešných služieb
ako napr. poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ochrana ľudských práv a slobôd, vzdelávanie,
výchova a rozvoj telesnej kultúry, podpora regionálneho rozvoja práce, podpora cestovného ruchu,
vytváranie vzdelanostných podmienok, zameranie na zlepšenie školskej dochádzky, vytváranie
pracovných miest, chránené dielne a pod..
Starosta informoval, že ako obec sme sa snažili zaoberať rómskou problematikou, zapojili sme sa
do výzvy a podali sme projekt terénnej sociálnej práce v obci. Aj projekt by sa mal sústrediť na
problematiku školskej dochádzky a venovaniu sa deťom z rómskej skupiny a zvyšovaniu ich
vzdelania.
Mgr. Brezánsky sa spýtal, čo my ako obec máme s týmto zámerom.
Pani Kasášová odpovedala, že tento zámer predkladá OZ-vu s tým, že chce spolupracovať s OZvom, chce, aby zakladateľmi NO boli občania obce, nakoľko sa jedná o neplatené funkcie, chce,
aby to boli ľudia zamestnaní a NO sa venovali dobrovoľne. Platený je len riaditeľ organizácie.
Starosta obce sa spýtal, čo očakáva od obecného zastupiteľstva.
Pani Kasášová odpovedala, že očakáva, aby ju poslanci OZ podporili.
Starosta odpovedal, že organizácia musí byť založená a potom môže požiadať obecné
zastupiteľstvo o poskytnutie dotácie.
Ing. Benyusová uviedla, že táto situácia je vážna, problematika sa rieši, treba si ceniť každú snahu
o riešenie tohto problému, bola by rada, keby sa organizácia založila a boli by výsledky. Navrhuje
dať to do širšieho povedomia občanov obce, aby sa vedeli záujemcovia nakontaktovať.
Na záver pani Kasášová poďakovala za slovo.

K bodu 4 – Kontrola plnenia uznesení
Písomnú správu k tomuto bodu vypracovala hlavná kontrolórka, p. Mária Rapavá.
K zápisnici je priložená pod písmenom „B“. Starosta informoval k bodu ohľadom vývozu TKO
spoločnosťou Brantner Nové Zámky, a.s., že bola vykonaná kontrola vývozu odpadu, vymieňame
plechové nádoby za plastové (ak nevymeníme toľko plechových, koľko nám spoločnosť dá
plastových, tak rozdiel pripočítajú – uvedené sme pripomienkovali), budú nasledovať ďalšie
stretnutia ohľadom uvedeného. Brantner dostane informáciu od obce, ktoré nehnuteľnosti majú
zaplatené dve, príp. viac nádob a budú podľa toho odvážať. K uváženiu je, či dať aj zoznam
neplatičov a pri týchto nehnuteľnostiach by odpad nebol odvezený.
Pán Kuruc uviedol, že okolité obce majú lístkové systémy zberu odpadu a nemajú takéto zmluvy.
Starosta povedal informácie k lístkovému systému zberu odpadu.
Pán Kuruc sa spýtal, či je náš systém zberu odpadu výhodnejší pre obec.
-
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Ing. Horník uviedol, že v obci už bol zavedený lístkový systém zberu odpadu, boli s tým problémy,
pretože deti otrhávali lístky.
Pán Kuruc sa spýtal, či niekto kontroloval auto, či priamo odváža odpad len z našej obce.
Starosta uviedol, že v minulosti už kontroloval auto, vždy prišlo prázdne.
Ing. Benyusová uviedla, že od lístkového systému zberu odpadu sa upustilo, pretože ľudia vyvážali
odpad do okolia.
Starosta uviedol, že obecné zastupiteľstvo nie je presvedčené, že iný systém odvozu odpadu by bol
efektívnejší.
Mgr. Brezánsky uviedol, že na predchádzajúcom zasadnutí OZ sme sa už o tomto probléme bavili.
Pán Zimula uviedol, že ideálny by bol zber prostredníctvom čipového kódu na jednotlivých
zberných nádobách.
Starosta uviedol, že nad systémom zberu bude obecné zastupiteľstvo naďalej premýšľať.

K bodu 5 – Plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2014
Návrh plánu práce OZ na rok 2014 obdržali poslanci spolu s pozvánkou na dnešné
zasadnutie OZ. K zápisnici je priložený pod písmenom „C“. Starosta uviedol, že jednotlivé
zasadnutia je možné doplniť podľa potreby.

K bodu 6 – Rozvojové programy obce na rok 2014
Písomnú správu k uvedenému bodu vypracoval starosta obce, Ing. Libor Kráľ. Poslanci ju
obdržali spolu s pozvánkou. K zápisnici je uvedená pod písmenom „D“.
Starosta uviedol, že sa zameral na tri hlavné programy.
Prioritou je dostavba polyfunkčnej budovy, dobudovanie kanalizácie – požiadali sme o dotáciu
a rekonštrukcia odvodňovacieho kanála – taktiež sme požiadali o dotáciu. V programe nie sú
uvedené projekty terénnej sociálnej práce, kamerový systém.

K bodu 7 – Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013
Písomnú správu predložila hlavná kontrolórka, p. Mária Rapavá. K zápisnici je priložená
pod písmenom „E“.

K bodu 8 – Správa hlavného kontrolóra o priebežnej kontrolnej činnosti za rok 2014
Písomnú správu predložila hlavná kontrolórka, p. Mária Rapavá. K zápisnici je priložená
pod písmenom „F“.

K bodu 9 – Prerokovanie predaja pozemku pánovi Róbertovi Némethovi
Starosta informoval o doručenom stanovisku p. Márii Rapavej k uvedenému odpredaju.
Uviedol, že na odpredaj bol udelený osobitný zreteľ, a to rozšírenie podnikateľských služieb.
Pán Kuruc sa spýtal, o akú rozlohu sa jedná.
Starosta uviedol, že je to 301 m2.
Ing. Horník sa spýtal pána Németha, ako mieni využiť uvedený pozemok.
-
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Ing. Németh uviedol, že na uvedenom pozemku plánuje vybudovať sociálne zariadenie, pozemok
by mal slúžiť na zásobovanie predajne zboku a taktiež možnosť parkovania zákazníkov predajne.
Pán Janček uviedol k histórii pozemku, že uvedený pozemok užívala (mala v prenájme od obce)
jeho svokra, pani Mária Rapavá, ktorá taktiež už v minulosti požiadala o odpredaj pozemku.
Pozemok jej nebol odpredaný, ale daný do nájmu. Mala ho v nájme 10 rokov. Pozemok bol
v dezolátnom stave, ona ho udržiavala, vyčistila od kameňov a v prevažnej časti užívala ako
záhradku.
Starosta uviedol k zmluve a nájmu, že cena nájmu bola symbolická práve preto, že pozemok bol
zanedbaný. Priestory drogérie sú zväčšené, je to priestornejšie, ponúka väčší sortiment výrobkov. Je
pravda, že je to úzky priestor a stoja tam autá (zákazníci drogérie). Veľa občanov má na obecnom
pozemku postavené ploty, garáže a pod., obec zatiaľ neuvažovala nad tým, že by dala sporné miesta
zamerať. Uviedol, že OZ považuje za správne, aby pozemok bol odpredaný p. Némethovi.
Pán Janček uviedol, že to nie je miestna komunikácia, ide mu o to, aby sa tam zamedzilo doprave.
Starosta uviedol, že je množstvo takýchto prístupových ciest. Podľa neho spor spočíva v tom, že
majú pocit krivdy, že je im obmedzený prístup zo zadnej strany.
Pán Janček uviedol, že nechce obmedziť prevádzku predajne, ide mu o to, aby tam nechodili
zákazníci autami.
Mgr. Brezánsky sa spýtal, aká je navrhnutá cena za odpredaj.
Starosta uviedol, že OR rozhodla, že pozemok chceme predať p. Némethovi a navrhla sumu
5,00 €/m3.
Mgr. Šafár sa spýtal pána Jančeka, či bude obmedzený v prístupe.
Pán Janček uviedol, že im ide o obmedzenie dopravy.

K bodu 10 – Prerokovanie predaja pozemku pani Ráczovej
Starosta obce informoval prítomných o žiadosti p. Ráczovej o odpredaj pozemku, ktorý
užíva, predmetná žiadosť bola prerokovávaná na predchádzajúcom zasadnutí OZ, kedy bol
odsúhlasený zámer odpredať pozemok. Ide o pozemok o rozlohe 35 m2. OR doporučuje cenu
3,32 €/m2.

K bodu 11 – Prerokovanie zámeny pozemku medzi Obcou Veľké Lovce a pánom
Rapavým (Cabernet)
Starosta informoval, že na predchádzajúcom zasadnutí OZ bolo navrhnuté zvážiť, či sa bude
zamieňať 1:1, alebo zhodnotiť bonitu jednotlivých pozemkov. Požiadal Ing. Galbavého a Ing.
Benyusovú o vysvetlenie podstaty bonitácie a pozemkových úprav.
Ing. Galbavý uviedol, že súčasný pozemok je na lepšom mieste ako rozdrobené pozemky.
V priebehu 10 rokov by mali byť vykonané pozemkové úpravy, t.j. scelenie pôdy. Uvedené sa týka
len extravilánu. Mohla by sa mu odsúhlasiť zámena 1:1, pričom by sa vyčlenili Lagáne a strminy.
Starosta uviedol, že pozemkové úpravu sú dlhodobý proces, pomerne drahý, podali sme žiadosť
o zaradenie do tohto procesu, občania by mali byť s podstatou oboznámení. Obecná rada nemá
pripomienky k uvedenému, je potrebné staviť podmienky alebo poveriť tým komisiu.
Pán D. Mihók navrhol rozdeliť pôdu na obrábanú a neobrábanú, zameniť len obrábanú.
Mgr. Šafár uviedol, že si vyžiadal návrh zámeny pozemkov, nie všetky pozemky sú v jeho
vlastníctve, nepozdáva sa mu, že chceme celý pozemok vymeniť za rozdrobené pozemky.
Ing. Benyusová uviedla, že by bolo jednoduchšie pre neho počkať na pozemkové úpravy, navrhuje
dať mu pozemok do dlhodobého nájmu s možnosťou výsadby viniča, rozhodne nie zamieňať 1:1.
Mgr. Šafár uviedol, že ucelený pozemok má väčšiu hodnotu ako predkladané pozemky. Uvedené by
mohlo vyvolať u občanov reakciu podávať ďalšie žiadosti o zámenu celého pozemku za kúsky.
Mgr. Brezánsky a D. Mihók sa prikláňajú k názoru Mgr. Šafára.
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K bodu 12 – Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu
Starosta informoval prítomných o žiadostiach doručených obecnému zastupiteľstvu:
 Žiadosť ZŠ s MŠ o navýšenie finančných prostriedkov o 250,00 €, podrobnosti žiadosti
ozrejmil Mgr. Brezánsky.
 Žiadosť p. Ivana Rafaela o jednorazovú finančnú výpomoc vo výške 200,00 €.
K bodu 13 – Rôzne informácie
Starosta informoval prítomných o nasledovnom:
 Zmluva o zmluve budúcej na výstavbu transformovne v blízkosti športového areálu –
predbežne sme súhlasili s odpredajom a ťarchou, bližšie rozmery budú upresnené
v geometrickom pláne.
Ing. Galbavý uviedol, že do stavebného povolenia je potrebné zakomponovať, aby
nevykonávali výkopové práce počas žatvy.
 Výzva MF SR na poskytnutie dotácie na havarijné stavy budov, je možnosť požiadať
o výmenu okien, príp. vykurovanie v kultúrnom dome. Návrh bol aj na opravu strechy
tejto budovy obecného úradu. Mgr. Šafár uviedol, že aj budova zdravotného strediska je
v dezolátnom stave.
 Podali sme žiadosti na kamerový systém a terénnu sociálnu prácu – nedostali sme zatiaľ
stanoviská.
 Informoval o nových učiteľkách v materskej škole.
 Verejné osvetlenie – znovu informoval o zrealizovanom VO v Dolnom Ohaji
a Komjaticiach.
 Nový zákon o nezamestnaných – budú musieť odpracovať 32 hodín mesačne, aby dostali
dávku v HN, oslovení budú všetci.
 Pribúda sťažností na túlavých psov – je možnosť objednať spoločnosť, ktorá vykoná
odchyt psov, ktorí sú začipovaní, zistia majiteľov. Je to dosť zložitá situácia, nakoľko
veľa psov je rómskych. Ďalším problémom je množstvo odpadu v rómskej osade,
majitelia pozemkov sa sťažujú. Dá spracovať cenovú ponuku na odpratanie odpadu.
 Pokazené 1 dúchadlo na čističke, 1 musí byť v zálohe. OR navrhla repasovanie dúchadla
a mať 1 v zálohe.
 Projekt Obec 2014 – informoval o ponuke vytvorenia webovej stránky, ponuku odmietol.
 Informoval o novom občanovi, ktorého zaujala stará budova škôlky, kde by videl
možnosť vybudovania domova sociálnych služieb, využiť budovu s poslaním pre
chudobných.
 P. Tóth upozornil na vodu na dvore v škôlke. Starosta uviedol, že sa to na jar urobí.
 Výrub topoľov – má ponuky, ktoré sa pohybujú od 2 – 3 tis. € + materiál. Jedna firma vie
výrub zrealizovať za drevnú hmotu. Problémom je prístup. Navrhovali odmontovať
oplotenie, starosta navrhol dať radšej dolu oplotenie športového areálu. V okolí budovy TJ
bude použitá horolezecká technika.
P. Kuruc sa spýtal, čomu škodia stromy. Starosta odpovedal, že môže priniesť hodnotenie
odborníka, ktorý uviedol, že ohrozujú životy a majetok. Tieto topole sa sadia pre
rýchlorastúcu hmotu.
P. Mihók F. uviedol, že už 3 topole spadli. Starosta uviedol, že je to rozhodnutie obecného
zastupiteľstva, podložené rozhodnutím odborníka.
Ing. Galbavý sa spýtal, či je v procese zahrnuté aj zničenie koreňa. Starosta uviedol, že
nie.
-5–

 Je potrebné zvoliť nového člena rady, nakoľko Ing. Habrman sa vzdal mandate poslanca.
Návrh OR je Mgr. Marek Šafár. Ing. Horník navrhol zvoliť niekoho, kto je doma, aby
zasadnutia OR nezačínali tak neskoro.
Starosta dal hlasovať o návrhu za nového člena rady Mgr. Šafára.
Za – 8 poslancov, proti – 0, zdržal sa hlasovania – 1 (Mgr. Šafár).
 Oboznámil prítomných o odchode Ing. Vallovej a nástupe sl. Simony Habrmanovej od
1.3.2014 a poďakoval za spoluprácu.
 Poďakoval za spoluprácu aj Ing. Habrmanovi.
 Pozval prítomných na fašiangy, ktoré sa budú konať 22.februára 2014 so začiatkom o
15.00 hod. v Dome ľudového bývania.
 Informoval, že sa začína s tvorbou nového PHSR.
K bodu 14 –Diskusia
P. Kuruc uviedol, že mu bolo doručené búracie povolenie na bývalú horáreň, oznámil
poslancom, že uzavrie cestu pri horárni a požiada obec o odstránenie inžiniersky sietí, nakoľko je
to jeho pozemok a mieni ho užívať.
K bodu 15 – Schválenie uznesenia
Návrh na uznesenie prečítal Mgr. Marek Šafár . Hlasovania sa zúčastnilo 9 poslancov,
o uzneseniach hlasovali osobitne. Hlasovanie o jednotlivých návrhoch uznesenia sú súčasťou
uznesenia.
K bodu 16 – Voľba hlavného kontrolóra
Návrh na zriadenie volebnej komisie bol členovia OR. Hlasovanie o návrhu: za-9, proti0, zdržali sa hlasovania-0.
Volebná komisia otvorila obálky kandidátok, skontrolovala predložené doklady a konštatovala,
že všetky uchádzačky splnili podmienky. Poslanci sa každý samostatne odobral na miesto určené
na úpravu hlasovacieho lístka. Po odhlasovaní každého poslanca volebná komisia pristúpila k
sčítaniu hlasov pre jednotlivé kandidátky.
Výsledky hlasovania oznámil Ing. Ivan Horník nasledovne:
Mária Rapavá – 8
Ing. Ivana Vallová – 1
Ing. Magdaléna Dojčanová – 0
OZ schválilo bod D 1 – 4 uznesenia nasledovne: za - 9, proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.
P. Rapavá poďakovala poslancom za podporu.

-
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Poslanci prijali nasledovné uznesenie:
U Z N E S E N I E č. I / 2014
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 21.02.2014 v budove Obecného úradu
vo Veľkých Lovciach

Obecné zastupiteľstvo Veľké Lovce:

A schvaľuje
1.) v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa v katastrálnom území Veľké
Lovce pozemok zapísaný Okresným úradom, odbor katastrálny Nové Zámky na liste vlastníctva
číslo 1 ako parcela registra C, parcelné číslo 469/11, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 301 m2, za cenu 5 €/m2, t.j. za celkovú cenu 1 505€. Pozemok bezprostredne susedí s
pozemkom, na ktorom žiadateľ: Ing. Robert Németh, Veľké Lovce 10, vykonáva svoju
podnikateľskú činnosť pre obyvateľov obce Veľké Lovce.
Hlasovanie: za-9 (Ing. Adriana Benyusová, Mgr. Martin Brezánsky, Ing. František Galbavý,
Ing. Ivan Horník, Dominik Mihók, Filip Mihók, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Jozef Zimula),
proti – 0, zdržal sa hlasovania - 0
2.) V súlade s ust. 9A ods. 8 písm. e) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa v katastrálnom území
Veľké Lovce časť pozemku zapísaného Okresným úradom, odbor katastrálny Nové Zámky
na liste vlastníctva číslo 1 ako parcela registra C, parcelné číslo 467, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 2644 m2, z ktorého podľa geometrického plánu číslo
83/2013 zo dňa 26.10.2013 bol oddelený pozemok:
- diel 1 o výmere 35 m2, ktorý bol včlenený do parcely reg. C č. 2596/1, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria, za cenu 3,32 €/m2, t.j. za celkovú cenu 116,20 €.
Pozemok je v dlhodobom užívaní súčasnej užívateľky: Ireny Ráczovej, rod. Horváthovej,
bytom Veľké Lovce 93.
Hlasovanie: za-9 (Ing. Adriana Benyusová, Mgr. Martin Brezánsky, Ing. František Galbavý,
Ing. Ivan Horník, Dominik Mihók, Filip Mihók, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Jozef
Zimula), proti – 0, zdržal sa hlasovania - 0
3.) Plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2014, podľa prílohy.
Hlasovanie: za-9 (Ing. Adriana Benyusová, Mgr. Martin Brezánsky, Ing. František Galbavý,
Ing. Ivan Horník, Dominik Mihók, Filip Mihók, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Jozef
Zimula), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0
4.)

Rozvojové programy obce na rok 2014, podľa prílohy.

Hlasovanie: za-9 (Ing. Adriana Benyusová, Mgr. Martin Brezánsky, Ing. František Galbavý,
Ing. Ivan Horník, Dominik Mihók, Filip Mihók, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Jozef Zimula),
proti – 0, zdržal sa hlasovania - 0
-
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5.) Pridelenie dotácie 250 € pre ZŠ Veľké Lovce, ako príspevok na plavecký kurz.
Hlasovanie: za-9 (Ing. Adriana Benyusová, Mgr. Martin Brezánsky, Ing. František Galbavý,
Ing. Ivan Horník, Dominik Mihók, Filip Mihók, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Jozef
Zimula), proti – 0, zdržal sa hlasovania - 0
6. ) Dotáciu Ivanovi Rafaelovi .
Hlasovanie: za-0, proti – 8 (Ing. Adriana Benyusová, Mgr. Martin Brezánsky, Ing. František
Galbavý, Ing. Ivan Horník, Filip Mihók, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Jozef Zimula), zdržal
sa hlasovania – 1 (Dominik Mihók)

B
1.

berie na vedomie
Správu o kontrole plnenia uznesení.
Hlasovanie: za-9 (Ing. Adriana Benyusová, Mgr. Martin Brezánsky, Ing. František Galbavý,
Ing. Ivan Horník, Dominik Mihók, Filip Mihók, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Jozef
Zimula), proti – 0, zdržal sa hlasovania - 0

2.

Správu o kontrolnej činnosti za rok 2013.
Hlasovanie: za-9 (Ing. Adriana Benyusová, Mgr. Martin Brezánsky, Ing. František Galbavý,
Ing. Ivan Horník, Dominik Mihók, Filip Mihók, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Jozef
Zimula), proti – 0, zdržal sa hlasovania - 0

3.

Správu hlavného kontrolóra o priebežnej kontrolnej činnosti za rok 2014.
Hlasovanie: za-9 (Ing. Adriana Benyusová, Mgr. Martin Brezánsky, Ing. František Galbavý,
Ing. Ivan Horník, Dominik Mihók, Filip Mihók, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Jozef
Zimula), proti – 0, zdržal sa hlasovania - 0

C súhlasí
−

s podpísaním zmluvy o zmluve budúcej o zriadení vecných bremien medzi Obcou Veľké
Lovce a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
zastúpená spoločnosťou Enermont s.r.o. Hraničná 14, 827 14 Bratislava
Hlasovanie: za-9 (Ing. Adriana Benyusová, Mgr. Martin Brezánsky, Ing. František Galbavý,
Ing. Ivan Horník, Dominik Mihók, Filip Mihók, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Jozef
Zimula), proti – 0, zdržal sa hlasovania - 0
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D

k o n š t a t u j e,

že

1. ) právoplatne novozvoleným hlavným kontrolórom obce je Mária Rapavá, so začiatkom
funkčného obdobia od 1.3.2014 .
Hlasovanie: za-9 (Ing. Adriana Benyusová, Mgr. Martin Brezánsky, Ing. František Galbavý, Ing.
Ivan Horník, Dominik Mihók, Filip Mihók, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Jozef Zimula), proti –
0, zdržal sa hlasovania - 0
2. ) poslanec Obecného zastupiteľstva Ing. Michal Habrman sa písomne dňa 10.02.2014 vzdal
mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva, čím tento mandát zaniká.
Hlasovanie: za-9 (Ing. Adriana Benyusová, Mgr. Martin Brezánsky, Ing. František Galbavý, Ing.
Ivan Horník, Dominik Mihók, Filip Mihók, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Jozef Zimula), proti –
0, zdržal sa hlasovania - 0
3. ) Náhradníkom poslanca Obecného zastupiteľstva , po zložení sľubu poslanca stal Jozef
Zimula.
Hlasovanie: za-9 (Ing. Adriana Benyusová, Mgr. Martin Brezánsky, Ing. František Galbavý, Ing.
Ivan Horník, Dominik Mihók, Filip Mihók, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Jozef Zimula), proti –
0, zdržal sa hlasovania - 0
4. ) Právoplatne novozvolených členom rady je Mgr. Marek Šafár.
( Hlasovaním bol za nového člena rady zvolený Mgr. Marek Šafár )
Hlasovanie: za-9 (Ing. Adriana Benyusová, Mgr. Martin Brezánsky, Ing. František Galbavý, Ing.
Ivan Horník, Dominik Mihók, Filip Mihók, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Jozef Zimula), proti –
0, zdržal sa hlasovania - 0

E navrhuje
1. ) Uzatvoriť dodatok resp. novú nájomnú zmluvu za podmienok umožňujúcich realizáciu zámeru
uvedeného v žiadosti.
Hlasovanie: za – 8 (Ing. Adriana Benyusová, Mgr. Martin Brezánsky, Ing. František Galbavý,
Dominik Mihók, Filip Mihók, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Jozef Zimula), proti – 1 (Ing. Ivan
Horník), zdržal sa hlasovania - 0
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K bodu 19 – Záver
Týmto bol program riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľké Lovce
vyčerpaný. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a zasadnutie ukončil o
21.30 hod..
Uznesenie č. I/2014 z riadneho zasadnutia OZ Veľké Lovce bolo zverejnené na úradnej tabuli pri
Obecnom úrade Veľké Lovce od 24.02.2014.

Ing. Libor K r á ľ
starosta obce

Overovatelia zápisnice – Ing. Adriana Benyusová
Filip Mihók

…...............................
…...............................

Zapísala – Ing. Ivana Vallová …........................
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ZOZNAM PRÍLOH

A–
B–
C–
D–
E–
F–
G–
H–

Sľub poslanca
Kontrola plnenia uznesení
Plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2014
Rozvojové programy obce na rok 2014
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013
Správa hlavného kontrolóra o priebežnej kontrolnej činnosti v roku 2014
Uznesenie č. I/2014
Návrh na Uznesenie č. I/2014
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