OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VEĽKÉ LOVCE
Číslo: OZ/2014-4

Veľké Lovce 02.09.2014

ZÁPISNICA

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľké Lovce, ktoré sa konalo
28.08.2014 v budove Obecného úradu vo Veľkých Lovciach

PROGRAM ROKOVANIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení
Správa o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2014
Správa o výchovno vzdelávacích výsledkoch ZŠ a MŠ materiálneho,
personálneho a technického zabezpečenia nového školského roka 2014/2015
Správa hlavného kontrolóra o priebežnej kontrolnej činnosti za rok 2014
Správa o stave rozvojových programov obce na rok 2014
Zmena rozpočtu obce
Všeobecne záväzné nariadenie
Určenie volebných obvodov, počtu poslancov a úväzku starostu obce na volebné
obdobie 2015 - 2018
Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu
Rôzne informácie
Diskusia
Záver

ROKOVANIE
Prítomní – viď prezenčnú listinu, ktorá je priložená k zápisnici
Ospravedlnení poslanci – Mgr. Martin Brezánsky, Filip Mihók, Jozef Zimula
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 konštatoval, že podľa priloženej prezenčnej listiny je prítomných 6 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.
12.
13.

Otvorenie zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení
Správa o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2014
Správa o výchovno vzdelávacích výsledkoch ZŠ a MŠ materiálneho,
personálneho a technického zabezpečenia nového školského roka 2014/2015
Správa hlavného kontrolóra o priebežnej kontrolnej činnosti za rok 2014
Správa o stave rozvojových programov obce na rok 2014
Zmena rozpočtu obce
Všeobecne záväzné nariadenie
Určenie volebných obvodov, počtu poslancov a úväzku starostu obce na volebné
obdobie 2015 - 2018
Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu
Rôzne informácie
Diskusia
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 6 poslancov, program prítomní poslanci schválili nasledovne: za – 6 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. Ing. Adriana Benyusová, 2. Gabriel Tóth, 3. Dominik Mihók – poslanci OZ. Nikto nemal
pripomienky k zloženiu návrhovej komisie, dal hlasovať: za – 6 poslancov, proti – nikto, zdržal sa
hlasovania – nikto. Predsedajúci konštatoval, že návrhová komisia bude pracovať v uvedenom
zložení.
Predsedajúci určil overovateľov zápisnice: Mgr. Marek Šafár a Ing. Ivan Horník
– poslanci OZ.
Za zapisovateľku určil Simonu Habrmanovú – pracovníčku obecného úradu.
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K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce požiadal hlavnú kontrolórku obce, pani Máriu Rapavú o podanie správy k tomuto
bodu. K bodu je vypracovaná písomná správa, ktorá je k zápisnici priložená pod písmenom „ A “.
K bodu 3 – Správa o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2014
Písomnú správu k tomuto bodu obdržali poslanci spolu s pozvánkou na dnešné zasadnutie OZ. K
zápisnici je Plnenie rozpočtu za I. polrok 2014 priložené pod písmenom „ B “.

K bodu 4 – Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch ZŠ a MŠ, materiálnom,
personálnom a technickom zabezpečení nového školského roka 2014/2015
K bodu sú priložené Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za
školský rok 2014/2015 za základnú školu a za materskú školu. Správy sú k zápisnici priložené pod
písmenom „ C “. Správy boli zaslané poslancom OZ. Starosta obce dal slovo p. riaditeľovi RNDr.
Jozefovi Záhumenskému, aby prítomných informoval o výchovno-vzdelávacej činností, jej
výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015 a materiálnom, personálnom a technickom
zabezpečení nového školského roka 2014/2015. Riaditeľ základnej školy RNDr. Jozef Záhumenský
pripomenul, že do nového školského roka 2014/2015 nastúpi 20 detí a z toho ½ je rómskych detí.
Zároveň oznámil poslancov OZ so zlou dochádzkou rómskych detí.

K bodu 5 – Správa hlavného kontrolóra o priebežnej kontrolnej činnosti za rok 2014
Písomnú správu k tomuto bodu pripravila hlavná kontrolórka obce, pani Mária Rapavá. Správu o
priebežnej kontrolnej činnosti za rok 2014 poslanci obdržali spolu s pozvánkou na dnešné
zasadnutie OZ. K zápisnici je priložená pod bodom „ D “. Starosta obce požiadal hlavnú
kontrolórku o prednesenie správy.

K bodu 6 – Správa o stave rozvojových programov 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 „E“.
Starosta uviedol, že sa zameral na tri hlavné programy.
Polyfunkčný objekt – starosta obce uviedol, že po podpise dodatku k zmluve o dielo realizátor
pokračoval vo výstavbe polyfunkčného objektu bez prestávok a stavba je tesne pred dokončením,
pričom predpoklad celkového ukončenia je stanovený na koniec septembra 2014. Do konca júla
2014 bolo celkovo preinvestovaných 305 801,60 € s DPH.
Kanalizácia - v októbri 2013 obec znovu podala žiadosť o poskytnutie dotácie na dokončenie
kanalizácie I. etapy. Starosta uviedol, že do dnešného dňa sme neobdržali stanovisko.
Rekonštrukcia odvodňovacieho kanála - starosta obce uviedol, že 7.7.2014 bola podpísaná zmluva
s Environmentálnym fondom Bratislava na projekt Veľké Lovce, odstránenie negatívnych účinkov
dažďových vôd v intraviláne obce. Celková suma dotácie je 22 685,10 € , pričom obec sa podieľa
5% spolufinancovaním čo predstavuje sumu 1 193,96 €. Práce budú zrealizované v mesiacoch
september – október 2014.
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K bodu 7 – Zmena rozpočtu obce na rok 2014
Starosta obce informoval o Rozpočtovom opatrení č. 1/2014, ktoré bolo vykonané 20.05.2014
starostom obce.
Písomnú správu k tomuto bodu obdržali poslanci OZ spolu s pozvánkou. K zápisnici je Rozpočtové
opatrenie č. 1/2014 vykonané 20.05.2014 starostom obce priložené pod písmenom „ F “.
Ďalej oboznámil prítomných s predkladaným návrhom zmeny rozpočtu č. 2/2014 vykonanom dňa
28.08.2014.
Zmena rozpočtu č. 2/2014 je priložená k zápisnici pod písmenom „ G “.

K bodu 8 – Všeobecne záväzné nariadenie
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2014 o školskom obvode a Návrh Všeobecne
záväzného nariadenia č. 2/ 2014 o dočasnom obmedzení užívania pitnej vody na iné účely
o spôsobe náhradného zásobovania vodou , náhradného odvádzania odpadových vôd a o
zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Veľké Lovce bol zverejnený na úradnej tabuli obce a
webovej stránke obce od 08.08. 2014. Poslanci ho obdržali spolu s pozvánkou na dnešné zasadnutie
OZ. K zápisnici sú návrhy priložené pod písmenom „ H “. K návrhom VZN neboli podané žiadne
pripomienky ani návrhy zo strany občanov ani poslancov. Starosta obce sa poďakoval hlavnej
kontrolórke obce, pani Márii Rapavej, ktorá všeobecne záväzné nariadenia spracovala.

K bodu 9 – Určenie volebných obvodov, počtu poslancov a úväzku starostu obce na
volebné obdobie 2014 – 2018
Starosta obce informoval prítomných, že obecná rada doporučila 1 volebný obvod, 9 poslancov
obecného zastupiteľstva a úväzok starostu 100 %. Ďalej informoval poslancov, že na úradnej tabuli
a webovej stránke obce bol dňa 19.08.2014 zverejnený počet obyvateľov obce Veľké Lovce. Počet
obyvateľov k 19.08.2014 je 1936.

K bodu 10 – Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu
Starosta informoval prítomných o žiadostiach doručených obecnému zastupiteľstvu:


Ing. Katarína Kovács, rodená Szabová, bytom Dvory nad Žitavou žiada OZ o odkúpenie
nehnuteľnosti podľa LV č. 947, parcela registra C, parc. č. 312/1 podľa B 2 LV vo
vlastníctve obce 40/240 t.j. 177,66 m² , LV č. 931, parcela registra C, parc. č. 312/3 podľa B
2 LV vo vlastníctve obce 40/120, t.j. 31, 33 m² a LV č. 3234 stavba na parcele 312/3
rodinný dom / zrúcanina domu/ podľa B 2 LV vo vlastníctve obce 40/120. Poslanec OZ
Ing. František Galbavý uviedol, že na požadovaných parcelách sa nachádza rodinný dom a
hospodárske budovy. Pani Katarína Kovács, rodená Szabová by si tam chcela v budúcnosti
postaviť dom. Starosta obce uviedol prítomným, že žiadosť bola na obecný úrad doručená
dňa 22.08.2014. Obecné zastupiteľstvo nemôže odsúhlasiť zámer. Najskôr musí byť zámer
zverejnený 15 dní pred konaním obecného zastupiteľstva.
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 Vladimír Regás, bytom Veľké Lovce č. 574 žiada obec o dlhodobý prenájom pozemku s
parcelným číslom 2035/2, katastrálne územie Veľké Lovce, za účelom chovu včiel
medonosných. Starosta obce informoval prítomných, že pán Regás má na svojej záhrade
včelstvo, ktoré by chcel premiestniť na hore uvedenú parcelu. Starosta uviedol, že daná
parcela nie je vo vlastníctve obce, tak navrhol, že OZ môže súhlasiť s užívaním parcely.
 Ing. Štefan Šafár, bytom Veľké Lovce č. 713 žiada Obec Veľké Lovce ako vlastníka
nehnuteľnosti o nájom nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 2810/1 o výmere 6625 m²,
nachádzajúceho sa v k.ú. Veľké Lovce. Starosta obce prečítal poslancom OZ žiadosť a
vysvetlil, kde sa daný pozemok nachádza. Pán Šafár by chcel daný pozemok využívať na
chov koní. Starosta obce navrhol, aby OZ pozemok prenajalo za symbolickú cenu. Poslanec
OZ Ing. František Galbavý pripomenul, aby pán Šafár prirodzený spád vody na
požadovanom pozemku rešpektoval. OZ navrhlo stanoviť výšku prenájmu na 1 rok
2 % z hodnoty TTP. Výpočet je nasledovne: hodnota TTP v zmysle zákona č.465/2008 za
1 m2 je 0,2243 .
Pri výmere 6625 m2 x 0,2243 €/m2 je hodnota TTP celkom 1 485,99 €.
2 % z 1485,99 €=29,71 zaokrúhlením 30,00 €/1 rok
 Anna Bandová, bytom Veľké Lovce č. 768 žiada Obec Veľké Lovce o jednorázový
príspevok vo výške 100 €. Pani Bandová v žiadosti uviedla, že potrebuje pomoc pri
zaplatení elektriny.
 Štefan Banda, bytom Veľké Lovce č. 768 žiada Obec Veľké Lovce o jednorázový
príspevok vo výške 100 € na vybavenie dôchodku.
 Mgr. Marta Kasášová – zakladateľka a riaditeľka Ruže sv. Alžbety, n. o. žiada Obec
Veľké Lovce o dotáciu z rozpočtu vo výške 840 €. Mgr. Kasášová k žiadosti priložila rozpis
plánovaných podujatí s predpokladanou sumou nákladov. V prípade schválenie dotácie,
alebo jej časti sa organizácia zaväzuje, že na všetkých propagačných materiáloch, ako aj v
písomnej či hovorenej forme bude uvedené, že podujatie je podporované Obcou Veľké
Lovce. OZ žiadosť schválilo v konkrétnych bodoch. Schválila sa dotácia 100 € na plánované
podujatie spomienkového zhromaždenia pri pomníku padlých na miestnom cintoríne konané
pri príležitosti 100. výročia vypuknutia I. sv. vojny, 75. výročia vypuknutia II. sv. vojny, 70.
výročia SNP a 70. výročia holocaustu. Ďalej sa schválila dotácia 170 € na mapovanie
výskytu netopierov v obci a okolí od októbra 2014 v spolupráci so žiakmi miestnej ZŠ,
obyvateľmi obce a Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku, zaznačenie lokalít,
zazimovanie netopierov vyhotovením búdok pre netopiere a ich umiestnením na vybraných
miestach.
 Pán Ján Kuruc s manželkou Annou Kurucovou žiadajú Obec Veľké Lovce o odkúpenie
ich pozemku na LV č. 1303, parc. č. 272 vo výmere 333 m². Poslanci OZ navrhujú odkúpiť
pozemok v cene 20 € za 1 m² s uhradením kúpno-predajnej zmluvy v roku 2015.

K bodu 11 – Rôzne informácie
V rámci tohto bodu starosta obce informoval prítomných o nasledovnom:
− starosta obce informoval prítomných o žiadosti – Lekáreň Kristínka, s.r.o. Lekáreň žiada o
možnosť prevádzkovať lekáreň v novootvorených priestoroch obecného úradu vo Veľkých
Lovciach.
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− starosta obce informoval poslancov OZ, že zisťuje aký nájom majú okolité obce –
všeobecný lekár a lekáreň.
− starosta obce informoval o žiadosti, ktorá bola podaná na Ministerstvo financií SR na
čiastočnú rekonštrukciu budovy kultúrneho domu a pripomenul, že obec musí
spolufinancovať 5 % projektu. OR navrhla výmenu okien a dverí z prednej strany,
vzhľadom, že sa jedná o severnú stranu. Poslanec OZ Gabriel Tóth navrhol, aby sa vymenili
okná aj zo zadnej strany kultúrneho domu – v sále, čím sa zníži únik tepla v spoločenskej
sále a tým sa znížia aj náklady. Poslanci navrhujú zvýšiť rozpočet o 2000 €.
− starosta obce informoval o podpísanej zmluve zo dňa 2. júla 2014. Jedná sa o zmluvu medzi
Environmentálnym fondom a Obcou Veľké Lovce o poskytnutí dotácie na projekt Veľké
Lovce, odstránenie negatívnych účinkov dažďových vôd v intraviláne obce.
Environmentálny fond poskytol obci dotáciu vo výške 22.685,10 € a podmienkou dotácie je
spolufinancovanie vo výške 5 %.
− starosta obce informoval o zrušenom výberovom konaní na obsadenie pozícií terénneho
sociálneho pracovníka a asistenta terénneho sociálneho pracovníka, ktoré sa malo konať
22.08.2014 o 10.00 hod. v priestoroch obecného úradu. Dôvodom zrušenia výberového
konania bolo napadnutie podmienok výberového konania. Implementačná agentúra pre
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia podmienky prehodnocuje.
− Starosta obce informoval o možnosti, požiadať Splnomocnenca vlády SR pre mládež a
šport o dotáciu na rekonštrukciu budovy TJ a sociálneho zariadenia TJ. Dotáciu je možné
získať od 1.500 € do 200.000 €. Podmienkou dotácie je spolufinancovanie vo výške 5 %.
Gabriel Tóth vzhľadom na zlý stav sociálnych zariadení navrhuje požiadať dotáciu vo výške
100.000 €.
− starosta informoval o zmluve o budúcej kúpnej zmluve medzi zmluvnými stranami Obec
Veľké Lovce a Západoslovenský distribučná, a.s.
− Starosta informoval poslancov OZ o Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
medzi zmluvnými stranami Obec Veľké Lovce a Západoslovenská distribučná, a.s.
− Starosta obce informoval prítomných, že na ČOV sa pokazili hrablice, dúchadlo
a snímač – ČOV bude potrebné zrekonštruovať celkovo.
− Starosta obce navrhol požiadať Environmentálny fond o dotáciu na vybudovanie
protipovodňovej nádrže.
− Informoval o odpočívadle pre cyklistov MAS Termál. Obec zrealizovala verejné obstaranie.
VO vyhral akad. soch. Jozef Kliský. Odpočívadlo pre cyklistov vybuduje v cene 2000,04 €.
Poslanec Ing. Ivan Horník navrhol odpočívadlo umiestniť pred penzión Cabernet.
Mgr. Marek Šafár navrhol odpočívadlo umiestniť v doline medzi obcou Bešeňov a Veľké
Lovce.
− Starosta obce informoval, že nezamestnaní, ktorí sú povinní si odpracovať 32 hodín
mesačne cez § 10 budú upratovať v rómskej osade.
− Starosta obce informoval, že obec do počtu 2000 obyvateľov môže v zmysle zákona č.
583/2004 § 4 bod 5 spracovať jednoduchý rozpočet obce.
− Starosta informoval poslancov OZ o úmrtí neb. Jozefa Mellena – pohreb bude financovať
Obec .
− Navrhuje vytvoriť novú pracovnú pozíciu – upratovačka, ktorá by upratovala nový
Polyfunkčný objekt a starú budovu obecného úradu.
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K bodu 12 –Diskusia
Poslanci podávali jednotlivé diskusné príspevky v rámci prerokovávaných bodov.
Ďalšie diskusné príspevky neboli podané.

Schválenie uznesenia
Návrh na uznesenie prečítala Ing. Adriana Benyusová . Hlasovania sa zúčastnilo 6
poslancov, o uzneseniach hlasovali osobitne. Hlasovanie o jednotlivých návrhoch uznesenia sú
súčasťou uznesenia.
Poslanci prijali nasledovné uznesenie :

U Z N E S E N I E č. IV/ 2014
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 28.08. 2014 v budove Obecného úradu
vo Veľkých Lovciach
Obecné zastupiteľstvo Veľké Lovce:

A. s c h v a ľ u j e
1.

Zmenu rozpočtu obce podľa priloženého návrhu nasledovne:

Bežné príjmy:
Kapitálové príjmy:
Finančné operácie:
Príjmy spolu:

811 772 €
104 305 €
464 346 €
1 380 423 €

Bežné výdavky:
Kapitálové výdavky:
Finančné oprácie :
Výdavky spolu:

805 225 €
527 957 €
41 000 €
1 374 182 €

Prostriedky rezervného fondu vo výške 130 000 € budú použité nasledovne:
Položka
Suma
Výstavba kanalizácie
Vianočná výzdoba
Polyfunkčný objekt
Výstavba priekov
Prekyrtie dažďového jarku
Splátka úveru

4 000 €
1 661 €
80 950 €
1 189 €
1 200 €
41 000 €

Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Ivan Horník, Dominik
Mihók, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, ),proti – 0, zdržal sa hlasovania - 0
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2.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Lovce č. 1/2014 o školskom obvode;

Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Ivan Horník, Dominik
Mihók, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, ),proti – 0, zdržal sa hlasovania - 0
3.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Lovce č. 2/2014 o dočasnom obmedzení
užívania pitnej vody na iné účely o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Veľké Lovce;
Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Ivan Horník, Dominik
Mihók, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, ),proti – 0, zdržal sa hlasovania - 0
4.
Prenájom pozemku v katastrálnom území Veľké Lovce, pozemok zapísaný Okresným
úradom Nové Zámky, odbor katastra na liste vlastníctva číslo 1 ako parcela registra C, parcelné
číslo 2810/1, druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 6625 m2, za celkovú cenu 30 €/ rok pre
Ing. Štefana Šafára, bytom Veľké Lovce č. 713;
Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Ivan Horník, Dominik
Mihók, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, ),proti – 0, zdržal sa hlasovania - 0
5.
Jednorázový príspevok pánovi Štefanovi Bandovi, bytom Veľké Lovce č. 768 vo výške
100 €;
Hlasovanie: za - 1 ( Dominik Mihók ),proti – 2 ( Gabriel Tóth, Ing. Ivan Horník),
zdržal sa hlasovania – 3 ( Mgr. Marek Šafár, Ing. František Galbavý, Ing. Adriana Benyusová )
6.

Jednorázový príspevok pani Anne Bandovej, bytom Veľké Lovce č. 768 vo výške 100 €;

Hlasovanie: za - 1 ( Dominik Mihók ),proti – 3 ( Gabriel Tóth, Ing. Ivan Horník, Ing. Adriana
Benyusová), zdržal sa hlasovania – 2 ( Mgr. Marek Šafár, Ing. František Galbavý )
7.

Výmenu okien a vchodových dverí v kultúrnom dome obce do výšky 9 000 € vrátane dotácie;

Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Ivan Horník, Dominik
Mihók, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, ),proti – 0, zdržal sa hlasovania - 0
8.
Rekonštrukciu budovy TJ Veľké Lovce v prípade získania dotácie – NFP a jej
spolufinancovanie obcou vo výške 5 %;
Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Ivan Horník, Dominik
Mihók, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, ),proti – 0, zdržal sa hlasovania - 0
9.

Neuplatňovanie programovej štruktúry rozpočtu obce od roku 2015;

Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Ivan Horník, Dominik
Mihók, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, ),proti – 0, zdržal sa hlasovania - 0
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10. Dotáciu pre neziskovú organizáciu Ruže sv. Alžbety na aktivitu : spomienkové zhromaždenie
pri pomníku padlých na miestnom cintoríne konané pri príležitosti 100. výročia vypuknutia I. sv.
vojny, 75. výročia vypuknutia II. sv. vojny, 70. výročia SNP a 70. výročia holocaustu
vo výške 100 € ;
Hlasovanie: za - 5 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Dominik Mihók, Mgr. Marek
Šafár, Gabriel Tóth, ),proti – 0, zdržal sa hlasovania – 1 ( Ing. Ivan Horník )
11. Dotáciu pre neziskovú organizáciu Ruže sv. Alžbety na aktivitu : mapovanie výskytu
netopierov v obci a okolí od októbra 2014 v spolupráci so žiakmi miestnej ZŠ, obyvateľmi
obce a Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku vo výške 170 € ;
Hlasovanie: za - 4 ( Ing. Adriana Benyusová, Dominik Mihók, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, ),
proti – 0, zdržal sa hlasovania – 2 ( Ing. Ivan Horník, Ing. František Galbavý )

B. s ú h l a s í
1. So zverejnením zámeru predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa v katastrálnom území
Veľké Lovce pozemok zapísaný Okresným úradom Nové 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.
Žiadateľ : Ing. Katarína Kovács, Tajovského 14, Dvory nad Žitavou;
Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Ivan Horník, Dominik
Mihók, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, ),proti – 0, zdržal sa hlasovania - 0
2.
S podpísaním zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien ev. č. budúceho
oprávneného :407/L13.0603.13.0003/ZBZ_VB medzi zmluvnými stranami: Obec Veľké Lovce
a Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava;
Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Ivan Horník, Dominik
Mihók, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, ),proti – 0, zdržal sa hlasovania - 0
3. S podpísaním zmluvy o budúcej kúpnej zmluve ev. č. budúceho kupujúceho:
408/L13.0603.13.0003/ZBZ_KZ uzatvorenej v súlade § 289 a nasl. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami: Obec Veľké Lovce
a Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava;
Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Ivan Horník, Dominik
Mihók, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, ),proti – 0, zdržal sa hlasovania - 0
4. S prijatím nového zamestnanca obce na pozíciu – upratovačka;
Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Ivan Horník, Dominik
Mihók, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, ),proti – 0, zdržal sa hlasovania - 0
-9-

5. S odkúpením pozemku v katastrálnom území Veľké Lovce, pozemok zapísaný Okresným
úradom Nové Zámky, odbor katastra na liste vlastníctva č. 1303 ako parcela registra C,
parcelné číslo 272, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 333 m² od
vlastníkov: Ján Kuruc a Anna r. Šafárová, Veľké Lovce č. 457 a Emília r. Šafárová, MDŽ č.
31, Šurany za cenu 20 € / m², realizácia v roku 2015 ;
Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Ivan Horník, Dominik
Mihók, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, ),proti – 0, zdržal sa hlasovania - 0
6. S bezodplatným užívaním a umiestnením včelstva pánovi Vladimírovi Regásovi, Veľké
Lovce č. 574 na parcele registra C, parcelné číslo 2035/2, katastrálne územie Veľké Lovce ;
Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Ivan Horník, Dominik
Mihók, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, ),proti – 0, zdržal sa hlasovania - 0

C. u r č u j e
1.
Podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších zmien a doplnkov a § 11 ods. 3 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov:
a) 1 viacmandátový volebný obvod pre celú obec pre voľbu poslancov obecného zastupiteľstva,
b) počet 9 poslancov obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2014 – 2018;
Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Ivan Horník, Dominik
Mihók, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, ),proti – 0, zdržal sa hlasovania - 0
2.
Podľa § 11 ods. 4, písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov úväzok starostu obce na volebné obdobie 2014 – 2018 v rozsahu
100 %;
Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Ivan Horník, Dominik
Mihók, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, ),proti – 0, zdržal sa hlasovania - 0

D. b e r i e n a v e d o m i e
1.

Správu o kontrole plnenia uznesení;

Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Ivan Horník, Dominik
Mihók, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, ),proti – 0, zdržal sa hlasovania - 0
2.

Rozpočtové opatrenie č. 1/ 2014 vykonané 20.5. 2014 starostom obce;

Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Ivan Horník, Dominik
Mihók, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, ),proti – 0, zdržal sa hlasovania - 0
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3.

Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2014 podľa prílohy;

Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Ivan Horník, Dominik
Mihók, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, ),proti – 0, zdržal sa hlasovania - 0
4.
Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch ZŠ a materiálneho, personálneho a technického
zabezpečenia nového školského roka 2014/ 2015;
Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Ivan Horník, Dominik
Mihók, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, ),proti – 0, zdržal sa hlasovania - 0
5.
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Veľké
Lovce za školský rok 2013/2014;
Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Ivan Horník, Dominik
Mihók, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, ),proti – 0, zdržal sa hlasovania - 0
6.

Správu hlavného kontrolóra o priebežnej kontrolnej činnosti;

Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Ivan Horník, Dominik
Mihók, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, ),proti – 0, zdržal sa hlasovania - 0
7.

Správu o stave rozvojových programov obce na rok 2014;

Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Ivan Horník, Dominik
Mihók, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, ),proti – 0, zdržal sa hlasovania - 0
Ing. Libor Kráľ, starosta obce

...............................................

K bodu 13 – Záver
Týmto bol program riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľké Lovce
vyčerpaný. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a zasadnutie ukončil o
21.40 hod..
Uznesenie č. IV/2014 z riadneho zasadnutia OZ Veľké Lovce bolo zverejnené na úradnej tabuli pri
Obecnom úrade Veľké Lovce od 05.09.2014
Ing. Libor K r á ľ
starosta obce
Overovatelia zápisnice – Mgr. Marek Šafár

…...............................

Ing. Ivan Horník

…...............................

Zapísala – Simona Habrmanová

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

A – Kontrola plnenia uznesení
B – Správa o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2014
C – Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch ZŠ a MŠ, materiálnom, personálnom a
technickom zabezpečení nového školského roka 2014/2015
D – Správa hlavného kontrolóra o priebežnej kontrolnej činnosti za rok 2014
E – Správa o stave rozvojových programov obce na rok 2014
F – Rozpočtové opatrenie č. 1/2014 vykonané 20.05.2014 starostom obce
G – Zmena rozpočtu obce na rok 2014
H – Všeobecne záväzné nariadenia
CH - Návrh na uznesenie
I - Uznesenie č. IV/2014
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