OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VEĽKÉ LOVCE
------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo: OZ/2017-3

Veľké Lovce 27.07.2017

Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľké Lovce, ktoré sa konalo
27.07.2017 v budove Obecného úradu vo Veľkých Lovciach

PROGRAM ROKOVANIA
1.

Otvorenie zasadnutia

2.

Kontrola plnenia uznesení

3.

Správa o výsledkoch kontroly pod č. II/2017

4.

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017

5.

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017 o organizácii miestneho referenda

6.

Návrh dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu VZN č.1/2011 o pravidlách času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Veľké Lovce

7.

Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu

8.

Rôzne informácie

9.

Diskusia

10.

Záver

ROKOVANIE

Prítomní – 7, viď prezenčná listina, ktorá je priložená k zápisnici
Ospravedlnení poslanci – 2
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 7 poslancov.
Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Oboznámil prítomných s programom dnešného zasadnutia:
PROGRAM
1.

Otvorenie zasadnutia

2.

Kontrola plnenia uznesení

3.

Správa o výsledkoch kontroly pod č. II/2017

4.

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017

5.

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017 o organizácii miestneho referenda
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6.

Návrh dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu VZN č.1/2011 o pravidlách času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Veľké Lovce

7.

Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu

8.

Rôzne informácie

9.

Diskusia

10.

Záver

Hlasovania sa zúčastnilo 7 poslancov, program prítomní poslanci schválili nasledovne:
za – 7 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. Gabriel Tóth, 3. Filip Mihók – poslanci OZ. Nikto nemal pripomienky k
zloženiu návrhovej komisie, dal hlasovať: za – 7 poslancov, proti – nikto, zdržal sa hlasovania –
nikto. Predsedajúci konštatoval, že návrhová komisia bude pracovať v uvedenom zložení.
Predsedajúci určil overovateľov zápisnice: Jozef Melišek a Ing. Adriana Benyusová
poslanci OZ.
Za zapisovateľku určil Mgr. Simonu Habrmanovú.
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–

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení
Písomná správa k tomuto bodu je vypracovaná a je k zápisnici priložená pod písmenom
„A“. Kontrola plnenia uznesení bola poslancom OZ predložená na dnešnom zasadnutí.

K bodu 3 - Správa o výsledkoch kontroly pod č. II/2017
Starosta obce udelil slovo kontrolórke obce. Poslancom bola písomná správa zaslaná 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 2017 vypracovala kontrolórka
obce p. Mária Rapavá, poslanci ho obdržali spolu s pozvánkou na dnešné zasadnutie OZ. Návrh
plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený 15 dní pred prerokovaním a k zápisnici je priložený pod
písmenom „C“.

K bodu 5 – Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017 o organizácii miestneho referenda
Návrh VZN č. 2/2017 o organizácii miestneho referenda bol zverejnený na úradnej tabuli dňa
30.06.2017, zároveň týmto dňom začalo plynúť pripomienkové konanie. Návrh nikto
nepripomienkoval. K zápisnici je priložený pod písmenom „D“.
4/16

K bodu 6 - Návrh dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu VZN č.1/2011 o pravidlách
času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Veľké Lovce
Uvedený návrh Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu VZN č.1/2011 o pravidlách
času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Veľké Lovce bol zverejnený na
úradnej tabuli dňa 30.06.2017, zároveň týmto dňom začalo plynúť pripomienkové konanie. Návrh
nikto nepripomienkoval. K zápisnici je priložený pod písmenom „E“.

K bodu 7 - Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu
•

Žiadosť manželov Hajnovičových, ktorí žiadajú o odkúpenie obecného pozemku –
starosta obce uviedol, že do konania OZ nebol do podateľne obecného úradu doručený
geometrický plán a bez neho nemôže obec zverejniť zámer.

•

Predbežná žiadosť p. Babulicová, r. Habrmanová – uvedená žiada o odkúpenie pozemku,
p.č. 2805 v katastrálnom území obce Veľké Lovce o výmere 511 m2. Uvedená parcela sa
nachádza v „Šilingii“.

•

Žiadosť od manželov Bartkových – manželia žiadajú o odkúpenie obecného pozemku, na
ktorom majú postavené oplotenie. DO podateľne bol doručený geometrický plán a na
budúce OZ sa zverejní zámer podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
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K bodu 8 – Rôzne informácie
Budova TJ
Starosta obce informoval prítomných, že budova TJ je z vnútra dokončená. Na budove sa
pracovalo urýchlene, nakoľko v areáli TJ bolo naplánovaných niekoľko letných udalostí. Oporný
múr je v TJ zhotovený celý. Je spevnený roxormi a na vrch oporného múra sa nainštalovali
pozinkované rohože. Z čelnej strany budovy sú mreže, aby tam nikto nemal prístup. Taktiež sa
z hliny upravil terén. Poznamenal, že pozinkované rohože sú zabezpečené pred krádežou
a znehodnotením. Do areálu sa naviezol makadam a p. M. Habrmanová sponzorsky urobila
okrasnú skalku. Celkovo, vrátane elektriny, vody, prác je vyčerpaných cca 15 348,00 EUR. Starosta
obce uviedol, že rozpočet nebude postačujúci. Nerátalo sa s makadamom, zemnými prácami,
vyššou spotrebou energií a pokazenou traktorovou kosačkou. Taktiež zhorela ponorka, ktorá sa
musela vymeniť. Starosta obce uviedol, že na najbližšom zasadnutí bude potrebné zvýšenie
rozpočtu.
KONFER networks
Starosta obce uviedol, že nájomná zmluva so spoločnosťou KONFER networks je uzatvorená
a zverejnená na internetovej stránke obecného úradu.
Modernizácia „Horného parku“
Starosta informoval prítomných, že obec získa dotáciu cez MAS Termál na umiestnenie
lavičiek a zelene. Vykonal sa cenový prieskum na lavičky, koše a zeleň. Cenový prieskum bol
vyhodnotený a bude sa realizovať v mesiaci september.
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Starosta obce informoval, že cez Úrad vlády bola podaná žiadosť o výstavbu detského ihriska
v hornom parku. Zatiaľ nemá žiadne informácie o schválení/zamietnutí žiadosti.
Počet detí zapísaných do materskej školy a základnej školy
Poslancom OZ boli zaslané informácie o počte detí, ktoré nastúpia do 1. ročníka ZŠ a MŠ.
V školskom roku 2017/2018 je novozapísaných žiakov do 1. ročníka 17 a opakujúcich je 10.
Počet zapísaných žiakov do Školského klubu detí je 10. Etickú výchovu budú navštevovať 3 deti,
Náboženskú výchovu (katolícku 9 deti, reformovanú 1 dieťa). Zoznam detí prihlásených na
predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2017/2018 je 42.
Žiadosť o orezanie stromov v MŠ
Riaditeľka MŠ pre zaistenie bezpečnosti pohybu detí materskej školy v priestoroch školského
dvora žiada o orezanie vŕb, ktoré ohrozujú deti v areáli MŠ. Starosta obce navrhuje osekať stromy.
Taktiež informoval, že drevené oplotenie je v areáli dokončené a v škôlke sa bude pokračovať
v úpravách.
Dostavba telocvične
Starosta informoval prítomných, že za zmenil projekt na dobudovanie telocvične. Do
pôvodného projektu sa doprojektovala chodba. V projekte sú zakreslené dvere z boku, zväčšil sa
priestor na prezliekareň. Nejedná sa o veľmi vysoké náklady. Ďalej uviedol, že bola zverejnená
výzva na dostavby a prestavby telocviční. V žiadosti sa požaduje, aby ZŠ mala určitý počet žiakov.
Nie je zrejmé, či sa bude posudzovať iba ZŠ alebo ZŠ s MŠ. Spoluúčasť výzvy je 20 %. Starosta
obce nemá informácie o tom, či sa bude musieť zrealizovať nové verejné obstarávanie.
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Mgr. Šafár uviedol, že maximálna výška pre jeden projekt je 150 000,00 EUR. OZ navrhuje
pristúpiť na výzvu.
Odstránenie čiernych skládok a kanalizácia
Starosta obec uviedol, že obec nebola úspešná pri žiadostiach o dotácie na dobudovanie
kanalizácie a odstránenie čiernych skládok. Informoval, že bola zverejnená výzva na dobudovanie,
vybudovanie vôd a kanalizácií. Starosta obce navrhuje vypracovať žiadosť na projekt (dokončenie
projektovej dokumentácie). Výzva je priebežná, čo znamená, že žiadosti sa budú hodnotiť v dvoch
termínoch. Ďalej uviedol, že v rámci úpravy ciest plánuje upraviť cesty pri hornom parku. Pani
Bakošová uviedla, že nech sa s úpravou ciest pri hornom parku neponáhľa a nech sa počká, pokiaľ
sa cesta usadí.
Kamerový systém
Obec získala 10.000,00 EUR dotáciu na kamerový systém v obci. Prebehlo verejné
obstarávanie a bude uzatvorená zmluvou o dielo s vybraným uchádzačom.
Vytvorenie nového pracovného miesta
Starosta informoval, že bola podaná žiadosť na UPSVaR na knihovníka. Knihovník bol
zamestnaný na dohodu, v rozsahu 6 hodín týždenne. Starosta navrhuje uzavrieť dohodu do konca
roka. V priebehu mesiaca august prebehne výberové konanie na knihovníka obce.
Komisia na ochranu verejného záujmu
Pani D. Bakošová informovala prítomných, že dňa 3.7.2017 sa uskutočnilo zasadnutie komisie
na ochranu verejného záujmu. Komisia skonštatovala, že starosta obce Veľké Lovce odovzdal
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požadované doklady za rok 2016 kompletne a v požadovanom rozsahu a termíne.
K bodu 9 – Diskusia
Nájomná zmluva p. Huslicová a p. Németh
Kontrolórka obce uviedla, že nájomci porušujú Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzatvorenej
dňa 17.12.2013 a to tak, že žiadne uzamykateľné dvere na Pohostinstve Júlia nie sú zabezpečené.
Túto povinnosť nájomcom určuje Dodatok č. 1, v čl IV. Nájomca je povinný vstup na terasu mimo
prevádzkových hodín uzamknúť. Starosta obce uviedol, že nájomcom bude zaslané upozornenie a
pokiaľ nedôjde k náprave obec bude nútená nájomnú zmluvu zrušiť.

K bodu 10 – Záver
Schválenie uznesenia
Poslanci hlasovali o jednotlivých uzneseniach v rámci jednotlivých prerokovaných bodov.
Uznesenie je priložené k zápisnici

Zasadnutie sa ukončilo o 19:45 hod.

Overovatelia zápisnice:

Jozef Melišek

…...............................

Ing. Adriana Benyusová

…...............................

Zapísala: Mgr. Simona Habrmanová

…...............................
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Poslanci prijali nasledovné uznesenie:

U Z N E S E N I E č. III/ 2017
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 27.07. 2017 v budove Obecného úradu
vo Veľkých Lovciach
Obecné zastupiteľstvo Veľké Lovce:
A. S C H V A Ľ U J E
1)

Program 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2017.

Hlasovanie: za - 7 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Dana Bakošová, Mgr. Marek
Šafár, Filip Mihók, Jozef Melišek, Gabriel Tóth), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

2)

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017.

Hlasovanie: za - 7 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Dana Bakošová, Mgr. Marek
Šafár, Filip Mihók, Jozef Melišek, Gabriel Tóth), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.
3)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Lovce č. 2/2017 o organizácii miestneho

referenda.
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Hlasovanie: za - 7 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Dana Bakošová, Mgr. Marek
Šafár, Filip Mihók, Jozef Melišek, Gabriel Tóth), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

4)

Návrh dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu VZN č.1/2011 o pravidlách času

predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Veľké Lovce.
Hlasovanie: za - 7 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Dana Bakošová, Mgr. Marek
Šafár, Filip Mihók, Jozef Melišek, Gabriel Tóth), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

5)

Uzatvorenie zmluvy o dielo medzi zhotoviteľom, spoločnosťou Peter Štrba COMPANY,

Veľké Lovce a objednávateľom Obcou Veľké Lovce o dodávke a montáži kamerového systému v
obci v celkovej hodnote diela 12996,00 € s DPH.
Hlasovanie: za - 7 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Dana Bakošová, Mgr. Marek
Šafár, Filip Mihók, Jozef Melišek, Gabriel Tóth), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.
6) Vyhlásiť výberové konanie na obsadenie pracovného miesta knihovník v Knižnici vo Veľkých
Lovciach, v rozsahu 6 hodín týždenne s termínom nástupu od 1.9.2017 do 30.11.2017.
Hlasovanie: za - 7 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Dana Bakošová, Mgr. Marek
Šafár, Filip Mihók, Jozef Melišek, Gabriel Tóth), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.
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B. B E R I E N A V E D O M I E
1)

Kontrolu plnenia uznesení.

Hlasovanie: za - 7 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Dana Bakošová, Mgr. Marek
Šafár, Filip Mihók, Jozef Melišek, Gabriel Tóth), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.
2)

Správu o výsledkoch kontroly pod č. II/2017.

Hlasovanie: za - 7 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Dana Bakošová, Mgr. Marek
Šafár, Filip Mihók, Jozef Melišek, Gabriel Tóth), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.
3)

Zoznam detí prihlásených na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2017/2018,

pričom celkový počet prihlásených detí je 42, z toho 38 rodičov prihlásilo deti na celodennú
dochádzku, 2 rodičia na poldennú dochádzku a 2 rodičia na poldennú a celodennú.
Hlasovanie: za - 7 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Dana Bakošová, Mgr. Marek
Šafár, Filip Mihók, Jozef Melišek, Gabriel Tóth), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.
4)

Zoznam žiakov 1. ročníka v školskom roku 2017/2018, pričom novozapísaných žiakov je

17 a opakujúcich žiakov je 10. Počet zapísaných žiakov do Školského klubu detí je 10, počet
skupín na vyučovanie Etickej výchovy 3 a počet skupín Náboženskej výchovy : pre rímsko –
katolícku cirkev 9, pre reformovanú cirkev 1.
Hlasovanie: za - 7 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Dana Bakošová, Mgr. Marek
Šafár, Filip Mihók, Jozef Melišek, Gabriel Tóth), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.
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5)

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Veľké

Lovce za školský rok 2016/2017.
Hlasovanie: za - 7 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Dana Bakošová, Mgr. Marek
Šafár, Filip Mihók, Jozef Melišek, Gabriel Tóth), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

6)

Správu komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zo

zasadnutia komisie po podaní majetkového priznania starostu obce za rok 2016.
Hlasovanie: za - 7 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Dana Bakošová, Mgr. Marek
Šafár, Filip Mihók, Jozef Melišek, Gabriel Tóth), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.
C POVERUJE
1)

Starostu obce zabezpečiť orezanie, príp. vypílenie vŕb rastúcich v susedstve materskej školy,

ktoré ohrozujú pobyt detí v areáli materskej školy.
Hlasovanie: za - 7 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Dana Bakošová, Mgr. Marek
Šafár, Filip Mihók, Jozef Melišek, Gabriel Tóth), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

2) Starostu obce rokovať s externou firmou vo veci výzvy MŠ SR na poskytnutie finančnej dotácie
na dostavbu telocvične v obci
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Hlasovanie: za - 7 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Dana Bakošová, Mgr. Marek
Šafár, Filip Mihók, Jozef Melišek, Gabriel Tóth), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.
3) Starostu obce so zadaním spracovania projektovej dokumentácie na dobudovanie kanalizácie v
doteraz nenaprojektovaných častiach obce a so začatím územného konania.
Hlasovanie: za - 7 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Dana Bakošová, Mgr. Marek
Šafár, Filip Mihók, Jozef Melišek, Gabriel Tóth), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

D SÚHLASÍ
1)

S predajom pozemku p. č. 2 805 v katastrálnom území obce Veľké Lovce o výmere 511

m2, ktorý je v susedstve a obrábaný žiadateľmi za dodržania zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí užívateľov uvedených v žiadosti o odkúpenie pre :
Ing. Moniku Ondrákovú, r. Habrmanovú, Radejovice 65, 251 68 Kamenice, ČR,
Daniela Babulicová, r. Habrmanová, Ružová 1003/6, 900 31 Stupava,
Jozef Habrman, Veľké Lovce č. 627, 941 42,
Barbora Habrmanová, r. Sabová, Veľké Lovce č. 627.
Hlasovanie: za - 7 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Dana Bakošová, Mgr. Marek
Šafár, Filip Mihók, Jozef Melišek, Gabriel Tóth), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.
14/16

2) S predajom časti pozemku p. č. 2755/2 o výmere 104 m2 pre Bartko Pavol a manželka
Bartková Judita, Veľké Lovce č. 661 za dodržania zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Hlasovanie: za - 7 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Dana Bakošová, Mgr. Marek
Šafár, Filip Mihók, Jozef Melišek, Gabriel Tóth), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

3)

So zriadením 2 tried v školskom roku 2017/2018 v MŠ Veľké Lovce.

Hlasovanie: za - 7 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Dana Bakošová, Mgr. Marek
Šafár, Filip Mihók, Jozef Melišek, Gabriel Tóth), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.
Zverejnené na úradnej tabuli, dňa 28.07.2017
…................................................
Ing. Libor Kráľ, v. r.
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ZOZNAM PRÍLOH

A – Kontrola plnenia uznesení
B – Správa o výsledkoch kontroly pod č. II/2017
C–

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017

D–

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017 o organizácii miestneho referenda

E – Návrh dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu VZN č.1/2011 o pravidlách času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Veľké Lovce
F–

Návrh Uznesenia č. III/2017

G – Libreto
H - Prezenčné listiny
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