OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VEĽKÉ LOVCE
-----------------------------------------------------------------------------------------------Číslo: OZ/2018 - 4

Veľké Lovce 28.09.2018

Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľké Lovce, ktoré sa konalo
28.09.2018 v budove Obecného úradu vo Veľkých Lovciach

PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie zasadnutia

2. Prezentácia spoločnosti ENECOL s.r.o. o systéme Separus pre evidenciu komunálneho a separovaného odpadu
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly pod č. III/2018
5. Zmena rozpočtu obce
6. Stanovisko k zmluve „Výstavba detského ihriska v miestnom parku“
7. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Veľké Lovce za školský rok
2017/2018
8. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018, Materiálne,
technické a personálne zabezpečenie školského roka 2018/2019
9. Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu
10. Rôzne informácie
11. Diskusia
12. Záver

ROKOVANIE
Prítomní – 8, viď prezenčná listina, ktorá je priložená k zápisnici
Ospravedlnení poslanci – 1
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 §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 8 poslancov. Skonštatoval,
že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Oboznámil prítomných s programom dnešného zasadnutia:
PROGRAM
1. Otvorenie zasadnutia
2. Prezentácia spoločnosti ENECOL s.r.o. o systéme Separus pre evidenciu komunálneho
a separovaného odpadu
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly pod č. III/2018
5. Zmena rozpočtu obce
6. Stanovisko k zmluve „Výstavba detského ihriska v miestnom parku“
7. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Veľké Lovce za
školský rok 2017/2018
8. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018,
Materiálne,technické a personálne zabezpečenie školského roka 2018/2019
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9. Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu
10. Rôzne informácie
11. Diskusia
12. Záver
Hlasovania sa zúčastnilo 8 poslancov, program prítomní poslanci schválili nasledovne: za – 8
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.Filip Mihók, 3. Ing. Adriana Benyusová– poslanci OZ. Nikto nemal
pripomienky k zloženiu návrhovej komisie, dal hlasovať: za – 8 poslancov, proti – 0, zdržal sa hlasovania
– 0. Predsedajúci konštatoval, že návrhová komisia bude pracovať v uvedenom zložení.
Predsedajúci určil overovateľov zápisnice: 1. Ing. Anna Krajčovičová, 2. Gabriel Tóth – poslanci OZ.
Za zapisovateľku určil Mgr. Simonu Habrmanovú.

K bodu 2 - Prezentácia spoločnosti ENECOL s.r.o. o systéme Separus pre evidenciu komunálneho a
separovaného odpadu

Obchodný zástupca spoločnosti ENECOL s.r.o. predstavil systém, ktorý sa zoberá zberom
komunálneho a separovaného odpadu. Prezentoval systém Separus, ktorý zbiera dáta o množstve
komunálneho a separovaného odpadu. Údaje sa do systému načítavajú v teréne, používajú sa čiarové
kódy. Nálepky pre systém komunálneho zberu by si občania zakúpili na obecnom úrade len jedenkrát
za rok a následne by si len „dobíjali“ kredit. Separovaný odpad funguje na rovnakom spôsobe, len rozdiel
je v tom, že by si občania mohli zdarma na obecnom úrade vyzdvihnúť hárok, ktorý bude obsahovať tri
kategórie (plast, sklo, papier). Ak príde k zberu, nálepku by občania umiestnili na vrece.
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Výhodou tejto serverovej aplikácie je, že koncom roka sa informácie môžu vyhodnotiť a občania sa za
separáciu môžu odmeniť. Starosta obce uviedol, že súčasný zber je náročný, vzhľadom ku skutočnosti, že
pracovník obce musí chodiť každý zber so smetiarmi a zbierať čiarové žetóny, ktoré obyvatelia umiestňujú
na smetné nádoby. Pracovník ich následne odovzdá na obecnom úrade, ktorá ich pracovníčka naskenuje
do programu. Serverová aplikácia Separus automaticky načítava cez snímač údaje z nádoby na odpad
a automaticky ich odosiela na server.

Pre obyvateľov obce vie spoločnosť Enecol s.r.o. vytvoriť

užívateľské konto, vďaka ktorému si budú môcť skontrolovať koľko majú kreditov, koľko vyseparovali
a podobne. Cena : 1 čítačka 790 € s DPH, druhá čítačka 200 €. Cena za vytvorenie zoznamu obyvateľov
je 250 €. Prvý rok užívania systému je zdarma a pre ďalšie roky by bol udržiavací poplatok za databázu
systému 60 €. Obchodný zástupca spoločnosti uviedol, že systém sa stále aktualizuje a prispôsobuje sa
pripomienkam a požiadavkám obce. Spoločnosť Brantner Nové Zámky, s.r.o. je ochotná bez navýšenia
spolupracovať. Tento systém sa zavádza aj v obci Tvrdošovce. Čítačka je technicky zhotovená tak, aby
odolávala silným nárazom v teréne. Hlavná kontrolórka obce uviedla, či tento spôsob zberu bude
rozlišovať veľkosti nádob obchodný zástupca uviedol, že áno.
Starosta obce uviedol, že je pred voľbami a je potrebné sa rozhodnúť, či o tomto bude rozhodovať súčasné
zastupiteľstvo alebo nové. Výhodou našej obce je, že obec už má vytvorené informácie o smetných
nádobách. Poslanci sa zhodli, že o tomto zbere odpadu by malo rokovať nové zastupiteľstvo.

K bodu 3 – 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.
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Starosta obce sa vyjadril k prieskumu na parcele Uherské vinohrady nasledovne :
Uviedol, že väčšina vlastníkov súhlasí s uzatvorením darovacej zmluvy, okrem pána Korpáša. Pána
Korpáša boli s pánom Ing. Galbavým navštíviť, ale stretnutie sa neuskutočnilo, nakoľko pán Korpáš nebol
doma. Ďalej uviedol, že geodetovi sa zaslala objednávka na vyhotovenie geometrického plánu.
JUDr. Šafár navrhuje viesť v tejto veci písomnú komunikáciu. Poslanci obecného zastupiteľstva navrhujú
uskutočniť stretnutie s vlastníkmi pôdy.

K bodu 4 - Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly pod č. III/2018
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 5 – Zmena rozpočtu obce
Zmena rozpočtu obce je k zápisnici priložená pod písmenom „C“ Zmenu rozpočtu schváli
poslanci OZ nasledovne :
Zmenu rozpočtu obce v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. a podľa priloženého
návrhu: Bežné príjmy: ….........................................1 076 146,00 €
Kapitálové príjmy: …..................................... 20 850,00 €
Príjmy spolu: …..........................................1 096 996,00 €
Finančné operácie : …....................................133 336,00 €
Rozpočtované príjmy celkom:....................... 1 230 332,00 €
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Bežné výdavky: ….......................................1 004 740,00 €
Kapitálové výdavky: …................................. 184 600,00 €
Výdavky spolu: …...................................... 1 189 340,00 €
Finančné operácie:…....................................... 40 992,00 €
Rozpočtované výdavky celkom: …................ 1 230 332,00 €

K bodu 6 – Stanovisko k zmluve „Výstavba detského ihriska v miestnom parku“
Starosta obce informoval prítomných o súčasnej situácii projektu na výstavbu detského ihriska.
Obci bolo z Úradu vlády SR odporúčaných 8500 € formou dotácie a 568 € z vlastných zdrojov.
Uskutočnilo sa verejné obstarávanie a víťaznú ponuku s najnižšou cenou predložil Jozef Kliský, akad.
sochár. 0bec na Úrad vlády SR zaslala potrebné dokumenty z verejného obstarávania. Následne bude zo
strany Úradu vlády SR vyhotovená zmluva, ale najskôr musí obec uzatvoriť zmluvu s Jozefom Kliským,
akad. sochárom, víťazom cenovej ponuky. Návrh zmluvy bol zaslaný poslancom obecného zastupiteľstva.

K bodu 7 - Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Veľké
Lovce za školský rok 2017/2018
Správa k tomuto bodu je uvedená v prílohe pod písmenom „D“.

K bodu 8 – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2017/2018, Materiálne, technické a personálne zabezpečenie školského roka 2018/2019
Riaditeľ školy RNDr. Jozef Záhumenský informoval prítomných o problémovej dochádzke
rómskych detí. Uviedol, že rómske deti majú vysoký počet neospravedlnených hodín. Ďalej uviedol, že v
súčasnosti sa dokončujú priestory telocvične.
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Podal informáciu, že od januára bude bezplatné stravovanie pre všetkých žiakov. Predpokladá sa, že sa
navýši počet záujemcov. Je potrebné riešiť kapacitu jedálne, pretože dnešná jedáleň je využitá na sto
percent (nnakoľko súčasný počet stravníkov je 60 a kapacita jedálne je nepostačujúca). Pani Bakošová
uviedla, že žiaci by sa mohli prestravovať aj v kultúrnom dome. Správa k tomuto bodu je uvedená
v prílohe „E“.

K bodu 9 – Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu
1. Žiadosť manželia Vojtekoví – na predchádzajúcom zastupiteľstve sa odsúhlasil predaj. Zámer predaja

pozemku bol zverejnený na úradnej tabuli obce 15 dní pred konaním obecného zastupiteľstva.
2. Žiadosť manželia Habrmanoví – do podateľne obce bola doručená žiadosť manželov Habrmanových,

ktorí žiadajú podľa vyhotoveného geometrického plánu odkúpenie obecného pozemku. Starosta
uviedol, že sa jedná o 88 m2. Zámer predaja pozemku bol zverejnený na úradnej tabuli obce 15 dní
pred konaním obecného zastupiteľstva.
3. Žiadosť pani Babulicová – žiada o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Veľké Lovce.

Novovzniknuté parcelné čísla tvoria výmeru 551 m2. Starosta obce uviedol, že nebol vyložený zámer
predaja pozemku, nakoľko bola žiadosť o odkúpenie pozemku doručená do podateľne obce v termíne,
ktorý by nesplnil zverejnenie zámeru podľa zákona č. 138/1991 Zb.
4. Žiadosť pani Hlavatá – Pani Helena Hlavatá, stará matka dvoch neplnoletých vnukov žiada obecné

zastupiteľstvo o poskytnutie príspevku na nevyhnutnú starostlivosť o maloleté deti., svojich vnukov.
V žiadosti uviedla, že v súčasnosti sa o vnukov stará. V auguste 2018 podala návrh na zverenie
maloletých detí do náhradnej osobnej starostlivosti. Termín pojednávania ešte nebol vytýčený. Je
dôchodkyňa a jej dôchodok nie je postačujúci na výdavky domácnosti. Z týchto dôvodov žiada
poslancov obecného zastupiteľstva o finančný príspevok, aby bolo umožnené zabezpečiť adekvátnu
starostlivosť o maloleté deti.
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Poslanci OZ schválili pani Hlavatej príspevok vo výške 400 € pre obidve deti.
5. Žiadosť pán Regás – Ing. Ján Regás žiada poslancov obecného zastupiteľstva o prerokovanie
sťažností, ktoré boli podané do podateľne obce. Starosta informoval prítomných, že boli podané dve
sťažnosti, na ktoré odpovedal. Pán Ing. Regás v sťažnosti r.č. 353/2018 uvádza, že nájomcovia
V. Huslicová a J. Németh neplatia včas nájomné a nedodržiavajú poriadok na prenajatom pozemku.
Ďalej uvádza, že vstup na terasu nie je po prevádzkových hodinám uzamykateľný. Domáha sa
zrušenia nájomnej zmluvy zo dňa 17.12.2013. V sťažnosti r.č. 368/2018 uvádza, že nájomcovia
nájomné za roky 2016 a 2017 do dnešného dňa nezaplatili (dňa podania sťažnosti, 27.8.2018). Ďalej
uvádza, že zo strany obecného úradu neboli nájomcom vyčíslené úroky z omeškania. Touto
sťažnosťou sa Ing. Regás domáhal, aby obec vyzvala nájomcov k zaplateniu dlžného nájomného za
roky 2016 a 2017 a príslušných úrokov z omeškania. Taktiež sa domáha vypovedania nájomnej
zmluvy a dodatku, z dôvodu neplatenia nájomného. Starosta informoval prítomných, že na uvedené
sťažnosti reagoval tak, že nájomcovia boli opätovne vyzvaní k dodržiavaniu nájomnej zmluvy a jej
dodatku. Boli vyzvaní k zaplateniu nájomného za rok 2017, vrátane úrokov z omeškania, ktoré
následne uhradili. Nájomné za rok 2016 bolo uhradené v zmysle uzatvorenej zmluvy. K zrušeniu
nájomnej zmluvy obec nepristúpila, nakoľko o zmluvných vzťahoch obce rozhoduje obecné
zastupiteľstvo. Starosta obce uviedol, že nájomcovia umiestnili pred vstup na terasu tabuľu
s upozornením, že po 22:00 hod. je vstup na terasu zakázaný. Taktiež umiestnili pred vstup na terasu
dvierka, ktoré zabraňujú vstupu na terasu po záverečnej dobe. Ing. Melichárek uviedol, že je známe, že
pán Ing. Regás robil proti pohostinstvu opatrenia, ktoré znepríjemňovali život aj ostatným
obyvateľom, susedom. Pán Tóth uviedol, že ak je už nájomné vyplatené, nie je dôvod na vypovedanie
zmluvy. Nájomcovia odstránili problém nedodržania nájomnej zmluvy. Dôvody na vypovedanie
nájomnej zmluvy pominuli.
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K bodu 10 – Rôzne informácie
Starosta obce informoval prítomných o nasledovných informáciách :
- poslancom obecného zastupiteľstva bola zaslaná správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej
účtovnej závierky a z auditu účtovnej závierky.
- do konca augusta 2018 bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v
pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a
riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. Obec sa do tejto výzvy nezapojila, nakoľko
pre túto výzvu budú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 200 000 € pre celú SR. Ministerstvo plánuje
zverejniť ďalšiu, väčšiu výzvu, v ktorej by obec mohla uspieť. Obec sa plánuje zapojiť do vyššej výzvy.
JUDr. Šafár uviedol, že je potrebné, aby sa obec zapojila do tejto výzvy, nakoľko sa v rómskej osade
nachádzajú skládky odpadu, v ktorých dochádza k množeniu hlodavcov, a tým aj možným zdrojom
vzniku a rozšírenia nebezpečných ochorení a ohrození zdravia obyvateľov obce, resp. širokej verejnosti.
JUDr. Šafár sa bude spolupodieľať na tvorbe projektu. Požiadal o zaslanie žiadostí a materiálov, ktoré
obec zasielala v predchádzajúcich rokoch na Environmentálny fond. Ing. Melichárek uviedol, že situácia
v rómskej osade je neúnosná. Sú tam hlodavce a obáva sa situácii, že rómsky spoluobčania prinesú do
obce, do školy epidémiu a pod.
- firma Galatostav, s. r. o. dokončila včas rekonštrukciu materskej školy. Starosta obce poďakoval
zástupkyni riaditeľa pre materskú školu, pani Petričkovej a aj všetkým zainteresovaným osobám za
dobrovoľne vykonané práce.
- Pán Ladislav Círia žiadal poslancov obecného zastupiteľstva o poskytnutie pomoci technickými strojmi
a ich obsluhu pri zabezpečovaní a odstraňovaní požiariska na objekte reštaurácie Podháj. Obecné
zastupiteľstvo za uznieslo Uznesením č. III/2018, aby pán Círia doplnil svoju žiadosť o požadovaný
rozsah prác. Starosta obce uviedol, že pán Círia sa zasadnutia nemohol zúčastniť, ale komunikoval s ním.
Škodu zhoreniska odhadli približne na 500 €.
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Informoval ho taktiež o tom, že je súkromná osoba a obec by verejné financie nemala na tento účel
používať. Pán Círia žiada o vyplatenie faktúr. JUDr. Šafár uviedol, že obec by mala prispieť finančné
vtedy, ak by hrozilo zrútenie. Poslanci OZ navrhujú uhradiť len časť nákladov, nie však všetky náklady.
- MAS ZT boli schválené finančné prostriedky z Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktoré budú slúžiť
na realizáciu projektu „Potulky mikroregiónu“ . Starosta obce, ktorý je predsedom MAS ZT uviedol, že
v rámci nášho mikroregiónu by sa mala vyhotoviť mapa, ktorá bude zobrazovať kultúrne pamiatky obcí.
Jedná sa o informačné a smerové tabule k zaujímavostiam a kultúrnym pamiatkam obcí.
- Bola podaná správa komisie pre uplatňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, ktorá na svojom
zasadnutí konštatovala, že starosta obce odovzdal doklady kompletne a oznámil funkciu, zamestnanie,
činnosti a majetkové pomery za rok 2017 v súlade s citovaným zákonom

K bodu 11 – Diskusia

- Pani Bakošová žiada o opílenie orechov v „šilingii“. Ďalej uviedla, že obec by mala využiť možnosť
zakúpenia komposterov. Podľa zákona je obec povinná zabezpečiť zber bio odpadu. V tejto súvislosti
JUDr. Šafár uviedol, že ho obyvatelia obce požiadali, aby obecné zastupiteľstvo riešilo problém so
spaľovaním záhradného odpadu. Navrhuje vytvoriť VZN, ktoré by takéto podmienky upravovalo. Tiež
navrhuje zaviesť pokuty. Starosta obce uviedol, že obyvatelia boli niekoľkokrát upozornení
prostredníctvom obecného rozhlasu a zverejnením oznamu na webovej stránke obecného úradu.

- Hlavná kontrolórka obce pani Rapavá uviedla, že obec musí vytvoriť VZN o označovaní ulíc. Starosta
obce uviedol, že so zavedením nového VZN bude rokovať nové obecné zastupiteľstvo.
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K bodu 12 – Záver
Schválenie uznesenia
Poslanci hlasovali o jednotlivých uzneseniach v rámci jednotlivých prerokovaných bodov.
Uznesenie je priložené k zápisnici a bolo jednohlasne schválené.
Poslanci prijali nasledovné uznesenie :

U Z N E S E N I E č. IV/2018
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 28.09.2018 v budove Obecného úradu
vo Veľkých Lovciach
Obecné zastupiteľstvo Veľké Lovce:

A schvaľuje
1. Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Anna Krajčovičová, Dana Bakošová, JUDr. Marek Šafár, Ing. Mário
Melichárek, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Ing. František Galbavý), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

2. Zmenu rozpočtu obce v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. a podľa priloženého
návrhu:
Bežné príjmy: ….........................................1 076 146,00 €
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Kapitálové príjmy: …..................................... 20 850,00 €
Príjmy spolu: …..........................................1 096 996,00 €
Finančné operácie : …....................................133 336,00 €
Rozpočtované príjmy celkom:........................ 1 230 332,00 €

Bežné výdavky: …........................................1 004 740,00 €
Kapitálové výdavky: …................................... 184 600,00 €
Výdavky spolu: …........................................ 1 189 340,00 €
Finančné operácie:…........................................ 40 992,00 €
Rozpočtované výdavky celkom: …................. 1 230 332,00 €
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Anna Krajčovičová, Dana Bakošová, JUDr. Marek Šafár, Ing. Mário
Melichárek, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Ing. František Galbavý), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

3. Uzatvorenie zmluvy s Jozefom Kliským, akad. sochárom, Veľké Lovce č. 731, 941 42 Veľké Lovce,
IČO : 43669051, pričom predmetom plnenia zmluvy je vybudovať dielo „Výstavba detského ihriska
v miestnom parku“ v hodnote 8835,60,- EUR s DPH.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Anna Krajčovičová, Dana Bakošová, JUDr. Marek Šafár, Ing. Mário
Melichárek, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Ing. František Galbavý), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

4. V súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa v katastrálnom území Veľké Lovce časť
pozemku zapísaného Okresným úradom Nové Zámky, Katastrálny odbor na liste vlastníctva
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číslo 1 ako parcela registra C, parcelné číslo 469/21, druh pozemku ostatné plochy, vo výmere 2243 m 2 ,
ktorého podľa geometrického plánu číslo 38/2016 zo dňa 20.09.2016 bol oddelený pozemok parcelným
číslom 469/33 ako parcela registra C, druh pozemku: ostatné plochy vo výmere 807 m 2 pre žiadateľa:
Vojtech František a Ľudmila r. Viglášová, Veľké Lovce č. 413.
Vyššie uvedený pozemok je dlhodobo užívaný žiadateľmi a susedí s pozemkami č. 230/1 a 230/2,
ktorého vlastníkmi sú manželia Vojtek František a Ľudmila r. Viglášová, Veľké Lovce č. 413.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Anna Krajčovičová, Dana Bakošová, JUDr. Marek Šafár, Ing. Mário
Melichárek, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Ing. František Galbavý), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

5. V súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa v katastrálnom území Veľké Lovce časť
pozemku zapísaného Okresným úradom Nové Zámky, Katastrálny odbor na liste vlastníctva číslo 2225
ako parcela registra E, parcelné číslo 2060/1, druh pozemku trvalý trávnatý porast, vo výmere 3303 m 2 , z
ktorého podľa geometrického plánu číslo 86/2018 zo dňa 05.09.2018 bol oddelený pozemok s parcelným
číslom 2060/65 ako parcela registra C, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

o celkovej

výmere 88 m2 pre žiadateľa: František Habrman a Ing. Ľudmila r. Záhumenská, Veľké Lovce č. 723.
Vyššie uvedený pozemok je dlhodobo užívaný žiadateľmi a susedí s pozemkom č. 2060/2, ktorého
vlastníkmi sú manželia František Habrman a Ing. Ľudmila r. Záhumenská, Veľké Lovce č. 723.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Anna Krajčovičová, Dana Bakošová, JUDr. Marek Šafár, Ing. Mário
Melichárek, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Ing. František Galbavý), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.
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6. Žiadosť pani Heleny Hlavatej, bytom Veľké Lovce č. 495 o poskytnutie príspevku na zabezpečenie
nevyhnutnej starostlivosti o maloleté deti Jozefa a Pavla Hlavatých.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Anna Krajčovičová, Dana Bakošová, JUDr. Marek Šafár, Ing. Mário
Melichárek, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Ing. František Galbavý), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

B berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Anna Krajčovičová, Dana Bakošová, JUDr. Marek Šafár, Ing. Mário
Melichárek, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Ing. František Galbavý), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

2. Správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly pod č. III/2018
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Anna Krajčovičová, Dana Bakošová, JUDr. Marek Šafár, Ing. Mário
Melichárek, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Ing. František Galbavý), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

3. Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Veľké Lovce za
školský rok 2017/2018.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Anna Krajčovičová, Dana Bakošová, JUDr. Marek Šafár, Ing. Mário
Melichárek, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Ing. František Galbavý), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

4. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018,
Materiálne,technické a personálne zabezpečenie školského roka 2018/2019.
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Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Anna Krajčovičová, Dana Bakošová, JUDr. Marek Šafár, Ing. Mário
Melichárek, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Ing. František Galbavý), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

5. Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a správu z auditu individuálnej
účtovnej závierky za rok 2017.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Anna Krajčovičová, Dana Bakošová, JUDr. Marek Šafár, Ing. Mário
Melichárek, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Ing. František Galbavý), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

6. Sťažnosti Ing. Jána Regása týkajúce sa neplnenia nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom Obcou Veľké
Lovce a nájomcami Vlastou Huslicovou a Jozefom Némethom a žiadosť Ing. Jána Regása o prerokovanie
sťažnosti.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Anna Krajčovičová, Dana Bakošová, JUDr. Marek Šafár, Ing. Mário
Melichárek, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Ing. František Galbavý), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

7. Správu komisie pre uplatňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, ktorá na svojom zasadnutí
konštatovala, že starosta obce odovzdal doklady kompletne a oznámil funkciu, zamestnanie, činnosti a
majetkové pomery za rok 2017 v súlade s citovaným zákonom.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Anna Krajčovičová, Dana Bakošová, JUDr. Marek Šafár, Ing. Mário
Melichárek, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Ing. František Galbavý), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.
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C. s ú h l a s í
1. S odpredajom pozemku v súlade so žiadosťou Daniely Babulicovej, bytom Ružová 1003/3, 900 31
Stupava v súlade so žiadosťou.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Anna Krajčovičová, Dana Bakošová, JUDr. Marek Šafár, Ing. Mário
Melichárek, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Ing. František Galbavý), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

D. d o p o r u č u j e
1. Poskytnúť pomoc pre žiadateľa p. Ladislava Círiu vo forme bezplatného prenájmu nákladného vozidla
AVIA na odstránenie zhoreniska za podmienky, že PHM je nákladom žiadateľa.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Anna Krajčovičová, Dana Bakošová, JUDr. Marek Šafár, Ing. Mário
Melichárek, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Ing. František Galbavý), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

…..........................................
Ing. Libor Kráľ
starosta obce
Zverejnené na úradnej tabuli dňa 01.10.2018

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce o 21: 00 hod.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Anna Krajčovičová

…...............................

Gabriel Tóth

…...............................

Zapísala: Mgr. Simona Habrmanová

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

A – Kontrola plnenia uznesení
B – Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly pod č. III/2018
C–

Zmena rozpočtu obce

D–

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Veľké Lovce
za školský rok 2017/2018

E – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018,
Materiálne, technické a personálne zabezpečenie školského roka 2018/2019
F – Pozvánka
G – Návrh Uznesenia č. I/2018
H – Libreto
CH – Prezenčné listiny

Zverejnené na webovej stránke dňa : 16.10.2018
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