OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VEĽKÉ LOVCE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo: OZ/2018 - 5

Veľké Lovce 24.10.2018

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľké Lovce, ktoré sa konalo
24.10.2018 v budove Obecného úradu vo Veľkých Lovciach

PROGRAM ROKOVANIA

1. Otvorenie zasadnutia
2. Žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na podporu
sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku
2019 (Aktivita : tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľov rómskych
komunít)

3. Záver

ROKOVANIE

Prítomní – 9, viď prezenčná listina, ktorá je priložená k zápisnici
Ospravedlnení poslanci – 0
Neospravedlnení poslanci – 0

K bodu l – Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej len „OZ“/ otvoril a viedol starosta obce Ing. Libor Kráľ.
Privítal prítomných a oznámil, že OZ bolo zvolané podľa §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. Žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na podporu
sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku
2019 (Aktivita : tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľov rómskych komunít)
3. Záver
Hlasovania sa zúčastnilo 9 poslancov, program prítomní poslanci schválili nasledovne: za – 9
poslancov, proti – nikto, zdržal sa hlasovania – nikto.
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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. Filip Mihók, 2. Jozef Melišek, 3. Ing. František Galbavý– poslanci OZ. Nikto nemal pripomienky k
zloženiu návrhovej komisie, dal hlasovať: za – 9 poslancov, proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.
Predsedajúci konštatoval, že návrhová komisia bude pracovať v uvedenom zložení.
Predsedajúci určil overovateľov zápisnice: 1. Dana Bakošová, 2. Ing. Mário Melichárek – poslanci
OZ.
Za zapisovateľku určil Mgr. Simonu Habrmanovú.

K bodu 2 - Žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na
podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej

komunity v roku 2019 (Aktivita : tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľov
rómskych komunít)
Starosta obce informoval poslancov o zámere obce podať žiadosť na projekt „Hygienická sanácia miest
s nezákonne umiestneným odpadom v obci Veľké Lovce (v časti rómska osada)“. Úrad splnomocnenca
vlády SR pre rómske komunity vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych
a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2019. Ďalej
informoval, že na tento účel už obec žiadosť podávala, žiaľ neúspešne. Žiadosti o dotáciu na odstránenie
nelegálnych skládok obec podávala prostredníctvom Environmentálneho fondu. V spolupráci
s poslancom JUDr. Marekom Šafárom obec vypracovala žiadosť, ktorej povinnou prílohou je doklad
o zabezpečení spolufinancovania obce. Starosta obce uviedol, že minimálna účasť spolufinancovania je vo
výške 5%. Obec pripravila rozpočet s výškou spolufinancovania 20 %, ktorý zaslala poslancom OZ spolu
s pozvánkou na dnešné zasadnutie. Navrhovaný rozpočet tvorí prílohu „A“ k tejto zápisnici. Starosta
obce informoval prítomných, že hlavným cieľom projektu je riešenie mimoriadne nepriaznivej životnej
situácie miestnej rómskej komunity a ochrana životného prostredia a zdravia najmä obyvateľov rómskej
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komunity, spočívajúca v odstránení nelegálnych skládok odpadu a následnej hygienickej úprave a sanácii
predmetných lokalít v Rómskej osade vo Veľkých Lovciach do pôvodného stavu. Obec chce sanáciou
skládok toto prostredie revitalizovať a zabrániť ďalšiemu nelegálnemu vývozu odpadu.
Výdavky na služby a tovary súvisiace s realizáciou projektu sú nasledovné :
Zber a nakladanie odpadu

Požadovaná

Obec

dotácia
1152,00 €

Odvoz odpadu

Požadovaná

Obec

2267,12 €

Sanácia/úprava miest do

odpadu

pôvodného stavu

Požadovaná

dotácia
288,00 €

Uloženie/zneškodnenie

Obec

Požadovaná

dotácia
568,48 €

11289,60 €

Obec

dotácia
2822,40 €

432,00 €

144,00 €

Realizácia projektu bude spočívať v činnostiach zameraných na :
- zber odpadu – vykopanie, vyťaženie a naloženie odpadu pomocou príslušnej techniky za 40 hodín,
pričom cena za 1 hodinu je 36,00 € s DPH Celkové náklady na túto činnosť sú 1440,00 € s DPH.
- odvoz odpadu z miesta s nezákonne umiestneným odpadom na legálnu skládku odpadu. Vzhľadom na
vzdialenosť nešej obce od legálnej skládky odpadu, nákladné automobily odvážajúce tento odpad najazdia
celkom 1668 km, čo pri cene 1,70 € s DPH predstavuje sumu 2835,60 € s DPH.
- uloženie/zneškodnenie odpadu – pri predpokladanom množstve skládky nelegálneho komunálneho
odpadu (280 ton) a cene 50,40 € s DPH za zneškodnenie odpadu predstavujú tieto náklady sumu 14
112,00 € s DPH.
- sanácia/ úprava miest po likvidácii skládky bude predstavovať úpravu terénu mechanizmami po dobu 16
hodín, čo pri cene 36,00 € s DPH za hodinu práce predstavuje celkové náklady vo výške 576,00 € s
DPH. Celkové náklady na realizáciu projektu sú vo výške 18 963,60 € s DPH. Výška spolufinancovania
obce je 20 % čo predstavuje sumu 3 822,88 € s DPH. Požadovaná výška dotácie je 15 140,72 € s DPH.
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Starosta obce po prezentovaní žiadosti otvoril diskusiu. Ing. Krajčovičová uviedla otázku, že ako obec
dospela k tonám odpadu? Starosta obce odpovedal, že pred dvoma rokmi bola uvedené skládky zmeriavať
firma, ktorá poskytla obci podklady na vyhotovenie žiadosti pre Environmentálny fond. Tieto údaje sa
použili aj k spracovaniu súčasnej žiadosti. Pán Mihók uviedol, že rómsky občania by si v rámci
aktivačných prác mohli vyzbierať plastové fľaše. JUDr. Šafár uviedol, výzvy tohto zámeru Úrad
splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity zverejňuje už druhý rok. Ak vidia reálny záujem obce
o riešenie problematiky, väčšinou sú predkladané projekty úspešné. Tiež navrhol spolufinancovanie obce
vo výške 20 %. Do diskusie sa zapojil aj pán František Kurucz, občan Veľkých Loviec. Na zasadnutie
obecného zastupiteľstva prišiel so zámerom riešenia časti jeho pozemku, ktorý nadobudol nový vlastník
vydržaním a obec poskytla notárskemu úradu stanovisko, že voči nadobudnutiu nového vlastníckeho
práva nemá námietky, a že nie sú dotknuté oprávnené záujmy obce s výnimkou časti pozemku, na ktorej
je miestna komunikácia a inžinierske siete. František Kurucz uviedol, že má vedomosť, že obec Veľké
Lovce vydala viacero takýchto potvrdení. Je si vedomí toho, že túto situáciu je možné riešiť len súdne, čo
aj vykoná. Starosta obce uviedol, že táto téma nie je predmetom zasadnutia obecného zastupiteľstva.
JUDr. Šafár podotkol, že v rámci diskusie je možné o tejto téme horoviť.
K bodu 3 – Záver
Schválenie uznesenia
Uznesenie je priložené k zápisnici a bolo schválené jednohlasne.
Poslanci prijali nasledovné uznesenie :
U Z N E S E N I E č. V/2018
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 24.10.2018
v budove Obecného úradu vo Veľkých Lovciach
Obecné zastupiteľstvo Veľké Lovce:
A schvaľuje
1. Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva.
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Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Anna Krajčovičová, Dana Bakošová, JUDr. Marek
Šafár, Jozef Melišek, Gabriel Tóth, Ing. Mário Melichárek, Filip Mihók, Ing. František Galbavý), proti –
0, zdržal sa hlasovania – 0.

2. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a
riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2019. Názov projektu : Hygienická
sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Veľké Lovce (v časti Rómska osada).
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Anna Krajčovičová, Dana Bakošová, JUDr. Marek
Šafár, Jozef Melišek, Gabriel Tóth, Ing. Mário Melichárek, Filip Mihók, Ing. František Galbavý), proti –
0, zdržal sa hlasovania – 0.
3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizácie projektu Hygienická sanácia
miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Veľké Lovce (v časti Rómska osada) vo výške 20 % čo
činí 3822,88 EUR s DPH. Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 18 963,60 € s DPH
z čoho požadovaná výška dotácie je 15 140,72 € s DPH.
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Anna Krajčovičová, Dana Bakošová, JUDr. Marek
Šafár, Jozef Melišek, Gabriel Tóth, Ing. Mário Melichárek, Filip Mihók, Ing. František Galbavý), proti –
0, zdržal sa hlasovania –0.
…..........................................
Ing. Libor Kráľ
starosta obce
Zverejnené na úradnej tabuli dňa 25.10.2018

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce o 18: 55 hod.

6/8

Overovatelia zápisnice:

Dana Bakošová

…...............................

Ing. Mário Melichárek

…...............................

Zapísala: Mgr. Simona Habrmanová

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

A – Návrh štruktúrovaného rozpočtu
B – Pozvánka
C – Návrh Uznesenia č. I/2018
D – Libreto
E – Prezenčné listiny

Zverejnené na webovej stránke dňa : 23.11.2018
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