OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VEĽKÉ LOVCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo: OZ/2019 - 1

Veľké Lovce 01.03.2019
Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľké Lovce, ktoré sa konalo
01.03.2019 v budove Obecného úradu vo Veľkých Lovciach.

PROG RAM

ROKOVANIA

1. Otvorenie zasadnutia
1.1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
1.2. Zloženie sľubu novozvoleného poslanca
1.3. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018
4. Ročná správa - Kontrola vybavovania sťažností za rok 2018
5. Zriadenie komisií
6. Diskusia
7. 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 9 poslancov.
Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Oboznámil prítomných s programom dnešného zasadnutia:
Predsedajúci predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:
1. Ing. Anna Krajčovičová, 2. Mgr.František Rampáček, 3. Filip Mihók– 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 predložil návrh na zloženie mandátovej komisie: 1. Dana Bakošová 2. Margita
Habrmanová, 3. Mgr. František Rampaček
Predsedajúci určil overovateľov zápisnice: 1. Dana Bakošová, 2. Mgr. František
Rampáček– poslanci OZ.
Za zapisovateľku určil Michaelu Kapláňovú.

K bodu 1.1 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce Ing. Libor Kráľ určil za zapisovateľku Michaelu Kapláňovú. Za overovateľov
zápisnice určil Danu Bakošovú a Mgr. Františka Rampáčka – poslancov OZ.
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K bodu 1.2 - Zloženie sľubu novozvoleného poslanca
Starosta obce z dôvodu neprítomnosti na ustanovujúcom zasadnutí OZ požiadal zvoleného
poslanca, Františka Kurucza o zloženie zákonom stanoveného sľubu, ktorého znenie prečítal a
následne sa pod text znenia sľubu podpísal. Starosta obce, Ing. Libor Kráľ odovzdal
poslancovi Františkovi Kuruczovi osvedčenie o zvolení za poslanca Obecného zastupiteľstva
Veľké Lovce.

K bodu 1.3 - Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
Členovia mandátovej komisie Dana Bakošová, Margita Habrmanová, Mgr. František
Rampáček preverili, či poslanec zložil a podpísal zákonom stanovený sľub. Správa
mandátovej komisie je priložená k zápisnici pod písmenom ,,A“.

K bodu 2 -Schválenie programu zasadnutia
Predsedajúci konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať, uznášať sa
a prijímať všeobecne záväzné nariadenia. Predsedajúci predložil program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
1.1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
1.2. Zloženie sľubu novozvoleného poslanca
1.3. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018
4. Ročná správa - Kontrola vybavovania sťažností za rok 2018
5. Zriadenie komisií
6. Diskusia
7. Záver
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Hlasovania sa zúčastnilo 9 poslancov, program prítomní poslanci schválili nasledovne:
za – 9 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.
K bodu 3 - Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018
Písomná správa k tomuto bodu bola poslancom OZ zaslaná elektronicky spolu
s pozvánkou na dnešné zasadnutie OZ. Hlavná kontólorka pani Mária Rapavá podala
informáciu o správe.
K zápisnici je Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018 priložená pod
písmenom ,,B“.

K bodu 4 - Ročná správa - Kontrola vybavovania sťažností za rok 2018
Písomná správa k tomuto bodu bola poslancom OZ zaslaná elektronicky spolu
s pozvánkou na dnešné zasadnutie OZ. Hlavná kontólorka pani Mária Rapavá podala
informáciu o správe.
K zápisnici je Ročná správa o kontrole vybavovania sťažností za rok 2018 priložená pod
písmenom ,,C“.

K bodu 5 - Zriadenie komisií
Komisie zriaďuje Obecné zastupiteľstvo v zmysle § č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie možno
zriadiť ako dočasné alebo stále .Návrh zásad :„ Zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií OZ
Veľké Lovce“ je k zápisnici priložený pod písmenom „D“. K tomuto bodu bola otvorená
diskusia, ktorá je uvedená v bode 6.
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K bodu 6 - Diskusia
Ing. Anna Krajčovičová oboznámila Obecné zastupiteľstvo o návrhu zriadení komisií.
V úvode apelovala na poslancov zastupiteľstva, aby dôkladne zvažovali akých členov komisie
zvolia.

Predniesla navrhnuté druhy komisii :
a/ komisia finančná a správy obecného majetku
b/komisia pre životné prostredie, výstavby, územného plánovania
a rozvoja
c/ komisia sociálnych vecí a ochrany verejného poriadku
d/ komisia kultúry, školstva a športu
Ing. Adriana Benyusová dodala, že na web stránku a na úradnú tabuľu obce je potrebné
zverejniť možnosť prihlásenia občanov do komisií. Pani Bakošová uviedla, že komisie
uľahčia starostovi obce a poslancom OZ prácu.
Poprosila poslancov OZ o návrh dátumu najbližšieho stretnutia a o návrhy členov do komisií.
Starosta obce Ing. Libor Kráľ uviedol, že počet členov jednej komisie by mal byť 3 až 5
členov. Ing. Anna Krajčovičová navrhla, aby členom komisie bol len občan, ktorý má trvalý
pobyt vo Veľkých Lovciach.
Navrhnuté stále komisie Ing. Annou Krajčovičovou a Danou Bakošovou :
a/ komisia finančná a správy obecného majetku
b/komisia pre životné prostredie, výstavby, územného plánovania
a rozvoja
c/ komisia sociálnych veci a ochrany verejného poriadku
d/ komisia kultúry, školstva a športu
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Hlasovanie: za

- 8 ( Dana

Bakošová, Margita Habrmanová, Ing. Anna Krajčovičová,

František Kurucz, Jozef Melišek, Filip Mihók, Mgr. František Rampáček, Bc. Ľuboš Zimula),
proti -0, zdržala sa hlasovania - 1 ( Ing. Adriana Benyusová).
Ing. Krajčovičová k preberanej problematike uviedla, že ľudia hodiaci sa na stále komisie
budú schválení obecným zastupiteľstvom. Cieľom bude uľahčiť prácu starostovi obce
a poslancom obecného zastupiteľstva. Starosta obce Ing. Libor Kraľ sa spýtal, či komisie OZ
budú finančne ohodnotené.. Ing. Anna Krajčovičová uviedla, že komisie budú bez nároku na
finančnú hotovosť. Poslanci OZ sa dohodli, že na najbližšom zasadnutí OZ sa budú zásady
odsúhlasovať, ako aj členovia komisií.
Poslanec obecného zastupiteľstva František Kurucz upozornil na nelegálne skládky
odpadu, ktoré sa nachádzajú za obcou Veľké Lovce a tiež v blízkosti ,,Lagáňu“. Uviedol, že je
potrebné vyriešiť celú situáciu zákazom vývozu smetí. Ing. Anna Krajčovičová navrhla, aby
sa poslanci OZ išli pozrieť na nelegálnu skládku odpadu, ktorú bude komisia riešiť. Starosta
obce Veľké Lovce dodal, že daná situácia nelegálnej skládky sa rieši. Boli vyhotovené
plagáty, a reláciou v miestnom rozhlase boli občania informovaní o zákaze vynášaní smetí.
Poslanec OZ František Kuruc navrhol, aby bol zberný dvor otvorený každú sobotu. Ďalej
uviedol, že je na nelegálne skládky odpadu je potrebné umiestniť tabule so zákazom vývozu
smetí, prípadne uvažovať o umiestnení fotopascí. Starosta obce uviedol, že na najbližšom
zasadnutí OZ sa bude riešiť separovanie odpadu v obci a tiež dopravná situácia

Starosta obce požiadal bývalú pracovníčku obce Mgr. Simonu Habrmanovú, ktorá riešila
projekt Zelené obce, aby informovala poslancov OZ o projekte Zelené obce Slovenska. Mgr.
Habrmanová informovala prítomných o zapojení sa obce do Národného projektu s
názvom Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené
obce Slovenska, ktorý je zameraný na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo
chránených území. Cieľom národného projektu je realizácia prvkov zelenej infraštruktúry na
miestnej úrovni prostredníctvom vegetačných prvkov a s nimi súvisiacimi činnosťami.
Prijímateľom národného projektu je Slovenská agentúra životného prostredia, v rámci ktorej
bude agentúra poskytovať ďalším subjektom: užívateľom – obciam. Žiadosť o poskytnutie
podpory sa podáva vo forme elektronického formulára. Suma finančných prostriedkov
určených na poskytnutie podpory jednotlivým obciam je minimálne 7 000 EUR bez DPH na
jednu obec a maximálne 16 500 EUR s DPH. Podmienkou obce pre podanie žiadosti
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o dotáciu je dať vypracovať realizačný projekt. Uviedla, že so starostom obce navrhli
vypracovať realizačný projekt na miestny park, v ktorom od roku 2017 prebieha
rekonštrukcia. Agentúra, ktorá bude projekt realizovať zabezpečí okrem výsadbového
materiálu aj súvisiace úkony s výsadbou, ako napr. výsadbu drevín, aplikáciu substrátu,
terénne úpravy a pod. Výsadba stromov sa okrem parku bude realizovať aj v uličke, ktorá
vedie k bývalej horárni. Pozemky, ktoré sú popri ceste vlastní obec. Na tieto pozemky sa
navrhla výsadba aleje. Starosta obce dodal, že po schválení finančných prostriedkov sa
projekt bude realizovať v jesenných mesiacoch.
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. I/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 1.3.2019
v budove Obecného úradu vo Veľkých Lovciach
Obecné zastupiteľstvo Veľké Lovce:

A s ch v a ľ u j e
1. Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Dana Bakošová, Margita Habrmanová,
Ing. Anna Krajčovičová, František Kurucz, Jozef Melišek,
Filip Mihók, Mgr. František Rampáček, Bc. Ľuboš Zimula ), proti -0,
zdržal sa hlasovania -0.
2. Zriadenie stálych komisii obecného zastupiteľstva Veľké Lovce.
Hlasovanie: za - 8 ( Dana Bakosová, Margita Habrmanová, Ing. Anna Krajčovičová,
František Kurucz, Jozef Melišek, Filip Mihók, Mgr. František Rampáček, Bc. Ľuboš
Zimula ), proti -0,zdržala sa hlasovania – 1 (Ing. Adriana Benyusová).
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B

konštatuje
1. Zvolený poslanec obecného zastupiteľstva, Kurucz František, zložil a podpisom
potvrdil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Dana Bakošová, Margita Habrmanová,
Ing. Anna Krajčovičová, František Kurucz, Jozef Melišek, Filip Mihók,
Mgr. František Rampáček, Bc. Ľuboš Zimula ), proti -0, zdržal sa hlasovania -0.

C

berie na vedomie
1. Správu o kontrolnej činnosti za rok 2018
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Dana Bakošová, Margita Habrmanová,
Ing. Anna Krajčovičová, František Kurucz, Jozef Melišek, Filip Mihók,
Mgr. František Rampáček, Bc. Ľuboš Zimula ), proti -0, zdržal sa hlasovania -0.
2.

Ročnú správu o vybavovaní sťažnosti
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Dana Bakošová, Margita Habrmanová,
Ing. Anna Krajčovičová, František Kurucz, Jozef Melišek, Filip Mihók,
Mgr. František Rampáček, Bc. Ľuboš Zimula ), proti -0, zdržal sa hlasovania -0.

3. Návrh ,,Zásad pre zriadenie a činnosť komisie obecného zastupiteľstva „“
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Dana Bakošová, Margita Habrmanová,
Ing. Anna Krajčovičová, František Kurucz, Jozef Melišek, Filip Mihók,
Mgr. František Rampáček, Bc. Ľuboš Zimula ), proti -0, zdržal sa hlasovania -0.
4. Návrh členov jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Dana Bakošová, Margita Habrmanová
Ing.Anna Krajčovičová, František Kurucz, Jozef Melišek, Filip Mihók,
Mgr. František Rampáček, Bc. Ľuboš Zimula ), proti -0, zdržal sa hlasovania -0.
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Návrhová komisia :
1. Ing. Anna Krajčovičová
2. Mgr. František Rampáček
3. Filip Mihók
…..........................................
Ing. Libor Kráľ, v.r.
starosta obce
Uznesenie zverejnené na úradnej tabuli dňa 6.3. 2019.
K bodu 7 – Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce o 19.30 hod.

Starosta obce :

Libor Kráľ

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

Overovatelia zápisnice:

Dana Bakošová

…...............................

Mgr. František Rampáček .....................................
Zapísala:

Michaela Kapláňová
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…...............................

ZOZNAM PRÍLOH
A – Správa mandátovej komisie
B – Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018
C – Kontrola vybavovania sťažností za rok 2018
D – Zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií OZ Veľké Lovce
E – Sľub poslanca obecného zastupiteľstva
F-

Pozvánka

G- Prezenčné listiny
H- Návrh uznesenia
CH- Libreto

Zverejnené na webovej stránke dňa : 17.4.2019
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