OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VEĽKÉ LOVCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo: OZ/2019 - 2

Veľké Lovce 26.04.2019
Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľké Lovce, ktoré sa konalo
26.04.2019 v budove Obecného úradu vo Veľkých Lovciach.

PROG RAM

ROKOVANIA

1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2019 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej
jedálnej vo Veľkých Lovciach na rok 2019
4. Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Veľké Lovce
č. 2/20013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Lovce
5. Správa o kontrolnej činnosti č. I/2019
6. Komisie zriaďované OZ- zásady, členovia komisie, voľba predsedov komisii
7. Zmena rozpočtu obce
8. Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu
9. Rôzne informácie
10.Diskusia
11.Záver
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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. Program zasadnutia
obecné zastupiteľstvo schvaľuje bez zmeny podľa pozvánky.
Hlasovanie: za - 9 ( Dana Bakošová, Adriana Benyusova, Margita Habrmanová,
Ing. Anna Krajčovičová, František Kurucz, Jozef Melišek, Filip Mihók, Mgr. František
Rampáček, Bc. Ľuboš Zimula), proti -0, zdržal sa – 0.
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. Bc. Ľuboš Zimula, 2. Margita Habrmanová , 3. Jozef Melišek. – 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. Filip Mihók 2. Ing. Anna Krajčovičová
poslanci OZ.
Za zapisovateľku určil Michaelu Kapláňovú.
K bodu 2. Kontrola plnenia uznesení
Hlavná kontrolórka obce Mária Rapavá oboznámila poslancov OZ o kontrole plnenia
uznesení. Správa o kontrole plnenia uznesení je v zápisnici priložená pod písmenom ,,A“.
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Starosta informoval, že sú pripravené darovacie zmluvy k parceliam Uherské vinohrady
okrem zmluvy pre p.Korpáša. OZ prijíma návrh darovania, o ďaľšom postupe bude starosta
obce OZ informovať.
K bodu 3. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2019 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálnej vo
Veľkých Lovciach na rok 2019
Starosta Ing. Libor Kráľ oboznámil poslancov so stravovaním detí súvisiacim s VZN.
Uviedol, že je potrebné riešiť situáciu s obedmi pre deti MŠ a ZŠ. Jeho snahou je
prostredníctvom spolupráce ÚPSVaR zabezpečiť vybavenie kuchyne a zamestnancov
kuchyne. Priestorom na realizáciu rozšírenia

jedálne bude bývala kotolňa MŠ, ktorej

priestory sa prerobia tak, aby spĺňali všetky hygienické normy. Starosta uvádza, že v priebehu
mesiacov máj, jún je potrebné dohodnúť spoluprácu s projektantom, ktorý vypracuje projekt
tak, aby sa ten mohol v letných mesiacoch júl a august realizovať. OZ schvaľuje návrh.
Pán riaditeľ navrhol výmenu kotlov MŠ.
Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálnej vo Veľkých
Lovciach na rok 2019 tento návrh dodatku je uložený pod písmenom,, B “ .
OZ schvaľuje VZN.
K bodu 4. Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Veľké Lovce
č. 2/20013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Lovce .
Návrh dodatku je uložený pod písmenom,, C “. Návrh bol zaslaný elektronicky spolu
s pozvánkou a ostatnými materiálmi. OZ schvaľuje VZN.
K bodu 5. Správa o výsledkoch kontroly č. I/2019
Hlavná kontrolórka pani Mária Rapavá podala OZ správu o výsledkoch kontroly. Nakoľko
správu poslanci obdržali v rozsahu 9 strán a je prílohou zápisnice, bol podaný len výsledok
kontroly. Dodala, že kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce za rok 2018
pre Občianske združenie Ľudový dom, neziskovú organizáciu Ruže sv. Alžbety, COUNTRY
BÚRKA, Miestny spolok Slovenského Červeného kríža, TJ Veľké Lovce, Miestny odbor
Matice slovenskej a

ZO zväzu civilizačne chorých a telesne postihnutých - neboli zistené

žiadne nedostatky, vyúčtovanie je v zmysle zákona.
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K správam o dotácii boli dané dve doporučenia.
V súvislosti s odchodom pracovníčky, ktorá viedla agendu pokladničných dokladov, bola
prevedená kontrola pokladne, kde bol daný návrh správy pri vyplácaní rodinných prídavkov
pre záškolákov. Uskutočnila sa inventarizácia neprevzatých rodinných prídavkov a kontrola
bola ukončená doporučením v správe. V ostatnej oblasti pokladne neboli zistené nedostatky.
OZ berie na vedomie správu o výsledkoch kontroly pod. č. I/2019. Správa o výsledkoch
kontroly č. I/2019 je priložená k zápisnici pod písmenom ,, D“.
K bodu 6. Komisie zriaďované OZ- zásady, členovia komisie, voľba predsedov komisii
Poslanci OZ sa dohodli, že komisie môže tvoriť občan SR, nie len obyvateľ s trvalým
pobytom v obci Veľké Lovce. P. Krajčovičová prečítala mená všetkých členov komisií
a navrhnutých predsedov jednotlivých komisii. OZ sa dohodlo, že do zoznamu členov komisii
je potrebné doplniť adresu trvalého pobytu všetkých členov komisii. OZ volí predsedov
jednotlivých komisii.
Správa o komisii zriaďované OZ - zásady, členovia komisie, voľba predsedov komisii
je priložená k zápisnici pod písmenom,, E“.
K bodu 7. Zmena rozpočtu obce
Starosta obce oboznámil poslancov o zmene rozpočtu obce. Rozpočet obce bol tiež zaslaný
OZ elektronicky. OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na rok 2019 v zmysle ustanovenia
§ 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z a podľa priloženého návrhu. Správa zmena rozpočtu obce
je k zápisnici priložená pod písmenom,, F“.
K bodu 8. Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu
Starosta obce oboznámil poslancov o žiadosti o odkúpení pozemku pre pani Mgr. Luciu
Žilíkovú. OZ súhlasilo s odpredajom časti pozemku vo vlastníctve obce Mgr. Lucii Žilíkovej,
trvale bytom Pod vinohradmi 1231/1 Mojmírovce, v súlade so žiadosťou. Správa k tomuto
bodu je uložená k zápisnici pod bodom,, G“.
K bodu 9. Rôzne informácie
Starosta obce informoval prítomných:
-Ing. Libor Kráľ oboznámil OZ o dobrovoľníckej práci z ÚPSVaR, cez ktorú zamestnal
dvoch koscov na 4 hodiny denne.
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- Predniesol návrh projektu na zateplenie KD, súčasťou ktorého je i výmena okien a dverí,
čo bude následne viesť k úspore energie KD. O financiách rozpočtu obce na zateplenie KD
rozhodne OZ. Projekt bol podaný 16-teho apríla na Environmentálny fond so splnenými
podmienkami.
- Starosta obce oboznámil OZ o vyradení poškodených a nevyužitých predmetov, ktoré
sú súčasťou inventáru obecnej kuchyne vo Veľkých Lovciach. OZ súhlasilo s vyradením
poškodených a nevyužitých predmetov, podľa priloženého zoznamu v zmysle zásad
finančného hospodárenia a hospodárenia s majetkom obce Veľké Lovce.
- Návrh na zmenu v štatúte obce Veľké Lovce nasledovne :
§ 18 odsek 6: ruší sa doterajšie znenie : Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety
občanov, ktoré boli podané na orgány obce , zamestnancov obce, pokiaľ tu nie je osobitná
právna úprava.
Nahrádza sa :
§ 18 bod 6: hlavný kontrolór prešetruje vybavenie sťažnosti v zmysle zásad o vybavení
sťažnosti č. 2/2012.
-Ing.Libor Kráľ - starosta obce oboznámil poslancov OZ o ponuke od pani Janette
Navrátilovej o smerových informačných tabuliach pre obec. Smerové informačné tabule
sa plánujú rozmiestniť po obci. Poslanci OZ schválili smerové informačné tabule a dohodli
sa na ich umiestnení.
K bodu 10. Diskusia
- OZ sa zaoberalo riešením výdavkov na činnosť TJ. Poslanec p. Kurucz sa vyjadril,
že náklady na TJ sú dosť vysoké. Pán starosta Libor Kráľ oponoval, že obec sa rozhodla
podporiť šport a kultúru v obci. Ďalej uviedol, že OZ sa rozhodlo podporovať všetky aktivity
obce a o financiách a aktivitách obce budú ďalej rozhodovať

komisie obce spolu

s poslancami OZ.
- Ing. Libor Kráľ navrhol poslancom, že by bolo potrebné dohodnúť firmu, ktorá by vedela
zabezpečiť frézovanie a rozbíjanie betónu na vybudovanie chodníkov pre obec. Pán Kurucz
následne uviedol, že vie zabezpečiť dopravu na frézovanie na jeho vlastné náklady a taktiež
podal návrh na vybudovanie parkoviska na rímskokatolíckom cintoríne.
- Starosta obce požiadal na obecnom zastupiteľstve z dňa 1.3.2019 bývalú pracovníčku obce
Mgr. Simonu Habrmanovú, ktorá riešila projekt Zelené obce, aby informovala poslancov OZ
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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 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.
Z tohto dôvodu OZ konané dňa 26.4.2019 navrhlo, obmedzenie kolotočov v parku na jeseň
alebo určiť náhradný priestor na ich umiestnenie.
- Ing. Libor Kráľ starosta obce taktiež oboznámil OZ o dezolátnom stave budovy - bývala
šrotáreň, ktorá právne neexistuje a je postavená na pozemku pani Kévalovej. Navrhol OZ,
že je potrebné zaoberať sa riešením stavu tejto budovy. Komisia pre životné prostredie,
výstavby, územného plánovania a rozvoja sa bude na svojom zasadnutí zaoberať riešením
tejto situácie.
- Starosta obce na záver predniesol sťažnosti občanov na voľne pohybujúcich sa psov po obci.
OZ sa dohodlo riešiť situáciu upozorňovaním majiteľov psov prostredníctvom obecného
rozhlasu každý druhý deň a neskôr odchyt psov, a to na náklady majiteľa a držiteľa psa
a taktiež udeľovaniu pokút.
Schválenie uznesenia
Uznesenie je priložené k zápisnici a bolo schválené jednohlasne.
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Poslanci prijali nasledovné uznesenie :
U Z N E S E N I E č. II/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 26. 4. 2019 v budove Obecného úradu
vo Veľkých Lovciach
Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Lovce:
A schvaľuje
1.Program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľké Lovce.
Hlasovanie: za 9 (Dana Bakošová, Ing. Adriana Benyusová, Margita
Habrmanová, Ing. Anna Krajčovičová, František Kurucz, Jozef Melišek,
Filip Mihók, Mgr.František Rampáček, Bc.Ľuboš Zimula ), proti-0, zdržal sa 0.
2.Zmenu rozpočtu obce na rok 2019 v zmysle ustanovenia
§ 14 ods. 2 zákona č.583/2004 Z. z a podľa priloženého návrhu:
Bežné príjmy:
Kapitálové príjmy:
Príjmy spolu:
Finančné operácie:

1 147 053
120 300
1 267 353
71 789

Rozpočtované príjmy celkom:

1 339 142

Bežné výdavky:

1 096 000

Kapitálové výdavky:
Výdavky spolu:
Finančné operácie:
Rozpočtované výdavky celkom:

202 150
1 298 150
40 992
1 339 142

Hlasovanie: za 9 (Dana Bakošová, Ing. Adriana Benyusová, Margita
Habrmanová, Ing. Anna Krajčovičová, František Kurucz, Jozef Melišek,
Filip Mihók, Mgr.František Rampáček, Bc.Ľuboš Zimula ), proti-0, zdržal sa 0.
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3.Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu a Školskej jedálne
vo Veľkých Lovciach na rok 2019.
Hlasovanie: za 9 ( Dana Bakošová, Ing. Adriana Benyusová, Margita Habrmanová,
Ing. Anna Krajčovičová, František Kurucz, Jozef Melišek, Filip Mihók, Mgr.František
Rampáček, Bc.Ľuboš Zimula), proti-0, zdržal sa 0.
4. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Veľké Lovce č. 2/2013 o
výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Lovce
Hlasovanie: za 9 (Dana Bakošová, Ing. Adriana Benyusová,Margita Habrmanová,
Ing.Anna Krajčovičová, František Kurucz, Jozef Melišek, Filip Mihók, Mgr.František
Rampáček, Bc.Ľuboš Zimula), proti-0, zdržal sa 0.
.
5. Zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií obecného zastupiteľstva. Do zoznamu
členov komisii doplniť adresu trvalého pobytu.
Hlasovanie: za 9 (Dana Bakošová, Ing. Adriana Benyusová,Margita
Habrmanová, Ing.Anna Krajčovičová, František Kurucz,Jozef Melišek,
Filip Mihók, Mgr.František Rampáček,Bc.Ľuboš Zimula), proti-0, zdržal sa 0.
6. Zmenu štatútu obce nasledovne : schvaľuje nové znenie textu v štatúte
obce § 18 bod č. 6
Hlavný kontrolór prešetruje vybavenie sťažností zmysle zásad o vybavovaní
sťažností č. 2/2012.
Hlasovanie: za 9 (Dana Bakošová, Ing. Adriana Benyusová,Margita Habrmanová,
Ing.Anna Krajčovičová, František Kurucz,Jozef Melišek, Filip Mihók, Mgr.František
Rampáček,Bc.Ľuboš Zimula), proti-0, zdržal sa 0.
7. Vyradenie poškodených a nepoužiteľných predmetov, ktoré sú súčasťou inventáru
Obecnej kuchyne vo Veľkých Lovciach, podľa priloženého zoznamu
a v zmysle zásad finančného hospodárenia a hospodárenia s majetkom obce Veľké
Lovce.
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Hlasovanie: za 9 (Dana Bakošová, Ing. Adriana Benyusová,Margita
Habrmanová, Ing.Anna Krajčovičová, František Kurucz,Jozef Melišek,
Filip Mihók, Mgr.František Rampáček,Bc.Ľuboš Zimula), proti-0, zdržal sa 0.
B

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

2. Správu o výsledkoch kontroly pod č. I/2019.
Hlasovanie: za 9 (Dana Bakošová, Ing. Adriana Benyusová, Margita
Habrmanová, Ing.Anna Krajčovičová, František Kurucz, Jozef Melišek,
Filip Mihók, Mgr. Frantik Rampáček, Bc. Ľuboš Zimula ), proti-0, zdržal sa 0.
C volí
Predsedov jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva obce nasledovne:
a) Za predsedu finančnej komisie pani Danu Bakošovú.
b) Za predsedu komisie životného prostredia, výstavby, územného plánovania a
rozvoja pani Ing. Annu Krajčovičovú.
c) Za predsedu komisie sociálnych vecí a ochrany verejného poriadku pani
Margitu Habrmanovú.
d) Za predsedu komisie školstva, kultúry, športu pána Bc. Ľuboša Zimulu.
Za členov jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva obce podľa prílohy .
Hlasovanie: za 9 (Dana Bakošová, Ing. Adriana Benyusová, Margita
Habrmanová, Ing. Anna Krajčovičová, František Kurucz, Jozef Melišek, Filip
Mihók, Mgr. František Rampáček, Bc. Ľuboš Zimula), proti-0, zdržal sa 0.
D

prijíma
S vďakou nehnuteľnosti parcelné číslo registra C 834/4, 842/3, 845/3, 846/2, 848/5,
849/4, 851/6, 852/4, 857/4, 859/2, 862/3 a 862/4 v katastri obce Veľké Lovce od
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darcov, do výlučného vlastníctva obce Veľké Lovce a vyhlasuje, že stav nehnuteľnosti
dobre pozná.
Hlasovanie: za 9 (Dana Bakošová, Ing. Adriana Benyusová,Margita
Habrmanová, Ing.Anna Krajčovičová, František Kurucz,Jozef Melišek,
Filip Mihók, Mgr.František Rampáček,Bc.Ľuboš Zimula), proti-0, zdržal sa 0.
E

súhlasí
Predbežne s odpredajom časti pozemku vo vlastníctve obce pre Mgr. Luciu Žilíkovú,
trvalé bytom Pod vinohradmi 1231/1, Mojmírovce v súlade so žiadosťou.
Hlasovanie: za 9 (Dana Bakošová, Ing. Adriana Benyusová,
Margita Habrmanová, Ing.Anna Krajčovičová, František Kurucz,Jozef Melišek,
Filip Mihók, Mgr. František Rampáček,Bc.Ľuboš Zimula), proti-0, zdržal sa 0.

Návrhová komisia :
Ľuboš Zimula Bc.

v. r

Habrmanová Margita v. r

Melišek Jozef

v. r
…............................................
Ing. Libor Kráľ, v. r.
starosta obce

Zverejnené na úradnej tabuli dňa 30.4. 2019.
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K bodu 7 – Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce o 19.30 hod.

Starosta obce :

Ing. Libor Kráľ

Overovatelia zápisnice:

Ing. Anna Krajčovičová

…...............................

Filip Mihók

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

Zapísala:

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

ZOZNAM PRÍLOH
A – Kontrola plnenia uznesení
B – Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálnej vo Veľkých
Lovciach na rok 2019
C – Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Veľké Lovce č. 2/2013
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Lovce .
D – Správa o výsledkoch kontroly č. I/2019
E – Komisie zriaďované OZ- zásady, členovia komisie, voľba predsedov komisii
F- Zmena rozpočtu obce
G- Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu
H- Návrh uznesenia č. II/2019
CH- Libreto
I -Pozvánka
J -Prezenčné listiny

Zverejnené na webovej stránke dňa : 10.6.2019
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