OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VEĽKÉ LOVCE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo: OZ/2019 - 3

Veľké Lovce 22.07.2019
Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľké Lovce, ktoré sa konalo
28.06.2019 v budove Obecného úradu vo Veľkých Lovciach.
PROG RAM

ROKOVANIA

1.Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa o výsledkoch kontroly pod č. II/2019
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
5. Rozpočtové opatrenie starostu obce k 20.12.2018
6. Záverečný účet obce Veľké Lovce za rok 2018
7. Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2018
8. Zmena rozpočtu obce na rok 2019
9. Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu
10. Rôzne informácie
11.Diskusia
12.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: OZ sa dohodlo s odsúhlasenou
zmenou programu teda doplnenie 9. bodu Všeobecné záväzné nariadenie obce Veľké Lovce
Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Veľké Lovce č.4/2013
o podmienkach držania psov na území obce Veľké Lovce.
PROG RAM

ROKOVANIA

1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa o výsledkoch kontroly pod č. II/2019
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
5. Rozpočtové opatrenie starostu obce k 20.12.2018
6. Záverečný účet obce Veľké Lovce za rok 2018
7. Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2018
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8. Zmena rozpočtu obce na rok 2019
9. Všeobecné záväzné nariadenie obce Veľké Lovce Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému
nariadeniu Obce Veľké Lovce č.4/2013 o podmienkach držania psov na území obce Veľké
Lovce.
10. Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu
11. Rôzne informácie
12. Diskusia
13. Záver

Hlasovanie: za - 9 ( Dana Bakošová, Ing. Adriana Benyusova, Margita Habrmanová, Ing.
Anna Krajčovičová, František Kurucz, Jozef Melišek, Filip Mihók, Mgr. František Rampáček,
Ing. Ľuboš Zimula), proti -0, zdržal sa – 0.

Predsedajúci predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:
1.Dana Bakošová, 2.Ing. Anna Krajčovičová 3. František Kurucz. – 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. Jozef Melišek 2. Mgr. František Rampáček
poslanci OZ.
Za zapisovateľku určil Michaelu Kapláňovú.

K bodu 2. Kontrola plnenia uznesení
Pani kontrolórka obce Mária Rapavá oboznámila poslancov OZ o kontrole plnenia uznesení.

Uznesením číslo I/2018 sa OZ uznieslo, aby bol urobený prieskum na parcele Uherské
vinohrady – cesta od pána Ladislava Chudivániho k lesu o možnosti darovania pozemkov pod
cestou do vlastníctva obce.
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Súčasný stav k 28.6.2019: vlastníci sa dohodli, že darujú pôdu, ale najskôr si právne vyriešia
svoje záhrady, ktoré reálne využívajú a nasledovne sa bude s nimi jednať o darovaní.
Kontrola plnenia uznesenia je v zápisnici priložená pod písmenom ,,A“.

K bodu 3. Správa o výsledkoch kontroly pod č. II/2019
Pani Mária Rapavá hlavný kontrolór obce, oboznámila OZ s touto správou. K zápisnici je
Správa o výsledkoch kontroly pod č. II/2019 priložená pod písmenom ,,B“. OZ ju zobralo na
vedomie .

K bodu 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
Kontrolórka obce Mária Rapavá predniesla OZ Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok
2019. Správa k tomuto bodu je uložená pod písmenom ,,C“.OZ schvaľuje Návrh plánu
kontrolnej činnosti na II. polrok 2019.

K bodu 5. Rozpočtové opatrenie starostu obce k 20.12.2018
Kontrolórka obce informovala OZ o Rozpočtovom opatrení starostu obce
k 20.12.2018.Správa k bodu 5. Rozpočtové opatrenie starostu obce k 20.12.2018 je uložené
k zápisnici pod písmenom,, D“. Rozpočtové opatrenie starostu obce k 20.12.2018 OZ zobralo
na vedomie.

K bodu 6. Záverečný účet obce Veľké Lovce za rok 2018
OZ bolo oboznámené so záverečným účtom, ktorý predniesla obecnému zastupiteľstvu pani
Mária Rapavá hlavný kontrolór obce. Záverečný účet bol predložený na verejnú diskusiu.
OZ schválilo ZÚ za rok 2018 bez výhrad . Záverečný účet obce Veľké Lovce za rok 2018 je
priložený k zápisnici pod písmenom,, E“.
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K bodu 7. Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2018
Kontrolórka obce pani Mária Rapavá podala stanovisko k záverečnému účtu za rok 2018.
Odporučila OZ celoročné hospodárenie za rok 2018 schváliť bez výhrad. Písomná správa k
tomuto bodu bola poslancom OZ zaslaná elektronicky spolu s pozvánkou na dnešné
zasadnutie. OZ stanovisko zobralo na vedomie. Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2018
je priložené k zápisnici pod bodom ,,F“.

K bodu 8. Zmena rozpočtu obce na rok 2019
OZ schválilo túto zmenu rozpočtu obce na rok 2019. Zmena rozpočtu obce na rok 2019 je
priložená k zápisnici pod písmenom ,,G“.

K bodu 9. Všeobecné záväzné nariadenie obce Veľké Lovce. Dodatok č. 1
k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Veľké Lovce č.4/2013 o podmienkach
držania psov na území obce Veľké Lovce.
Všeobecné záväzné nariadenie obce Veľké Lovce Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému
nariadeniu Obce Veľké Lovce č.4/2013 o podmienkach držania psov na území obce Veľké
Lovce bol prijatý s akceptovanou podmienkou. Ako sa uvádza v Čl.5 ,, vstup so psom je
zakázaný na všetky detské ihriska “. Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2013 je priložený k zápisnici
pod písmenom ,,H“.

K bodu 10. Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu
1. Starosta obce Ing. Libor Kráľ informoval OZ o pripravení žiadosti o odkúpení pozemkov
pre pána Dušana Korpáša a Mgr. Luciu Žilíkovú. Starosta ďalej poskytol informácie o
geometrickom pláne a o výkaze a výmere. OZ schválilo zámer predať pozemky z dôvodu
hodného osobitného zreteľa pre Dušana Korpáša a Mgr. Luciu Žilíkovú.
2. Žiadosť o dotáciu na opravu reformovaného kostola nebola akceptovaná, v zmysle zákona
č.583/2004 Z. z. nespĺňajú podmienky. Dotácie na opravu kostolov je možné poskytnúť len
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za predpokladu, že sú kultúrnou pamiatkou. V zozname katastrálneho územia Veľké Lovce
je kultúrnou pamiatkou iba kláštor Pavlínov.

K bodu 11. Rôzne informácie
Starosta obce navrhol, že budeme ešte viac motivovať ľudí, aby separovali odpad.
Ing. Libor Kráľ starosta obce oboznámil OZ, že obec musí pristúpiť k vytvoreniu podmienok
na vydávanie obedov pre všetkých žiakov školy na základe platnosti nového zákona.
Podrobnejšie riešenie zabezpečenia podmienok bude riešené na ďalšom zasadnutí. V rámci
úpravy na jedáleň, ktorá bude slúžiť všetkým žiakom školy navrhuje, aby sa previedla zmena
účelu využitia skladových priestorov v MŠ Veľké Lovce . Bude potrebné urobiť prevod
financií z rezervného fondu ako aj nájsť firmu, ktorá by rekonštrukčné práce zvládla v
časovom úseku a s dobrou cenovou ponukou.
Sporným bodom v problematike je odhlasovanie stravy v prípade choroby stravníkov. OZ
diskutovalo ako by sa predišlo zbytočnej likvidácii stravy.
V kuchyni musí byť zamestnaná vyučená kuchárka. Ing. Libor Kráľ, starosta obce informoval
OZ o zamestnaní kuchárky na rok cez URSVaR (nakoľko zamestnancom kuchyne má byť
vyučená kuchárka). Oboznámil OZ s plánom zakreslenia jedálne pre všetkých žiakov v MŠ,
kde sa čo bude realizovať a nachádzať.
OZ apelovalo na riešenie voľného pohybu psov po obci. Uviedli, že hlásenie v miestnom
rozhlase nepomohlo. Starosta obce informoval OZ o odchyte psov, ktoré sa realizovalo
v našej obci. Podarilo sa odchytiť troch psov.
Starosta obce ďalej informoval o projekte : Hygienická sanácia miest s nezákonne
umiestneným odpadom v obci Veľké Lovce (v časti Rómska osada).Žiadosti ktorá bola
podaná bolo vyhovené čiastočne.
Ing. Libor Kráľ zdôraznil, že kontajnery v miestnej rómskej osade sú zahádzané a bolo by
potrebné informovať sa o podobnej situácií v okolitých obciach.
Starosta oboznámil OZ o realizácii opráv schodov v kultúrnom dome. Rozsah škôd aj cenovú
ponuku súvisiacu s opravou navrhol pán Dušan Haucke, ktorý bol na spoluprácu oslovený.
OZ následne schválilo realizáciu schodov v kultúrnom dome.
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Starosta obce ďalej dodal, že prebiehajú rokovania s projektantom o zastrešení kultúrneho
domu.
Ing. Libor Kráľ informoval OZ o MUDr. Eve Hrachovskej, ktorá uvažuje nad tým, že by
ordinovala aj v našej obci, ktorá ale požaduje vytvorenie reálnych podmienok na otvorenie
ambulancie. Starosta obce uviedol, potrebné stavebné úpravy je potrebné prekonzultovať
s projektantom. OZ schvaľuje návrh.
Starosta obce vyzval poslancov OZ, aby sa dohodli na oprave hornej cesty alebo chodníkov
v hornom parku. Uviedol že na chodníky v hornom parku sú finančné prostriedky a zmluva
ešte nieje podpísaná. OZ sa dohodlo na zasypaní jám na hornej ceste a presune opráv
chodníkov na mesiac september.
Ing. Libor Kráľ starosta obce informoval o novej webovej stránke
www.VISITPODHAJSKA.SK pre návštevníkov. Zapojené sú aj okolité obce spolu s našou
dedinou Veľké Lovce. Starosta obce informoval OZ o dohode starostov okolitých dedín
uvádzať na stránke miestne zaujímavosti. V našej obci to budú miesta:
1. Dom ľudového bývania
2. Miestne múzeum
3.Športový areál
4. Krížová cesta
Realizácia sa uskutoční od 12.7.2019 až do októbra 2019.

K bodu 12. Diskusia
Ing. Libor Kráľ oboznámil OZ o problémovom správaní Ivana Antalovho k susedom
a ostatným obyvateľom našej obci. Starosta obce navrhuje riešiť tento závažný problém.

Schválenie uznesenia
Uznesenie je priložené k zápisnici a bolo schválené jednohlasne.
Poslanci prijali nasledovné uznesenie :
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U Z N E S E N I E č. III/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 28.6.2019
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 s odsúhlasenou zmenou
programu.
Hlasovanie: za - 9 (Ing. Adriana Benyusová, Dana Bakošová, Margita Habrmanová, Ing. Anna
Krajčovičová,

František Kurucz, Jozef Melišek, Filip Mihók, Mgr.František Rampáček,

Ing. Ľuboš Zimula) , proti -0, zdržal sa hlasovania – 0.

2. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce na II. polrok 2019.
Hlasovanie: za - 9 (Ing. Adriana Benyusová, Dana Bakošová, Margita Habrmanová, Ing. Anna
Krajčovičová,

František Kurucz, Jozef Melišek, Filip Mihók, Mgr.František Rampáček,

Ing. Ľuboš Zimula) , proti -0, zdržal sa hlasovania – 0.
3. I . celoročné hospodárenie za rok 2018 bez výhrad, v zmysle zákona

č. 583/2004 Z. z. § 16, ods.10 a 11 zákona č.583/2004 Z. z.
II. Schodok rozpočtu vo výške

– 21 698, 39 €

zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
upravený cez finančné operácie

66 313,76 €

celkom celoročné hospodárenie je

44 615,37 €

z rozpočtu sa vylučujú nevyčerpané účelové prostriedky
zostatok prebytku za rok 2018 v sume
použiť na tvorbu rezervného fondu.
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-284,16 €
44 331,21 €

Hlasovanie: za - 9 (Ing. Adriana Benyusová, Dana Bakošová, Margita Habrmanová,
Ing. Anna

Krajčovičová, František Kurucz, Jozef Melišek, Filip Mihók,

Mgr.František Rampáček, Ing. Ľuboš Zimula) , proti -0, zdržal sa hlasovania – 0.

3. A. Zmenu rozpočtu obce na rok 2019
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmy spolu
Finančné operácie

1 147 053
120 300
1 267 353
172 289

Rozpočtované príjmy spolu: 1 439 642
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavky spolu
Finančné operácie

1 099 000
299 650
1 398 650
40 992

Rozpočtované výdavky spolu:1 439 642
Hlasovanie: za - 9 (Ing. Adriana Benyusová, Dana Bakošová, Margita Habrmanová,
Ing. Anna Krajčovičová, František Kurucz, Jozef Melišek, Filip Mihók,
Mgr.František Rampáček, Ing. Ľuboš Zimula) , proti -0, zdržal sa hlasovania – 0.

4. V súlade s ust. § 9 a 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 1 ako parcela registra C, parcelné číslo 469/1,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 24 198 m2,
z ktorého podľa geometrického plánu číslo 216/2018-2
zo dňa 3.6.2019 bol oddelený pozemok diel č.4 ako parcela registra
C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2 a diel
č.5 ako parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 51 m2 pre žiadateľa :Dušan Korpáš, Veľké Lovce č.361.
Vyššie uvedené diely 4 a 5 susedia s pozemkom s parcelným
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číslom 280/1, ktorého vlastníkom je Dušan Korpáš.
Hlasovanie: za - 9 (Ing. Adriana Benyusová, Dana Bakošová, Margita Habrmanová,
Ing. Anna Krajčovičová, František Kurucz, Jozef Melišek, Filip Mihók,
Mgr.František Rampáček, Ing. Ľuboš Zimula) , proti -0, zdržal sa hlasovania – 0.

5. V súlade s ust. § 9 a 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 1 ako parcela registra C, parcelné číslo 2755/1,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 9 077 m2,
z ktorého podľa geometrického plánu číslo 22/2019 zo dňa 28.5.2019
bol oddelený pozemok s parcelným číslom 2755/8 ako parcela registra C,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 44 m2
pre žiadateľa : Mgr. Lucia Žilíková,trvale bytom Pečnianská 7, Bratislava.
Vyššie uvedený pozemok susedí s pozemkami s parcelným číslom
2642 a 2644, ktorého vlastníkom je Mgr. Lucia Žilíková.
Hlasovanie: za - 9 (Ing. Adriana Benyusová, Dana Bakošová, Margita Habrmanová,
Ing. Anna Krajčovičová, František Kurucz, Jozef Melišek, Filip Mihók, Mgr.František
Rampáček, Ing. Ľuboš Zimula) , proti -0, zdržal sa hlasovania – 0.

6. Dodatok č. 1 k VZN obce Veľké Lovce č. 4/2013 s akceptovanou pripomienkou.

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

berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.
Hlasovanie: za - 9 (Ing. Adriana Benyusová, Dana Bakošová, Margita Habrmanová, Ing. Anna
Krajčovičová,

František Kurucz, Jozef Melišek, Filip Mihók, Mgr.František Rampáček,

Ing. Ľuboš Zimula) , proti -0, zdržal sa hlasovania – 0.

2. Správu o výsledkoch kontroly pod č. II/2019.

Hlasovanie: za - 9 (Ing. Adriana Benyusová, Dana Bakošová, Margita Habrmanová, Ing. Anna
Krajčovičová,

František Kurucz, Jozef Melišek, Filip Mihók, Mgr.František Rampáček,

Ing. Ľuboš Zimula) , proti -0, zdržal sa hlasovania – 0.

3. Rozpočtové opatrenie starostu obce k 20.12.2018.

Hlasovanie: za - 9 (Ing. Adriana Benyusová, Dana Bakošová, Margita Habrmanová, Ing. Anna
Krajčovičová,

František Kurucz, Jozef Melišek, Filip Mihók, Mgr.František Rampáček,

Ing. Ľuboš Zimula) , proti -0, zdržal sa hlasovania – 0.

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 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,

Ing. Ľuboš Zimula) , proti -0, zdržal sa hlasovania – 0.

C

OZ žiada kontrolórku obce o vykonanie rozboru pohľadávok obce Veľké Lovce
k 30.6.2019 v členení na vymožiteľné a nevymožiteľné.
Hlasovanie: za - 9 (Ing. Adriana Benyusová, Dana Bakošová, Margita Habrmanová,
Ing. Anna Krajčovičová, František Kurucz, Jozef Melišek, Filip Mihók,
Mgr.František Rampáček, Ing. Ľuboš Zimula) , proti -0, zdržal sa hlasovania – 0.
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Navrhnutá komisia :
1.

Dana Bakošová

2.

Ing. Anna Krajčovičová

3.

František Kurucz

…..........................................
Ing. Libor Kráľ, v. r.
starosta obce
Zverejnené na úradnej tabuli dňa 2 .7. 2019.

K bodu 7 – Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce o 20.45 hod.

Starosta obce :
Overovatelia zápisnice:

Libor Kráľ

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

Jozef Melišek

…...............................

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

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

ZOZNAM PRÍLOH
A – Kontrola plnenia uznesení
B – Správa o výsledkoch kontroly pod č. II/2019
C – Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
D – Rozpočtové opatrenie starostu obce k 20.12.2018
E – Záverečný účet obce Veľké Lovce za rok 2018
F-

Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2018

G- Zmena rozpočtu obce na rok 2019
H- Všeobecné záväzné nariadenie obce Veľké Lovce Dodatok č. 1 k Všeobecnému
záväznému nariadeniu Obce Veľké Lovce č.4/2013 o podmienkach držania psov na
území obce Veľké Lovce.
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I – Návrh Uznesenia č. III/2019
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K – Pozvánka
L –Návrh Dodatok č. 1 k Všeobecnému

záväznému nariadeniu Obce Veľké Lovce

č.4/2013 o podmienkach držania psov na území
M – Prezenčné listiny
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