OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VEĽKÉ LOVCE
---------------------------------------------------------------------------------------------Číslo: OZ/2017-5

Veľké Lovce 15.12.2017

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľké Lovce, ktoré sa konalo
15. 12. 2017 v budove Obecného úradu vo Veľkých Lovciach

PROGRAM ROKOVANIA

1.

Otvorenie zasadnutia

2.

Kontrola plnenia uznesení

4.

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018

6.

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2018-2020

8.

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za

3.
5.
7.

9.

Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly pod č. IV/2017
Návrh rozpočtu na roky 2018-2020
Zmena rozpočtu obce

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 a nasledujúce
zdaňovacie obdobia

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

v materskej škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké
Lovce

10. Návrh VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

11. Návrh výšky odmeny pre hlavného kontrolóra obce v zmysle zákona č. 369/1990 Z. z.
12. Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu
13. Rôzne informácie
14. Záver

ROKOVANIE
Prítomní – 6, viď prezenčnú listinu, ktorá je priložená k zápisnici
Ospravedlnení poslanci – 3
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 §-u 13 ods. 4 písm. a) Zákona
SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení na dnešný deň.
Starosta obce skonštatoval, že podľa priloženej prezenčnej listiny je prítomných 6 poslancov
a traja poslanci sú ospravedlnení. Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať
a uznášať sa.
Oboznámil prítomných s programom dnešného zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly pod č. IV/2017
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
5. Návrh rozpočtu na roky 2018-2020
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2018-2020
7. Zmena rozpočtu obce
8. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 a nasledujúce
zdaňovacie obdobia

2/24

9. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v materskej škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké
Lovce
10. Návrh VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
11. Návrh výšky odmeny pre hlavného kontrolóra obce v zmysle zákona č. 369/1990 Z. z.
12. Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu
13. Rôzne informácie
14. Záver

Hlasovania sa zúčastnilo 6 poslancov, program prítomní poslanci schválili nasledovne: za – 6
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. Anna Krajčovičová , 2. JUDr. Marek Šafár, 3. Ing. František Galbavý – poslanci OZ.
Nikto nemal pripomienky k zloženiu návrhovej komisie, dal hlasovať: za – 6 poslancov, proti –
nikto, zdržal sa hlasovania – nikto. Predsedajúci konštatoval, že návrhová komisia bude pracovať
v uvedenom zložení.
Predsedajúci určil overovateľov zápisnice: Ing. Adrianu Benyusovú a Filipa Mihóka
poslanci OZ.
Za zapisovateľku určil Mgr. Simonu Habrmanovú.
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–

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce požiadal kontrolórku obce o podanie správy k tomuto bodu. K bodu je
vypracovaná písomná správa, ktorá je k zápisnici priložená pod písmenom „A“.

K bodu 3 - Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly pod č. IV/2017
Písomnú správu k tomuto bodu obdržali poslanci spolu s pozvánkou na dnešné zasadnutie
OZ. K zápisnici je správa priložená pod písmenom „B“.

K bodu 4 – Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 vypracovala
kontrolórka obce p. Mária Rapavá, poslanci ho obdržali spolu s pozvánkou. K zápisnici je
priložený pod písmenom „C“.

K bodu 5 - Návrh rozpočtu na roky 2018-2020
Návrh rozpočtu v tabuľkovej forme obdržali poslanci spolu s pozvánkou. V písomnej forme je
k zápisnici priložený pod písmenom „D“.
Tento návrh bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obecného úradu 15 dni
pred konaním obecného zastupiteľstva.
Starosta obce informoval prítomných, že v návrhu sú zohľadnené mzdové náklady, kapitálové
výdavky a iné. V kapitálových výdavkoch na rok 2017 sa ruší výdavok v položke "Lávka pre chodcov"
a presúva sa do kapitálových výdavkov do roku 2018. Ďalej informoval, že Lovčiansky potok je

katastrálne prepísaný na OÚ Nové Zámky, ktorého následníkom je OÚ Nitra. Zároveň uviedol,
že táto problematika je v stave riešenia.
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V návrhu rozpočtu je tiež uvedená dotácia na kanalizáciu, kamerový systém, dostavbu telocvične a
iné. Starosta obce uviedol, že sa zvýšil počet stravníkov v obecnej kuchyni. Navrhuje do obecnej
kuchyne kúpiť nový sporák. JUDr. Šafár uviedol, či by bolo možné využiť hornú kuchyňu, do
ktorej sa tento rok nakúpili nové sporáky. Starosta uviedol, že by to nebolo možné, nakoľko v KD
bývajú rôzne akcie a tiež by podmienky nevyhovovali hygiene. Ďalej zvažuje o prehodnotení cien v
KD, nakoľko je nízka cena nájomného v kuchyni. Ďalší návrh na KD je investovať finančné
prostriedky do klimatizácie alebo do chladiarenského boxu.

K bodu 6 - Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2018-2020
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Veľké Lovce obdržali poslanci spolu
s pozvánkou. V písomnej forme je priložené k zápisnici pod písmenom „E“. Stanovisko
vypracovala a prečítala kontrolórka obce p. Mária Rapavá. Stanovisko poslanci OZ zobrali na
vedomie.

K bodu 7 – Zmena rozpočtu obce
Písomnú správu k tomuto bodu obdržali poslanci OZ spolu s pozvánkou. K zápisnici je
Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 vykonané 15.12.2017 priložené pod písmenom „F“.

K bodu 8 – Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 a nasledujúce zdaňovacie
obdobia
Návrh dodatku bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obecného úradu 15
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dní pred konaním OZ. Do podateľne obecného úradu bola doručená pripomienka k VZN, ktorá
sa dňa 11.12.2017 vyhodnotila a jej požiadavke sa vyhovelo.

V prílohe je Návrh dodatku

priložený pod písmenom „G“.

K bodu 9 - Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v materskej škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké
Lovce
Návrh dodatku bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obecného úradu 15 dní
pred konaním OZ. Do podateľne obecného úradu bola doručená pripomienka k VZN, ktorá sa
dňa 11.12.2017 vyhodnotila a jej požiadavke sa vyhovelo. V prílohe je Návrh dodatku priložený
pod písmenom „H“.

K bodu 10 – Návrh VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obecného úradu 15 dní
pred konaním OZ. Do podateľne obecného úradu nebola doručená pripomienka k VZN.
V prílohe je Návrh VZN priložený pod písmenom „CH“.

K bodu 11 - Návrh výšky odmeny pre hlavného kontrolóra obce v zmysle zákona č. 369/1990
Z. z.
Odmenu, ktorú je možné poskytnúť hlavnému kontrolórovi schvaľuje OZ. Obecné zastupiteľstvo
môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30% z mesačného platu
hlavného kontrolóra podľa zákona č. 369/1990 Z. z. , odseku 1. Návrhová komisia po dohode OZ
uviedla do návrhu uznesenia hlavnej kontrolórke odmenu vo výške 30% z mesačného platu.
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K bodu 12 – Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu
Žiadosti o dotácie :
–

Miestny odbor Matice slovenskej vo Veľkých Lovciach doručil žiadosť o dotáciu dňa 28.11.2017
vo výške 4 500.00 €,

–

Občianske združenie Country Búrka doručilo žiadosť dňa 28.11.2017 vo výške 1 300,00 €,

–

Miestna organizácia Slovenského zväzu civilizačne chorých a telesne postihnutých vo Veľkých
Lovciach doručila žiadosť dňa 28.11.2017 vo výške 700,00 €,

–

Občianske združenie Ľudový dom doručilo žiadosť dňa 6.12.2017 vo výške 2 500,00 €,

–

Nezisková organizácia Ruže sv. Alžbety doručila žiadosť dňa 1.12.2017 vo výške 250,00€,

–

Miestny spolok Slovenského červeného kríža vo Veľkých Lovcaich doručil žiadosť o dotáciu dňa
14.12.2017 vo výške 300,00 €,

–

Telovýchovná Jednota Veľké Lovce doručila žiadosť dňa 14.12.2017 vo výške 25 000,00.

Starosta obce uviedol, že požadované dotácie presahujú sumu, ktorá je uvedená v návrhu rozpočtu.
Kontrolórka obce, ktorá je predsedníčka MO MS uviedla, že tento rok chce matica osláviť 70 rokov od
svojho založenia, a že by pre matičiarov uskutočnili slávnostný program, ktorý bude spojený s recepciou.
V MO MS je približne 87 členov. Ďalej uviedla, že v MO MS vo Veľkých Lovciach sú tri folklórne súbory
a miestne múzeum. Ing. Krajčovičová poznamenala, že poslanci OZ každoročne schvaľujú dotácie

spoločenským organizáciam približne vo výške 30 000 € a pritom obec nemá dostatok finančných
prostriedkov na adventný veniec. Čo je podľa jej slov veľmi smutné. Starosta uviedol, že
s Ing. Krajčovičovou súhlasí. Tiež sa mu nepáči komunikácia, ktorá prebiehala medzi organizátormi
a obcou pri organizovaní vianočných trhov.

Manželia Bartkoví – na minulom zastupiteľstve sa schvaľoval spôsob prevodu pozemku. Zámer
bol zverejnený na úradnej tabuli obecného úradu. OZ navrhuje cenu za 1 m2 3,32 EUR, čo činí
celkovú sumu 345,28 EUR.
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Zámena pozemku – V. Korpáš – starosta obce uviedol, že obec zverejnila zámer ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ vyššie uvedeného zákona na: „Zámenu časti
pozemku“ podľa geometrického plánu č. 53/2017, ktorý je vyhotovený Geodetickou kanceláriou
Ing. Jozef Ürge z Nových Zámkov nasledovne : časť pozemku zapísaného na LV č. 1 ako parcela
registra C, parc. č. 469/21, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 22243 m2, katastrálne územie
Veľké Lovce, diel 2 o výmere 30m2 za časť pozemku zapísaného na LV č. 3339 ako parcela
registra C, parcelné číslo 273/6, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1011 m2
zamieňa za diel 4 o výmere 24 m2, ktorého vlastníkom je Viliam Korpáš, bytom Veľké Lovce
č. 128.Zámenou obec rozšíri miestnu komunikáciu pre lepšiu prejazdnosť motorových vozidiel
a zároveň sa zníži ostrosť zákruty a zlepší sa jej viditeľnosť.

ZSE – spôsob prevodu (oddelené pozemky p. č. 2050/18 a 2050/19 - starosta obce uviedol, že ešte
v roku 2013 sa prerokovávala trafostanica pri cintoríne a nebol dodržaný postup podľa zákona.
Je potrebné odsúhlasiť spôsob prevodu, ktorý chýbal pri zasielaní dokladov na príslušný kataster.
Taktiež je potrebné odsúhlasiť kúpnu zmluvu, kedy Uznesením č. IV/2014 bola odsúhlasená
zmluva o zmluve budúcej.

K bodu 13 – Rôzne informácie

Knihovník v miestnej knižnici – starosta obce informoval prítomných, že obec podala na UPSV
a R žiadosť na §52a. Dnes bola obci doručená informácia, že žiadosť je schválená od 1.1.2018 do
30.6.2018. Ďalej uviedol, že do budúcna je potrebné uvažovať o inom spôsobe pokrytia činnosti
p. Németha.
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Výzva na zberný dvor – starosta obce informoval prítomných, že opäť vyšla výzva na dotáciu a je
potrebné zvažovať či sa obec zapojí do výzvy o dotáciu.
Odkúpenie pozemkov pod ČOV – starosta obce uviedol, že je potrebné aby OZ schválilo
odkúpenie pozemku, evidovaného v katastri nehnuteľnosti ako parcelu registra „E“, parcelné číslo
2821, o výmere 1222 m2, druh pozemku : trvalé trávnaté porasty, zapísaného na liste vlastníctva
č. 2397, ktorého vlastníkom je pán František Hrušovský, Veľké Lovce č. 236. Dohodnutá cena je
1,70 EUR za m2, t. j. 2 077,40 EUR. Taktiež s odkúpením pozemku evidovaného v katastri
nehnuteľnosti ako parcelu registra „E“, parcelné číslo 2820, o výmere 1298 m2, druh pozemku :
trvalé trávnaté porasty, zapísaného na liste vlastníctva č. 1749, ktorého vlastníkom je pán Štefan
Kuruc, G. Bethlena č. 25, Nové Zámky. Dohodnutá cena je 1,70 EUR za m2, t. j. 2 206,60 EUR.
Nová administratívna pracovníčka – starosta obce informoval prítomných, že cez UP bola prijatá
nová administratívna pracovníčka na dobu 7 mesiacov, ktorá bude vykonávať pomocné
administratívne práce.
Separovaný zber odpadu - Spoločnosť Evni-Pak vypovedal zmluvu s obcou a po spolupráci sa
obec dopracovala k spoločnosti RECobal. Je potrebné odsúhlasiť zmluvu, ktorá je uvedená
v návrhu uznesenia. Starosta informoval, že náklady na separáciu boli nákladné, nakoľko sa v obci
málo separuje (sklo, papier). Nová spoločnosť bude zbierať iba plast. Navrhuje, aby sa v obci
rozmiestnili kontajnery na sklo (cca 17 kusov).
Fašiangové slávnosti 2018 – starosta obce informoval, že „Fašiangové slávnosti“ sa uskutočnia
10. 2.2018. Poslanec OZ p. Mihók navrhuje v sále KD rozložiť stoly počas celého vystúpenia.
Doprojektovanie kanalizácie – starosta obce informoval prítomných, že bol oslovený Ing.
Németh, ktorý skonštatoval, že realizáciu projektovej dokumentácie nie je možné stihnúť od
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vyhlásenia výzvy. Poslancom OZ sa zaslal e mail o tejto informácii. Ďalší termín nie je zverejnený.
Na novú realizáciu projektovej dokumentácie sa musí zverejniť verejné obstarávanie. Odhadovaný
čas je minimálne trištvrte roka. Žiada poslancov OZ, aby sa rozhodli, či sa projektová
dokumentácia bude robiť, alebo sa počká na výzvu. Náklady na projektovú dokumentáciu budú
približne 13 - 15 000 eur. V návrhu rozpočtu nie je projektová dokumentácia zahrnutá.
Ing. Krajčovičová uviedla, že by sa najskôr mala dokončiť naprojektovaná časť obce a následne po
jej dokončení by sa mala urobiť nová projektová dokumentácia na nenaprojektované časti obce.
Pri nenaprojektovaných častiach obce budú problémy so spádom a terénom.
Dobudovanie telocvične a sociálnych zariadení - starosta obce informoval prítomných, že obec
bola úspešná. Na dobudovanie telocvične je chválených 107 000,00 € Zároveň informoval, že
dotácia bola už zaslaná aj na účet obce. Zmluva ešte nie je podpísaná. Bude potrebné urobiť nové
verejné obstarávanie.
Kamerový systém – starosta obce informoval, že obec podala na Okresný úrad Nitra žiadosť na
kamerový systém. Obec plánuje umiestniť kamery na novovybudovaný park, cintoríny a areál
kostola. Ing. Krajčovičová uviedla, že na kamerový systém na použilo približne 53 000 €. Starosta
uviedol, že tieto peniaze neinvestovala obec, ale boli poskytnuté ako dotácia so spolufinancovaním.
Starosta uviedol, že kamery plnia dobrú preventívnu funkciu. Aj v prípade vykradnutia
Supermarketu Jednota sa záznam sťahoval príslušníkom polície. Preto považuje umiestnenie
kamerového systému na verejných priestranstvách za dôležité. Ďalej uviedol, že ak je možnosť
čerpať na projekty dotáciu, prečo by ju obec nevyužila.
Zmena zákona o ochrane osobných údajov - starosta obce uviedol, že budúci rok sa zmení zákon
o ochrane osobných údajov. Bude potrebné zaškolenie všetkých osôb, vrátane ZŠ s MŠ Veľké
Lovce.
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Množstvový zber - kontrolórka obce uviedla, že na zastupiteľstve pri schvaľovaní VZN
o miestnom poplatku za komunálny odpad sa v roku 2016 pripomienkovalo, zároveň i schválilo ak
sa zistí, že poplatník nerealizuje množstvový zber v priebehu 1. polroku v každom kalendárnom
roku minimálne 6 x, pracovníčka, ktorá vyberá poplatok následne musí na základe VZN vyrubiť
rozhodnutím poplatok na osobu a deň. Táto skutočnosť je v rozpore so zákonom.
Pri množstvovom zbere musí obec umožniť občanom individuálne určenie intervalu odvozu.
JUDr. Šafár uviedol, že keď sa prijímalo VZN, poslanci vedeli, že sa VZN prijíma v rozpore so
zákonom a je potrebné túto časť odstrániť.

K bodu 14 – Záver

U Z N E S E N I E č. V/2017
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 15.12.2017 v budove Obecného úradu
vo Veľkých Lovciach
Obecné zastupiteľstvo Veľké Lovce:

A schvaľuje

1. Program 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Anna Krajčovičová, JUDr. Marek Šafár,
Filip Mihók, Jozef Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.
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2. Návrh rozpočtu obce Veľké Lovce na rok 2018 podľa prílohy :
Bežné príjmy:

1 026 406

Kapitálové príjmy:

270 350

Príjmy spolu:

1 296 756

Finančné operácie:

34 006

Rozpočtované príjmy celkom:

1 330 762

Bežné výdavky:

955 470

Kapitálové výdavky:

334 300

Výdavky spolu:

1 289 770

Finančné operácie:

40 992

Rozpočtované výdavky celkom:

1 330 762

Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Anna Krajčovičová, JUDr. Marek Šafár,
Filip Mihók, Jozef Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

3. Zmenu rozpočtu obce na rok 2017 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č.
583/2004 Z. z. a podľa priloženého návrhu:

Bežné príjmy:

968 329

Kapitálové príjmy:

13 000

Príjmy spolu:

981 329

Finančné operácie:

0

Rozpočtované príjmy celkom:

981 329

Bežné výdavky:

896 465
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Kapitálové výdavky:

33 135

Výdavky spolu:

929 600

Finančné operácie:

40 992

Rozpočtované výdavky celkom:

970 592

Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Anna Krajčovičová, JUDr. Marek Šafár,
Filip Mihók, Jozef Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických
služieb.
Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Anna Krajčovičová, JUDr. Marek Šafár,
Filip Mihók, Jozef Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

5. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Veľké Lovce č. 5/2016
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na kalendárny rok 2017 a nasledujúce zdaňovacie obdobia, vrátane vyhodnotených
pripomienok.
Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Anna Krajčovičová, JUDr. Marek Šafár,
Filip Mihók, Jozef Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

13/24

6. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.2/2013 o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Veľké Lovce
Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Anna Krajčovičová, JUDr. Marek Šafár,
Filip Mihók, Jozef Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

7. V zmysle zákona č. 369/ 1990 Z. z. § 18 c ods. 5 pre hlavného kontrolóra obce Veľké
Lovce mesačnú odmenu vo výške 30 % mesačného platu podľa odseku 1, za mesiac január
až december 2017, čo činí sumu 1267,20 EUR v hrubom vyjadrení.
Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Anna Krajčovičová, JUDr. Marek Šafár,
Filip Mihók, Jozef Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

8. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 pre TJ Veľké Lovce vo výške
25.000,00 € na účel v súlade so žiadosťou. Slovom : dvadsaťpäťtisíc.
Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Anna Krajčovičová, JUDr. Marek Šafár,
Filip Mihók, Jozef Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

9. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 pre Miestny spolok Slovenského
Červeného kríža vo Veľkých Lovciach vo výške 300,00 € na účel v súlade so žiadosťou.
Slovom : tristo.
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Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Anna Krajčovičová, JUDr. Marek Šafár,
Filip Mihók, Jozef Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

10. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 pre OZ COUNTRY BÚRKA
vo výške 1150,00 € na účel v súlade so žiadosťou. Slovom : jedentisícstopäťdesiat.

Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Anna Krajčovičová, JUDr. Marek Šafár,
Filip Mihók, Jozef Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

11. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 pre Miestnu organizáciu Slovenského
zväzu civilizačne chorých a telesne postihnutých vo Veľkých Lovciach vo výške 700,00 €
na účel v súlade so žiadosťou. Slovom : sedemsto.
Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Anna Krajčovičová, JUDr. Marek Šafár,
Filip Mihók, Jozef Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

12. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 pre Miestny odbor Matice slovenskej
vo Veľkých Lovciach vo výške 4000,00 € na účel v súlade so žiadosťou. Slovom : štyritisíc.
Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Anna Krajčovičová, JUDr. Marek Šafár,
Filip Mihók, Jozef Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.
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13. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 pre OZ Ľudový dom vo Veľkých
Lovciach vo výške 2.500,00 € na účel v súlade so žiadosťou s podmienkou vylúčiť možnosť
použitia dotácie na občerstvenie na skupinových výjazdoch členov. Slovom : dvetisícpäťsto.
Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Anna Krajčovičová, JUDr. Marek Šafár,
Filip Mihók, Jozef Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

14. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 pre neziskovú organizáciu Ruže sv.
Alžbety vo výške 250,00 € na účel v súlade so žiadosťou. Slovom : dvestopäťdesiat.
Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Anna Krajčovičová, JUDr. Marek Šafár,
Filip Mihók, Jozef Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

15. Reprezentačný fond starostu obce na rok 2018 vo výške 1000 €.
Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Anna Krajčovičová, JUDr. Marek Šafár,
Filip Mihók, Jozef Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

16. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018.
Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Anna Krajčovičová, JUDr. Marek Šafár,
Filip Mihók, Jozef Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.
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17. V súlade s ust. §9a ods. 8 písm. e) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov schvaľuje predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa v
katastrálnom území Veľké Lovce časť pozemku zapísaného Okresným úradom Nové
Zámky, odbor katastrálny na liste vlastníctva číslo 1 ako parcela registra C, parcelné číslo
2755/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 234 m2, z ktorého podľa
geometrického plánu číslo 42/2017 zo dňa 03.07.2017 bol oddelený pozemok diel 2 s
parcelným číslom 2729/3 ako parcela registra C, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria vo výmere 104 m2 pre žiadateľa : Pavol Bartko a Judita Bartková, Veľké Lovce č.
661 za cenu 3,32 EUR za 1 m2, t. j. 345,28 EUR. Vyššie uvedený pozemok je dlhodobo
užívaný žiadateľmi a susedí s pozemkom č. 2729/3, ktorého vlastníkom sú manželia Pavol
Bartko a Judita Bartková, Veľké Lovce č. 661.
Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Anna Krajčovičová, JUDr. Marek Šafár,
Filip Mihók, Jozef Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

18.

V súlade s ust. § 9 ods. 2 písm. a) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení

neskorších predpisov spôsob prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a,
ods. 8, písm. e) v katastrálnom území Veľké Lovce časť pozemku zapísaného Správou
katastra Nové Zámky na liste vlastníctva číslo 2225 ako parcela registra E, parcelné číslo
2050/1, druh pozemku orná pôda o výmere 7763 m2, z ktorého podľa geometrického
plánu číslo 180/2012 zo dňa 5.4.2012, vyhotoviteľ GEODETICKÁ KANCELÁRIA,
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Ing. Ľubomír Šagát, overeným pod číslom 360/12 dňa 22.6.2012, boli oddelené pozemky:
•

parc. číslo 2050/18 o výmere 9 m2, druh pozemku: zastav. plocha a

•

parc. číslo 2050/19 o výmere 9 m2, druh pozemku: zastav. plocha

pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. , Čulenova 6, Bratislava.

Na odpredávaných pozemkoch je umiestnená stavba spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a.s. , Čulenova 6, Bratislava: prekládka TS0058-001, ktorá slúži na
skvalitnenie distribúcie elektrickej energie pre občanov obce Veľké Lovce.
Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Anna Krajčovičová, JUDr. Marek Šafár,
Filip Mihók, Jozef Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

19. V zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje zámer obce ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ vyššie
uvedeného zákona na: „Zámenu časti pozemku“ podľa geometrického plánu č. 53/2017,
vyhotovený Geodetickou kanceláriou Ing. Jozef Ürge z Nových Zámkov nasledovne : časť
pozemku zapísaného na LV č. 1 ako parcela registra C, parc. č. 469/21, druh pozemku: ostatné
plochy o výmere 22243 m2, katastrálne územie Veľké Lovce, diel 2 o výmere 30m2 za časť
pozemku zapísaného na LV č. 3339 ako parcela registra C, parcelné číslo 273/6, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1011 m2 zamieňa za diel 4 o výmere 24 m2, ktorého
vlastníkom je Viliam Korpáš, bytom Veľké Lovce č. 128.Zámenou obec rozšíri miestnu
komunikáciu pre lepšiu prejazdnosť motorových vozidiel a zároveň sa zníži ostrosť zákruty a zlepší
sa jej viditeľnosť.
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Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Anna Krajčovičová, JUDr. Marek
Šafár,Filip Mihók, Jozef Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

20. Uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou RECobal s.r.o., ktorá je autorizovanou
Organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky.
Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Anna Krajčovičová, JUDr. Marek Šafár,
Filip Mihók, Jozef Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

21. Kúpnu zmluvu č. 17/1113/L13.0603.13.0003/KZ_P_TS uzatvorenú v súlade s § 588 a
nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov so Západoslovenskou
distribučnou, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, podľa prílohy.
Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Anna Krajčovičová, JUDr. Marek Šafár,
Filip Mihók, Jozef Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

B

berie na vedomie

1. Správu o kontrole plnenia uznesení.
Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Anna Krajčovičová, JUDr. Marek Šafár,
Filip Mihók, Jozef Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.
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2. Správu o výsledkoch kontroly pod č. IV/2017.
Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Anna Krajčovičová, JUDr. Marek Šafár,
Filip Mihók, Jozef Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

3. Návrh rozpočtu na roky 2019 – 2020.
Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Anna Krajčovičová, JUDr. Marek
Šafár,Filip Mihók, Jozef Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Veľké Lovce na roky 2018 –
2020.
Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Anna Krajčovičová, JUDr. Marek
Šafár,Filip Mihók, Jozef Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

C súhlasí

1. S odkúpením pozemku evidovaného v katastri nehnuteľnosti ako parcelu registra „E“,
parcelné číslo 2821, o výmere 1222 m2, druh pozemku : trvalé trávnaté porasty,
zapísaného na liste vlastníctva č. 2397, ktorého vlastníkom je pán František Hrušovský,
Veľké Lovce č. 236. Dohodnutá cena je 1,70 EUR za m2, t. j. 2077,40 EUR.
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Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Anna Krajčovičová, JUDr. Marek
Šafár,Filip Mihók, Jozef Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

2. S odkúpením pozemku evidovaného v katastri nehnuteľnosti ako parcelu registra „E“,
parcelné číslo 2820, o výmere 1298 m2, druh pozemku : trvalé trávnaté porasty,
zapísaného na liste vlastníctva č. 1749, ktorého vlastníkom je pán Štefan Kuruc, G.
Bethlena č. 25, Nové Zámky. Dohodnutá cena je 1,70 EUR za m2, t. j. 2206,60 EUR.
Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Anna Krajčovičová, JUDr. Marek Šafár,
Filip Mihók, Jozef Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

D poveruje
1. Starostu obce s uzatvorením zmluvy na odkúpenie pozemku, evidovaného v katastri
nehnuteľnosti ako parcelu registra „E“, parcelné číslo 2821, o výmere 1222 m2, druh
pozemku : trvalé trávnaté porasty, zapísaného na liste vlastníctva č. 2397, ktorého
vlastníkom je pán František Hrušovský, Veľké Lovce č. 236. Dohodnutá cena je 1,70 EUR
za m2, t. j. 2077,40 EUR.
Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Anna Krajčovičová, JUDr. Marek
Šafár,Filip Mihók, Jozef Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.
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2. Starostu obce s uzatvorením zmluvy na odkúpenie pozemku, evidovaného v katastri
nehnuteľnosti ako parcelu registra „E“, parcelné číslo 2820, o výmere 1298 m2, druh
pozemku : trvalé trávnaté porasty, zapísaného na liste vlastníctva č. 1749, ktorého
vlastníkom je pán Štefan Kuruc, G. Bethlena č. 25, Nové Zámky. Dohodnutá cena je 1,70
EUR za m2, t. j. 2206,60 EUR.
Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Anna Krajčovičová, JUDr. Marek
Šafár,Filip Mihók, Jozef Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

E ruší

1.

Poverenie starostu obce prijaté Uznesením č. III/2017 z 27.7.2017 vo veci spracovania

projektovej dokumentácie na dobudovanie kanalizácie.
Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Anna Krajčovičová, JUDr. Marek
Šafár,Filip Mihók, Jozef Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

…............................................
Ing. Libor Kráľ
starosta obce

22/24

Zverejnené na úradnej tabuli dňa 18.12.2017

Uznesenie bolo schválené jednohlasne.

Zasadnutie ukončil 19:00 hod.
Overovatelia zápisnice:

Ing. Adriana Benyusová

…....................................

Filip Mihók

…....................................

Zapísala – Mgr. Simona Habrmanová

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

A–

Kontrola plnenia uznesení

B–

Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly pod č. IV/2017

C–

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018

D–

Návrh rozpočtu na roky 2018-2020

E–

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2018-2020

F–

Zmena rozpočtu

G–

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 a nasledujúce
zdaňovacie obdobia

H–

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v
materskej škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Lovce

CH – Návrh VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
I–

Návrh Uznesenia č. V/2017

J-

Libreto

K-

Prezenčná listina
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