OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VEĽKÉ LOVCE
Veľké Lovce 30.03.2017

Číslo: OZ/2017-1

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľké Lovce, ktoré sa konalo
30.03.2017 v budove Obecného úradu vo Veľkých Lovciach

PROG RAM

ROKOVANIA

1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa o výsledkoch kontroly pod č. I/2017
4. Zmena rozpočtu obce
5. Záverečný účet obce Veľké Lovce za rok 2016
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Veľké Lovce za rok 2016
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016
8. Správa o vybavených sťažnostiach za rok 2016
9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/ 2017 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne
vo Veľkých Lovciach, na rok 2017
10. Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu
11. Rôzne informácie
12. Diskusia
13. Záver

ROKOVANIE
Prítomní – 9, viď prezenčnú 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 §-u 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:
PROGRA M
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa o výsledkoch kontroly pod č. I/2017
4. Zmena rozpočtu obce
5. Záverečný účet obce Veľké Lovce za rok 2016
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Veľké Lovce za rok 2016
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016
8. Správa o vybavených sťažnostiach za rok 2016
9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne
vo Veľkých Lovciach, na rok 2017
10. Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu
11. Rôzne informácie
12. Diskusia
13. 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.
Predsedajúci predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:
1. Ing. Adriana Benyusová , 2. Filip Mihók , 3. Mgr. Marek Šafár – poslanci OZ. Nikto
nemal pripomienky k zloženiu návrhovej komisie, dal hlasovať: za – 9 poslancov, proti –
nikto, zdržal sa hlasovania – nikto. Predsedajúci konštatoval, že návrhová komisia bude
pracovať v uvedenom zložení.
Predsedajúci určil overovateľov zápisnice: Jozef Melišek a Dana Bakošová – poslanci
OZ.
Za zapisovateľku určil Bc. Simonu Habrmanovú.
K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení
Písomná správa k tomuto bodu je vypracovaná a je k zápisnici priložená pod
písmenom „A“. Kontrola plnenia uznesení bola poslancom OZ predložená s materiálmi
hlavného kontrolóra obce.
K bodu 3 - Správa o výsledkoch kontroly pod č. I/2017
Starosta obce udelil slovo hlavnej kontrolórke obce. Poslancom bola písomná správa
zaslaná spolu s pozvánkou na dnešné zasadnutie OZ, k zápisnici je priložená pod písmenom
„B“. Kontrolórka obce informovala prítomných o vykonaných kontrolách od poslednej
podanej správy na predchádzajúcom zasadnutí OZ.
K bodu 4 – Zmena rozpočtu obce
Zmena rozpočtu obce je k zápisnici priložená pod písmenom „C“
Zmenu rozpočtu schváli poslanci OZ nasledovne :
Bežné príjmy: …........................................... 988 162,00 €
Kapitálové príjmy: …................................... 133 000,00 €
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Príjmy spolu: …..........................................1 121 162,00 €
Finančné operácie : ….................................... 32 967,00 €
Rozpočtované príjmy celkom:................ 1 154 129,00 €
Bežné výdavky: …....................................... 919 837,00 €
Kapitálové výdavky: …............................... 193 300,00 €
Výdavky spolu: ….................................... 1 113 137,00 €
Finančné operácie:…..................................... 40 992,00 €
Rozpočtované výdavky celkom: …....... 1 154 129,00 €

K bodu 5 – Záverečný účet obce Veľké Lovce za rok 2016
Záverečný účet bol zverejnený 15 dní pred konaním obecného zastupiteľstva na
úradnej tabuli a internetovej stránke obecného úradu. Poslanci OZ materiál k Záverečnému
účtu obdržali spolu s pozvánkou na dnešné zasadnutie OZ. Spolu s vyššie uvedeným bolo
zaslané aj plnenie rozpočtu za rok 2016.
Záverečný účet obce za rok 2016 a plnenie rozpočtu obce za rok 2016 sú k zápisnici priložené
pod písmenom „D“.
K bodu 6 - Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Veľké Lovce za
rok 2016
Písomné stanovisko k tomuto bodu vypracovala hlavná kontrolórka obce, pani Mária
Rapavá. Poslanci ho obdržali spolu s pozvánkou, k zápisnici je priložené pod písmenom „E“.
Kontrolórka obce informovala prítomných o celoročnom hospodárení obce, záverom
doporučila obecnému zastupiteľstvu celoročné hospodárenie za rok 2016 schváliť bez výhrad,
v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. § 16, ods.10 a.
K bodu 7 - Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016
Písomnú správu k tomuto bodu obdržali poslanci OZ spolu s pozvánkou na dnešné
zasadnutie. K zápisnici je Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016
priložená pod písmenom „F“. Správa bola predložená do registratúrneho denníka dňa
21.2.2017.
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K bodu 8 – Správa o vybavených sťažnostiach za rok 2016
K zápisnici je správa o vybavených sťažnostiach za rok 2016 priložená pod písmenom
„G“. Kontrolórka obce, pani Rapavá konštatovala, že za rok 2016 nebola v obci prijatá
žiadna sťažnosť.
K bodu 9 - Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017
Návrh VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej
školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne vo Veľkých Lovciach, na rok 2017 bol
zverejnený na úradnej tabuli dňa 15.03.2017, zároveň týmto dňom začalo plynúť
pripomienkové konanie. Návrh nikto nepripomienkoval. K zápisnici je priložený pod
písmenom „H“. Hlavný kontrolór informoval, koľko finančných prostriedkov obec obdrží na
vzdelávanie na originálne kompetencie v podielových daniach.
K bodu 10 – Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu
Spoločnosť SWAN – žiada o prenajatie časti pozemku v katastrálnom území obce Veľké
Lovce. Pozemok je zapísaný Okresným úradom Nové Zámky, Katastrálny odbor na liste
vlastníctva číslo 2225 ako parcela registra E, parcelné číslo 2060/1, druh pozemku trvalý
trávnatý porast o výmere 63303 m2. Predmetom nájmu je pozemok o rozlohe 49 m² (7x7 m).
Spoločnosť zaslala návrh nájomnej zmluvy, v ktorej uviedla cenu 800 EUR/ rok.

Na

uvedenom pozemku bude postavený stožiar na umiestnenie a užívanie technologických
zariadení a anténnych jednotiek pre zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej
komunikačnej siete nájomcu v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických
komunikáciách. Spoločnosť nemá vyhotovený geometrický plán a stožiar nie je zakreslený.
OZ schválilo spôsob prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Osobitný zreteľ spočíva
v skvalitnení príjmu signálu, telefónneho operátora občanom obce.

Zámer bol dňa

15.03.2017 zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obecného úradu.
Nezisková organizácia Ruže sv. Alžbety – žiada o bezplatný prenájom priestorov bývalej
budovy zdravotného strediska, súpisné číslo 61. Nezisková organizácia tam plánuje
organizovať stretnutia pre seniorov. Predbežne sa konalo stretnutie občanov, ktorí majú
záujem navštevovať priestory. Starosta obce uviedol, že s prenájmom budovy súhlasí, ale bol
by rád, ak by sa budova predala, nakoľko bude nákladná na vykurovanie v zimných
mesiacoch.
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Budova je neefektívna a predstavuje zbytočné mesačné náklady na energie. Ing. Galbavý sa
spýtal, či obec bude za N.O. platiť aj náklady na energiu. Starosta uviedol, že áno, pretože
neziskovej organizácii sa poskytne bezplatný prenájom priestorov. Tak ako aj bývalá budova
OcÚ je prenajatá bezplatne. Pani Kasášová, ktorá bola prítomná na zasadnutí uviedla, že
v bývalej budove OcÚ sú malé priestory, nemali by si kde odkladať veci. 24 občanov
prejavilo záujem o navštevovanie klubu seniorov. Mgr. Šafár uviedol, že ak by sa na tento
účel poskytla stará budova OcÚ, obec by nemusela platiť náklady na ďalšiu budovu.
K bodu 11 – Rôzne informácie
Povodne
Starosta obce informoval poslancov o riešení záplav, ktoré v prevej polovici júna 2016
postihli a spôsobili veľké materiálne škody na pozemkoch a budovách našich občanov a na
majetku obce. Príčinou záplav a splavenia ornej pôdy do obývanej časti obce bolo v tomto
konkrétnom prípade zasiatie kukurice na tomto pozemku. Starosta obce, ktorý rokoval
s Okresným úradom Nitra, následne sa dňa 08.03.2017 zaslal konateľke spoločnosti RAB
s.r.o. „Výzvu na spoluprácu v otázke zabezpečenia postupu elimináciu erózie pôdy a
následných škôd“. Obec konateľku spoločnosti žiadala o vysievanie iba husto siatych obilnín,
alebo vysievanie ďatelinotrávnej miešanky, ktorá zabráni splavovaniu ornice do obývaných
častí obce a tak znehodnocovaniu a ničeniu majetku obce a občanov. Koncom marca
spoločnosť RAB s.r.o. Zareagovala na výzvu obce tým, že dňa 29.3.2017 a 30.03.2017 vysiala
slnečnicu na inkriminovanú parcelu číslo 2035/1. Obec o tejto skutočnosti informovala aj
Okresný úrad v Nitre. Pani Bakošová uviedla, že spoločnosť RAB obrába pôdu aj napriek
tomu, že nemá platnú nájomnú zmluvu na parcelu č. 2036/3. Túto skutočnosť konštatovala aj
kontrolórka obce v kontrole plnenia uznesenia pod bodom č. 4. Nie je doriešený nájomný
vzťah, úloha je rozpracovaná, neukončená. Mgr. Šafár poznamenal, že obec tento problém
mala riešiť skôr, aby sa situácia z minulého roka neopakovala. Starosta obce informoval, že
túto vec riešil priebežne s príslušnými úradmi a kompetentnými osobami od jesene 2016.
KONFER NET
Starosta informoval prítomných o stretnutí s predstaviteľom spoločnosti Konfer NET,
ktorá užíva v kultúrnom dom miestnosť na prevádzkovanie káblovej televízie. Poslanci na
predchádzajúcich zasadnutiach navrhovali so spoločnosťou uzavrieť nájomnú zmluvu
a hmotnú zodpovednosť.
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Starosta obce uviedol, že predstaviteľ spoločnosti sa nebránil nájmu, ale navrhuje namiesto
nájmu poskytovať iné služby. Spoločnosť navrhuje s obcou spolupracovať tak, že je ochotná 2
- 3 krát do roka natočiť a zostrihať 15-10 minútové záznamy z akcií v obci. Ďalej navrhuje
zriadiť obecný kanál, v ktorom si občania môžu vypočuť oznamy verejného rozhlasu. Mgr.
Šafár poznamenal, že spoločnosti je prenajatý priestor bez zmluvy. V prípade ak by nastala
situácia (napr. krádež, vyhorenie) obec nemá žiadny právny doklad, ktorý bude preukazovať,
že spoločnosť Konfer NET má v priestoroch KD prenajatú miestnosť. V tomto prípade sa
nejedná o peniaze z nájmu, ale skôr aby prenájom bol ustanovený. Mgr. Šafár navrhuje
stanoviť symbolickú cenu za nájom. Pani Bakošová uviedla, že spoločnosť má prevádzku aj
v iných obciach a iné obce takto benevolentne k prenájmu obecného majetku nepristupujú.
Starosta obce požiadal Mgr. Šafára o pomoc pri navrhovaní nájomnej zmluvy. Ing. Galbavý
navrhuje uzatvoriť zmluvu za prenájom.
Nájomná zmluva – Pani Vlasta Huslicová – Pohostinstvo Júlia
Starosta vníma

sťažnosti ako spor medzi pánom Regásom a pani Huslicovou.

Skutočnosť je taká, že v zmluve je uvedené, že sa jedná o prístrešok z dreva, ktorý
pohostinstvo nemalo. Navrhuje vypustiť slovo drevený prístrešok a nahradiť ho slovom
prístrešok. Ak nájomca nebude platiť na čas, úrok z omeškania bude 0,5 %. Majiteľ sľúbil, že
pred terasou (pred vchodom) zhotoví dvierka, ktoré budú po záverečnej dobe uzamykateľné a
tak zabránia vstupu osobám po záverečnej dobe prevádzky.
Čierne skládky
Starosta informoval poslancov OZ, že žiadosti, ktorá bola zaslaná na Environmentálny
fond nebolo vyhovené. Žiadosť na likvidáciu nezákonne uložených sládok obec zaslala
opätovne so spoluúčasťou obce 5%. Obec lokalizovala tri väčšie skládky, ktoré sa nachádzajú
v rómskej osade.
KD- zníženie nákladov prevádzky verejných budov
Starosta obce informoval o projekte z európskych fondov, do ktorého by sa obec
mohla zapojiť. Do tohto projektu by mohol spadať aj kultúrny dom. Spoločnosti AE group sa
zasielali podklady,

ktoré sú potrebné k žiadosti. Externý manažment je ako oprávnený

náklad. Potrebné je vypracovať projekt a celkové oprávnené náklady na rekonštrukciu
kultúrneho domu sú cca 630 000 eur.

7/17

Urobil by sa predbežný energetický audit, projektová dokumentácia. OZ nesúhlasí s podaním
žiadosti vzhľadom na veľmi vysokú cenu a pomerne malú pravdepodobnosť úspešnosti
projektu.
Dostavba telocvične
Navrhované sú dve možnosti. Buď kontajnerové systémy alebo murovaná budova.
Táto problematika sa prerokovávala koncom roka 2016. Finančné krytie kontajnerového
systému je rozpočtované v rozpočte na rok 2017 vo výške 26 000 EUR. Čo sa týka pevnej
stavby predpokladané náklady by boli 50 – 55 tisíc eur. Ak OZ bude súhlasiť, je možné
požiadať o podrobný rozpočet na pevnú stavbu. Ing. Krajčovičová, starosta obce, riaditeľ
základnej školy a zástupkyňa riaditeľa boli na obhliadke v spoločnosti Lokotrans, ktorej
budova je zhotovená z kontajnerového systému.
Ing. Krajčovičová navrhuje zaslať žiadosť o cenovú ponuku, tak ako na kontajnerové
systémy, tak aj na pevnú stavbu. Po zaslaní ponúk navrhuje zvolať obecné zastupiteľstvo, kde
sa bude prerokovávať iba dostavba telocvične.
Rekonštrukcia TJ
Starosta informoval prítomných, že v športovom areáli prebieha rekonštrukcia budovy
TJ (sociálne zariadenia a šatne). Rozpočet sa na rekonštrukciu budovy zvýšil. Ako sa
odkrývali nedostatky, museli sa rekonštruovať inštalácie ako : voda, odpad, elektrina,
obkladačky. Ďalej uviedol, že 40 rokov sa do budovy neinvestovalo. V novej rekonštrukcii
nie je zahrnutá garáž. Do miestností sa dokúpili obkladačky, dlažba. Poďakoval sa
sponzorom, ktorí sa podieľali na rekonštrukcii. Uviedol že

spoločnosť AAA Zimklima

spolupracovala a taktiež poslanec pán Tóth urobil elektroinštaláciu zdarma. Sponzori zaplatili
taktiež búracie práce. Problémom bolo zohnať vodára a obkladača. Potrebné je ešte vonkajšie
zaizolovanie odvodového plášťa a urobiť zvody nie len z budovy TJ, ale aj zastrešenia.
Rozpočet na rok 2017 sa zvyšoval o 5500 eur. Treba sa rozhodnúť, akým spôsobom sa bude
ďalej postupovať.
Ing. Krajčovičová navrhuje budovu zaizolovať tak, ako je pri kostole. Ak sa urobí múrik,
pôda sa zosúvať nebude. OZ navrhuje oporný múr, drenážne rúry a zviesť zvody.
Prekrytie potoka – lávka
Starosta obce uviedol, že v priebehu tohto roka by chcel zrealizovať projekt prekrytia
potoka pri kostole. Tento rok je posledným monitorovacím obdobím objektu „centrálna zóna“.
8/17

Webová stránka
Prebieha modernizácia webového sídla obecného úradu
Envi – pak. Triedený odpad v obci
Vyhodnocoval sa zber triedeného dopadu a výsledky sú, že obyvatelia málo separujú.
Papier a sklo sa bude zbierať každé 2 mesiace. Starosta požiadal o propagovanie dôležitosti
separácie. Vyrobí sa propagačný materiál, ktorý sa bude následne distribuovať do každej
domácnosti. Pred veľkonočnými sviatkami bude v zberom dvore umiestnený veľkokapacitný
kontajner.
Verejné osvetlenie pri bytovke a premiestnenie autobusovej zastávky
V priebehu najbližších dní sa bude montovať verejné osvetlenie pri bytovke č. 687.
V súvislosti s premiestnením autobusovej zastávky pri bytovom dome s. č. 687 v smere
vjazdu do obce do Bešeňova, obec nerokovala so spoločnosťou Arriva. Správcom cestnej
komunikácie je NSK. Do jeho kompetencie spadá maj možnosť posunu autobusovej zastávky.

K bodu 13 – Diskusia
Poslanci podávali jednotlivé diskusné príspevky v rámci prerokovávaných bodov.
Ďalšie diskusné príspevky :
Stanovisko hlavného kontrolóra k súčasnému stavu kontrol:
Som znepokojená k neplneniu dlhodobo sledovaných uznesení, nakoľko niektoré uznesenia sa musia
už dlhšiu dobu konštatovať, že nie sú splnené a tieto sa skonštatujú a na ďalšom obecnom
zastupiteľstve by som očakávala ich splnenie, čo však nie je. Ide najmä o pohľadávky na daniach, kde
sa sleduje začatie vymáhania cez daňové exekučné konanie. Z mojej strany som 2.1.2017 mala
pracovné rokovanie so starostom o stave v kontrole plnenia uznesení -písomne zhodnotený stav po
prerokovaní zobral na vedomie. Na tomto pracovnom rokovaní som v druhej časti písomne dala aj
moje doporučenia k takému postupu, ktorý by napomohol k splneniu nesplnených uznesení.

Správou o výsledkoch kontroly pod č. I/2017 kontrolórka obce uvádza, že k Návrhu správy
č. 19 jej nebola doposiaľ predložená kniha jázd a nebola jej poskytnutá súčinnosť pri
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vykonávaní uvedenej kontroly. Dňa 20.03.2017 bola do podateľne zaregistrovaná správa,
v ktorej je potvrdená lehota na predloženie písomného zoznamu splnených úloh do 26. marca
2017. Pri kontrolách, pri ktorých sú kontrolné zistenia a bol vypracovaný návrh správy
v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je potrebné ak nie sú námietky k návrhu správy zo strany
povinnej osoby - splniť lehotu na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení. Toto
nebolo dodržané pri kontrole č.19.
Kontrolórka obce sa obrátila na poslancov k zaujatiu stanoviska k uvedenému stavu.
Ing. Melichárek uviedol, že ku knihe jázd sa prikladá vyúčtovanie nákupu a spotreby.
Negatívne posúdil, že nebola poskytnutá súčinnosť pri vykonávaní uvedenej kontroly.
Starosta uviedol, že doklady sa predkladajú účtovníčke. Pani Bakošová uviedla, že to nie je
vyúčtovanie spotreby. To je iba doklad o nákupe pohonných hmôt. Kontrolórka obce
poznamenala, že existuje program na knihu jázd a nemusí sa vypisovať ručne. OZ navrhuje
do nasledujúceho zastupiteľstva túto úlohu splniť.
- Ing. Krajčovičová uviedla, že v rozpočte je položka dar na telocvičňu a či existuje evidencia
návštev telocvične. Starosta uviedol, že evidencia sa píše a že jej ju predloží.
- Pani Bakošová navrhuje zaktualizovať VZN, ktoré obci uviedla prokurátorka na doplnenie.
- Poslanci OZ apelovali, že aj po nariadení v uznesení sa nevykonáva daňové exekučné
konanie obcou. Obhajovať skutočnosť, že pracovníčka nestíha nie je riešením. Je potrebné
k veci pristupovať riadne. Ing. Melichárek poznamenal, že neplatiči si nebudú kupovať
známky na komunálny odpad, pokiaľ obec nebude vyberať pohľadávky a bude k veci
pristupovať benevolentne. Od prvého prísľubu daňového exekučného konania sa konalo
niekoľko zasadnutí OZ a vo veci sa vôbec nekoná. K tomu pani Bakošová uviedla, že aj v
správe kontrolórky obce bol konštatovaný mierny nárast pohľadávok, v roku 2016 oproti roku
2015. Stotožnila sa s názorom pána Melichárka, že nevymáhanie nedoplatkov navádza
daňovníkov k neplateniu daní a poplatkov. Uznesenie k ich vymáhaniu bolo prijaté
30.06.2015. Do dňa zasadnutia 30.03.2017 nebolo začaté ani jedno daňové exekučné konanie.
Starosta obce prisľúbil, že daňové exekúcie si zoberie na starosť a bude ich vykonávať.
Pani Bakošová na základe podnetov od občanov upozornila, že v neprítomnosti pracovníčky
obce, zodpovednej za inkasovanie daní, táto pracovníčka nie je zastupovaná a nie sú
inkasované dane. Občania tak musia opakovane prichádzať platiť dane. Takáto skutočnosť
neprispieva k zodpovednému prístupu obce k inkasu daní a poplatkov.
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Starosta obce uviedol, že nie sú doposiaľ vydané rozhodnutia, na základe ktorých vedia aj iné
pracovníčky inkasovať dane. Taktiež nemá vedomosť o tom, že by nedochádzalo k
zastupovaniu pracovníčok pri vyberaní daní.
Ing. Krajčovičová uviedla, že neplatiči si nekupujú ani lístky na komunálny odpad. Zistila, že
v obci na nachádza 303 domov, kde bývajú 1-2 ľudia. Priemerne sa každé 2 týždne vyvezie
330, 368, 363 smetiakov. Kontrolórka obce informovala o rozbore dopadu zavedenia
množstvového zberu po stránke skutočného fakturovania od spoločnosti Brantner a sumy
zaplatenej vo vybraných známkach za obdobie mesiaca január 2017.
- Pán Mihók uviedol, že pri cintorín obyvatelia obce nosia odpad a navrhuje ostrihať thuje,
ktoré sa nachádzajú pri chodníkoch. Ing. Krajčovičová uviedla, že na cintoríne je neporiadok
a nech sa pred Veľkou nocou odvezie odpad.
- Pani Bakošová navrhuje prijímať uznesenia s určením termínu splnenia.

Schválenie uznesenia
Poslanci hlasovali o jednotlivých uzneseniach v rámci jednotlivých prerokovaných
bodov. Uznesenie je priložené k zápisnici
Poslanci prijali nasledovné uznesenie:

U Z N E S E N I E č. I/ 2017
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 30.03. 2017 v budove Obecného úradu
vo Veľkých Lovciach
Obecné zastupiteľstvo Veľké Lovce:

A. S C H V A Ľ U J E
1)

Program 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2017.

Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek,
Ing. Anna Krajčovičová, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová, Jozef
Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.
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2)

Zmenu rozpočtu obce v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. a

podľa priloženého návrhu:
Bežné príjmy: …........................................... 988 162,00 €
Kapitálové príjmy: …................................... 133 000,00 €
Príjmy spolu: …..........................................1 121 162,00 €
Finančné operácie : ….................................... 32 967,00 €
Rozpočtované príjmy celkom:................ 1 154 129,00 €
Bežné výdavky: …....................................... 919 837,00 €
Kapitálové výdavky: …............................... 193 300,00 €
Výdavky spolu: ….................................... 1 113 137,00 €
Finančné operácie:…..................................... 40 992,00 €
Rozpočtované výdavky celkom: …....... 1 154 129,00 €
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek,
Ing. Anna Krajčovičová, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová, Jozef
Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

3)

I. celoročné hospodárenie za rok 2016 bez výhrad, v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.

§ 16, ods.10 a
II. Prebytok rozpočtu v sume 359 076,22 EUR zistený podľa ustanovenia § 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, bol použitý na krytie
schodku
finančných operácií a to na splátky úverov nasledovne:
• splátka úveru na verejné osvetlenie v sume 260 211,57 €,
• splátka úveru na polyfunkčný objekt v sume 40 992,00 €.
Zostatok prebytku v sume 57 872,65 navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.
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Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek,
Ing. Anna Krajčovičová, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová, Jozef
Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

4)

Použitie prostriedkov rezervného fondu na splátku úveru vo výške 32 967, 00€.

Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek,
Ing. Anna Krajčovičová, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová, Jozef
Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

5)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Lovce č. 1/2017 o určení výšky dotácie na

prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne vo
Veľkých Lovciach, na rok 2017.
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek,
Ing. Anna Krajčovičová, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová, Jozef
Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.
6)

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

neskorších predpisov spôsob prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa časti pozemku v
katastrálnom území Veľké Lovce. Pozemok je zapísaný Okresným úradom Nové Zámky,
Katastrálny odbor na liste vlastníctva číslo 2225 ako parcela registra E, parcelné číslo 2060/1,
druh pozemku trvalý trávnatý porast o výmere 63303 m 2. Predmetom nájmu je pozemok o
rozlohe 49 m² (7x7 m). Na uvedenom pozemku bude postavený stožiar na umiestnenie a
užívanie technologických zariadení a anténnych jednotiek pre zriadenie a prevádzkovanie
verejnej elektronickej komunikačnej siete nájomcu v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z. o
elektronických komunikáciách.
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek,
Ing. Anna Krajčovičová, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová, Jozef
Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.
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7)

Zámer uzatvoriť nájomnú zmluvu na bezplatný prenájom priestorov budovy, súpisné

číslo 61 (bývalého zdravotného strediska) pre neziskovú organizáciu Ruže sv. Alžbety.
Prenajatá budova bude slúžiť na voľno časové aktivity dospelých a seniorov „Senior klubu“
na dobu neurčitú so začiatkom od apríla 2017. Výpovedná lehota v nájomnej zmluve bude
1 mesiac.
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek,
Ing. Anna Krajčovičová, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová, Jozef
Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

8) Dobudovanie kamerového systému v obci Veľké Lovce v súlade s podanou žiadosťou.
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek,
Ing. Anna Krajčovičová, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová, Jozef
Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

9)

Realizáciu projektu zameraného na modernizácia a zveľadenie parku, parcela č.

1041/1 (horný park) v obci Veľké Lovce
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek,
Ing. Anna Krajčovičová, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová, Jozef
Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

10)

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 13.12.2013 medzi Obcou Veľké

Lovce a pani Vlastou Huslicovou a Jozefom Némethom.
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek,
Ing. Anna Krajčovičová, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová, Jozef
Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.
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B. B E R I E N A V E D O M I E
1)

Kontrolu plnenia uznesení.

Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek,
Ing. Anna Krajčovičová, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová, Jozef
Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

2)

Správu o kontrole od posledného zasadnutia OZ pod č. I/2017.

Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek,
Ing. Anna Krajčovičová, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová, Jozef
Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

3)

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Veľké Lovce za rok 2016.

Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek,
Ing. Anna Krajčovičová, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová, Jozef
Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

4)

Ročnú správu kontrolóra k vybavovaniu sťažností obce Veľké Lovce za rok 2016.

Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek,
Ing. Anna Krajčovičová, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová, Jozef
Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

5)

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016.

Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek,
Ing. Anna Krajčovičová, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová, Jozef
Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.
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6)

Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 3/2016 vykonané 16.12.2016 v zmysle zásad

o hospodárení.
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek,
Ing. Anna Krajčovičová, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová, Jozef
Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.
C POVERUJE
1)

Starostu obce uzatvorením nájomnej zmluvy so spoločnosťou KONFERnet

s navrhovanou výškou nájmu 15,00 EUR mesačne.
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek,
Ing. Anna Krajčovičová, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová, Jozef
Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.
D S Ú H LA S Í
1)

S realizáciou úpravy budovy TJ v zmysle úpravy rozpočtu (vybudovanie oporného

izolačného múru a následných úprav).
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek,
Ing. Anna Krajčovičová, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová, Jozef
Melišek), proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0
…...................................................
Ing. Libor Kráľ
starosta obce
Zverejnené na úradnej tabuli dňa 31.03.2017
Zasadnutie sa ukončilo sa o 21 : 15 hod

Overovatelia zápisnice:

Dana Bakošová

…...............................

Jozef Melišek

…...............................

Zapísala: Bc. Simona Habrmanová

…...............................
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H-
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CH – Návrh Uznesenia č. I/2017
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