OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VEĽKÉ LOVCE
Číslo: OZ/2016-2

Veľké Lovce 24. 06. 2016

ZÁPISNICA

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľké Lovce, ktoré sa konalo
24. 06. 2016 v budove Obecného úradu vo Veľkých Lovciach

PROGRAM

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ROKOVANIA

Otvorenie zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení
Návrh plánu kontrolnej činnosti
Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly pod č. II/2016
Zmena rozpočtu obce
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne
vo Veľkých Lovciach, na rok 2016
7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Lovce
8. Prehodnotenie poplatkov a spôsobu vývozu komunálneho odpadu
9. Správa nezávislého audítora
10. Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
11. Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu
12. Rôzne informácie
13. Diskusia
14. Záver

ROKOVANIE
Prítomní – 8, viď prezenčná listina, ktorá je priložená k zápisnici
Ospravedlnení poslanci – 1 /Ing. František Galbavý/
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 8 poslancov.
Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Oboznámil prítomných s programom dnešného zasadnutia :
PROGRAM

ROKOVANIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení
Návrh plánu kontrolnej činnosti
Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly pod č. II/2016
Zmena rozpočtu obce
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne
vo Veľkých Lovciach, na rok 2016
7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Lovce
8. Prehodnotenie poplatkov a spôsobu vývozu komunálneho odpadu
9. Správa nezávislého audítora
10. Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
11. Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu
12. Rôzne informácie
13. Diskusia
14. Záver
Starosta navrhol vzhľadom na prítomnosť občanov z časti obce „Šilingia“, ktorých sa týkala
problematika prívalových vôd presunúť časť bodu č. 11. Žiadosti doručené OZ časť prívalové
vody na bod č. 2.
Hlasovania sa zúčastnilo 8 poslancov, program prítomní poslanci schválili nasledovne:
za – 8 poslancov, proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0. Predsedajúci skonštatoval, že program
zasadnutia bol schválený jednohlasne s navrhnutou zmenou a bude sa podľa neho riadiť dnešné
zasadnutie OZ.
Predsedajúci predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:
1. Ing. Mário Melichárek, 2. Ing. Adriana Benyusová, 3. Mgr. Marek Šafár– poslanci OZ.
Nikto nemal pripomienky k zloženiu návrhovej komisie, dal hlasovať: za – 8 poslancov, proti –
nikto, zdržal sa hlasovania – nikto. Predsedajúci konštatoval, že návrhová komisia bude pracovať v
uvedenom zložení.
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Predsedajúci určil overovateľov zápisnice: Jozef Melišek a Filip Mihók – poslanci OZ. Za
zapisovateľku určil Bc. Annu Kurucovú – pracovníčku obecného úradu.
K bodu 2 – Žiadosti doručené OZ – prívalové vody
• Pán Puka požiadal aby obec vzala do správy dažďový zberný kanál, ktorý slúži na zber a
odtok dažďovej prívalovej vody prechádzajúci cez ich záhradu parcela 2042/45 a 2042/105
a aby ho pravidelne čistila. On ako vlastník povoľuje vstup zamestnancom obce pri
vykonávaní čistiacich prác.
• Starosta obce oboznámil prítomných s opatreniami, ktoré vykonal na zamedzenie škôd,
ktoré spôsobujú prívalové vody a erózia pôdy v časti obce /Šilingia/. Oslovil užívateľov
parciel, z ktorých sa odplavuje pri prívalových vodách vrchná časť ornice a apeloval na
nich, aby na uvedených parceliach vysievali hustosiate obilniny, nakoľko obec nemôže
nariadiť prestovateľovi čo má sadiť.
• Rokoval predbežne s Ing. Némethom, ktorý navrhuje vybudovať suché poldre, ktoré by
zastavili vodu z pravej a ľavej strany svahu. Táto investícia nie je pre obec finančne
zvládnuteľná a dotácia z Ministerstva hospodárstva SR nie je možná, nakoľko obec nie je
zaradená v zozname obcí ohrozovaných povodňami.
• Poslanec Mgr. Marek Šafár navrhol komunikovať s majtiteľom nehnuteľnosti aby časť
ornej pôdy prenajal obci, ktorá by na nej vykonala protipovodňové a protierózne opatrenia
tak, že by na nej vysadila pás porastu – kríkov s hustým koreňovým systémom.
• Poslanec Gabriel Tóth navrhol vykopať za záhradami odvodňovací kanál, ktorý by zachytil
prívalové vody.
• Poslankyňa Ing. Adriana Benyusová sa vyjadrila, v tom zmyle že každý pestovateľžiadateľ dotácie z eurofondov, by mal 5% z obrábanej plochy ponechať na ekologický
záujem /časť pôdy nechať ležať úhorom/. Za účelom odstránenia uvedených problémov
prívalových vôd a erózie pôdy by bolo vhodné, aby tieto ekologické požiadavky nájomca
vykonal na uvedenej parcele.
Navrhnuté opatrenia na riešenie vzniknutej situácie:
– vyčisťiť a prehĺbiť jarky v zaplavovanom území
– na čistenie jarkov využívať nezamestnaných, ale aj pracovníkov na dohodu, odpracovanie
dobrovoľníckej práce ako zápočet pohľadávok na dani z nehnuteľnosti
– obec vyhuvuje žiadosti p. Štefana Puku a berie do správy zberný dažďový kanál, ktorý
prechádza cez jeho záhradu
– posúdiť trasu a vykopať jarok cez pozemok p. Ladislava Chudivániho alebo cez lúky
– vziať vzorky vody, zeleniny a pôdy na rozbor
– iniciovať stretnutie s vlastníkom poľnohospodárskej pôdy, s cieľom ovplyvniť nájomcu na
pestovanie hustosiatych obilnín
– inicovať stretnutie s odborníkom na riešenie vzniknutej situácie
K bodu 3 – Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce požiadal kontrolórku obce o podanie správy z kontroly plnenia uznesenia.
Vypracovaná písomná správa je k zápisnici priložená pod písmenom „ A“. Správa bola predložená
na zasadnutie OZ, podľa článku 12, bod 1. rokovacieho poriadku.
K bodu 4 – Návrh plánu kontrolnej činnosti
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016 vypracovala hlavná kontrolórka
obce p. Mária Rapavá, poslanci ho obdržali spolu s pozvánkou. Plán bol zverejnený 15 dní pred
prerokovaním a k zápisnici je priložený pod písmenom „ B “.
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K bodu 5 - Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly pod č. II/201
Starosta obce požiadal hlavnú kontrolórku obce o podanie správy o výsledkoch kontroly. K
uvedenému bodu je vypracovaná písomná správa, ktorá je k zápisnici priložená pod písmenom „ C
“, poslanci písomnú správu obdržali spolu s pozvánkou na dnešné zasadnutie OZ.
K bodu 6 – Zmena rozpočtu obce
Poslanci OZ obdržali návrh zmeny rozpočtu, ktorý je k zápisnici priložený ako rozpočtové
opatrenie č. 1/2016 vykonané 24. 6. 2016 pod písmenom „ D “.
Starosta obce bližšie informoval poslancov so zmenou rozpočtu o zvýšení niektorých výdavkov a
presunoch medzi jednotlivými odvetviami funkčnej klasifikácie. Z rozpočtu bola vypustená
realizácia lávky cez miestny potok a zaradená bola revitalizácia ČOV.
Na základe kontroly obecnej kuchyne, ktorú vykonala hlavná kontrolórka na požiadanie OZ,
výsledky kontroly boli podané pre OZ pod č. správy II/2016. Na základe navrhnutých odporúčaní
na nápravu zistených nedostatkov bola doplnená pracovná náplň pomocnej sily o povinnosti 0,5
úväzku o práce týkajúce sa povinností súvisiacich s pracovnou náplňou vo verejnej správe.
Uvedené výdavky sa premietli v rozpočte v presune výdavkov z kuchyne na výdavky verejnej
správy.
K bodu 7 – Návrh VZN č. 3/2016
Návrh VZN č. 3/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy,
Školského klubu detí a Školskej jedálne vo Veľkých Lovciach, na rok 2016 je priložený k zápisnici
pod písmenom „ E “.
K bodu 8 – Návrh VZN č.4/2016
Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Veľké Lovce č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Lovce vypracoval starosta obce
v spolupráci s hlavnou kontrolórkou. K zápisnici je priložený pod písmenom „ F “.
K bodu 9 – prehodnotenie poplatkov a spôsobu vývozu komunálneho odpadu
Starosta obce predložil návrh prehodnotenia poplatkov vypracovaný hlavnou kontrolórkou obce,
na stanovenie spôsobu výpočtu výšky miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad a to dva spôsoby: a) na nádoby b) na osoby. Na základe rozhodnutia obecného
zastupiteľstva o vybranom spôsobe na najbližšom zastupiteľstve bude vypracovaný návrh VZN o
miestnych daniach a miestnom poplatku a tento bude predložený na schválenie OZ s účinnosťou od
1. 1. 2017. Rozbor stavu nákladov v obci pri množstvovom zbere a pri stanovení nákladov na
smetné na osoby je v prílohe zápisnice pod písmenom „ G “.
K bodu 10 – Správa nezávislého audítora
Starosta obce informoval, že bol vykonaný audit individuálnej účtovnej závierky k 31. 12 .2015,
audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31. 12. 2015 a porovanie ich súladu s výročnou správou
obce. Správa nezávislého auditora je priložená pod písmenom „ H “.
K bodu 11 – Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Správu zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov pri Obecnom zastupiteľstve Veľké Lovce podala predsedníčka komisie p. Dana
Bakošová. Správa je priložená pod písmenom „ I “.
K bodu 12 – Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu

Starosta obce informoval poslancov OZ, že na obecný úrad boli doručené nasledovné
žiadosti:
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žiadosť p. Aleny Slivoňovej, bytom Veľké Lovce č. 620 o poskytnutie jednorázovej
finančnej výpomoci vo výške 400,- €.
• žiadosť p. Márie Slivoňovej, bytom Veľké Lovce č. 655 o poskytnutie jednorázovej
finančnej výpomoci
• žiadosť reformovanej kresťanskej cirkvi, Cirkevný zbor Veľké Lovce o modernizáciu
osvetlenia pred kostolom.
• žiadosť p. Ladislava Círiu o vyčistenie pozemku
Pán starosta skonštatoval, že žiadosť p.Círiu je bezpredmetná nakoľko už nie je vlastníkom
nehnuteľnosti, ktorú žiada vyčistiť.
•

K bodu 13 – Rôzne informácie
•

•
•

•

•

Starosta obce informoval poslancov o počte detí prihlásených na predprimárne vzdelávanie
v školskom roku 2016/2017, pričom celkový počet prihlásených detí je 40, z toho 37 detí na
celodennú dochádzku a 3 deti na poldennú dochádzku. Počet žiakov pre školský rok
2016/2017 nasledovný: počet zapísaných žiakov do 1. ročníka je 23, z toho dvaja majú
odklad školskej dochádzky. Počet zapísaných žiakov do ŠKD je 21. Počet zapísaných
žiakov na náboženskú výchovu je 123 a na etickú výchovu 21 žiakov.
Starosta obce oznámil poslancom OZ, že za kronikára obce, zmysle Štatútu obce Veľké
Lovce menoval pána Michaela Németha.
Starosta obce informoval, že s budovaním vetvy B-1- 1-1 a časť vetvy B. 2 sa začne
začiatkom mesiaca júl a že práce na oprave podlahy v KD pri vstupe do múzea už
priebiehajú.
Ing. Krajčovičová informovala o stave prípravy osláv 780. výročia osláv prvej písomnej
zmienky o obci. p. Bakošová navrhla, aby v rámci osláv boli ocenení Ing. Ján Orša a p.
Terézia Pavlatovká, Mgr. Marek Šafár doplnil aby boli ocenené aj ďalšie osoby za prácu v
procpech obce a to Ing. Ivan Horník a MUDr. Anastázia Mojáková.
Pani.Bakošová požiadala, aby bolo doplnené VZN č. 3/2013 o poskytovní sociálnych
služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby. VZN doplniť v znení: FO predloží
vedúcej obecnej kuchyne fotokópiu dokladu o poberaní starobného, alebo invalidného
dôchodku, t.j. rozhodnutie sociálnej poisťovne o priznaní starobného alebo invalidného
dôchodku.

K bodu 14 – Diskusia
Diskusné príspevky boli podávané podľa jednotlivých bodov. Hlavná kontrolórka obce
podala niekoľko diskusných príspevkov citujem:
•
•

K bodu č.5 -zmena rozpočtu Zmena rozpočtu je prevedená v súlade so zákonom
č.583/2004 o rozpočtových pravidlách § 14
V časti 05-ochrana živ.prostredia -710-výstavba kanalizácie
Uznesením OZ č. VII/2015 pod F-2 na zasadnutí 16. 12. 2015 bolo odsúhlasené
prefinancovanie domových kanalizačných prípojok na vetve B1-1.s podpisom zmluvy a
realizáciou s firmou Štrba s.r.o. V predloženej I. zmene rozpočtu je v kapitálových
výdavkoch na výstavbu kanalizácie pre rok 2016 rozpočtované z pôvodnej sumy 97 200,00
€ suma 171 000,00 €. Dotácia v príjmoch je 150 000,00 €. Výdavky pre obec 5 % činia
7 895,00 €. Spolu výdavky 157 895,00 €. Rozpočtovaná suma 171 000,00 je vyššia o
13 105,00 €. Je potrebné zachovať pri financovaní pre jednotlivé domové prípojky ak sa
hradili náklady pri vetve B1-1 po hranicu ohrady taký istý postup aj na tejto vetve. Z tohto
dôvodu navrhuje vypracovať kalkuláciu na náklady na prípojku mimo verejnej časti,
uzatvorenie zmluvy s firmou podľa verejného obstarávania na zabezpečenie prípojok.
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•
•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

K 05-ochrana živ.prostredia-rekonštrukcia ČOV. Na sumu 15 000,00 € je potrebné
doložiť kalkuláciu výdavkov a ako sa bude zabezpečovať realizácia a uzatvoriť zmluvu.
V časti 10-sociálne zabezpečenie následne na výsledok kontroly pod č. 9/2016 –kontrola
nákladov a výnosov obecnej kuchyne a predložený splnený zoznam písomných opatrení zo
strany obce je potrebné v predloženej I. zmene rozpočtu upraviť výdavky kuchyne 10.20
staroba a to znížiť výdavky na mzdy, odvody o 0,5 úväzku pomocnej sily a zvýšiť výdavky
01.1.1. výdavky verejnej služby na mzdy a odvody o sumu vyplývajúcu z presunu 0,50
úväzku pomocnej sily z kuchyne na 0,50 úväzok pomocná sila pre obec. Príjmová a
výdavková časť je vyrovnaná, zabezpečením doporučených opatrení a zohľadnením úpravzmenu doporučujem schváliť.
K bodu č. 7 - v zmysle § 10, zákona č.79/2015 je obec, ktorej ročná produkcia
komunálnych odpadov presahuje 350 t, alebo ktorej počet obyvateľov prevyšuje 1000 je
povinná vypracovať PROGRAM OBCE. Obec zatiaľ program nemá vypracovaný.
Informácia zo školenia pre obecné zastupiteľstvo Obecné úrady nie sú výkonným
orgánom obecného zastupiteľstva a pri uznesení nesmie OZ ukladať úlohy OÚ a ani
starostovi / a teda ak ukladá OZ úlohy starostovi vstupuje do výhradnej kompetencie
starostu/. Je potrebné formulovať uznesenie v neurčitku, že OZ sa uznáša na tom aby bola
napr. uzatvorená zmluva, alebo napr. aby bola zabezpečená úprava podlahy atď. Ak
uznesenie napr.. OZ poveruje neni napadnuté prokuratúrou, tak je vykonateľné.
K bodu č. 6 – VZN č. 3/2016 uviedla,že obec dostáva v podielových daniach na základe
aktuálneho jednotkového koeficientu, ktorý je pre rok 2016 – 71,1 a podľa prepočítaného
počtu žiakov -dotácie na vzdelávanie pre Mš, ŠKD, ŠJ a CVČ a na správu školských
objektov . Podľa prepočtu v prehľadnej tabuľke cez NV a stav detí a žiakov k 15.9.
predchádzajúceho roku v našej obci je táto suma 136 682,64 € . Obec musí 88 % z tejto
sumy musí schváliť vo VZN . Z uvedenej sumy 136 683,00 € činí 88 % 120 281,00 €. V
uvedenom návrhu je 124 060,00 € čo činí 90 %. Dodržaný je zákon č.583/2004 § 5 ods.3
obec môže v originálnej pôsobnosti schváliť väčšiu i menšiu dotáciu.
K správe nezávislého auditora, skonštatovala, že je pre ňu potešujúce , že máme bez
výhrad zhodnotenú účtovnú závierku k 31. 12. 2015 a konštatované je tiež, že bolo dodržané
overenie podľa § 10 ods. 7 a 8, § 16 ods. 12, § 17 a § 19 ods.1 zákona o rozpočtových
pravidlách. Je potrebné poďakovať za výsledky práce účtovníčke Bc. Kurucovej, moja
spolupráca ako kontrolóra je na dobrej úrovni. V správe nezávislého auditora je
konštatované, že auditor berie do úvahy interné kontroly. K záverečnému účtu za rok 2015
vypracovala stanovisko, s doporučením ho schváliť bez výhrad, čo bolo na základe
podrobne vykonanej vnútornej kontroly.

Ing. Anna Krajčovičová sa informovala o jednotlivých výdavkoch na položkách
tovarov a služieb podľa funkčnej klasifikácie, ďalej požiadala o kosenie potoka pri
Základnej škole
poslanec p. Filip Mihók navrhol, aby OZ urobilo obhliadku obce pred ďalším
zastupiteľstvom a aby sa previedla revízia a údržba miestneho rozhlasu
poslanec. p.Jozef Melišek navrhol úpravu, ostrihanie tuj na cintoríne
poslankyňa p. Dana Bakošová sa vyjadrila k správe audítora, ktorá bola bez
nedostatkov, že je potrebné poďakovať za prácu účtovníčke p. Kurucovej.
p. Marta Kasášová požiadala o čistenie jarkov na ulici „Gazdovská“
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Schválenie uznesenia
Poslanci hlasovali o jednotlivých uzneseniach v rámci jednotlivých prerokovaných bodov.
Uznesenie je priložené k zápisnici

U Z N E S E N I E č. II/2016

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 24.06.2016 v budove Obecného úradu
vo Veľkých Lovciach

Obecné zastupiteľstvo Veľké Lovce:

A

schvaľuje

1. Program 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2016.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr.
Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

2. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr.
Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

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

priloženého návrhu:
Bežné príjmy:
Kapitálové príjmy:
Príjmy spolu:
Finančné operácie:
Rozpočtované príjmy celkom:

942 029,00
402 611,00
1 344 640,00
30 088,00
1 374 728,00

Bežné výdavky:
Kapitálové výdavky:

871 225,00
202 300,00
1 073 525,00
301 203,00

Výdavky spolu:
Finančné operácie:
Rozpočtované výdavky celkom:

1 374 728,00

Hlasovanie: za - 6 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Mário Melichárek, Jozef Melišek, Filip Mihók, Mgr. Marek Šafár,
Gabriel Tóth),proti – 0, zdržal sa hlasovania – 2 ( Dana Bakošová, Ing. Anna Krajčovičová)

4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Lovce č. 3/2016 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne vo
Veľkých Lovciach, na rok 2016.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr.
Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.
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5. Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Lovce č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Lovce.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr.
Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

6. Jednorázovú finančnú výpomoc pre Alenu Slivoňovú, bytom Veľké Lovce č. 620 vo výške 400
EUR.
Hlasovanie: za - 0 ,proti – 7 ( Ing. Adriana Benyusová,, Ing. Anna Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr. Marek Šafár,
Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ), zdržal sa hlasovania – 1 (Ing. Mário Melichárek).

7. Jednorázovú finančnú výpomoc pre Máriu Slivoňovú, bytom Veľké Lovce č. 655 vo výške 100
EUR.
Hlasovanie: za - 0 ,proti – 7 ( Ing. Adriana Benyusová,, Ing. Anna Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr. Marek Šafár,
Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ), zdržal sa hlasovania – 1 (Ing. Mário Melichárek).

8. Žiadosť reformovanej kresťanskej cirkvi, Cirkevný zbor Veľké Lovce o modernizáciu osvetlenia
pred kostolom.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr.
Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

9. Návrh na udelenie ceny obce Veľké Lovce pre pána Jána Oršu a pani Teréziu Pavlatovskú.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr.
Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

B

berie na vedomie

1. Správu o kontrole plnenia uznesení.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr.
Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

2. Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky a hospodárení obce za rok 2015.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr.
Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

3. Správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly pod č. II/2016.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr.
Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

4. Zoznam detí prihlásených na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2016/2017, pričom
celkový počet prihlásených detí je 40, z toho 37 detí na celodennú dochádzku a 3 deti na poldennú
dochádzku.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr.
Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.
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5. Počet žiakov pre školský rok 2016/2017 je 144, do 1. ročníka je zapísaných 23 žiakov, z toho
dvaja majú odklad školskej dochádzky, do ŠKD je zapísaných 21 žiakov, na náboženskú
výchovu je zapísaných 123 žiakov a na etickú výchovu 21 žiakov.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr.
Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

6. Správu komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zo
zasadnutia komisie po podaní majetkového priznania starostu obce za rok 2015.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr.
Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

7. Rozhodnutie starostu obce o menovaní pána Michaela Németha za kronikára obce,
v zmysle Štatútu obce Veľké Lovce.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr.
Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

8. Prehodnotenie poplatkov a spôsoby vývozu komunálneho odpadu.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr.
Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

C

OZ sa uznáša

1. Aby bol na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva pripravený návrh dodatku k VZN č.
3/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v obci Veľké
Lovce v zmysle predloženého návrhu.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr.
Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

2. Aby bol vykonaný bezodkladný odber vzorky pôdy a vody zo zaplavenej časti obce, za účelom
vykonania hygienického rozboru.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr.
Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

3. Aby bolo zabezpečené čistenie zberného odvodňovacieho kanála, ktorý prechádza parcelami
2042/45 a 2042/105 a ktorý slúži na zber a odtok dažďovej prívalovej vody v zmysle predloženej
žiadosti o prevzatie správy zberného odvodňovacieho kanála.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr.
Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

4. Aby bolo v súčinnosti s obyvateľmi dotknutej časti obce, ako aj s prizvaným odborníkom
z vodohospodárskej oblasti vypracovaný návrh trasy nového odtokového kanála v časti obce „Pod
gaštanmi“.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr.
Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.
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5. Na iniciovaní rokovania obce s vlastníkom a užívateľom poľnohospodárskej pôdy – tzv. Farské,
za účelom zistenia možnosti protieróznych opatrení.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr.
Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

D

OZ súhlasí

1. S prefinancovaním prípojok kanalizácie na vetve „B-1-1-1“ a časti vetvy „B“ podľa projektovej
dokumentácie.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr.
Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

K bodu 15 – Záver
Predsedajúci na záver poďakoval prítomných za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva
ukončil.

Overovatelia zápisnice – Jozef Melišek

…...............................

Filip Mihók

…...............................

Zapísala – Bc. Anna Kurucová

…...............................

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

Zverejnené na úradnej tabuli dňa 27.7.2016
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ZOZNAM PRÍLOH
A – Kontrola plnenia uznesení
B – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016
C – Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly pod č. II/2016
D – Zmena rozpočtu obce
E – Návrh VZN č. 3/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy,
Školského klubu detí a Školskej jedálne vo Veľkých Lovciach, na rok 2016
Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Veľké Lovce č. 4/2016 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Lovce
G – Rozbor stavu nákladov v obci pri množstvovom zbere a pri stanovení nákladov na smetné na
osoby
H – Správa nezávislého auditora
I – Správa o zasadnutí komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov pri Obecnom zastupiteľstve Veľké Lovce.

F–
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