OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VEĽKÉ LOVCE
Číslo: OZ/2016-5

Veľké Lovce dňa 16.12.2016

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľké Lovce, ktoré sa konalo
16. 12. 2016 v budove Obecného úradu vo Veľkých Lovciach
PROG RAM

ROKOVANIA

1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly pod č. IV/2016
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017
5. Návrh rozpočtu na roky 2017-2019
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2017-2019
7. Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Lovce predložené na
schválenie

OZ.

8. Zmena rozpočtu
9. Návrh 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
10. Návrh dodatku k VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Veľké Lovce
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 – 8, viď prezenčnú listinu, ktorá je priložená k zápisnici
Ospravedlnení poslanci – 1
Neospravedlnení poslanci – 0

K bodu l – Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej len „OZ“/ otvorila a viedla zástupkyňa starostu obce
Ing. Adriana Benyusová.
Privítala prítomných a oznámila, že OZ bolo zvolané podľa §-u 13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR
č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení na dnešný deň.
Zástupkyňa starostu skonštatovala, že podľa priloženej prezenčnej listiny je prítomných
8 poslancov a jeden poslanec je ospravedlnený. Skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé
rokovať a uznášať sa.
Oboznámila prítomných s programom dnešného zasadnutia:
Navrhuje presunúť bod 8 na bod 5.
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly pod č. IV/2016
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017
5. Zmena rozpočtu
6. Návrh rozpočtu na roky 2017-2019
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2017-2019
8. Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Lovce predložené na
schválenie OZ.
9. Návrh 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
10. Návrh dodatku k VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Veľké Lovce
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
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Hlasovania sa zúčastnilo 8 poslancov, program prítomní poslanci schválili nasledovne: za – 8
poslancov, proti – nikto, zdržal sa hlasovania – nikto. Predsedajúca skonštatovala, že program
zasadnutia bol schválený jednohlasne v uvedenom znení a bude sa podľa neho riadiť dnešné
zasadnutie OZ.
Predsedajúca predložila návrh na zloženie návrhovej komisie:
1. Dana Bakošová, 2. Ing. František Galbavý , 3. Gabriel Tóth – poslanci OZ. Nikto nemal
pripomienky k zloženiu návrhovej komisie, dala hlasovať: za – 8 poslancov, proti – nikto, zdržal sa
hlasovania – nikto. Predsedajúca konštatovala, že návrhová komisia bude pracovať v uvedenom
zložení.
Predsedajúca určila overovateľov zápisnice: Ing. Anna Krajčovičová a Ing. Mário Melichárek –
poslanci OZ.
Za zapisovateľku určila Bc. Simonu Habrmanovú.

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení
Zástupkyňa starostu obce požiadala kontrolórku obce o podanie správy k tomuto bodu. K bodu
je vypracovaná písomná správa, ktorá bola predložená na zasadnutí OZ a je k zápisnici priložená
pod písmenom „A“.
K bodu 3 - Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly pod č. IV/2016
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 2017
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“. Nikto z prítomných poslancov nemal návrhy na ďalšie vykonanie kontroly alebo
doplnenie plánu kontrolnej činnosti.
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K bodu 5 - Zmena rozpočtu
Poslanci OZ obdržali návrh zmeny rozpočtu, ktorý je k zápisnici priložený pod písmenom „D“.
Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu podľa priloženého návrhu nasledovne :
Bežné príjmy:
Kapitálové príjmy:
Príjmy spolu:
Finančné operácie:
Rozpočtované príjmy celkom:

916 964
408 032
1 324 996
0
1 324 996

Bežné výdavky:
Kapitálové výdavky:
Výdavky spolu:

846 493
177 300
1 023 793

Finančné operácie:
Rozpočtované výdavky celkom:

301 203
1 324 996

K bodu 6 Návrh rozpočtu na roky 2017-2019
Návrh rozpočtu v tabuľkovej forme obdržali poslanci spolu s pozvánkou. V písomnej forme je
k zápisnici priložený pod písmenom „E“.
Tento návrh bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obecného úradu 15 dni pred
konaním obecného zastupiteľstva.
OZ schvaľuje A 2.) Návrh rozpočtu obce na rok 2017 podľa prílohy:
Bežné príjmy:
Kapitálové príjmy:
Príjmy spolu:
Finančné operácie:
Rozpočtované príjmy celkom:

979 064
120 000
1 099 064
30 087
1 129 151

Bežné výdavky:
Kapitálové výdavky:
Výdavky spolu:

913 159
175 000
1 088 159

Finančné operácie:
Rozpočtované výdavky celkom:

40 992
1 129 151

Kapitálové príjmy – príjem dotácie na kanalizáciu . Výdavky - prekrytie potoka- lávka po dvoch
rokoch plánovania. Plánuje sa tiež predbežne dostavba telocvične.
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K bodu 7 - Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2017-2019
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Veľké Lovce obdržali poslanci spolu
s pozvánkou. V písomnej forme je priložené k zápisnici pod písmenom „F“. Stanovisko
vypracovala a prečítala kontrolórka obce p. Mária Rapavá. Stanovisko poslanci zobrali na vedomie.
Kontrolórka obce doporučuje schváliť návrh rozpočtu na rok 2017 a na rok 2018, 2019 na vedomie.
K bodu 8 – Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Lovce predložené
na schválenie OZ.
Povinnosť vyplývajúca zo zákona určuje od 1.1.2016 zmenu v kontrolnej činnosti. V pravidlách sa
uvádzajú postupy podľa nového zákona, výstupy z kontroly, napr. návrh správy. Pravidlá kontrolnej
činnosti musia byť schválené OZ. Poslanci pravidlá obdržali a sú k zápisnici priložené pod
písmenom „G“. Nikto z poslancov nemal pripomienky.
K bodu 9 – Návrh 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 bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obecného úradu 15 dní pred
konaním OZ. V prílohe je uvedený pod písmenom „H“. Návrh sa pripomienkoval a vyhodnotenie
pripomienok sa uskutočnilo dňa 12.12.2016. K zápisnici je priložené pod písmenom „Ha“.
Pripomienkam sa vyhovelo. Zástupkyňa starostu obce Ing. Benyusová uviedla, že predmetom
návrhu VZN sú dane z nehnuteľnosti, pozemkov, verejné priestranstvo. Návrh VZN sa zosúladil
podľa pripomienok prokurátorky. Poslankyňa D. Bakošová navrhuje, aby sa na zasadnutie
privolávala pracovníčka, ktorá rieši danú problematiku. Zástupkyňa starostu ďalej uviedla, že
občania boli vyzvaní, že ak majú záujem, môžu si zmeniť nádobu na komunálny odpad. Dnes bol
na obecnom úrade programátor, ktorý nainštaloval systém, ktorý bude slúžiť na vydávanie
a kontrolu zakúpenia lístkov na smetné nádoby. Výstupom je známka, na ktorej je čiarový kód,
meno a priezvisko, adresa bydliska a veľkosť smetnej nádoby. Každý občan bude mať povinnosť
zakúpiť si známku a pred odvozom KO vyvesiť ju na smetnú nádobu. Následne ho pracovník
Brantneru zoberie a vráti na obecný úrad.
Kontrolórka obce poznamenala, že pri množstvovom zbere obec nevyrubí poplatok rozhodnutím.
Návrh VZN bol spracovaný v zmysle zákona a obsahuje aj platenie poplatku a preukazovanie
množstva zakúpením si a vyvesením známky. Ing. Melichárek pripomenul, že obecná rada
navrhovala poplatok na osoby a zastupiteľstvo schválilo množstvový zber. Občania budú vynášať
odpad do hája. OZ navrhuje na začiatku poveriť jedného pracovníka, ktorý bude chodiť
s Brantnerom a kontrolovať lístky. Pani Bakošová poznamenala, že celý rok Brantner na faktúrach
udával to isté množstvo odpadu. V tomto sa preukáže presný odber množstvového zberu. Ak to
nebude fungovať - zmení sa zber odpadu. Mgr. Šafár - ak by bol zber určený na osoby, občania by
sa odhlásili z trvalého pobytu. Zástupkyňa starostu oznámila poslancom OZ, že v priebehu
budúceho týždňa sa bude po obci roznášať rozpis triedeného odpadu + informácie o zavedení
množstvového zberu a povinností občanov. V letáku sa bude nachádzať aj cena jedného žetónu známky na jednu smetnú nádobu. Ing. Galbavý navrhuje zakúpiť obaly a dať ich občanom keď si
budú zakupovať lístky.
Poslanci OZ navrhujú VZN schváliť s pripomienkou, že občan musí minimálne 6x v polroku
vyviesť komunálny odpad.
Do návrhu uznesenia návrhová komisia zapísala :
Pripomienku k Návrhu VZN č. 5/2016 v časti POPLATOK § 17 Platenie poplatku bod 2 : Za slová
v kalendárnom roku doplniť text „minimálne 6 x“. Celé znenie § 17 bod 2 je nasledovné :
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Ak sa zistí, že poplatník nerealizuje množstvový zber v priebehu 1. polroku v každom kalendárnom
roku minimálne 6 x, obec mu vyrúbi poplatok rozhodnutím na základe sadzby 0, 038 EUR za osobu
a kalendárny deň podľa § 78 odst. 1 písm. b) zákona.
Ďalej navrhujú sprísniť podmienky, ak sa niekto prichytí pri vyvážaní smetí.
VZN sa prijíma s pripomienkou.
K bodu 10 – Návrh dodatku k VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Lovce
Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obecného úradu 15 dní pred
konaním OZ. V prílohe je uvedený 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.
V roku 2015 sa schválilo 30 %. OZ navrhuje za rok 2016 odmenu kontrolórke vo výške 30 %.
K bodu 12 – Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu
Zástupkyňa starostu obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o žiadosti :
- spoločnosti SWAN. Na minulom zasadnutí OZ sa prerokovala žiadosť spoločnosti SWAN, a. s. o
možnosti vybudovania telekomunikačných zariadení (stožiar) na území obce Veľké Lovce a OZ
súhlasilo so zhotovením fotodokumentácie pre zistenie vhodnosti umiestnenia zariadení a prístupu k
nim. 12.12.2016 bola doručená žiadosť o vyjadrenie k výstavbe telekomunikačného stožiara.
Telekomunikačný stožiar by sa mal nachádzať na parcele E 2060/1. Súčasťou žiadosti bola
katastrálna mapa, informatívny zákres riešenie stožiara a návrh nájomnej zmluvy.
- doručenej od OZ COUNTRY BÚRKA, ktoré žiada obec o dotáciu na rok 2017 vo výške
1500 €. Za rok 2016 bola dotácia vo výške 1000 eur. Navýšenie odôvodňuje okrúhlym ročníkom.
- doručenej od Miestnej organizácii Slovenského zväzu civilizačne chorých a telesne postihnutých
vo Veľkých Lovciach, ktorá žiada o dotáciu vo výške 700,00 €. Zvýšili žiadosť o 100 eur.
- doručenej od Miestneho odboru Matice slovenskej vo Veľkých Lovciach, ktorá žiada
o dotáciu vo výške 4000 €. Taká istú výška dotácie im bola poskytnutá aj minulý rok.
- doručenej od OZ Ľudový dom, ktoré žiada o dotáciu vo výške 2500,00 €. Tak ako minulý rok.
- doručenej od OZ Na Podvalku, ktoré žiada dotáciu vo výške 500,00 €. V roku 2016 žiadali 800
eur.
- doručenej z Miestneho spolku Slovenského červeného kríža Veké Lovce, ktorý žiada dotáciu vo
výške 300,00 €.
-doručenej z Telovýchovnej jednoty Veľké Lovce, ktorá žiada dotáciu na rok 2017 vo výške 25
000,00 €.
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V rozpočte obce na rok 2017 je navrhnutých na kultúrne služby – bežné výdavky transfér suma
8900 EUR. Žiadané spolu na kultúrne služby v doručených žiadostiach je 9500 EUR. Schválenie
dotácie môže byť len do výšky rozpočtu. Navrhuje sa skracovať žiadosti.
Matica začleňuje všetky tri súbory plus múzeum. Dom Ľudového bývania a Country búrka, nie sú
aktivitou dediny, ale sú to súkromné záležitosti a vyberajú si na podujatiach vstupné. Zástupkyňa
starostu uviedla, že každá organizácia reprezentuje obec.
OZ navrhuje krátiť vo výške 500 EUR Občianskemu združeniu Country Búrka, a Základnej
organizácii zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR vo výške 100 EUR.
Zástupkyňa starostu uviedla, že zamestnanci obecného úradu vykonali administratívnu kontrolu.
Zmenili sa podmienky - každá organizácia musí dokladať výpis z registra trestov, stanovy, IČO a
iné potvrdenia vyplývajúce z VZN o dotáciách a príslušného zákona. O tejto povinnosti boli všetky
organizácie vopred informované. Všetky žiadosti spĺňajú uvedené náležitosti.
K bodu 13 – Rôzne informácie
- OZ navrhuje schváliť reprezentačný fond starostu obce tak, ako minulý rok - 1000 EUR,
- verejné osvetlenie bolo ukončené. Vykonala sa kontrola na mieste, zaslala sa žiadosť o platbu.
Platba z Ministerstva hospodárstva bola pripísaná na účet a bol splatený úver.
- kanalizácia - práce sa ukončili. Sú pripravené aj prípojky, ktorých je 16. Zároveň sa podala nová
žiadosť na Environmentálny fond. Cenová ponuka na pripojenie kanalizácie (Kuruc, Bagala, fara)
bola vo výške 8900 EUR.
- OZ bol rozposlaný návrh dostavby telocvične. Navrhujú sa dve varianty. Kontajnerový systém,
ktorý by obec stál cca 26 000 a druhá varianta je murovaný systém. Cena by sa pohybovala cca
55-60 000 EUR. Ing. Krajčovičová uviedla, že cieľom je, aby sa telocvičňa skolaudovala čo
najskôr. Za vhodné riešenie považuje dobudovanie telocvične kontajnerovým systémom. Je to
rýchle, priechodné a finančne dostupné. Životnosť kontajnera je cca 10 – 15 rokov. Ďalej uviedla,
že obec užíva telocvičňu 10 rokov bez kolaudácie. Opravy na telocvični sa nemôžu robiť, ak nie je
telocvičňa skolaudovaná. Ing. Galbavý je za konečné riešenie, nie čiastkové ( nie kontajnery, ale
murovaný systém). Mgr. Šafár považuje sumu 26 000 EUR vysokú za provizórne riešenie. Ak to
bude nutné, poslanci navrhujú kvôli tomuto bodu zvolať zasadnutie OZ.
- Obec plánuje uzatvoriť dohodu o pracovnej činnosti na 6 hodín týždenne v čase od 07.01.2017 do
31.06.2017 s Michalom Némethom na vykonávanie knihovníckych prác. Poslanci OZ vyjadrili
svoj súhlas podpisom na doklade, ktorý je priložený k zápisnici pod písmenom „I“.
Diskusia
Diskusné príspevky sa podávali počas jednotlivých bodov.
Ďalšie diskusie :
Poslankyňa Bakošová, navrhuje prijať na skrátený úväzok, alebo z úradu práce pracovníka, ktorý
bude vykonávať exekúcie, nakoľko pracovníčka daní túto činnosť nestíha v rámci svojej pracovnej
náplne vykonávať. Ďalšou alternatívou bolo zriadenie komisie.
Poslankyňa Bakošová sa spýtala ako sa riešil list pána Regása vo veci zisťovania, nedodržiavania
nájomnej zmluvy. Podnet pána Regása, ktorý smeroval k prehodnoteniu nájomnej zmluvy zatiaľ
nebol doriešený.
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K bodu 14 – Záver
Schválenie uznesenia
Poslanci hlasovali o jednotlivých uzneseniach v rámci jednotlivých prerokovaných bodov.
Uznesenie je priložené k zápisnici
Zasadnutie sa ukončilo o 19:50 hod.
Overovatelia zápisnice:
Ing. Anna Krajčovičová

…....................................

Ing. Mário Melichárek

…....................................

Zapísala – Bc. Simona Habrmanová

….…...............................

8/13

Schválené uznesenie :

U Z N E S E N I E č. V / 2016
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 16.12.2016 v budove Obecného úradu
vo Veľkých Lovciach
Obecné zastupiteľstvo Veľké Lovce:

A schvaľuje
1. Program 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

2. Návrh rozpočtu obce Veľké Lovce na rok 2017 podľa prílohy :
Bežné príjmy:
Kapitálové príjmy:
Príjmy spolu:
Finančné operácie:
Rozpočtované príjmy celkom:

979 064
120 000
1 099 064
30 087
1 129 151

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

913 159
175 000
1 088 159
40 992
1 129 151

Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

3. Zmenu rozpočtu obce na rok 2016 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:

916 964
408 032
1 324 996
0
1 324 996

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

846 493
177 300
1 023 793
301 203
1 324 996
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Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

4. Pripomienku k Návrhu VZN č. 5/2016 v časti POPLATOK § 17 Platenie poplatku
bod 2 : Za slová v kalendárnom roku doplniť text „minimálne 6 x“. Celé znenie § 17 bod 2
je nasledovné :
Ak sa zistí, že poplatník nerealizuje množstvový zber v priebehu 1. polroku v každom
kalendárnom roku minimálne 6 x, obec mu vyrúbi poplatok rozhodnutím na základe sadzby
0, 038 EUR za osobu a kalendárny deň podľa § 78 odst. 1 písm. b) zákona.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

5. Všeobecne záväzné nariadenie 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 - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

6. Dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu č.4/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Lovce.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),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 2016, čo činí sumu 1224 EUR v hrubom vyjadrení.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

8. Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Lovce v zmysle § 18 e
zákona č. 369/1990 Z. z.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

9. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 pre TJ Veľké Lovce vo výške 25.000,00
€ na účel v súlade so žiadosťou. Slovom : dvadsaťpäťtisíc.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

10. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 pre Miestny spolok Slovenského
Červeného kríža vo Veľkých Lovciach vo výške 300,00 € na účel v súlade so žiadosťou.
Slovom : tristo.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.
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11. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 pre OZ COUNTRY BÚRKA
vo výške 1000,00 € na účel v súlade so žiadosťou. Slovom : jedentisíc.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

12. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 pre Miestnu organizáciu Slovenského
zväzu civilizačne chorých a telesne postihnutých vo Veľkých Lovciach vo výške 600,00 €
na účel v súlade so žiadosťou. Slovom : šesťsto.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

13. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 pre Miestny odbor Matice slovenskej
vo Veľkých Lovciach vo výške 4000,00 € na účel v súlade so žiadosťou. Slovom : štyritisíc.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

14. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 pre OZ Ľudový dom vo Veľkých
Lovciach vo výške 2.500 € na účel v súlade so žiadosťou s podmienkou vylúčiť možnosť
použitia dotácie na občerstvenie na skupinových výjazdoch členov. Slovom : dvetisícpäťsto.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

15. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 pre Občianske združenie NA
PODVALKU vo Veľkých Lovciach vo výške 500,00 € na účel v súlade so žiadosťou.
Slovom : päťsto.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

16. Reprezentačný fond starostu obce na rok 2017 vo výške 1000 €.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

17. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

B

berie na vedomie podľa príloh

1. Správu o kontrole plnenia uznesení.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.
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2. Správu o kontrole od posledného zasadnutia OZ pod č. IV/2016.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

3. Návrh rozpočtu na roky 2018 – 2019.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Veľké Lovce na roky 2017 –
2019.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

5. Informáciu o možnostiach dobudovania sociálnych zariadení k telocvični Základnej školy vo
Veľkých Lovciach.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

C súhlasí
1. S možnosťou prenájmu pozemku pre výstavbu telekomunikačného stožiara na predmetnej
parcele za dodržania postupu v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

D uznáša sa
1. Na spresnení termínu prehodnotenia nájomných zmlúv obce Veľké Lovce do najbližšieho
zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľké Lovce.
Hlasovanie: za - 8 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna Krajčovičová,
Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.

…............................................
Ing. Adriana Benyusová
zástupkyňa starostu obce

Zverejnené na úradnej tabuli dňa 19.12.2016
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ZOZNAM PRÍLOH

A–

Kontrola plnenia uznesení
Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly pod č. IV/2016
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017
Zmena rozpočtu
Návrh rozpočtu na roky 2017-2019
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2017-2019
Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Lovce
Návrh 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
Ha - Vyhodnotenie pripomienky k VZN č. 5/2016 v zmysle zákona č. 369/1990 § ods. 6.
CH – Návrh dodatku k VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Veľké Lovce
IVyjadrenie súhlasu poslancov OZ s vytvorením pracovnej činnosti knihovníka obce
J–
Návrh Uznesenia č. V/2016
B–
C–
D–
E–
F–
GH–
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