OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VEĽKÉ LOVCE
Číslo: OZ/2013-2

Veľké Lovce 28.06.2013

ZÁPISNICA

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľké Lovce, ktoré sa konalo
27.06.2013 v budove Obecného úradu vo Veľkých Lovciach

PROGRAM

ROKOVANIA

1. Otvorenie zasadnutia
2. Verejné osvetlenie – ponuky rekonštrukcie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa kontrolóra o priebežnej kontrolnej činnosti v roku 2013
5. Informovanie o výsledkoch kontroly Okresnej prokuratúry Nové Zámky
6. Správa o plnení miestnych daní a poplatkov obce za rok 2013
7. Zmena rozpočtu obce na rok 2013
8. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2013
9. Všeobecne záväzné nariadenie obce
10. Polyfunkčný objekt
11. Rekonštrukcia ZŠ, MŠ – voda, obklady, elektrina, oplotenie detského ihriska
12. Rekonštrukcia výtlkov
13. Výstavba jarkov a odtokových žľabov
14. Správa o prípravách 777. výročia obce
15. Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu
16. Rôzne informácie
17. Diskusia
18. Schválenie uznesenia
19. Záver

ROKOVANIE
Prítomní – viď prezenčnú listinu, ktorá je priložená k zápisnici
Ospravedlnení poslanci – nikto
Neospravedlnení poslanci – nikto

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. Konštatoval, že podľa priloženej prezenčnej listiny je
prítomných 9 poslancov. Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať, uznášať sa a
prijímať všeobecne záväzné nariadenie.
Oboznámil prítomných s programom dnešného zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Otvorenie zasadnutia
Verejné osvetlenie – ponuky rekonštrukcie
Kontrola plnenia uznesení
Správa kontrolóra o kontrolnej činnosti v roku 2013
Informovanie o výsledkoch kontroly Okresnej prokuratúry Nové Zámky
Správa o plnení miestnych daní a poplatkov obce za rok 2013
Zmena rozpočtu obce na rok 2013
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2013
Všeobecne záväzné nariadenie obce
Polyfunkčný objekt
Rekonštrukcia ZŠ, MŠ – voda, obklady, elektrina, oplotenie detského ihriska
Rekonštrukcia výtlkov
Výstavba jarkov a odtokových žľabov
Správa o prípravách 777. výročia obce
Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu
Rôzne informácie
Diskusia
Schválenie uznesenia
Záver

Predsedajúci sa spýtal, či má niekto pripomienky, prípadne doplňujúce návrhy k programu
dnešného zasadnutia OZ. Nakoľko neboli podané žiadne doplňujúce návrhy ani pripomienky k
programu, predsedajúci dal hlasovať o programe rokovania v uvedenom znení, hlasovania sa
zúčastnilo 9 poslancov, program prítomní poslanci schválili nasledovne: za – 9 poslancov, proti –
nikto, zdržal sa hlasovania – nikto. Predsedajúci konštatoval, 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. Mgr. Martin Brezánsky, 2. Mgr. Marek Šafár, 3. Filip Mihók – 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.
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Predsedajúci určil overovateľov zápisnice: Ing. František Galbavý a Dominik Mihók –
poslanci OZ.
Za zapisovateľku určil Ing. Ivanu Vallovú – pracovníčku obecného úradu.

K bodu 2 – Verejné osvetlenie – ponuky rekonštrukcie
Starosta obce oznámil prítomným, že prijíma ponuky rôznych spoločností na
rekonštrukciu verejného osvetlenia (ďalej „rekonštrukcia VO“) v obci. Preto pozval na dnešné
zasadnutie OZ zástupcov spoločností, aby osobne predstavili svoje produkty a podmienky realizácie
rekonštrukcie VO poslancom. Pozvanie prijali zástupcovia dvoch spoločností.
Ako prvá bola predstavená spoločnosť QSC Trade s.r.o., v mene ktorej prišiel Ing. Marek Vorobeľ.
V stručnosti predstavil prítomným históriu založenia spoločnosti a ďalej sa venoval ponuke pre
našu obec. Uviedol, že rekonštrukcia VO je založená na princípe prenájmu. Postupujú nasledovne:
obec dá k dispozícii podklady, spoločnosť vypracuje analýzu a na základe nej cenovú ponuku pre
obec. Ponuka obsahuje: demontáž pôvodných svietidiel, nové svietidlá, revíziu, zabezpečenie
svietenia v obci. Obec na úvod nepotrebuje žiadny vstupný kapitál. Návrh zmluvy je vypracovaný
na obdobie 13 rokov, obec neplatí za energiu, údržbu, servis, poistku. Obec platí počas celého
obdobia trvania zmluvného vzťahu nájom spoločnosti. Konkrétne pre našu obec by výška nájmu
predstavovala sumu 8.200,00 € počas 13 rokov, čo podľa ich prepočtu znamená pre obec úsporu
700,00 € ročne. Ponuka zahŕňa 153 svetelných bodov, 30 V, zo zmluvy vyplýva pre obec iba
povinnosť platenia nájomného. Zástupca spoločnosti prítomným predviedol uvádzané svietidlo.
Starosta obce poďakoval Ing. Vorobeľovi za jeho príspevok a vyzval poslancov, aby mu v prípade
záujmu kládli otázky.
Ing. Habrman sa spýtal, či sa dá meniť sklon svietidla. Ing. Vorobeľ odpovedal, že nie.
Ing. Galbavý mal viac otázok:
- ako je zabezpečený súhlas majiteľa stĺpov,
− ktorým obciam už realizovali predvádzané verejné osvetlenie,
− ako sa budú vyvíjať ceny energie, či budú zvyšovať ceny,
− z čoho chce spoločnosť žiť, ak zisk dosiahnu v 11 – 13 roku,
Ing. Vorobeľ odpovedal: - v súčasnosti majú zmluvu na napojenie 300 obcí, každá obec má
uzatvorenú zmluvu s doterajším dodávateľom energie, zmení sa iba platiteľ, nebude to obec, ale ich
spoločnosť,
− v súčasnosti zabezpečujú svietenie v Slovenská Nová Ves, Jaslovské Bohunice, Lúč na
Ostrove, od augusta v Komjaticiach,
− čo sa týka zmeny cien, zo zmluvy nemajú právo meniť cenu nájmu, raz ročne sa môže
zmeniť cena k 1. júlu príslušného roka a to v závislosti od indexu zmeny ceny,
− na základe vypracovanej vlastnej analýzy budú mať z našej obce zisk v prvom roku 5 % a v
11. - 13. roku 50 %,
Ing. Benyusová sa spýtala, na cenu svietidla. Ing. Vorobeľ odpovedal, že jedno svietilo stojí 270,00
€ bez DPH.
Ďalšie otázky neboli kladené.
Starosta obce poďakoval Ing. Vorobeľovi za prezentáciu a zodpovedané otázky, uviedol, že ho bude
informovať o rozhodnutí obecného zastupiteľstva.
Ako druhá bola predstavená spoločnosť GREP, v mene ktorej prišiel Ing. Gabriel Stanko. Na úvod
prítomným v stručnosti predstavil históriu spoločnosti a jej pôsobenie na slovenskom trhu.
Následne predstavil poslancom návrh rekonštrukcie VO v našej obci.
Ponuka zahŕňa rekonštrukciu 151 svietidiel, od obce nepožadujú žiadny vstupný kapitál. Investíciu
nepodmieňujú dodávkou energie, obec si spotrebu elektrickej energie bude platiť sama.
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Záruku a bezúdržbový servis poskytujú na obdobie 10 rokov. Poruchy svietidiel sa nahlasujú
mailom a boli by odstraňované do 5 dní. Po 10 rokoch svietidlá prejdú do vlastníctva obce za
symbolické 1,00 €. Svietidlo je založené na modulovej štruktúre. V prípade, že prestane svietiť
jeden modul, je možné ho vymeniť. Uvedený druh svietidiel bol nainštalovaný na porovnanie v obci
Veľký Kýr popri inom type svietidiel. Svietidlo je vyrobené z hliníka. Uvedený typ svietidiel je
zrealizovaný v Hronovciach, v súčasnosti začali montovať v Moči, Rakove pri Martine, schválená
rekonštrukcia je v Búči a v Dolnom Ohaji budú montovať o mesiac. Svietidlá je možné regulovať,
meniť intenzitu osvetlenia.
Mgr. Brezánsky sa spýtal, či obec bude platiť len svietidlá bez energií.
Ing. Stanko odpovedal, že áno.
Ing. Galbavý sa spýtal, v čom je boom rekonštrukcie osvetlenia.
Ing. Stanko odpovedal, že cena LED svietidiel sa dostala na úroveň, že vedia urobiť
prefinancovanie v rozumnom časovom horizonte.
Ing. Habrman sa spýtal, aká je svietivosť a koľko stojí výmena jedného modulu.
Ing. Stanko odpovedal, že svietivosť je 1900 lumenov a výmena jedného modulu stojí cca 40 – 50€.
Starosta obce poďakoval p. Stankovi za prezentáciu a zodpovedané otázky, uviedol, že ho bude
informovať o rozhodnutí obecného zastupiteľstva.
Poslanci sa zhodli, že s rekonštrukciou verejného osvetlenia počkajú, uvidia aké referencie budú z
okolitých obcí, ktoré rekonštrukciu odsúhlasili.
K bodu 3 – Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce požiadal pani kontrolórku o podanie správy k tomuto bodu. K bodu je
vypracovaná písomná správa, ktorá je k zápisnici priložená pod písmenom „A“, poslanci písomnú
správu obdržali spolu s pozvánkou na dnešné zasadnutie OZ.
Ing. Habrman uviedol, že na predaj bývalej horárne vraj bola vyhlásená verejná obchodná súťaž.
Starosta uviedol, že nie, bol informovaný, že to má ísť na Štátne lesy Banská Bystrica, celý proces
má trvať asi rok. Starosta prisľúbil, že to zistí.

K bodu 4 – Správa kontrolóra o priebežnej kontrolnej činnosti v roku 2013
Starosta obce dal slovo pani kontrolórke. Poslanci obdržali písomnú správu spolu s
pozvánkou na dnešné zasadnutie OZ, k zápisnici je priložená pod písmenom „B“. Pani kontrolórka
informovala prítomných o vykonaných kontrolách od poslednej podanej správy na
predchádzajúcom zasadnutí OZ.
Ku kontrole pohľadávok navrhuje viackrát vyhlásiť v miestnom rozhlase upozornenie, že
pohľadávky budú postúpené na exekúciu.
Ku kontrole dodržiavania smernice o verejnom obstarávaní p. kontrolórka zistila, že zmluva
uzatvorená so spoločnosťou Korekt, s.r.o. Komárno na realizáciu diela „Odstránenie negatívnych
účinkov dažďových vôd v intraviláne obce“ v prípade poskytnutia dotácie z Environmentálneho
fondu nebola schválená obecným zastupiteľstvom, čo znamená, že nebol dodržaný postup v zmysle
VZN č. 3/2012 čl. 15 účinným od 15.10.2012. Starosta pripomenul poslancom zámer, v rámci
ktorého ich informoval o predkladanom projekte. Uviedol, že k realizácii projektu dôjde len v
prípade schválenia dotácie na uvedený projekt Environmentálnym fondom. Pani kontrolórka
skonštatovala, že ak má byť uzatvorený zmluvný vzťah v súlade s VZN č. 3/2012 je potrebné
dodatočne predložiť OZ-vu na dnešnom zasadnutí návrh na odsúhlasenie podpísania uvedenej
zmluvy.Zároveň sa spýtala na názor poslancov, či pri týchto zmluvách žiadajú v uznesení presne
uvádzať výšku zmluvného plnenia alebo stačí účel. Ing. Habrman uviedol, že to je plnenie nad
5000,00 Eur a netreba konkrétnu sumu.K zverejňovaniu faktúr uviedla doporučenie doplniť,
informáciu o DPH a to: „Uvedená suma je konečná, v prípade, že zmluvná strana je platcom DPH,
je suma uvedená vrátane DPH.
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Ďalej pani kontrolórka informovala poslancov o návrhu v rámci kontroly zápisníc, ktoré nie sú
zverejňované na internetovej stránke, tieto od dnešného zasadnutia zverejňovať v súlade s
príslušným zákonom.

K bodu 5 – Informovanie o výsledkoch kontroly Okresnej prokuratúry Nové Zámky
Starosta obce informoval prítomných o vykonanej kontrole v obci zo strany Okresnej
prokuratúry Nové Zámky, ktorú vykonala JUDr. Valéria Sedláková, okresná prokurátorka.
Uviedol, že kontrola bola zameraná na postup obce pri prijímaní všeobecne záväzných nariadení, na
rozhodovanie na úseku daní, na úseku stavebnom a postup voľby a činnosť hlavného kontrolóra.
Nakoľko zápisnica z prerokovania výsledkov kontroly je pomerne rozsiahla, pani kontrolórka sa
ponúkla, že pre poslancov zhrnie obsah zápisnice do skráteného dokumentu. Uvedený materiál
obdržali poslanci OZ spolu s pozvánkou na dnešné zasadnutie, k zápisnici je priložený pod
písmenom „C“. Predsedajúci dal slovo pani kontrolórke, aby prítomných oboznámila s výsledkami
kontroly.

K bodu 6 – Správa o plnení miestnych daní a poplatkov obce za rok 2013
Písomnú správu k tomuto bodu vypracovala Ing. Marta Bossányiová, pracovníčka obce,
poslanci ju obdržali spolu s pozvánkou na dnešné zasadnutie OZ. K zápisnici je priložená pod
písmenom „D“. Starosta obce uviedol, že informácie sa týkajú tohto roka, zatiaľ sme nerobili
exekúcie, najväčší problém sú stáli neplatiči. V nasledujúcom období zašleme posledné
upozornenie pred exekúciou.

K bodu 7 – Zmena rozpočtu obce na rok 2013
Návrh zmeny rozpočtu obce obdržali poslanci spolu s pozvánkou na dnešné zasadnutie
OZ. K zápisnici je priložený pod písmenom „E“.
V rámci tohto bodu starosta informoval prítomných o rozpočtových opatreniach, ktoré uskutočnil
od predchádzajúceho zasadnutia OZ. Rozpočtové opatrenie č. 2/2013 zo dňa 25.03.2013 vo výške
560,00 € bola zakúpená varná stolička do kuchyne v jedálni pre dôchodcov. Týka sa presunu
finančných prostriedkov v programe 2. Sociálne a zdravotné služby z položky 641(príspevky) na
položku 633 (materiál).
Rozpočtové opatrenie č. 3/2013 sa týka presunu finančných prostriedkov vo výške 500,00 € v
podprograme č. 5.3. Náboženské a iné spoločenské aktivity z položky 633 (materiál) na položku
635 (údržba DS). Presun z dôvodu riešenia chladiaceho zariadenia v dome smútku.
Ďalej informoval o navrhovaných zmenách v rozpočte:
− príjmová časť: obdržali sme dotáciu na údržbu miestnych komunikácií,
− dotáciu na kultúru z Nitrianskeho samosprávneho kraja,
− zvýšenie čerpania rezervného fondu,
− výdavková časť: zníženie miezd a odvodov v podprograme 1.1
− zníženie výdavkov na služby v rámci podprogramu 1.2
− zvýšenie príspevkov podprogramu 2.3
− zvýšenie podprogramu 2.4 na opravu strechy zdravotného strediska
− presun finančných prostriedkov v rámci podprogramu 4.2 z položky (633) materiál na
položku (637) služby
− zvýšenie prostriedkov na materiál v podprograme 5.2
− zníženie prostriedkov v podprograme 6.2
− zvýšenie podprogramu 6.3 v položke oprava a údržba miestnych komunikácií, kde sme
pôvodne neplánovali žiadne finančné prostriedky, v súčasnosti sme obdržali dotáciu,
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− v rámci kapitálových výdavkov predpokladáme použitie finančných prostriedkov na
vybudovanie plotu pri MŠ, vybudovanie jarkov a odvodňovacích zariadení,
− znížili sme výdavky na dopravné značenie, nakoľko plánované a rozpočtované zrkadlo dodá
správa ciest,

K bodu 8 – Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2013
Návrh plánu kontrolnej činnosti vypracovala kontrolórka obce, pani Mária Rapavá,
návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce dňa 31.05.2013, poslanci ho
obdržali spolu s pozvánkou na dnešné zasadnutie OZ. K zápisnici je priložený pod písmenom „F“.
Poslanci nemali pripomienky k predloženému plánu kontrolnej činnosti.

K bodu 9 – Všeobecne záväzné nariadenie obce
Návrh VZN č. 2/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej
škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Lovce bol zverejnený na
úradnej tabuli obce a webovej stránke obce dňa 4.6.2013. K návrhu neboli podané žiadne
pripomienky. Návrh VZN je k zápisnici priložený pod písmenom „G“.

K bodu 10 – Polyfunkčný objekt
Starosta obce oboznámil prítomných s oznámením spoločnosti Euro-building, a.s. k
zmluve o dielo na realizáciu stavby polyfunkčného objektu. Na základe oznámenia navrhuje štyri
varianty riešenia, medzi ktorými je potrebné sa rozhodnúť:
1. dostavba polyfunkčného objektu v pôvodnej trojpodlažnej verzii s predpokladaným
navýšením naviac prác asi 2 % (cca 575.278,59 Eur s DPH),
2. dostavba polyfunkčného objektu v dvojpodlažnej verzii, pričom obec pristúpi na dodatok k
zmluve o dielo s avizovaným doriešením predovšetkým oddielu ústredné kúrenie s
predpokladaným navýšením finančných prostriedkov o cca 36 tis. Eur s DPH (cca
495.088,50 Eur s DPH),
3. dostavba polyfunkčného objektu v dvojpodlažnej verzii ako variant č. 2, s rozdielom, že
obec zabezpečí subdodávateľa pre dodávateľa stavby na oddiel ústredné kúrenie. Oslovená
spoločnosť Š.Z.-JAMAL doručila cenovú ponuku v celkovej výške 73.800,00 Eur s DPH,
čo predstavuje navýšenie dodatku k zmluve o dielo o 27.531,53 Eur s DPH.
4. Ukončenie zmluvného vzťahu bez ďalších nárokov zmluvných strán, čo predpokladá
vyhlásenie nového verejného obstarávania.
Zároveň uviedol, že všetky varianty sú len predpoklady vychádzajúce zo súčasne dostupných
informácií a cenových ponúk. Starosta obce vyzval prítomných poslancov, aby vyjadrili svoje
názory na riešenie uvedenej situácie.
Ing. Horník uviedol, že je za realizáciu dvojpodlažnej budovy za cenu vysúťaženej trojpodlažnej
budovy. Starosta obce uviedol, že podľa jeho názoru sú najrýchlejšie realizovateľné varianty č. 1
alebo 3. Mgr. Šafár navrhol v dodatku aktualizovať termíny realizácie stavby a doplniť sankcie za
porušenie týchto termínov. Uviedol, že najrýchlejšie by mohla dokončiť stavbu firma Eurobuilding, navrhuje neodstupovať od zmluvy, sú víťazom verejného obstarávania, je uzatvorená
platná zmluva o dielo, musia postaviť budovu za zaviazanú cenu.
Starosta obce navrhol dohodnúť sa či jednať o variante č. 1 s tým, že by sa postavila trojpodlažná
budova, preveriť účtovné hľadisko, s predpokladom, že tretie podlažie zostane zatiaľ nezariadené a
neobsadené alebo variant č. 3.
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Ing. Šafár navrhol variant č. 2. Ing. Habrman uviedol, že by bolo možné realizovať aj trojpodlažnú
budovu, je potrebné však znížiť bežné výdavky. Ing. Galbavý navrhol postaviť trojpodlažnú
budovu.
Starosta obce zhrnul, že pôjde rokovať so spoločnosťou Euro-building, a.s. o variante č. 3 (s tým, že
do dodatku sa doplní nový harmonogram prác a taktiež penalizácia pri porušení harmonogramu) a v
prípade, že konateľ spoločnosti nebude súhlasiť, tak variant č. 1. Požiadal členov návrhovej
komisie, aby v uvedenom zmysle formulovali návrh uznesenia.

K bodu 11 – Rekonštrukcia ZŠ, MŠ – voda, obklady, elektrina, oplotenie detského
ihriska
Starosta obce informoval prítomných o rekonštrukcii základnej a materskej školy v
priebehu prázdnin. Je potrebné zrekonštruovať vodu, elektrinu, obklady. Pán riaditeľ oslovil
živnostníkov a vyžiadal si cenové ponuky. Obkladačské práce by mal realizovať pán Habrman
Milan a vodoinštalatérske práce pán Ján Habrman.
K oploteniu detského ihriska starosta obce uviedol, že pôvodne sme plánovali betónové oplotenie,
ale keď to preveroval prostredníctvom stavebného úradu, zistil, že by bolo potrebné stavebné
povolenie, geometrický plán. Nakoniec sa rozhodol pre drevené oplotenie, ktoré bude realizovať
pán Jozef Kliský, ktorý realizoval aj celé detské ihrisko.

K bodu 12 – Rekonštrukcia výtlkov
Starosta obce informoval prítomných o dotácii, ktorú obec obdržala na rekonštrukciu
výtlkov miestnych komunikácií. Je potrebné rozhodnúť o technológii, ktorou majú byť výtlky
rekonštruované. Informoval o predbežných cenových ponukách, ktoré má k dispozícii, uviedol, že
sú to tri technológie:
1. firma Korekt z Komárna, ktorá realizovala opravu výtlkov aj naposledy, s touto
technológiou je spokojný, spočíva vo vyčistení výtlku, penetrákový náter a zásyp. Táto
technológia je vhodná na plytšie výtlky.
2. Regionálna správa a údržba ciest, technológia spočíva vo vyrezaní a zhutnení, penetrácii,
zapustení hmoty a zavalcovaní.
3. Stavby Nitra s.r.o. Oprava spočíva v spojení horúceho materiálu , kedy vznikne bezšvový
spoj, dopĺňa sa len chýbajúci materiál, nebúrajú, čím nevzniká žiadny odpad.
Mgr. Brezánsky sa spýtal, či sa bude opravovať aj štátna cesta. Starosta uviedol, že nevie, ale
prednostne sa budú opravovať cesty I. triedy.
Ing. Habrman uviedol, že podľa neho by bol najvhodnejší spôsob, ktorým sme opravovali výtlky
naposledy, keďže sa osvedčil.

K bodu 13 – Výstavba jarkov a odtokových žľabov
Starosta obce informoval prítomných o prívalových dažďoch a ich dôsledkoch v časti
obce Šilingia. Informoval prítomných, že potom, čo sa vyčistili jarky v niektorých úsekoch, už
toľko nezaplavovalo. Pán Dominik Mihók uviedol, že by bolo potrebné vyčistiť jarky v celej
Šilingii. Ing. Habrman navrhol v rámci VZN stanoviť povinnosť občanov čistiť si jarky pred
nehnuteľnosťami. Pán Dominik Mihók uviedol, že pokiaľ si dobre pamätá, jarky čistila v obci
Regionálna správa a údržba ciest, preto by sa mali vyzvať k tejto činnosti.
Starosta obce predložil návrh na vybudovanie odtokových žľabov v najproblematickejšom úseku.
Pri pani Pinčekovej a pánovi Korpášovi urobiť odtokový kanál s mrežou, tak ako to bolo
realizované pri p. Danielovi. Ďalej uviedol, že obec môže vypomôcť pri čistení jarkov
prostredníctvom nezamestnaných občanov zaradených na aktivačné práce v obci.
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K bodu 14 – Správa o prípravách 777. výročia obce
Starosta obce požiadal Mgr. Mareka Šafára o predloženie správy k prípravám 777.
výročia prvej písomnej zmienky o obci. Mgr. Šafár informoval, že je stanovený termín na
14.09.2013, program bude pozostávať zo vstupov miestnych folklórnych súborov, cimbalovej
hudby , presný program ešte nie je zostavený.
Starosta k tomuto bodu uviedol, že sa podieľame finančnými príspevkami na všetkých podujatiach.
Ing. Galbavý navrhol, že vie pomôcť pri zorganizovaní poľovačky na drobnú zver niekedy po
15.októbri.

K bodu 15 – Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu
Starosta informoval prítomných o žiadostiach doručených obecnému zastupiteľstvu na
prerokovanie:
 žiadosť pani Zuzany Záhumenskej o poskytnutie jednorázového sociálneho príspevku vo
výške 500,00 € na vytvorenie sterilného prostredia – detskej izby pre svojho syna
Stanislava, ktorý je onkologicky chorý. K žiadosti menovaná priložila potvrdenia o príjme.
 Žiadosť Ing. Františka Galbavého o odkúpenie časti pozemku s parcelným číslom 1924/4 o
výmere 1410 m2. O uvedenej žiadosti rokovalo OZ už aj na predchádzajúcom zasadnutí, v
súčasnosti už je k dispozícii vypracovaný geometrický plán uvedeného pozemku, z ktorého
je zrejmé, o akú výmeru ide aj jej polohu. Zámer na odpredaj uvedeného pozemku bol je
zverejnený na úradnej tabuli aj na internetovej stránke obce.
 Žiadosť Mareka Bandu o jednorázovú finančnú výpomoc pre svoje dieťa, nakoľko nedostal
od apríla žiadne peniaze, v súčasnosti si vybavuje dávku v hmotnej núdzi. Výpomoc žiada
na stravu, ošatenie a lieky pre dieťa.
 Žiadosť p. Jozefa Németha o dlhodobý prenájom parcely č. 469/29. Starosta obce uviedol,
že predmetnú žiadosť sme obdržali krátko pred zasadnutím OZ, v súčasnosti len o nej
informuje, nakoľko v prípade odsúhlasenia prenájmu musí byť najskôr zverejnený zámer
prenájmu, čo sme z časových dôvodov nestihli. Ing. Habrman uviedol, že je proti prenájmu.
Uviedol, že z časového hľadiska je možné vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na uvedenú
parcelu, vtedy nie je potrebné vopred zverejnenie zámeru. Starosta uviedol, že nie verejnú
obchodnú súťaž, pripravíme a zverejníme návrh na prenájom parcely, zastupiteľstvo ho
odsúhlasí alebo nie.

K bodu 16 – Rôzne informácie
V rámci tohto bodu informoval starosta obce prítomných o nasledovnom:
 Dňa 14.06.2013 obec podala žiadosť na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nových
Zámkoch o poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
podľa § 50 j zákona o službách zamestnanosti so zámerom zamestnať dvoch pracovníkov. V
súčasnosti sme boli informovaní, že máme týchto dvoch pracovníkov z radu uchádzačov o
zamestnanie odsúhlasených s nástupom od 01.07.2013 do 31.12.2013 s úväzkom 20
hod./týždenne. Pán Jozef Mellen bude vykonávať kosenie verejných priestranstiev a pán
Michal Németh bude pracovať v knižnici. Nakoľko nám chýba ešte pracovník na kosenie,
starosta chce prijať do pracovného pomeru na 1 mesiac na polovičný úväzok ešte jedného
zamestnanca. Potom dúfa, že budú odsúhlasení ďalší pracovníci prostredníctvom Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny buď cez §52 alebo §52a, na ktoré máme podané žiadosti.
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 Starosta obce informoval o dokončovacích prácach rekonštrukcie strechy kultúrneho domu,
trvá to trošku dlhšie, nakoľko sú veľmi vysoké teploty. Ešte bude potrebné vymaľovať
knižnicu, nakoľko tam opadával strop a steny boli vlhké. Potom pán Németh skatalogizuje
knižky a následne predpokladáme sprevádzkovať knižnicu.
 informoval o prebiehajúcom pokračovaní čistenia potoka,
 informoval o PN p. Korpáša, zatiaľ ho zastupuje p. Bartko, v prípade dlhšej
práceneschopnosti bude musieť na zastupovanie niekoho prijať, spýtal sa prítomných
poslancov, či majú nejaký návrh, prípadne aby si to premysleli, ak si na niekoho spomenú,
nech mu dajú vedieť,
 v súvislosti s odchodom pána farára Dušana Argaláša z našej farnosti navrhol udeliť mu
čestné občianstvo obce. Svoj návrh odôvodnil tým, že pán farár za obdobie, ktoré v našej
obci pôsobil, mal skvelý prístup k ľuďom, dá sa povedať, že zjednotil cirkvi, vekové
skupiny obyvateľov, spolupracoval s obcou aj s organizáciami pôsobiacimi v obci vo
všetkých smeroch. Zo strany občanov bola iniciatíva o spísanie petície, ktorou sa snažili
vyjadriť podporu p. farárovi. Starosta informoval prítomných, že si dovolil dať vyrobiť
plaketu udelenia čestného občianstva aj napriek tomu, že ešte nevie, či to OZ schváli.
Ukázal ju prítomným. Uviedol, že dal urobiť dva druhy a spýtal sa poslancov, čo si myslia o
tom, kedy mu ju odovzdať. Či túto nedeľu na slávnostnej záverečnej omši, alebo na deň
osláv obce v septembri. Poslanci sa zhodli, že najlepšie to bude odovzdať ju na slávnostnej
omši. Ďalej starosta informoval prítomných, že oslovil akad. sochára Jozefa Kliského, aby
ako dar namaľoval obraz s motívom krajinky. Starosta dal hlasovať, či súhlasia poslanci,
aby bolo čestné občianstvo odovzdané na slávnostnej omši. Poslanci hlasovali nasledovne:
za-9, zdržal sa hlasovania – nikto, proti – nikto.
 Informoval o ponuke spoločnosti Strešné krytiny, ktorá má záujem o umiestnenie reklamy v
našej obci. Nakoľko nemáme prijaté VZN k umiestňovaniu reklám v obci, je možné sa
dohodnúť, že by nám uvedená spoločnosť poskytla zľavu na strešnú krytinu potrebnú v
športovom areáli na výmenu prestrešenia.
K bodu 17 – Diskusia
V rámci diskusie boli podané nasledovné príspevky:
−
Ing. Michal Habrman navrhol, aby sa zasadnutia OZ konali častejšie, je za to, aby sme sa
vrátili k dvojmesačným intervalom zasadnutí OZ. Svoj návrh odôvodnil tým, že program
zasadnutí je vždy obsiahly, rokovania sú vždy pridlho. K uvedenému návrhu sa priklonil aj Mgr.
Marek Šafár. Starosta uviedol, že návrh berie na vedomie.
K bodu 18 – Schválenie uznesenia
Návrh na uznesenie z dnešného zasadnutia OZ prečítal Mgr. Marek Šafár. Hlasovania
sa zúčastnilo 9 poslancov, o uzneseniach hlasovali verejne – zdvihnutím ruky.
Poslanci hlasovali za všetky body spolu.
Poslanci prijali nasledovné uznesenie:
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U Z N E S E N I E č. II / 2013
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 27.06.2013 v budove Obecného úradu
vo Veľkých Lovciach

Obecné zastupiteľstvo Veľké Lovce:

A schvaľuje
1.) Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 4/2013 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2
zákona č. 583/2004 Z.z. a podľa priloženého návrhu:
Bežné príjmy:
813 796
Kapitálové príjmy:
396 542
Finančné príjmové operácie:
476 438
Príjmy celkom:
1 686 776
Bežné výdavky:
Kapitálové výdavky:
Finančné výdavkové operácie:
Výdavky celkom:

796 867
848 909
41 000
1 686 776

2.) Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v materskej škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké
Lovce podľa prílohy.
3.) V súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa v katastrálnom území
Veľké Lovce časť pozemku zapísaného Správou katastra Nové Zámky na liste vlastníctva číslo
2225 ako parcela registra E, parcelné číslo 1924/4, druh pozemku orná pôda, vo výmere 1410
m2 , z ktorého podľa geometrického plánu číslo 12/2013 zo dňa 16.05.2013 bol oddelený
pozemok s parcelným číslom 1924/4 ako parcela registra C, druh pozemku: trvalé trávne
porasty vo výmere 1224 m2 pre žiadateľa: Ing. Františka Galbavého, Veľké Lovce č. 624.
Odpredávaný pozemok bezprostredne susedí s pozemkom, ktorý je spolu s rodinným domom a
garážou vo vlastníctve žiadateľa a zároveň ho žiadateľ dlhodobo využíva na pestovanie
ovocných stromov.
4.) Udelenie čestného občianstva Mons. Doc. ThDr. Dušanovi Argalášovi, PhD..

B

berie na vedomie

1.

Správu o kontrole plnenia uznesení.

2.

Správu o priebežnej kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.

3.

Informatívnu správu o výsledkoch kontroly Okresnej prokuratúry Nové Zámky.

4.

Rozpočtové opatrenie č. 2/2013 zo dňa 25.03.2013 vykonané starostom obce.

5.

Rozpočtové opatrenie č. 3/2013 zo dňa 17.04.2013 vykonané starostom obce.
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6.

Správu o plnení miestnych daní a poplatkov za I. polrok 2013.

7.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013.

8.

Informatívnu správu k prípravám osláv 777. výročia obce Veľké Lovce.

9.
Žiadosť p. Jozefa Németha, bytom Veľké Lovce č. 560 o dlhodobý prenájom parc. č.
469/29 o rozlohe 37 m2, podľa geometrického plánu č. 25/2012 zo dňa 18.07.2012.

C súhlasí
1.) s poskytnutím jednorázového sociálneho príspevku pani Zuzane Záhumenskej, bytom Veľké
Lovce č. 684 vo výške 500,00 Eur na zabezpečenie sterilného prostredia pre chorého syna v
zmysle žiadosti
2.) s podpísaním zmluvy na realizáciu stavby „Veľké Lovce, odstránenie negatívnych účinkov
dažďových vôd v intraviláne obce“

D

nesúhlasí
1) s poskytnutím jednorázovej výpomoci pre Mareka Bandu, bytom Veľké Lovce č. 163

D

poveruje

1)
Hlavného kontrolóra vykonávaním kontrolnej činnosti v súlade s plánom kontrolnej činnosti
na II. polrok 2013.
Hlasovanie: za- 9 (Ing. Benyusová, Mgr. Brezánsky, Ing. Galbavý, Ing. Habrman, Ing. Horník,
Mihók D., Mihók F., Mgr. Šafár, Tóth Gabriel), proti – nikto, zdržal sa hlasovania - nikto

K bodu 19 – Záver
Týmto bol program riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľké Lovce
vyčerpaný. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a zasadnutie ukončil o
23.05 hod..
Uznesenie č. II/2013 z riadneho zasadnutia OZ Veľké Lovce bolo zverejnené na úradnej tabuli pri
Obecnom úrade Veľké Lovce od 01.07.2013.
Ing. Libor K r á ľ
starosta obce
Overovatelia zápisnice – Ing. Adriana Benyusová
Gabriel Tóth
Zapísala – Ing. Ivana Vallová …........................
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…...............................
…...............................

ZOZNAM PRÍLOH

A–
B–
C–
D–
E–

Kontrola plnenia uznesení
Priebežná správa hlavného kontrolóra č. II/2013
Informácia o výsledkoch kontroly prokuratúrou
Plnenie miestnych daní a miestnych poplatkov
Návrh zmeny rozpočtu
Rozpočtové opatrenie č. 2/2013
Rozpočtové opatrenie č. 3/2013
F – Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2013
G – Návrh VZN č. 2/2013
H – Uznesenie č. II/2013
CH – Návrh na Uznesenie č. II/2013

