OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VEĽKÉ LOVCE
____________________________________________________
Číslo: OZ/2016-4

Veľké Lovce 24.10.2016

ZÁPISNICA

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľké Lovce, ktoré sa konalo
24. 10. 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 č. III/2016
4. Návrh Dodatku č. 1/2016 k VZN č. 3/2013 o poskytovaní sociálnych služieb o spôsobe a výške
úhrad za sociálne služby v obci Veľké Lovce
5. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy a
Materskej školy Veľké Lovce za školský rok 2015/2016 a zabezpečenie materiálneho,
personálneho a technického zabezpečenia nového školského roka 2016/2017
6. Prejednanie spôsobu stanovenia poplatku za komunálny odpad
7. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2016
8. Žiadosti doručené OZ
9. Rôzne informácie
10. Diskusia
11. Záver

ROKOVANIE
Prítomní – 9, viď prezenčnú listinu, 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:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení
Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly č. III/2016
Návrh Dodatku č. 1/2016 k VZN č. 3/2013 o poskytovaní sociálnych služieb o spôsobe a
výške úhrad za sociálne služby v obci Veľké Lovce
5. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy a
Materskej školy Veľké Lovce za školský rok 2015/2016 a zabezpečenie materiálneho,
personálneho a technického zabezpečenia nového školského roka 2016/2017
6. Prejednanie spôsobu stanovenia poplatku za komunálny odpad
7. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2016
8. Žiadosti doručené OZ
9. Rôzne informácie
10. Diskusia
11. Záver
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. Anna Krajčovičová, 2. Mgr. Marek Šafár, 3. Ing. Mário Melichárek – 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: Filip Mihók a Jozef Melišek – poslanci OZ.
Za zapisovateľku určil Bc. Simonu Habrmanovú – pracovníčku obecného úradu.
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K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce požiadal kontrolórku obce o podanie správy k tomuto bodu. Hlavná kontrolórka
obce informovala po jednotlivých bodoch o výsledku kontroly plnenia uznesení. Správa
o kontrole plnenia uznesení bola predložená na zasadnutie obecného zastupiteľstva „ďalej len
OZ“ zmysle rokovacieho poriadku čl. 12.
Vypracovaná písomná správa je k zápisnici priložená pod písmenom „A“.
K sledovanému uzneseniu č. II/2016 z 24. 6. 2016 bod č.2 – starosta informoval OZ o odobratí
vzorky pri záplavách v časti obce „šilingia“ výsledky skúšok rastlín boli v norme. Z postrekov sa
do plodín nedostali škodlivé látky. Výsledky rozboru sú k dispozícii a všetky dotknuté rodiny
obdržali tieto výsledky.
K sledovanému uzneseniu č. II/2016 z 24. 6. 2016 bod č.5 – podľa informácie starostu nájomca
užívateľ poľnohospodárskej pôdy „tzv farské“ predbežne zosúladí osevný postup.
Kontrolórka obce informovala k tomuto uzneseniu, že pri kontrole nájomných zmlúv č. kontroly
15/2016 bolo zistené, že obec je vlastníkom pôdy v časti „farské“ vo výmere 5590 m2 a nájomná
zmluva pre užívateľa RAB Dvory n/Žitavou bola platná do 30. 9. 2014. Predĺženie nájomnej
zmluvy v zmysle zásad o hospodárení s majetkom obce schvaľuje OZ. Pri konzultácii výsledku
kontroly sa starosta vyjadril, že možnosť je taká, že obec by ponúkla pól hektára ako proti eróznu
pôdu, ktorá by slúžila ako bariéra pred povodňami.
Ing. Galbavý doporučuje dohodnúť sa na osevnom pláne s obrábateľom pôdy. Zároveň je
potrebné reagovať na výzvy cez Ministerstvo životného prostredia, čo nezaručuje, že obec bude
v čerpaní dotácie na tento účel úspešná.
Obecná rada tento problém doporučila komunikovať s obrábateľom pôdy a Okresným úradom
Nové Zámky.
Ing. Galbavý odporúča neobhospodarovať 5 % pôdy. Ak by sa zatrávnilo 5 % pôdy, nebolo by
treba stavať suchý polder.
K bodu 3 - Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly č. III/2016
Starosta obce udelil slovo hlavnej kontrolórke obce. Poslanci obdržali písomnú správu 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.
Kontroly boli vykonané v zmysle plánu kontrolnej činnosti , od posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 24. 6. 2016 bolo vykonaných 8 kontrol , z toho sedem kontrol s výsledkom
bez zistenia nedostatkov, jedna kontrola so zistením nedostatkov.
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Nedostatok bol zistený pri kontrole nájomných zmlúv č. kontroly 15/2016 . Kontrolórka obce
informovala o neplatných nájomných zmluvách napr. zmluva s Korpášom a RAB Pri nájomnej
zmluve S. Rapavý č.234, bol robený dodatok v ktorom chýba pečiatka a podpis. V zmysle zásad
o hospodárení s majetkom obce predĺženie alebo vypovedanie nájomnej zmluvy schvaľuje
obecné zastupiteľstvo . U zmlúv Korpáš a RAB sú iné sadzby nájmu na m2 ako pri iných
zmluvách prenájmu pôdy na poľnohospodárske účely. Poslancom bola zaslaná pre prehľad
správa č. 15-prehodnotenie nájomných zmlúv, vypracovaná po návrhu správy. V zmysle zákona o
majetku obcí obec je povinná aj pri prenechávaní majetku obce do nájmu uplatniť postup ako pri
prevode majetku podľa § 9a zákona o majetku obcí.
Prevody a taktiež i prenájom sa musia vykonať na základe obchodnej verejnej súťaže, alebo
dobrovoľnou dražbou, ktorá zabezpečuje trhové nájomné. Obec môže nájomnú zmluvu uzavrieť
priamym prenájmom, priamo s vopred vybraným nájomcom za také nájomné za aké sa v tom
čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel rovnaké alebo
porovnateľné nehnuteľnosti. Obec nemôže prenechať do nájmu svoj majetok vopred vybranému
nájomcovi ak všeobecná hodnota tohto majetku presiahne 40 000 €. Obec je povinná zverejniť
zámer prenechať svoj majetok do nájmu a spôsob výberu nájomcu /obchodná verejná
súťaž,dobrovoľná dražba alebo priamy prenájom.
Poslankyňa OZ D. Bakošová poznamenala, že Konfernet (prevádzkovateľ káblovej televízie)
prevádzkuje priestory KD a nie je vyhotovená žiadna nájomná zmluva. Kontrolórka obce
informovala, že sú aj vyhotovené bezplatné nájomné zmluvy, ako napr. stará budova OcÚ. Ďalej
sú bezplatné nájomné zmluvy s kresťansko-katolíckou cirkvou. D. Bakošová navrhuje zosúladiť
nájomné za 1 m2, aby bol rovnaký meter pre všetkých. Prerobiť nájomné zmluvy. Poslanec OZ
Ing. Melichárek poznamenal, že obecná rada tiež navrhuje prehodnotiť nájomné zmluvy.
Obci bol od posledného zastupiteľstva doručený písomný podnet od Ing. Regása ohľadne
nájomnej zmluvy pohostinstva Júlia, kde podľa jeho vyjadrenia porušujú nájomnú zmluvu.
V predmetnej nájomnej zmluve je uvedené, že pohostinstvo má mať drevený prístrešok, ale ten je
vyhotovený zo železa. Pán Ing. Regás tento podnet smeroval v tom zmysle, že po prevádzkovej
dobe tam posedávajú ľudia a rušia nočný kľud. Ďalej poznamenal, že obec môže vypovedať
zmluvu pri porušení nájomnej zmluvy. Starosta informoval, že predvolal majiteľa pohostinstva.
Ak prístup (brána) do pohostinstva bude uzamykateľný, nebude problém zámok vylomiť, ani
prekročiť. Pán Regás sa vyjadril, že v obci neplatí nočný kľud. Do tretej hodiny rannej pod
prístreškom posedávajú a vykrikujú ľudia. Ďalej uviedol, že v nájomnej zmluve je jasne napísané,
že zodpovedajú za poriadok. Je to pozemok obce, tak nech sa obec vyjadrí, nech tam je poriadok.
Pred troma týždňami volal políciu. Požiadal ich, aby úradný záznam dostala aj obec, ktorá ho od
polície zatiaľ neobdržala. Starosta uviedol, že nájomné zmluvy sa robia podľa najlepšieho
vedomia a svedomia. To, že v zmluve je uvedené, že prevádzkovateľ má udržiavať poriadok sa
myslelo v tom zmysle, aby tam neboli odpadky. Je jedno, či je prístrešok drevený alebo kovový.
Všetky tieto veci sú odstrániteľné. Ing. Regás chce len docieliť, aby po prevádzkovej dobe bol
nočný kľud. Nech sa prístrešok uzatvorí tak, aby tam nemali prístup ľudia po záverečnej dobe.
Obec nemôže obmedzovať dobu prevádzkovania.
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Ak sa zatvorí krčma, nech sa zatvorí aj letná terasa. Starosta sa pýtal aj okolitých susedov, tí to
rešpektujú. Neprekáža im to až tak.
Kontrolórka obce uviedla, že po prešetrení bolo písomné stanovisko odoslané adresátovi listu ako
aj nájomcovi. Ďalej uviedla, že dostala ďalší podnet na prešetrenie platenia nájomného. Nájomné
je uhradené na roky 2014-2015. Ing. Regás sa spýtal, že kedy bolo toto nájomné zaplatené.
Kontrolórka uviedla, že za rok 2014 nájomné bolo zaplatené 05.12.2014 v hotovosti a za rok
2015 nájomné zaplatené 25.08.2016.
Starosta obce uviedol, že nájomná zmluva sa prehodnotí a návrh tejto zmluvy bude zaslaný
poslancom OZ.
K bodu 4 – Návrh Dodatku č. 1/2016 k VZN č. 3/2013 o poskytovaní sociálnych služieb o
spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v obci Veľké Lovce
Starosta obce uviedol, že Návrh Dodatku č. 1/2016 k VZN č. 3/2013 bol zverejnený na
úradnej tabuli a na internetovej stránke obecného úradu 15 dní pred konaním OZ. Na podnet pani
Bakošovej sa dopĺňalo znenie : „Fyzická osoba 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 5 - Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej
školy a Materskej školy Veľké Lovce za školský rok 2015/2016 a zabezpečenie
materiálneho, personálneho a technického zabezpečenia nového školského roka 2016/2017
K bodu sú priložené Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2015/2016 za základnú školu a za materskú školu. Správy sú k zápisnici priložené
pod písmenom „C“. Správy boli zaslané poslancom OZ.
Riaditeľ školy pripomenul neospravedlnené hodiny hlavne rómskych žiakov. Každý rok do
15. septembra sa musí poslať potvrdenie, že ich deti študujú v zahraničí. Počet záškolákov sa
tento rok zvýšil, nakoľko potrebné potvrdenie detí študujúcich v zahraničí rodičia neposlali.
Tento školský rok je problém u prvákov. Ku koncu septembra sa rozdelili na dve triedy. Celkom
ich je 31. Taktiež uviedol, že škola prijala nového pedagóga. Na materskú dovolenku odchádza
pani Habrmanová a prichádza pani Pileková. Ďalej uviedol, že škola čaká na definitívny
rozpočet. Doposiaľ ešte nebol zverejnený. Počet žiakov stúpol o 12 detí. Prebieha reforma, podľa
nového programu vzdelávania.
K bodu 6 - Prejednanie spôsobu stanovenia poplatku za komunálny odpad
Starosta obce uviedol, že bude potrebné pripraviť spôsob stanovenia poplatku komunálneho
odpadu. Možnosti pre stanovenie poplatku sú dve : 1. poplatok sa prepočíta na osobu,
2. množstvový zber - v závislosti kto koľko odpadu vyprodukuje. Obec plánuje ku koncu roku
rozdať letáky do domácnosti. Cieľom bude motivovať obyvateľov, aby odpad separovali. Napriek
tomu, že už rok v obci trvá separácia, nie je až tak objemná. Napr. na Dolnom Ohaji zaviedli
množstvový zber, ale sú mestá a obce, ktoré majú VZN na osoby. Na obecnej rade bol návrh, aby
sa zaviedol zber na osoby.
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Kontrolórka obce informovala, že oba spôsoby majú výhody aj nevýhody. Pri množstvovom
zbere je nevýhodou, že obec nevydá rozhodnutie o poplatku , obyvatelia si musia zakúpiť žetón,
príp. Známku podľa veľkosti nádoby v litroch. V našej obci predbežný náklad 0,015 €/1 l.
Obyvatelia, ktorí majú 120 l nádobu – jedna známka vychádza 1,80 € za nádobu. Obec má rôzne
nádoby. Bolo by potrebné urobiť inventarizáciu. Ing. Krajčovičová pripomenula, že podľa zákona
musí každá domácnosť každé dva týždne odovzdávať komunálny odpad. Ak nie, musí preukázať,
že má kompostovač a kde ukladá iný odpad. Taktiež je možné určiť nádobu na počet osôb. Ak by
obec pristúpila k stanoveniu poplatku na osobu musí rátať prechodný pobyt, trvalý pobyt, ale ak
vzťah k pozemku a iné. Kontrolórka obce uviedla, že ak obec zavedie meranie len podľa veľkosti
nádoby, tak by sme prevádzali množstvový zber ako doteraz na ktorý nedostatok nás už v roku
2013 upozornila prokurátorka kde v protokole vykonanej previerky konštatovala, že máme
prevzatú zákonnú úpravu určenia sadzby poplatku za liter x súčin frekvencie odvozov jeden krát
za 14 dní a objemom veľkosti nádoby 120 l. A však zákonná úprava je v rozpore s ustanovením
§ 39 odsek 13 zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
s určením počtu odvozov zberných nádob. Poukazuje, že sme stanovili zníženie poplatku pre
občanov obývajúcich samostatne domovú nehnuteľnosť hoci je v obci zavedený množstvový
zber.
Obec ustanoví spôsob stanovenia poplatku vo VZN- množstvo vyprodukovaného odpadu sa musí
preukazovať tak, že obec bude predávať takzvané nálepky, alebo môže sa to nazvať aj žetóny,
ktoré budú v cene za 1 vývoz -ktorými sa bude preukazovať vyprodukované množstvo za daný
čas, napr. ako to majú podľa prieskumu v Dolnom Ohaji alebo v Podhájskej.
Podľa Ing. Krajčovičovej je platba na jednu domácnosť spravodlivejšia ako na osobu. Mgr. Šafár
upozornil, že obyvatelia si môžu zrušiť aj PP a TP, ak sa určí poplatok odpadu na osoby.
Obecné zastupiteľstvo odporúča množstvový zber. Starosta uviedol, že poplatky je potrebné
upraviť tak, aby pokryli náklady za komunálny odpad a určiť, ktoré nádoby sa budú vyvážať.
Starosta navrhuje, že poslanci, ktorí sú ochotní môžu spolupracovať pri tvorbe VZN o odpade.
K bodu 7 – Plnenie rozpočtu za I. polrok 2016
Písomnú správu k tomuto bodu obdržali poslanci spolu s pozvánkou na dnešné zasadnutie
OZ. K zápisnici je Plnenie rozpočtu za I. polrok 2016 priložené pod písmenom „D“.
K bodu 8 - Žiadosti doručené obecnému úradu
Starosta uviedol, že zo strany SWAN, a.s. bol prejavený záujem o možnosť vybudovania
telekomunikačných zariadení na jednom z navrhnutých pozemkoch vo vlastníctve obce Veľké
Lovce. Konkrétne sa jedná o pozemok C2045 a E2060/1. Konkrétne miesto by sa určilo až po
dohode s obcou. Na základe vyjadrenia by sa pristúpilo k ďalším krokom, spočívajúcich
v osobnom stretnutí a priblížení technologických a nájomných podmienok. Poslanci OZ obdržali
materiál, kde by mal byť stožiar umiestnený. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť
spoločnosti SWAN, a. s. o možnosti vybudovania telekomunikačných zariadení (stožiar) na
území obce Veľké Lovce a súhlasí so zhotovením foto dokumentácie pre zistenie vhodnosti
umiestnenia zariadení a prístupu k nim.
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K bodu 9 – Rôzne informácie

















Cenník obce - cieľom bolo v cenníku umiestniť všetky poplatky obce. Navyšovali sa
poplatky za tanečnú zábavu a to z 34 na 50 EUR a za reláciu v MR 3 eurá.
Rekonštrukcia VO je ukončená fyzicky. Starosta obce sa poďakoval svojej zástupkyni
Ing. Benyusovej, ktorá ho zastúpila pri kontrole na mieste. Obec obdržala písomné
stanovisko až za mesiac. Obec čaká na finančné prostriedky. Ďalej informoval, že sa
vybudovalo svetlo pri hornom parku. Zostáva zrealizovať ešte svetlo pri bytovke. Tento
rok sa zrealizuje.
Pani farárka reformovanej cirkvi zaslala ďakovný list starostovi, aj poslancom obecného
zastupiteľstva. Tento list starosta prečítal zastupiteľstvu obce. Poďakovala za organizáciu
780. výročia obce, za ocenených občanov a za prednesenie básne v maďarskom jazyku.
Požiadavky na amplióny. Neustále pribúdajú sťažnosti na nefunkčnosť rozhlasov. Starosta
oslovil výrobcu. Ten ponúka 390 EUR bez DPH/1 kus. Tieto opravy by chcel stihnúť
zrealizovať tento rok.
Kanalizácia - práce sú ukončené. Obec bude hradiť napojenie na hlavnú vetvu + prípojku
po hranicu pozemku. Cca 16 prípojok. Kanalizáciu bude realizovať spoločnosť
Aquamont, ktorá predložila najnižšiu cenovú ponuku. Na vetvu B-1-1-1 by sa chcela
pripojiť reformovaná farárka a tiež rodina Bagalová, Kurucová. Po vypracovaní
kalkulácie nákladov bude táto informácia zaslaná poslancom OZ. Ing. Krajčovičová
upozornila, že všade kde sa robí kanalizácia je nedokončená cesta. Starosta uviedol, že
nikde v rozpočte nie je spätná úprava. Musela by ju financovať obec. Kanalizácia ktorá sa
robila pred rokom - panely sa nebudú dávať naspäť. Ak sa bude plánovať dokanalizovanie obce, potom navrhuje
zaprojektovať Bagalových, Kurucových.
Ministerstvo dopravy by do roku 2020 malo vyčleniť peniaze aj na miestne komunikácie.
OZ odporúča urobiť predbežnú kalkuláciu a informovať poslancov.
ČOV pokazili sa hrablice.
Protipovodňové opatrenia – Nebudú sa projektovať suché poldre . OZ odporúča
prerokovať plán výsadby s prenajímateľom pôdy.
Likvidácia čiernych skládok - zrealizoval sa projekt cez Ministerstvo životného
prostredia. Tento projekt ministerstvo neschválilo.
Ponuka na pasportizáciu obce - na niektoré úseky umiestniť spomaľovače, obmedzovače
rýchlosti. OZ uviedlo, že nie je nutná pasportizácia obce, nakoľko posledná sa realizovala
pred cca piatimi rokmi.
Celkové výdavky 780. výročia sú 4242,02 €. Sponzorstvom prispel aj pán Papp.
Zmluva na zimnú údržbu. K zmluve je potrebné urobiť dodatok.
Rámcová zmluva - Prospect - likvidácia drobného stavebného odpadu.
Výzvy na zlepšenie systému separovaného zberu - bolo by potrebné zriadiť zberný dvor.
Externý manažment 1,5 % alebo 1000 eur. Pani Bakošová uviedla, že v Nitre je bezplatné
poradenské centrum. Jedná sa o prvé poradenské centrum. Obec by v tomto prípade
nemusela vynakladať peňažné prostriedky na externý manažment. Starosta obce uviedol
že v externom manažmente je zahrnuté aj verejné obstarávanie.
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Dostavba telocvične - starosta navštívil projektanta, ktorý navrhol dočasný kontajnerový
systém. Návrh projektanta je urobiť zmenu stavby pred dokončením a prekresliť projekt.
Kontajnery by vedeli dodať do dvoch mesiacov. Na konci roka sa rozhodne koľko má
obec financií a podľa toho určiť, či sa do projektu zapojí.
Skúšobné svetlá, ktoré boli umiestnené na „gazdovskej ulici“ sa zakúpia a využijú
v športovom areáli.
Starosta informoval, že sa zníži intenzita verejného osvetlenia na 80 - 60 %.
Poslanci OZ navrhujú odpredať panely, ktoré sú umiestnené na konečnej autobusovej
zastávke. Symbolická cena je 1 € a podaný bol aj návrh 5 €.

K bodu 12 – Diskusia
Poslanci

podávali

jednotlivé

diskusné

príspevky

v

rámci

prerokovávaných

bodov.

Ďalšie diskusné príspevky :
Pán Mihók - Občania sa pýtali, kde boli zúčtované peniaze za koláče, ktoré sa predávali na 780.
výročí obce. Starosta uviedol, že tieto peniaze boli použité na úhradu nákladov spojených s
oslavami obce.
Občianske združenie Ruže sv. Alžbety má záujem o priestory bývalého zdravotného strediska,
kde by chceli zriadiť klub seniorov. Starosta by bol najradšej, keby sa budova prenajala. Ale tiež
súhlasí s využitím obyvateľmi obce. Pán Melišek navrhuje presunúť kontajner, ktorý je
umiestnený pred vchodom na cintorín a tiež navrhuje vypíliť poškodený krušpán na cintorínoch
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Schválenie uznesenia
Poslanci hlasovali o jednotlivých uzneseniach v rámci jednotlivých prerokovaných bodov.
Uznesenie je priložené k zápisnici. Zasadnutie OZ sa ukončilo o 18:40 hod.
Poslanci prijali nasledovné uznesenie:

U Z N E S E N I E č. IV / 2016
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 24.10.2016 v budove Obecného úradu
vo Veľkých Lovciach
Obecné zastupiteľstvo Veľké Lovce:
A schvaľuje
1. Program 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2016.
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna
Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa
hlasovania – 0.

2. Dodatok č. 1/2016 k VZN č. 3/2013 o poskytovaní sociálnych služieb o spôsobe a výške úhrad
za sociálne služby v obci Veľké Lovce.
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna
Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa
hlasovania – 0.

3. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve medzi Obcou Veľké Lovce IČO: 00309 354 ako
prenajímateľom a Jozefom Korpášom, IČO: 14082365 ako nájomcom, v rámci ktorého sa bod č.
4 mení nasledovne „Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú : 5 rokov, t. j. od 01.01.2016 do
31.12. 2020 “ a bod 5 „Celková dohodnutá výška nájomného za prenajatý pozemok je 10, 81
€/rok podľa bodu 2 tejto zmluvy. Nájomné je splatné do 30.11. príslušného roka“.
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna
Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa
hlasovania – 0.

4. Rámcovú zmluvu so spoločnosťou Prospect s.r.o. na zabezpečenie nakladania s drobným
stavebným odpadom podľa prílohy.
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, 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. Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení zimnej údržby miestnych komunikácií medzi
objednávateľom Obec Veľké Lovce a poskytovateľom Ing. František Galbavý SHR, pričom v
článku 3 “ Lehoty plnenia “ sa pôvodný text nahrádza novým : „ Zmluva sa uzatvára na obdobie
zimnej údržby, spravidla od 15. decembra 2016 do 31. marca 2017 “ .
Hllsovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna
Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa
hlasovania – 0.

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

7. Zámer odpredaja prebytočných betónových panelov za navrhovanú cenu 5 €/kus.
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna
Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa
hlasovania – 0.

8. Zmluvu medzi obcou Veľké Lovce a spoločnosťou Aquamont s.r.o. na vybudovanie 16
kanalizačných prípojok k rodinným domom novovybudovanej kanalizačnej vetvy B-1-1-1 a časti
vetvy B, vrátane spätnej úpravy asfaltovej cesty časti vetvy B v úseku cca 85 m.
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, 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 - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, 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 hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly č. III/2016.
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, 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 o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2015/2016.
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna
Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa
hlasovania – 0.

4. Materiálne, technické a personálne zabezpečenie školského roka 2016/2017.
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, 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. Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Veľké
Lovce za školský rok 2015/2016.
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna
Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa
hlasovania – 0.

6. Pokračovanie v nájomnom vzťahu s obvodným lekárom a lekárňou v zmysle Uznesenia
1/2015.
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna
Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa
hlasovania – 0.

7. Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2016 podľa prílohy.
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna
Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa
hlasovania – 0.

C

prerokovalo

1. Žiadosť spoločnosti SWAN, a. s. o možnosti vybudovania telekomunikačných zariadení
(stožiar) na území obce Veľké Lovce a súhlasí so zhotovením fotodokumentácie pre zistenie
vhodnosti umiestnenia zariadení a prístupu k nim.
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna
Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa
hlasovania – 0.

2. Spôsob stanovenia poplatku za komunálny odpad od roku 2017 spôsobom množstvového
zberu komunálneho odpadu.
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna
Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa
hlasovania – 0.

D

uznáša sa

1. Na prehodnotení všetkých nájomných vzťahov pri prenájme obecného majetku.
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Ing. František Galbavý, Ing. Mário Melichárek, Ing. Anna
Krajčovičová, Jozef Melišek, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Filip Mihók, Dana Bakošová ),proti – 0, zdržal sa
hlasovania – 0.

Ing. Libor K r á ľ
starosta obce
Zverejnené na úradnej tabuli dňa 31.10.2016
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Overovatelia zápisnice –

Filip Mihók

…...............................

Jozef Melišek

…...............................

Zapísala – Bc. Simona Habrmanová

…...............................

Zverejnené dňa 03.11.2016
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ZOZNAM PRÍLOH

A–
B–
C–

D–
E–

Kontrola plnenia uznesení
Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly č. III/2016
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy
a Materskej školy Veľké Lovce za školský rok 2015/2016 a zabezpečenie
materiálneho, personálneho a technického zabezpečenia nového školského roka
2016/2017
Plnenie rozpočtu za I. polrok 2016
Návrh Uznesenia č. IV/2016
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